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АНОТАЦІЯ 

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. 

У дисертації викладено нове вирішення проблеми підготовки вчителів 

початкових класів у системі післядипломної освіти до інтегрованого 

навчання молодших школярів. Основні ідеї дисертації базуються на аналізі 

фундаментальних праць видатних вітчизняних і зарубіжних учених, що 

охоплюють концептуальні засади підготовки вчителів початкових класів у 

системі післядипломної освіти, а саме: ретроспективний аналіз розвитку 

інтеграційних процесів в освіті та становлення інтегрованого навчання в 

початковій школі, теоретичні положення формування готовності вчителів 

початкових класів до впровадження інтегрованого навчання молодших 

школярів, теорію і практику підготовки вчителів початкових класів у системі 

післядипломної освіти до реалізації інтегрованого навчання в початковій 

освіті в контексті вітчизняного та зарубіжного педагогічного досвіду. 

Результати вивчення досвіду підготовки вчителів початкових класів 

до впровадження інтегрованого навчання у вітчизняній системі 

післядипломної педагогічної освіти дають підстави стверджувати про 

недостатній рівень готовності закладів до цього виду діяльності, яка 

здійснюється переважно фрагментарно та ситуативно. 

На підставі здійсненого теоретичного аналізу в роботі готовність 

вчителів початкових класів до впровадження інтегрованого навчання 

молодших школярів визначено 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 
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складається із взаємопов’язаних компонентів: аксіологічно-мотиваційного, 

когнітивно-діяльнісного та рефлексивно-оцінювального. 

Виявлено й охарактеризовано структуру готовності вчителів 

початкових класів до впровадження інтегрованого навчання молодших 

школярів, що містить такі компоненти: аксіологічно-мотиваційний 

(індивідуальна система ціннісних орієнтацій, потреб, інтересів; 

метамотивація; домінантність інтеграційної складової в системі цінностей 

учителя дітей молодшого шкільного віку; активна позиція в оволодінні 

теорією та практикою застосування інтегрованих форм організації освітнього 

процесу та наполегливість у подоланні труднощів при вирішенні цих 

завдань; орієнтованість на запланований результат; вияв прагнення до 

самореалізації та самовдосконалення у гармонійності із внутрішньою та 

зовнішньою мотивацією); когнітивно-діяльнісний (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; 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) та 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). 

Окреслені теоретичні положення зумовили необхідність для 

створення підґрунтя в розробленні моделі підготовки вчителів початкових 
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класів у системі післядипломної освіти до впровадження інтегрованого 

навчання молодших школярів, у якій узагальнено цільовий (презентує мету 

та завдання підготовки педагогів), змістовий (визначає компоненти 

готовності вчителів початкових класів до інтегрованого навчання, основні 

методологічні підходи та педагогічні умови, на яких має базуватися освітній 

процес), діяльнісний (розкриває науково-методичні засади, які визначають 

особливості його організації) та результативний (відображає передумови для 

якісної оцінки ефективності досягнення мети дослідження та містить 

критерії, показники та рівні готовності вчителів початкових класів до 

реалізації інтегрованого навчання молодших школярів) блоки та передбачено 

поетапний освітній процес протягом усього періоду навчання. 

У дисертації визначено та обґрунтовано педагогічні умови, що 

забезпечують ефективність реалізації моделі 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. 

У дисертації розкрито логіку й методику організації дослідно-

експериментальної роботи з перевірки ефективності педагогічних умов 

підготовки вчителів початкових класів до реалізації інтегрованого навчання 

молодших школярів, яка здійснювалася відповідно до вимог проведення 

педагогічного експерименту на базі закладів освіти різних регіонів України, 

зокрема, КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти» Запорізької обласної ради, Луганського обласного інституту 
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післядипломної педагогічної освіти та Волинського інституту 

післядипломної педагогічної освіти упродовж 2018-2020 рр., що передбачало 

тривалий вплив експериментальних заходів. На констатувальному етапі за 

допомогою розробленого діагностичного інструментарію було встановлено 

реальний рівень готовності вчителів початкових класів до впровадження 

інтегрованого навчання молодших школярів. Формувальний етап 

педагогічного експерименту проведено в процесі безпосередньої підготовки 

вчителів початкових класів у системі післядипломної педагогічної освіти до 

інтегрованого навчання молодших школярів на мотиваційному, змістовно-

процесуальному та рефлексивному підетапах, у ході якої було впроваджено 

модель підготовки вчителів початкових класів до реалізації інтегрованого 

навчання в початковій освіті та реалізовано педагогічні умови підготовки 

педагогів до цієї діяльності. На контрольному етапі дослідження шляхом 

статистичної обробки експериментальних даних (оцінювання різниці 

показників експериментальної та контрольної груп за допомогою методу 

кореляційного аналізу) виявлено статистично вірогідні зміни за всіма 

критеріями; доведено, що результати змін в експериментальній групі були 

більш значущими, оскільки супроводжувалися введенням комплексу 

педагогічних умов підготовки вчителів початкових класів до інтегрованого 

навчання. 

Проведена перевірка достовірності змін у представників 

експериментальної групи довела ефективність впроваджених в систему 

післядипломної педагогічної освіти педагогічних умов підготовки вчителів 

початкових класів до інтегрованого навчання молодших школярів.  

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 – 
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«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 в 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, аналізу професійних ситуацій на основі власного досвіду, 

рефлексивний аналіз, оцінки 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); методи організації дистанційного навчання 

(ознайомлення з розміщеними в мережі Інтернет матеріалами, онлайн-

спілкування, консультування тощо). 

Ключові слова: інтегроване навчання, підготовка, вчитель початкових 

класів, молодші школярі, педагогічні умови, післядипломна освіта, курсовий 

та міжкурсовий періоди навчання.  
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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. 

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 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 review of the experience in primary school teachers’ training for 

integrated education in domestic system of postgraduate pedagogical education 

gives grounds to assert inadequate readiness of institutions for this type of activity, 

which is mainly ad hoc and carried out in bits and pieces. 

Theoretical analysis enables us to define the readiness of primary school 

teachers for integrated education in primary school as a complex structural 

formation, which includes a set of values, motives, abilities, competencies and 

unique personality traits of a teacher capable of successful implementation of 

developmental and productive integrative approach consisting of such 

interconnected components as: axiological-motivational, cognitive-activity and 

reflexive-evaluative. 

The structure of readiness of primary school teachers for integrated 

education in primary school is outlined and characterized. The framework contains 
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the following components: axiological-motivational (individual system of values, 

needs, interests; metamotivation; dominance of the integration component in the 

primary school teachers’ value system; mastering theory and practice of integrated 

forms of organization of educational process and persistence in overcoming 

difficulties in solving the tasks; focus on the planned result; desire for self-

realization and self-improvement in harmony with internal and external 

motivation); 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; the ability to produce a large 

number of original ideas; achieving the desired qualitative changes and intensive 

professional development), 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 outlined theoretical provisions justified the need in the framework of 

primary school teachers’ training for the integrated teaching of primary school 

students in the system of postgraduate education. Such a framework should 

provide a phased educational process throughout the training period and includes 

the following blocks: target (the purpose and objectives of teachers’ training), 

content (the components of teachers’ training, basic methodological approaches 

and pedagogical conditions for the educational process to be based on), activity 

(scientific and methodological principles determining the features of its 

organization), and result (the prerequisites for qualitative assessment of the 

effectiveness of the results, criteria, indicators and levels of primary school 

teachers’ readiness to apply integrated education in primary school). 
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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 dissertation presents the logic and methods of testing the effectiveness 

of pedagogical conditions for primary school teachers’ training for integrated 

education of primary school children. The experiment was carried out in 

accordance with the requirements for a pedagogical experiment on the basis of 

educational institutions of different regions of Ukraine, namely: Public Educational 

Institution «Zaporizhzhia Regional Institute of Post Graduate Pedagogical 

Education» of Zaporizhzhia Regional Council, Luhansk Regional Institute of 

Postgraduate Pedagogical Education, Volyn Institute of Postgraduate Pedagogical 

Education. The experiment lasted from 2018 till 2020, and provided long-term 

impact of experimental activities. At the ascertaining stage, diagnostic tools 

applied enabled us to define the level of primary school teachers’ readiness for 

integrated teaching in primary school. The formative stage of the pedagogical 

experiment was carried out in the process of direct training of primary school 

teachers for integrated education of junior schoolchildren in the system of 

postgraduate pedagogical education at motivational, content-procedural and 

reflexive substages. The training was performed within the framework described 

above and the appropriate pedagogical conditions of teachers’ training were 

followed. At the control stage of our research, statistical processing of 

experimental data (estimation of the difference between the indicators of the 

experimental and control groups with the method of correlation analysis applied) 



10 

 

demonstrated statistically significant changes in all criteria; it is proved that the 

changes in the experimental group were more significant, as they were 

accompanied by the introduction of a set of pedagogical conditions in the 

framework of primary school teachers’ training for integrated teaching. 

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 seminar «Integrated teaching of primary school students: 

challenges, research, prospects» as in-service training courses for primary school 

teachers; webinar «Organization of the educational process in primary school: 

integrated learning» in intercourse primary school teachers’ training for integrated 

teaching of primary school students; methodical materials for practical classes: 

activity teaching methods (problem-based learning, mutual learning, modular 

learning, project methods, analysis of professional situations based on personal 

experience, reflective analysis, performance assessment, mutual assistance, etc.); 

innovative teaching methods (planning of integrated and binary lessons, thematic 

days and weeks, educational projects and integrated courses; 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.). 

Keywords: integrated education, training, primary school teacher, junior 

schoolchildren, pedagogical conditions, postgraduate education, course and 

intercourse periods of study. 
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ВСТУП 

 

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: 
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– 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; 

– визнанням педагогічною наукою переваг інтегрованого навчання та 

недостатнім рівнем насиченості післядипломного освітнього процесу 

засобами й методами, що сприяють формуванню цілісної системи психолого-
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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; 
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– 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. 

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 
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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 
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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 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 
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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 
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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 

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 338 сторінок, з них основного тексту – 198 сторінок. 

Дисертація містить 10 таблиць і 19 рисунків. Список використаних джерел 

включає 297 найменувань, з них 22 – іноземною мовою.  
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ 

КЛАСІВ У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ДО 

ІНТЕГРОВАНОГО НАВЧАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ  

 

 

1.1. Ретроспективний аналіз розвитку інтеграційних процесів в 

освіті та становлення інтегрованого навчання в початковій школі 

 

Фундаментальні зміни в суспільстві ХХІ століття характеризуються 

стрімким поширенням інформації в галузь знань та розвитком нових 

наукових напрямів. Система знань, яку ретельно засвоювали учні в школі, 

вже в перший рік після її закінчення стає непотрібною випускнику, й за 

умови високого рівня безробіття в Україні вони не можуть 

працевлаштуватися. На Всесвітньому економічному форумі в Давосі 

(Швейцарія) у 2020 році були визначені найбільш затребувані професійні 

вміння й навички, серед яких комплексне розв’язання проблем, критичне 

мислення, креативність, емоційний інтелект, когнітивна гнучкість.  

Щоб підготувати українське суспільство до інтеграції в Європейське 

Співтовариство, необхідно змінити характер освітньої системи на 

інноваційний. Законом України від 16.01.2020 року № 463-ІХ «Про загальну 

середню освіту» [94] та Державним стандартом початкової освіти [173, с. 13] 

разом із фокусом на формування ключових компетентностей молодших 

школярів передбачено розвиток наскрізних умінь, інтеграцію змісту освіти та 

впровадження інтегрованого навчання як важливого інструменту наближення 

освітнього процесу до здобувача початкової школи. 

Актуальність ідеї інтегрованого навчання в початковій освіті сьогодні 

незаперечна. Її успішна реалізація відкриває безмежний простір для 

досягнення якісної конкурентоспроможності освіти. Саме така освіта є 

безумовним гарантом для кожної дитини в самостійному досягненні життєвої 
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мети, джерелом творчого зростання та самореалізації в соціумі. Без інтеграції 

неможливим стає прогрес сучасної науки та цивілізаційний розвиток. 

Наукова думка дедалі більше тяжіє до об’єднання окремих, ізольованих 

об’єктів і явищ в єдине ціле. З огляду на це, інтеграція розглядається як 

необхідний дидактичний засіб освітнього процесу для створення в учнів 

цілісного сприйняття навколишнього світу.  

Ідея інтеграції в педагогіці не нова, вона має свою непросту історію. 

Ретроспективний аналіз розвитку інтеграційних процесів в освіті свідчить 

про складні діалектичні процеси у педагогічній науковій думці. Принцип 

інтеграційного підходу до організації навчання має своє історичне 

обґрунтування й практичну реалізацію. 

Концепт єднання наукових знань спостерігався ще в працях 

давньогрецьких філософів Платона, Аристотеля, Канта та Гегеля. Окремі 

аспекти інтеграції простежуються у виховних системах епохи Відродження – 

Франсуа Рабле [113], Мішеля де Монтеня [152, с. 203-205] та ін. Зокрема, 

М. Монтень писав, що «виховують не окрему душу й не окреме тіло, а всю 

людину; не можна розділяти її надвоє» [152, с. 204].  

Основи інтегрованого навчання розроблено великими педагогами 

XVII-XIX століть Й.Ф. Гербартом [259, с. 78], Я.А. Коменським [119, с. 307], 

Дж. Локком [119, с. 54], Й.Г. Песталоцці [194], Ж.-Ж. Руссо [119], 

Л.М. Толстим [243], К.Д. Ушинським [126, с. 54-55] та ін. Вони розглядали 

інтеграцію в освітньому процесі як необхідність, яка проявляється у 

відображенні взаємозв’язків навколишнього світу, поєднанні окремих явищ і 

предметів для забезпечення гармонійного розвитку особистості.  

Важливість встановлення міжпредметних зв’язків для забезпечення 

цілісності освітнього процесу підкреслював Я.А. Коменський, адже «всі 

знання виростають з одного кореня – навколишньої дійсності, мають між 

собою зв’язки, а тому повинні вивчатися у зв’язках» [119, с. 307]. Такий 

підхід до навчання дає змогу учням отримати знання, які гармонійно 

об’єднані навколо теми, подивитись на об’єкти та явища з різних боків. 
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Елементи інтегрованого навчання відображено й у педагогічній 

системі Дж. Локка [119, с. 54]. У роботі «Думки про виховання» він розкрив 

ідеї інтеграції в навчанні у визначенні змісту освіти, в якому один предмет 

повинен наповнюватися елементами й фактами іншого, а загальна освіта 

зобов’язана бути тісно пов’язана з прикладним навчанням.  

Досліджуючи засоби «для зближення великої кількості уроків, які 

розсіяні в багатьох книгах» [77, с. 115], Ж.-Ж. Руссо пов’язував навчання з 

життєвими ситуаціями дитини, надавав свободу його змісту та формам.  

Швейцарський педагог Й.Г. Песталоцці [194, с. 50] вважав 

закономірністю поєднання теоретичних знань з практичною діяльністю та 

фізичною працею. На його думку, такий підхід відповідає психології дітей і 

сприяє гармонійному сполученню їх розумового й фізичного розвитку.  

Німецький учений і педагог Й.Ф. Гербарт обґрунтував психологічний 

аспект взаємозв’язку знань. Він стверджував, що «інтелектуальний зв’язок 

проявляється в здатності відтворити засвоєні раніше знання шляхом 

приведення їх у взаємозв’язок з тими знаннями, що пізнаються в даний 

момент через ясність отримання асоціацій» [259, c. 78]. 

Перше теоретичне обґрунтування аспектів інтегрованого навчання в 

освітньому процесі початкової школи було здійснене К.Д. Ушинським 

[126, c. 54-55], який, досліджуючи структуру наук, розкрив психолого-

педагогічні основи залежності окремих навчальних предметів і світоглядної 

ролі міжпредметних зв’язків. Система знань, наголошував він, яка має бути 

засвоєна учнями, не є арифметичною сумою абстрактних уявлень, а являє 

органічно пов’язані між собою єдині знання про об’єктивно існуючий світ. 

Разом з тим, крім спеціальних понять, які належать кожній науці, є поняття, 

спільні для багатьох, а деякі й для всіх наук. Учений використав інтеграцію 

як процес пристосування та об’єднання окремих елементів видів мовленнєвої 

діяльності – письма й читання в єдине ціле під час побудови курсу навчання 

грамоти в початковій школі на основі звукового аналітико-синтетичного 

методу з метою формування уміння читати й писати на основі тексту. 
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Отже, до надбань класичної педагогіки в розвитку інтегрованого 

навчання слід віднести обґрунтування потреби відображення в навчальному 

пізнанні реальних відношень системи «людина – природа», визначення 

розвивальної функцій міжпредметних зв’язків, їх позитивний вплив на 

формування системи наукових знань і рівень розумового розвитку учнів. 

Історичний період першої половини ХХ ст. ознаменувався гострою 

потребою в людях з трудовими навичками та вміннями їх реалізовувати. З 

огляду на це, була створена «трудова школа», в освітньому процесі якої 

формувалися предметні й трудові навички на міжпредметній основі, а знання 

з різних предметів інтегрувалися для розв’язання спільної проблеми. 

Важливим для нашого дослідження є той факт, що в цей період під 

керівництвом П.П. Блонського, Н.К. Крупської, А.В. Луначарського, 

А.С. Макаренко, М.М. Рубінштейна, С.Т. Шацького та ін. було розроблено 

програмно-методичне забезпечення змісту навчання «трудової школи», що 

визначався в межах наукових галузей для творення триєдиної структури 

комплексу «природа – праця – суспільство», у якому блок «природа» містив 

знання з природничих наук, блок «суспільство» – з гуманітарних, а блок 

«праця» був стрижневим і забезпечував зв’язок навчального матеріалу з 

життям і практичною діяльністю учнів. Навчання за такими програмами 

стало обов’язковим для всіх шкіл, їх функціонування забезпечувалося на 

державному рівні нормативно-правовими документами й рекомендаційними 

матеріалами методичного характеру органів освіти різного рівня.  

Водночас, у вітчизняній психології у 20-30-ті роки ХХ століття 

вченими С.Л. Рубінштейном і О.М. Леонтьєвим розробляється теорія 

діяльності, яка ґрунтується на ідеях Л.С. Виготського [54] про необхідність 

вивчення практичної діяльності людини з боку психології, її тісний зв’язок із 

свідомістю.  На основі цих ідей С.Л. Рубінштейн у роботі «Принцип творчої 

самодіяльності (до філософських основ сучасної педагогіки)» [212, с. 101] 

сформулював принцип єдності свідомості й діяльності, який передбачає 

формування психіки та свідомості людини в умовах діяльності. Учений 



27 

 

О.М. Леонтьєв спільно з представниками Харківської психологічної школи 

дослідив проблему єдності будови зовнішньої й внутрішньої діяльності та 

розкрив сутність діяльнісного підходу в початковій освіті, закономірності 

психологічного розвитку дитини, його зв’язки з навчанням за допомогою 

самостійного керування власною навчальною діяльністю. 

Враховуючи дослідження О.М. Леонтьєва, з опорою на ідеї 

Л.С. Виготського про провідне значення для розумового розвитку змісту 

узагальнених знань, В.В. Давидовим була розроблена теорія про типи 

мислення й теоретичне узагальнення та зроблений висновок, що вже в 

початковій школі зміст навчальної діяльності повинен бути спрямований на 

засвоєння узагальнених теоретичних знань як системи наукових понять, 

опанування якими розвиває в учнів критичне мислення й свідомості.  

У зв’язку з упровадженням у 50-ті роки ХХ ст. в освітню практику 

міжпредметних зв’язків, комплексне засвоєння знань було протиставлене 

предметному й переведено на додаткову освіту.  

З прийняттям закону «Про зміцнення зв’язку школи з життям і 

подальший розвиток системи народної освіти» в 1958 році міжпредметні 

зв’язки почали використовувати для об’єднання знань навчальних предметів 

із професійно-технічними знаннями. Цей етап розвитку освітньої інтеграції 

детально досліджували вчені П.Р. Арутов, С.Я. Батишев, В.А. Кондаков, 

П.М. Новіков [21] та ін. Проте на думку науковців І.Д. Звєрєва [101], 

П.Г. Кулагіна [132], М.М. Левіної [135], Н.А. Лошкарьової [140], 

Г.Ф. Федорця [250] та ін., передусім варто встановлювати й розвивати 

системні, змістовні, дидактичні зв’язки між навчальними дисциплінами, а 

вже потім координувати шкільну освіту з навчанням на виробництві. 

У 60-70-ті роки ХХ ст. провідне місце в педагогіці було надане 

дослідженню міжпредметних зв’язків та системності знань учнів. З точки 

зору М.Ю. Прокоф’євої [203], міжпредметні зв’язки розглядаються як засіб 

формування світоглядних якостей особистості (Е.І. Моносзон); розкриття їх 

дидактичних аспектів (М.О. Данилов, І.Г. Огородніков); дослідження 
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міжпредметних зв’язків у методичних роботах (В.М. Брадіс, П.Г. Кулагін); 

розробка їх психофізіологічної основи (Б.Г. Ананьєв, Ю.О. Самарін).  

У межах цієї системи в 70-80-і роки ХХ століття починають 

використовувати внутрішньопредметне стиснення навчальної інформації – 

структурування змісту матеріалу в межах одного предмета, що передбачало 

часовий закид у майбутнє, в зону найближчого розвитку. Термін «стиснення 

навчальної інформації» застосовувався В.В. Давидовим [74] для визначення 

досягнень теорії змістовного узагальнення; в ідеї випередження 

В.Ф. Шаталовим [265], який об’єднував в один блок по десять-двадцять 

уроків; у навчанні молодших школярів на межі труднощів та посиленні 

теоретичних узагальнень Л.В. Занковим [96]; в укрупненні дидактичних 

одиниць П.М. Ерднієвим [271]; в ідеї опорних схем Є.М. Ільїним та 

С.М. Лисенковою. Яскравим прикладом організації інтегрованого навчання у 

початковій школі є досвід Ш.О. Амонашвілі [4, с. 152], який організовував 

протягом дня по два-три п’ятнадцятихвилинні міні-уроки без спеціального 

визначення переходів від одного до іншого. 

Фундаментальним періодом розвитку інтеграційних процесів у 

вітчизняній педагогіці вважаються 1980-1990-і роки. У цей час посилюється 

тенденція до інтеграції педагогіки в систему інших наук, відбувається 

диференціація педагогічного мислення за рівнями організації наукових 

досліджень та вивчення інтеграційних тенденцій у теорії формування 

цілісної особистості (Додаток А).  

Перше визначення поняття інтеграція як педагогічного феномену було 

сформульовано І.Д. Звєрєвим і В.М. Максимовою [101, с. 14] в 1981 році та 

було найбільш цитуємим до 1996 року. Автори виходили з розуміння того, 

що це процес і результат створення нерозривно зв’язаного, єдиного, 

цільного. У навчанні інтеграція здійснюється шляхом злиття наукових 

понять і методів різних дисциплін у загальнонаукові поняття й методи 

пізнання, комплексування та приведення до суми основ наук у розкритті 

міжпредметних навчальних проблем. Деякі вчені висловили думку про те, що 
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наведене визначення обмежує розуміння феномену педагогічної інтеграції та 

вступає в суперечність з логікою розвитку інтеграційних процесів в освіті, 

які вийшли за межі навчальних предметів і охопили не лише процес 

навчання, але й інші складові життєвого досвіду школяра. Наприклад, 

Ю.С. Тюнников [245, с. 7] окреслив сутнісні ознаки інтеграційних процесів 

навчання, а саме: наявність раніше роз’єднаних елементів та об’єктивних 

передумов для їх об’єднання засобами синтезу, результатом якого є цілісна 

система. Науковець виявив характеристики цього процесу, в число яких 

включив цільові та змістові показники, рівні та масштаб інтегрованості, 

форми організації та контролю результатів інтегрованого навчання. 

З точки зору поглиблення уявлень про зміст інтеграції як 

педагогічного феномену цінним є висновок, який висловив В.О. Сластьонін  

із співавторами [222, с. 3] про діалектичний характер об’єднання елементів 

освітнього процесу в результаті інтеграції. Не можна не погодитися з 

автором, що інтеграція – це не емпіричне об’єднання довільних елементів 

процесу навчання, а перехід кількості в якість. Це внутрішня взаємозв’язана 

й взаємообумовлена цілісність освітнього процесу, яка набуває властивостей, 

що відсутні в окремих її елементах. Це встановлення нових зв’язків між 

складовими освітніми компонентами шляхом включення в системи зв’язків. 

За ствердженням В.М. Лопаткіна [139, с. 162], інтеграція в освітньому 

просторі проявляється в перетворенні компонентів освітньої системи через 

створення освітніх комплексів інтегрованого типу; розробку інтеграційних 

освітніх програм, навчальних курсів та занять; отримання інтегративних 

результатів освіти. Це засіб забезпечення цілісності картини світу школярів, 

який сприяє розвитку їх системного мислення під час розв’язання 

теоретичних і практичних задач. Таку взаємодію компонентів інтеграційного 

процесу В.С. Безрукова [24, с. 5-25] назвала вищою формою взаємозв’язку, 

яка виражається в єдності цілей, принципів, змісту, форм організації 

навчального та виховного процесів з метою розв’язання суперечностей між 

ними засобами різних освітніх галузей, які створюють укрупнені педагогічні 
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одиниці та складаються з цілісних змістових блоків – інтеграторів. Такі 

інтегратори, як правило, аналогічні інтеграторам в науці. Вони обумовлені як 

внутрішньою логікою розвитку наук, так і діяльнісним аспектом їх інтеграції. 

Водночас, інтегратори опосередковуються специфічними цілями загальної 

освіти. За таких умов ними можуть бути факти, ідеї, закони, поняття та інші 

компоненти освітнього змісту. Зокрема, науковець А.П. Ліферов звертає 

увагу на те, що інтеграція в освіті здійснюється на основі систематизації 

процесу пізнання, що ґрунтується на виявлені в змісті знань метаконцептів – 

загальних понять, «які застосовуються практично до будь-якої навчальної 

дисципліни та внутрішньо притаманні процесу пізнання» [138, c. 298]. 

Особливого значення для розвитку інтеграційних процесів в освіті 

набувають дослідження М.М. Берулави [27, с. 6], який розкрив особливості 

теорії інтеграції змісту освіти як змістової системи, що має певні функції й 

структуру, і як об’єктивний педагогічний процес, який передбачає різні 

ступені свого розвитку. Як зазначає науковець, інтеграція відображає єдність 

змістової та процесуальної сторін навчання та характеризує систему змісту 

освіти на всіх рівнях її формування, зокрема: загального теоретичного 

уявлення, окремого навчального предмета та навчального матеріалу 

(інтеграція змісту навчання); педагогічної дійсності (інтеграція способів дій) 

та особистості учнів (інтеграція ціннісно-смислових відношень). 

Педагогічна сутність інтеграції глибоко розкрита в працях 

М.К. Чапаєва [262] як процес і результат розвитку, становлення й 

формування багатовимірної цілісності в умовах здійснення інтеграційно-

педагогічної діяльності, в ході якої актуалізуються такі задачі теорії й 

практики, як розширення пізнання, розвиток концептуальності та 

схоластичності мислення, формування суб’єктності особистості, організація 

гнучкої різнорівневої професійної освіти тощо. У своїй монографії 

«Інтеграція освіти: методологія, теорія, досвід» [262, с. 103-105] учений 

виділяє ряд напрямів інтеграції, які відображають реальні потреби, що 

виникають у процесі пізнання й організації педагогічного процесу, а саме:  



31 

 

1. Змістовий напрямок, який уособлює міжпредметну інтеграцію: 

біпредметну (синтез двох дисциплін) і мультипредметну (синтез трьох і 

більше дисциплін); створення інтеграційних курсів, програм і проєктів; 

інтеграцію змістових складових компонентів різних освітніх галузей. 

2. Організаційно-технологічний, пов’язаний з розвитком таких 

інтеграційних форм організації освітнього процесу, як інтеграційний урок, 

інтеграційний семінар, інтеграційна лекція, інтеграційний екзамен, 

інтеграційний день тощо; інтеграційних форм освіти, зокрема: культуро-

освітній центр, гуманітарно-педагогічний центр тощо; інтеграційних 

технологій, а саме: проблемне, розвивальне, інтегроване навчання тощо.  

3. Інституційний напрямок, який характеризує внутрішньоосвітні та 

зовнішні зв’язки й взаємовідношення освітніх систем. 

4. Особистісно-діяльнісний, який визначає застосування суб’єктно-

рольових видів діяльності учасників педагогічного процесу. 

Представлений М.К. Чапаєвим системний аналіз інтеграції 

педагогічного й технічного значення в методологічних, соціально-

педагогічних і дидактико-методичних аспектах інтеграції знань у педагогіці 

сприяв зосередженню досліджень вітчизняних науковців на: вивчені 

теоретичних та методологічних проблем інтеграції (С.У. Гончаренко, 

Ю.І. Мальований, О.Є. Мисечко, І.М. Козловська [66] та ін.); структуруванні 

інтегрованих знань (Т.П. Усатенко); цілісності змісту природничо-наукової 

освіти (Б.В. Будний, В.Р. Ільченко [112], Я.М. Кміт, С.Ф. Клепко [115] та ін.); 

системологічних аспектів інтеграції (О.І. Джулік, Е.Н. Яворський та ін.); 

інтегративних процесів у педагогіці (І.М. Богданова та ін.); особливостей 

розробки інтегрованих курсів (Р.С. Гуревич, Л.С. Лук’янова, Я.М. Собко 

[274] та ін.); обґрунтуванні шляхів впровадження інтеграції в навчальний 

процес (Л.І. Ломако, В.К. Сидоренко та ін.); інтеграції елементів контролю в 

модульному навчанні (Л.І. Джулай та ін.); вивченні психолого-педагогічних 

механізмів інтеграції (Т.Яценко) тощо. 
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Важливого значення в реалізації ідей інтеграції в педагогічній 

практиці набувають роботи В.Р. Ільченко [112], де представлена нова форма 

організації навчальних занять – інтегровані дні, запропоновані авторські 

варіанти інтегрованого курсу природничого циклу. Про побудову 

дидактичної системи за принципом об’єднання декількох навчальних 

дисциплін в єдиний предмет, в якому наявним є інтегрований об’єкт 

навчання говорять Ю.І. Дик, А.А. Пінський, В.В. Усанов [81, с. 45] та ін. При 

цьому інтеграція знань розглядається як процес і результат створення 

цілісного комплексу ідей, положень, умінь і навичок, навчального матеріалу, 

що набуває форми окремого синтезуючого курсу. На можливості «злиття» 

навчального матеріалу в значно більші блоки з наступною зміною структури 

навчального дня наголошує М.Г. Іванчук [111, с.87]. Автор уважає, що 

зближення таких блоків у часі може привести до такої форми організації 

навчального процесу як інтегрований тиждень. На думку І.Д. Беха [32, с. 5], 

основним шляхом реалізації ідеї інтеграції змісту різноманітних дисциплін і 

міжпредметних зв’язків в початковій школі є створення інтегрованих курсів, 

які дозоляють визначити економні в часі навчальні програми й підручники. 

Основними структурними компонентами інтегрованого курсу науковці 

Н.М. Бібік і Н.С. Коваль [33, c. 2-8] визначають відомості про зв’язки та 

залежності в природі та суспільстві, первинні моральні й оцінні поняття, 

уявлення; уміння виконувати пізнавальні дії, виявляти залежності, робити 

самостійні висновки, спілкуватися з людьми, оцінювати вчинки. 

Український філософ, дослідник методологічних основ педагогічної 

інтеграції С.Ф. Клепко вважає найбільш реальною формою педагогічної 

інтеграції форму організації знань, яка веде до їх ущільнення, оптимізації та 

інтенсифікації шляхом застосування спеціальних засобів їх наочної 

презентації. Ідея технологічного забезпечення візуалізації знань в освіті, на 

його думку, «набуває провідного значення, а вимоги, відповідно до яких 

освіта повинна розглядати знання як реальну частину реального світу, 

сприймаються не метафорично, а в прямому значенні слова» [115, с. 22-33].  
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Отже, інтеграція гуманітарної та природничо-наукової загальної 

освіти як системне явище має складну структуру, яка задана внутрішніми 

зв’язками між змістовими та процесуальними її компонентами. Ці зв’язки 

визначаються об’єктами вивчення природничих та гуманітарних наук, 

загальними методологічними підходами до побудови у свідомості учнів 

цілісного образу світу та усвідомлення себе в цьому світі, загальнонауковими 

та специфічними методами дослідження дійсності; контекстами, 

репрезентаціями, інтерпретаціями, що супроводжують навчальний матеріал. 

З метою уточнення об’єктивної сутності інтеграції як педагогічного 

феномену, яка ускладнюється дивертисивністю свого визначення, науковці 

дослідили її структуру. Вбачаємо за необхідне проаналізувати окремі з них. 

Учені Т.П. Каліновська, О.О. Макареня та Н.М. Суртаєва [145] 

пропонують розглядати структуру інтеграції в аспекті її значення для 

розв’язання цілей і задач гуманізації освіти. Виходячи з цього, інтеграція 

реалізується наступними способами: 1) оперативного формування світогляду 

учнів та побудови цілісної картини світу; 2) організації освітнього процесу на 

інтеграційній основі, що об’єднує урочну, позаурочну, позакласну та 

позашкільну діяльність; 3) створення природнього, соціального, культурного, 

предметного та інформаційного освітнього простору навчального закладу з 

використанням засобів наочності, лабораторій, майстерень тощо. 

На думку М.М. Берулави [27], інтеграція в освіті є багаторівневим 

феноменом, кожний з рівнів якого, у свою чергу, має складну структуру. 

Автор зазначає, що в загальній освіті інтеграція може бути представлена 

метапредметним, міжпредметним, внутрішньопредметним, міжособистісним 

та внутрішньоособистісним видами; бідисциплінарним та 

мультидисциплінарним напрямками; загальнометодичним, загальнонауковим 

та приватнонауковим типами; повною (інтегровані курси), частковою 

(інтегровані уроки) й блоковою (інтегровані блоки уроків) її формами.  

При цьому міжпредметна інтеграція здійснюється в межах циклів 

навчальних предметів на підґрунті встановлення між ними міжпредметних 
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зв’язків у процесі інтегрованого навчання, які сприяють результативності 

такого навчального процесу завдяки формуванню в учнів умінь і навичок 

діяльності міжпредметного характеру. Внутрішньопредметна інтеграція 

реалізується в змісті, організаційних формах, засобах і методах навчання в 

межах однієї навчальної дисципліни. Вона спрямована на виявлення 

системоутворюючих зв’язків та зв’язків теорії з практикою. Міжособистісна 

інтеграція досягається шляхом вироблення загальних основних принципів 

взаємодії між партнерами, що приводить до формування соціальної 

спільності. У випадку досягнення такої єдності дитина сприймає себе 

повноправним її учасником. Міжособистісна інтеграція сприяє встановленню 

ділового співробітництва й співтворчості через багатосторонню відкритість 

простору дослідницької діалогічної взаємодії. Внутрішньоособистісна 

інтеграція характеризується досягненням особистістю цілісності своєї Я-

концепції й узгодженості з нею власної поведінки. За теорією швейцарського 

психіатра й педагога К.Г. Юнга [255, c. 731], функція інтеграції особистості 

покладена на архетип самості, навколо якого групуються інші архетипи.  

Таким чином, інтеграція як динамічний процес на кожному етапі 

розвитку знищує існуючі зв’язки та відновлює їх на значно вищому рівні, 

утворюючи єдність та цілісність системності пізнання світу. Тому інтеграцію 

нами визначено як доцільне упорядкування та обєднання у ціле раніше 

розрізнених частин на основі встановлення міжпредметних зв’язків між 

ними.  

З початком нового століття значно актуалізувалися інтегративні 

тенденції в теорії педагогіки й дидактиці початкової освіти, почався новий 

період розвитку інтеграційних процесів у різних галузях знань, їх 

взаємопроникнення й систематизація в процесі застосування інтеграційного 

підходу в систему української початкової школи, який передбачає вивчення 

різних аспектів педагогічного процесу як єдиного цілого, яке дає новий 

якісний результат, нову системну й цілісну освіту молодших школярів. 
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Сутність інтеграційного підходу та структурні компоненти 

педагогічної інтеграції дозволили О.О. Галицьких [58, с. 103-113] (табл. 1.1.) 

представити структуру інтеграційного підходу.  

Таблиця 1.1. 

Структура інтеграційного підходу в освіті 

(за О.О. Галицьких) 

Рівні інтеграції Підстава інтеграції Результат інтеграції 

Міжпредметна інтеграція Взаємозв’язок і 

взаємозалежність різних 

галузей науки та культури 

Формування світогляду учнів та 

їх цілісної картини світу 

Внутрішньопредметна 

інтеграція 

Навчальний предмет як 

диференційована й 

інтегрована система 

Виявлення системоутворюючих 

зв’язків у межах однієї 

дисципліни та встановлення 

зв’язків теорії з практикою 

Міжособистісна 

інтеграція 

Ділове співробітництво й 

співтворчість 

Багатостороння відкритість 

простору дослідницької 

діалогічної взаємодії 

Внутрішньоособистісна 

інтеграція 

Інтеграційна природа 

людини, цілісність 

пізнавального та 

особистісного розвитку 

Трансформація пізнавального 

знання у свідомість 

 

Впровадження інтеграційного підходу в освітній процес початкової 

школи передбачає реалізацію інтегрованого навчання молодших школярів, 

розробку методів їх діяльності, конструювання складних об’єктів і процес 

його дослідження на основі об’єднання в єдине ціле властивостей, моделей та 

концепцій. На підставі цього інтегрований підхід нами визначено як 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. Таким чином, 

він включає інтеграцію як принцип конструювання інтегрованого навчання 

та процес встановлення зв’язків між його елементами, виявляючи при цьому 

специфічні педагогічні функції інтеграції, серед яких: 

– методологічна, що сприяє формуванню у свідомості учнів 

початкових класів образу картини світу засобами гуманітарних та 

природничих навчальних предметів, у яких сполучаються раціональні 
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елементи знань та ірраціональні компоненти, вписані за допомогою 

різноманітних контекстів в освітній процес початкової школи;  

– мотиваційна, яка проявляється в узгодженості суперечностей між 

посиленням вимог суспільства до рівня освіченості його громадян та 

можливостями здобувачів освіти;  

– культурологічна, яка розкривається в процесі перетворення 

суспільно-історичного досвіду в індивідуальне надбання учнів;  

– логіко-розвивальна, що полягає в активному продукуванні у 

свідомості молодших школярів прийомів розумової діяльності, які 

складаються з оперування знаннями, отриманими з різних навчальних 

предметів, що передбачає їх збагачення та вдосконалення;  

– структуроутворююча, яка передбачає встановлення зв’язків між 

компонентами освітнього процесу, що забезпечують його функціонування як 

системи. Суттєво, що зв’язки між «інтеграторами» В.С. Безрукової [24, с. 5], 

«метоконцептами» А.П. Ліферова [138, c. 298], «першосенсами» 

А.В. Хуторського [261] сприяють організації пізнавальної діяльності учнів, 

адже в результаті структурування відбувається формування системи зв’язків, 

що об’єднує наявні у свідомості учнів одиниці навчального матеріалу та нові, 

які виникають в процесі пізнання. На думку П.І. Підкасистого та 

М.Л. Портного [198], структурування навчального матеріалу спрямоване на 

створення раціональної з точки зору збереження в пам’яті учнів структури 

знань; виявлення способу їх згортання, розгортання та ущільнення; 

групування освітнього змісту для включення в нього як необхідного 

компонента апарату пізнавальної діяльності. Наслідком структурування, на 

думку П.М. Ерднієва [271, c. 6-7], є укрупнення дидактичних одиниць 

освітнього процесу, що складаються з різних логічних елементів, 

характеризуються якостями системності та стійкістю до зберігання в пам’яті.  

Виходячи із зазначеного, у педагогічному аспекті під інтегрованим 

навчанням молодших школярів ми розуміємо спільну діяльність суб’єктів 

освітнього процесу в початковій школі, спрямовану на забезпечення 
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активної діяльності у цілісному пізнанні світу кожною дитиною на основі 

об’єднання навчального матеріалу з різних освітніх галузей. 

З позиції філософського закону єдності й боротьби протилежностей та 

ідеї творчого саморозвитку результатом такого навчання є створення якісно 

нового знання на основі розв’язання суперечностей та саморозвиток 

педагогічного процесу. Вочевидь, сенс інтеграції в процесі реалізації 

інтегрованого навчання молодших школярів полягає не в об’єднанні, а в 

розв’язанні суперечностей через розв’язання змістових, методичних, 

організаційних та інших проблем. Тому такий педагогічний процес 

характеризується інтегративною діалектичною цілісністю, яка полягає в 

постійному конструктивному синтезі протилежних опозицій різного рівня, 

що призводить до якісно нового результату. Внаслідок цього відбувається 

його розвиток та кожної особистості, яка в ньому бере участь.  

Розглянемо особливості реалізації основних положень інтегрованого 

навчання молодших школярів в контексті його змістового, процесуального та 

організаційного аспектів. 

1. Реалізація інтегрованого навчання молодших школярів у контексті 

змістового аспекту визначає: 

1) єдність природничо-наукових і гуманітарних знань, через яку стає 

можливим поєднання емоційно-особистісного та структурно-логічного 

способів пізнання світу молодшими школярами, що сприяє їх усвідомленню 

цілісності навколишнього світу та формуванню узагальнених знань і 

способів дій.  Прикладом такої реалізації є використання ефективних форм 

міжпредметної інтеграції, серед яких інтегровані та бінарні уроки, тематичні 

дні і тижні, навчальні проєкти, інтегровані курси, що передбачають 

інтеграцію змісту знань з різних освітніх галузей початкової школи; 

 2) гармонізацію теоретичної та практико-орієнтованої інформації 

змісту освіти, що визначається характером наукового пізнання та 

здійснюється у взаємозв’язку з процесами диференціації та інтеграції, які 

об’єктивно пов’язані з матеріальною єдністю світу й утворюють діалектичну 
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єдність. При цьому диференціація дозволяє отримувати теоретичні знання 

про окремі, не пов’язані між собою елементи, а інтеграція сприяє перевірці їх 

дійсності засобом практичного застосування. Через такий зв’язок, у 

молодших школярів формується не лише новий науковий світогляд, а й 

готовність до його застосування в конкретній діяльності.  

2. Реалізація інтегрованого навчання молодших школярів на 

процесуальному рівні ґрунтується на ідеях інтеграції технологій, методів, 

прийомів навчання, які лежать у межах різних, в тому числі протилежних, 

підходів і концепцій В.І. Загв’язинського [91], В.Т. Фоменко [256] та ін.: 

1) колективного та індивідуального навчання. На думку М.К. Чапаєва 

[262, с. 61-77], важливою характеристикою інтеграції є її особистісне 

керування навчанням, що реалізується на внутрішньоособистісному та 

міжособистісному рівнях відповідно до обраної форми освітньої діяльності;  

2) репродуктивних і творчо-дослідницьких методів. В інтегрованому 

навчанні здійснюється системний синтез традиційних та інтерактивних 

методів діяльності учнів у залежності від їх функцій і педагогічних ситуацій 

на уроці. Водночас, інтегроване навчання ґрунтується на принципі 

проблемності, яка є психологічною умовою виникнення мислення, функція 

якої полягає у формуванні здатності здобувати нові знання й способи дій;  

3) єдність логіко-раціональних та образно-емоційних способів 

пізнання визначається поєднанням способів пізнання навчального матеріалу, 

що актуалізують раціонально-гносеологічний потенціал навчання та творчий 

розвиток особистості, інтуїцію, емоційний інтелект. 

3. Реалізація інтегрованого навчання молодших школярів у контексті 

організаційних аспектів ґрунтується на єдності упорядкування й 

спонтанності, регламентування й невизначеності, порядку й хаосу. 

Діяльність учнів у предметоцентричній системі планується в чіткій 

часовій і логічній послідовності етапів навчання та їх змісту. Така 

регламентація вирішує ряд таких важливих задач, як своєчасне вивчення 

програмового матеріалу, що забезпечує організаційну чіткість побудови 
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освітнього процесу; економія часу при засвоєнні предметних знань; 

діагностичне формування цілей, що забезпечують технологічність і 

результативність навчання; ефективне навчання умінням і навичкам тощо. 

В інтегрованому навчанні діяльність реалізується в системі 

невизначеності, в процесі якої розвиваються особистісні якості, що не можна 

чітко спланувати. Крім того, вільна діяльність учнів на заняттях сприяє 

розвитку ініціативи й відповідальності, здатності робити самостійний вибір, 

умінь прогнозування та рефлексії, організаторських умінь, уміння 

спілкуватися й конструктивно співпрацювати з однокласниками, уміння 

бачити й розв’язувати комплексні життєво-орієнтовані проблеми тощо. 

Таким чином, варіативність задач, що розв’язуються в процесі участі 

молодших школярів в упорядкованій і вільній діяльності, необхідність 

підготовки цілісної особистості, здатної буди конструктивною та успішною в 

соціумі, потребує інтеграції «хаосу» і порядку в організації їх діяльності.  

На підґрунті сучасних цілей, соціальних і психологічних 

закономірностей інтегрованого навчання на початку ХХ ст. Л.І. Грищенко 

[70, c. 85-95] визначила принципи, що корелюють з класичними принципами 

навчання, доповнюють і модифікують методичний супровід інтегрованого 

навчання. Базуючись на результатах їх дослідження, нами схарактеризовано 

принципи інтегрованого навчання молодших школярів, а саме: 

– науковості й життєвої орієнтації,  який спрямовано на посилення 

ролі науки в суспільстві, задоволення його соціальної потреби в 

компетентнісних людях та їх здатності критично мислити, брати на себе 

відповідальність, працювати в режимі багатозадачності; 

– особистісного спрямування навчання, що передбачає реалізацію 

взаємодії школярів на їх особистісному рівні, визнання педагога й учнів 

головною його цінністю. Це те, про що В.А. Сухомлинський писав: «розум 

виховується розумом, совість – совістю» [245]. Цей принцип потребує 

створення інтеграційного освітнього простору, в якому діти є ініціаторами й 

творцями навчання, розвивати інтелектуальні та особистісні якості; 
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– формування узагальнених знань і способів діяльності, який 

передбачає закономірне прагнення дитини до цілісного бачення картини 

світу та цілісності знань шляхом застосування внутрішньопредметного 

ущільнення навчальної інформації, структурування змісту матеріалу в межах 

одного навчального предмета та встановлення міжпредметних зв’язків між 

різними освітніми галузями початкової школи; 

– системності, що визначає одночасне вивчення раніше засвоєного, 

нового та випереджального навчального матеріалу, в процесі якого учні 

бачать систему зв’язків його елементів і місце кожного елемента в цій 

системі. Метою реалізації цього принципу є орієнтування вчителя на 

створення сприятливих умов для глибокого усвідомлення отриманої 

інформації учнями, її інтенсифікації та структурування; 

– проблемності, який передбачає організацію освітнього процесу на 

високому рівні теоретичних та практичних труднощів; відкриття нових знань 

і способів дій через внутрішню мотивацію діяльності, засновану на 

усвідомленні суб’єктивної значущості пізнавального матеріалу для розвитку 

власних інтелектуальних можливостей; встановлення причинно-наслідкових 

зв’язків для виявлення нових ракурсів звичайних речей; 

– рефлексії, що передбачає усвідомлення, аналіз і перебудову 

власного досвіду; конструктивне удосконалення власної розумової та 

спільної колективної діяльності; відмову від помилкових прийомів і підходів; 

– діалогічності, що сприяє реалізації суб’єкт-суб’єктних відношень, у 

процесі яких відбувається спільне обговорення проблем і ситуацій, зміст 

предмета якого генерує індивідуальні думки учнів, що перетинаються в ході 

взаємодії й створюють загальне смислове поле. 

Реформування початкової української освіти, що стартувало у 2016 

році сьогодні виходить на новий якісний рівень. Імплементація Закону 

України «Про повну загальну середню освіту» [94], прийнятого у 2020 році, 

реалізація його в Державному стандарті початкової освіти [201], 

затвердженому у 2018 році, контексті Концепції Нової української школи 
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[173], затвердженої в 2016 році визначають загальнокультурні, особистісні та 

пізнавальні цілі сучасної освіти. З метою подолання суперечностей між 

існуючою освітньою практикою та новими вимогами до результатів навчання 

молодших школярів виявляється доцільним застосування компетентнісного 

підходу, поширення інноваційних ідей якого розглядається як основа 

реформування початкової освіти. Спрямованість державних нормативів на 

формування ключових компетентностей учнів молодшого віку розуміється як 

набуття особистістю інтегрованого результату освіти, що передбачає 

зміщення акцентів із засвоєння знань на розвиток умінь застосовувати 

набутий досвід у конкретних проблемних умовах; усунення неузгодженості 

між засвоєними теоретичними відомостями та їх використанням; поєднання 

особистісного та соціального в освіті, комплексне опанування способами 

діяльності та створення передумов для розроблення індикаторів їх 

вимірювання. До таких компетентностей належать [201, c. 3]: вільне 

володіння державною мовою; здатність спілкуватися рідною (у разі 

відмінності від державної) та іноземними мовами; математична 

компетентність; компетентності у галузі природничих наук, техніки і 

технологій; інноваційність; екологічна компетентність; інформаційно-

комунікаційна компетентність; навчання впродовж життя; громадянські та 

соціальні компетентності; культурна компетентність; підприємливість та 

фінансова грамотність.   Для формування цих компетентностей Державний 

стандарт початкової школи [201, c. 3-4] визначає мовно-літературну, 

математичну, природничу, технологічну, інформатичну, соціальну і 

здоров’язбережувальну, громадянську та історичну, мистецьку та культурну 

освітні галузі. При цьому відповідно до Базового навчального плану 

початкової освіти для закладів загальної середньої освіти [201, c. 29] для 

значної частини освітніх галузей передбачено інтеграцію (табл. 1.2).  

Разом з тим, у межах кожної освітньої галузі реалізуються наскрізні 

вміння, розвиток яких стає індикатором впровадження компетентнісного 

підходу на рівні конкретної шкільної практики. Орієнтація на формування 
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Таблиця 1.2 

Інтеграція освітніх галузей у Базовому навчальному плані  

початкової школи 

Назва освітньої галузі Кількість годин на рік 

1 клас 2 клас 3 клас 4 клас Разом 

Інваріантний складник 

Природнича 

140 175 210 210 735 

Соціальна і здоров’язбережувальна 

Громадянська та історична 

Технологічна 

Інформатична 
 

наскрізних умінь забезпечує рівновагу між знаннями, вміннями, ставленнями 

учнів та їх реальними життєвими потребами.  

Таким чином, формування ключових компетентностей здобувачів 

початкової освіти відбувається у взаємозв’язку з розвитком наскрізних умінь 

та складають так звану «канву» розвитку молодшого школяра (рис. 1.1). 

 

Рис. 1.1. Формування ключових компетентностей та наскрізних умінь 

молодших школярів. «Канва» розвитку учня початкової школи 
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Важливо зазначити, що визначені Державним стандартом початкової 

освіти [201] вимоги до обов’язкових очікувальних результатів навчання та 

компетентностей учнів, загальний обсяг їх навчального навантаження 

уточнюються кожного навчального тижня з метою урахування послідовності 

розвитку конкретних умінь учнів та окреслених тем тижня, на основі яких 

здійснюється їх інтеграція та проєктується навчальна діяльність у процесі 

реалізації інтегрованого навчання. 

Інтегроване навчання в початковій освіті здійснюється з урахуванням 

впровадження ідей тематичного та діяльнісного підходів. Реалізація 

тематичного підходу при цьому відбувається шляхом створення інтегрованих 

курсів – навчальних предметів, які інтегрують знання декількох наук або 

видів мистецтв навколо однієї теми (природничих – «Природознавство», 

суспільствознавчих – «Я досліджую Світ», біологічних – «Основи здоров’я», 

музичне й образотворче мистецтво – «Мистецтво» та ін.), впровадження 

навчальних проєктів, організації тематичних днів і тижнів, проведення 

інтегрованих та бінарних уроків, уроків з міжпредметними зв’язками 

відповідно до наступних етапів (від простого до складного) [174, c. 103]: 

 уведення міжпредметних зв’язків на уроках суміжних дисциплін на 

основі репродуктивної діяльності та елементів проблемності; 

 формулювання міжпредметних навчальних проблем і самостійний 

пошук шляхів їх розв’язання на окремих уроках; 

 систематичне проблемне навчання на основі ускладнених 

міжпредметних проблем усередині інтегрованого курсу; 

 використання двосторонніх та багатосторонніх зв’язків між різними 

предметами на основі координації діяльності вчителя; 

 розробка широкої системи міжпредметних зв’язків як у змісті й 

методах, так і у формах організації навчання, охоплюючи позакласну роботу 

і розширюючи межі програми. 

Організація інтегрованого навчання молодших школярів у межах 

діяльнісного підходу відбувається з урахуванням дидактичного принципу 
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діяльності, що передбачає не пасивне засвоєння готових знань та 

загальнокультурних ціннісних норм учнями, а їх усвідомлення в ході 

здійснення самостійного пошуку в дослідницькій діяльності, де постає 

необхідність стикатися з труднощами, які зустрічаються в реальних життєвих 

ситуаціях, розв’язання яких дозволяє сформувати не тільки новий науковий 

світогляд, а й готовність до його застосування на практиці.  

Отже, ретроспективний аналіз розвитку інтеграційних процесів в 

освіті свідчить про інтегративні тенденції в світовій і вітчизняній педагогіці, 

концепт яких спостерігався ще в працях давньогрецьких філософів та 

педагогів епохи Відродження, які розглядали інтеграцію в освіті як 

необхідний дидактичний засіб для створення цілісного сприйняття картини 

світу учнями шляхом здійснення зв’язків між предметами для всебічного 

вивчення понять і явищ. Дослідження доводять необхідність врахування 

історичного досвіду використання прогресивних ідей інтеграції в сучасних 

умовах на міжпредметному, внутрішньопредметному, міжособистісному та 

внутрішньоособистісному її рівнях. На основі аналізу визначено інтеграцію, 

яка в концепції інтеграційного підходу розглядається як доцільне 

упорядкування та об’єднання у ціле раніше різнорідних частин на основі 

встановлення міжпредметних зв’язків між ними, домінанта конструювання 

інтегрованого навчання молодших школярів, під яким розуміємо спільну 

діяльність суб’єктів освітнього процесу у початковій школі, спрямовану на 

забезпечення активної діяльності у цілісному пізнанні світу кожною дитиною 

на основі об’єднання навчального матеріалу з різних освітніх галузей. 

Становлення інтегрованого навчання в початковій освіті невід’ємно 

пов’язане з розвитком інтеграційних процесів в період її реформування, 

відображає ставлення суспільства до актуальності його впровадження в 

початковій школі та до позитивних перспектив формування у молодших 

школярів ключових компетентностей і наскрізних умінь за умови глибокого 

розуміння вчителями початкових класів шляхів реалізації інтегрованого 

навчання та належної власної готовності до такої діяльності. 
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1.2. Сутність, зміст та структура готовності вчителів початкових 

класів до впровадження інтегрованого навчання молодших школярів 

 

Реформування освіти в Україні та впровадження інтегрованого 

навчання в початковій школі вимагають не лише зміни освітньої програми, а 

й головного рушія покращень в освіті – вчителя початкової школи, його 

мислення, підходів та компетентностей. Адже саме від нього залежить 

зацікавленість молодших школярів інтегрованим навчанням, якість 

формування ключових компетентностей і наскрізних умінь у процесі його 

реалізації та ступінь відчуття комфорту в освітньому просторі та поза ним. 

Учитель початкових класів – це новатор, який використовує інноваційні 

технології, підходи та сучасні практики, це тьютор, що володіє методичними 

інструментами для виявлення інтересу дитини до навчання та її схильностей, 

це партнер учнів і їх батьків, який допомагає дитині навчитися тому, що 

стане в пригоді почуватися вільно й щасливо в дорослому житті, це друг, 

який підтримує і допомагає. Він сам готовий самовдосконалюватися й 

постійно працювати над власним розвитком. 

У Концепції Нової української школи [173, c. 16] зазначено, що нова 

школа потребує нового вчителя, який є агентом змін. У цьому ж документі 

деталізуються вимоги до фахової підготовки вчителя, а саме він повинен: 

уміти готувати власні авторські навчальні програми; власноруч обирати 

методи, стратегії, способи й засоби навчання; активно виражати власну 

професійну думку; уміти виконувати нові ролі вчителя: коуча, фасилітатора, 

тьютора, модератора в індивідуальній освітній траєкторії дитини; уміти 

організовувати освітній процес на принципах дитиноцентризму відповідно до 

особистісних особливостей учнів; мати сформовані навички інтегрувати 

навчальний матеріал у змісті споріднених предметів або окремих модулів; 

ураховувати вікові особливості розвитку дітей; уміти організовувати 

навчання через діяльність, ігрові методи як у класі, так і поза його межами; 

володіти навичками здійснювати електронний документообіг у системі 
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освіти; уміти навчати дітей справлятися зі стресом та напруженням, 

забезпечувати під час навчання атмосферу психологічного комфорту; 

забезпечувати навчання в різновікових групах; виховувати в дитині 

відповідальність не лише за себе, а й за розвиток і добробут країни та всього 

людства; здійснювати оцінювання результатів освітньої діяльності учнів з 

використанням описового формувального оцінювання, підтримуючи в 

кожному учневі впевненість і мотивацію до пізнання; уміти виявляти 

індивідуальні нахили та здібності кожної дитини для цілеспрямованого 

розвитку і професійної орієнтації; володіти навичками спілкування з усіма 

учасниками освітнього процесу на основі взаємної поваги та діалогу. 

Усвідомлюючи важливість тих компетентностей, знань та умінь, 

якими повинен опанувати вчитель початкових класів, Міністерством освіти і 

науки України спільно з представниками освітянської спільноти та 

Міністерством соціальної політики України на підставі соціологічних 

досліджень було розроблено та затверджено перший в Україні Професійний 

стандарт «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти» 

(наказ від 10.08.2018 р. № 1143) [204], у якому більшість вимог до вчителя 

початкових класів відповідно до Концепції Нової української школи знайшла 

відображення в описі його трудових функцій (рис.1.2). 

Зазначені вимоги до кваліфікації вчителя початкових класів мають 

вагоме значення для їх усвідомлення власної готовності до впровадження 

інтегрованого навчання, встановлення зв’язків між наявними знаннями та 

способами розв’язання фахових проблем, формування внутрішньої мотивації 

до якісного здійснення своєї професійної діяльності й ставлення до професії 

як до цінності, що сприяє досягненню професіоналізму педагога. 

Ключовим поняттям для оцінки професійного вчителя, на думку 

М.Г. Алексєєва, В.В. Давидова [74], С.Л. Рубінштейна [212], 

В.І. Слободчикова [223], А.Р. Фонарьова [257] та ін., є рефлексія й 

«діяльнісний спосіб існування», його усвідомлення власної моральної 

відповідальності за наслідки реалізації діяльності, опанування свободою в
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Рис. 1.2. Вимоги до вчителя початкових класів (трудові функції) 
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створенні засобів її виконання. Професіонал – характеристика вчителя 

початкових класів, яка підкреслює його здатність вийти за межі власної 

діяльності для її аналізу, оцінки, подальшої організації; за потреби – 

ефективної підготовки до здійснення педагогічної діяльності.    

Поняття готовність є фундаментальним для нашого дослідження. У 

психолого-педагогічній літературі воно розглядається як умова та регулятор 

діяльності, психологічний стан, установка, наявність у суб’єкті певних 

потреб, синтез властивостей особистості тощо, які передбачають її бажання 

та вмотивованість до успішної реалізації діяльності. Зокрема, В.Г. Гладких та 

М.С. Ємець [63, c. 133-139] вважають, що готовність формується під впливом 

установки, яка створює «налаштування» суб’єкта на діяльність. У працях 

С.Л. Рубінштейна [212], готовність до діяльності визначається як комплекс 

здібностей, які включають до її структури різні властивості та якості 

особистості, причому здібність виступає як загальна категорія відносно цих 

властивостей та якостей. На думку В.В. Давидова, Н.Д. Левітова, 

О.А. Понукаліна [74] та ін., готовність проявляється як психічний стан і як 

стійка характеристика особистості, яка не потребує формування з кожною 

новою поставленою задачею. Будучи заздалегідь сформованою, вона 

виступає в ролі суттєвої передумови успіху й ефективної діяльності людини. 

Уявлення про готовність до діяльності М.І. Дьяченко та Л.О. Кандибович 

[83], Р.Д. Санжаєвої, Д.Н. Узнадзе [214] та ін. дозволяють визначити її як 

систему таких професійно важливих якостей особистості як досвід, знання, 

вміння, які необхідні для успішної діяльності. Учений І.О. Зимня [105] 

вважає, що готовність до діяльності в межах освітнього простору передбачає 

системне пізнання, оволодіння уміннями, стійку переконаність людини та її 

соціально-значущу спрямованість. У свою чергу, В.П. Каширін і 

В.О. Сластьонін [221, с. 458-459] визначають готовність як складне, 

багаторівневе та різнопланове особистісне утворення людини – ступінь 

професійної підготовки й налаштування спеціаліста на розв’язання 
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поставлених задач у відповідних умовах, здатність ефективно виконувати 

професійну діяльність.  

На основі здійсненого теоретичного аналізу та узагальнення змісту 

характеристик готовності до професійної діяльності виявлено два підходи до 

її визначення, зокрема: на особистісному рівні як різнорівнева структура 

якостей, властивостей та психологічного стану особистості, які у сукупності 

дозволяють успішно здійснювати діяльність; на функціональному – як 

результат професійної підготовки до педагогічної діяльності, що включає 

сукупність знань, умінь, якостей, адекватних вимогам та змісту діяльності.  

Деякі науковці, досліджуючи сутність готовності вчителів початкових 

класів до педагогічної діяльності, акцентують увагу на її технологічності. 

Зокрема, В.М. Андрієвська [7], розглядаючи готовність вчителів початкових 

класів до використання ІКТ як інструмента формування метапредметних 

ІКТ-умінь учнів, розкриває й конкретизує зміст мотиваційно-ціннісного 

(розуміння цінності професійно-педагогічної діяльності в означеному 

напрямку); когнітивного (комплекс психологічних, педагогічних, 

методичних, ІКТ-знань); операційно-діяльнісного (комплекс практичних 

умінь і навичок, необхідних для успішного використання ІКТ у професійно-

педагогічній діяльності); рефлексивно-оцінного (самооцінка власної 

професійно-педагогічної діяльності) її компонентів. Досліджуючи структуру 

готовності вчителів початкових класів до формування навчально-

пізнавальної компетентності молодших школярів, І.М. Олійник [182] 

характеризує її мотиваційний (усвідомлення мети власної діяльності, 

виявлення мотивів та професійних інтересів, чинників професійного 

розвитку і стимулювання, ставлення до самоосвіти), когнітивний (загальні 

знання в галузі навчально-пізнавальної компетентності та педагогічні знання 

з їх використання) та операційний (володіння комплексом відповідних умінь 

і навичок щодо формування навчально-пізнавальної компетентності 

молодших школярів) компоненти. О.В. Варецька [40] визначає готовність 

учителів початкових класів до духовно-економічного виховання молодших 
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школярів як складний синтез тісно взаємопов’язаних мотиваційного, 

змістового та операційно-результативного структурних компонентів, що 

мають особистісні, ціннісні, функціональні та діяльнісні характеристики. 

Базуючись на результатах дослідження науковців, нами визначено 

готовність учителів 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. 

На підставі вимог до трудових функцій учителів початкових класів, 

особливостей реалізації інтегрованого навчання в умовах розбудови Нової 

української школи та досліджень сутності готовності вчителів початкових 

класів до педагогічної діяльності, в якості складових структури їх готовності 

до інтегрованого навчання молодших школярів визначено аксіологічно-

мотиваційний, когнітивно-діяльнісний та рефлексивно-оцінювальний 

компоненти (рис. 1.3).  

 

Рис. 1.3. Структура готовності вчителів початкових класів до реалізації 

інтегрованого навчання молодших школярів 
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Аксіологічно-мотиваційний компонент готовності вчителів 

початкових класів до впровадження інтегрованого навчання в початковій 

освіті спрямований на формування мотивів особистісного зростання та 

професійного вдосконалення; розвиток пізнавальної активності до процесу 

реалізації інтегрованого навчання молодших школярів, розуміння змісту 

ключових компетентностей і наскрізних умінь учнів як його обов’язкових 

очікувальних результатів; прагнення до опанування знаннями, уміннями й 

навичками, необхідними для ефективного здійснення цієї професійної 

діяльності; потреби в саморозвитку й самореалізації. 

Аксіологічна складова компонента готовності ґрунтується на 

засвоєнні та прийнятті педагогами сформованої системи цінностей та 

ціннісних орієнтацій як структурної частини їх загального ціннісного 

потенціалу, що співвідноситься з творчою педагогічною позицією та 

діяльністю. Ґрунтуючись на класифікації професійних цінностей педагога, 

що була представлена Л.М. Забродською, О.В. Онопрієнко, Л.Л. Хоружа, 

А.Д. Цимбалару [113, с. 3-117] та ін., враховуючи специфіку та особливості 

впровадження інтегрованого навчання в початковій освіті, нами визначено 

педагогічні цінності вчителів початкових класів, необхідні для успішного 

його реалізації, зокрема: цінності-цілі, які розкривають потребу реалізації 

інтегрованого навчання та мету формування творчої педагогічної позиції 

вчителів; цінності-засоби, що допомагають розкрити способи й засоби 

організації інтегрованого навчання; цінності-відносини, що розкривають 

сутність взаємовідношень між усіма учасниками освітнього процесу як 

основний механізм функціонування цілісної педагогічної діяльності; 

цінності-знання, які сприяють усвідомленню вчителями початкових класів 

значення сформованої педагогічної позиції у процесі впровадження 

інтегрованого навчання молодших школярів та важливості розвитку високого 

рівня педагогічної освіченості; цінності-якості, які розкривають різноманіття 

індивідуальних та професійно-значущих якостей педагогів, що виявляються в 
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прагненні до творчої самореалізації та самоствердження, здібностях до 

творчості, здатності ефективного проєктування педагогічної діяльності. 

Мотиваційна складова компонента є інтеграційним показником 

готовності вчителів початкових класів до реалізації інтегрованого навчання в 

умовах Нової української школи. Мотивацію професійної діяльності деякі 

вчені, зокрема С.С. Занюк [98], трактують як сукупність внутрішніх і 

зовнішніх рушійних сил, які спонукають людину до діяльності; як орієнтацію 

на досягнення певних цілей; як сукупність спонукальних факторів, що 

визначають активність особистості; як мотиви, потреби, стимули, ситуативні 

чинники, які спонукають поведінку людини. На думку авторів 

Л.С. Подимової, Н.О. Подимова, А.В. Репринцева [222, с. 59-63] та ін., 

мотивація й мотиви завжди внутрішньо обумовлені, але можуть залежати від 

зовнішніх факторів та стимулюватися зовнішніми чинниками. На підґрунті 

аналізу визначення мотивації вони визначають два її напрями, зокрема, як 

сукупність факторів і мотивів та як динамічне утворення й механізм. Проте, в 

обох випадках мотивація виступає другорядним утворенням стосовно 

мотиву. Крім того, у другому випадку вона розглядається як засіб або 

механізм реалізації вже існуючих мотивів. 

Таким чином, характеризуючи зовнішні мотиви та мотивацію вчителів 

початкових класів до реалізації інтегрованого навчання в початковій школі, 

звертаємо увагу на актуальні умови, що впливають на ефективність такої 

діяльності та зовнішні фактори, які сприяють силі мотиву. При цьому 

мотивація вчителів початкових класів до впровадження інтегрованого 

навчання визначається їх професійними установами та спрямованістю до 

цього процесу. Стійкі системи взаємозв’язків утворюють професійний 

менталітет учителів і визначають їх професійні позиції. Тому важливо, щоб 

зовнішні фактори у процесі мотивації трансформувалися у внутрішні. 

Позитивна мотивація відображає спрямованість педагогів на творчість 

у процесі реалізації інтегрованого навчання; наявність потреби у 

самовираженні й самореалізації; стійкість пізнавальної активності до процесу 
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творчої діяльності та її результату. Разом з тим, вона спонукає вчителів до 

продуктивності здійснення пізнавальної діяльності, яка виражається в 

емоційно-позитивному ставленні до процесу пізнання та інтелектуальних, 

емоційних і комунікативно-вольових можливостей.   

Когнітивно-діяльнісний компонент готовності вчителів початкових 

класів до реалізації інтегрованого навчання молодших школярів передбачає 

їх розуміння змісту інтегрованого навчання в початковій освіті, 

сформованість системи психолого-педагогічних знань та володіння 

професійними навичками його реалізації, сформованість інформаційно-

комунікативної компетентності, професійної креативності та розвиненість 

професійної мобільності. 

Когнітивна складова компонента спрямована на досягнення 

вчителями початкових класів системи базових та спеціалізованих знань про 

нормативне забезпечення освітнього процесу Нової української школи, 

особливості його планування та організації в аспекті реалізації інтегрованого 

навчання шляхом застосування тематичного й діяльнісного підходів. Вона 

характеризує здатність педагогів усвідомлювати й оцінювати труднощі та 

суперечності різних видів професійної діяльності, самостійно й 

конструктивно розв’язувати їх відповідно до ціннісних орієнтацій та 

розглядати будь-яку проблему як стимул подальшого розвитку. Вона 

включає засвоєння вчителями початкових класів методичних і педагогічних 

ідей, підходів до реалізації інтегрованого навчання в сучасних особистісно-

зорієнтованих, розвивальних, креативних технологіях; володіння активними 

методами, прийомами й формами організації інтегрованого навчання. 

Діяльнісна складова компонента передбачає опанування вчителями 

початкових класів навичками ефективного впровадження інтегрованого 

навчання та розвиток їх професійної креативності, мобільності та 

інформаційно-комунікаційної компетентності шляхом реалізації системи 

навчально-професійного, науково-дослідницького та самоосвітнього видів 

діяльності у процесі його реалізації в початковій освіті.  
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Професійна креативність учителів початкових класів в процесі 

реалізації інтегрованого навчання характеризується їх відкритістю новому 

досвіду, здатністю відмовитися від стереотипних способів дій і продукувати 

різні ідеї організації інтегрованого навчання в початкових класах, 

враховуючи умови й концепції розбудови Нової української школи та вікові 

й особистісні особливості своїх вихованців. Вона передбачає наявність 

аналітичного складу розуму в поєднанні з розвиненою уявою, незалежним і 

оригінальним мисленням, прагненням знаходити нестандартні розв’язання та 

генерувати ідеї, схильність до новаторства.   

Науковці Альфред Адлер, Л.С Виготський [57], С.Л. Рубінштейн [212] 

та ін., досліджуючи структуру професійної готовності вчителів до 

педагогічної діяльності визначали креативність як значущий компонент та 

уточнили особистісні якості педагогів у його складі, а саме:  

 зумовлені природними чинниками – сила характеру, 

наполегливість, сміливість, незалежність, упевненість у собі тощо;  

 пізнавальні – гнучкість мислення, експериментальне ставлення до 

життєвих проблем, уникнення стереотипів, терпимість, комунікативність;  

 творчого саморозвитку – особистісна зрілість, емоційна стійкість, 

здатність творчо розв’язувати проблеми, схильність до ризику, 

самоствердження, толерантність, енергійність тощо. 

У своїх дослідженнях Т.М. Амабайл і М. Колінз [275, с. 142-144] 

наводять перелік дещо інших рис креативного компонента. До них належать 

самодисципліна на роботі, здатність творчо мислити, незалежність думок, 

високий ступінь автономії, терпимість до невизначеності, відсутність 

стереотипів, схильність до ризику, високий рівень ініціативи та прагнення 

виконувати завдання найкращим чином. 

Професійна мобільність, на думку Т.Л. Аракєлової [11, с. 11], 

Л.О. Амірової [3, c. 55-57], В.В. Водзинської [50, с. 344-380], Л.В. Горюнової 

[68, с. 12], Е.Ф. Зєєра [102] та ін., це вимога до сучасного вчителя, яка 

визначається як інтеграційна цілісна характеристика його діяльності та 
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проявляється на рівні особистісних якостей, де забезпечує внутрішній 

механізм розвитку адаптивності, самостійності, пристосовності, 

цілеспрямованості, критичного мислення, здатності до самопізнання, 

саморозвитку та самоосвіти; на рівні його діяльності, результатом якої 

виступає рефлективність, цілепокладання, проєктивність, креативність, 

гнучкість, пластичність; на рівні процесів перетворення власної особистості, 

діяльності та освітнього простору. 

Особливого значення професійна мобільність вчителів початкових 

класів набуває в процесі впровадження інтегрованого навчання, адже 

характеризує їх особистісну та діяльнісну активність, яка проявляється, 

позитивно впливає та ефективно перетворює всі складові компонентів 

готовності вчителів початкових класів до реалізації інтегрованого навчання 

молодших школярів за умови її ефективного розвитку, а саме: спонукає 

вчителів до позитивної мотивації, пізнавальної діяльності та продуктивного її 

здійснення; проявляється у творчій активності та здатності до саморозвитку в 

процесі опанування новими компетентностями та їх застосування під час 

розв’язання конкретних професійних задач за допомогою інноваційних 

технологій, методик і технік; розкривається в ініціативності в процесі 

встановлення взаємовідношень з людьми тощо. 

Інформаційно-комунікаційна кваліфікованість учителів початкових 

класів передбачає вміння й навички роботи з інформаційно-комунікаційними 

технологіями в процесі впровадження інтегрованого навчання молодших 

школярів; застосування раціональних прийомів пошуку та аналізу інформації 

в ході планування та розроблення авторських освітніх програм; адекватний 

відбір, систематизацію та використання цієї інформації; уміння самостійно 

створювати інтерактивні вправи та тестові завдання; використовувати 

сучасні комп’ютерні технології та програмами в процесі проведення власних 

педагогічних досліджень та узагальнення власного педагогічного досвіду, 

його презентації; самоосвіту в галузі інформаційних технологій та уміння 
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працювати з інформацією в процесі підготовки до інтегрованого навчання за 

дистанційною формою навчання в міжкурсовий період.  

Рефлексивно-оцінювальний компонент готовності вчителів 

початкових класів до реалізації інтегрованого навчання молодших школярів 

спрямований на формування їх уміння здійснювати аналіз власної 

професійної діяльності; здатність до самоідентифікації, саморегуляції, 

суб’єктивної оцінки результатів реалізації інтегрованого навчання; 

самоорганізацію в орієнтації на подальший розвиток.  

Рефлексія може здійснюватися як у вигляді переживання, так і в 

колективній діяльності, спільному пошуку розв’язання, колективних 

переживаннях. У межах реалізації рефлексії в освітньому процесі його 

учасники виявляють власні труднощі та причини своїх помилок не тільки за 

змістом, але й за способом мислення та характером взаємозв’язків; 

усвідомлюють результат та встановлюють його відповідність меті. 

За результатами дослідження сутності та структури готовності 

вчителів початкових класів до впровадження інтегрованого навчання 

молодших школярів та з метою розробки механізму діагностування 

реального стану їх підготовленості до цієї діяльності визначимо зміст її 

критеріїв, показників і рівнів. 

Аналіз літератури дозволив встановити, що критерій (від гр. 

criterion – «положення для осудження») – ознака, яка є підґрунтям для 

оцінки, визначення або класифікації чогось; завжди характеризує сутнісні 

зміни об’єкта та є знаннями межі, широти виявлення його сутності в певному 

вираженні [43, c. 214]; послідовність етапів, через які повинен пройти процес, 

який спрямований на якісне розв’язання поставлених задач [188]; якості, 

властивості та ознаки об’єкта дослідження, які дають можливість оцінити 

його стан і рівень функціонування й розвитку [237]; вимоги, яким повинно 

задовольняти явище або об’єкт [172]. Крім того, необхідним є апелювання в 

процесі розроблення критеріїв до їх характеристик, які, на думку Н.В. Гузій 

[72, с. 372], мають бути однозначними (однаково трактуватись в межах 
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даного дослідження), адекватними (відповідати природі явища, яке 

досліджується), обґрунтованими (правомірно диференціювати рівні розвитку 

явища), надійними (здатними мінімізувати розходження в ситуації 

повторного оцінювання), відображати всі складові явища. 

Згідно з вимогами до вчителя початкових класів Нової української 

школи, його трудовими функціями та особливостями структури готовності 

вчителів початкових класів до впровадження інтегрованого навчання 

молодших школярів, нами визначені аксіологічно-мотиваційний, когнітивно-

діяльнісний та рефлексивно-оцінювальний критерії готовності вчителів 

початкових класів до інтегрованого навчання. 

Показник, як один з якісних або кількісних складових критерію, є 

однією з характеристик об’єкту, процесу або явища та виражає їх стан [224]. 

На думку О.В. Нікулочкіної [172], показники – це якісні або кількісні 

характеристики сформованості кожної окремої якості та міра сформованості 

критерію; ознака, на підставі якої формується оцінка якості об’єкта або 

процесу та ознака такої оцінки.  

Визначаючи критерії та показники готовності вчителів початкових 

класів до впровадження інтегрованого навчання в початковій школі, ми 

схиляємось до трактування співвідношення критеріїв і показників як 

загального, конкретного та особливого, коли критерій розглядається як 

«найбільш загальна властивість явища, що об’єднує низку емпіричних 

показників його сформованості» [72, с. 371]. Представимо узагальнену 

таблицю «Критерії та показники готовності вчителів початкових класів до 

інтегрованого навчання» (табл. 1.3).  

Поняття рівень визначається як ступінь якості, досягнута в будь-чому 

величина; ступінь освіти, культури та підготовки особистості [43, с. 1223], 

ступінь виявлення показника критерію [72].  

Під рівнями готовності вчителів початкових класів до інтегрованого 

навчання ми розуміємо ступінь прояву показників і критеріїв їх готовності та 

визначаємо високий, середній та низький рівні, а саме: 
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Таблиця 1.3 

Критерії та показники готовності вчителів початкових класів до 

інтегрованого навчання 

Критерії готовності Показники готовності 

Аксіологічно-

мотиваційний 

Мотивація особистісного зростання та професійного 

вдосконалення вчителів 

Пізнавальна активність до процесу впровадження 

інтегрованого навчання 

Прагнення до реалізації інтегрованого навчання в початковій 

школі 

Когнітивно-

діяльнісний 

Розуміння змісту інтегрованого навчання в початковій освіті 

Сформованість системи психолого-педагогічних знань з 

інтегрованого навчання 

Володіння професійними навичками реалізації інтегрованого 

навчання 

Сформованість інформаційно-комунікаційної компетентності 

Сформованість професійної креативності 

Розвиненість професійної мобільності 

Рефлексивно-

оцінювальний 

Сформованість уміння здійснювати аналіз власної 

професійної діяльності 

Здатність до суб’єктивної оцінки власних результатів 

реалізації інтегрованого навчання 

Самоорганізація в орієнтації на подальший розвиток 

 

– до основних ознак низького рівня готовності вчителів початкових 

класів до цієї діяльності належать недостатньо сформована мотивація 

особистісного зростання, професійного вдосконалення та спрямування до 

реалізації інтегрованого навчання; недостатнє розуміння сутності й змісту 

інтегрованого навчання та недостатньо сформовані професійні навики його 

реалізації, інформаційно-комунікаційні компетентності, професійна 

креативність і професійна мобільність; низький рівень самоаналізу, 

самооцінки та самоорганізації на подальший розвиток.  

– основними ознаками середнього рівня готовності вчителів до 

реалізації інтегрованого навчання є сформована мотивація особистісного 

зростання, професійного вдосконалення та наявність пізнавальної активності 

до його впровадження в початковій школі; розуміння сутності й змісту 
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інтегрованого навчання та сформованість системи знань і професійних 

навиків його реалізації, інформаційно-комунікаційних компетентностей, 

професійної креативності та професійної мобільності; сформованість 

самоаналізу результатів професійної діяльності, цілісного ставлення до 

сприйняття критики, самооцінки та самоорганізації на подальший розвиток. 

– до основних властивостей високого рівня готовності вчителів до 

реалізації інтегрованого навчання належать сформованість мотивації 

особистісного зростання як свого психічного та соціального «Я», глибоке 

переконання в результативності самовдосконалення та саморозвитку, 

змістовність і глибина професійної пізнавальної активності вчителів до 

реалізації інтегрованого навчання, сформованість прагнення та професійного 

спрямування до цієї діяльності; грамотна постановка мети, розуміння задач, 

змісту та передбачення результатів впровадження; системність, цілісність і 

повнота знань учителів з інтегрованого навчання; вільне володіння та творче 

використання в педагогічній діяльності професійних компетентностей, ІКТ, 

творчого потенціалу та креативності; продуктивна когнітивна, соціальна та 

поведінкова активність; вільне володіння навиками самоаналізу, його 

спрямованість на саморегуляцію; творче застосування суб’єктивної оцінки 

власних результатів реалізації інтегрованого навчання; сформованість 

ціннісного ставлення до сприйняття критики; сформованість уміння 

самоорганізації педагогічної діяльності; подальший професійний розвиток у 

галузі реалізації інтегрованого навчання молодших школярів. 

 Отже, впровадження інтегрованого навчання в початковій освіті 

потребує удосконалення фахової кваліфікації та підготовки вчителів 

початкових класів до його ефективного здійснення. 

Базуючись на результатах дослідження поняття готовність до 

професійної діяльності, визначено готовність учителів 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 
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успішного упровадження розвивально-продуктивного інтегративного 

підходу. 

У складі її структури відповідно до зазначених у Професійному 

стандарті «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти» 

трудових функцій та особливостей реалізації інтегрованого навчання в 

початковій школі схарактеризовано аксіологічно-мотиваційний, когнітивно-

діяльнісний та рефлексивно-оцінювальний компоненти. 

З метою розробки механізму діагностування ступеня сформованості 

готовності вчителів початкових класів до реалізації інтегрованого навчання 

молодших школярів визначено аксіологічно-мотиваційний, когнітивно-

діяльнісний та рефлексивно-оцінювальний критерії; такі їх показники як 

мотивація особистісного зростання та професійного вдосконалення вчителів, 

пізнавальна активність до процесу впровадження інтегрованого навчання, 

прагнення до реалізації інтегрованого навчання, розуміння змісту 

інтегрованого навчання в початковій освіті, сформованість системи 

психолого-педагогічних знань з інтегрованого навчання, володіння 

професійними навиками реалізації інтегрованого навчання, сформованість 

інформаційно-комунікаційної компетентності, сформованість професійної 

креативності, розвиненість професійної мобільності, сформованість уміння 

здійснювати аналіз власної професійної діяльності, здатність до суб’єктивної 

оцінки власних результатів реалізації інтегрованого навчання, 

самоорганізація в орієнтації на подальший розвиток; високий, середній та 

низький рівні їх прояву.  

Проведена робота сприяє організації дослідження реального стану 

професійної підготовленості вчителів початкових класів до реалізації 

інтегрованого навчання в початковій освіті, проєктуванню моделі та 

визначенню й дослідно-експериментальній перевірці педагогічних умов їх 

підготовки до цієї діяльності. 
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1.3. Теорія і практика підготовки вчителів початкових класів у 

системі післядипломної освіти до реалізації інтегрованого навчання 

молодших школярів: вітчизняний та зарубіжний досвід 

 

Розпочата в більшості розвинених країнах світу реформа освіти в 

першу чергу торкнулася організаційних структур післядипломної 

педагогічної освіти вчителів початкових класів, її змісту, методів, форм 

тощо, що зумовлено характерними особливостями національних цінностей, 

історичного розвитку, та орієнтирами освітніх потреб педагогів. Водночас, на 

систему освіти, яка сформувалася на сучасному етапі її розвитку, 

принципово впливають такі зовнішні фактори, як процеси освітньої 

інтернаціоналізації, глобалізації суспільства та діяльність міжнародних 

асоціацій, що інтегрують передові педагогічні ідеї та визначають суттєві 

вимоги до її удосконалення. Разом з тим, у світовому освітньому просторі 

здійснюється формування загальної політики розвитку педагогіки, яке 

визначає напрями подальшого оновлення національної системи 

післядипломної педагогічної освіти.  

Проблема підготовки вчителів початкових класів у сучасних умовах 

модернізації освіти розглядається у прийнятих на початку XXI століття 

документах міжнародних організацій ОЕСР/ЮНЕСКО «Учителі для шкіл 

майбутнього: аналіз всесвітніх показників у галузі освіти 2001 р.» (Teachers 

for Tomorrow’s Schools: analysis of the World Education Indicators. 2001 

Edition); Доповідь Світового банку «Навчання впродовж життя в умовах 

нової економіки» (Life long Learning in the Global Knowledge Economy: 

Challenges for Developing Countries); Доповідь ОЕСР «Залучення, розвиток і 

збереження ефективних вчителів» (Attracting, Developing and Retaining 

Effective Teachers), підготовлену за результатами міжнародного дослідження 

[193, с. 182-188]. 

У зазначених документах здійснюється порівняння вимог до 

сучасного й майбутніх поколінь педагогічних фахівців згідно з їх наявною 
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професійною компетентністю та врахуванням зміни їх ролі в освітньому 

процесі початкової школи при переході до інформаційного суспільства та 

інтегрованого навчання молодших школярів. Особлива увага приділяється 

розкриттю питання стратегічних заходів і підходів, що беруться до уваги 

урядами більшості розвинених країн світу з метою стимулювання 

самореалізації та професійного саморозвитку вчителів початкових класів, 

надаються загальні положення та методичні рекомендації створення умов для 

підвищення їх професійного рівня й соціального статусу тощо. 

Доцільно зазначити, що, попри рекомендаційний характер цих 

міжнародних документів, вони мають вагомий вплив на педагогічний 

світогляд, освітню політику та розробку основних нормативно-правових 

актів, які мають значення для розвитку систем післядипломної педагогічної 

освіти в багатьох країнах світу, зокрема в Україні. 

Таким чином, одним із фундаментальних напрямів освітніх реформ у 

багатьох економічно розвинених країнах світу є підготовка педагогів до їх 

впровадження; консолідація організаційних структур національних систем 

післядипломної педагогічної освіти та їх реалізація з метою розвитку 

інтеграційних процесів в освіті; зосередження уваги на спільній діяльності у 

сфері підвищення рівня готовності вчителів початкових класів до реалізації 

інтегрованого навчання та стимулювання їх педагогічної майстерності в цій 

галузі. 

Через такий зв’язок, сьогодні у більшості країн світу, наприклад, у 

Франції, ФРН, Англії, США, Норвегії тощо, спостерігається стійка тенденція 

до здійснення на державному рівні акредитування всіх педагогічних закладів 

освіти, багато з яких отримали статус вищих професійних; урегулювання 

освітніх стандартів та оновлення освітніх програм підготовки й підвищення 

рівня перепідготовки вчителів початкових класів; розширення й додаткове 

фінансування програми моніторингу їх якості готовності до педагогічної 

діяльності; створення добровільної національної системи оцінювання їх 
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успішності; підтримка інноваційних шляхів підвищення заробітної плати 

вчителям тощо [288]. 

На думку О.В. Богомолової [36, с. 70-75], принциповою особливістю 

освітніх програм післядипломних педагогічних закладів освіти розвинених 

країн є сприяння особистісному зростанню вчителів початкових класів та 

індивідуалізація їх навчання. 

Досліджуючи досвід розробки стандартів освіти в зарубіжних країнах, 

Н.М. Воскресенська [53, c. 143] звертає увагу на рівень і характер наукових 

знань з навчальних предметів початкової школи. В цих країнах проводиться 

значна робота з модернізації змісту освіти, вводяться нові курси й теми, що 

відображають досягнення науки, техніки та культури, розробляються нові 

програми, підручники, навчальні посібники, що будуються на 

міждисциплінарній основі й орієнтують на фундаментальні знання з 

гуманітарних та природничих наук.  

З огляду на це, для підготовки вчителів початкових класів 

розробляються нові стандарти, в яких ретельно продумана інтеграція двох 

основних складових компонентів педагогічної освіти – фактичних знань з 

предметів, що викладаються в початковій школі, та спеціальних знань з 

психолого-педагогічної підготовки вчителів початкових класів до 

впровадження інтегрованого навчання молодших школярів. Разом з тим, 

особливостями цих стандартів визначено повну відповідність освітнім 

стандартам початкової школи; раціональний розподіл часу, що дозволяє 

уникнути повтору навчального матеріалу; залучення до їх створення як 

фахівців, так і широкого загалу освітян. 

Водночас, провідною дисципліною в професійній підготовці вчителів 

початкових класів західних країн традиційно вважається психологія. Вона 

поєднує знання психофізичних вікових особливостей дитини з акцентом на 

«кризові» фази їх розвитку та педагогічної психології. Важливо зазначити, 

що в останні роки в багатьох країнах у процесі підготовки вчителів 

початкових класів до інтегрованого навчання відбувається зміщення акцентів 
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з курсу «Загальної психології» на курс «Педагогічної психології», якій 

надається роль «практичної методології», що покликана теоретично 

обґрунтувати інтеграційний освітній простір початкової школи й допомогти  

вчителям перейти до педагогічної практики на засадах психологічних основ 

професійної діяльності педагогів та пізнавальної діяльності школярів [36].  

Для реалізації заходів щодо побудови й розвитку єдиної системи 

професійної підготовки вчителів початкових класів докладають багато зусиль 

місцева влада та уряд Японії. Їх спільні заходи спрямовані на об’єднання 

закладів освіти різних типів, які належать до системи неперервної освіти. З 

одного боку, влада забезпечує координацію та взаємодію їх соціальних 

програм з освітніми програмами закладів післядипломної освіти, а з іншого – 

створює механізм для збирання інформації про можливості навчання, 

стимулювання педагогічної праці та забезпечує консультаційні послуги 

завдяки використанню комп’ютерної інформаційної мережі [229, с. 13].  

Так, у Японії під готовністю вчителів початкових класів до 

педагогічної діяльності розуміють обсяг теоретичних знань, практичних 

умінь і навичок, необхідних насамперед для розв’язання педагогічних 

проблем, що формуються з певним досвідом. Педагоги в цій країні 

усвідомлюють, що їх приймають на роботу не тільки за вміння ефективно 

здійснювати професійну діяльність, а, головним чином, за бажання та 

готовність систематично вчитися та удосконалювати свою педагогічну 

майстерність.  

В освітній політиці Франції спостерігається цікавий підхід до якісно 

нового розвитку системи післядипломної педагогічної освіти та підвищення 

її ефективності, більш раціонального використання кадрових ресурсів тощо. 

Розв’язання цих завдань пов’язують, у першу чергу, з формуванням наукової 

платформи для постійного оновлення освітнього процесу, інтенсифікацією 

педагогічної науково-дослідницької діяльності, підвищенням педагогічної 

компетентності, розробкою конкретного механізму модернізації освітньої 

галузі. Для реалізації зазначених вимог у країні постійно функціонує 
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науково-педагогічний центр – Національний інститут педагогічних 

досліджень, який підпорядкований Міністерству національної освіти 

Франції, Комітет наукової оцінки досліджень в освіті, працюють академічні 

заклади післядипломної підготовки вчителів початкових класів та інститути 

підготовки вчителів, які почали стрімко розвивати нові тенденції у 

неперервній освіті педагогів [38, с. 27-31]. 

Учителі початкових класів у цій країні мають можливість 

ознайомитися з сучасними методами підготовки та інформаційно-

комунікаційними технологіями у Центрах педагогічної документації – 

установах з методичними, інформаційними та технологічними ресурсами, які 

оперативно реагують на зміни у суспільстві та педагогічній сфері. Головним 

завданням таких Центрів є забезпечення інформаційними та технологічними 

ресурсами користувачів, розповсюдження ефективних педагогічних 

технологій та організація видавничої діяльності. 

У Великобританії з метою розробки й реалізації нового національного 

курсу з підготовки вчителів початкових класів та заохочення їх до роботи у 

закладах освіти на національному, регіональному та місцевому рівнях 

створено агентства, де відбувається навчання засобами «внутрішніх» та 

«зовнішніх» джерел. До «внутрішніх» джерел належать заходи, які 

плануються й організовуються школою та безпосередньо вчителем, а до 

«зовнішніх» – різнобічні курси в учительських центрах при міських та 

регіональних управліннях освіти, університетах, вищих педагогічних 

закладах освіти, а також проведення консультацій тощо. У процесі такої 

підготовки посилилася увага до опанування конкретними навичками ведення 

навчальної та виховної роботи, які відпрацьовуються як під час традиційних 

занять – на семінарах, практикумах, лабораторних роботах, дистанційного 

навчання, так і шляхом застосування нових форм і методів відпрацювання 

педагогічної техніки (моделювання, рольові ігри тощо) [36, с. 70-75].  

Крім того, існує розуміння того, що в умовах диференціації та 

індивідуалізації шкільної освіти вчителі початкових класів повинні будувати 
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міжособистісні відносини з учнями, перейти від ролі «соліста» до ролі 

«акомпаніатора» і змістити центр ваги з поширення інформації на здобуття її 

учням у власному пошуку, організацію та керування своїми знанням; 

потрібно надихнути дітей, а не підганяти під шаблон [296].  

Виходячи з цього, викладачів у Великобританії в процесі їх 

підготовки до інтегрованого навчання все більше орієнтують на повагу до 

учня, створення умов для його самореалізації й успіху в шкільному житті. 

Відомий англійський педагог Дж. Уайт [297] вказує, що в школах повинні 

перш за все враховуватися інтереси учня – людини й громадянина.  

Сучасні тенденції розвитку зарубіжної школи характеризуються чітко 

позначеним переходом у відносинах між учителем і учнем з суб’єкт-

об’єктних на суб’єкт-суб’єктні, діалогічні відносини, передбачають 

максимально повну самореалізацію свого потенціалу кожним учнем, 

призводять до модернізації процесу підготовки вчителів початкових класів, 

перегляду організаційних форм і методів їх навчання. Така освіта спрямовує 

педагогів на опанування нових методів і видів роботи та застосування їх у 

практичній педагогічній діяльності, надаючи більшої свободи під час 

організації інтегрованого навчання молодших школярів.  

Підготовка вчителів початкових класів у західнонімецьких 

університетах здійснюється в аспекті індивідуалізації освітнього процесу, в 

ході якого збільшуються їх контакти з викладачами. Основним елементом 

організаційних форм індивідуального навчання стає комп’ютеризація та 

розвинена система консультацій. Хоча лекційні заняття займають значне 

місце в освітніх програмах країни, останнім часом спостерігається помітна 

тенденція до їх скорочення шляхом збільшення часу для роботи вчителів у 

групах. Віддається перевага різним видам семінарів, оскільки вони 

передбачають не пасивне слухання, а активну участь в процесі підготовки. 

Особливе місце в семінарських заняттях сьогодні надається вільній груповій 

дискусії, яка стимулює самостійність та ініціативність при обговоренні 

проблем. Найбільший інтерес для нашого дослідження представляють 
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междисциплінарні семінари, семінари, що проводяться під керівництвом 

вчителів початкових класів, такі форми групової роботи, як мікровикладання 

(тренінг), імітація окремих елементів уроку, участь в розробці реальних 

проєктів на замовлення федеральних і регіональних міністерств, 

позааудиторні заняття у вигляді складання проєктів з елементами наукового 

дослідження. Результати такої науково-дослідницької роботи становлять 

важливу частину, а іноді й весь зміст курсових і дипломних робіт [37, с. 46].  

У Норвегії післядипломну педагогічну освіту орієнтовано на 

забезпечення професійного становлення й високого рівня майстерності 

вчителів початкових класів, здатних до творчого усвідомлення педагогічної 

ситуації та проєктування власної діяльності. Педагогіка за таких умов 

розглядається як синтез науки й мистецтва, який дозволяє глибше зрозуміти 

сенс людських відносин та духовні символи культурного розвитку, що 

формують ментальність норвезького суспільства. Педагогів спрямовують на 

розуміння того, що всі учні різні з різними потребами та мотивацією до 

навчання, тому застосування однакових підходів до них не дадуть адекватних 

результатів. Вчителі початкових класів повинні вміти здійснювати 

індивідуалізоване навчання різних груп учнів за умови збереження загальних 

вимог до використання методик інтегрованого навчання та сприяти більш 

гнучкому переходу учнів з одного освітнього рівня досягнень на інший. 

Педагоги повинні усвідомлювати, що вони несуть професійну 

відповідальність за методи й засоби, які обирають для досягнення цілей 

освіти [53].  

В американській системі післядипломної педагогічної освіти 

переважають ідеї гуманізації діяльності та особистості вчителів початкових 

класів. Представник гуманістичної педагогіки А. Комбс [288] орієнтує їх на 

усвідомлення своєї діяльності як глибоко людяної, мотивованої щирим 

інтересом до особистості дитини, поважним до неї ставленням і спрямованої 

на створення умов для самореалізації учнів у шкільному житті. Зростає 

значення «людинознавчих» знань учителів, що сприяє розумінню людей, їх 
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психології та поведінки. У зв’язку з цим досить багато часу в процесі 

підготовки вчителів приділяється розвитку їх комунікативних умінь. 

Спеціальні заняття присвячуються культурі мовлення, постановці голосу, 

правильній дикції.  

В освітній практиці розвинених зарубіжних країн останнім часом 

широко застосовується портфоліо – форма аутентичного оцінювання освітніх 

результатів, досягнутих учнем в ході навчальної, творчої, соціальної та інших 

видів діяльності. Діапазон його застосування постійно розширюється шляхом 

включення в освітні системи та використання на всіх рівнях освіти – від 

початкової школи до післядипломної педагогічної. Загальною тенденцією 

стала поява нових форм портфоліо, заснованих на застосуванні сучасних 

інформаційних технологій – «електронне портфоліо» та орієнтованого на 

нові освітні цілі – «паспорту компетенцій і кваліфікацій» [36; 320]. 

Таким чином, аналіз зарубіжного досвіду підготовки вчителів 

початкових класів до реалізації інтегрованого навчання молодших школярів 

дає підстави зробити наступні узагальнення: 

1. В умовах глобалізації, що впливає на інформаційні процеси в житті 

й діяльності людей, інтернаціоналізацію економічних, соціальних і 

культурних зв’язків, зростання мобільності вчителів початкових класів, 

виникає об’єктивна потреба в практичній реалізації положень міжнародної 

організації ЮНЕСКО в освітніх системах різних країн.  

2. Розв’язання проблеми підготовки вчителів початкових класів до 

впровадження інтегрованого навчання молодших школярів у багатьох 

зарубіжних країнах здійснюється на основі концептуальної стратегії, яка 

базується на глибокому системному аналізі результатів діалектичного 

взаємозв’язку, взаємодії та взаємодоповнення умов і основних принципів 

функціонування сучасної системи фахової підготовки педагогічних кадрів. 

3.  В умовах диференціації та індивідуалізації шкільної освіти 

спостерігається зміна ролі вчителя початкових класів від «соліста» до ролі 

«акомпаніатора» – компетентного, думаючого професіонала, здатного 
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змістити центр уваги з поширення інформації на здобуття її учнями у 

власному пошуку, організацію та керування ними своїми знанням, здатного 

побудувати дружні міжособистісні відносини з учнями та надихнути їх на 

успішне подальше життя, про що зазначено у відповідних професійних 

стандартах, моніторингових дослідженнях якості освіти та наукових 

публікаціях щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників. 

4. Розробка державних стандартів післядипломної педагогічної освіти 

у Франції, ФРН, Великобританії, США, Норвегії та інших країнах світу 

передбачає реалізацію основних положень змістового аспекту підготовки 

вчителів початкових класів до реалізації інтегрованого навчання в початковій 

школі та ґрунтується на ретельно продуманій інтеграції основних складових 

компонентів 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 орієнтуються на 

фундаментальні знання з гуманітарних і природничих наук та спеціальних 

знань з психолого-педагогічної підготовки вчителів початкових класів до 

реалізації інтегрованого навчання молодших школярів.  

5. З метою підвищення ефективності розвитку системи 

післядипломної педагогічної освіти та підготовки вчителів початкових класів 

до впровадження інтегрованого навчання в більшості зарубіжних країнах 

створюються наукові платформи для постійного оновлення освітнього 

процесу, інтенсифікації науково-дослідницької діяльності, створення 

конкретного механізму наукового оцінювання досліджень в освіті тощо, де 

вчителі початкових класів мають можливість ознайомитися з сучасними 

методичними й інформаційно-комунікаційними технологіями підготовки та 

організації власної видавничої діяльності. 

6. Важливу роль у деяких країнах світу має індивідуалізація 

освітнього процесу вчителів початкових класів в ході їх підготовки до 

впровадження інтегрованого навчання молодших школярів, комп’ютеризація 
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та розвинена система індивідуальних консультацій з викладачами під час 

участі в розробках реальних педагогічних проєктів на замовлення 

федеральних та регіональних міністерств, міждисциплінарних семінарах, 

практикумах, педагогічних конференціях тощо. 

7. Зарубіжний досвід та сучасна світова практика підготовки та 

перепідготовки працівників освіти свідчить про значні методологічні, 

науково-теоретичні та практичні досягнення у цій галузі. Уніфікація і 

стандартизація освітньої політики на міжнародному рівні сприяє розробці 

єдиної стратегії модернізації національних систем освіти, зокрема 

української. 

Готуючи впровадження нових Державних стандартів початкової 

освіти [201] та Концепції Нової української школи [173], Міністерство освіти 

і науки України провело ряд організаційних заходів, пов’язаних з 

підготовкою вчителів початкових класів до реалізації положень зазначених 

документів: 

 видано накази: 

 «Про організаційні питання запровадження Концепції Нової 

української школи у загальноосвітніх навчальних закладах І ступеня» від 

13.07.2017 р. № 1021; 

 «Про проведення всеукраїнського експерименту на базі 

загальноосвітніх навчальних закладів» від 13.07.2017 р. № 1028; 

 «Про затвердження експериментального навчального плану 

початкової школи експериментальних загальноосвітніх навчальних закладів, 

які працюють в межах дослідно-експериментальної роботи всеукраїнського 

рівня за темою «Розроблення і впровадження навчально-методичного 

забезпечення початкової освіти в умовах реалізації нового Державного 

стандарту початкової загальної освіти» від 16.08.2017 р. № 1181; 

 «Про деякі організаційні питання щодо підготовки педагогічних 

працівників для роботи в умовах Нової української школи» від 15.01.2018 р. 

№ 34; 
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 «Про затвердження Типової освітньої програми організації і 

проведення підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладами 

післядипломної педагогічної освіти» від 15.01.2018 р. № 36; 

 проведено підвищення кваліфікації на засадах Нової української 

школи вчителів перших класів експериментальних шкіл, які розпочали 

експеримент з 01.09.2017 року; 

 розроблено й постійно оновлюються на сайті http://nus.org.ua 

навчальні та методичні матеріали до організації навчального процесу в 

експериментальних класах за вимогами Концепції Нової української школи; 

 здійснено дистанційне підвищення кваліфікації вчителів початкової 

школи, які з 01.09.2018 року розпочали реалізацію нових Державних 

стандартів початкової освіти в перших класах усіх шкіл України на сайті 

https://courses.ed-era.com; 

 проведено ряд нарад, семінарів, конференцій тощо. 

Важливий соціально-державний інститут, який виконує функцію 

підготовки вчителів початкових класів до організації освітнього процесу за 

вимогами Концепції Нової української школи та реалізації інтегрованого 

навчання молодших школярів, що передбачає високий рівень сформованості 

умінь і навичок, здатності безперервно їх удосконалювати є система 

післядипломної педагогічної освіти, яка була і залишається впливовим 

фактором переосмислення перспектив і пріоритетів в освітній галузі, 

формування інтелектуального та культурного потенціалу вчителів 

початкових класів. 

Специфіку освіти дорослих у різний час досліджували 

С.І. Архангельський [13], А.О. Вербицький [44; 45], М.Т. Громкова [71], 

В.І. Загв’язинський [91; 90], А.В. Коржуєв і В.А. Попков [123], В.І. Маслов 

[148], Н.Г. Ничкало [169; 170], П.І. Підкасистий [198], В.Д. Симоненко [177], 

В.О. Сластьонін [221; 222], Т.І. Сущенко [237] та ін. 

З точки зору С.І. Архангельського [13, с. 44-69], освітній процес 

дорослих – це не лише формування навичок і умінь, а складний системний 
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організм керування й розвитку пізнавальною діяльністю здобувачів освіти, 

який завжди пов’язаний з побудовою й функціонуванням системи навчання, 

що зв’язує організацію, цілі й задачі навчання, зміст, контроль засвоєння 

знань тощо. Система навчання при цьому розглядається як взаємозв’язаний 

комплекс функціонально співвіднесених компонентів, що забезпечують 

цілеспрямоване набуття здобувачами змістових знань та навичок, які засвоєні 

в певному обумовленому порядку на основі складної адаптивної поведінки. 

Один з принципів, що відображає специфіку післядипломної освіти, 

характеризують В.А. Попков і А.В. Коржуєв [123, с. 30], а саме, підготовка 

дипломованих спеціалістів передбачає поєднання їх професійної мобільності 

й вузько спрямованої підготовки в певній галузі знань або практичній 

діяльності. 

Професійна підготовка в системі післядипломної педагогічної освіти, 

на думку В.Д. Симоненко [177, с. 355], В.О. Сластьоніна, І.Ф. Ісаєва та 

Є.М. Шиянова [188, с. 25], являє собою систему організаційних і 

педагогічних заходів, які забезпечують формування професійної 

спрямованості, знань, умінь, навичок і професійної готовності та розвиток 

діяльності від навчально-пізнавальної до навчально-професійної, а від неї – 

до реальної професійної діяльності.  

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» [92] післядипломна 

освіта визначається як спеціалізоване удосконалення освіти та професійної 

підготовки особистості шляхом поглиблення, розширення й оновлення знань, 

умінь і навичок або отримання іншої професії на основі засвоєного раніше 

освітнього рівня та практичного досвіду. 

 Ефективність функціонування системи післядипломної педагогічної 

освіти забезпечується її особистісною орієнтованістю та опорою на досвід 

педагога оскільки саме ці фактори сприяють реалізації професійних потреб і 

інтересів учителя, формуванню і задоволенню його запитів, розвитку його 

професійного, особистісного і творчого потенціалів. 
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Післядипломна педагогічна освіта вчителів початкових класів 

розглядається в Україні як компонент цілісної системи неперервної 

професійної освіти вчителя, який об’єднує формальну, інформальну та 

неформальну складові. Формальна освіта організується інститутами та 

академіями післядипломної педагогічної освіти в межах обов’язкового 

підвищення кваліфікації та атестації педагогічних працівників. Згідно із 

Законом України «Про вищу освіту» [92] воно проводиться не рідше за один 

раз у п’ять років. Інформальна освіта передбачає самостійну діяльність 

учителя з удосконалення своїх здібностей, компетентностей і розвитку 

потенціалів. Вона ніким не регламентується і залежить тільки від бажання і 

вольових зусиль педагога, який виступає його суб’єктом. Неформальна 

освіта – це удосконалення професійних якостей учителя шляхом участі в 

професійних об’єднаннях, асоціаціях, творчих лабораторіях й майстернях, 

тренінгах, майстер-класах тощо. Його метою є розвиток певної якості або 

навички, інформаційній, психолого-педагогічній і науково-методичній 

підтримці професійної діяльності педагога і його саморозвитку. Вид, форма і 

зміст неформальної педагогічної освіти обирається вчителем відповідно до 

його професійної та особистісної спрямованості. 

Важливо зазначити, що в діяльності інститутів післядипломної 

педагогічної освіти України іманентно присутні та взаємодоповнюють одна 

одну всі схарактеризовані складові, а саме: формальна освіта як курсовий 

період підвищення кваліфікації та підготовки вчителя; інформальна освіта як 

міжкурсовий період його самостійної підготовки; неформальна освіта як 

неперервний професійний розвиток не залежно від періодів. 

Зазначимо, що організація освітнього процесу в системі 

післядипломної освіти детермінується навчальним планом, до складу якого 

входить освітньо-професійна програма курсів підвищення кваліфікації 

вчителів початкової школи за спеціальністю «013 Початкова освіта». 

Програма складається з соціально-гуманітарного, професійного та 

діагностично-аналітичного модулів, зміст яких спрямований на реалізацію 
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професійно-педагогічної, соціально-громадянської, загальнокультурної, 

мовно-комунікативної, психолого-фасилітативної, підприємницької та 

інформаційно-цифрової базових компетентностей вчителів початкових 

класів. 

Зауважимо, що важливим завданням системи післядипломної 

педагогічної освіти на сучасному етапі впровадження освітніх інновацій є 

підготовка вчителів початкових класів до реалізації інтегрованого навчання 

молодших школярів. З огляду на це, нами були проаналізовані навчальні 

плани, освітньо-професійні програми курсів підвищення кваліфікації деяких 

закладів післядипломної педагогічної освіти України щодо впровадження в 

освітній процес лекційних, практичних занять, спецкурсів, тренінгів, 

спрямованих на виконання цього завдання. За результатами здійсненого 

аналізу в більшості закладів освіти не виявлено заходів, що забезпечують 

належну підготовку вчителів початкових класів у системі післядипломної 

педагогічної освіти до впровадження інтегрованого навчання в початковій 

школі (табл. 1.7).  

Аналіз змісту модулів освітньо-професійної програми курсів 

підвищення кваліфікації вчителів початкових класів засвідчив, що в КЗ 

«Житомирський обласний інститут післядипломні педагогічної освіти» ЖОР 

розроблено програму підвищення кваліфікації вчителів початкових класів 

«Розбудова нової української школи: очікування, реалії, перспективи» (30 

годин), в яку входить модуль «Інтегроване навчання: компетентнісний та 

діяльнісний підходи», розрахований на 6 годин. Під час роботи над цією 

темою передбачено аналіз слухачами курсів шляхів реалізації в початковій 

школі компетентнісного підходу на засадах інтеграції, діяльнісного підходу в 

інтегрованому навчанні та завдань природничої освітньої галузі в 

інтегрованому курсі «Я досліджую світ», необхідних для успішного 

впровадження Державного стандарту початкової освіти та формування у 

вчителів здатності розробляти траєкторію власного професійного розвитку. 
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Таблиця 1.7 

Підготовка вчителів початкових класів до інтегрованого навчання 

молодших школярів у системі післядипломної педагогічної освіти 

(наявність теми у змісті освітньо-професійної програми) 

№ Назва закладу 

Н
ая

в
н

іс
ть

 т
ем

и
 в

 

п
р
о
гр

ам
і 

С
п

ец
к
у
р
с 

Т
р
ен

ін
г 

1 Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломні 

педагогічної освіти 
   

2 Миколаївський обласний інститут післядипломні педагогічної 

освіти 
   

3 Кіровоградський обласний інститут післядипломні педагогічної 

освіти ім. В. Сухомлинського 
   

4 КНЗ «Черкаський обласний інститут післядипломні освіти 

педагогічних працівників» ЧОР 
   

5 Південноукраїнський регіональний інститут післядипломні освіти 

педагогічних кадрів 
   

6 Одеський обласний інститут удосконалення вчителів    

7 КЗ «Житомирський обласний інститут післядипломні педагогічної 

освіти» ЖОР 
+   

8 Донецький обласний інститут післядипломні педагогічної освіти +   

9 КВНЗ «Дніпропетровський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти» ДОР 
   

10 Вінницький обласний інститут післядипломні освіти педагогічних 

працівників 
 +  

11 Полтавський обласний інститут післядипломні педагогічної 

освіти ім. М.В. Остроградського 
   

 

У Донецькому обласному інституті післядипломної педагогічної 

освіти розроблено програму підвищення кваліфікації вчителів початкових 

класів «Проєктування освітнього середовища в Новій початковій школі», що 

розраховано на 90 годин, у процесі засвоєння якої здобувачі освіти 

опановують змістові модулі «Континуум інтегрованого навчання: 

тематичний і діяльнісний підходи» (8 годин) та «Особливості викладання 

предметів/ інтегрованого курсу «Я досліджую світ» (16 годин). 
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Вінницьким обласним інститутом післядипломної освіти 

педагогічних працівників розроблено й впроваджено спецкурс 

«Інтеграція навчальних предметів у початковій школі» (12 годин), що 

передбачає ознайомлення вчителів початкових класів з концепцією 

інтегрованого навчання, особливостями інтегрування змісту навчання у 

початковій школі, інтегрованим уроком: його структурою та вимогами до 

побудови та технологією інтегрування навчальних предметів у початковій 

школі.   

Отже, зазначений аналіз вітчизняного досвіду підготовки вчителів 

початкових класів до впровадження інтегрованого навчання в початковій 

школі в системі післядипломної педагогічної освіти дозволяє зробити 

наступні узагальнення: 

1. Усвідомлюючи важливість впровадження інтегрованого навчання в 

освітній процес початкової школи на виконання положень нових Державних 

стандартів початкової освіти та концептуальних вимог Нової української 

школи, Міністерством освіти і науки України організовано ряд заходів щодо 

підготовки вчителів початкових класів у системі післядипломної педагогічної 

освіти в умовах їх реалізації. 

2. Закладами післядипломної педагогічної освіти України передбачено 

реалізацію формальної освіти в процесі підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників в процесі курсового періоду їх підготовки, 

інформальної освіти у міжкурсовий період самостійної підготовки та 

неформальної освіти як неперервної педагогічної підготовки не залежно від 

періодів. 

3. На відміну від зарубіжного досвіду, в Україні підготовка вчителів 

початкових класів до інтегрованого навчання молодших школярів у закладах 

післядипломної педагогічної освіти здійснюється ситуативно, з ініціативи 

окремих викладачів, що виявляє недостатню усвідомленість важливості 

підготовки педагогів до цієї діяльності в освітньому процесі післядипломної 

освіти. 
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4. Здійснений аналіз змісту модулів освітньо-професійних програм 

курсів підвищення кваліфікації, тем спецкурсів та тренінгів доводить, що в 

закладах післядипломної педагогічної освіти не створено належних умов 

щодо систематичної та цілеспрямованої підготовки вчителів початкових 

класів до реалізації інтегрованого навчання молодших школярів. 

5. Створення педагогічних умов щодо оновлення змісту, методів, 

організаційних форм курсового підвищення кваліфікації та підготовки 

вчителів початкових класів до впровадження інтегрованого навчання в 

початковій школі є пріоритетним завданням закладів післядипломної 

педагогічної освіти. 

 

 

Висновки до першого розділу 

 

У ході дослідження теоретичних основ підготовки вчителів 

початкових класів у системі післядипломної освіти до інтегрованого 

навчання молодших школярів здійснено ретроспективний аналіз розвитку 

інтеграційних процесів в освіті та становлення інтегрованого навчання в 

початковій школі; розкрито сутність, зміст та структуру готовності вчителів 

початкових класів до впровадження інтегрованого навчання молодших 

школярів; узагальнено результати аналізу сучасного зарубіжного та 

вітчизняного досвіду підготовки вчителів початкових класів у системі 

післядипломної освіти до реалізації інтегрованого навчання молодших 

школярів. 

На підставі ретроспективного аналізу розвитку інтеграційних процесів 

у початковій освіті встановлено, що концепт об’єднання ізольованих об’єктів 

і явищ в єдине ціле та сполучення наукових знань спостерігався ще в працях 

давньогрецьких філософів Аристотеля, Гегеля, Канта, Платона та ін.; окремі 

аспекти інтеграції простежувалися у виховних системах педагогів епохи 

Відродження Франсуа Рабле, Мішеля де Монтеня та ін.; основи 
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інтегрованого навчання розроблено педагогами XVII-XIX ст. 

Й.Ф. Гербартом, Я.А. Коменським, Дж. Локком, Й.Г. Песталоцці, Ж.-

Ж. Руссо, Л.М. Толстим, К.Д. Ушинським та ін., які розглядали інтеграцію в 

освітньому процесі як необхідність, що проявляється у відображенні 

взаємозв’язків навколишнього світу для забезпечення гармонійного розвитку 

дитини. 

Узагальнення наукових поглядів учених Л.С. Виготського, 

В.В. Давидова, О.М. Леонтьєва, С.Л. Рубінштейна та ін., які вважали 

необхідним вивчення діяльності дитини з боку психології, довели її тісний 

зв’язок зі свідомістю (Л.С. Виготський), розкрили сутність діяльнісного 

підходу в навчанні та його вагоме значення для психологічного розвитку 

дитини в процесі її самостійного керування власною навчальною діяльністю 

(О.М. Леонтьєв), дало підстави стверджувати, що вже в початковій школі 

зміст навчальної діяльності повинен бути спрямований на засвоєння знань як 

системи наукових понять, опанування якими розвиває в учнів критичне 

мислення й свідомість (В.В. Давидов).   

Зазначено, що фундаментальним періодом розвитку інтеграційних 

процесів у вітчизняній педагогіці вважаються 80-90-і роки ХХ ст., коли 

посилюється тенденція до інтеграції педагогіки в систему інших наук, 

відбувається диференціація педагогічного мислення за рівнями організації 

наукових досліджень та вивчення інтеграційних тенденцій у теорії 

формування цілісної особистості: інтеграція досліджується в педагогічному 

аспекті як дидактична умова (Д.Н. Федорова), засіб навчання 

(С.І. Якименко), процес і результат навчання (М.Г. Іванчук), взаємозв’язок 

змісту, методів та форм навчання (С.І. Архангельський), цілісний навчально-

виховний процес (Г.І. Батуріна), різноманітні зв’язки між структурними 

компонентами педагогічної системи (Г.Ф. Федорець).  

Спираючись на характерні особливості інтеграції в освіті, її визначено 

як багаторівневий феномен, кожний з рівнів якого може бути представлений 

міжпредметним і внутрішньопредметним (В.С. Безрукова, Т.Г. Браже), 
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міжособистісним та внутрішньоособистісним (М.М. Берулава) видами; 

бідисциплінарним та мультидисциплінарним напрямами; повною 

(інтегровані курси), частковою (інтегровані уроки) й блоковою (інтегровані 

блоки уроків) її формами. 

На основі узагальнення сутнісних характеристик інтеграції в освіті, 

нами визначено інтеграцію як доцільне упорядкування та об’єднання у ціле 

раніше різнорідних частин на основі встановлення міжпредметних зв’язків 

між ними. 

Виходячи з цього, інтегрований підхід подано, як підхід, що веде 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. 

Здійснений ретроспективний аналіз розвитку інтеграційних процесів в 

освіті та становлення інтегрованого навчання в початковій школі на 

сучасному етапі запровадження Концепції Нової української школи та 

спрямування її положень на формування ключових компетентностей і 

наскрізних умінь учнів як набутих інтеграційних результатів освіти дали 

підстави розглядати інтегроване навчання молодших школярів як спільну 

діяльність суб’єктів освітнього процесу в початковій школі, спрямовану на 

забезпечення активної діяльності у цілісному пізнанні світу кожною дитиною 

на основі об’єднання навчального матеріалу з різних освітніх галузей.  

Акцентовано, що впровадження інтегрованого навчання в початкову 

освіту потребує удосконалення фахової кваліфікації та підготовки вчителів 

початкових класів до ефективного його здійснення. 

Базуючись на результатах дослідження поняття готовність до 

професійної діяльності, яку розглядають як різнорівневу структуру якості, 

властивості та психологічного стану (В.Г. Гладких, М.С. Ємець, 

Н.Д. Левітов, О.А. Понукалін, С.Л. Рубінштейн та ін.); особистісне 

утворення, яке включає сукупність досвіду, знань, умінь та навичок 
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(М.І. Дьяченко, І.О. Зимня, Л.О. Кандибович, Р.Д. Санжаєва, Д.Н. Узнадзе та 

ін.); результат підготовки до професійної діяльності (В.П. Каширін, 

В.О. Сластьонін та ін.), готовність учителів початкових класів до реалізації 

інтегрованого навчання молодших школярів нами визначено 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. 

Здійснений аналіз сучасного світового досвіду підготовки вчителів до 

реалізації інтегрованого навчання засвідчив актуальність дослідження цієї 

проблеми в освітніх системах багатьох країн (Франції, Англії, США, Японії, 

Великобританії, Норвегії), наявність нормативного забезпечення, ретельно 

продуману інтеграцію змістових складових компонентів педагогічної освіти, 

створення наукових платформ для постійного оновлення освітнього процесу 

та інтенсифікації науково-дослідницької діяльності, створення конкретного 

механізму наукового оцінювання їх досліджень в освіті, застосування 

активних методів і технологій у процесі професійної підготовки педагогів. 

Вивчення досвіду підготовки вчителів початкових класів до 

впровадження інтегрованого навчання у вітчизняній системі післядипломної 

освіти дає підстави стверджувати про недостатнє усвідомлення його 

важливості на рівні освітніх закладів, яка здійснюється переважно 

фрагментарно та залежить від наукових інтересів окремих учителів.  

Окреслені теоретичні положення зумовили необхідність та створення 

підґрунтя для визначення педагогічних умов підготовки вчителів початкових 

класів до реалізації інтегрованого навчання в початковій освіті. 

 

Основні положення розділу висвітлено в публікаціях автора [155]; 

[156]; [157]; [158]; [160]; [163]. 
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РОЗДІЛ 2 

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ 

ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ 

ДО ІНТЕГРОВАНОГО НАВЧАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 

 

 

2.1. Модель підготовки вчителів початкових класів у системі 

післядипломної освіти до інтегрованого навчання молодших школярів 

 

Теорію моделювання в науці досліджували вітчизняні та зарубіжні 

вчені Маркс Вартофський [41], О.М. Дахін [79, с. 21-26], В.Г. Зазикін, 

О.А. Конопкін, А.К. Маркова [147], Е.Е.Смірнова [226], В.Д. Шадриков [264], 

В.А. Штофф [267] та ін. Аналізуючи основні підходи до розуміння поняття 

«модель», вони визначили її як наукове пізнання, представник, заступник 

оригінала в пізнанні або на практиці; систему зі структурними властивостями 

й певними відношеннями; та, що охоплює суттєві властивості прототипу, які 

в даний момент є об’єктом дослідження й відповідають оригіналу. 

«Модель» (від фр. modèle – «міра, взірець, норма»; від лат. modulus – 

«образ, зменшений варіант» – система, дослідження якої служать засобом 

для отримання інформації про іншу систему [246, с. 48]; створений зразок у 

вигляді схеми, конструкції, знакової форми або формули, який подібний 

дослідному об’єкту чи явищу, відображає й відтворює структуру, 

властивості, взаємозв’язки та відношення між елементами цього об’єкта [79]. 

Моделювання педагогічних систем є одним з найважливіших завдань 

сучасної педагогіки, оскільки зростає значущість проєктування та 

впровадження нових інноваційних технологій, що відповідають передовим 

теоретичним ідеям вітчизняної науки.  

У педагогічній науці моделювання обґрунтоване в працях 

В.Г. Афанасьєва [16], В.І. Загв’язинського [90, с. 45], Г.В. Суходольського, 

Н.Ф. Тализіної [238] та ін., які визначають його як етап проєктування, який 
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включає створення моделей актуального стану перетворювального процесу 

або об’єкту, моделей бажаного стану на кінець запланованого періоду або 

моделей переходу від вихідного стану у необхідний. Під моделлю розуміють 

уявний і матеріально реалізований аналог, який відтворює дослідний об’єкт і 

здатний замінити його так, що з’являється можливість отримати нову 

інформацію про об’єкт. Моделювання в педагогіці передбачає дослідження 

педагогічних процесів за допомогою їх ідеальних моделей, побудови копій, 

моделей педагогічних матеріалів, явищ і процесів; використовується для 

схематичного зображення дослідних педагогічних систем [117, с. 85-86]. 

Моделям властиві функції, а саме: відтворення й примноження знань про 

оригінал; конструювання його нових ознак; керування ним і його розвиток. 

У своїй роботі ми дотримуємося визначення дефініції моделі 

В.А. Штоффом [267] як уявної системи, яка відображає, відтворює та змінює 

об’єкт для вивчення нової інформації про цей об’єкт. На нашу думку, 

наявність моделі підготовки вчителів початкових класів у системі 

післядипломної освіти до інтегрованого навчання молодших школярів дає 

змогу розв’язати ряд науково-педагогічних завдань, зокрема: конкретизувати 

етапи їх підготовки до інтегрованого навчання в системі післядипломної 

освіти; визначати форми й методи освітньої діяльності на кожному етапі; 

активізувати процеси самопізнання, саморозвитку, самоосвіти; здійснювати 

контроль за ефективністю цього процесу та забезпечити досягнення єдиної 

мети дослідження – підготувати вчителів початкових класів у системі 

післядипломної освіти до інтегрованого навчання молодших школярів.  

На підставі теоретичного аналізу розвитку інтеграційних процесів в 

освіті, становлення інтегрованого навчання в початковій школі, сутності й 

структури готовності вчителів початкових класів до впровадження 

інтегрованого навчання в початковій школі, сучасного досвіду їх підготовки 

до цієї діяльності та досліджень у галузі педагогічного моделювання нами 

розроблено модель підготовки вчителів початкових класів у системі 

післядипломної педагогічної освіти до інтегрованого навчання молодших 
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школярів, яка ґрунтується на засадах системного підходу В.Г. Афанасьєва 

[16], М.М. Берулави [28], В.М. Лопаткіна [139], Е.Г. Юдіна [272, с. 69] та ін., 

що дозволяє розкрити цілісність дослідної системи виходячи зі складності її 

компонентів, виявити механізми, що забезпечують таку цілісність, знайти 

типи зв’язків і звести їх в єдину теоретичну картину (рис. 2.1).  

У процесі побудови моделі ми виходили з того, що вона повинна 

відображати вимоги держави та суспільства до якості професійної підготовки 

вчителів початкових класів у системі післядипломної педагогічної освіти до 

реалізації інтегрованого навчання в початковій школі; поставлені перед 

здобувачами освіти цілі й задачі; принципи та педагогічні умови реалізації 

інтеграційного підходу до змісту їх підготовки; етапи, методи, форми 

освітнього процесу в сучасних післядипломних педагогічних закладах; 

критерії, показники та результати якості професійної підготовки. З огляду на 

це, в межах моделі підготовки вчителів початкових класів у системі 

післядипломної педагогічної освіти до інтегрованого навчання молодших 

школярів визначено цільовий, змістовий, діяльнісний та результативний 

блоки, що взаємозв’язані та об’єднані для реалізації зазначеної мети. 

Розглянемо кожний блок детально. 

Цільовий блок моделі побудовано з урахуванням ідей технології 

операційного визначення цілей, серед основних характеристик 

цілепокладання якої сформульовано конкретизацію та можливість порівняти 

очікуваний результат навчання з фактично отриманим; спрямування основної 

мети на суб’єкт освітнього процесу; моделювання підсумкових результатів 

здобувачів освіти та розкриття способів їх визначення й вимірювання. 

З позицій цих ідей нами розглянуто цілі підготовки вчителів 

початкових класів у системі післядипломної педагогічної освіти до 

інтегрованого навчання молодших школярів, що регламентують дослідний 

процес та спрямовані на розв’язання соціальних задач, які конкретизовано в 

нормативно-правових документах (Законах України «Про повну загальну 
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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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середню освіту» [94], «Про вищу освіту» [92], Концепції розвитку 

післядипломної освіти в Україні [237], Професійному стандарті «Вчитель 

початкових класів закладу загальної середньої освіти [204]) і є загальними 

для системи освіти України. Вони визначають головний напрям і мету 

післядипломної педагогічної освіти, зокрема фахове вдосконалення громадян 

та їх професійну підготовку шляхом поглиблення, розширення й оновлення 

професійних знань, умінь і навичок або отримання іншої спеціальності на 

основі здобутого раніше освітньо-кваліфікаційного рівня та практичного 

досвіду. Згідно з Концепцією розвитку післядипломної освіти в Україні 

Т.І. Сущенко [237], метою післядипломної педагогічної освіти є 

обґрунтування та вибір шляхів оновлення знань і педагогічного мислення, 

прискорення й нарощування духовного потенціалу вчителів початкових 

класів у збагаченні їх досвідом і технологією сучасного виховання школярів.  

Стратегічною метою післядипломної педагогічної освіти в Україні 

на сучасному етапі побудови Нової української школи є підготовка 

вчителів початкових класів до інтегрованого навчання, для досягнення 

якої покликані основні педагогічні завдання, а саме: 

1. Формування мотиваційно-ціннісного ставлення вчителів до 

впровадження інтегрованого навчання в початковій освіті. 

2. Формування системи психолого-педагогічних знань з 

інтегрованого навчання та професійних навичок його реалізації в 

педагогічній діяльності. 

3. Розвиток здатності до саморефлексії, саморегуляції та 

самоорганізації на подальший розвиток і професійне вдосконалення . 

Результатом підготовки вчителів початкових класів у системі 

післядипломної педагогічної освіти до реалізації інтегрованого навчання є 

готовність педагогів до цієї діяльності – інтегративне особистісне утворення, 

що відображає високий рівень підготовленості щодо ідентифікації та 

створення комфортних умов для розвитку та реалізації інтегрованого 
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навчання молодших школярів, однією з основних показників їх 

професіоналізму та усвідомлення цінності вчительської професії.    

Змістовий блок моделі складають компоненти готовності вчителів 

початкових класів до впровадження інтегрованого навчання в початковій 

школі, принципи та педагогічні умови їх підготовки до цього процесу. 

Запропонована нами структура готовності вчителів початкових класів 

до інтегрованого навчання молодших школярів визначається її аксіологічно-

мотиваційним, когнітивно-діяльнісним та рефлексивно-оцінювальним 

компонентами, зміст яких викладено на сторінках параграфа 1.2. 

Враховуючи змістову багатоаспектність і поліфункціональність 

готовності вчителя до реалізації інтегрованого навчання та його інтегративну 

за своєю природою особистість, вважаємо доцільним застосування 

інтеграційного підходу до підготовки вчителів початкових класів до цієї 

діяльності як базового методологічного підходу, який синтезує інші підходи 

з позиції формування змісту освіти та реалізації її регулятивної функції. Його 

сутність, на думку В.С. Безрукова [22], М.М. Берулави [27], В.О. Сластьоніна 

[220], Ю.С. Тюнікова, М.С. Чапаєва [262] та ін., полягає в реалізації 

інтеграційних ідей у педагогічному процесі, які сприяють підвищенню рівня 

його цілісності та якості освіти. Основу інтеграційного підходу в освітній 

системі, на думку В.С. Безрукової [23], становить розуміння необхідності 

інтеграції цілей, змісту, форм і методів навчання, видів діяльності, знань, 

умінь, якостей і властивостей особистості. Водночас, цей підхід забезпечує 

цілісну єдність пізнання складних об’єктів і процесів навколишнього світу, 

яка фіксується на рівні наукових фактів, понять, законів та виражається у 

формі, результативність якої визначається системою узагальнених знань, 

понять, законів або теорій, розумінням наукової картини світу й цілісного 

світогляду. Науковець О.Є. Макарова [146, с. 9] визначає інтеграційний 

підхід як сукупність прийомів, які характеризують процес і результат 

взаємодії його структурних елементів, які супроводжуються ростом 

системності знань, комплексності умінь здобувачів освіти, проявляються в їх 
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практичній готовності й сприяють всебічному розвитку особистості. 

Інтеграційний підхід у навчанні є специфічною формою забезпечення 

комплексності, цілісності знань учнів, формування системного мислення й 

наукового світогляду. І.О. Зимня під інтеграційним підходом розуміє 

«цілісну характеристику сукупності об’єктів, явищ та процесів у результаті 

створення нової якості» [104, с. 17].  

Суттєвою характеристикою інтеграційного підходу, на думку 

О.О. Галицьких [58, с. 103-113], є взаємодія суб’єктів освітнього процесу в 

пошуковій творчій діяльності, самостійне перетворення ними знань і 

способів їх застосовування в умовах єдиного освітнього простору, що 

дозволяє представити структуру інтеграційного підходу на міжпредметному, 

внутрішньопредметному, міжособистісному та внутрішньоособистісному 

рівнях, які в межах моделі розкриваються як: 

– міжпредметна інтеграція, що здійснюється на основі ідей 

інтеграції та системоутворюючих понять: освіта, її цілі, якість освіти, функції 

та перспективи освіти, розвиток учителя, становлення професійного змісту, 

змісту освіти, методи пізнання, сучасні освітні технології, педагогічна 

майстерність; інтеграція на рівні основоположних ідей, принципів, методів 

різних дисциплін, що забезпечує цілісне усвідомлення, розуміння єдності 

видів діяльності та методологічну готовність до її здійснення; 

– внутрішньопредметна інтеграція спрямована на встановлення 

смислових, змістових, структурних і технологічних зв’язків між навчальними 

модулями в межах модульної програми підготовки вчителів початкових 

класів до інтегрованого навчання молодших школярів; дозволяє виявити 

системоутворюючі зв’язки та зв’язки теорії з практикою; 

– міжособистісна інтеграція характеризується встановленням 

ділового партнерства і співтворчості через багатосторонню відкритість 

простору дослідницької діалогічної взаємодії в процесі використання методів 

інтерактивного навчання; 
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– внутрішньоособистісна інтеграція забезпечує дослідження 

досягнень і формування нового особистісного досвіду, що виражається в 

сформованості готовності професійного мислення і професійних цінностей. 

Крім того, теоретико-методологічним підґрунтям принципів 

підготовки вчителів початкових класів у системі післядипломної педагогічної 

освіти до реалізації інтегрованого навчання в початковій школі, на підставі 

визначеної нами структури їх готовності до цього процесу, є основні 

положення наукових підходів, а саме: 

– андрагогічного підходу (С.Г. Вершловський, М.Т. Громкова [71], 

С.І. Змєєв, Ю.І. Калиновський [114], В.В. Олійник [179; 180], 

М.І. Романенко [209; 210; 211] та ін.), який дозволяє організувати 

підготовку вчителів початкових класів до інтегрованого навчання у 

контексті принципів застосування їх професійного досвіду в якості одного 

з джерел навчання, самовизначення до підготовки в системі 

післядипломної педагогічної освіти та самоосвітньої діяльності, взаємної 

діяльності педагогів з викладачами закладів післядипломної освіти в 

курсовий і міжкурсовий періоди підготовки; 

– системного підходу (Б.Г. Афанасьєв [16], Ю.К. Бабанський [17], 

М.М. Берулава [28], В.М. Лопаткін [139], Н.В. Кузьміна, І.В. Малафіїк 

[147], М.І. Стрюк [233, с. 37-70], А.І. Уйомов [246, с. 48], Е.Г. Юдін 

[272, с. 69] та ін.), який передбачає реалізацію процесу підготовки вчителів 

початкових класів до впровадження інтегрованого навчання в початковій 

школі як цілісної системи взаємодії педагогів і викладачів закладів 

післядипломної освіти, що визначає її цілеспрямоване функціонування для 

досягнення конкретної мети та розвиток, результатом якого є 

системоутворюючий фактор, що забезпечує упорядкованість і цілісність 

всіх її компонентів завдяки встановленим між ними внутрішнім зв’язкам;  

– аксіологічного підходу (К.О. Абульханова-Славська [1, с. 110], 

В.П. Бездухов [22], М.В. Дємін та М.С. Каган [110], В.О. Сластьонін та 

Г.І. Чіжакова [220] та ін.), який сприяє визнанню вчителів початкових 
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класів в процесі їх підготовки в системі післядипломної освіти вищою 

цінністю суспільства й самоціллю його розвитку, який орієнтує педагогів 

на розвиток творчого потенціалу та ціннісних орієнтирів їх особистості та 

діяльності. Цінність готовності вчителів до реалізації інтегрованого 

навчання молодших школярів при цьому виявляється у них, перш за все, в 

здатності усвідомлювати, аналізувати, піддавати критичному осмисленню 

її ступінь сформованості, що сприяє ціннісній рефлексії, яка є важливим 

фактором особистісного саморозвитку та самовдосконалення;  

– особистісно-орієнтованого підходу (І.Д. Бех [29, с. 6], 

В.В. Олійник [180, с. 25-28], В.О. Сухомлинський [234], І.С. Якиманська 

[273] та ін.), який передбачає становлення субʼєкт-субʼєктних відношень у 

процесі підготовки вчителів початкових класів до інтегрованого навчання, 

що забезпечує власні дослідження їх досягнень і формування нового 

особистісного досвіду, який виражається у сформованості професійного 

мислення, педагогічних цінностей та готовності до реалізації 

інтегрованого навчання в початковій школі;  

– модульного підходу (Б.Ф. Скінер [294], Дж. Расел [292], 

Б. Гольдшмідт та М. Гольдшмідт [282], К. Курх [278], Г. Оуенс [292] 

Й. Прокопенко [202, с. 11-21], П.А. Юцявичене [62, с. 50] та ін.), який 

розкриває зміст організаційних форм і методів підготовки вчителів 

початкових класів у системі післядипломної освіти до інтегрованого 

навчання, що будується за окремими функціональними вузлами – 

модулями, призначеними для досягнення конкретних дидактичних цілей;  

– когнітивного підходу (Л.І. Карпова, О.Ю. Коновалова [121], 

Дж. Расел [294], Ю.А. Сітнов, О.М. Шамов [264] та ін.), який посилює 

професійну спрямованість та свідомість учителів початкових класів до 

реалізації інтегрованого навчання в початковій освіті завдяки досягненню 

ними системи базових і спеціалізованих знань у цій галузі, розвитку 

когнітивної грамотності та методичної освіченості в результаті активної 

пізнавальної діяльності в процесі професійної підготовки в закладі 
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післядипломної освіти. Разом з тим когнітивний підхід реалізує принцип 

цільового призначення інформаційного банку модулів гносеологічного типу 

програми підготовки вчителів початкових класів до інтегрованого навчання 

та передбачає їх структурування для досягнення її стратегічної мети.   

– діяльнісного підходу (О.Г. Асмолов [14], А.О. Вербицький 

[45, с. 228], Л.С. Виготський [57], В.В. Давидов [74], Д.Б. Ельконін [269], 

О.М. Леонтьєв [136], Й. Прокопенко [202, с. 11-21], С.Л. Рубінштейн [212], 

С.Д. Смірнов [225], П.Г. Щедровицький [225, с. 170] та ін.), який 

ґрунтується на концепції єдності свідомості й діяльності особистості та 

передбачає не пасивне засвоєння нових знань учителями початкових класів 

в процесі підготовки до інтегрованого навчання молодших школярів, а їх 

усвідомлення в ході здійснення самостійного пошуку шляхом реалізації 

навчально-професійного, науково-дослідницького та самоосвітнього видів 

діяльності в закладі післядипломної освіти в курсовий та міжкурсовий 

періоди, в межах якої віддається пріоритет інтерактивним, евристичним, 

дослідницьким методам пізнання вчителів та технологіям розвивального, 

діяльнісного й проблемного навчання, де виникає необхідність поставати 

перед труднощами, які зустрічаються в реальній професійній практиці, 

розв’язання яких дозволяє сформувати не тільки новий науковий 

світогляд, а й готовність до розв’язання проблем організації інтегрованого 

навчання в педагогічній діяльності. Водночас, діяльнісний підхід реалізує 

діяльнісні цілі підготовки вчителів до реалізації інтегрованого навчання в 

початковій школі засобами створення банку інформаційного матеріалу 

модулів операційного типу програми їх підготовки.    

Вимоги та загальну спрямованість освітнього процесу визначають 

дидактичні принципи, які розкривають позиції та установки, з якими 

викладачі підходять до його організації. У сучасній науковій літературі під 

дидактичним принципом розуміють основне вихідне положення теорії, 

науки, світогляду; вихідне, початкове положення, яким керується педагог у 

своїй діяльності [25, c. 162]; основні положення, що визначають зміст, 
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організаційні форми й методи освітнього процесу відповідно до його цілей і 

закономірностей [76]; вихідні дидактичні положення, які відображають 

протікання об’єктивних законів і закономірностей процесу навчання, 

визначають його спрямованість на розвиток особистості [188, с. 150]; 

інструментальний, даний в категоріях діяльності прояв педагогічної 

концепції, це методичне відображення пізнаних законів і теоретичних 

закономірностей, які виражаються в формі, адаптованій для застосування їх в 

якості регулятивних норм на практиці [91, c. 163]. 

Серед принципів, що становлять методологічне підґрунтя для 

організації підготовки вчителів початкових класів у системі 

післядипломної педагогічної освіти до реалізації інтегрованого навчання 

молодших школярів, виокремлюємо загальнонаукові, андрагогічні та 

специфічні принципи, які корелюють між собою й забезпечують ефективну 

реалізацію поставлених завдань за умови їх комплексного застосування.  

До загальнонаукових принципів підготовки вчителів початкових 

класів до інтегрованого навчання в початковій освіті належать:  

 принцип науковості й професійної орієнтації, який спрямований на 

посилення ролі науки в суспільстві, його соціальну потребу в 

компетентнісних людях та їх здатності критично мислити, брати на себе 

відповідальність, працювати в режимі багатозадачності, що передбачає 

наукове підґрунтя змісту освітньої діяльності та застосування в процесі 

підготовки вчителів початкових класів до реалізації інтегрованого 

навчання результатів досліджень розвитку інтеграційних процесів в освіті;  

 принцип системності, який визначає необхідність формування у 

педагогів інтегрованих знань і вмінь шляхом одночасного вивчення раніше 

засвоєного, нового і випереджального навчального матеріалу, за яким 

здобувачі бачать систему зв’язків елементів (змісту, методів, засобів, форм 

організації процесу їх підготовки та усвідомлюють відповідність власного 

ступеня готовності до цієї діяльності реальним критеріям оцінювання 

результатів) і місце кожного елемента в цій системі, що створює 
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сприятливі умови для глибокого усвідомлення отриманої інформації, її 

інтенсифікації та структурування;   

 принцип проблемності, що передбачає організацію освітнього 

процесу підготовки вчителів початкових класів до інтегрованого навчання 

молодших школярів на високому рівні теоретичних та практичних 

труднощів; відкриття нових знань і способів дій через внутрішню 

мотивацію діяльності, засновану на усвідомленні суб’єктивної значущості 

пізнавального матеріалу для розвитку інтелектуальних можливостей;  

 принцип свідомості, який передбачає ефективну організацію 

підготовки вчителів початкових класів до інтегрованого навчання в 

початковій школі, що спрямовує педагогів до усвідомлення мети й завдань 

освітнього процесу, позитивного до них ставлення, активної пізнавальної 

діяльності в процесі засвоєння знань і застосування їх на практиці;  

 принцип доступності, який дозволяє забезпечити підготовку 

вчителів початкових класів у системі післядипломної педагогічної освіти на 

рівні їх реальних інтелектуальних, моральних і фізичних можливостей.  

За умови організації підготовки вчителів початкових класів до 

інтегрованого навчання в системі післядипломної педагогічної освіти 

визначаємо андрагогічні принципи освітнього процесу дорослих, серед яких: 

 принцип застосування професійного досвіду вчителів початкових 

класів у процесі їх підготовки до реалізації інтегрованого навчання 

молодших школярів як джерела навчання як для самого педагога, що 

презентує його, так і для інших учасників освітнього процесу; забезпечує 

додаткову основу відкриття нових знань та впливає на самовизначення і 

рефлексію здобувачів освіти, що сприяє їх переосмисленню наявних 

власних знань і вмінь;  

 принцип пріоритетності самоосвітньої діяльності вчителів 

початкових класів у процесі їх підготовки у закладі післядипломної 

педагогічної освіти, де самоосвіта розуміється як самостійна організація 

процесу підготовки слухачів у курсовий і міжкурсовий періоди – поштовх 
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до подальшого заглиблення в проблему впровадження інтегрованого 

навчання в початковій освіті та пошук шляхів її вирішення; 

 принцип взаємної діяльності передбачає активну співпрацю між 

усіма учасниками освітнього процесу, його організацію на засадах 

партнерства та взаємоповаги, спільної діяльності з викладачами закладу 

післядипломної педагогічної освіти в курсовий і міжкурсовий періоди 

підготовки до впровадження інтегрованого навчання в початковій школі;  

 принцип контекстності підготовки вчителів початкових класів 

до інтегрованого навчання дозволяє організувати цей процес з 

дотриманням оптимальних умов для ефективного його здійснення.  

Відповідно до розуміння сутності поняття «готовність вчителів 

початкових класів до реалізації інтегрованого навчання в початковій 

школі» та застосування інтеграційного підходу до їх підготовки до цієї 

діяльності як базового методологічного підходу вважаємо доцільним 

використання технології модульного навчання до її здійснення та 

визначаємо його наступні специфічні принципи: 

 принцип модульності передбачає організацію процесу підготовки 

вчителів початкових класів у системі післядипломної педагогічної освіти до 

інтегрованого навчання за окремими функціональними навчальними 

модулями, кожний з яких розглядається як закінчений блок, що інтегрує різні 

види й форми навчальної діяльності та стає підґрунтям для конструювання 

єдиного змісту їх підготовки до цього процесу для досягнення комплексної 

дидактичної мети; 

 принцип структурованості змісту підготовки вчителів початкових 

класів до інтегрованого навчання молодших школярів на окремі елементи 

дозволяє розглядати навчальний матеріал у межах модуля як спрямовану на 

досягнення інтеграційної дидактичної мети єдину цілісність, що складається 

з окремих елементів, які відповідають конкретній дидактичній меті;  

 принцип динамічності забезпечує за потреби легку зміну або 

доповнення змісту елементів модулів та створення нових модулів; 
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 принцип діяльності визначає діяльнісний підхід підготовки вчителів 

початкових класів у системі післядипломної педагогічної освіти до 

інтегрованого навчання молодших школярів та передбачає реалізацію 

навчально-професійного, науково-дослідницького та самоосвітнього видів 

діяльності в курсовий і міжкурсовий її періоди з метою самостійного 

відкриття нових знань, способів дій, методів досягнення цілей та їх 

перенесення з однієї сфери діяльності в іншу; 

 принцип гнучкості забезпечує побудову модульної програми 

підготовки вчителів початкових класів до інтегрованого навчання з 

урахуванням можливості легкого пристосування її змісту, методів, форм та 

темпу засвоєння знань до індивідуальних потреб педагогів; 

 принцип усвідомленої перспективи потребує глибокого розуміння й 

усвідомлення вчителями близьких, середніх і віддалених перспектив їх 

підготовки, що передбачає ознайомлення педагогів з комплексною 

дидактичною метою, яку вони повинні усвідомити як особисто значущий 

очікувальний результат, та модульною програмою ще до початку занять; 

 принцип універсальності методичного консультування убачає 

представлення навчального матеріалу в модулях з використанням 

пояснювальних методів і шляхів засвоєння змісту підготовки вчителів 

початкових класів до інтегрованого навчання, які вони можуть або 

самостійно вибирати, або, спираючись на які, будувати власний шлях 

засвоєння інформації. Крім того, у модулях повинно здійснюватися 

методичне консультування викладачів закладу післядипломної освіти з 

організації освітнього процесу стосовно різних методів впливу на педагогів; 

 принцип паритетності вимагає суб’єкт-суб’єктної взаємодії 

здобувачів освіти й викладачів закладу післядипломної освіти та дозволяє 

створити умови для виконання останніми консультаційно-координуючої 

функції, а деякі функції керування делегувати модульній програмі підготовки 

вчителів початкових класів до інтегрованого навчання, в якій ці функції 

трансформуються у функції самоврядування. 
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Таким чином, підготовка вчителів початкових класів до інтегрованого 

навчання здійснюється в процесі системного й цілеспрямованого навчання, 

де створюються всі необхідні для цього педагогічні умови, які сприяють 

підвищенню їх рівня готовності в процесі підготовки до такої діяльності.   

Умова є філософською категорією, що виступає як відносно 

зовнішня предметна багатовимірність об’єктивного світу, яка відображає 

ставлення предмета до явищ навколишньої дійсності, без яких він 

існувати не може [43, с. 957]. Умова є тим середовищем, у якому явище 

чи процес виникають, існують і розвиваються [257, с. 390].  

Погоджуємося з О.В. Чубарук [263, с. 58] у розумінні умов як 

зовнішніх і внутрішніх, суб’єктивних і об’єктивних, необхідних і 

достатніх обставин, у яких виникає, існує й розвивається позитивне 

освітнє середовище (процес, система, явище).  

Об’єктивні умови визначаються специфікою економічних 

відносин, потребами суспільства, розвитком науки, техніки, технологій і 

супроводжуються розробкою та реалізацією нових теоретичних ідей. 

Суб’єктивні умови – зміст освіти, політика держави, методологічні 

позиції конкретних науковців, їх ідеї, теорії, погляди. 

Під організаційно-педагогічною умовою В.І. Андрєєв [6, с. 151] 

розуміє обставину освітнього процесу, яка є результатом 

цілеспрямованого відбору, конструювання й використання елементів 

змісту, методів, прийомів, форм навчання для досягнення цілей.  

Організаційно-педагогічними умовами розвитку післядипломної 

педагогічної освіти Є.М. Хриков [260, с. 10-11] вважає визначення її 

змісту, оновлення форм підвищення кваліфікації, забезпечення 

продуктивної взаємодії закладів післядипломної освіти й управлінських 

структур на рівні районів і навчальних закладів, дотримання 

послідовності й наступності всіх етапів підвищення кваліфікації педагогів 

(докурсового, курсового, післякурсового), проведення тематичних  курсів 



96 

 

на основі замовлень районів і навчальних закладів, організація наукових 

досліджень з проблем післядипломної освіти. 

Науковець А.М. Зубко [106, с. 14-15] розглядає педагогічні умови 

як ті, що забезпечують ефективність освітнього процесу (повнота його 

інформаційного забезпечення, професіоналізм викладачів закладу 

післядипломної педагогічної освіти), та ті, що їй сприяють (матеріально-

технічне, програмно-методичне забезпечення, вдосконалення роботи 

викладачів післядипломної освіти тощо). 

Нами виявлено такі педагогічні умови підготовки вчителів початкових 

класів у системі післядипломної педагогічної освіти до реалізації 

інтегрованого навчання молодших школярів, як: 

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. 

Детальна характеристика зазначених педагогічних умов розкривається 

на сторінках дисертаційного дослідження в параграфі 2.2. Але важливо 

підкреслити, що при дотриманні виявлених педагогічних умов підготовки 

вчителів початкових класів у системі післядипломної педагогічної освіти до 

реалізації інтегрованого навчання молодших школярів у їх єдності 

відбувається реалізація інтеграційного підходу на міжпредметному, 

внутрішньопредметному, міжособистісному та внутрішньоособистісному 

рівнях, що уможливлює не лише розв’язання її поліфункціональних 

професійних завдань, а й передбачає досягнення нової якості післядипломної 

педагогічної освіти та її розвиток. 
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Діяльнісний блок моделі підготовки вчителів початкових класів у 

системі післядипломної педагогічної освіти до реалізації інтегрованого 

навчання молодших школярів складають етапи, форми, методи навчання 

педагогів на курсах підвищення кваліфікації та основні напрями роботи в 

міжкурсовий період підготовки. 

Згідно з метою й завданнями нашого дослідження та відповідно до 

створеної структури готовності вчителів початкових класів до реалізації 

інтегрованого навчання в початковій школі було визначено мотиваційний, 

змістовно-процесуальний та рефлексивний етапи підготовки до 

інтегрованого навчання. Розкриємо зміст кожного з них детально. 

Метою мотиваційного етапу є формування в учителів початкових 

класів позитивної мотивації до реалізації інтегрованого навчання.  

Досягнення зазначеної мети передбачає розв’язання наступних 

завдань: 

1. Формування соціальних, психолого-педагогічних мотивів та 

мотивів особистісного зростання й професійного вдосконалення вчителів 

початкових класів. 

2. Розвиток пізнавального інтересу вчителів початкових класів до 

процесу впровадження інтегрованого навчання молодших школярів та 

набуття нової системи знань у цій галузі в умовах післядипломної освіти. 

3. Формування позитивної мотивації на успіх у навчанні. 

4. Актуалізація потреби в особистісному інтелектуальному розвитку, 

самовдосконаленні та самореалізації. 

Виконання зазначених завдань дозволяє отримати в результаті 

сформоване мотиваційно-ціннісне ставлення вчителів початкових класів до 

реалізації інтегрованого навчання в початковій школі як свого психічного та 

соціального «Я», глибоке їх переконання в результативності підготовки до 

цього процесу в закладі післядипломної педагогічної освіти; усвідомлення 

необхідності постійного професійного самовдосконалення та саморозвитку. 
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Метою змістовно-процесуального етапу підготовки вчителів 

початкових класів до інтегрованого навчання молодших школярів визначено 

формування у педагогів системи теоретичних знань про особливості 

реалізації інтегрованого навчання в початковій освіті та умінь застосовувати 

їх у професійній діяльності. 

Для її досягнення передбачено основні завдання, зокрема: 

1. Формування знань учителів початкових класів нормативного 

забезпечення освітнього процесу Нової української школи, мети, задач, 

очікувальних результатів впровадження інтегрованого навчання. 

2. Формування системи узагальнених теоретичних, методологічних, 

психолого-педагогічних та практичних знань педагогів про інтегроване 

навчання учнів початкової школи. 

3. Розвиток професійних умінь і навичок систематизувати знання про 

особливості реалізації інтегрованого навчання в початковій школі; 

встановлювати міжпредметні зв’язки між освітніми галузями, наскрізними 

уміннями та ключовими компетентностями учнів початкових класів; 

інтегрувати їх з іншими знаннями та реалізувати в педагогічній діяльності. 

4. Розвиток інформаційно-комунікаційної кваліфікованості, 

креативності, професійної мобільності та інших індивідуальних якостей 

педагогів, необхідних для реалізації інтегрованого навчання. 

Результатом розв’язання поставлених завдань є усвідомлення 

вчителями початкових класів мети реалізації інтегрованого навчання в 

початковій школі, розуміння її задач, змісту та передбачення результатів; 

сформована система узагальнених теоретичних, методологічних, психолого-

педагогічних та практичних знань педагогів про інтегроване навчання 

молодших школярів; вільне володіння уміннями встановлювати 

міжпредметні зв’язки між освітніми галузями, наскрізними уміннями та 

ключовими компетентностями учнів початкових класів; створення власних 

способів систематизації професійних умінь та навичок з метою їх 

практичного застосування в професійній діяльності. 
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Метою рефлексивного етапу підготовки вчителів початкових класів 

до реалізації інтегрованого навчання є формування умінь здійснювати аналіз 

та оцінку власних навичок організації інтегрованого навчання в початковій 

школі; спрямування їх на подальший розвиток.   

Досягнення зазначеної мети убачає розв’язання наступних завдань: 

1. Формування умінь учителів здійснювати аналіз власних навичок 

реалізації інтегрованого навчання учнів початкової школи. 

2. Формування здатності педагогів суб’єктивно оцінювати власні 

результати реалізації інтегрованого навчання молодших школярів та 

адекватно сприймати конструктивну критику інших. 

3. Формування навичок самоорганізації особистої професійної 

діяльності вчителів початкових класів до реалізації інтегрованого навчання в 

початковій освіті, їх орієнтація на подальший саморозвиток і 

самовдосконалення. 

Результат виконання зазначених завдань передбачає вільне володіння 

учителями навичками самоаналізу уміння реалізовувати інтегроване 

навчання молодших школярів, його спрямованість на саморегуляцію; творче 

застосування суб’єктивної оцінки власних результатів реалізації 

інтегрованого навчання; сформованість уміння самоорганізації педагогічної 

діяльності; подальший професійний розвиток. 

Ключову роль у методичному супроводі підготовки вчителів 

початкових класів у системі післядипломної педагогічної освіти до 

інтегрованого навчання відіграють методи та форми. Для ефективного 

впровадження моделі в цей процес нами були визначені методи й форми 

активного навчання, які, на думку С.Д. Смірнова [225], реалізують установку 

на активність суб’єктів в освітньому процесі.  

Метод (від гр. methodos – шлях дослідження, спосіб досягнення мети) 

в філософії визначається як спосіб досягнення мети, певним чином 

упорядкована діяльність [253, с. 278]. У педагогіці під методом навчання 
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розуміють спосіб взаємозв’язаної діяльності педагога та учнів, яка 

спрямована на опанування знаннями, навичками та вміннями [17]. 

Активні методи навчання – це способи активізації навчально-

пізнавальної діяльності здобувачів освіти, які спонукають їх до активної 

розумової, практичної та самостійної діяльності в процесі пізнання 

навчального матеріалу, актуалізації раніше отриманих знань, включення їх в 

діяльність з творчого пошуку, аналізу досвіду та усвідомлення нових знань. 

Основу активних методів підготовки вчителів складає діалогічне 

спілкування між усіма учасниками навчального процесу, яке стимулює 

розвиток їх комунікативних здібностей та вміння розв’язувати проблеми 

колективно, що сприяє їх залученню до самостійної пізнавальної діяльності, 

викликає особистісний інтерес до розв’язання пізнавальних завдань та надає 

можливість застосувати отриманні знання в професійній діяльності.  

Таким чином, активні методи навчання в нашому дослідженні 

передбачають використання системи методів підготовки вчителів початкових 

класів до інтегрованого навчання, яка спрямована не на виклад педагогом 

готових знань і їх відтворення, а на самостійне опанування знаннями, 

вміннями й навичками в процесі активної пізнавальної діяльності та розвитку 

творчих здібностей для їх подальшого застосування в професійній діяльності, 

а саме: проблемний виклад змісту підготовки, аналіз проблемних професійних 

ситуацій на основі власного досвіду, консультування, онлайн-спілкування; 

моделювання авторських навчальних планів та програм, складання 

комплексної карти інтегрованого уроку (курсу, дня, тижня тощо), 

підготовка ілюстративного матеріалу уроку, презентація результатів 

науково-дослідницької роботи, відкрите обговорення круглого стола тощо.  

Навчальний процес, на думку В.С. Безрукова [22, с. 49-50], має форми 

своєї реалізації, які характеризують кінцевий продукт, що отримує нові 

функції в старій системі відносин.  

Будь-яка форма навчального процесу в педагогіці може бути 

схарактеризована як сутнісна та формально-логічна. Сутнісна характеристика 
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форм відображає природу інтегрованих об’єктів навчання. У зв’язку з цим 

Ю.С. Тюнніков [245, с. 19-20] визначив предметно-образну, поняттєву, 

світоглядну, діяльнісну та концептуальну форми навчання. Формально-

логічна характеристика форм навчального процесу фіксує ступінь щільності 

та стійкості зв’язків між його об’єктами.  

Досліджуючи діяльнісні форми навчання, А.О. Вербицький [44] 

розрізняє три базові форми діяльності, а саме: навчальні (лекція, семінар 

тощо), квазіпрофесійні (ділова гра та інші ігрові форми), навчально-

професійні (практична робота, навчальна конференція, круглий стіл, 

дискусія, майстер-клас, курсова робота тощо) форми діяльності.  

У межах моделі підготовки вчителів початкових класів до 

інтегрованого навчання ми виокремлюємо діяльнісні форми, які об’єднують 

різні типи й види діяльності та сприяють формуванню узагальнених способів 

дій. З поступовим переходом від однієї базової форми діяльності до іншої 

вчителі отримують практику застосування навчальної та наукової інформації, 

опановують реальний професійний досвід, мають можливість природно 

зануритися в нову професійну форму діяльність. Діяльнісними формами 

підготовки вчителів початкових класів у системі післядипломної педагогічної 

освіти до інтегрованого навчання є мотиваційний тренінг, проблемна лекція, 

спецкурс, дослідницький практикум (моделювання, навчальний проєкт), 

самоосвітня діяльність, майстер-клас, вебінар, консультування, 

педагогічний консиліум (ділова гра) тощо. 

Використання зазначених форм і методів навчання дозволяє надати 

навчальному процесу цілісності, вивчити предмет дослідження на високому 

рівні системності знань; поглибити та систематизувати отриманні знання; 

розкрити творчий потенціал учителів в галузі інтегрованого навчання.  

Результативний блок моделі підготовки вчителів початкових класів 

у системі післядипломної педагогічної освіти до реалізації інтегрованого 

навчання молодших школярів створює передумови для якісної оцінки 

ефективності досягнення мети нашого дослідження та містить критерії, 
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показники та рівні готовності педагогів до цього процесу, які описані нами на 

сторінках дисертаційного дослідження в параграфі 1.2, де визначено 

аксіологічно-мотиваційний, когнітивно-діяльнісний і рефлексивно-

оцінювальний критерії, їх показники та рівні. 

Зокрема, показниками аксіологічно-мотиваційного критерію є 

мотивація особистісного зростання та професійного вдосконалення вчителів, 

пізнавальна активність до процесу впровадження інтегрованого навчання, 

прагнення до реалізації інтегрованого навчання.  

Показниками когнітивно-діяльнісного критерію виявлено розуміння 

змісту інтегрованого навчання в початковій освіті, сформованість системи 

психолого-педагогічних знань з інтегрованого навчання, володіння 

професійними навиками реалізації інтегрованого навчання, сформованість 

інформаційно-комунікаційної компетентності, сформованість професійної 

креативності, розвиненість професійної мобільності. 

До показників рефлексивно-оцінювального критерію належать 

сформованість уміння здійснювати аналіз власної професійної діяльності, 

здатність до суб’єктивної оцінки власних результатів реалізації інтегрованого 

навчання, самоорганізація в орієнтації на подальший розвиток. 

Зазначені критерії дають змогу визначити високий, середній та 

низький рівні готовності вчителів початкових класів до реалізації 

інтегрованого навчання молодших школярів.  

Отже, основним показником професіоналізму здобутим у системі 

післядипломної освіти в процесі підготовки вчителів початкових класів до 

інтегрованого навчання є їх готовність до реалізації цього процесу в 

початковій школі, яка характеризується високим рівнем її сформованості. 

Розроблена модель підготовки вчителів початкових класів у системі 

післядипломної педагогічної освіти до реалізації інтегрованого навчання 

молодших школярів, на нашу думку, є теоретичним підґрунтям для 

здійснення цього процесу, який відбуватиметься успішніше при дотриманні її 

педагогічних умов та спеціально створеної системи їх реалізації. 
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2.2. Реалізація педагогічних умов підготовки вчителів початкових 

класів у системі післядипломної освіти до інтегрованого навчання 

молодших школярів 

 

Реалізація першої педагогічної умови підготовки вчителів початкових 

класів у системі післядипломної освіти до інтегрованого навчання молодших 

школярів передбачає створення інтеграційного освітнього простору закладу 

післядипломної освіти в процесі курсового та міжкурсового періодів 

підготовки вчителів початкових класів до реалізації інтегрованого навчання 

молодших школярів. 

Поняття «простір» у філософії визначається в концепції об’єктних, 

суб’єктних та діяльнісних підходів. Об’єктна установка представляє його як 

цілісну картину світу, розуміючи її у якості сукупності зовнішніх об’єктів, 

суб’єктна – передбачає розгляд простору як віддзеркалення почуттів і думок, 

діяльнісний підхід дозволяє виявити ознаки сукупності зовнішніх відносно 

суб’єкта предметів і явищ, утворюючи феноменологічну єдність «практик». 

Згідно з цим, будучи різними гранями соціальної практики суб’єкта 

діяльності, поняття «простір» і «освіта» відображають його внутрішню 

взаємодію та здатні корелювати.  

Освітній простір з точки зору феноменологічної інтерпретації можна 

розглядати як простір, що являє собою впорядковану систему понять, 

сукупність реальних взаємодій людини з дійсністю і дане суб’єкту через 

сприйняття перцептуальних і когнітивних образів. 

Учені С.В. Данілова [78], А.М. Павлова, Н.О. Садовнікова, 

Е.Е. Симанюк, Е.Ф. Зєєр [102] та ін. узагальнюють теоретичні проблеми 

психології створення освітнього простору та розвитку людини.  

Досліджуючи організацію розвивального освітнього простору в 

інноваційній школі, В.М. Степанов [233, с. 13, 25-26] використовує термін 

«розвивальний освітній простір», який означає спеціально змодельовані 

багатофункціональні умови, що забезпечують різноманітні варіанти вибору 
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оптимальної траєкторії розвитку особистості відповідно до індивідуальних 

особливостей її фізичного, психічного, морального та соціального здоров’я.  

Важливим етапом розробки поняття освітній простір стає його 

використання в наукових дослідженнях В.Я. Віленського та 

О.В. Мещерякової [46, с. 8-12], які розглядають освітній простір як 

педагогічну категорію й визнають важливість його використання при 

розв’язанні теоретичних і практичних задач освіти, підкреслюючи існування 

варіативності в різних педагогічних концепціях.  

Поява категорії «освітній простір» у педагогіці спрямувала науковців 

до її теоретичного аналізу, зокрема, М.Я. Віленський [46, с. 8-12], 

О.В. Мещерякова [46], П.І. Образцов [46], В.О. Сластьонін [222] та ін. 

розглядають педагогічні явища в межах єдиного освітнього простору на 

основі відповідних їм характеристик, а саме: дидактичний, виховний, 

розвивальний, соціальний, індивідуальний тощо, які дозволяють 

задовольнити освітні потреби особистості та розкрити її потенціал.  

Сучасний зміст теорії освітнього простору складається під впливом 

ідей Л.О. Бєляєвої [26], М.М. Боритко [39, с. 10-14], О.Я. Данілюка [77], 

Н.М. Рибки [207], А.В. Семенової [215], В.І. Слободчикова [223, с. 177-184], 

Т.В. Ткача [240] та ін., які узагальнили тенденції застосування терміна у 

педагогіці й розкрили такі спільні для всіх підходів визначення його сутності 

характеристики, як системність, наявність просторових координат, цілісний 

розгляд елементів системи, інформативність, особистісно-розвиваюча 

спрямованість навчання. 

Отже, головним принципом розвитку освітнього простору, на нашу 

думку, є інтеграція та процес створення нових якостей об’єктів через 

діалектичну взаємодію суб’єктів, процесів, структурних підрозділів та 

розв’язання суперечностей між їх елементами.  

Виходячи з цього, під інтеграційним освітнім простором закладу 

освіти треба розуміти сукупність суб’єктів, цілей, змісту, засобів, методів, 
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форм, різних видів діяльності здобувачів освіти з характеристиками, в яких 

здійснюється діалектична взаємодія її елементів на основі інтеграції.  

Вдалою спробою виявлення характеристик інтеграційного освітнього 

простору навчального закладу, на думку В.Є. Пешкової [196, с. 99], 

вважається їх визначення І.С. Якиманської [273], в основу вибору яких автор 

поклала розвиток і самореалізацію здобувача освіти, а саме: 

 використання навчального матеріалу різного змісту, виду й форми; 

 надання здобувачу освіти свободи вибору способів виконання 

навчальних завдань, зняття емоційного напруження в процесі їх здійснення; 

 застосування нетрадиційних форм групових та індивідуальних 

занять з метою активізації творчого потенціалу особистості; 

 створення умов для самоосвітньої та колективної діяльності; 

 аналіз і оцінка не лише результату, але й індивідуальних способів 

навчальної діяльності; 

 розробка та використання індивідуальних програм навчання, які 

сприяють моделюванню дослідницького (пошукового) мислення; 

 організація занять у малих групах на основі діалогу, імітаційно-

рольових ігор, тренінгів навчального спілкування тощо; 

 конструювання предметного знання для реалізації методу 

дослідницьких проєктів за вибором здобувачів освіти тощо. 

У цій, безсумнівно, корисній спробі опису характеристик 

інтеграційного освітнього простору, як зазначає В.Є. Пешкова [196, с. 99], 

треба визначити певну неструктурованість виявлених властивостей. Зокрема, 

науковець розкриває сутність характеристик компонентів освітнього 

простору на підґрунті інтеграційного підходу та принципів інтегрованого 

навчання, серед яких: науково-цільовий, предметно-інформаційний, 

діяльнісно-організаційний, комунікативний та предметно-просторовий 

компоненти освітнього простору.  
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Аналіз характеристик компонентів інтеграційного освітнього 

простору, визначених В.Є. Пешковою [196, с. 99], дозволяє стверджувати, що 

для ефективної підготовки вчителів початкових класів у системі 

післядипломної освіти до реалізації інтегрованого навчання молодших 

школярів доцільно створити інтеграційний освітній простір закладу 

післядипломної педагогічної освіти. Схарактеризуємо його компоненти, 

спираючись на загальні положення В.Є. Пешкової. 

Науково-цільовий компонент інтеграційного освітнього простору 

закладу післядипломної педагогічної освіти передбачає відповідність 

підготовки вчителів початкових класів до впровадження інтегрованого 

навчання вимогам суспільства та держави, гармонізацію поставлених ними 

цілей та мотивів професійного вдосконалення вчителів, їх потреб у 

самореалізації в галузі реалізації інтегрованого навчання в початковій школі. 

Змістовно-інформаційний компонент інтеграційного освітнього 

простору закладу післядипломної освіти визначається інтеграційним 

принципом науковості й професійної орієнтації та забезпечує: 

 синтез різних типів інформації та специфічних для їх усвідомлення 

способів діяльності, що уможливлює цілісне сприйняття картини світу 

вчителями у процесі їх підготовки до інтегрованого навчання; 

 гармонізацію теоретичної та практико-орієнтованої інформації 

змісту підготовки вчителів початкових класів, у процесі якої відбувається їх 

розвиток в єдності мислення та практичного досвіду, здійснюється зв’язок з 

професійною діяльністю, що забезпечує не лише верифікацію дійсності знань 

і способів їх застосування на практиці, але й сприяє розвитку дослідницьких 

здібностей, накопиченню досвіду розв’язання професійних проблем. 

Операційно-діяльнісний компонент інтеграційного освітнього 

простору закладу післядипломної педагогічної освіти виявляється на основі 

інтеграційного принципу системності та наукових основ освітнього процесу 

(діалектичного мислення, інтеграції методологій, методів, видів діяльності 
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тощо), які знаходяться в межах різних парадигм освіти. Характеристики 

цього компонента забезпечують: 

 становлення особистісного досвіду вчителів початкових класів, 

який дозволяє розв’язувати професійні проблеми в умовах інтеграції 

предметної та надпредметної діяльності, що передбачає вихід за межі 

навчальних ситуацій і сюжетів; 

 цілісний процес підготовки вчителів початкових класів до реалізації 

інтегрованого навчання молодших школярів на основі єдності інновацій і 

традицій, який спрямовує педагогів до прогнозування власної діяльності, 

здолання труднощів, конструктивної рефлексії, генерування оригінальних 

ідей, нестандартних розв’язань, сприяє розвитку креативності та професійної 

мобільності. Разом з тим, інноваційна діяльність в освітньому просторі 

навчального закладу здійснюється в межах упорядкованих норм і традицій, 

що забезпечує стабільний, системний і результативний освітній процес. 

Комунікативний компонент інтеграційного освітнього простору 

закладу післядипломної освіти ґрунтується в межах інтеграційного принципу 

діалогічності, відповідно до якого здійснюється діалогічна взаємодія всіх 

учасників освітнього процесу в результаті поєднання колективних та 

індивідуальних технологій навчання, що сприяє розвитку індивідуальності 

кожного суб’єкта навчання та його соціалізації. Спілкування реалізує 

суб’єкт-суб’єктні відношення, за якими можливе спільне обговорення 

проблем і ситуацій, зміст предмета якого породжує в суб’єктах навчання 

індивідуальні думки, що перетинаються в ході взаємодії й створюють 

загальне смислове поле, наприклад:  

– наявність високого рівня ціннісно-орієнтованої єдності в просторі; 

– культивування в межах простору діалогічних відношень, які 

характеризуються узгодженістю, гармонізацією цінностей на основі 

взаєморозуміння, довіри, взаємоповаги, підтримки почуття особистісної 

гідності кожного суб’єкта та конструктивного розв’язання конфліктів. 
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Предметно-просторовий компонент інтеграційного освітнього 

простору закладу післядипломної освіти забезпечує умови організації 

освітнього процесу відповідно до принципу природовідповідності, у межах 

якого забезпечується гармонія природи та людини, зокрема: 

 здоров’язберігаючий потенціал простору, що культивує єдність 

розумового та морального розвитку вчителів початкових класів у процесі їх 

підготовки до впровадження інтегрованого навчання в початковій школі; 

 єдність естетичного та раціонального в освітньому процесі та його 

матеріально-технічне оснащення відповідно до сучасного рівня розвитку 

науки.  

Таким чином, освітній простір закладу післядипломної освіти в 

процесі підготовки вчителів початкових класів до реалізації інтегрованого 

навчання уособлюється в його компонентах, що мають узагальнюючі 

характеристики, становлення яких залежить від концепції моделювання 

поліфункціональної діяльності його суб’єктів та конструювання нових 

якостей об’єктів через діалектичну взаємодію їх елементів та розв’язання 

суперечностей між ними на основі інтеграції. 

Створення такого освітнього простору закладу післядипломної освіти 

стає можливим, на нашу думку, в процесі курсового та міжкурсового 

періодів підготовки вчителів початкових класів до впровадження 

інтегрованого навчання на курсах підвищення їх кваліфікації та шляхом 

організації дистанційного навчання.  

Фахівці зі стратегічних проблем освіти вважають дистанційне 

навчання освітньою системою ХХІ ст., характеризуючи її як найефективнішу 

систему підготовки здобувачів освіти та безперервної підтримки високого 

кваліфікаційного рівня спеціалістів усіх галузей. Актуальність впровадження 

такого навчання пояснюється результатами суспільного прогресу, які раніше 

зосереджувалися тільки у сфері технологій, а сьогодні концентруються в 

інформаційній галузі та модернізують її. 
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У педагогічній літературі останнім часом проблемі організації 

дистанційного навчання приділяється велика увага. У характеристиці 

використаних першоджерел наголошується на єдиному науковому підході у 

застосуванні термінології, обґрунтуванні основних положень, проте 

спостерігається деяка розбіжність авторів у висловленні позицій з тих чи 

інших питань. Зокрема, науковець В.М. Кухаренко [133, с. 4-5] розглядає 

дистанційне навчання як поєднання трьох його складових, а саме: відкритого 

навчання (свобода вибору часу, місця, темпу); комп’ютерного навчання 

(використання комп’ютерних програм, засобів мультимедіа тощо); поєднання 

активного спілкування з викладачем засобами телекомунікацій (електронна 

пошта, список розсилки, телеконференції, он-лайновий доступ до 

навчального матеріалу у вигляді текстів, графіки, відеофрагментів тощо). 

Учені М.Ю. Бухаркіна, М.В. Моісеєва, Є.С. Полат [242, с. 11] та ін. 

характеризують дистанційне навчання як процес, учасники якого географічно 

розділені й тому спираються на електронні засоби й друковані посібники для 

організації освітньої діяльності. Засноване на використанні технологій 

Інтернет, воно виконує ряд нових функцій і передбачає реалізацію певних 

принципів, серед яких важливе місце посідає принцип розподіленого 

співробітництва, інтеграції, входження у світову мережеву, освітню 

співдружність [242, с. 61], поєднання очних та дистанційних форм навчання, 

а також принципи науковості, системності й систематичності, активності, 

наочності, диференціації та індивідуалізації навчання.  

Необхідними педагогічними умовами впровадження дистанційного 

навчання вважаємо повне комп’ютерне забезпечення освітнього процесу, 

модульну систему побудови навчального курсу, його навчально-методичне 

забезпечення (друковані матеріали, електронний підручник, довідники тощо), 

наявність системи моніторингу на всіх етапах навчання; поєднання 

самоосвітньої та інтерактивної діяльності здобувачів освіти. 

Отже, створення інтеграційного освітнього простору закладу 

післядипломної педагогічної освіти в процесі підготовки вчителів 
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початкових класів до реалізації інтегрованого навчання у міжкурсовий період 

засобом організації дистанційного навчання вважаємо основним його 

інтегратором поряд із забезпеченням підготовки до цієї діяльності на курсах 

підвищення кваліфікації в курсовий період. Такий підхід обумовлює 

інтеграцію інформаційних і педагогічних технологій, що забезпечує 

інтерактивність суб’єктів навчання й ефективність освітнього процесу. 

З метою ефективної організації дистанційного навчання педагогічних 

працівників у міжкурсовий період підготовки до інтегрованого навчання в 

системі післядипломної освіти вважаємо доцільним реалізувати його 

освітній, комунікативний, контролюючий та методичний блоки, 

впровадження яких дозволяє оптимізувати освітній процес на всіх його 

етапах завдяки урахуванню поступового підвищення ступеню самостійності 

педагогів відповідно до комплексу вимог, цілей, змісту, методів, форм та 

рівня їх підготовленості до такого навчання (рис. 2.2.).   

Особливостями організації освітнього блоку міжкурсового періоду 

підготовки вчителів початкових класів до реалізації інтегрованого навчання 

молодших школярів у процесі дистанційного навчання, на нашу думку, є 

його здатність узагальнювати характеристики змістовно-інформаційного 

компонента інтеграційного освітнього простору закладу післядипломної 

освіти, що забезпечує синтез теоретичної та практико-орієнтованої 

інформації змісту підготовки. Водночас, він дозволяє встановлювати зв’язок 

інформаційного банку модулів гностичного й операційного типів програми 

підготовки та здійснювати її структурування шляхом реалізації системи 

теоретичного, практичного та ресурсного модулів, які виконують певні 

функції, а саме (рис. 2.3.): 

 теоретичний модуль освітнього блоку передбачає педагогічне 

проєктування процесу підготовки вчителів у міжкурсовий період, зокрема, 

створення електронних курсів, електронних підручників, комплексів засобів 

навчання; розробку педагогічних технологій організації процесу навчання в 

мережі Інтернет, відбір педагогічних технологій, моделей, методів, форм,  
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Рис. 2.2. Структура організації міжкурсового періоду підготовки вчителів початкових класів до реалізації інтегрованого 

навчання молодших школярів у системі післядипломної педагогічної освіти 
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Рис. 2.3. Зміст модулів освітнього блоку міжкурсового періоду підготовки вчителів початкових класів до реалізації 

інтегрованого навчання молодших школярів у системі післядипломної педагогічної освіти 
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засобів моніторингу тощо, які спрямовано на повторення базового 

навчального змісту підготовки педагогів до впровадження інтегрованого 

навчання та поглиблення її теоретичного матеріалу; 

 практичний модуль освітнього блоку поєднує його моделюючий 

компонент, що дозволяє організувати спільну діяльність усіх учасників 

освітнього процесу під час активного їх залучення в навчально-пошукову 

діяльність і створити педагогічні умови для самостійного її керування 

здобувачами освіти, та компоненту «Практика», що представлено творчою 

науково-дослідницькою діяльністю різного рівня складності, в процесі 

здійснення якої відбувається перенесення теоретичних знань з однієї сфери 

діяльності в іншу та в реальну професійну практику; 

 ресурсний модуль освітнього блоку відображає колекцію інтернет-

ресурсів, відео-матеріали, електронну бібліотеку, додаткову літературу, 

глосарій, тезаурус, якими вчителі за необхідності можуть скористатися в 

процесі самоосвітньої діяльності в ході дистанційного навчання в 

міжкурсовий період підготовки.  

 Через такий зв’язок, в навчально-тематичні плани та освітньо-

професійні програми курсів підвищення кваліфікації вчителів початкових 

класів (галузь знань 01 освіта, спеціальність 013 Початкова освіта, 

спеціалізація вчителі початкових класів) Комунального закладу «Запорізький 

обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної 

ради було впроваджено комплекс спрямованих на формування готовності 

вчителів початкових класів до інтегрованого навчання молодших школярів у 

міжкурсовий період заходів, що передбачають реалізацію модуля 

«Інтеграція: тематичний і діяльнісний підходи» (6 годин) дистанційного 

тренігу «Нова українська початкова школа», майстер-класів «Тематичне 

навчання: педагогічне проєктування навчальних планів та програм» 

(2години), «Застосування інтелект-карт в системі реалізації діяльнісного 

підходу навчання молодших школярів» (2 години) та вебінару «Організація 

освітнього процесу в початковій школі: інтегроване навчання» (2 години).  



114 

 

Важливо зазначити, що модуль «Інтеграція: тематичний і діяльнісний 

підходи» дистанційного тренінгу «Нова українська початкова школа» 

розроблено відповідно до наказу МОН України від 15.01.2018 р. № 36 «Про 

затвердження Типової освітньої програми організації проведення підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників закладами післядипломної 

педагогічної освіти» на виконання п. 5 розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 13.12.2017 р. № 903-р «Про затвердження плану заходів на 2017-

2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері 

реформування загальної середньої освіти «Нова українська 

школа» (Додаток Б). 

 Впровадження цього модуля в програму міжкурсового періоду 

підготовки вчителів початкових класів до реалізації інтегрованого навчання 

молодших школярів передбачає їх самостійне ознайомлення з розміщеними в 

мережі Інтернет навчально-методичними матеріалами (презентаціями, 

електронними файлами конспектів лекцій, відеоматеріалами та додатковою 

літературою) з метою повторення базового навчального змісту нормативно-

правового забезпечення освітнього процесу Нової української початкової 

школи, актуалізації знань учителів у сфері організації інтегрованого навчання 

в початковій школі, його принципів реалізації та аспектів впровадження.  

Навчально-професійна діяльність педагогів при цьому спрямована на 

поглиблення знань з міжпредметної інтеграції змісту початкової освіти, що 

сприяє формуванню ключових компетентностей та наскрізних умінь учнів 

початкової школи, в процесі застосування технологій тематичного та 

діяльнісного підходів до реалізації їх інтегрованого навчання.   

З метою залучення педагогів до спільної навчально-пошукової та 

науково-дослідницької діяльності в процесі міжкурсового періоду їх 

підготовки вважаємо доцільним організацію проведення вебінару 

«Організація освітнього процесу в початковій школі: інтегроване навчання» 

та майстер-класів «Тематичне навчання: педагогічне проєктування 

навчальних планів і програм» і «Застосування інтелект-карт в системі 
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реалізації діяльнісного підходу навчання молодших школярів», межами 

реалізації яких передбачається розробка методичних рекомендацій з 

організації інтегрованого навчання в початковій школі, моделювання 

авторських навчальних планів і програм предметів і курсів, інтегрованих 

уроків за технологіями тематичного та діяльнісного підходів навчання 

молодших школярів, складання комплексних карт інтегрованих уроків (днів, 

тижнів тощо), підготовка й презентація спільних проєктів та творчих робіт, 

портфоліо, доповідей або трансляція відеоматеріалів результатів 

самоосвітньої діяльності та виконання підсумкової залікової роботи. 

Впровадження комунікативного блоку організації міжкурсового 

періоду підготовки педагогів до інтегрованого навчання розкриває питання 

реалізації комунікативного компонента інтеграційного освітнього простору 

закладу післядипломної педагогічної освіти, що здійснюється за 

інтеграційним принципом діалогічності, відповідно до якого стає можливою 

діалогічна взаємодія та забезпечується інформаційний обмін між усіма 

учасниками освітнього процесу. Адже, в межах модулів «Дошка оголошень», 

«Електронна пошта», «Форум», «Чат» в результаті поєднання колективних, 

групових та індивідуальних технологій навчання викладачі закладу 

післядипломної освіти можуть організувати он-лайн-спілкування, дискусії з 

запропонованих для самостійного вивчення тем, виконання спільних 

проєктів та творчих робіт, презентації результатів дослідницької роботи та за 

потреби надавати індивідуальні консультації вчителям.  

З метою здійснення рефлексії знань учителів початкових класів у 

процесі міжкурсового періоду підготовки до інтегрованого навчання 

вважаємо доцільним впровадження її контролюючого блоку, який 

реалізується в тестовому модулі, модулях самоконтролю знань та портфоліо: 

– тестовий модуль контролюючого блоку дозволяє виконати 

вхідний, поточний та вихідний види контролю в процесі реалізації 

дистанційного тренінгу «Нова українська початкова школа», де в межах його 

модуля «Інтеграція: тематичний і діяльнісний підходи» передбачено 
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виконання тесту до нього з десяти різнорівневих завдань, здійснювати 

зворотний зв’язок з викладачами закладу післядипломної освіти, виявляти 

рівень засвоєння матеріалу та вчасно усувати прогалини в знаннях;  

– модуль самоконтролю знань учителів початкових класів 

передбачає їх самостійне розв’язання запропонованих завдань, оцінювання 

ступеню особистої підготовки до впровадження інтегрованого навчання в 

початкову школу, моніторинг рівня успішності педагогів та за необхідності 

корегування їх підготовки в закладі післядипломної освіти;  

– модуль портфоліо сприяє не лише здійсненню рефлексії знань 

учителів, але й застосуванню поглибленого підходу до навчально-

професійної, науково-дослідницької та самоосвітньої видів діяльності в 

процесі міжкурсового періоду їх підготовки до інтегрованого навчання. 

Методичний  блок організації міжкурсового періоду підготовки 

педагогів до інтегрованого навчання узагальнює систему модуля 

моніторингу, програмно-методичного та інструментального модулів, які 

доступні тільки викладачам закладу післядипломної освіти, а саме: 

– модуль моніторинг методичного блоку являє собою базу даних, у 

якій зберігаються результати тестування вчителів, виконані ними самостійні, 

творчі та залікові роботи, що забезпечує вчасне здійснення їх перевірки та 

надання інформації про успішність та активність педагогів;  

– програмно-методичний модуль зберігає навчальну програму 

дистанційного тренінгу «Нова українська початкова школа» та методичні 

рекомендації для її ефективного виконання в процесі міжкурсового періоду 

підготовки вчителів до інтегрованого навчання учнів початкових класів; 

– інструментальний модуль методичного блоку складають 

програми розробки практичних робіт, тестів та завдань для самоконтролю.  

Отже, організація міжкурсового періоду підготовки вчителів 

початкових класів у системі післядипломної педагогічної освіти до 

впровадження інтегрованого навчання молодших школярів шляхом реалізації 

її освітнього, комунікативного, контролюючого й методичного модулів; 
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залучення педагогічних працівників до спільної навчально-професійної, 

науково-дослідницької й самоосвітньої діяльності в ході опанування модуля 

«Інтеграція: тематичний і діяльнісний підходи» дистанційного тренінгу 

«Нова українська початкова школа», активній участі в майстер-класах 

«Тематичне навчання: педагогічне проєктування навчальних планів та 

програм», «Застосування інтелект-карт в системі реалізації діяльнісного 

підходу навчання молодших школярів» та вебінарі «Організація освітнього 

процесу в початковій школі: інтегроване навчання» сприяють не лише 

оптимізації освітнього процесу підготовки до інтегрованого навчання, але й 

передбачають розв’язання однієї із суперечностей нашого дисертаційного 

дослідження 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.        

Разом з тим, організація міжкурсового періоду підготовки педагогів 

до реалізації інтегрованого навчання засобом впровадження дистанційного 

навчання є невід’ємним компонентом створення інтеграційного освітнього 

простору закладу післядипломної педагогічної освіти, який в єдності з 

підготовкою на курсах підвищення кваліфікації в курсовий період сприяє 

інтеграції інформаційних і педагогічних технологій, забезпечує 

інтерактивність усіх учасників освітнього процесу, високу ефективність та 

передбачає його модернізацію, удосконалення та розвиток.  

Створений за таких педагогічних умов інтеграційний освітній простір 

закладу післядипломної педагогічної освіти реалізує його головний 

принцип – створення нової якості об’єктів через діалектичну взаємодію 

суб’єктів, процесів та структурних елементів; розкриває механізми розвитку 

цілісної людини, взаємодію її внутрішнього світу з навколишнім освітнім 

середовищем в єдності аксіологічно-мотиваційного, когнітивно-діяльнісного 

та рефлексивно-оцінювального компонентів готовності вчителів початкових 

класів до реалізації інтегрованого навчання молодших школярів.  
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Логічним продовженням організації процесу підготовки вчителів 

початкових класів у системі післядипломної освіти до інтегрованого 

навчання молодших школярів згідно з метою і завданнями нашого 

дослідження є реалізація другої педагогічної умови – структурування змісту 

підготовки вчителів початкових класів до впровадження інтегрованого 

навчання шляхом побудови її модульної програми та забезпечення її 

виконання на курсах підвищення кваліфікації в курсовий період. 

Ідеї модульного навчання беруть початок у працях Б.Ф. Скінера [294] 

і отримали теоретичне обґрунтування й розвиток у роботах Дж. Расела [294], 

Б. Гольдшмідта та М. Гольдшмідта [282], К. Курха [278], Г. Оуенса [292] та 

ін., які прагнули дозволити студентам працювати у зручному темпі, обирати 

індивідуальний спосіб навчання, самостійно здобувати освіту за 

коригувальними модулями та визначати рівень своїх навчальних досягнень. 

На сучасному етапі розвитку педагогічної науки вчені прикладають 

чимало зусиль для створення передумов забезпечення цілеспрямованості, 

системності й індивідуалізації модульного навчання, підвищення рівня 

самостійності здобувачів освіти та активізації їх діяльності. Зокрема, 

В.М. Гареєв [62, с. 15-20] пропонує інтегрувати різні методи й форми 

навчання, В.Б. Закорюкін [95] підкреслює важливість побудови змісту освіти 

з гнучких навчальних модулів, Й. Прокопенко [202, с. 11-21] розкриває 

питання досягнення високого рівня підготовленості студентів до професійної 

діяльності, М.Д. Міронова, В.Ю. Пасвянскене [187] та ін. – систематизувати 

знання й уміння різних навчальних дисциплін.  

Важливою підставою застосування технології модульного навчання в 

процесі підготовки вчителів початкових класів у системі післядипломної 

педагогічної освіти до реалізації інтегрованого навчання молодших школярів 

виступають його дидактичні закономірності, які визначають спрямування 

діяльності педагогів, цілі, зміст та методику її організації. До таких належать 

модульність, динамічність, гнучкість, паритетність, структурованість змісту 
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навчання на відокремлені елементи, дієвість і оперативність знань, 

універсальність методичного консультування та усвідомлена перспектива. 

У межах нашого дослідження ми розглядаємо модульність, що 

передбачає організацію підготовки вчителів початкових класів за окремими 

функціональними модулями.  

У педагогіці поняття модуль має неоднозначне визначення. Деякі 

науковці, зокрема, Б. Гольдшмід та М. Гольдшмід [282] розкривають його 

зміст як автономної, незалежної одиниці в спланованому ряді видів 

навчальної діяльності, що призначена спрямувати здобувача освіти на 

досягнення певних чітко визначених цілей. За визначенням Дж. Расела [294], 

модулем є навчальний пакет, який охоплює концептуальну одиницю 

навчального матеріалу та запропоновані дії здобувачів освіти. В.М. Гареєва, 

С.І. Кулікова, Є.М. Дурко [62, с. 30] та ін. під модулем розуміють інтеграцію 

різних видів і форм навчання, підпорядкованих загальній темі навчального 

курсу або актуальній науково-технічній проблемі. П.А. Юцявичене [62, с. 50] 

характеризує модуль як блок інформації, що включає логічно завершену 

одиницю навчального матеріалу, цільову програму дій і методичне 

керування, що забезпечує досягнення поставлених цілей. Науковець 

С.Я. Батишев [21] розкриває сутність модуля як частини блоку та обсягу 

навчального матеріалу, завдяки якому забезпечується первинне придбання 

теоретичних і практичних навичок для виконання конкретної діяльності. 

Під функціональним модулем програми підготовки вчителів 

початкових класів до реалізації інтегрованого навчання молодших школярів 

ми розуміємо інформаційний блок, у якому узагальнено певну одиницю 

навчальних знань, види й форми начальної діяльності педагогів та 

організаційно-методичне керування викладачів закладу післядипломної 

педагогічної освіти, що стає підґрунтям для конструювання її єдиного змісту 

для досягнення комплексної дидактичної мети. 

Водночас, структурування змісту підготовки педагогічних 

працівників до інтегрованого навчання на окремі елементи дозволяє 
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розглядати навчальний матеріал у межах модуля як спрямовану на 

досягнення інтеграційної дидактичної мети єдину цілісність, що складається 

з окремих елементів, які відповідають конкретній дидактичній меті. 

Динамічність елементів модулів програми підготовки вчителів до 

впровадження інтегрованого навчання забезпечує легку зміну або 

доповнення їх змісту та за потреби створення нових модулів. 

Структура модулів за таких умов набуває ознак гнучкості, 

варіативності та взаємозалежності їх елементів, що забезпечує пристосування 

змісту навчання, його методів, форм та темпу засвоєння знань до 

індивідуальних потреб педагогів. При цьому вчителі повинні глибоко 

усвідомлювати перспективи своєї підготовки до реалізації інтегрованого 

навчання, що передбачає їх ознайомлення з комплексною дидактичною 

метою, як особисто значущим очікувальним результатом, та модульною 

програмою ще до початку занять. 

Паритетність вимагає від побудови модульної програми підготовки 

вчителів початкових класів забезпечення можливості самостійного засвоєння 

знань за умови консультаційно-координуючої діяльності викладачів закладу 

післядипломної педагогічної освіти та спільного з ними вибору 

оптимального її шляху, за яким уможливлюється делегування деяких 

функцій керування модульній програмі. 

Таким чином, універсальність організаційно-методичного 

консультування та його різнобічність убачає представлення навчального 

матеріалу в модулях з використанням пояснювальних методів і шляхів 

засвоєння змісту підготовки вчителів початкових класів до інтегрованого 

навчання, які вони можуть або самостійно вибирати, або, спираючись на які, 

будувати власний шлях засвоєння інформації. Крім того, у модулях повинно 

здійснюватися методичне консультування викладачів закладу 

післядипломної освіти з організації освітнього процесу стосовно різних 

методів впливу на педагогів. 
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Важливо зазначити, що програма підготовки вчителів початкових 

класів до реалізації інтегрованого навчання молодших школярів у курсовий 

період будується відповідно до принципів засвоєння нового знання, зокрема, 

цільового призначення інформаційного матеріалу; поєднання комплексних, 

інтеграційних та часткових дидактичних цілей; цілісності навчального 

матеріалу в модулі; відносної самостійності елементів модуля; реалізації 

зворотного зв’язку; оптимальної передачі інформаційного й методичного 

матеріалу, та специфічних принципів побудови модульних програм 

пізнавального типу – предметного підходу до побудови змісту навчання та 

фундаментальності змісту навчання в модулі (рис. 2.4). 

Рис. 2.4. Принципи побудови програми підготовки вчителів початкових 

класів до реалізації інтегрованого навчання молодших школярів 

 

Реалізація принципу цільового призначення інформаційного матеріалу 

дозволяє визначити пізнавальний і діяльнісний підходи до побудови 

інформаційного банку модулів підготовки вчителів, де пізнавальний підхід, 

на думку Дж. Расела [294], передбачає структурування модулів 

гносеологічного типу для досягнення цілей фундаментальної освіти, 

застосування діяльнісного підходу навчання, за Й. Прокопенко [202], 

реалізує її діяльнісні цілі засобами створення банку інформаційного 

матеріалу модулів операційного типу.   

У процесі підготовки вчителів початкових класів у системі 

післядипломної освіти до інтегрованого навчання з метою розвитку умінь їх 
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практичної діяльності, формування системи фундаментальних і професійних 

знань було створено інформаційний банк модулів гносеологічного та 

операційного типів (рис. 2.5). 

 

Рис. 2.5. Реалізація принципу цільового призначення  

інформаційного матеріалу 

 

Принцип поєднання комплексних, інтеграційних і часткових 

дидактичних цілей реалізується у визначенні структури програми підготовки 

вчителів початкових класів до реалізації інтегрованого навчання в початковій 

освіті, її модулів та побудові змісту навчання педагогів. Процес інтеграції 

дидактичних цілей модульного навчання бере початок з формулювання 

комплексної дидактичної мети (КДМ) – підготувати вчителів початкових 

класів у системі післядипломної педагогічної освіти до реалізації 

інтегрованого навчання молодших школярів, яка є ключовою та складає 

вершину піраміди цілей навчання педагогів (рис. 2.6).  



123 

 

 

Рис. 2.6. Піраміда дидактичних цілей підготовки вчителів початкових класів 

у системі післядипломної педагогічної освіти до реалізації інтегрованого 

навчання молодших школярів 

 

На підставі цієї мети були визначені інтеграційні дидактичні цілі 

(ІДЦ), реалізацію кожної з яких забезпечує конкретний модуль, а саме: 

1. Сформувати мотиваційно-ціннісне ставлення вчителів початкових 

класів до впровадження інтегрованого навчання в початковій освіті. 

2. Сформувати систему психолого-педагогічних знань з інтегрованого 

навчання та професійних навичок його реалізації в педагогічній діяльності. 

3. Розвинути здатності до саморефлексії, саморегуляції та 

самоорганізації на подальший розвиток і вдосконалення. 

У свою чергу, кожна інтеграційна дидактична мета, наприклад, «1» 

(рис. 2.6), складається з часткових дидактичних цілей (ЧДЦ) («1.1», «1.2», 

«1.3»), які являють основу структури модуля 1 та його навчальних елементів. 

Схарактеризуємо дидактичні цілі програми підготовки вчителів початкових 

класів у системі післядипломної педагогічної освіти до реалізації 

інтегрованого навчання молодших школярів (табл. 2.1). 

Представлення зазначених дидактичних цілей підготовки вчителям 

початкових класів, на думку психолога Л.І. Божовича [37, с. 3-28], є однією з 

найважливіших проблем педагогічної психології, оскільки вони розкривають 

психологічну сутність ставлення педагогів до освітнього процесу та  
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Таблиця 2.1 

Дидактичні цілі програми підготовки вчителів початкових класів  

у системі післядипломної педагогічної освіти  

до реалізації інтегрованого навчання молодших школярів 

№ 

ЧДЦ 

Дидактичні цілі програми підготовки вчителів початкових класів у системі 

післядипломної педагогічної освіти до реалізації інтегрованого навчання  

КДЦ – підготувати вчителів початкових класів у системі післядипломної 

педагогічної освіти до інтегрованого навчання молодших школярів  

ІДЦ 1. Сформувати мотиваційно-ціннісне ставлення вчителів початкових класів 

до впровадження інтегрованого навчання в початковій освіті 

1.1 Визначити рівень підготовленості вчителів початкових класів до 

впровадження інтегрованого навчання в початковій освіті, виявити шляхи 

розв’язання суперечностей, стратегій самореалізації, створення мотивації до 

навчання 

1.2 Проаналізувати еволюцію розвитку інтеграційних процесів в початковій 

освіті в дослідженнях вітчизняних і зарубіжних учених від XVII ст. до 

сьогодення. Актуалізувати знання вчителів нормативного забезпечення 

освітнього процесу Нової української початкової школи 

1.3 Проаналізувати зміст поняття «інтеграція» в освіті в філософському, 

гносеологічному, логічному, психологічному, педагогічному аспектах; 

виявити її сутнісні характеристики; розкрити питання педагогічної 

інтеграції та її рівні реалізації 

ІДЦ 2. Сформувати систему психолого-педагогічних знань з інтегрованого 

навчання та професійних навичок його реалізації в педагогічній діяльності 

2.1 Визначити базові положення концепції інтегрованого навчання, основу їх 

науково-методологічних підходів, умови застосування в освітньому процесі 

початкової школи; сформулювати принципи реалізації інтегрованого 

навчання відповідно до його цілей і закономірностей 

2.2 Теоретично обґрунтувати ідеї міжпредметної інтеграції змісту навчання 

молодших школярів, її функції та шляхи реалізації 

2.3 Проаналізувати систему специфічних принципів організації активного 

навчання на засадах оптимального поєднання форм і методів пізнавальної, 

дослідницької та самостійної освітньої діяльності учнів початкових класів 

2.4 Розглянути різні підходи до визначення інтеграційного освітнього простору 

закладу освіти; виявити шляхи його створення на засадах інтеграції 

навчально-пізнавальної, дослідницької та самостійної видів діяльності учнів  

2.5 Розкрити стратегію формування пізнавального інтересу учнів початкової 

школи; виявити особливості організації взаємного навчання на основі 

спільної навчальної діяльності; схарактеризувати технологію модерації як 

способу організації взаємного навчання та оптимізації взаємодії 
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Продовж. табл. 2.1 

2.6 Розкрити умови реалізації тематичного навчання в початковій освіті, його 

форми та особливості планування  

2.7 Педагогічне проєктування навчальних планів інтегрованого тижня та програм 

інтегрованих курсів 

2.8 Розкрити структуру уроків «відкриття нових знань» за технологією 

діяльнісного підходу; моделювання уроків у технології діяльнісного підходу 

2.9 Виготовлення ілюстративного матеріалу до уроків «відкриття нових знань» за 

технологією діяльнісного підходу 

ІДЦ 3. Розвинути здатності до саморефлексії, саморегуляції та самоорганізації на 

подальший розвиток і вдосконалення 

3.1 Презентувати індивідуальні, групові або колективні проєкти та творчі роботи, 

портфоліо, доповіді; транслювати відеоматеріали уроків (фрагментів уроків) 

3.2 Застосувати на практиці одержані знання, уміння й навички; представити 

результат навчально-професійної, науково-дослідницької та самостійної 

творчої діяльності 

 

стимулюють їх мотивацію до власної пізнавальної діяльності й визначення її 

результатів. 

Таким чином, учителі усвідомлять, що в результаті їх підготовки в 

закладі післядипломної педагогічної освіти до реалізації інтегрованого 

навчання молодших школярів вони будуть знати: основні теоретичні та 

методологічні положення інтеграційних процесів у початковій освіті; зміст 

понять «інтеграція» та «інтегроване навчання» в аспектах різних наук, їх 

сутнісні характеристики; принципи та умови реалізації інтегрованого 

навчання відповідно до його цілей і закономірностей; ідеї міжпредметної 

інтеграції змісту навчання молодших школярів, її функції та шляхи 

реалізації; засоби активізації пізнавального інтересу учнів початкової школи, 

серед яких техніки модерації та прийоми організації взаємного навчання; 

специфічні принципи організації активного навчання; педагогічні умови 

реалізації технології тематичного та діяльнісного підходів до організації 

інтегрованого навчання молодших школярів. 

Разом з тим, учителя початкових класів мають удосконалити або 

опанувати певні уміння, зокрема: реалізовувати інтегроване навчання на 
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внутрішньопредметному, міжпредметному, внутрішньоособистісному, 

міжособистісному рівнях в контексті змістового, процесуального та 

організаційного аспектів; встановлювати міжпредметні зв’язки між 

елементами знань навчальних предметів або способів дій; створювати єдиний 

освітній простір закладу освіти учнів початкових класів на засадах інтеграції 

навчально-пізнавальної, дослідницької та самостійної видів діяльності, 

поєднувати їх форми й методи навчання; застосовувати технологію модерації 

як способу організації взаємного навчання та оптимізації взаємодії учнів; 

моделювати уроки у технологіях тематичного та діяльнісного підходів. 

Через такий зв’язок, у вчителів початкових класів відкривається 

усвідомлена перспектива реального застосування результатів пізнавальних 

дій і способів діяльності для удосконалення фахової компетентності, 

створення передумов для самоосвіти, саморозвитку та самореалізації. 

Принцип повноти й цілісності навчального матеріалу в модулях 

програми підготовки вчителів початкових класів у системі післядипломної 

педагогічної освіти до реалізації інтегрованого навчання молодших школярів 

розкриває питання неухильного дотримання наступних педагогічних правил: 

1. Розкрити сутність інформаційного банку гносеологічного та 

операційного типів модулів підготовки засобом інтеграції знань різних наук 

та їх перенесення з однієї сфери діяльності в іншу. 

2. Проаналізувати можливість поглибленого вивчення навчального 

матеріалу шляхом використання технічних засобів навчання, методів 

проблемного та активного навчання, додаткових літературних джерел. 

3. Розкрити питання застосування програм аудиторної та 

позааудиторної підготовки вчителів та педагогічні умови їх використання. 

4. Зазначити завдання теоретичної, практичної та самостійної 

підготовки педагогів до впровадження інтегрованого навчання. 

5. Доповнити зазначені завдання підготовки переліком методів, 

способів та прийомів навчання, альтернативних їх варіантів.  
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6. Зазначити форми та методи колективного, групового, парного, 

індивідуального та самостійного навчання за умови їх застосування в 

освітньому процесі вчителів початкових класів. 

Таким чином, основним критерієм структурування навчального змісту 

в модулях програми підготовки вчителів початкових класів до впровадження 

інтегрованого навчання є реалізація системного підходу та нерозривність 

внутрішньопредметних і міжпредметних зв’язків, за якими зміст модуля 

пізнавального типу формується за графом логічної структури підготовки та 

будується з урахуванням міжпредметних зв’язків між його елементами та 

знаннями елементів інших модулів; формування змісту модулів операційного 

типу відповідає структурі інтеграційних дидактичних цілей.  

Принцип відносної самостійності елементів модуля доповнює 

принцип модульного навчання, який передбачає структурування змісту 

підготовки за відокремленими елементами, взаємозв’язаний з принципом 

побудови модульних програм, що забезпечує поєднання комплексних, 

інтеграційних і часткових дидактичних цілей. Цей принцип розкриває 

питання залежності ступеня самостійності елементів від ступеня 

самостійності часткових дидактичних цілей, що складають інтеграційну 

дидактичну мету, та відповідності цьому ступеню.  

Безумовно, ефективність використання модуля в процесі підготовки 

вчителів початкових класів залежить не лише від повноти й цілісності 

інформаційного матеріалу, але й від способу його викладання та 

диференціації її змісту. На думку С.І. Архангельського [13, с. 187], однією з 

умов оптимальної передачі навчальної інформації є визначення матеріалу, 

який необхідно розкрити здобувачам освіти, і матеріалу, який вони 

зобов’язані опанувати самостійно. 

Принцип реалізації зворотного зв’язку передбачає здійснення 

контролю засвоєння знань учителями та керування цим процесом. Для його 

організації в межах нашого дослідження було дотримано наступних правил: 
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1. Створено модульну програму підготовки вчителів початкових 

класів у системі післядипломної педагогічної освіти до реалізації 

інтегрованого навчання молодших школярів, яка забезпечує виконання умов 

зворотного зв’язку в наступності її модулів засобами вхідного контролю, що 

демонструє рівень підготовленості слухачів до його засвоєння. 

2. Застосовано поточний контроль у кінці кожного модуля.  

3. Враховано можливість його здійснення в формі самоконтролю. 

4. Організовано своєчасне виявлення прогалин у засвоєних знаннях 

слухачів та вказано елементи модулів, які потрібно опанувати повторно. 

5. Виявлено рівень готовності вчителів початкових класів до 

впровадження інтегрованого навчання засобом проведення вихідного 

комплексного діагностування.  

Принцип оптимальної передачі інформаційного і методичного 

матеріалу програми підготовки педагогічних працівників до інтегрованого 

навчання передбачає його представлення в модулях у формі, що забезпечує 

ефективне засвоєння слухачами курсів в умовах освітнього процесу. 

Підкреслюючи значення створення таких умов, враховано наступні вимоги: 

1. Брати за основу структури модуля не тільки його навчальні 

елементи (НЕ), а й «НЕ-0», що призначений для розкриття часткових 

дидактичних цілей модуля та його змісту; «НЕ-Резюме», у якому 

узагальнюється інформаційний матеріал, що представлено в модулі; «НЕ-

Контроль», призначений для контролю засвоєних учителями знань (рис. 2.7).  

 

Рис. 2.7. Структура модуля 1  
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2. Представляти зміст модулів учителям початкових класів у 

графічному вигляді з послідовною нумерацією навчальних елементів з метою 

чіткого їх уявлення власного шляху підготовки в закладі освіти.  

3. Обґрунтовувати форму представлення інформації в модулі видами 

цієї інформації. Учений Й. Прокопенко [202] пропонував використовувати 

двосторонню форму модуля: представляти навчальну інформацію 

(«навчальний текст») та методичну інформацію («рекомендації до 

навчання»). Ми представляли інформаційний і методичний зміст модулів 

видами знань, здобутими в галузях навчально-професійної, науково-

дослідницької, самоосвітньої видів діяльності вчителів початкових класів та 

методичну інформацію («Методичне керування») (рис. 2.8). 

Значне місце у модулях займає керування навчальною діяльністю 

вчителів початкових класів і методичне забезпечення процесу пізнання. 

Таким чином викладач закладу освіти делегує частину своїх управлінських 

функцій модульній програмі підготовки, через яку вони трансформуються у 

функції самоврядування. Представлена структура модуля 1 наочно 

демонструє не лише інтеграцію різних видів діяльності педагогів у процесі 

підготовки до інтегрованого навчання, але й застосування альтернативних 

варіантів умов виконання конкретної дії, що забезпечує можливість 

індивідуалізації способу їх організації власної діяльності. 

Оптимальна організація процесу підготовки вчителів початкових 

класів до реалізації інтегрованого навчання молодших школярів спирається 

на послідовність методичного керування, в якій виділяються такі етапи як 

вивчення його об’єкту, розробка стратегії та реалізація програми.  

Вивчення об’єкту методичного керування в межах модульного 

навчання передбачає визначення базового рівня підготовленості здобувачів 

освіти до опанування певного модуля. Оскільки в процесі модульного 

навчання поряд з керуванням реалізується самоврядування, стає необхідним 

на початку кожного навчального елемента зазначити список базових знань і 

умінь, якими вони повинні опанувати в процесі засвоєння його знань. Для 
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Рис. 2.8. Представлення інформаційного та методичного змісту модуля 1  
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здійснення саморегуляції вчителів початкових класів нами пропонувався 

список літературних джерел, опорні конспекти, глосарій, інтернет-ресурси 

тощо, вивчення яких дозволяє досягти необхідного рівня їх засвоєння. 

Розробка стратегії методичного керування, в якій відображаються 

зміст підготовки вчителів початкових класів до реалізації інтегрованого 

навчання молодших школярів та спрямовані на його засвоєння дії педагогів, 

ґрунтується на реалізації теорії поетапного формування розумових дій 

П.Я. Гальперіна [59]. За словами Н.Ф. Тализіної [238, с. 6-13], ця теорія 

розглядає навчання як систему певних видів діяльності, виконання яких 

передбачає засвоєння здобувачами освіти нових знань і умінь. У процесі 

виконання конкретної дії людина фактично спирається на систему умов, які 

П.Я. Гальперін назвав орієнтовною основою дії, отримання якої можливе в 

готовому виді або способом самостійного її складання. У межах гнучкого 

методичного керування навчальними діями вибір типу орієнтовної основи дії 

залежить від складності інформаційного матеріалу, підготовленості, 

здібностей і навичок вчителів початкових класів до самостійного розв’язання 

завдань модуля та є індивідуалізованим.  

Реалізація програми методичного керування процесом підготовки 

вчителів початкових класів до інтегрованого навчання в початковій освіті 

здійснюється внаслідок впровадження в навчально-тематичні плани та 

освітні програми курсів підвищення кваліфікації вчителів початкових класів 

(галузь знань 01 освіта, спеціальність 013 Початкова освіта, спеціалізація 

вчителі початкових класів) Комунального закладу «Запорізький обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради 

мотиваційного тренінгу «Організація інтегрованого навчання молодших 

школярів в освітньому просторі Нової української школи» (додаток В), 

проблемної лекції «Інтеграційні процеси в початковій освіті», спецкурсів 

«Підготовка вчителів початкових класів у системі післядипломної освіти до 

інтегрованого навчання» (додаток Д), «Технології інтегрованого навчання 

молодших школярів» (додаток Е), та педагогічного консиліуму «Реалізація 
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інтегрованого навчання молодших школярів: виклики, дослідження, 

перспективи».    

Доцільність організації проведення мотиваційного тренінгу 

«Організація інтегрованого навчання молодших школярів в освітньому 

просторі Нової української школи» (6 год.) та проблемної лекції 

«Інтеграційні процеси в початковій освіті» (2 год.) обумовлена можливістю 

реалізації мотиваційного етапу підготовки вчителів початкових класів у 

закладі післядипломної педагогічної освіти до впровадження інтегрованого 

навчання в початковій школі та формування їх аксіологічно-мотиваційного 

компонента готовності до цього процесу, використання форм і методів 

навчання, які здатні актуалізувати суб’єктну позицію педагогів та переконати 

у результативності цієї освітньої діяльності, підвищити їх відповідальність та 

професійну самосвідомість, що сприяють формуванню позитивного 

мотиваційно-ціннісного ставлення до професійного вдосконалення, 

передбачають розвиток стійкого пізнавального інтересу до набуття нової 

системи знань і формування умінь, спонукають учителів до особистісного 

інтелектуального розвитку та самореалізації. 

Активне спілкування та взаємодія учасників тренінгу уможливлюють 

обговорення реально значущих для педагогів професійних проблем в галузі 

реалізації інтегрованого навчання учнів початкових класів, пізнання нових 

знань і умінь, здійснення рефлексії власних поведінкових та інтелектуальних 

стереотипів, визначення, усвідомлення та корекцію можливих помилок, 

переосмислення ціннісного ставлення до власної професійної діяльності. 

Основні завдання мотиваційного тренінгу «Організація інтегрованого 

навчання молодших школярів в освітньому просторі Нової української 

школи» становлять: 

 формування у вчителів початкових класів внутрішньої мотивації до 

професійного й особистісного розвитку та саморозвитку, ціннісного 

ставлення до самоаналізу й самооцінювання, самовдосконалення; 
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 розвиток позитивної мотивації педагогів до реалізації інтегрованого 

навчання молодших школярів;  

 поглиблення розуміння нормативно-правового забезпечення 

освітнього процесу Нової української початкової школи; 

 усвідомлення необхідності змінювати власні принципи планування 

професійної діяльності в умовах реформування початкової освіти.  

Структура мотиваційного тренінгу охоплює вступну, основну та 

заключну його частини. Під час вступної частини відбувається знайомство 

педагогів з тренером та іншими учасниками освітнього процесу, визначається 

мета та завдання тренінгу, встановлюються правила роботи в групах, 

створюється дружня та творча атмосфера.  

Основна частина тренінгу будується способом організації взаємного 

навчання та оптимізації соціальної взаємодії вчителів за технологією 

модерації, основу якої складає техніка застосування інтерактивного 

спілкування в процесі групової роботи в режимі співпраці (U. Greber, 

J. Maybaum, B. Priebe та W. Werzeln [283], M. Hartmann, M. Rieger та 

M. Luoma [285] та ін.) (додаток Ж). 

У процесі реалізації цієї частини тренінгу використовуються 

інтерактивні, проблемні, дослідницькі та рефлексивні модераційні методи 

«Мозковий штурм», Уолта Діснея, «Шести капелюхів», «Mind-mapping», 

«Синектика», технологія «Clustern», техніка «SOFT» тощо на виконання її 

завдань поглибити знання вчителів початкових класів нормативно-правового 

забезпечення освітнього процесу Нової української школи, принципів 

організації освітнього процесу в аспекті реалізації Державного стандарту 

початкової загальної освіти, розкриття механізму управління змістом 

початкової освіти та встановлення взаємозв’язків між похідними 

документами, що регламентують його; визначення концептуальних основ 

інтегрованого навчання, принципів та способів його реалізації.   

Заключна частина тренінгу проводиться з метою зняття психологічної 

напруженості педагогічних працівників, що могла виникнути в процесі його 
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здійснення, підведення результатів тренінгового заняття, актуалізації думок 

учителів початкових класів щодо подальшої успішної підготовки в закладі 

післядипломної педагогічної освіти до впровадження інтегрованого навчання 

в початковій школі, професійного розвитку в цій галузі та мотивації до 

ефективного застосування набутого досвіду в реальній педагогічній практиці.    

Проблемна лекція «Інтеграційні процеси в початковій освіті» 

передбачає опанування вчителями початкових класів наукових, дієвих і 

системних знань щодо сутності та змісту інтегрованого навчання в 

початковій освіті. ЇЇ зміст спрямований на формування у педагогів 

усвідомлення актуальності дослідження питання його впровадження в 

умовах Нової української школи (Концепція Нової української школи, 

Типова освітня програма для підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників, затверджена наказом МОН України від 15.01.2018 № 36, 

Професійний стандарт «Вчитель початкових класів закладу загальної 

середньої освіти»), формування системи професійних знань про сутнісні 

характеристики інтегрованого навчання та його шляхів реалізації на 

міжпредметному, внутрішньопредметному, міжособистісному та 

внутрішньоособистісному її рівнях в контексті змістового, процесуального та 

організаційного її аспектів.  

Проблемна лекція «Інтеграційні процеси в початковій освіті» 

будується шляхом постановки й розв’язання актуальних проблемних питань 

професійної діяльності вчителів початкової школи та аналізу професійних 

ситуацій на основі власного досвіду в галузі реалізації інтегрованого 

навчання молодших школярів, що впливає на активність педагогічних 

працівників та підвищує їх мотивацію до навчання. Розв’язання проблемних 

питань здійснюється за наступним алгоритмом:  

1. Визначення проблеми. 

2. Вступ до проблеми, що передбачає виявлення та усвідомлення 

певних суперечностей. 

3. Актуалізація позиції вчителів щодо досліджуваної проблеми. 
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4. Введення в лекцію професійних ситуацій, що демонструють 

наявність вагомих розбіжностей між позиціями викладача закладу 

післядипломної педагогічної освіти та педагогів щодо розв’язання проблеми. 

5. Висвітлення невирішених аспектів проблеми.  

Таким чином, проблемна лекція не тільки сприяє формуванню у 

вчителів початкових класів системи знань сутності й змісту інтегрованого 

навчання в початковій освіті та шляхів його реалізації, але й опануванню 

ними самого алгоритму розв’язання проблемних питань і ситуацій.  

У ході реалізації проблемної лекції «Інтеграційні процеси в 

початковій освіті» застосовуються різні прийоми й форми організації 

взаємодії та співпраці викладача з педагогами, інтерактивні технології 

навчання, стратегії розвитку критичного мислення, групові форми роботи. 

Діалогічність навчання дозволяє постійно здійснювати зворотний зв’язок з 

учителями, стимулює їх активність та підтримує пізнавальний інтерес. 

Впровадження спецкурсів «Підготовка вчителів початкових класів у 

системі післядипломної освіти до інтегрованого навчання» (24 год.) та 

«Технології інтегрованого навчання молодших школярів» (16 год.) 

спрямоване на реалізацію змістовно-процесуального етапу підготовки 

педагогічних працівників до впровадження інтегрованого навчання в 

початковій освіті та формування когнітивно-діяльнісного компонента їх 

готовності до цієї професійної діяльності, зокрема: цілісної системи 

узагальнених теоретичних, методологічних, психолого-педагогічних та 

практичних знань про інтегроване навчання молодших школярів, що 

характеризує здатність учителів усвідомлювати й оцінювати труднощі в 

галузі його реалізації, конструктивно їх розв’язувати відповідно до власних 

ціннісних орієнтацій, сприймати як стимул подальшого розвитку. 

Програму спецкурсу «Підготовка вчителів початкових класів у 

системі післядипломної освіти до інтегрованого навчання» скеровано на 

досягнення його основних завдань, зокрема: 
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1. Сформувати мотиваційно-ціннісне ставлення вчителів початкових 

класів до впровадження інтегрованого навчання в початковій освіті. 

2. Ознайомити слухачів курсів з еволюцією розвитку інтеграційних 

процесів в освіті. Актуалізувати знання нормативно-правового забезпечення 

освітнього процесу Нової української початкової школи. 

3. Визначити базові положення концепції інтегрованого навчання 

молодших школярів, основу науково-методологічних підходів і принципів 

його реалізації, аспекти застосування в освітньому процесі. 

4. Створити умови для самостійного опанування теоретичною базою 

та педагогічними умовами реалізації технологій тематичного та діяльнісного 

підходів до організації інтегрованого навчання учнів початкової школи.  

5. Розвивати професійні уміння свідомого творчого застосування 

засвоєних знань у практичній педагогічній діяльності та професійно 

важливих якостей учителів початкових класів, необхідних для їх здійснення. 

В основу програми спецкурсу покладено реалізацію трьох модулів, 

зміст яких визначається з урахуванням міжпредметних зв’язків, визначенням 

часових термінів, засобів, форм навчання та змісту навчально-професійної, 

науково-дослідницької та самоосвітньої діяльності вчителів початкових 

класів у процесі їх підготовки в курсовий період підготовки до впровадження 

інтегрованого навчання в початковій освіті. 

Зміст модуля 1 «Розвиток інтеграційних процесів в освіті» (8 

навчальних годин: 4 – навчально-професійна діяльність, 2 – науково-

дослідницька діяльність, 2 – самоосвітня діяльність) передбачає визначення 

сутності понять «інтеграція» та «інтегроване навчання» в дослідженнях 

вітчизняних і зарубіжних учених від XVII ст. до сьогодення, актуалізацію 

знань педагогічних працівників нормативно-правового забезпечення 

освітнього процесу Нової української школи, усвідомлення ключових 

компетентностей і наскрізних умінь учнів початкової школи як їх 

обов’язкових результатів навчання, розгляд питання педагогічної інтеграції 
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та її реалізацію на міжпредметному, внутрішньопредметному, 

міжособистісному та внутрішньоособистісному рівнях. 

Організація проведення модуля 2 «Аспекти реалізації інтегрованого 

навчання в початковій школі» (10 навчальних годин: 2 – навчально-

професійна діяльність, 6 – науково-дослідницька діяльність, 2 – самоосвітня 

діяльність) забезпечує визначення шляхів реалізації інтегрованого навчання в 

контексті змістового, процесуального та організаційного її аспектів, а саме: 

здійснення міжпредметної інтеграції змісту навчання; організації активного 

навчання на засадах оптимального поєднання форм і методів пізнавальної, 

дослідницької та самостійної освітньої діяльності учнів початкової школи; 

формування їх пізнавального інтересу засобами організації взаємного 

навчання та оптимізації взаємодії за технологією модерації; створення 

інтеграційного освітнього простору закладу початкової освіти.  

Впровадження модуля 3 «Технології інтегрованого навчання 

молодших школярів» (6 навчальних годин: 2 – науково-дослідницька 

діяльність, 4 – самоосвітня діяльність) спрямоване на самостійне опанування 

теоретичною базою та педагогічними умовами реалізації технологій 

тематичного та діяльнісного підходів до організації інтегрованого навчання. 

Реалізація кожного модуля спецкурсу «Підготовка вчителів початкових 

класів у системі післядипломної освіти до інтегрованого навчання» 

забезпечується навчально-проєктивним, інформаційно-довідковим і 

рефлексивно-моніторинговим його блоками (табл. 2.2). 

Таблиця 2.2 

Структурно-функціональна схема спецкурсу 

Навчально-

проєктивний 

блок 

Інформаційно-

довідковий 

блок 

Рефлексивно-

моніторинговий 

блок 

1. Теоретичний 

мінімум 

2. Практикум 

3. Реферати, проєкти 

4. Дослідження 

1. Електронна бібліотека 

2. Internet-ресурси 

3. Навчально-методичні 

матеріали 

4. Тезаурус 

1. Початкове тестування 

2. Підсумкове тестування 

3. Аналіз і рекомендації  
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Навчально-проєктивний блок спецкурсу є ядром кожного модуля, 

що узагальнює інформацію щодо цілей та навчальних завдань кожної теми, 

містить системний курс лекцій, практичних робіт, стислу характеристику 

змісту окремих розділів спецкурсу, рекомендації стосовно здійснення 

самостійної пошуково-дослідницької роботи (теми рефератів, проєктів, 

досліджень і методика їх написання та представлення). 

Інформаційно-довідковий блок спецкурсу надає необхідні відомості 

за відповідним запитом слухача, зокрема: пояснення, зразки виконання вправ 

та завдань, вказівки, коментарі, технологічні схеми щодо виконання окремих 

завдань, довідкові матеріали. Цей блок також забезпечує виконання 

організаційної функції (містить інформацію про цілі й завдання спецкурсу, 

обґрунтовує актуальність, теоретичну та практичну значущість, рекомендації 

щодо роботи з інформаційним наповненням, Internet-ресурсами тощо). 

Електронна бібліотека – це структурований набір альтернативних 

підручників, навчальних посібників, статей, комп’ютерних програм 

навчального призначення, представлених в електронному варіанті й 

доступних для користування вчителями початкових класів. 

Література представлена у вигляді повнофункціональної бази даних, 

що містить бібліографічні описи та повні тексти рекомендованої літератури. 

Тезаурус реалізується у вигляді електронної інформаційно-пошукової 

системи, що містить всі поняття, що згадуються у навчальному матеріалі та 

їх тлумачення. 

Рефлексивно-моніторинговий блок спецкурсу створює умови для 

самооцінки та самоаналізу власної готовності педагогів до інтегрованого 

навчання учнів початкової школи, уміщує засоби контролю та самоконтролю, 

зокрема, вправи, творчі практичні роботи, реферати, проєкти тощо.  

Таким чином, в основу створення програми спецкурсу «Підготовка 

вчителів початкових класів у системі післядипломної освіти до інтегрованого 

навчання» покладено принцип системності, цілісного сприйняття й 



139 

 

представлення обсягу навчального матеріалу, можливості вибору 

індивідуальної траєкторії підготовки та суб’єктності. 

Важливо зазначити, що організація самостійного опанування 

навчальним матеріалом модуля «Технології інтегрованого навчання 

молодших школярів» є підґрунтям до застосування принципу діяльності 

(Л.І. Божович, Л.С. Виготський [57], В.В. Давидов [74], Д.Б. Ельконін [269], 

О.М. Леонтьєв [136], С.Л. Рубінштейн [212] та ін.) до підготовки вчителів 

початкових класів у закладі післядипломної освіти до інтегрованого навчання 

молодших школярів, який передбачає не пасивне засвоєння нових знань у 

галузі реалізації його технологій, а їх усвідомлення в ході здійснення 

самостійного пошуку в науково-дослідницькій діяльності, де з’являється 

необхідність постати перед труднощами, які зустрічаються в реальній 

професійній практиці, розв’язання яких дозволяє сформувати не тільки новий 

науковий світогляд педагогів, а й розвиває в них ініціативного 

відповідального діяча, готового запропонувати нові ідеї розвитку 

інтеграційних процесів в освіті та презентувати їх під час організації 

спецкурсу «Технології інтегрованого навчання молодших школярів». 

Впровадження зазначеного спецкурсу в програму підготовки вчителів 

початкових класів до реалізації інтегрованого навчання учнів початкової 

школи забезпечує виконання основних його завдань, а саме: 

1. Сформувати мотиваційно-ціннісне ставлення вчителів початкових 

класів до впровадження інтегрованого навчання в початковій освіті. 

2. Визначити теоретичну базу та педагогічні умови реалізації 

технологій тематичного та діяльнісного підходів до організації інтегрованого 

навчання в освіті учнів початкової школи.  

3. Ознайомити слухачів курсів з особливостями реалізації 

тематичного навчання, його формами та способами планування.  

4. Розкрити структуру уроків «відкриття нових знань» за технологією 

діяльнісного підходу.  
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5. Створити умови для опанування методами та формами реалізації 

інтегрованого навчання молодших школярів. 

6. Розвивати професійні уміння й навички свідомого творчого 

застосування засвоєних знань у практичній педагогічній діяльності. 

7. Розвивати здатність вчителів початкових класів до саморефлексії, 

саморегуляції, уміння здійснювати адекватну самооцінку готовності до 

реалізації інтегрованого навчання в початковій освіті. 

Програму спецкурсу «Технології інтегрованого навчання молодших 

школярів» складають три модулі, реалізація яких передбачає досягнення 

вчителями професійних умінь використання сучасних надбань педагогіки 

щодо організації інтегрованого навчання в початковій школі. 

Зміст модуля 1 «Застосування технології тематичного підходу 

реалізації інтегрованого навчання» (4 години науково-дослідницької 

діяльності) дозволяє залучити слухачів курсів до здійснення міжпредметної 

інтеграції змісту навчального матеріалу з різних предметів початкової 

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

бінарних уроків, тематичних днів і тижнів, навчальних проєктів та 

інтегрованих курсів засобами застосування інтелект-карт та проведення 

педагогічного проєктування авторських навчальних планів і програм 

інтегрованих курсів. 

Впровадження модуля 2 «Реалізація інтегрованого навчання шляхом 

застосування технології діяльнісного підходу» (4 години науково-

дослідницької діяльності) передбачає опанування вчителями початкових 

класів структури уроків «відкриття нових знань» за технологією діяльнісного 

підходу, організацію їх моделювання в процесі проведення дослідницького 

практикуму та виготовлення ілюстративного матеріалу до них під час роботи 

творчої лабораторії. 

Презентувати результати індивідуальних, групових, колективних 

проєктів та творчих робіт педагоги мають можливість у процесі 
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впровадження «Контрольно-діагностичного» модуля (8 години науково-

дослідницької діяльності). 

Організація проведення педагогічного консиліуму «Реалізація 

інтегрованого навчання молодших школярів: виклики, досягнення, 

перспективи» (6 год.) передбачає здійснення рефлексивного етапу підготовки 

вчителів початкових класів до впровадження інтегрованого навчання 

молодших школярів та формування  рефлексивно-оцінювального компонента 

їх готовності до такої педагогічної діяльності, що сприяють створенню умов 

для розвитку умінь учителів аналізувати власні навички реалізації 

інтегрованого навчання учнів початкової школи; здатності їх суб’єктивно 

оцінювати та адекватно сприймати конструктивну критику інших; 

формування навичок самоорганізації особистої професійної діяльності 

педагогів, орієнтації на саморозвиток і самовдосконалення. 

Впровадження педагогічного консиліуму в програму підготовки 

педагогічних працівників у закладі післядипломної освіти спрямоване на 

виявлення професійних труднощів щодо реалізації інтегрованого навчання, 

передбачення можливих проблем його здійснення в реальній педагогічній 

діяльності, залучення вчителів до обговорення причин їх виникнення та 

шляхів розв’язання, організацію здійснення консультативної психологічної 

та методичної взаємодопомоги педагогам, складання індивідуальних програм 

професійного розвитку, спрямування вчителів на подальше 

самовдосконалення та досягнення успіху в  дослідній галузі їх діяльності.  

Отже, структурування змісту курсового періоду підготовки вчителів 

початкових класів до реалізації інтегрованого навчання молодших школярів 

у закладі післядипломної педагогічної освіти шляхом побудови її модульної 

програми забезпечує пристосування навчального матеріалу, методів 

навчання, організаційних форм та темпу засвоєння нових знань до 

індивідуальних потреб педагогів, що сприяє самостійному їх вибору для 

побудови власного шляху засвоєння та цільового його призначення на різних 

етапах підготовки.  
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Реалізація третьої педагогічної умови підготовки вчителів початкових 

класів у системі післядипломної освіти до інтегрованого навчання молодших 

школярів передбачає розвиток професійної мобільності вчителів початкових 

класів шляхом упровадження в процес їх підготовки до реалізації 

інтегрованого навчання технології діяльнісного підходу та методів 

активного навчання. 

Професійна мобільність у різні часи розглядалася вітчизняними й 

зарубіжними науковцями В.Ф. Ануріним [10, с. 87-96], А.О. Артюшенко 

[12], Ю.В. Арутюняном [13, с. 42-49], М. Вебером, П.О. Сорокіним [228], 

Г.В. Щокіним [268] та ін. в контексті соціальної готовності до змін у 

суспільстві; О.Г. Асмоловим, О.В. Брушлинським [14] та ін. як якість 

особистості; Л.А. Адміраловою, Л.О. Аміровою [3, c. 55-57] та ін. як 

механізм, який підвищує рівень адаптованості та конкурентоспроможності 

людини; О.М. Біликом [34, с. 275-282], О.М. Дудіною, Н.В. Коваліско [116] 

та ін. як зміну позицій особистості зумовлену зовнішніми обставинами та її 

внутрішнє самовдосконалення засноване на потребі в саморозвитку.   

Аналіз педагогічних досліджень Л.О. Амірової [3], В.Ю. Бикова, 

Н.Г. Ничкало, С.О. Семерікова, М.І. Стрюка [233, с. 37-70], Л.Л. Сушенцевої 

[236] та ін. виявив різні позиції вивчення поняття й сутності мобільності, а 

саме, як проблему педагогічної освіти спеціалістів різних профілів, 

інтеграційну якість особистості та опанування певними уміннями швидкого 

перетворення власних дій відповідно до змін у суспільстві. 

 Розглядаючи професійну мобільність педагогів в освіті дорослих, 

Л.О. Амірова [3, с. 55-57] та Л.Л. Сушенцева [236] характеризують такі 

компоненти її розвитку, як інформативність, комунікативність та 

рефлексивність, їх внутрішній зміст як властивість і якість особистості у 

розв’язанні проблем її самоідентифікації, самореалізації й самоактуалізації. 

Автори стверджують, що розвиток професійної мобільності вчителів є 

актуальним питанням сучасної післядипломної педагогічної освіти та 

потребує пошуку шляхів вирішення. 
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Аналіз досліджень сучасних учених О.В. Амосової, О.М. Дудіної, 

П.М. Ратнікової, Ю.І. Калиновського [114, с. 161-162] та ін. виявив, що 

мобільність ними розглядається як якість особистості, з одного боку, та як 

процес, з іншого, тобто, має двобічний характер. Дуальність цієї категорії 

характеризується тим, що людина може бути активною, якщо вона володіє 

певними особистісними й професійними якостями, але її мобільність може 

проявлятися тільки за умови реалізації діяльності. 

На думку С.Л. Рубінштейна [212], поведінка людини здійснюється в 

певних умовах, відповідно, її причиною є «внутрішні умови». Водночас 

О.М. Леонтьєв [136] уважає, що активне пристосування до майбутнього є 

специфічною для поведінки людини. Професійна активність проявляється в 

зовнішніх проявах, а її результат вимірюється тим внеском, який робить 

професіонал у перетворення обставин і самого себе. Вона спрямовується 

суб’єктивною позицією особистості, яка виступає інтегральним утворенням, 

що забезпечує перехід зовнішніх вимог у внутрішні. 

Інтерес представляє думка В.В. Водзинської [50, с. 344-380] про те, 

що мобільність – це вища форма людської активності, яка проявляється як 

здатність діяти свідомо, не тільки пристосовуватися до зовнішнього 

середовища, але й цілеспрямовано змінювати його. Адаптація людини до 

умов життя ґрунтується на взаємній зміні власної особистості та її оточення, 

нерідко визначається як процес, який спрямований на ефективне подолання 

труднощів засобами успішного прийняття рішень, прояву ініціативи, 

відповідальності й здатності запобігати наслідкам прийнятих рішень.  

Адаптуючись до суспільного простору завдяки відкритості, 

пластичності, активності й усвідомленості цих процесів, людина 

самоактуалізується, тим самим проявляє себе як мобільна особистість. Така 

людина створює нові схеми поведінки чи модифікує вже існуючі. Це 

дозволяє їй ефективніше взаємодіяти з навколишнім світом. Постійно 

змінюючи й оновлюючи пов’язані з ним відношення. 
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Аналогічної точки зору дотримується Л.В. Горюнова [68, с. 12], яка 

зазначає, що мобільність як особистісна якість людини проявляється тільки в 

діяльності та характеризує професійну мобільність за рівнями її 

функціонування: 

– рівень особистісних якостей, які забезпечують внутрішній механізм 

розвитку людини через сформованість її ключових і професійних 

компетентностей, а саме, адаптивності, комунікабельності, самостійності, 

пристосовності, цілеспрямованості, ціннісних орієнтацій та настанов, 

соціальної пам’яті, критичного мислення, здатності до самопізнання, 

саморозвитку, самоосвіти та соціальної рухливості; 

– рівень діяльності людини, що детермінована подіями, які змінюють 

навколишнє середовище, результатом якої виступає її самореалізація в 

професії та житті, визначає такі ознаки професійної мобільності як 

рефлективність, креативність, проєктивність, прогнозування, цілепокладання, 

гнучкість та пластичність; 

– рівень процесів перетворення власної особистості, діяльності та 

навколишнього професійного й життєвого середовища. 

Особливого значення мобільність набуває в професійній діяльності 

вчителів початкових класів. Складна за змістом, функціонуюча в динамічних 

умовах, попри велику кількість факторів, педагогічна діяльність вимагає від 

педагогів умінь своєчасно знаходити оптимальні рішення в змінених 

ситуаціях реальної дійсності. Тому необхідною особистісною якістю 

вчителів початкових класів у процесі впровадження інтегрованого навчання 

молодших школярів та основною складовою когнітивно-діяльнісного 

компонента їх готовності до цієї діяльності ми визначаємо професійну 

мобільність, яка характеризує особистісну та діяльнісну активність педагогів, 

що проявляється, позитивно впливає та ефективно перетворює всі складові 

компоненти їх готовності до реалізації інтегрованого навчання в початковій 

освіті за умови її розвитку. 
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Вочевидь, розвиток професійної мобільності вчителів початкових 

класів буде проходити ефективніше, якщо для цього в системі 

післядипломної педагогічної освіти в процесі їх підготовки до реалізації 

інтегрованого навчання молодших школярів будуть створені педагогічні 

умови, зокрема організоване упровадження методів, форм, засобів та 

педагогічних технологій активного навчання. 

У науковій літературі проблемі застосування активних методів 

навчання присвячено чимало досліджень у психології й педагогіці. 

Психологічні основи розробки теорії діяльності було закладено в роботах 

Л.С. Виготського [57], В.В. Давидова [74], Д.Б. Ельконіна [270], 

О.М. Леонтьєва [136], С.Л. Рубінштейна [212], Н.Ф. Тализіної [238] та ін., 

теорії поетапного формування розумових дій П.Я. Гальперіна [59], цілісної 

концепції розвивального навчання В.В. Давидова та Л.В. Занкова [97], основ 

проблемного та модульного навчання Б.Ф. Скінера [282], Дж. Расела [294], 

Г. Оуенса [292] та ін. Проблеми застосування активних методів навчання у 

вищій школі та системі післядипломної освіти на основі впровадження 

діяльнісного підходу було досліджено А.О. Вербицьким [44, с. 3], 

Ю.М. Ємельяновим [85], А.П. Панфіловою [186], С.Д. Смирновим [225], 

Г.П. Щедровицьким [225, с. 170] та ін.   

Учений А.О. Вербицький [44, с. 3] зауважує, що разом з інтеграцією 

освіти, виробництва і науки з’являється міжпредметна основа для 

формування готовності спеціалістів до професійної діяльності. Через це 

необхідною стає розробка адекватних теоретичних моделей переходу від 

навчання до праці за допомогою системи методів організації активності 

здобувачів освіти.  

Науковець Ю.М. Ємельянов [85] називає активними ті методи, які 

застосовуються для соціально-психологічного навчання та базуються на 

використанні соціально-психологічних ефектів і феноменів (ефект групи, 

ефект присутності тощо). 



146 

 

За визначенням Г.П. Щедровицького [225, с. 170], активними 

методами є ті, які дозволяють здобувачам освіти в короткий термін і з 

найменшими зусиллями засвоїти необхідні знання шляхом свідомого 

формування мотивації до освітнього процесу та професійної діяльності. 

Учений А.П. Панфілова [186] відносить до активних методів навчання 

такі інтенсивні інтерактивні технології, як ігри, кейси, тренінги, 

проєктування, мозковий штурм, творчі майстерні, майстер-класи, дискусії 

тощо. Науковець уважає, що вони спонукають домінування активності не 

лише між здобувачами освіти, а і їх з викладачами закладу освіти.  

Називання методів активними не зовсім коректне, оскільки пасивних 

методів в принципі не існує, вважає С.Д. Смирнов [225]. Будь-яке навчання 

передбачає певний ступінь активності з боку суб’єкта, і без неї навчання 

неможливе. Але ступінь цієї активності різний і значно вищий під час 

застосування активних методів навчання. 

Здійснений аналіз поняття активні методи навчання в словниках і 

довідникових виданнях з педагогіки виявив їх як ті, що: 

– спонукають до активної розумової й практичної діяльності; 

поділяються на імітаційні (ігрові та неігрові), пов’язані з моделюванням 

професійної діяльності (ділові ігри, аналіз педагогічних ситуацій тощо) і 

неімітаційні (дискусія, евристична бесіда, проблемна лекція) [178, с. 21]; 

– активізують пізнавальну діяльність, будуються на діалогах, які 

передбачають вільний обмін думками про шляхи розв’язання проблем 

(бесіда, диспут, семінар, тренінг, ділова гра тощо) [49, с. 16]; 

– орієнтовані на практичну діяльність шляхом використання 

колективних форм навчання, водночас, рольових ігор і сучасних освітніх 

технологій (прямі, комунікативні та інтенсивні методи) [2, с. 12];  

– спонукають до активної розумової та практичної діяльності у 

процесі пізнання навчального матеріалу; сприяють творчій та пошуковій 

діяльності; стимулюють пізнавальну діяльність, будуються на діалогах, що 
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передбачають вільний обмін думками про шляхи розв’язання проблеми 

(бесіда, диспут, тематичний семінар, ділова гра, тренінг тощо) [192, с. 324]. 

На нашу думку, в процесі підготовки вчителів початкових класів у 

системі післядипломної освіти до реалізації інтегрованого навчання 

доцільним є застосування активних методів навчання, які спрямовані на 

розвиток їх професійної мобільності та відрізняються такими ознаками, як:   

– проблемність, оскільки основна задача більшості даних методів 

полягає у введенні вчителів у проблемну ситуацію з високим ступенем 

невизначеності, для виходу з якої їм необхідно здійснити самостійний пошук 

недостатньої інформації шляхом реалізації навчально-професійного, 

науково-дослідницького та самоосвітнього видів діяльності в курсовий та 

міжкурсовий періоди їх підготовки до інтегрованого навчання; 

–  інтерактивний характер, взаємодія з іншими учасниками освітнього 

процесу, їх вільний обмін думками про шляхи розвитку інтеграційних 

процесів в початковій освіті під час групового та колективного обговорення, 

аналіз власного педагогічного досвіду та професійного досвіду колег; 

– високий рівень мотивації вчителів початкових класів, який 

ґрунтується на професійному й особистісному інтересі до феноменів 

пізнання, творчому характері навчальної діяльності, ігровому характері 

занять, високому емоційному залученню у пізнавальний процес; 

– цілеспрямована активізація мислення, що змушує вчителів 

початкових класів бути активним незалежно від їх бажання; 

– відповідність навчально-пізнавальної діяльності вчителів характеру 

реальної професійної діяльності (за Г.П. Щедровицьким [225], через методи 

активного навчання відбувається навчання діяльності в формах самої 

діяльності); 

– створення нового творчого продукту (моделі, схеми, інтелект-карти, 

алгоритму, таблиці, способу розв’язання конфліктної ситуації тощо); 

– створення умов для саморозвитку і самореалізації вчителів. 
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Розглянемо особливості застосування методів активного навчання 

відповідно до раціональності їх впровадження на різних етапах підготовки 

педагогів до реалізації інтегрованого навчання молодших школярів та 

організації різних видів їх діяльності в курсовий і міжкурсовий періоди. 

Важливо зазначити, що підготовка педагогів здійснюється за 

технологією діяльнісного підходу (О.Г. Асмолов [14], А.О. Вербицький 

[45, с. 228], Л.С. Виготський [57], В.В. Давидов [74], Д.Б. Ельконін [269], 

О.М. Леонтьєв [136], Й. Прокопенко [202, с. 11-21], С.Л. Рубінштейн [212], 

С.Д. Смірнов [225], П.Г. Щедровицький [225, с. 170] та ін.), який ґрунтується 

на концепції єдності свідомості й діяльності особистості та передбачає 

самостійне «відкриття» нових знань, способів дій, методів досягнення цілей в 

ході самостійного їх пошуку в дослідницькій діяльності та перенесення з 

однієї сфери діяльності в іншу, що дозволяє сформувати не тільки новий 

науковий світогляд, а й готовність до розв’язання проблемних задач у галузі 

реалізації інтегрованого навчання в початковій освіті в повсякденній 

педагогічній діяльності.  

Аналіз наукових досліджень застосування діяльнісного підходу в 

системі неперервної освіти Л.Г. Петерсон [195], дозволив нам розробити 

структуру пізнавальної діяльності вчителів початкових класів у процесі їх 

підготовки до інтегрованого навчання (рис. 2.9).  

 

Рис. 2.9. Структура пізнавальної діяльності вчителів початкових класів у 

процесі їх підготовки до інтегрованого навчання 
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Структура підготовки вчителів початкових класів до реалізації 

інтегрованого навчання молодших школярів за цією технологією складається 

з системи наступних етапів (рис. 2.10):  

 

Рис. 2.10. Структура підготовки вчителів до реалізації інтегрованого 

навчання за технологією діяльнісного підходу 

 

1. Мотивація (самовизначення) до навчально-професійної діяльності 

забезпечує свідоме входження вчителів початкових класів в освітній простір, 

що передбачає актуалізацію вимог до них з боку навчально-професійної 

діяльності («Треба»), встановлення її тематичних меж («Можу») та створення 

умов для виникнення внутрішньої потреби у включенні в освітній процес 

(«Хочу»). 

З цією метою в процес підготовки вчителів до реалізації інтегрованого 

навчання передбачено впровадження мотиваційного тренінгу «Організація 

інтегрованого навчання молодших школярів в освітньому просторі Нової 

української школи» (6 год.), структуру якого складають вступна, основна та 

заключна частини. Під час вступної частини відбувається знайомство 

педагогів з тренером та іншими учасниками освітнього процесу, проводиться 
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практика «Ранкова зустріч», під час якої вони поділяються на групи, 

встановлюються правила роботи, визначається мета та завдання тренінгу. 

Основна частина тренінгу будується засобом застосування методів 

взаємного навчання та оптимізації соціальної взаємодії вчителів початкових 

класів за технологією модерації, основу якої складають методи застосування 

інтерактивного спілкування в процесі групової роботи в режимі співпраці 

(U. Greber, J. Maybaum, B. Priebe та W. Werzeln [283], M. Hartmann, M. Rieger 

та M. Luoma [285] та ін.), використовуються інтерактивні, проблемні, 

дослідницькі та рефлексивні модераційні методи «Мозковий штурм», Уолта 

Діснея, «Шести капелюхів», «Mind-mapping», «Синектика», технологія 

«Clustern», техніка «SOFT» тощо.  На виконання завдань тренінгу поглибити 

знання педагогічних працівників нормативно-правового забезпечення 

освітнього процесу Нової української школи, принципів організації 

освітнього процесу в аспекті реалізації Державного стандарту початкової 

загальної освіти, розкриття механізму управління змістом початкової освіти 

та встановлення взаємозв’язків між похідними документами, що 

регламентують його, доцільно організувати роботу з такими нормативними 

документами, як Державний стандарт початкової загальної освіти, Концепція 

«Нова українська школа» та Професійний стандарт «Вчитель початкових 

класів закладу загальної середньої освіти», актуалізувати вимоги до педагогів 

з боку держави й суспільства, переглянути відеоматеріали, які візуалізують 

діяльність провідних зарубіжних і вітчизняних вчителів у галузі реалізації 

інтегрованого навчання молодших школярів, встановити її тематичні межі. 

Заключна частина тренінгу проводиться з метою зняття психологічної 

напруженості вчителів, що могла виникнути в процесі його здійснення, 

підведення результатів тренінгового заняття, актуалізації думок учителів 

початкових класів щодо подальшої успішної підготовки в закладі 

післядипломної педагогічної освіти до впровадження інтегрованого навчання 

в початковій школі, професійного розвитку в цій галузі та мотивації до 

ефективного застосування набутого досвіду в реальній педагогічній практиці. 
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На реалізацію цієї мети рекомендовано застосування методик «Мої 

очікування», «Дерево бажань» та «Побажання колегам», які спрямовано на 

створення умов для виникнення внутрішньої потреби педагогів у включенні 

в освітній процес. 

2. Актуалізація й фіксування індивідуальних труднощів у пробній 

навчальній дії дозволяють організувати актуалізацію відомих способів дій, 

розумових операцій та пізнавальних процесів, достатніх для побудови нового 

знання, мотивацію вчителів початкових класів до самостійного виконання 

пробної професійної навчальної дії, фіксацію ними індивідуальних 

труднощів, які виникли в процесі її здійснення. 

Реалізація завдань цього етапу уможливлюється в процесі 

впровадження проблемної лекції «Інтеграційні процеси в початковій освіті», 

що передбачає актуалізацію знань щодо сутності та змісту інтегрованого 

навчання в початковій освіті та мотивацію до самостійного пошуку шляхів 

його реалізації на міжпредметному, внутрішньопредметному, 

міжособистісному та внутрішньоособистісному її рівнях в контексті 

змістового, процесуального та організаційного аспектів. 

Основними методами організації виконання вчителями початкових 

класів пробного завдання з утрудненням є постановка й розв’язання 

актуальних проблемних питань їх професійної діяльності та аналізу 

професійних ситуацій на основі власного педагогічного досвіду в галузі 

реалізації інтегрованого навчання молодших школярів. 

З метою постановки проблемних питань та створення проблемних 

ситуацій доречно використовувати наступні методичні прийоми: 

1. Мотивація вчителів до виявлення й усвідомлення суперечностей та 

самостійного пошуку способів їх розв’язання. 

2. Зіштовхування суперечностей практичної діяльності. 

3. Повідомлення різних точок зору на одне питання. 

4. Порада педагогам розглянути проблему з різних позицій.  
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5. Спонукання до аналізу, порівняння, узагальнення, умовиводів із 

ситуацій та співвіднесення різних фактів.  

6. Постановка конкретних запитань (на узагальнення, обґрунтування, 

конкретизацію, логіку міркування тощо).  

7. Визначення проблемних теоретичних та практичних завдань.  

З метою організації діяльності вчителів початкових класів з 

розв’язання проблемних питань та професійних ситуацій результативним є 

застосування наступного алгоритму:  

1. Визначення проблеми. 

2. Вступ до проблеми, що передбачає виявлення та усвідомлення 

певних суперечностей. 

3. Актуалізація позиції вчителів щодо досліджуваної проблеми. 

4. Введення в лекцію професійних ситуацій, що демонструють 

наявність вагомих розбіжностей між позиціями викладача закладу 

післядипломної педагогічної освіти та педагогів щодо розв’язання проблеми. 

5. Висвітлення невирішених аспектів проблеми.  

Протягом проблемної лекції у кожного вчителя початкових класів 

була можливість критично поставитися до одержаної інформації, висловити 

та обґрунтувати власну гіпотезу розв’язання проблемного питання, довести 

актуальність пропозиції в процесі дискусії, творчо та результативно мислити 

над пошуком шляхів реалізації інтегрованого навчання в початковій освіті. 

3. Виявлення місця та причин труднощів передбачає здійснення 

педагогічними працівниками реконструкції виконаних розумових операцій, 

фіксування тієї дії, де виникло утруднення, її співвіднесення з використаним 

способом дії, визначення відсутніх конкретних теоретичних знань, 

професійних компетентностей або здібностей для розв’язання проблеми. 

4. Побудова проєкту виходу з утруднення виконується вчителями 

початкових класів у процесі проєктування індивідуальної програми 

підготовки до реалізації інтегрованого навчання молодших школярів у 

курсовий і міжкурсовий її періоди з метою удосконалення педагогічного 
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досвіду в цій галузі професійної діяльності за індивідуальною траєкторією 

підготовки та суб’єктністю. 

Застосування проєктного методу на цьому етапі підготовки 

передбачає усвідомлення педагогами їх відповідальності за власний освітній 

процес у закладі післядипломної педагогічної освіти, його самостійне 

планування, організацію самоосвітньої та науково-дослідницької діяльності, 

презентацію її результатів.  

Важливою педагогічною умовою ефективної реалізації завдань 

проєктування індивідуальної програми підготовки до реалізації 

інтегрованого навчання вчителями є їх ознайомлення з модульною 

програмою підготовки в курсовий період, гнучкість модулів якої дозволяє 

врахувати можливості легкого пристосування її змісту, методів, форм та 

темпу засвоєння знань до індивідуальних потреб педагогів, та комплексною 

дидактичною метою, яку вони повинні усвідомити як особисто значущий 

очікувальний результат, що надає можливість встановити межі обов’язкової 

для виконання діяльності. 

Водночас, вважаємо потрібним на цьому етапі надати доступ 

учителям до навчальних матеріалів теоретичного, практичного та ресурсного 

модулів освітнього блоку підготовки вчителів початкових класів до реалізації 

інтегрованого навчання молодших школярів у міжкурсовий період з метою їх 

ознайомлення з колекцію інтернет-ресурсів, відеоматеріалами, електронною 

бібліотекою, додатковою літературою, глосарієм, тезаурусом; орієнтування в 

потоці навчальної інформації; надання можливості її проаналізувати, 

узагальнити, побачити тенденцію, зіставити факти, органічно інтегрувати для 

розв’язання проблеми пошуку шляхів реалізації інтегрованого навчання 

учнів молодшого шкільного віку та їх застосування в професійній діяльності, 

генеруючи при цьому нові ідеї розвитку інтеграційних процесів в початковій 

освіті. 

5. Реалізація побудованого проєкту в курсовий період підготовки 

вчителів початкових класів до впровадження інтегрованого навчання 
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спрямовує їх до обговорення різноманітних варіантів розв’язання проблемної 

задачі, вибору оптимального способу дій для подальшого практичного 

застосування, фіксування шляхів виходу з утруднення в процесі 

використання методу портфоліо як інструменту поглибленого підходу до 

здійснення діяльності в курсовий період.   

Організація процесу підготовки педагогів на цьому етапі її здійснення 

передбачає застосування методів модульного навчання (Б.Ф. Скінер [294], 

Дж. Расел [294], Б. Гольдшмідт та М. Гольдшмідт [282], К. Курх [278], 

Г. Оуенс [292] Й. Прокопенко [202, с. 11-21], П.А. Юцявичене [62, с. 50] та 

ін.) та побудови її програми за окремими функціональними модулями, 

кожний з яких розглядається як закінчений блок, що інтегрує різні види й 

форми навчальної діяльності та стає підґрунтям для структурування єдиного 

змісту підготовки вчителів для досягнення комплексної дидактичної мети.  

Разом з тим, його метод пошуку паритетності, що вимагає 

організацію суб’єкт-суб’єктної взаємодії здобувачів освіти й викладачів 

закладу післядипломної освіти, дозволяє створити умови для виконання 

останніми консультаційно-координуючої функції, а деякі функції керування 

делегувати модульній програмі підготовки вчителів початкових класів до 

інтегрованого навчання, в якій ці функції трансформуються у функції 

самоврядування. 

Впровадження спецкурсів «Підготовка вчителів початкових класів у 

системі післядипломної освіти до інтегрованого навчання» (24 год.) та 

«Технології інтегрованого навчання молодших школярів» (16 год.) на цьому 

етапі підготовки педагогів дозволяє залучити їх до здійснення 

міжпредметної інтеграції змісту навчального матеріалу з різних предметів 

початкової школи, а саме: планування уроків з міжпредметними зв’язками, 

інтегрованих та бінарних уроків, тематичних днів і тижнів, навчальних 

проєктів та інтегрованих курсів засобами застосування інтелект-карт та 

проведення педагогічного проєктування авторських навчальних планів і 

програм інтегрованих курсів. 
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Програмами цих спецкурсів передбачено опанування вчителями 

початкових класів структури уроків «відкриття нових знань» за технологією 

діяльнісного підходу, організацію їх моделювання в процесі проведення 

дослідницького практикуму та виготовлення ілюстративного матеріалу до 

них під час роботи творчої лабораторії. 

6. Реалізація побудованого проєкту в міжкурсовий період підготовки 

вчителів початкових класів до реалізації інтегрованого навчання молодших 

школярів здійснюється в процесі впровадження модуля «Інтеграція: 

тематичний і діяльнісний підходи» (6 год.) дистанційного тренінгу «Нова 

українська початкова школа», майстер-класів «Тематичне навчання: 

педагогічне проєктування навчальних планів та програм» (2 год.), 

«Застосування інтелект-карт в системі реалізації діяльнісного підходу 

навчання молодших школярів» (2 год.) та вебінара «Організація освітнього 

процесу в початковій школі: інтегроване навчання» (2 год.). 

На цьому етапі підготовки педагогів рекомендовано організувати їх 

ознайомлення з розміщеними в мережі Інтернет навчально-методичними 

матеріалами, презентаціями, електронними файлами конспектів лекцій, 

відеоматеріалами, додатковою літературою тощо.  

З метою залучення педагогів до спільної навчально-пошукової та 

науково-дослідницької діяльності в процесі міжкурсового періоду їх 

підготовки вважаємо доцільною організацію виконання педагогічного 

проєктування навчальних планів і програм інтегрованих курсів та 

моделювання уроків «відкриття нових знань» за технологією діяльнісного 

підходу засобами застосування інтелект-карт.   

7. Рефлексія навчально-професійної діяльності вчителів початкових 

класів у процесі їх підготовки до інтегрованого навчання дозволяє 

зафіксувати зміст нових знань у створеному портфоліо, провести 

рефлексивний аналіз і оцінити продуктивність власної діяльності під час 

презентації результатів індивідуальних, групових, колективних проєктів та 

творчих робіт вчителів, виявити професійні труднощі щодо реалізації 
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інтегрованого навчання молодших школярів та передбачити можливі 

проблеми її здійснення в реальній педагогічній діяльності. 

Впровадження педагогічного консиліуму «Реалізація інтегрованого 

навчання молодших школярів: виклики, досягнення, перспективи» (6 год.) в 

програму підготовки сприяє залученню педагогів до відкритого обговорення 

причин їх виникнення та шляхів розв’язання під час організації круглого 

стола, здійснення консультативної взаємодопомоги педагогам в процесі 

зазначеної ділової гри, спрямування вчителів початкових класів на подальше 

самовдосконалення та досягнення успіху в галузі впровадження 

інтегрованого навчання в початковій освіті.  

Отже, організація курсового та міжкурсового періодів підготовки 

вчителів початкових класів до реалізації інтегрованого навчання 

молодших школярів за технологією діяльнісного підходу, що ґрунтується 

на концепції єдності свідомості й діяльності особистості, дозволяє 

сформувати не тільки новий науковий світогляд, а й готовність педагогів 

до розв’язання проблемних задач у галузі реалізації інтегрованого 

навчання в початковій освіті, зокрема, високий рівень мотивації, який 

базується на професійному й особистісному інтересі до феноменів 

пізнання, творчому характері навчально-професійної діяльності, 

високому емоційному залученню у науково-дослідницький процес, 

створенні умов для самоосвітньої діяльності, що сприяє саморозвитку та 

самореалізації вчителів початкових класів. 

Таким чином, застосування методів активного навчання в процесі 

підготовки вчителів початкових класів у закладі післядипломної 

педагогічної освіти до інтегрованого навчання молодших школярів 

передбачає розвиток їх професійної мобільності, яка характеризує 

особистісну й діяльнісну активність учителів, проявляється, позитивно 

впливає та ефективно перетворює всі компоненти їх готовності до 

реалізації інтегрованого навчання молодших школярів.  
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Висновки до другого розділу 

 

У процесі висвітлення науково-методичних засад підготовки 

вчителів початкових класів у системі післядипломної освіти до 

інтегрованого навчання молодших школярів подано модель, визначено та 

обґрунтовано комплекс педагогічних умов підготовки педагогів до 

здійснення цієї діяльності. 

Ґрунтуючись на теорії моделювання педагогічних систем, 

розроблено авторську модель підготовки вчителів початкових класів у 

системі післядипломної педагогічної освіти до реалізації інтегрованого 

навчання в початковій освіті, у якій узагальнено цільовий, змістовий, 

діяльнісний та результативний блоки. У цільовому блоці моделі 

розкривається суть соціального замовлення, мета та завдання  підготовки; 

змістовий блок моделі складають компоненти готовності, підходи, 

принципи та педагогічні умови; діяльнісний блок – етапи, форми й 

методи навчання педагогів на курсах підвищення кваліфікації та основні 

напрями роботи в міжкурсовий період підготовки; результативний блок 

відображає передумови для якісної оцінки ефективності досягнення мети 

дослідження та містить критерії, показники та рівні готовності вчителів. 

У ході здійсненого теоретичного моделювання визначено та 

обґрунтовано педагогічні умови 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 її модульної програми; 3) розвиток 

професійної мобільності вчителів початкових класів шляхом 
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упровадження в процес їх підготовки до реалізації інтегрованого 

навчання технології діяльнісного підходу та методів активного навчання. 

Реалізація першої педагогічної умови передбачає створення 

інтеграційного освітнього простору закладу післядипломної освіти в 

процесі курсового та міжкурсового періодів підготовки вчителів 

початкових класів до реалізації інтегрованого навчання та наповнення 

змістом його науково-цільового, змістовно-інформаційного, операційно-

діяльнісного, комунікативного та предметно-просторового компонентів. 

Реалізація другої педагогічної умови забезпечує організацію 

процесу підготовки педагогів до інтегрованого навчання за окремими 

функціональними модулями, кожний з яких розглядається як цілісний 

блок, у якому інтегруються різні види й форми освітнього процесу, що 

стає підґрунтям для структурування єдиного змісту підготовки для 

досягнення комплексної дидактичної мети. Побудова модульної програми 

курсового періоду підготовки сприяє впровадженню мотиваційного 

тренінгу «Організація інтегрованого навчання молодших школярів в 

освітньому просторі Нової української школи», проблемної лекції 

«Інтеграційні процеси в початковій освіті», спецкурсів «Підготовка 

вчителів початкових класів у системі післядипломної освіти до 

інтегрованого навчання» та «Технології інтегрованого навчання 

молодших школярів», педагогічного консиліуму «Реалізація 

інтегрованого навчання молодших школярів: виклики, дослідження, 

перспективи». Процес організації міжкурсового періоду підготовки 

вчителів відбувається за її освітнім, комунікативним, контролюючим та 

методичним модулями, що дозволяє залучити педагогів до спільної 

діяльності в ході опанування модуля «Інтеграція: тематичний і 

діяльнісний підходи» дистанційного тренінгу «Нова українська початкова 

школа», активної участі в майстер-класах «Тематичне навчання: 

педагогічне проєктування навчальних планів та програм» та 

«Застосування інтелект-карт в системі реалізації діяльнісного підходу 
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навчання молодших школярів», вебінару «Організація освітнього процесу 

в початковій школі: інтегроване навчання». 

Реалізація третьої педагогічної умови дозволяє організувати 

процес розвитку такої особистісної якості вчителів початкових класів, як 

професійна мобільність, що розглядається як складова когнітивно-

діяльнісного компонента їх готовності до реалізації інтегрованого 

навчання та характеризує особистісну та діяльнісну активність педагогів  

в галузі дослідної діяльності. Такий процес уможливлюється в ході 

організації підготовки педагогів за технологією діяльнісного підходу, 

структура якої складається з наступних етапів: 1) мотивація до 

навчально-професійної діяльності; 2) актуалізація й фіксування 

індивідуальних труднощів у пробній навчальній дії; 3)  виявлення місця та 

причин труднощів; 4) побудова проєкту виходу з утруднення; 

5) реалізація побудованого проєкту в курсовий та міжкурсовий періоди 

підготовки; 6) рефлексія навчально-професійної діяльності. 

Упровадження технології діяльнісного підходу передбачає застосування в 

процесі підготовки вчителів початкових класів до реалізації 

інтегрованого навчання методів проблемного, взаємного та модульного 

навчання, проєктних методів, методу аналізу професійних ситуацій на 

основі власного педагогічного досвіду, рефлексивного аналізу, оцінки 

продуктивності власної діяльності, консультативної взаємодопомоги; 

специфічних методів: планування уроків з міжпредметними зв’язками, 

інтегрованих та бінарних уроків, тематичних днів і тижнів, навчальних 

проєктів та інтегрованих курсів; педагогічного проєктування авторських 

навчальних планів і програм; моделювання уроків за технологією 

діяльнісного підходу; методів організації дистанційного навчання: 

ознайомлення з розміщеними в мережі Інтернет матеріалами, он-лайн-

спілкування, індивідуального консультування тощо. 

Основні положення розділу висвітлено в публікаціях автора: [153], 

[154], [155], [157], [158], [161], [162], [164], [165].   
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РОЗДІЛ 3 

ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ 

ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ 

КЛАСІВ У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ 

ДО ІНТЕГРОВАНОГО НАВЧАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 

 

 

3.1. Загальна логіка й методика організації експериментального 

дослідження 

 

Дослідно-експериментальна робота з перевірки ефективності 

педагогічних умов підготовки вчителів початкових класів у системі 

післядипломної педагогічної освіти до реалізації інтегрованого навчання 

молодших школярів здійснювалася відповідно до вимог проведення 

педагогічного експерименту (С.У. Гончаренко [64], Т.Є. Кристопчук [218], 

П.Г. Лузан [141], В.К. Сидоренко [239], С.О. Сисоєва [218], 

Н.Т. Тверезовська [239] та ін.) на базі закладів освіти різних регіонів України, 

зокрема, Комунального закладу «Запорізький обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради, Луганського 

обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, Комунального 

закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної 

ради та Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти упродовж 

2018-2020 рр., що передбачало тривалий вплив експериментальних заходів.  

У процесі роботи було виконано аналіз, узагальнення, систематизацію 

та конкретизацію різних поглядів науковців на проблему дослідження з 

метою виявлення стану її розробленості в межах післядипломної педагогічної 

освіти, визначення суперечностей між вимогами, що мають місце у 

педагогічній теорії, і проблемами освітньої практики до формування 

професіоналізму вчителів початкової школи та окреслення напрямів 

дослідження; аналіз, систематизацію та класифікацію для уточнення базових 
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понять дослідження; визначення змісту й структури готовності педагогів до 

впровадження інтегрованого навчання в початковій освіті; аналіз сучасного 

досвіду підготовки вчителів початкових класів до реалізації інтегрованого 

навчання, зокрема її організаційно-педагогічне, науково-методичне та 

навчально-методичне забезпечення; моделювання з метою розроблення 

моделі підготовки вчителів початкових класів у системі післядипломної 

освіти до впровадження інтегрованого навчання молодших школярів; 

обґрунтування педагогічних умов, що забезпечують ефективність цього 

процесу. 

У ході підготовки до проведення педагогічного експерименту було 

розроблено діагностичний інструментарій дослідження, до якого увійшли 

стандартизовані діагностичні методики, авторські тести, практичні завдання 

для оцінювання умінь учителів початкових класів з впровадження 

інтегрованого навчання молодших школярів та анкета. Стандартизовані 

методики діагностування було модифіковано відповідно до умов нашого 

дослідження. Авторські розробки стандартизовано та перевірено на 

валідність і надійність. Для цього застосовувався комплекс методів 

математичної статистики (кореляційний аналіз) [64], класичної теорії 

тестування (CTT) [47] та педагогічної кваліметрії (обробка результатів 

експертного оцінювання) [88]. Разом з тим у ході пошукової роботи було 

розроблено процедуру виведення оцінки кожного компонента готовності 

вчителів початкових класів до інтегрованого навчання (аксіологічно-

мотиваційного, когнітивно-діяльнісного і рефлексивно-оцінювального) на 

основі оцінок їх показників та відібрано експертів для оцінювання одного з 

показників когнітивно-діяльнісного критерію готовності, якими визначено 

формулу для обчислення його оцінки. 

Для отримання об’єктивної інформації щодо сформованості 

виокремлених нами компонентів було розроблено діагностичний 

інструментарій. В його розробці ми спиралися на стандартизовані методики, 

які, за потреби, було перетворено до умов нашого дослідження, а шкали всіх 
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методик цього інструментарію були модифіковані згідно з визначеними нами 

рівнями. Шкали всіх стандартизованих методик були модифіковані для 

оцінювання кожного показника у 100-бальній шкалі. Авторські в процесі 

розробки передбачали отримання оцінки у 100-бальній шкалі. 

Аксіологічно-мотиваційний компонент діагностується за такими 

показниками як мотивація особистісного зростання та професійного 

вдосконалення, пізнавальна активність до процесу впровадження 

інтегрованого навчання, прагнення до реалізації інтегрованого навчання.  

В обранні методики для вимірювання сформованості показника 

мотивації особистісного зростання та професійного вдосконалення 

вчителів, ми вважали за необхідне вибрати методику, призначену для 

діагностування практикуючих вчителів. Таким діагностичним інструментом 

виявилася методика «Оцінка рівня готовності педагога до розвитку» (авт. 

В.І. Звєрєва, Н.В. Нємова) [252], яка складається з 15 тверджень, що 

оцінюються балами від 0 до 4 (Додаток И.1).  

Для оцінювання рівня пізнавальної активності до процесу 

впровадження інтегрованого навчання ми скористалися методикою 

«Діагностика пізнавальної активності» (авт. Т.А. Гусєва) [73], до якої входять 

12 тверджень. Ознайомлення з цією методикою довело, що найбільш повно 

розкривають пізнавальну активність такі показники – ергічність, стеничність, 

інтернальність, освіченість, соціоцентризм та предметно-діяльнісна 

продуктивність. Респондентам пропонується оцінити твердження методики 

за 10-ти бальною шкалою від 0 до 10. Текст методики подано в Додатку И.2. 

Для діагностики показника прагнення до реалізації інтегрованого 

навчання була використана методика «Діагностика рівня професійної 

спрямованості» (авт. Т.Д. Дубовицька) [82], яка складається з 20 тверджень. 

Респондентам пропонується обрати один варіант відповіді з чотирьох: 

Правильно, Мабуть правильно, Мабуть неправильно, Неправильно. Частина 

тверджень була модифікована згідно з темою дослідження (Додаток И.3).  
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Когнітивно-діяльнісний компонент складається з таких показників – 

розуміння змісту інтегрованого навчання в початковій освіті, сформованість 

системи психолого-педагогічних знань з інтегрованого навчання, володіння 

професійними навичками реалізації інтегрованого навчання, сформованість 

інформаційно-комунікаційної компетентності, сформованість професійної 

креативності, розвиненість професійної мобільності. 

Для діагностування розуміння змісту інтегрованого навчання в 

початковій школі нами було розроблено тест, який пройшов процедуру 

поступового вдосконалення. На початковому етапі тест складався з 18 

тестових завдань, які поступово вдосконалювалися шляхом перевірки їх за 

допомогою низки критеріїв класичної теорії тестування. Згідно з технологією 

перевірки тестових завдань [293] були визначені: складність кожного 

тестового завдання та їх дискримінативна здатність. В ході цієї процедури 

кількість тестових завдань скоротилася до 10, частина завдань була 

переглянута і визначена їх доцільна послідовність. Після корекції завдань 

новим тестом було здійснено повторне тестування тих же вчителів 

початкової школи та обчислена надійність кожного завдання. Показники 

надійності завдань перетвореного тесту знаходяться в інтервалі від 0,30 до 

0,58, що свідчить про достатній рівень надійності розроблених завдань тесту. 

Результати розрахунку показників надійності та валідності остаточної версії 

тесту у порівнянні зі скороченою першою версією засвідчило високий рівень 

його надійності та достатній рівень валідності. Розрахунки показників тесту 

розуміння змісту інтегрованого навчання в початковій школі (за 

результатами тестування 20 вчителів) наведено в Додатку К.1. У результаті 

було отримано тест, який складається з 10 закритих тестових завдань 

(Додаток И.4). Відповідь на кожне тестове завдання оцінюється в 

дихотомічній шкалі (0 або 1 бал), отже максимально можлива кількість балів 

за тест – 10 балів. 

Для добору тестових завдань для діагностування сформованості 

системи психолого-педагогічних знань з інтегрованого навчання спочатку 
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було розроблено тест, який складався з 20 тестових завдань. Після процедури 

перевірки цих завдань на складність і дискримінативну здатність, їх кількість 

скоротилася до 15. Цей діагностичний інструмент також перевірявся на 

надійність і валідність. Процедура вдосконалення тесту згідно з вимогами 

класичної теорії тестування (за результатами тестування 20 вчителів) 

представлена в Додатку К.2. Зміст тестових завдань наведено в Додатку И.5. 

Оцінка кожного тестового завдання представляється в дихотомічній шкалі, а 

максимальна оцінка за тест – 15 балів. 

З метою діагностування показника володіння професійними навичками 

реалізації інтегрованого навчання була створена система практичних завдань 

(Додаток И.6). Завдання передбачають перевірку умінь з реалізації 

інтегрованого навчання, при викладанні різних предметів в початковій школі. 

Для експертів були розроблені критерії оцінювання вчителів початкової 

школи: уміння відобразити ідеї інтеграції під час формулювання комплексної 

мети уроку, досягнення якої сприяє розвитку наскрізних умінь учнів 

початкової школи на основі практичної діяльності в різних освітніх галузях; 

уміння поєднувати зміст різних навчальних предметів на змістовому, 

процесуальному та організаційному рівні його реалізації; доцільність та 

ефективність використання методів та технологій інтегрованого навчання, їх 

цільова спрямованість та відповідність змісту уроку; уміння створювати 

умови для активізації різних видів діяльності молодших школярів у процесі 

творчого самостійного відкриття нових знань; уміння розробляти (добирати) 

завдання, які реалізують інтеграцію різних галузей початкової освіти; 

доцільність використання ІКТ; цілісність структури інтегрованого уроку 

(фрагменту уроку), логічна взаємодія його елементів. Експертам 

пропонується оцінити вчителів за 5-ти бальною шкалою. Отже, максимально 

можлива кількість балів дорівнює 35 балам.  

Для відбору професійних експертів з найбільш узгодженою думкою 

10-тьом експертам було запропоновано оцінити 20 вчителів, які виконували 

представлені завдання. До членів експертної групи висувалися певні вимоги: 
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– знати теоретичні основи інтеграційного підходу в освіті, підготовці 

вчителів початкових класів до інтегрованого навчання учнів початкових 

класів; 

– уміти вести дослідження та узагальнювати матеріали в межах 

досліджуваного об’єкта; 

– володіти методами обробки інформації; 

– уміти складати звіти, вести необхідну документацію; 

– мати досвід роботи щодо розробки технологій; 

– мати навички організаційної та управлінської діяльності; 

– стаж роботи в системі освіти має бути не менше, ніж десять років. 

Добір експертів здійснювався шляхом порівняння результатів 

оцінювання кожним експертом показника володіння професійними 

навичками реалізації інтегрованого навчання за допомогою рангового 

коефіцієнта кореляції Спірмена. Результати розрахунків, виконаних в 

статистичному пакеті SPSS представлено в Додатку К.3. З 10 експертів, які 

приймали участь в експертному оцінюванні було відібрано 6-ох експертів: 1-

го, 2-го, 5-го, 6-го, 7-го і 8-го.  

Для діагностування сформованості інформаційно-комунікаційної 

компетентності ми скористалися стандартизованою «Методикою виявлення 

рівня знань учителів щодо основ використання ІКТ у методичній діяльності 

вчителя початкових класів, видів й можливостей сучасних й перспективних 

ІКТ» (авт. О. В. Співаковський, Л. Є. Петухова, В. В. Коткова) [231], 

адаптувавши частину її тверджень до тематики нашого дослідження 

(Додаток И.7). Ця методика складається з 20 тверджень, на які обираються 

відповіді з наведених. Загалом респондент може отримати максимально 20 

балів. 

Для діагностування сформованості професійної креативності була 

обрана методика «Діагностика творчого потенціалу та креативності» (авт. 

Є. І. Рогов) [208, с. 12]. Ця методика використовується для діагностування 

педагогів і складається з 18 запитань, для відповіді на які пропонуються 3 
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варіанта (одне запитання – максимум 3 бали). У цілому за цей показник 

вчитель може отримати 54 бали. Текст методики подано в Додатку И.8. 

Оцінювання рівня розвиненості професійної мобільності вчителів 

здійснюється методикою «Шкала самоефективності» (авт. Р. Шварцер, 

М. Єрусалем) [266]. Методика застосовується для вивчення здатності 

організувати та здійснювати власну діяльність, необхідну для досягнення 

певної мети, виконання продуктивної когнітивної, соціальної та поведінкової 

активності задля здійснення оптимальної стратегії в різноманітних ситуаціях. 

Методика складається з 10-ти тверджень, які респонденту пропонується 

співвіднести з ефективністю своєї діяльності – абсолютно невірно; скоріш 

невірно; скоріш вірно; абсолютно вірно. В цілому максимальна оцінка за 

цією методикою – 40 балів. Текст методики наведений в Додатку И.9. 

Рефлексивно-оцінювальний компонент діагностується за такими 

показниками як сформованість уміння здійснювати аналіз власної 

професійної діяльності; здатність до суб’єктивної оцінки власних результатів 

реалізації інтегрованого навчання; самоорганізація в орієнтації на подальший 

розвиток. 

Для діагностування сформованості уміння здійснювати аналіз власної 

професійної діяльності була розроблена авторська анкета на основі 

методики, пов’язаної з самоаналізом особистої діяльності [205, с. 123–125]. 

Методика складається з 10 питань: дев’ятьох закритих і одного відкритого. 

Згідно з ключем підраховується сума балів, яка може досягти 50. Текст 

методики наведено в Додатку И.10. 

Для оцінювання сформованості здатності до суб’єктивної оцінки 

власних результатів реалізації інтегрованого навчання застосовується 

методика «Діагностика сформованості педагогічної рефлексії» (авт. 

О.Є. Рукавішнікова). Вибір цієї методики вважаємо цілком адекватним, 

оскільки її зміст перевіряє здатність до педагогічної рефлексії, яка відкриває 

шлях до оцінки власної діяльності з інтегрованого навчання. Діагностика має 

структуру особистісного опитувальника, складається з 34 питань, на які 
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потрібно дати відповідь «так» або «ні» [183]. Максимально можлива 

кількість балів за цією методикою – 34. Зміст методики представлено в 

Додатку И.11. 

Діагностування показника самоорганізація в орієнтації на подальший 

розвиток здійснюється методикою «Самооцінка здатності до самоосвіти й 

саморозвитку особистості» (авт. Л.М. Бережнова) [252, с. 410]. Здатність до 

саморозвитку свідчить про прагнення розвиватися та наявність якостей 

особистості, які сприяють саморозвитку, і можливостей реалізації себе в 

професійній діяльності. Ця методика включає 21 питання з трьома 

варіантами відповідей на кожне. Максимально можлива кількість балів – 63.  

Розроблений діагностичний інструментарій представлено в табл 3.1. 

Після розробки діагностичного інструментарію було проведено 

опитування експертів з метою визначення ваги кожного показника у 

відповідному компоненті готовності та ваги кожного компонента в структурі 

готовності. Результати розрахунків цих показників представлено в Додатку 

К.4.  

У результаті були отримані такі формули для обчислення оцінки 

кожного компонента та готовності в цілому: 

Оам = 0,48 ∙ А1 + 0,33 ∙ А2 + 0,19 ∙ А3 (3.1) 

Окд = 0,08 ∙ А4 + 0,10 ∙ А5 + 0,22 ∙ А6 + 0,2 ∙ А7 + 0,2 ∙ А8 + 0,2 ∙ А9 (3.2) 

Оро = 0,35 ∙ А10 + 0,5 ∙ А11 + 0,15 ∙ А12 (3.3) 

Ог = 0,30 ∙ Оам + 0,40 ∙ Окд + 0,30 ∙ Оро (3.4) 

Оскільки оцінки за всіма показниками були зведені до єдиної 100-

бальної шкали, то розподіл за рівнями для всіх показників і компонентів 

готовності був єдиний: 0-60 балів – низький рівень, 61-85 – середній, 86-90 – 

високий. 

Реалізація програми педагогічного експерименту відбувалася в 

процесі його констатувального, формувального та контрольного етапів. 
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Таблиця 3.1 

Діагностичний інструментарій визначення рівня готовності вчителів початкових класів до впровадження 

інтегрованого навчання молодших школярів 

Компонент Показник Методика 

Максимальна 

кількість 

балів 

Показник 

сформованості 

Аксіологічно-

мотиваційний 

мотивація особистісного 

зростання та професійного 

вдосконалення  

Оцінка рівня готовності педагога до розвитку 

(авт. В.І. Звєрєвої, Н.В. Нємової) 

60 
𝐴1 =

∑, балів

60
∙ 100 

пізнавальна активність до 

процесу впровадження 

інтегрованого навчання 

Діагностика пізнавальної активності (авт. 

Т.А. Гусєва) 

 

60 
𝐴2 =

∑, балів

60
∙ 100 

прагнення до реалізації 

інтегрованого навчання 

Методика виявлення рівня професійного 

спрямування вчителів до реалізації 

інтегрованого навчання (авт. Т.Д. Дубовицька, 

адаптована) 

18 
𝐴3 =

∑, балів

18
∙ 100 

Когнітивно-

діяльнісний 

розуміння змісту інтегрованого 

навчання в початковій освіті 

Розуміння змісту інтегрованого навчання в 

початковій освіті (авторський тест) 

10 
𝐴4 =

∑, балів

10
∙ 100 

сформованість системи 

психолого-педагогічних знань з 

інтегрованого навчання 

Сформованість системи психолого-

педагогічних знань з інтегрованого навчання 

(авторський тест) 

15 
𝐴5 =

∑, балів

15
∙ 100 

володіння професійними 

навичками реалізації 

інтегрованого навчання 

Володіння професійними навичками реалізації 

інтегрованого навчання (авторські практичні 

завдання для оцінювання експертами) 

35 
𝐴6 =

∑, балів

35
∙ 100 

сформованість інформаційно-

комунікаційної компетентності 

Методика виявлення рівня знань учителів 

щодо основ використання ІКТ у методичній 

діяльності вчителя початкових класів, видів й 

можливостей сучасних й перспективних ІКТ 

(авт. О.В. Співаковський, Л.Є. Петухова, 

В.В. Коткова) 

20 
𝐴7 =

∑, балів

20
∙ 100 
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Продовження табл. 3.1 

Компонент Показник Методика 

Максимальна 

кількість 

балів 

Показник 

сформованості 

 сформованість професійної 

креативності 

Діагностика творчого потенціалу та 

креативності (авт. Є.І. Рогов) 

54 
𝐴8 =

∑, балів

54
∙ 100 

розвиненість професійної 

мобільності 

Шкала самоефективності (авт. Р. Шварцер, 

М. Єрусалем) 

40 
𝐴9 =

∑, балів

40
∙ 100 

Рефлексивно-

оцінювальний 

сформованість уміння 

здійснювати аналіз власної 

професійної діяльності;;  

Методика визначення рівня сформованості 

самоаналізу результатів професійної 

діяльності вчителів початкових класів з 

впровадження інтегрованого навчання (авт. 

О.С. Пшенична, адаптована) 

50 
𝐴10 =

∑, балів

50
∙ 100 

здатність до суб’єктивної оцінки 

власних результатів реалізації 

інтегрованого навчання 

Діагностика сформованості педагогічної 

рефлексії (О.Є. Рукавішнікова) 

34 
𝐴11 =

∑, балів

34
∙ 100 

самоорганізація в орієнтації на 

подальший розвиток 

Самооцінка здатності до самоосвіти й 

саморозвитку особистості (авт. 

Л.М. Бережнова) 

63 
𝐴12 =

∑, балів

63
∙ 100 
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На констатувальному етапі експерименту було визначено контрольні 

й експериментальні групи з контингенту слухачів курсів підвищення  

кваліфікації Комунального закладу «Запорізький обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради. Кількість 

педагогів експериментальної групи (ЕГ) – 53 особи (ЕГ1 – 27 осіб, ЕГ2 – 

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

кількість педагогів – 106 осіб. Розподіл у групи – автентичний, випадковий. 

Для спрощення розрахунків узагальнено дані, що об’єднують кількість осіб в 

ЕГ1 та ЕГ2 в одну групу – ЕГ, КГ1 і КГ2 – в групу КГ.  

Формувальний етап педагогічного експерименту проведено в декілька 

підетапів, що відповідають етапам освітнього процесу, передбачають 

упровадження моделі підготовки вчителів початкових класів до 

впровадження інтегрованого навчання та забезпечують реалізацію 

визначених педагогічних умов, а саме: 

1) мотиваційний, мета якого – формування мотиваційно-ціннісного 

ставлення вчителів до впровадження інтегрованого навчання в початковій 

освіті. Основними заходами реалізації цього підетапу стали мотиваційний 

тренінг «Організація інтегрованого навчання молодших школярів в 

освітньому просторі Нової української школи», проблемна лекція 

«Інтеграційні процеси в початковій освіті» та заходи зі структурування 

змісту підготовки педагогічних працівників і побудови її модульної 

програми;  

2) змістово-процесуальний, мата якого – формування системи 

психолого-педагогічних знань з інтегрованого навчання та професійних 

навичок його реалізації в педагогічній діяльності. Цей підетап передбачав 

проведення заходів зі створення інтеграційного освітнього простору закладу 

післядипломної педагогічної освіти в процесі реалізації спецкурсів 

«Підготовка вчителів початкових класів у системі післядипломної освіти до 

інтегрованого навчання» та «Технології інтегрованого навчання молодших 

школярів» в курсовий період та модуля «Інтеграція: тематичний і 
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діяльнісний підходи» дистанційного тренінгу «Нова українська початкова 

школа» в міжкурсовий період підготовки педагогів шляхом упровадження 

технології діяльнісного підходу та методів активного навчання; 

3) рефлексивний, мета якого – розвиток здатності до саморефлексії, 

саморегуляції та самоорганізації на подальший розвиток і професійне 

вдосконалення. Цей підетап передбачав реалізацію педагогічного консиліуму 

«Реалізація інтегрованого навчання молодших школярів: виклики, 

дослідження, перспективи», подальшої розбудови інтеграційного освітнього 

простору закладу післядипломної освіти та науково-методичного супроводу 

підготовки вчителів початкових класів до інтегрованого навчання молодших 

школярів. 

У ході реалізації цього етапу педагогічного експерименту особливу 

увагу було приділено підготовці матеріалів, які б забезпечили аксіологічно-

мотиваційну, когнітивно-діяльнісну та рефлексивно-оцінювальну складові 

компоненти готовності вчителів початкових класів до інтегрованого 

навчання молодших школярів, зокрема: розроблено робочі навчальні плани, 

практичні заняття, методичні рекомендації щодо виконання вправ підготовки 

вчителів початкових класів до інтегрованого навчання; підготовлено список 

рекомендованої літератури, опорні схеми, демонстраційні таблиці, 

презентації, відеоматеріали з використанням мультимедійних засобів 

навчання, роздавальний матеріал для індивідуальної роботи, матеріали для 

сюжетно-рольових і дидактичних ігор, педагогічних ситуацій. 

На засіданні кафедри початкової освіти Комунального закладу 

«Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» 

Запорізької обласної ради було скориговано навчально-тематичні плани 

курсової підготовки вчителів початкових класів до інтегрованого навчання 

молодших школярів, узгоджено теми мотиваційного тренінгу «Організація 

інтегрованого навчання молодших школярів в освітньому просторі Нової 

української школи», спецкурсів «Підготовка вчителів початкових класів у 

системі післядипломної освіти до інтегрованого навчання» та «Технології 
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інтегрованого навчання молодших школярів», методичні рекомендації щодо 

складання індивідуальних програм самоосвіти. 

У науковому пошуку ми керувалися тим, що наша дослідно-

експериментальна робота має завершитися подоланням 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; 

– 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 у закладах післядипломної освіти та відсутністю комплексу 

розроблених, науково обґрунтованих й експериментально перевірених 

педагогічних умов підготовки вчителів початкових класів у системі 

післядипломної освіти до інтегрованого навчання молодших школярів. 

Подолання визначених суперечностей забезпечувалось завдяки 

впровадженню в практику підготовки вчителів початкових класів у системі 

післядипломної педагогічної освіти до реалізації інтегрованого навчання 

молодших школярів неперервного науково-методичного супроводу, зокрема: 

методів технології діяльнісного підходу (проблемного навчання, взаємного 

навчання, модульного навчання, проєктні методи, метод аналізу професійних 

ситуацій на основі власного педагогічного досвіду, рефлексивний аналіз, 

оцінка продуктивності власної діяльності, консультативна взаємодопомога), 

специфічних методів (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), методів 
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організації дистанційного навчання (ознайомлення з розміщеними в мережі 

Інтернет матеріалами, он-лайн-спілкування, консультування) у процесі 

організації  мотиваційного тренінгу, проблемної лекції, спецкурсів, 

дослідницького практикуму, навчального проєкту, творчої лабораторії, 

майстер-класів, вебінарів, самоосвітньої діяльності, індивідуального 

консультування, педагогічного консиліуму, ділової гри, круглого столу в ході 

курсового та міжкурсового її періодів. Це дало змогу побудувати процес 

навчання на досягнення основного результату педагогічного експерименту. 

Важливо зазначити, що дослідно-експериментальна робота з 

перевірки ефективності педагогічних умов підготовки вчителів початкових 

класів до реалізації інтегрованого навчання молодших школярів 

здійснювалася на базі закладів освіти різних регіонів України, зокрема: 

– Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної 

освіти, де було проаналізовано стан педагогічної готовності вчителів 

початкових класів до впровадження інтегрованого навчання в початковій 

школі та спроєктовано подальшу роботу з їх підготовки, а саме запроваджено 

в навчальний процес інституту авторські спецкурси «Підготовка вчителів 

початкових класів у системі післядипломної освіти до інтегрованого 

навчання» та «Технології інтегрованого навчання молодших школярів», 

науково-методичне та навчально-методичне забезпечення (презентації, 

роздавальні матеріали для індивідуальної, парної, групової роботи під час 

проведення лекцій і практичних занять тощо);  

– Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна 

академія» Харківської обласної ради, в практику роботи якої впроваджено 

діагностичний інструментарій для визначення рівня готовності вчителів 

початкових класів до інтегрованого навчання, авторську лекцію 

«Інтеграційні процеси в початковій освіті», спецкурс «Підготовка вчителів 

початкових класів у системі післядипломної освіти до інтегрованого 

навчання» та навчально-методичне й науково-методичне забезпечення;    
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– Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти, де 

апробовано модель, навчально-методичне, науково-методичне забезпечення 

підготовки вчителів початкових класів у системі післядипломної освіти до 

реалізації інтегрованого навчання (опорні схеми, демонстраційні таблиці, 

презентації, відеоматеріали з використанням мультимедійних засобів 

навчання, роздавальні матеріали для індивідуальної роботи, матеріали 

сюжетно-рольових і дидактичних ігор, педагогічних ситуацій тощо). Для 

підвищення кваліфікації вчителів початкових класів упроваджено в 

педагогічний процес інституту спецкурс «Технології інтегрованого навчання 

молодших школярів»; 

– Комунального закладу «Запорізький обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради, де було 

виконано дослідно-експериментальну роботу в цілому.  

На контрольному етапі педагогічного експерименту, що проводився з 

метою перевірки ефективності педагогічних умов підготовки вчителів 

початкових класів до реалізації інтегрованого навчання молодших школярів, 

було проведено аналіз результатів дослідження та статистичну обробку 

експериментальних даних (оцінювання різниці показників 

експериментальної і контрольної груп за допомогою методу кореляційного 

аналізу), зроблено висновки щодо ефективності запропонованої системи 

підготовки вчителів до інтегрованого навчання. Для порівняння 

результативності застосовувалися методи математичної статистики: описова 

статистика, параметричні методи перевірки статистичних гіпотез. 

Отже, дослідно-експериментальну роботу з перевірки ефективності 

педагогічних умов підготовки вчителів початкових класів у системі 

післядипломної педагогічної освіти до реалізації інтегрованого навчання 

молодших школярів було здійснено відповідно до вимог проведення 

педагогічного експерименту в процесі його констатувального, 

формувального та контрольного етапів на базі Комунального закладу 

«Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» 
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Запорізької обласної ради, Луганського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти, Комунального закладу «Харківська гуманітарно-

педагогічна академія» Харківської обласної ради та Волинського інституту 

післядипломної педагогічної освіти упродовж 2018-2020 рр.  

У ході підготовчої роботи розроблено діагностичний інструментарій, 

до якого увійшли стандартні діагностичні методики, авторські тести, 

практичні завдання для оцінювання умінь учителів початкових класів з 

впровадження інтегрованого навчання молодших школярів та анкета. 

Розкрито методики для вимірювання сформованості кожного показника 

аксіологічно-мотиваційного, когнітивно-діяльнісного та рефлексивно-

оцінювального критеріїв готовності вчителів початкових класів до 

інтегрованого навчання. 

В процесі констатувального етапу експерименту з контингенту 

слухачів курсів підвищення кваліфікації Комунального закладу «Запорізький 

обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної 

ради було сформовано контрольну та експериментальну групи. 

Формувальний етап педагогічного експерименту було проведено з 

метою впровадження моделі та педагогічних умов підготовки вчителів 

початкових класів до впровадження інтегрованого навчання молодших 

школярів. У практику роботи закладів післядипломної педагогічної освіти 

різних регіонів України запроваджено методичний інструментарій, систему 

ретельно продуманих педагогічних заходів, навчально-методичного 

матеріалу та науково-методичного забезпечення. 

На контрольному етапі експерименту було проаналізовано результати 

дослідно-експериментальної роботи та перевірено їх вірогідність засобами 

методів математичної статистики, що дозволило стверджувати, що визначені 

педагогічні умови підготовки вчителів початкових класів у системі 

післядипломної педагогічної освіти до реалізації інтегрованого навчання 

молодших школярів ефективні. 
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3.2. Аналіз результатів дослідно-експериментальної роботи 

 

Вибір критеріїв і показників для оцінювання готовності вчителів 

початкових класів до реалізації інтегрованого навчання молодших школярів 

обґрунтовано в підрозділі 2.1. 

Визначення вагомості кожного показника компонента готовності 

вчителів початкових класів до інтегрованого навчання молодших школярів та 

кожного компонента готовності здійснювалося методом експертних оцінок, 

що представлено в 3.1.  

На основі даних, отриманих в результаті діагностування педагогів на 

констатувальному етапі педагогічного експерименту (табл. Л.1, Додаток Л), 

були розраховані частотні показники, які засвідчили (рис. 3.1), що в обох 

групах відсутні респонденти з високим рівнем сформованості компонентів 

готовності; за аксіологічно-мотиваційним компонентом педагоги ЕГ 

показали кращі результати, ніж КГ (в КГ низький рівень виявлений у 54,7% 

вчителів і середній у 45,3%, в ЕГ – низький у 37,7% і середній у 62,3%); за 

когнітивно-діяльнісним критерієм учителі КГ продемонстрували кращі 

показники (в ЕГ – низький рівень у 60,4% і середній у 39,6%, в КГ – низький 

 

Рис. 3.1. Гістограма розподілу вчителів початкової школи за рівнями 

сформованості компонентів готовності до впровадження інтегрованого 

навчання молодших школярів (констатувальний етап) 
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у 49,1% і середній у 50,9%); рефлексивно-оцінювальний критерій краще 

сформований у представників КГ (в ЕГ – низький рівень у 56,6%, середній у 

43,4, в КГ – низький у 39,6%, середній у 60,4%). 

Зведені за допомогою формули (3.4) результати оцінювання 

компонентів дали змогу визначити загальну оцінку готовності вчителів 

початкових класів до впровадження інтегрованого молодших школярів і 

побудувати діаграму розподілу представників КГ та ЕГ (рис. 3.2).  

 

Рис. 3.2. Діаграма розподілу вчителів початкової школи за рівнем готовності 

до впровадження інтегрованого навчання молодших школярів 

(констатувальний етап) 

 

Гістограма наочно демонструє, що представники КГ показали дещо 

кращий результат: з низьким рівнем готовності 39,6% вчителів, з середнім – 

60,4%, з високим – 0,0%. Натомість в ЕГ – з низьким рівнем готовності 50,9% 

респондентів, з середнім – 49,1%, з високим – жодного вчителя. 

Також важливо проаналізувати основні статистичні показники: 

середнє та стандартне відхилення. Розраховані в статистичному пакеті SPSS 

20 значення, наведені в табл. Л.2 (Додаток Л). Ці результати повною мірою 
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відповідають отриманим частотним показникам, а саме: в ЕГ найбільше 

середнє значення (64,5) за аксіологічно-мотиваційним компонентом 

готовності, а в КГ – більше розвинені когнітивно-діяльнісний та 

рефлексивно-оцінювальний компоненти (рис. 3.3). Хоча за середнім 

значенням сформованості готовності до впровадження інтегрованого 

навчання вчителі початкових класів обох груп майже не розрізняються: ЕГ – 

60,3, КГ – 62,0. 

 

Рис. 3.3. Діаграма середніх значень за компонентами готовності вчителів 

початкових класів до впровадження інтегрованого навчання молодших 

школярів (констатувальний етап) 

 

Порівняльний аналіз описових статистичних показників, на жаль, не є 

доказом відсутності розбіжностей між двома групами, тому було проведено 

порівняння двох груп за допомогою статистичних гіпотез.  

Формулювання статистичних гіпотез: 

Н0: між ЕГ і КГ за сформованістю готовності (компонентів 

готовності) вчителів початкової школи до впровадження інтегрованого 

навчання молодших школярів існують лише несуттєві відмінності. 
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Н1: між ЕГ і КГ за сформованістю готовності (компонентів 

готовності) вчителів початкової школи до впровадження інтегрованого 

навчання молодших школярів існують суттєві відмінності. 

Зважаючи на обсяги груп (по 53 особи) було прийнято рішення про 

перевірку цих гіпотез за допомогою параметричного критерію Стьюдента. 

Для цього була [166, с. 162]: 

– здійснена перевірка емпіричних розподілів на відповідність 

нормальному розподілу; 

– перевірені дисперсії (двох груп) на однорідність; 

– здійснено порівняння середніх значень за допомогою критерію 

Стьюдента. 

Порівняння емпіричних розподілів з нормальним здійснювалося за 

допомогою критерію Колмогорова-Смирнова в пакеті SPSS 20. Результати 

цього порівняння довели, що розподіл балів в обох групах за компонентами 

готовності в цілому близькі до нормального, оскільки показник значущості 

для всіх параметрів, що порівнювалися, більший 0,05 (табл. Л.3–Л.4, Додаток 

Л) (табл.3.1).  

Таблиця 3.1 

Зведені результати перевірки гіпотез на констатувальному етапі 

експерименту 

Компонент Група 

Перевірка близькості 

розподілу до нормального 

(критерій Колмогорова-

Смирнова) 

Однорідність 

дисперсій 

(критерій 

Ливиня) 

Критерій 

Стьюдента 

Z α F α t α 

Аксіологічно-

мотиваційний 

ЕГ 0,809 0,529 
2,307 0,132 1,752 0,083 

КГ 1,04 0,229 

Когнітивно-

діяльнісний 

ЕГ 0,885 0,414 
1,532 0,219 -1,827 0,071 

КГ 0,848 0,469 

Рефлексивно-

оцінювальний 

ЕГ 0,694 0,722 
2,086 0,152 -1,678 0,096 

КГ 0,604 0,858 

Готовність 
ЕГ 0,751 0,626 

1,112 0,294 -1,227 0,223 
КГ 0,689 0,729 
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Процедура порівняння середніх значень, яка паралельно перевіряє 

однорідність дисперсій (за критерієм Ливиня) довела, що дисперсії значень 

(у балах) отриманих в обох групах не розрізняються (табл. Л.5, Додаток Л). 

Одночасно, отримані значення статистики Стьюдента засвідчили відсутність 

розбіжностей між середніми значеннями двох груп – КГ та ЕГ на 

констатувальному етапі експерименту (всі 𝛼 > 0,05). Отже для всіх 

компонентів готовності та готовності в цілому групи (КГ та ЕГ) не 

розрізняються. 

За результатами перевірки було прийнято рішення щодо включення в 

процес підготовки вчителів початкових класів ЕГ до інтегрованого навчання 

молодших школярів розроблених нами педагогічних заходів, які докладно 

описані в 3.1. Після цього було проведено повторне діагностування (табл. 

Л.6, Додаток Л). 

Проведений за тією ж самою схемою порівняльний аналіз розподілів 

за рівнями сформованості готовності (компонентів готовності) та середніх 

значень сформованості готовності (компонентів готовності) засвідчив 

наступне:  

– на контрольному етапі експерименту між розподілами за рівнями 

сформованості компонентів готовності в ЕГ та КГ існує різниця (рис. 3.4); 

– розподіл за рівнями сформованості готовності вчителів початкових 

класів до впровадження інтегрованого навчання молодших школярів 

розрізняється в ЕГ і КГ (рис. 3.5); 

– середні значення в сформованості компонентів готовності (рис. 3.6) 

та готовності в цілому в ЕГ значно вищі, ніж в КГ. 

На основі даних (табл. Л.6, Додаток Л), були розраховані частотні 

показники (рис. 3.4), які засвідчили, що за аксіологічно-мотиваційним 

компонентом в КГ низький рівень виявлений у 43,4% вчителів, середній – у 

52,8%, високий – у 3,8%; в ЕГ – низький у 3,8%, середній – у 79,2%, високий 

– у 17,0%; за когнітивно-діяльнісним – в КГ 35,8% з низьким рівнем, 60,4% з 

середнім і 3,8% з високим; в ЕГ низький рівень у 5,7%, середній – у 67,9%, 
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високий – у 26,4%; за рефлексивно-оцінювальним – в КГ – 26,4% вчителів з 

низьким рівнем, 69,8% з середнім і 3,8% з високим; в ЕГ низький рівень у 

3,8%, середній – у 71,7, високий – у 24,5%. 

 

Рис. 3.4. Гістограма розподілу вчителів початкової школи за рівнями 

сформованості компонентів готовності до впровадження інтегрованого 

навчання молодших школярів (контрольний етап) 

 

В цілому за рівнями сформованості готовності вчителів початкової 

школи до впровадження інтегрованого молодших школярів (рис. 3.5) 

 

Рис. 3.5. Діаграма розподілу вчителів початкової школи за рівнем готовності 

до впровадження інтегрованого навчання молодших школярів  

(контрольний етап) 
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представники ЕГ значно перевищують КГ за сформованістю готовності до 

впровадження інтегрованого навчання молодших школярів, а саме: в ЕГ 

відсутні вчителі з низьким рівнем готовності, з середнім – 86,8%, з високим – 

13,2%. Натомість в КГ – з низьким рівнем готовності 23,1% респондентів, з 

середнім – 76,9%, з високим – жодного вчителя. 

Результати аналізу обчислених середніх значень, наведені в табл. Л.7 

(Додаток Л), повною мірою відповідають отриманим частотним показникам, 

а саме: в ЕГ найбільші середні значення. Аксіологічно-мотиваційний 

компонент готовності – 75,7, когнітивно-діяльнісний – 76,6,  рефлексивно-

оцінювальний – 75,8. В КГ середнє значення за аксіологічно-мотиваційним 

компонентом готовності – 63,2, за когнітивно-діяльнісним – 65,9, за 

рефлексивно-оцінювальним – 66,9. За середнім значенням сформованості 

готовності до впровадження інтегрованого навчання вчителі ЕГ 

продемонстрували значно кращі результати (76,2), ніж КГ (65,4). 

 

 

Рис. 3.6. Діаграма середніх значень за компонентами готовності вчителів 

початкової школи до впровадження інтегрованого навчання молодших 

школярів (констатувальний етап) 
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Порівняння результатів учителів двох груп за допомогою перевірки 

статистичних гіпотез: 

Н0: на контрольному етапі експерименту між педагогами ЕГ і КГ за 

сформованістю готовності (компонентів готовності) вчителів початкової 

школи до впровадження інтегрованого навчання молодших школярів існують 

лише несуттєві відмінності. 

Н1: на контрольному етапі експерименту між учителями ЕГ і КГ за 

сформованістю готовності (компонентів готовності) вчителів початкових 

класів до впровадження інтегрованого навчання молодших школярів існують 

суттєві відмінності. 

Повторна процедура порівняння середніх значень, яка здійснювалася 

за тим же алгоритмом, що й на констатувальному етапі експерименту (табл. 

Л.10, Додаток Л), довела наступне: 

– емпіричні розподіли в двох групах не відрізняються від 

нормального розподілу (табл. Л.8–Л.9, Додаток Л); 

– дисперсії в обох групах є однорідними за критерієм Ливиня (табл. 

Л.10, Додаток Л); 

– отже, можна здійснювати порівняння середніх значень двох груп за 

допомогою критерію Стьюдента. 

Отримані значення статистики Стьюдента (табл. 3.2) засвідчили 

значущі розбіжності між середніми значеннями двох груп – КГ та ЕГ на 

контрольному етапі експерименту (всі 𝛼 < 0,05). Отже, на контрольному 

етапі експерименту між ЕГ і КГ за сформованістю готовності (компонентів 

готовності) вчителів початкової школи до впровадження інтегрованого 

навчання молодших школярів існують суттєві відмінності. 

Додатково за допомогою критерію Стьюдента для залежних груп було 

проведено дослідження розбіжностей між результатами вчителів ЕГ на 

етапах експерименту.  

Формулювання статистичних гіпотез: 

Н0: на етапах експерименту між сформованістю готовності 
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Таблиця 3.2 

Зведені результати перевірки гіпотез контрольному етапі експерименту 

Компонент Група 

Перевірка близькості 

розподілу до нормального 

(критерій Колмогорова-

Смирнова) 

Однорідність 

дисперсій 

(критерій 

Ливиня) 

Критерій 

Стьюдента 

Z α F α t α 

Аксіологічно-

мотиваційний 

ЕГ 0,545 0,927 
1,759 0,186 5,904 0 

КГ 0,748 0,63 

Когнітивно-

діяльнісний 

ЕГ 0,704 0,704 
1,849 0,177 5,226 0 

КГ 0,813 0,523 

Рефлексивно-

оцінювальний 

ЕГ 0,73 0,661 
0,042 0,839 4,47 0 

КГ 0,533 0,939 

Готовність 
ЕГ 0,972 0,301 

0,525 0,47 8,311 0 
КГ 0,689 0,729 

 

(компонентів готовності) до впровадження інтегрованого навчання 

молодших школярів результати вчителів ЕГ не розрізняються. 

Н1: на етапах експерименту між сформованістю готовності 

(компонентів готовності) до впровадження інтегрованого навчання 

молодших школярів результати вчителів ЕГ розрізняються. 

Результати розрахунку засвідчили таке: 

– емпіричні розподіли в двох групах не відрізняються від 

нормального розподілу (табл. Л.3, Л.8, Додаток Л); 

– парні коефіцієнти кореляції більші 0 (табл. Л.11, Додаток Л); 

– для порівняння результатів ЕГ на етапах педагогічного 

експерименту можна застосовувати критерій Стьюдента для залежних груп. 

Результати розрахунку (табл. Л.12, Додаток Л) довели, що між 

результатами ЕГ, отриманими на етапах експерименту існують невипадкові 

розбіжності (приймається гіпотезі Н1).  

Зведені результати перевірки цієї сукупності статистичних гіпотез 

представлені в табл. 3.3. 

Позитивна динаміка готовності вчителів початкових класів до 

реалізації інтегрованого навчання за результатами дослідно-

експериментальної роботи демонструє ефективність обґрунтованих  
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Таблиця 3.3 

Зведені результати порівняння вчителів ЕГ на етапах педагогічного 

експерименту 

Компонент 
етап 

експерименту 

Перевірка близькості 

розподілу до 

нормального 

(критерій 

Колмогорова-

Смирнова) 

Коефіцієнти 

кореляції 

Критерій 

Стьюдента 

Z α r α t α 

Аксіологічно-

мотиваційний 

констатувальний 0,809 0,529 
,838 ,000 12,617 0 

контрольний 0,545 0,927 

Когнітивно-

діяльнісний 

констатувальний 0,885 0,414 

,544 ,000 
12,989 0 

контрольний 0,704 0,704 

Рефлексивно-

оцінювальний 

констатувальний 0,694 0,722 

,833 ,000 
16,506 0 

контрольний 0,73 0,661 

Готовність 
констатувальний 0,751 0,626 

,594 ,000 
20,168 0 

контрольний 0,972 0,301 

 

педагогічних умов підготовки до інтегрованого навчання в умовах системи 

післядипломної освіти. Це засвідчує, що запропоновані педагогічні умови 

підготовки вчителів початкових класів у системі післядипломної педагогічної 

освіти до інтегрованого навчання молодших школярів ефективні, система 

роботи щодо зазначеної підготовки доцільна. 

Отже, отримані в процесі діагностування педагогів на 

констатувальному етапі педагогічного експерименту результати засвідчили 

реальний рівень готовності вчителів початкових класів до впровадження 

інтегрованого навчання молодших школярів, а саме, лише 54,7% педагогів 

готові до реалізації інтегрованого навчання на середньому рівні, а 45,3% 

продемонстрували низький рівень, тобто не готові до цього. 

Аналіз результатів статистичної обробки експериментальних даних 

(оцінювання різниці показників експериментальної та контрольної груп за 

допомогою методу кореляційного аналізу) на контрольному етапі 

експерименту засвідчив, що показники загального рівня готовності до 

інтегрованого навчання молодших школярів значно зросли у педагогів 

експериментальної групи, а саме: високий рівень – на 13,2%; середній 
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рівень – на 37,7%; низький рівень зменшився на 50,9%. На зростання рівня 

готовності також вказує те, що середнє значення оцінки готовності у вчителів 

експериментальної групи (76,2) значно перевищило цей показник у вчителів 

контрольної групи (65,4). 

Проведена перевірка вірогідності змін у представників 

експериментальної групи довела ефективність впроваджених в систему 

післядипломної педагогічної освіти обґрунтованих й експериментально 

перевірених педагогічних умов підготовки вчителів початкових класів до 

інтегрованого навчання молодших школярів. Для цього було застосовано 

параметричні методи математичної статистики (критерій Стьюдента для 

незалежних і залежних груп). Зокрема на високому рівні статистичної 

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

експериментальній групі, тобто запропоновані педагогічні умови підготовки 

вчителів початкових класів у системі післядипломної освіти до інтегрованого 

навчання молодших школярів ефективні, система роботи щодо зазначеної 

підготовки доцільна. 

 

Висновки до третього розділу 

 

Дослідно-експериментальну перевірку ефективності педагогічних 

умов підготовки вчителів початкових класів у системі післядипломної освіти 

до інтегрованого навчання молодших школярів було проведено відповідно до 

вимог виконання педагогічного експерименту в ході його констатувального, 

формувального та контрольного етапів упродовж 2018-2020 рр. 

У процесі підготовки до проведення педагогічного експерименту було 

розроблено діагностичний інструментарій дослідження, до якого увійшли 

стандартизовані методики, авторські анкета і тести, завдання для оцінювання 

умінь учителів з впровадження інтегрованого навчання молодших школярів.  

У процесі констатувального етапу експерименту за допомогою 

розробленого діагностичного інструментарію було встановлено реальний 
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рівень готовності вчителів початкових класів до впровадження інтегрованого 

навчання молодших школярів. Його результати довели, що лише 54,7% 

вчителів готові до реалізації інтегрованого навчання на середньому рівні, а 

45,3% продемонстрували низький рівень тобто не готові до цього. 

Формувальний етап педагогічного експерименту було проведено з 

метою впровадження педагогічних умов підготовки вчителів початкових 

класів до впровадження інтегрованого навчання молодших школярів. У 

практику роботи закладів післядипломної педагогічної освіти різних регіонів 

України запроваджено методичний інструментарій, педагогічні заходи, 

навчально-методичний матеріал та науково-методичне забезпечення. 

Перевірено об’єктивність одержаних даних, здійснено апробацію методичних 

рекомендацій усім учасникам освітнього процесу щодо їх підготовки до 

реалізації інтегрованого навчання в початковій школі.  

На контрольному етапі експерименту показники загального рівня 

готовності вчителів початкових класів до інтегрованого навчання молодших 

школярів значно зросли у педагогів експериментальної групи, зокрема: 

високий рівень – на 13,2%; середній рівень – на 37,7%; низький рівень 

зменшився на 50,9%. На зростання рівня готовності також вказує те, що 

середнє значення оцінки готовності в експериментальні групі (76,2) значно 

перевищило цей показник в контрольній групі (65,4). 

 Аналіз результатів дослідно-експериментальної роботи та перевірка 

їх вірогідності засобами методів математичної статистики дозволили 

стверджувати, що впроваджені педагогічні умови підготовки вчителів 

початкових класів у системі післядипломної педагогічної освіти до 

інтегрованого навчання молодших школярів ефективні, система роботи щодо 

зазначеної підготовки доцільна. 

 

Основні положення розділу висвітлено в публікаціях автора [156]; 

[159]. 
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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; 
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– 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 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). 
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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. 
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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 (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», 
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«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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ДОДАТКИ 

 

ДОДАТОК А 

 

Аналіз дефініції «інтеграція» у словниках та  

енциклопедичних виданнях 
Визначення поняття Джерело 

Інтеграція – процес розвитку, який зв’язаний з 

об’єднанням окремих різнорідних елементів і функцій 

системи в ціле (с. 210) 

Философский 

энциклопедический словарь / 

главн. ред. Л.Ф. Ильичев, 

С.М. Ковалев, В.Г. Панов. 

Москва : Советская 

энциклопедия, 1983. 603 с. 

Інтеграція – об’єднання чого-небудь в єдине ціле (с. 237) Тлумачний словник 

української мови / ред. 

Т.В. Ковальова, 

Л.П. Коврига. Харків : 

Синтекс, 2002. 672 с. 

Інтеграція – 1) об’єднання в ціле будь-яких окремих 

частин; 2) доцільне об’єднання та координація дій різних 

частин цілісної системи; 3) процес упорядкування, 

узгодження та об’єднання структур і функцій у цілому 

організмі (с. 500) 

Великий тлумачний словник 

сучасної української мови / 

уклад. і голов. ред. 

В.Т. Бусел. Київ : Ірпінь : 

Перун, 2005. 1728 с. 

Інтеграція – стан зв’язаних окремих розрізнених частин і 

функцій системи в ціле та процес, який веде до цього 

стану (с. 54) 

Сучасний словник 

іншомовних слів / укл. 

О.І. Скопненко та інш. Київ : 

Довіра, 2006. 789 с. 

Інтеграція – (від лат. іntegration – «поєднання», 

«відновлення», від integer – «цілий») стан зв’язаності 

окремих диференційованих частин і функцій системи, 

організму в ціле; процес, що приводить до такого стану 

(с. 229) 

Педагогічний словник / за 

ред. М.Д. Ярмаченка. Київ : 

Педагогічна думка, 2001. 516 

с. 

Інтеграція – сторона процесу розвитку, яка пов’язана з 

об’єднанням у ціле раніше розрізнених частин та 

елементів. В ході процесів інтеграції в уже сформованій 

системі, або у новій системі, яка виникла з раніше 

незв’язаних елементів, збільшується обсяг та 

інтенсивність взаємозв’язків між елементами, зокрема 

надбудовуються нові рівні управління (с. 94) 

Соціолого-педагогічний 

словник / укл. 

С.У. Гончаренко, В.В. Радул, 

М.М. Дубіна та ін.; за ред. 

В.В. Радула. Київ : ЕксОб, 

2004. 304 с. 

Інтеграція – доцільне об’єднання та координацію дій 

різних частин цілісної системи (с. 130) 

Педагогіка вищої школи: 

словник-довідник / упор. 

О.О. Фунтікова. Запоріжжя : 

ГУ ЗІДМУ, 2007. 404 с. 

Педагогічна інтеграція – одна з форм взаємозв’язку і 

взаємодії предметів або явищ у теорії та практиці, 

відновлення їх початкової природної цілісності. При 

цьому інтеграція виступає як принцип, процес, результат 

взаємозв’язку об’єктів, що говорить про 

поліфункціональність цього поняття (с. 40) 

Безрукова В.С. Словарь 

нового педагогического 

мышления. Екатеринбург : 

Альтернативная педагогика, 

1992. 96 с.  
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Навчально-тематичний план  

тренінгу «Нова українська початкова школа» 

Кількість годин: 30 (дистанційна форма навчання) МОДУЛЬ 1 

№ 

п/п 

Зміст модуля Форма 

проведення 

К-сть 

годин 

Коментарі, 

пропозиції 

1 
Організаційно-настановне заняття 

Привітання учасників. Огляд освітньої програми. Представлення команди 

тренерів. Знайомство учасників. Вироблення правил. Очікування учасників. 

Академічна доброчесність у процесі роботи з дистанційним курсом. Вхідне 

діагностування. Вимоги до створення авторських розробок 

вебінар 2  

2 
Сучасний вчитель як провідник змін 

Концепція Нової української школи. Виклики, що стоять перед початковою 

школою. Чинники якісної початкової освіти. Мета і головні компоненти Нової 

української школи: дитиноцентризм, компетентнісний підхід, педагогіка 

партнерства. Нові професійні ролі і завдання сучасного вчителя в контексті 

концепції Нової української школи. Професійний стандарт вчителя початкових 

класів закладу загальної середньої освіти: основні трудові функції та умови праці 

вчителів 

 2  

3 
Особистість першокласника Нової української школи 

Особливості розвитку дітей 6-7 річного віку. Початок навчання у школі: вплив 

на емоційний стан і поведінку дитини. Особливості психічних і пізнавальних 

процесів молодших школярів. Особливості адаптаційно-ігрового періоду 

навчання в початковій школі 

 4  
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4 
Інтеграція: тематичний і діяльнісний підходи 

Інтегроване навчання. Формування міжпредметних компетенцій у процесі 

тематичного навчання. Принципи Державного стандарту початкової загальної 

освіти. Ключові компетентності та наскрізні вміння здобувачів початкової 

освіти. Зміст освіти: освітні галузі. Типова освітня програма. Освітня програма 

закладу освіти. Базовий навчальний план. Календарне планування. Модельна 

програма. Планування навчальних видів діяльності для досягнення очікуваних 

результатів в освітніх галузях (мовно-літературна, математична, природнича, 

інформатична, соціальна і здоровʼязбережувальна, громадянська та історична, 

мистецька тощо). Планування на тиждень. Планування на день. Конструктор 

навчальної програми. 

Державний стандарт початкової освіти як основа конструювання навчальної 

програми 

 6  

5 
 Організація ефективного і безпечного освітнього середовища 

Роль учителя у формуванні психологічно безпечного середовища. Забезпечення 

права вибору. Формування спільних цінностей. Встановлення правил. Практика 

ранкових зустрічей. Фізичне середовище. Навчальні центри/освітні осередки. 

Навчальні матеріали та їх організація. Участь дітей в організації освітнього 

середовища. Організація дистанційної освіти молодших школярів 

 2  

6 
Стратегії розвитку критичного мислення молодших школярів 

Критичне мислення і вирішення проблем. Стратегії розвитку критичного 

мислення:  

– Inquiry – based learning. Планування навчання через дослідження за запитами 

учнів;  

 10  
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– Технологія «Входження в картину»; 

– Щоденні 5; 

– Щоденні 3; 

– Робота в парі, робота в групі; 

– Лепбук; 

– Ромашка Блума; 

– Попереднє керівництво; 

– Стратегія взаємних запитань; 

– Сторітелінг; 

– Запитання до автора; 

– Фішбоун; 

– Джигсоу; 

– Передбачення; 

– Спрямоване читання; 

– РАФТ; 

– Шість капелюхів мислення (Е. Боно) 

7 
Круглий стіл за результатами навчання 

Підведення підсумків навчання. Обмін думками. Презентація авторських 

розробок 

вебінар 4  

 
Разом 

 30  
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Навчально-тематичний план 

модуля «Інтеграція: тематичний і діяльнісний підходи»  

дистанційного тренінгу «Нова українська початкова школа» 

 

№ Зміст навчального модуля 

Кількість годин 

Аудитор. 

робота 

Сам. 

робота 
Разом 

Модуль 1. Нормативне забезпечення освітнього процесу 

Нової української початкової школи 
– 2 2 

1.1 

Компетентнісний підхід як основа реформування 

початкової освіти. Формування ключових 

компетентностей та наскрізних умінь здобувачів 

початкової освіти 

– 1 1 

1.2 

Державний стандарт початкової загальної освіти. 

Зміст початкової освіти. Механізм управління 

змістом початкової освіти 

– 1 1 

Модуль 2. Організація освітнього процесу в початковій 

школі: інтегроване навчання 
– 2 2 

2.1 

Інтеграція в освіті. Види інтеграції. Становлення 

інтегрованого навчання. Принципи організації 

інтегрованого навчання в початковій школі 

– 1 1 

2.2 

Реалізація інтегрованого навчання в початковій 

школі. Змістовий, процесуальний та організаційний 

аспекти реалізації інтегрованого навчання 

– 1 1 

Модуль 3. Тематичний та діяльнісний підходи до 

реалізації інтегрованого навчання молодших школярів 
– 2 2 

3.1 

Тематичне навчання. Форми тематичного навчання. 

Планування тематичного дня і тижня. Інтелект-

карта як інструмент планування. Педагогічне 

проєктування навчальних планів і програм 

– 1 1 

3.2 

Реалізація діяльнісного підходу до організації 

інтегрованого навчання молодших школярів. 

Моделювання уроків у технології діяльнісного 

підходу 

– 1 1 

Разом – 6 6 

 



234 

 

 

 

Зміст програмового матеріалу 

Модуль 1 

1.1. Компетентнісний підхід як основа реформування початкової освіти.  

Формування ключових компетентностей та наскрізних умінь здобувачів 

початкової освіти (1 год.) 

Компетентнісний підхід як основа реформування початкової освіти. 

Сутнісні ознаки ключових компетентностей. Формування ключових 

компетентностей та наскрізних умінь здобувачів початкової освіти. «Канва» 

розвитку учня. 

1.2. Державний стандарт початкової загальної освіти. Зміст початкової 

освіти. Механізм управління змістом початкової освіти (1 год.) 

Принципи організації освітнього процесу в аспекті реалізації 

Державного стандарту початкової загальної освіти. Загальна характеристика 

змісту початкової освіти. Освітні галузі. Механізм управління змістом 

початкової освіти: взаємозв’язки похідних документів (навчальні програми 

предметів та курсів, модельні навчальні програми, базовий навчальний план, 

типовий навчальний план, робочий навчальний план закладу освіти, 

календарне планування). 

Модуль 2 

2.1. Інтеграція в освіті. Види інтеграції. Становлення інтегрованого 

навчання. Принципи організації інтегрованого навчання в початковій 

школі (1 год.) 

Ретроспективний аналіз розвитку інтеграційних процесів в освіті та 

становлення інтегрованого навчання в початковій школі. Інтеграція в освіті. 

Міжпредметна, внутрішньопредметна, міжособистісна та 

внутрішньоособистісна інтеграція. Види інтеграції: тематична інтеграція, 

інтеграція навичок, перспективна інтеграція. Принципи організації 

інтегрованого навчання в початковій школі. 
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2.2. Реалізація інтегрованого навчання в початковій школі. Змістовий, 

процесуальний та організаційний аспекти реалізації інтегрованого 

навчання (1 год.) 

Аспекти реалізації інтегрованого навчання молодших школярів: 

змістовий, процесуальний та організаційний аспекти. Розробка методичних 

рекомендацій з організації інтегрованого навчання в початковій школі. 

Графічні організатори як візуальні засоби представлення інформації.  

Модуль 3 

3.1. Тематичне навчання. Форми тематичного навчання. Планування 

тематичного дня і тижня. Інтелект-карта як інструмент планування. 

Педагогічне проєктування навчальних планів і програм (1 год.) 

Міжпредметна компетентність. Формування міжпредметних 

компетентностей учнів початкової школи. Міжпредметна інтеграція. Етапи 

реалізації міжпредметної інтеграції змісту навчання. Міжпредметні зв’язки: 

горизонтальні та вертикальні міжпредметні зв’язки. Тематичне навчання. 

Форми тематичного навчання. Планування тематичного навчання. 

Моделювання авторських навчальних планів та програм предметів і курсів. 

Інтелект-карта як інструмент планування. Педагогічне проєктування 

навчальних планів і програм.   

3.2. Реалізація діяльнісного підходу до організації інтегрованого 

навчання молодших школярів. Моделювання уроків у технології 

діяльнісного підходу (1 год.) 

Моделювання інтегрованих уроків у технології діяльнісного підходу 

навчання молодших школярів з метою реалізації інтегрованого навчання. 

Складання комплексних карт інтегрованих уроків (днів, тижнів тощо). 

Підготовка й презентація спільних проєктів та творчих робіт, портфоліо, 

доповідей або трансляція відеоматеріалів результатів самоосвітньої 

діяльності. Виконання підсумкової залікової роботи. Презентація результатів 

роботи.  
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ДОДАТОК В 
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

  

Актуальність розробки й упровадження тренінгу 

Наближення України до європейських стандартів в економічному та 

культурному просторі, необхідність узгодження освітніх послуг і ринку праці 

зумовило реформування вітчизняної освітньої галузі, яке з 2018 р. розпочалося в 

початковій школі. Упровадження ідей Нової української школи передбачає зміни в 

оновленні змісту та методів навчання, організації освітнього процесу на засадах 

компетентнісного підходу, що полягає в зміщенні акцентів з накопичування знань, 

умінь, навичок на формування в учнів ключових та предметних компетентностей, 

умінні творчо застосовувати отриманий досвід і досягати успішного результату. 

Новий зміст освіти, заснований на формуванні ключових компетентностей, 

необхідних для успішної самореалізації особистості в майбутньому, дають 

можливість формувати в учнів суб’єктний підхід до навчання. Саме в контексті 

компетентнісного підходу впровадження інтегрованого навчання в початкову 

освіту стає особливо затребуваним, оскільки в структурі компетентності 

інтегруються знання, способи діяльності, особистий досвід дитини та ціннісні 

ставлення.  

Побудова Нової української школи зумовлює спрямування 

післядипломного педагогічного процесу на розвиток учителя початкових класів, 

особливостями світоглядних позицій якого є усвідомлення нового змісту освіти, 

переорієнтація на формування ключових компетентностей та наскрізних умінь 

молодших школярів, потрібних для самореалізації в суспільстві; орієнтація на 

потреби учнів в освітньому процесі, дитиноцентризм; розуміння наскрізності 

процесу виховання, який формує загальнолюдські цінності; педагогічна діяльність, 

що ґрунтується на партнерстві між учнем, учителем і батьками. 

Головна ідея підвищення кваліфікації педагогічних працівників початкової 

школи полягає в забезпеченні їх професійного самовдосконалення на основі 

активізації базової освіти, набутого професійного досвіду відповідно до особистих 

інтересів, соціальних запитів держави щодо ефективного виконання посадово-

функціональних обов’язків.  

Серед профілів базових компетентностей педагогічних працівників 

початкової школи виокремлюється професійно-педагогічна компетентність, що 

передбачає обізнаність із новітніми науково обґрунтованими відомостями з 

педагогіки, психології, методики для створення освітнього середовища, що сприяє 

цілісному індивідуально-особистісному становленню молодших школярів.  

Виходячи з вище означеного та з метою підвищення методичного та 

практичного рівнів професійної компетентності вчителів початкових класів, 

підготовка педагогів у межах тренінгу «Організація інтегрованого навчання 

молодших школярів в освітньому просторі Нової української школи» є своєчасною 

та актуальною. 
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Метою тренінгу є формування у вчителів початкових класів внутрішньої 

мотивації до впровадження інтегрованого навчання в початковій освіті.  
 

Основні завдання тренінгу: 

1. Сформувати у вчителів початкових класів мотиваційно-ціннісне 

ставлення до професійного й особистісного розвитку та саморозвитку, ціннісного 

ставлення до самоаналізу й самооцінювання, самовдосконалення. 

2. Розвивати їх позитивну мотивацію до реалізації інтегрованого навчання 

молодших школярів. 

3. Поглибити розуміння нормативно-правового забезпечення освітнього 

процесу Нової української початкової школи. 

4. Створити умови для усвідомлення необхідності змінювати власні 

принципи планування професійної діяльності в умовах реформування початкової 

освіти.  
 

Очікувані навчальні результати: 

Професійні знання:  

 базові положення нормативно-правового забезпечення освітнього процесу 

Нової української початкової школи; 

 принципи організації освітнього процесу в аспекті реалізації Державного 

стандарту початкової загальної освіти; 

 механізм управління змістом початкової освіти та встановлення 

взаємозв’язків між похідними документами, що регламентують його; 

 науково-методологічні підходи, принципи та способи реалізації 

інтегрованого навчання молодших школярів. 
 

Професійні вміння:  

– організовувати освітній процес учнів початкової школи в аспекті 

реалізації Державного стандарту початкової загальної освіти;  

– керувати змістом початкової освіти та встановлювати взаємозв’язки між 

похідними документами, що регламентують його; 

– створювати інтеграційний освітній простір закладу початкової освіти. 

 

Цінності та ставлення: 

– вмотивованість на реалізацію інтегрованого навчання молодших 

школярів;  

– орієнтованість на розвиток особистості дитини; 

– ціннісне ставлення до самоаналізу, самооцінювання та 

самовдосконалення, орієнтованість на постійний професійний і особистісний 

розвиток та саморозвиток.  
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НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН  

Тренінг 

  

«Організація інтегрованого навчання молодших школярів в освітньому 

просторі Нової української школи» 
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1.1 

Привітання учасників тренінгу. Практика 

«Ранкова зустріч». Створення правил роботи. 

Очікування учасників від тренінгу  

2 – 2 

1.2 
Нормативно-правове забезпечення освітнього 

процесу Нової української початкової школи 
2 – 2 

1.3 
Становлення інтегрованого навчання в 

початковій освіті 
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ПРОГРАМНИЙ ЗМІСТ ТРЕНІНГУ 
 

1.1. Привітання учасників тренінгу. Практика «Ранкова зустріч». Створення 

правил роботи. Очікування учасників від тренінгу (2 год.) 

Привітання учасників тренінгу. Практика «Ранкова зустріч». Презентація 

груп. Створення правил роботи на тренінгу. З’ясування очікувань учасників. 

Визначення мети та завдань тренінгу. 

 

1.2. Нормативно-правове забезпечення освітнього процесу Нової української 

початкової школи (2 год.) 

Компетентнісний підхід як основа реформування початкової освіти. 

Сутнісні ознаки ключових компетентностей молодших школярів. Формування 

ключових компетентностей та наскрізних умінь здобувачів початкової школи. 

«Канва» розвитку учня.  

Державний стандарт початкової загальної освіти. Принципи організації 

освітнього процесу в аспекті реалізації Державного стандарту початкової загальної 

освіти. Загальна характеристика змісту початкової освіти. Освітні галузі. Механізм 

управління змістом початкової освіти, взаємозв’язки між похідними документами, 

що його регламентують. 

 

1.3. Становлення інтегрованого навчання в початковій освіті (2 год.) 

Сутнісні характеристики інтегрованого навчання. Поняття педагогічної 

інтеграції та її внутрішньопредметний, міжпредметний, внутрішньоособистісний та 

міжособистісний рівні реалізації. Шляхи впровадження інтегрованого навчання в 

контексті змістового, процесуального та організаційного аспектів. 
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ТЕЗАУРУС ТРЕНІНГУ 

Базовий навчальний план загальноосвітніх навчальних закладів визначає 

структуру та зміст загальної середньої освіти через інваріантну і варіативну 

складові, які встановлюють погодинне співвідношення між освітніми 

галузями, гранично допустиме навантаження учнів та загальнорічну 

кількість навчальних годин. 
 

Інтегроване навчання – навчання, коли вчителі заохочують учнів робити зв’язок 

між дисциплінами і спиратися на знання і навички з кількох предметних 

областей. Це об’єднання у ціле компонентів об’єктів навчання, що є 

необхідним дидактичним засобом, за допомогою якого уможливлюється 

створення в учнів цілісного уявлення про об’єкт, що вивчається, формується 

компетентність на міжпредметному рівні. 
 

Міжпредметні зв’язки – дидактичний засіб, який передбачає комплексний підхід 

до формування й засвоєння змісту освіти, що дає можливість здійснювати 

зв’язки між предметами для поглибленого, всебічного розгляду 

найважливіших понять, явищ. 
 

Модельна навчальна програма – створюється на основі Стандарту початкової 

освіти експертною спільнотою і затверджується Міністерством освіти і 

науки України. Модельна навчальна програма містить: перелік освітніх 

галузей і навчальних предметів; види навчальних видів діяльності; засоби 

оцінювання навчальних досягнень учнів. 
 

Навчальна програма предмета або курсу – створюється учителями (самостійно 

або об’єднавшись у спільноти/мережі) на основі Стандарту початкової освіти 

або за зразком Модельної навчальної програми. 
 

Освітня галузь (або галузі) – складник змісту освіти, що відображає певну сферу 

вивчення або об’єднує споріднені сфери.  
 

Робочий навчальний план закладу освіти – розробляється навчальним закладом 

на основі Типового навчального плану і містить конкретизований 

варіативний складник Базового навчального плану (години, які можна 

використати додатково на вивчення предметів/освітніх галузей інваріантного 

складника, індивідуальні консультації та групові заняття з учнями). 
 

Типовий навчальний план – складається на основі Базового навчального плану і 

затверджується Міністерством освіти і науки України. Типовий навчальний 

план розподіляє навчальний час між навчальними предметами, курсами 

згідно із співвідношенням між освітніми галузями, яке визначено Базовим 

навчальним планом. 
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

  

Актуальність розробки й упровадження спецкурсу 

Побудова Нової української школи передбачає створення міцних основ 

початкової школи, адже вона є однією з органічних складових безперервної освіти, 

реформування якої відбувається на нових методологічних і теоретичних засадах, 

що зумовлює спрямування післядипломного педагогічного процесу на розвиток 

педагога нової початкової школи. Особливостями світоглядних позицій учителя 

НУШ є його усвідомлення нового змісту освіти, переорієнтація на формування 

ключових компетентностей та наскрізних умінь молодших школярів, потрібних для 

успішної самореалізації в суспільстві; орієнтація на потреби учнів в освітньому 

процесі, дитиноцентризм; розуміння наскрізності процесу виховання, який формує 

загальнолюдські цінності. 

Головна ідея підвищення кваліфікації педагогічних працівників початкової 

школи полягає в забезпеченні індивідуально-особистісного та професійно-

діяльнісного самовдосконалення слухачів на основі активізації їхньої базової 

освіти, набутого професійного та життєвого досвіду відповідно до індивідуально-

особистих інтересів, соціальних запитів держави щодо ефективного виконання 

посадово-функціональних обов’язків.  

Серед профілів базових компетентностей педагогічних працівників 

початкової школи виокремлюються професійно-педагогічна компетентність, 

загальнокультурна компетентність, що передбачає обізнаність із новітніми науково 

обґрунтованими відомостями з педагогіки, психології, методики для створення 

освітньо-розвивального середовища, що сприяє цілісному індивідуально-

особистісному становленню дітей молодшого шкільного віку; самостійно виражати 

ідеї, досвід та почуття за допомогою мистецтва, усвідомлювати власну національну 

ідентичність як підґрунтя відкритого ставлення та поваги до розмаїття культурного 

вираження інших.  

Відповідно до Державного стандарту початкової освіти, затвердженого 

Постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 р. № 87 «Про затвердження 

Державного стандарту початкової освіти» з 1 вересня 2018 року впроваджуються 

створені під керівництвом О.Я. Савченко та Р.Б. Шияна нові типові освітні  

програми, які визначають мету початкової освіти, зокрема окреслюють 

рекомендовані підходи до планування й організації закладами початкової освіти 

єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових 

результатів навчання.  

Виходячи з вище означеного та з метою підвищення методичного та 

практичного рівнів професійної компетентності вчителів початкових класів, 

підготовка педагогів у межах спецкурсу «Підготовка вчителів початкових класів у 

системі післядипломної освіти до інтегрованого навчання» є своєчасною та 

актуальною. 
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Метою спецкурсу є підготовка вчителів початкових класів до реалізації 

інтегрованого навчання молодших школярів; формування мотиваційно-ціннісного 

ставлення до його впровадження в початковій освіті; розвиток професійних умінь і 

навичок свідомого творчого застосування засвоєних знань у практичній 

педагогічній діяльності та професійно важливих якостей, необхідних для їх 

здійснення; розвиток здатності до самоаналізу та самовдосконалення.  
 

Основні завдання спецкурсу: 

1. Сформувати мотиваційно-ціннісне ставлення вчителів початкових класів 

до впровадження інтегрованого навчання в початковій освіті. 

2. Ознайомити слухачів курсів з еволюцією розвитку інтеграційних 

процесів в освіті. Актуалізувати знання нормативно-правового забезпечення 

освітнього процесу Нової української початкової школи. 

3. Визначити базові положення концепції інтегрованого навчання 

молодших школярів, основу науково-методологічних підходів і принципів його 

реалізації, аспекти застосування в освітньому процесі в умовах модернізації 

початкової школи. 

4. Створити умови для самостійного опанування теоретичною базою та 

педагогічними умовами реалізації технологій тематичного та діяльнісного підходів 

до організації інтегрованого навчання в освіті учнів початкової школи.  

5. Розвивати професійні уміння й навички свідомого творчого застосування 

засвоєних знань у практичній педагогічній діяльності та професійно важливих 

якостей учителів початкових класів, необхідних для їх здійснення. 
 

Очікувані навчальні результати: 

Професійні знання:  

 сутність понять «інтеграція», «інтеграційні процеси», «міжпредметні 

зв’язки», «міжпредметна інтеграція», «інтегроване навчання»; 

 базові положення концепції інтегрованого навчання молодших школярів; 

 науково-методологічні підходи та принципи реалізації інтегрованого 

навчання молодших школярів; 

 аспекти реалізації інтегрованого навчання в освітньому процесі в умовах 

модернізації початкової школи; 

 теоретичну базу та педагогічні умови реалізації технологій тематичного та 

діяльнісного підходів до організації інтегрованого навчання в освіті учнів 

початкової школи. 
 

Професійні вміння:  

– здійснювати міжпредметну інтеграцію змісту навчання школярів;  

– організовувати активне навчання на засадах поєднання форм і методів 

пізнавальної, дослідницької та самоосвітньої діяльності учнів початкової школи; 

– створювати інтеграційний освітній простір закладу початкової освіти. 
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Цінності та ставлення: 

– вмотивованість на впровадження інтегрованого навчання в початковій 

школі; 

– орієнтованість на розвиток особистості дитини; 

– ціннісне ставлення до створення інтеграційного освітнього простору 

закладу початкової освіти; 

– постійне особистісне та професійне самовдосконалення, 

самореалізація та розвиток. 

 

 

Нормативна база проведення спецкурсу 

8. Закон України «Про освіту» № 2145-VIII редакція від 19.01.2019. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 (дата звернення 20.03. 2019).   

9. Державний стандарт початкової освіти URL: 

https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-zatverdzhennya-derzhavnogo-standartu-

pochatkovoyi-osviti (дата звернення 04.01.2017).  

10. Концепція «Нова українська школа» URL: 

https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reforms/ukrainska-shkola-compressed.pdf 

(дата звернення 05.02. 2017).  

11. Професійний стандарт «Вчитель початкових класів закладу загальної 

середньої освіти». URL: http://education-ua.org/ua/tsifri-i-fakti/1230-profesijnij-

standart-vchitel-pochatkovikh-klasiv-zakladu-zagalnoji-serednoji-osviti (дата 

звернення 05.09. 2018). 

12. Наказ МОН України від 15.01.2018 № 34 «Про деякі організаційні 

питання щодо підготовки педагогічних працівників для роботи в умовах Нової 

української школи» URL: https://imzo.gov.ua/2018/01/16/nakaz-mon-vid-15-01-

2018-34-pro-deyaki-orhanizatsijni-pytannya-schodo-pidhotovky-pedahohichnyh-

pratsivnykiv-dlya-roboty-v-umovah-novoji-ukrajinskoji-shkoly/ (дата звернення 

18.02. 2018).  

13. Порадник для вчителя: URL: http://nus.org.ua/wp-

content/uploads/2017/11/NUSH-poradnyk-dlya-vchytelya.pdf (дата звернення 05.01. 

2018). 

14. Наказ департаменту освіти і науки Запорізької ОДА від 14.06.2018  

№ 422 “Про організацію та проведення додаткового підвищення кваліфікації 

вчителів початкової школи за Концепцією НУШ у ІІ півріччі 2018 року”. 
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НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН  

Спецкурс 

 «Підготовка вчителів початкових класів у системі післядипломної освіти  

до інтегрованого навчання» 
№ Зміст Кількість годин 
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Модуль 1. Розвиток інтеграційних процесів в освіті 4 2 2 8 

1.1 Вхідне комплексне діагностування. Складання 

індивідуальної програми навчання 
– 2 – 2 

1.2 Становлення інтегрованого навчання в початковій 

освіті 
2 – – 2 

1.3 Сутність і зміст інтегрованого навчання 

молодших школярів 
2 – 2 4 

Модуль 2. Аспекти реалізації інтегрованого навчання в 

початковій школі 

2 6 2 10 

2.1 

Концептуальні основи інтегрованого навчання в 

початковій освіті. Принципи реалізації 

інтегрованого навчання 

2 – – 2 

2.2 

Міжпредметна інтеграція. Шляхи реалізації 

міжпредметної інтеграції змісту навчання 

молодших школярів 

– 2 – 2 

2.3 

Організація активного навчання на засадах 

оптимального поєднання форм і методів 

пізнавальної, дослідницької та самостійної 

освітньої діяльності учнів 

– 2 – 2 

2.4 
Інтеграційний освітній простір Нової української 

початкової школи 
– 2 – 2 

2.5 

Формування пізнавального інтересу учнів 

початкової школи в умовах реалізації 

інтегрованого навчання 
– – 2 2 

Модуль 3. Технології інтегрованого навчання 

молодших школярів 
0 2 4 6 

3.1 
Застосування технології тематичного підходу до 

організації інтегрованого навчання школярів 
– – 2 2 

3.2 
Реалізація інтегрованого навчання засобами 

застосування технології діяльнісного підходу 
– – 2 2 

3.3 Підсумкове заняття. Захист творчих робіт.  – 2 – 2 

Разом 6 10 8 24 
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ПРОГРАМНИЙ ЗМІСТ СПЕЦКУРСУ 

 

Модуль 1 

1.1. Вхідне комплексне діагностування. Складання індивідуальної програми 

навчання (2 год. – науково-дослідницька діяльність) 

Комп’ютерне тестування. Проєктування індивідуальної програми навчання 

в курсовий період підготовки до реалізації інтегрованого навчання в початковій 

школі (написання рефератів; підготовка доповідей; написання тез, статей; участь у 

науково-практичних конференціях; планування й організація наукових досліджень 

із спецкурсу; підготовка до захисту творчих курсових робіт та проєктів). 

1.2. Становлення інтегрованого навчання в початковій освіті (2 год. – 

навчально-професійна діяльність) 

Сутність інтеграційних процесів в початковій освіті. Генезис поняття та 

його сучасний стан. Ретроспективний аналіз розвитку інтеграційних процесів в 

початковій освіті в дослідженнях вітчизняних і зарубіжних учених від XVII ст. до 

сьогодення. Нормативно-правове забезпечення освітнього процесу Нової 

української початкової школи. Теоретичні й методологічні положення 

інтеграційних процесів у початковій школі. Засоби дослідження оптимізації та 

інтенсифікації навчання. 

1.3. Сутність і зміст інтегрованого навчання молодших школярів (2 год. – 

навчально-професійна діяльність, 2 год. – самоосвітня діяльність) 

Зміст понять «інтеграція», «інтеграційні процеси», «міжпредметні зв’язки», 

«міжпредметна інтеграція», «інтегроване навчання» у філософському, 

соціологічному, гносеологічному, логічному, психологічному, педагогічному та 

мовному аспектах. Сутнісні характеристики інтегрованого навчання. Поняття 

педагогічної інтеграції та її внутрішньопредметний, міжпредметний, 

внутрішньоособистісний та міжособистісний рівні реалізації. Шляхи впровадження 

інтегрованого навчання в контексті змістового, процесуального та організаційного 

аспектів. 

 

Модуль 2 

1.1. Концептуальні основи інтегрованого навчання в початковій освіті. 

Принципи реалізації інтегрованого навчання (2 год. – навчально-професійна 

діяльність) 

Базові положення концепції інтегрованого навчання, основа їх науково-

методологічних підходів, умови застосування в освітньому процесі початкової 

школи. Принципи реалізації інтегрованого навчання відповідно до його цілей і 

закономірностей. 
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2.2. Міжпредметна інтеграція. Шляхи реалізації міжпредметної інтеграції 

змісту навчання молодших школярів (2 год. – науково-дослідницька 

діяльність) 

Міжпредметна інтеграція. Функції міжпредметної інтеграції. Шляхи 

реалізації міжпредметної інтеграції змісту навчання молодших школярів.  

2.3. Організація активного навчання на засадах оптимального поєднання 

форм і методів пізнавальної, дослідницької та самостійної освітньої діяльності 

учнів початкової школи (2 год. – науково-дослідницька діяльність) 

Засоби організації активного навчання учнів початкової школи. Поєднання 

форм і методів пізнавального, дослідницького та самоосвітнього видів діяльності. 

Розробка методичних рекомендацій з організації активного навчання. Графічні 

організатори як візуальні засоби представлення інформації. 

2.4. Інтеграційний освітній простір Нової української початкової школи (2 

год. – науково-дослідницька діяльність – моделювання) 

Інтегратори освітнього простору закладу початкової освіти, взаємозв’язок 

між ними. Модель інтеграційного освітнього простору закладу початкової освіти.  

Шляхи створення сучасного інтеграційного освітнього простору Нової української 

початкової школи. Відкрите обговорення круглого стола. 

2.5. Формування пізнавального інтересу учнів початкової школи в умовах 

реалізації інтегрованого навчання (2 год. – самоосвітня діяльність) 

Особливості організації взаємного навчання. Застосування технології 

модерації в освітньому процесі молодших школярів. Розробка методичних 

рекомендацій «Формування пізнавального інтересу учнів початкової школи 

засобами застосування технології модерації».   

 

Модуль 3 

3.1. Застосування технології тематичного підходу до організації інтегрованого 

навчання школярів (2 год. – самоосвітня діяльність) 

Теоретичні основи та педагогічні умови застосування технології 

тематичного підходу до організації інтегрованого навчання. 

3.2. Реалізація інтегрованого навчання засобами застосування технології 

діяльнісного підходу (2 год. – самоосвітня діяльність) 

Теоретичні основи та педагогічні умови застосування технології 

діяльнісного підходу до організації інтегрованого навчання. 

3.3. Підсумкове заняття. Захист творчих курсових робіт. Вихідне комплексне 

діагностування (2 год. – науково-дослідницька діяльність) 

Формування аксіологічно-мотиваційного та рефлексивно-оцінювального 

компонентів готовності вчителів початкових класів до реалізації інтегрованого 

навчання молодших школярів. Захист курсових робіт.  
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освіти. Фундаментальні проблеми філософії освіти. 2006. №3 (5). С.22-33.  

11. Козловська І.М. Теоретико-методологічні аспекти інтеграції знань 
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ТЕЗАУРУС СПЕЦКУРСУ 

Державний стандарт початкової загальної освіти – документ, який визначає 

вимоги до обов’язкових результатів навчання учнів та умов організації 

освітнього процесу щодо їх досягнення та забезпечення на рівні початкової 

освіти. 
 

Загальні очікувані результати (ЗОРи) – вказують на рівень розвитку кожного 

вміння на завершення циклу (1-2 класи і 3-4 класи). 
 

Інтеграція – процес взаємодії, об’єднання, взаємовпливу, взаємопроникнення, 

взаємозближення, відновлення єдності двох або більше систем, результатом 

якого є утворення нової цілісної системи, яка набуває нових властивостей та 

взаємозв’язків між оновленими елементами системи. 
 

Інтегроване навчання – навчання, коли вчителі заохочують учнів робити зв’язок 

між дисциплінами і спиратися на знання і навички з кількох предметних 

областей. Це об’єднання у ціле компонентів об’єктів навчання, що є 

необхідним дидактичним засобом, за допомогою якого уможливлюється 

створення в учнів цілісного уявлення про об’єкт, що вивчається, формується 

компетентність на міжпредметному рівні. 
 

Компетентність – сукупність особистісних якостей учня (ціннісно-смислових 

орієнтацій, знань, умінь, навичок, здібностей), зумовлених досвідом його 

діяльності в певній соціально й особистісно значущій сфері; здатність учня 

самостійно реалізовувати практичну діяльність і розв’язувати життєві 

проблеми, яка засновується на набутому навчальному та життєвому досвіді, 

особистісних цінностях і здібностях. 
 

Конкретні очікувані результати (КОРи) – визначають обов’язковий зміст, «ядро 

знань», через який відбувається розвиток умінь згідно із загальними цілями 

відповідних галузей. 
 

Міжпредметні зв’язки – дидактичний засіб, який передбачає комплексний підхід 

до формування й засвоєння змісту освіти, що дає можливість здійснювати 

зв’язки між предметами для поглибленого, всебічного розгляду 

найважливіших понять, явищ. 
 

Освітня галузь (або галузі) – складник змісту освіти, що відображає певну сферу 

вивчення або об’єднує споріднені сфери. У навчальній програмі зазначаються 

галузь, до якої належить навчальний предмет або курс (або галузі, які він 

поєднує; орієнтовний навчальний час, відведений на кожну освітню галузь. 

Мета освітньої галузі – визначає її «життєву місію» та відображає 

«компетентнісний потенціал». 
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

  

Актуальність розробки й упровадження спецкурсу 

Побудова Нової української школи передбачає створення міцних основ 

початкової школи, адже вона є однією з органічних складових безперервної 

освіти, реформування якої відбувається на нових методологічних і теоретичних 

засадах, що зумовлює спрямування післядипломного педагогічного процесу на 

розвиток педагога нової початкової школи. Особливостями світоглядних 

позицій учителя НУШ є його усвідомлення нового змісту освіти, переорієнтація 

на формування ключових компетентностей та наскрізних умінь молодших 

школярів, потрібних для успішної самореалізації в суспільстві; орієнтація на 

потреби учнів в освітньому процесі, дитиноцентризм; розуміння наскрізності 

процесу виховання, який формує загальнолюдські цінності; педагогічна 

діяльність, що ґрунтується на партнерстві між учнем, учителем і батьками. 

Головна ідея підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

початкової школи полягає в забезпеченні індивідуально-особистісного та 

професійно-діяльнісного самовдосконалення слухачів на основі активізації 

їхньої базової освіти, набутого професійного та життєвого досвіду відповідно до 

індивідуально-особистих інтересів, соціальних запитів держави щодо 

ефективного виконання посадово-функціональних обов’язків.  

Серед профілів базових компетентностей педагогічних працівників 

початкової школи виокремлюються професійно-педагогічна компетентність, 

загальнокультурна компетентність, що передбачає обізнаність із новітніми 

науково обґрунтованими відомостями з педагогіки, психології, методики для 

створення освітньо-розвивального середовища, що сприяє цілісному 

індивідуально-особистісному становленню дітей молодшого шкільного віку.  

Відповідно до Державного стандарту початкової освіти, затвердженого 

Постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 р. № 87 «Про 

затвердження Державного стандарту початкової освіти» з 1 вересня 2018 року 

впроваджуються створені під керівництвом О.Я. Савченко та Р.Б. Шияна нові 

типові освітні  програми, які визначають мету початкової освіти, зокрема 

окреслюють рекомендовані підходи до планування й організації закладами 

початкової освіти єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення 

учнями обов’язкових результатів навчання.  

Виходячи з вище означеного та з метою підвищення методичного та 

практичного рівнів професійної компетентності вчителів початкових класів, 

підготовка педагогів у межах спецкурсу «Технології інтегрованого навчання 

молодших школярів» є своєчасною та актуальною. 
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Метою спецкурсу є підготовка вчителів початкових класів до реалізації 

інтегрованого навчання молодших школярів; розвиток професійних умінь і 

навичок свідомого творчого застосування засвоєних знань у практичній 

педагогічній діяльності та професійно важливих якостей, необхідних для їх 

здійснення; розвиток здатності до самоаналізу та самовдосконалення.  
 

Основні завдання спецкурсу: 

1. Сформувати мотиваційно-ціннісне ставлення вчителів початкових 

класів до впровадження інтегрованого навчання в початковій освіті. 

2. Визначити теоретичну базу та педагогічні умови реалізації технологій 

тематичного та діяльнісного підходів до організації інтегрованого навчання в 

освіті учнів початкової школи.  

3. Ознайомити слухачів курсів з особливостями реалізації тематичного 

навчання в початковій освіті, його формами та способами планування.  

4. Розкрити структуру уроків «відкриття нових знань» за технологією 

діяльнісного підходу.  

5. Створити умови для опанування методами та формами реалізації 

інтегрованого навчання молодших школярів. 

6. Розвивати професійні уміння й навички свідомого творчого 

застосування засвоєних знань у практичній педагогічній діяльності. 

7. Розвивати здатність вчителів початкових класів до саморефлексії, 

саморегуляції, уміння здійснювати адекватну самооцінку готовності до 

реалізації інтегрованого навчання в початковій освіті. 
 

Очікувані навчальні результати: 

Професійні знання:  

 сутність понять «інтегроване навчання», «тематичне навчання», 

«тематичний підхід», «діяльнісний підхід»; 

 базові положення та педагогічні умови реалізації технологій 

тематичного та діяльнісного підходів до організації інтегрованого навчання; 

 способи планування тематичного навчання в початковій освіті; 

 структуру уроків «відкриття нових знань» за технологією діяльнісного 

підходу. 
 

Професійні вміння:  

– здійснювати міжпредметну інтеграцію змісту навчання молодших 

школярів, планувати тематичний день і тиждень;  

– проєктувати навчальні плани та програми інтегрованих курсів; 

– моделювати уроки «відкриття нових знань» за технологією 

діяльнісного підходу. 
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Цінності та ставлення: 

– обізнаність у сфері сучасних досліджень щодо технологій 

інтегрованого навчання; 

– вмотивованість до використання сучасних надбань педагогіки в 

організації особистісно орієнтованого, діяльнісного, компетентнісного 

педагогічного процесу; 

– орієнтованість на розвиток особистості дитини; 

– орієнтованість на власне професійне вдосконалення. 

 

 

Нормативна база проведення спецкурсу 

1. Закон України «Про освіту» № 2145-VIII редакція від 19.01.2019. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 (дата звернення 20.03. 2019).   

2. Державний стандарт початкової освіти URL: 

https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-zatverdzhennya-derzhavnogo-standartu-

pochatkovoyi-osviti (дата звернення 04.01.2017).  

3. Концепція «Нова українська школа» URL: 

https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reforms/ukrainska-shkola-compressed.pdf 

(дата звернення 05.02. 2017).  

4. Професійний стандарт «Вчитель початкових класів закладу загальної 

середньої освіти». URL: http://education-ua.org/ua/tsifri-i-fakti/1230-profesijnij-

standart-vchitel-pochatkovikh-klasiv-zakladu-zagalnoji-serednoji-osviti (дата 

звернення 05.09. 2018). 

5. Наказ МОН України від 15.01.2018 № 34 «Про деякі організаційні 

питання щодо підготовки педагогічних працівників для роботи в умовах Нової 

української школи» URL: https://imzo.gov.ua/2018/01/16/nakaz-mon-vid-15-01-

2018-34-pro-deyaki-orhanizatsijni-pytannya-schodo-pidhotovky-pedahohichnyh-

pratsivnykiv-dlya-roboty-v-umovah-novoji-ukrajinskoji-shkoly/ (дата звернення 

18.02. 2018).  

6. Порадник для вчителя: URL: http://nus.org.ua/wp-

content/uploads/2017/11/NUSH-poradnyk-dlya-vchytelya.pdf (дата звернення 05.01. 

2018). 

7. Наказ департаменту освіти і науки Запорізької ОДА від 14.06.2018  № 

422 “Про організацію та проведення додаткового підвищення кваліфікації 

вчителів початкової школи за Концепцією НУШ у ІІ півріччі 2018 року”. 
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НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН  

Спецкурс 

  

«Технології інтегрованого навчання молодших школярів» 
 

№ Зміст Кількість годин 

А
у

д
и

то
р

н
а 

п
ід

го
то

вк
а 

П
о

за
ау

д
и

то
р

н
а 

п
ід

го
то

вк
а 

У
сь

о
го

 

Н
ав

ч
ал

ь
н

о
-

п
р

о
ф

ес
ій

н
а 

д
ія

л
ь
н

іс
ть

 

Н
ау

к
о

в
о

-

д
о

сл
ід

н
и

ц
ь
к
а 

д
ія

л
ь
н

іс
ть

 

С
ам

о
ст

ій
н

а 

о
св

іт
н

я 

д
ія

л
ь
н

іс
ть

 

Модуль 1. Застосування технології тематичного 

підходу реалізації інтегрованого навчання 
0 4 0 4 

1.1 
Тематичне навчання. Форми тематичного 

навчання 
– 2 – 2 

1.2 Планування тематичного навчання – 2 – 2 

Модуль 2. Реалізація інтегрованого навчання 

шляхом застосування  

технології діяльнісного підходу 
0 4 0 4 

2.1 

Структура уроків «відкриття нових знань» 

за технологією діяльнісного підходу. 

Модулювання уроків «відкриття нових 

знань» за технологією діяльнісного підходу 

– 2 – 2 

2.2 

Виготовлення ілюстративного матеріалу до 

уроків «відкриття нових знань» за 

технологією діяльнісного підходу 

– 2 – 2 

Модуль 3. Контрольно-діагностичний 0 8 0 8 

3.1 

Виконання самостійної роботи. Презентація 

індивідуальних, групових, колективних 

проєктів та творчих робіт, портфоліо, 

доповідей, трансляція відеоматеріалів 

– 4 – 4 

3.2 
Підсумкове заняття. Захист творчих 

курсових робіт 
– 4 – 4 

Разом 0 16 0 16 
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ПРОГРАМНИЙ ЗМІСТ СПЕЦКУРСУ 

 

Модуль 1 

1.1. Тематичне навчання. Форми тематичного навчання (2 год. – науково-

дослідницька діяльність) 

Інтеграція змісту навчального матеріалу з різних навчальних предметів 

як основа тематичного навчання молодших школярів. Форми тематичного 

навчання. 
 

1.2. Планування тематичного навчання (2 год. – науково-дослідницька 

діяльність) 

Планування тематичного навчання. Шляхи планування тематичного 

навчання: проведення уроків з міжпредметними зв’язками, проведення 

інтегрованих та бінарних уроків, організація тематичних днів і тижнів, 

впровадження навчальних проєктів, створення інтегрованих курсів. Інтелект-

карта як інструмент планування. 

Педагогічне проєктування авторських навчальних планів та програм 

інтегрованих курсів. 
 

Модуль 2 

2.1. Структура уроків «відкриття нових знань» за технологією діяльнісного 

підходу. Модулювання уроків «відкриття нових знань» за технологією 

діяльнісного підходу (2 год. – науково-дослідницька діяльність - 

дослідницький практикум) 

Структура уроків «відкриття нових знань» за технологією діяльнісного 

підходу: мотивація до навчально-пізнавальної діяльності, актуалізація й 

фіксування індивідуальних труднощів у пробній навчальній дії, виявлення місця 

та причин труднощів, побудова проєкту виходу з утруднення, реалізація 

побудованого проєкту, первинне закріплення з коментуванням, самостійна 

робота з самоперевіркою, включення в систему знань і повторень, рефлексія 

навчальної діяльності.  

Дослідницький практикум «Модулювання уроків «відкриття нових 

знань» за технологією діяльнісного підходу». 
 

2.2. Виготовлення ілюстративного матеріалу до уроків «відкриття нових 

знань» за технологією діяльнісного підходу (2 год. – науково-дослідницька 

діяльність – творча лабораторія)  

Творча лабораторія «Виготовлення ілюстративного матеріалу до уроків 

«відкриття нових знань» за технологією діяльнісного підходу». 

Лепбук як інформаційний інструмент, особлива форма організації 

навчального матеріалу, основа партнерської проєктної діяльності. 
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Модуль 3 

3.1. Контрольно-діагностичний (4 год. – науково-дослідницька діяльність) 

Виконання самостійної роботи. Презентація індивідуальних, групових, 

колективних проєктів та творчих робіт, портфоліо, доповідей, трансляція 

відеоматеріалів. 
 

3.2. Підсумкове заняття. Захист творчих курсових робіт (4 год. – науково-

дослідницька діяльність)  

Підсумкове заняття. Захист творчих курсових робіт. 
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ТЕЗАУРУС СПЕЦКУРСУ 

Базовий навчальний план загальноосвітніх навчальних закладів визначає 

структуру та зміст загальної середньої освіти через інваріантну і варіативну 

складові, які встановлюють погодинне співвідношення між освітніми 

галузями, гранично допустиме навантаження учнів та загальнорічну 

кількість навчальних годин. 
 

Інтегроване навчання – навчання, коли вчителі заохочують учнів робити 

зв’язок між дисциплінами і спиратися на знання і навички з кількох 

предметних областей. Це об’єднання у ціле компонентів об’єктів навчання, 

що є необхідним дидактичним засобом, за допомогою якого уможливлюється 

створення в учнів цілісного уявлення про об’єкт, що вивчається, формується 

компетентність на міжпредметному рівні. 
 

Міжпредметні зв’язки – дидактичний засіб, який передбачає комплексний підхід 

до формування й засвоєння змісту освіти, що дає можливість здійснювати 

зв’язки між предметами для поглибленого, всебічного розгляду 

найважливіших понять, явищ. 
 

Модельна навчальна програма – створюється на основі Стандарту початкової 

освіти експертною спільнотою і затверджується Міністерством освіти і науки 

України. Модельна навчальна програма містить: перелік освітніх галузей і 

навчальних предметів; види навчальних видів діяльності; засоби оцінювання 

навчальних досягнень учнів. 
 

Навчальна програма предмета або курсу – створюється учителями (самостійно 

або об’єднавшись у спільноти/мережі) на основі Стандарту початкової освіти 

або за зразком Модельної навчальної програми. 
 

Освітня галузь (або галузі) – складник змісту освіти, що відображає певну сферу 

вивчення або об’єднує споріднені сфери.  
 

Робочий навчальний план закладу освіти – розробляється навчальним закладом 

на основі Типового навчального плану і містить конкретизований варіативний 

складник Базового навчального плану (години, які можна використати 

додатково на вивчення предметів/освітніх галузей інваріантного складника, 

індивідуальні консультації та групові заняття з учнями). 
 

Типовий навчальний план – складається на основі Базового навчального плану і 

затверджується Міністерством освіти і науки України. Типовий навчальний 

план розподіляє навчальний час між навчальними предметами, курсами згідно 

із співвідношенням між освітніми галузями, яке визначено Базовим 

навчальним планом. 
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ДОДАТОК Ж 

 

Основні техніки модерації 

Ефективним способом організації взаємного навчання та оптимізації 

соціальної взаємодії вчителів початкових класів у процесі реалізації основної 

частини мотиваційного тренінгу «Організація інтегрованого навчання 

молодших школярів в освітньому просторі Нової української школи» є 

технологія модерації, основу якої складає техніка застосування 

інтерактивного спілкування в процесі групової роботи в режимі співпраці. 

Модерація як освітня технологія була розроблена в 1960-і роки в 

Німеччині й описана в працях учених і педагогів U. Greber, J. Maybaum, 

B. Priebe та W. Werzeln [314], M. Hartmann, M. Rieger та M. Luoma [316] та ін. 

В основу розробки її цілей, змісту й методів автори поклали педагогічні, 

психологічні та соціологічні аспекти, спрямовані на забезпечення 

комфортної роботи кожного учасника в групі з метою її удосконалення, 

цілеспрямування, структурування та досягнення конкретного результату. 

Важливу роль у підготовці вчителів до інтегрованого навчання в 

системі післядипломної педагогічної освіти відіграє викладач, зміст 

діяльності якого перетворюється на діяльність модератора та наставника в 

процесі опанування педагогами способами групової роботи. Модератор 

заохочує здобувачів освіти до співпраці, добирає цікаві й мотивуючі питання 

та вибудовує обговорення проблеми таким чином, щоб її тема була фактично 

розроблена. Важливим моментом роботи модератора є складання протоколу 

групової роботи, в якому візуально відображаються хід розв’язання 

проблеми та найбільш значущі результати групової роботи вчителів. 

Процес модерації складається з фаз, а саме: 

1. Постановка проблеми ставить перед учителями початкових класів 

завдання зібрати дані та встановити факти про неї (групове інтерв’ю).  

2. Оцінка встановлених фактів про проблему учасниками групи та їх 

реєстрація модератором. 
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3. Пошук розв’язання проблеми («мозковий штурм»).  

4. Трансформація різноманітних варіантів розв’язання проблеми та їх 

зіставлення з оцінкою встановлених під час другої фази процесу модерації 

фактів про неї. Відмова від деяких варіантів розв’язання та об’єднання тих, 

що задовольняють усіх учасників групи. 

У зв’язку із зазначеними фазами процес модерації під час підготовки 

вчителів початкових класів до інтегрованого навчання молодших школярів 

будується за наступними етапами:  

На підготовчому етапі модератор планує діяльність учасників групи 

та відповідає на ряд запитань:  

 Що знають здобувачі освіти про проблему або тему? 

 Які можуть бути очікування окремих учасників і групи в цілому від 

взаємного навчання, їх мотивація та наміри? 

 З якою метою проводиться модерація, які завдання вона розв’язує 

та який результат буде досягнуто в процесі її проведення? 

 Які обмеження існують в організації процесу взаємного навчання?  

 У який спосіб будуть розташовані групи (ієрархічно, 

функціонально, за інтересами, за видами діяльності, змінити сформовані 

звички розташування одна щодо одної)?  

 Який результат буде досягнуто в процесі модерації? 

Технологічний етап модерації складають зазначені вище фази: 

створення сприятливого клімату взаємного навчання, з’ясування потреб 

учителів початкових класів, визначення мети проведення модерації, 

формулювання проблеми, її візуалізація, організація групи в просторі, 

розташування груп, організація співпраці. На цьому етапі відбувається 

виявлення аспектів можливих розв’язань проблеми або теми, обговорення 

критеріїв їх вибору та форм презентації. 
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На аналітичному етапі здійснюється оцінка процесу взаємодії 

(письмово, усно, за допомогою шкал, наприклад, осі клімату та результату), 

оцінка спільно досягнутого результату.  

Основу модерації групової роботи складають її базові процеси 

візуалізація, вербалізація, презентація та зворотний зв’язок. 

Процес візуалізації, на думку А.В. Петрова [225], ґрунтується на 

принципах, що пояснюють необхідність наочного представлення знання: 

1. Необхідність чуттєвого сприйняття зовнішнього світу як 

обов’язкового процесу стимулювання розумової діяльності особистості.  

2. Необхідність опанування мовою символів як певної системи знаків, 

що чуттєво сприймаються особою та виступають носіями значення або сенсу. 

3. Необхідність на будь-якому рівні абстрактного мислення 

створювати опори на чуттєвий матеріал у вигляді ілюстрацій, схем, діаграм, 

графіків тощо.  

4. Обов’язковий зв’язок розумової діяльності будь-якого ступеня 

абстрактності з практикою є чуттєвою діяльністю. 

Візуалізація результатів спільної діяльності учасників взаємного 

навчання покликана з метою виявлення суперечностей в їх позиціях і 

документального оформлення результатів їх подолання, допомоги учасникам 

ідентифікувати себе з результатом або процесом групової роботи.  

Важливо взяти до уваги, що інформація, яка представляється в 

письмовому та усному мовленні сприймається й розуміється учасниками 

групової роботи по-різному. Якщо до письмового тексту можна повернутися 

декілька разів і вникнути в сенс поданої інформації, то в ситуації вербальної 

комунікації це можливо не завжди. Кращому розумінню сказаного сприяють 

образні вислови, афоризми, метафори, які полегшують формування образу 

знань у слухачів курсів. 

Узагальнення і конкретизація результатів роботи та їх презентація 

залежить від побудови заняття і реалізується в різних формах, таких як 
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картки, колажі, стінгазети, моделі, картини, сценічні постановки, слайди, 

відеофільми тощо.  

Підбивання підсумків роботи та обмін враженнями. Під час 

обговорення спільних результатів діяльності важливо приділити увагу 

багатоаспектному аналізу її способів, розробленим програмам або проєктам, 

питанням, пов’язаним з процесом інтерактивної взаємодії. Рефлексивний 

аналіз власної діяльності, процесу освітньої діяльності партнерів та її 

результатів – це розумова процедура, яка допомагає кожному учаснику 

навчального процесу визначити особистісний рівень розвитку під час роботи 

в групі, зробити спільну діяльність більш комфортною і продуктивною та 

краще організувати власну роботу надалі. Важливо, щоб рефлексія 

проводилася на кожному занятті та щоб в неї включалися всі учасники 

освітнього процесу. Під час підбивання підсумків роботи та обміну 

враженнями застосовуються наступні запитання: 

 Наскільки ви задоволені результатами спільної роботи?  

 Чи легко вам було працювати в групі?  

 Хто відчував себе некомфортно і чому?  

 Чи завжди має рацію той, хто бере на себе керівну роль в групі?  

 Які почуття переживає спікер, який представляє думку групи, але 

не розділяє її або недостатньо впевнений в її правильності?  

 До якого результату приводить позиція тих, хто вважає за краще 

відмовчуватися?  

 Що відчуває людина, якій не дають висловитися?  

 Що допомагає і що заважає спільній роботі?  

 Який новий досвід ви придбали в груповій роботі?  

Модератор також аналізує, узагальнює і конкретизує внесок кожного 

учасника в результат взаємної роботи. Він організує процес зіставлення 

вражень, оцінок та відгуків з початковими очікуваннями учасників, 

обговорення ступеню задоволеності ними.  
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На заключному етапі важливим є не тільки підведення підсумків 

роботи в діловому аспекті, а й вільний обмін думками та враженнями між 

учасниками, що становить суть зворотного зв’язку. 

Зворотній зв’язок – це взаємний обмін інформацією між учасниками 

групової роботи. Мета його організації в основному пов’язана з 

коригуванням подальших дій учителів і удосконаленням емоційного фону їх 

діяльності. Ми дотримувалися наступних правил організації зворотного 

зв’язку, зокрема: 

 перший крок модератора в побудові процесу зворотного зв’язку 

завжди був позитивним;  

 негативна фаза зворотного зв’язку з боку модератора відносилася 

не до особистості, а до способів її діяльності;  

 ми використовували питання: «Який варіант є найбільш 

ефективним»? «Які фактори заважали роботі, реалізації проєкту»? «Які 

способи діяльності були найпродуктивнішими»?  

 вказуючи на недоліки, ми завжди підкреслювали позитивні сторони 

критикованого явища.  

Організація процесу взаємного навчання вчителів початкових класів 

здійснюється з використанням технік, які модератор добирає відповідно до 

змісту та мети групової роботи, особливостей групи, складу та активності.  

Метод «мозкового штурму» – це оперативний метод розв’язання 

проблеми, в процесі застосування якого учасникам обговорення 

пропонується висловити якомога більшу кількість варіантів її розв’язання та 

обрати із загального числа висловлених ідей найбільш вдалі, які можна 

використати на практиці. Ми організовували «мозковий штурм», що 

складається з трьох етапів: 

1. Постановка проблеми.  

2. Генерація ідей. Особливості цього етапу: повна заборона на критику 

й будь-яку оцінку висловлених ідей; дозвіл на висловлення незвичайних і 

навіть абсурдних варіантів розв’язання проблеми, їх систематизація. 
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3. Відбір та оцінка ідей, які дозволяють виявити найбільш цінні ідеї та 

презентувати остаточний результат «мозкового штурму».  

Метод Уолта Діснея – це креативний метод, який проводиться в 

формі рольової гри, де учасники розглядають поставлену проблему з трьох 

точок зору: творчої, реалістичної та критичної. 

Цей метод названий на ім’я найвідомішого режисера, художника і 

продюсера в галузі мультиплікації Уолта Діснея, секрет успіху якого полягає 

в оригінальному підході до розв’язання креативних задач та перетворенні 

фантазій в реальний продукт з позиції різних героїв – Мрійника, Реаліста та 

Критика. Вочевидь, Мрійник – творча людина, ентузіаст, який формує нові 

ідеї та цілі, пропонує різноманітні, навіть фантастичні варіанти розв’язання 

проблеми. Завдання Реаліста – відібрати з ідей Мрійника ті, які можна 

втілити в життя, визначити конкретні шляхи їх реалізації, адже у нього 

прагматична позиція, яка дозволяє рекомендувати як структурувати та 

спланувати роботу для успішної реалізації розв’язання проблеми. У свою 

чергу Критик шукає недоліки в запропонованих Реалістом ідеях і планах, 

оцінює їх значущість та стимулює до вдосконалення. 

У процесі застосування цього методу ми намагалися постійно 

змінювати ролі вчителів та продовжувати обговорення проблеми до тих пір, 

поки розв’язання не буде знайдено. 

Метод «Шести капелюхів» – модераторський метод, автором якого 

є британський лікар Едвард де Боно, який досліджував латеральне мислення. 

Одним із прикладів такого мислення, на його думку, є техніка «шести 

капелюхів», де білий капелюх уособлює аналітичне мислення, червоний – 

емоційне, чорний – критичне, жовтий – оптимістичне, зелений – творче, 

синій – мислення у перспективі. У метафоричному розумінні, одягаючи 

кожний капелюх, можна поглянути на проблему з різних точок зору. 

Хоча колективне мислення являє собою в більшості випадків 

боротьбу різних думок, метод «Шести капелюхів» ефективно розв’язує цю 

проблему, змушуючи всіх учасників думати паралельно. Одягаючи капелюх 
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певного кольору, вчителі розглядають завдання з відповідного цьому 

капелюху ракурсу та функції, а саме: 

 Білий капелюх – капелюх інформації та потреби в ній. Одягаючи 

цей капелюх, учасники просять надати їм додаткову інформацію або дані, які 

допомагають оцінити проблему. 

 Червоний капелюх – капелюх емоцій, почуттів та інтуїцій – 

допомагає слухачам курсів описати свої емоції, які у них викликає проблема. 

 Жовтий капелюх – капелюх оптимізму, який дозволяє учасникам 

знайти позитивні сторони проблеми або варіант її розв’язання. 

 Чорний капелюх – капелюх песимізму. Кожен, хто його одягає, 

шукає недоліки в запропонованій ідеї.  

 Зелений капелюх – капелюх зростання і можливостей – це капелюх 

творчого мислення, пошуку цікавих альтернатив, пропозиції змін і внесення 

провокаційних ідей.  

 Блакитний капелюх – капелюх процесу оцінювання ефективності 

способу розв’язання проблеми та перспективи його застосування. 

Технологія «Mind-mapping» (від англ. – інтелект-карта, ментальна 

карта, карта знань, діаграма зв’язків, карта розуму, карта думок, асоціативна 

карта тощо) – спеціальна технологія модераторської практики організації 

спільної діяльності, яка проводиться за наступними правилами:  

1. У центрі дошки фіксується ключове слово, на якому зазначається 

тема обговорення або проблема. 

2.  Розміщуються від ключового слова інтелект-карти головні гілки, на 

яких зображуються ідеї, що виникають під час «мозкового штурму».  

3. Від головних гілок розташовуються гілки другого рівня та 

встановлюються взаємозв’язки між їх елементами, що сприяють появі нових 

точок зору, нових ідей і думок. 

4. Розв’язання проблемного завдання досягає мети побудови інтелект-

карти та завершує її створення.  
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Метод «Синектика» (від англ. synectics – поєднання різнорідних 

елементів) – метод творчого дослідження, який був розроблений Вільямом 

Гордоном і Джорджем Принсом у компанії Arthur D. Little Invention Design 

Unit у 1950 році та оснований на соціально-психологічній мотивації 

колективної інтелектуальної діяльності. Він складається з десяти кроків: 

1. Аналіз і визначення проблеми. 

2. Пропозиції спонтанних розв’язань проблеми. 

3. Нове формулювання проблеми. 

4. Побудова прямих аналогій. 

5. Побудова особистих аналогій. 

6. Побудова символічних аналогій. 

7. Побудова прямих аналогій. 

8. Аналіз прямих аналогій. 

9. Перенесення аналогій на проблему. 

10. Розробка підходів до розв’язання. 

У цьому методі застосовані чотири види аналогій – пряма, 

символічна, фантастична та особиста: 

1. При прямій аналогії проблема порівнюється зі схожим аналогічним 

об’єктом у природі чи техніці. Наприклад, для вдосконалення навички 

встановлювати міжпредметні зв’язки застосування прямої аналогії 

складається в тому, щоб розглянути, як пов’язані теми одного навчального 

предмета з темами інших дисциплін або якими технічними освітніми 

засобами інших дисциплін можна скористатися для розв’язання проблеми 

даного навчального предмета тощо. 

2. Символічна аналогія вимагає в парадоксальній формі сформулювати 

фразу, яка відображає сутність проблеми. Наприклад, «У процесі створення 

інтеграційного освітнього простору навчального закладу, в якому я працюю, 

провідну роль відіграє такий його інтегратор, як міська типографія, або 

обласна бібліотека, ботанічний сад.» тощо. 
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3. При фантастичній аналогії необхідно представити фантастичні 

засоби розв’язання проблеми. Наприклад, для вирішення проблеми 

вдосконалення вміння учнів визначати площу класної кімнати, їм 

знадобиться звичайний аркуш зошита з математики. 

4. Особиста аналогія (емпатія) дозволяє уявити себе тим предметом 

або частиною предмета, про який йде мова в задачі. У прикладі зі створенням 

інтеграційного освітнього простору закладу освіти уявити себе таким його 

інтегратором як ПК для вирішення проблеми організації дистанційного 

навчання учнів початкової школи. Таке перевтілення значно зменшує 

інерцію мислення і дозволяє розглядати задачу з нової точки зору. 

Технологія «Clustern» – спеціальна технологія модераторської 

практики, що характеризує процес систематизації навчального матеріалу за 

принципом від часткового до загального, об’єднує та використовує ряд 

описаних вище технік. Технологічно цей процес складається з ряду 

послідовних етапів. 

1. Встановлення або «побудова» двох «робочих стін». 

2. Визначення проблеми, яка вимагає розв’язання. 

3. Опис проблеми на картках. 

4. Розташування карток на першій «робочій стіні».  

5. Систематизація близьких за змістом карток-ідей на другій «робочій 

стіні». Критерієм такої комбінації служать загальні ознаки явища, 

пов’язаного з проблемою або її розв’язанням. За потреби картку можна 

продублювати й помістити до різних карток-ідей. 

6. Об’єднання близьких за значенням карток в «проблемну хмару».  

7. Побудова мережі «проблемних хмар» з їх елементами та 

взаємозв’язками. 

8. Визначення центрального поняття в кожній проблемній галузі, 

заголовок якого прописується на окремій картці певним кольором та 

розташовується над ним. 
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9. Визначення кожним учасником пріоритетних для нього ідей, тем, 

проблем та їх розв’язань.  

Техніка «SOFT» використовується з метою формування загальної 

картини уявлень про тему дослідження в наступній послідовності: 

1. Розподіл учасників на групи. 

2. Ознайомлення учасників груп з їх індивідуальними таблицями для 

проведення SOFT-аналізу. 

3. Заповнення учасниками груп SOFT-таблиць ідеями та пропозиціями 

розв’язання проблеми. 

4. Групове обговорення індивідуальних пропозицій, розташування 

загальних ідей в центрі таблиці. 

5. Пленарне обговорення SOFT-таблиць групами. 

6. Зведення загальних ідей груп в єдиний бланк SOFT-таблиць.  

Виходячи із зазначеного, модерація є універсальною інтерактивною 

технологією, яка супроводжує процес взаємного навчання та спільної 

групової роботи з досягнення освітньої, організаційної, управлінської та 

професійної мети. 

Взаємне навчання як особливий тип освітніх взаємодій – це процес 

пізнання, де знання видобуваються в спільній діяльності в діалозі між його 

учасниками. У ході такої колективної роботи здобувачі освіти мають 

можливість обмінюватися ідеями, способами дій, передавати та переймати 

досвід один одного, що дозволяє кожному вчителю початкових класів не 

тільки актуалізувати наявні у нього внутрішні потенціали, але й збагатити 

інтелектуальну, емоційну та діяльнісну сфери.  
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ДОДАТОК И 

Діагностичний інструментарій дослідження 

Додаток И.1 

Оцінка рівня готовності педагога до розвитку (Методика В.І. Звєрєвої, 

Н.В. Нємової) 

Інструкція: Прочитайте твердження та поставте біля кожного 

відповідний бал: 

4 – якщо твердження повністю відповідає Вашій думці;  

3 – скоріше відповідає, ніж ні;  

2 – і так, і ні;  

1 – скоріше не відповідає; 

0 – не відповідає.  

Анкета № 1 

№ з/п Твердження Бал 

1 Я прагну вивчити себе  

2 Я залишаю час для розвитку, попри зайнятість на роботі чи 

домашні справи 

 

3 Перешкоди, що виникають, стимулюють мою активність  

4 Я шукаю зворотний зв'язок, оскільки це допомагає мені 

дізнатися й оцінити себе 

 

5 Я знаходжу час для аналізу власної діяльності  

6 Я аналізую свої почуття і досвід  

7 Я багато читаю  

8 Я часто дискутую з професійних питань  

9 Я вірю в свої можливості  

10 Я прагну бути більш відкритою людиною  

11 Я усвідомлюю той вплив, який чинять на мене люди, що мене 

оточують 

 

12 Я керую своїм професійним розвитком і отримую позитивні 

результати 

 

13 Я отримую задоволення від оволодіння новим  

14 Зростання відповідальності не лякає мене  

15 Я позитивно ставлюся до кар’єрного зростання  

Сума балів  

 

Отримана сума балів переводиться в 100 бальну систему по формулі: 

𝐴1 =
∑,балів

60
∙ 100. 
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Додаток И.2 

 

Діагностика пізнавальної активності 

(Т.А. Гусєва) 

 

Інструкція: оцініть кожне твердження балами від 0 до 10. 

Твердження: 

1. Я завжди довожу почату діяльність до кінця. 

2. Буває, що я відмовляюся від запланованої діяльності, переношу її «на 

потім». 

3. Навіть якщо у мене щось не виходить, я оптимістично передбачаю 

позитивний результат.  

4. У процесі виконання діяльності у мене часто проявляється 

невпевненість, небажання реалізовувати свої наміри. 

5. Я завжди покладаюся тільки на себе і свою працездатність. 

6. Невдачі у мене відбуваються тільки завдяки обставинам, що 

впливають на хід виконання дії.  

7. Виконуючи певну діяльність, я не притримуюсь послідовності її 

виконання. 

8. Мої дії завжди цілеспрямовані та послідовні. 

9. Виконуючи колективну діяльність, я прагну розв’язати поставлені 

задачі: допомогти колегам реалізувати себе в колективі, заслужити його 

схвалення. 

10. Я намагаюсь бути незалежним і самостійним, відстоюю своє «я», 

своє діло. 

11. Я наполегливо прагну навчитися якимось діям. 

12. Я проявляю наполегливість для посилення самоповаги, підвищення 

самооцінки, посилення почуття впевненості. 

Рівень пізнавальної активності: сума балів за твердження 1, 3, 5, 7, 9, 

11.  

Отримана сума балів переводиться в 100 бальну систему по формулі: 

𝐴2 =
∑,балів

60
∙ 100. 
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Додаток И.3 

Методика виявлення рівня професійного спрямування вчителів до 

реалізації інтегрованого навчання 

(авторська методика адаптована за Т.Д. Дубовицькою) 
 

Призначення: Методика складається з 20 тверджень. На їх основі 

визначається рівень професійного спрямування вчителів до реалізації 

інтегрованого навчання, яка розкривається в ступені виявлення їх прагнення 

до оволодіння цією діяльністю.  
 

Інструкція: Вам пропонується 20 тверджень про Ваш професійний 

намір впроваджувати інтегроване навчання в початковій школі. Для кожного 

твердження оберіть один, найбільш доцільний на Вашу думку варіант: 

«правильно», «мабуть правильно», «мабуть неправильно», «неправильно». 
 

Анкета: 

№ 

з/п 
Твердження 

Варіант відповіді 

«
П

р
ав

и
л
ьн

о
»

 

«
М

аб
у

ть
 

п
р

ав
и

л
ьн

о
»

 

«
М

аб
у

ть
 

н
еп

р
ав

и
л
ьн

о
»

 

«
Н

еп
р

ав
и

л
ьн

о
»

 

1 Кожний учитель повинен мати можливість 

підвищити фахову кваліфікацію в тій галузі, яка 

йому подобається, відповідає його інтересам і 

здібностям. 

    

2 Якби я мав можливість почати вчитися знову, я 

б обрав підготовку до реалізації інтегрованого 

навчання. 

    

3 Мій професійний вибір зумовлений не стільки 

бажанням оволодіти навичками здійснення 

цього процесу, скільки певними обставинами. 

    

4 Моє бажання отримати нові знання з 

інтегрованого навчання достатньо 

обґрунтоване. 

    

5 Я навчаюся перш за все для отримання 

посвідчення про підвищення кваліфікації, 

обрана галузь мене мало цікавить. 

    

6 У впровадженні інтегрованого навчання в 

початковій освіті я бачу мало привабливого. 
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7 Мої заняття у вільний час певним чином 

пов’язані з підготовкою до реалізації 

інтегрованого навчання молодших школярів. 

    

8 У педагогіці є багато освітніх галузей, які 

подобаються мені значно більше, ніж 

інтегроване навчання. 

    

9 Із власної ініціативи я читаю додаткову 

літературу про технології реалізації 

інтегрованого навчання. 

    

10 Після закінчення навчання в закладі 

післядипломної освіти я буду 

самовдосконалюватися в цій освітній галузі, 

щоб працювати ефективніше. 

    

11 Навряд чи в майбутньому я буду здійснювати 

реалізацію інтегрованого навчання молодших 

школярів у педагогічній діяльності. 

    

12 Я намагатимуся зробити все можливе, щоб не 

впроваджувати цей вид навчання в школі.  

    

13 Навіть якщо мені буде дуже важко здійснювати 

цю професійну діяльність, я намагатимуся 

впровадити її в освітній процес своїх учнів. 

    

14 Я б хотів паралельно навчатися й спробувати 

застосувати деякі нові технології реалізації 

інтегрованого навчання зі своїми учнями. 

    

15 У мене немає бажання в майбутньому 

впроваджувати інтегроване навчання. 

    

16 При нагоді прагну познайомитися з досвідом 

реалізації інтегрованого навчання колег. 

    

17 Я спробує впровадити цей вид навчання в своїй 

практичній діяльності, можливо ненадовго. 

    

18 Реалізація інтегрованого навчання в початковій 

освіті дасть мені змогу в майбутньому цілком 

проявити себе, свої здібності. 

    

19 Після закінчення навчання в закладі 

післядипломної освіти планую не 

використовувати технології реалізації 

інтегрованого навчання в своїй професійній 

діяльності. 

    

20 У житті людини не все залежить від неї самої, 

їй доводиться інколи миритися з обставинами. 

    

Разом     
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Обробка результатів тесту: Підрахувати суму набраних балів у 

відповідності з ключем до тесту. За кожний збіг із ключем поставте 1 бал.  

Ключ до тесту: Поставити по 1 балу за відповіді «правильно» або 

«мабуть, правильно» на твердження: 2, 4, 7, 9, 10, 13, 14, 16, 18.  

Поставити по 1 балу за відповіді «неправильно» або «мабуть, 

неправильно» на питання: 3, 5, 6, 8, 11, 12, 15, 17,19. 

1 та 20 твердження – не враховуються. 

Отримана сума балів переводиться в 100 бальну систему по формулі: 

𝐴3 =
∑,балів

18
∙ 100. 

 

Елементарний рівень діагностується в учителів початкових класів з 

низьким ступенем професійного спрямування до впровадження 

інтегрованого навчання в початковій школі, які не бажають застосовувати 

його в практичній діяльності.  

 

Репродуктивний рівень притаманний учителям з недостатньо 

розвиненим професійним спрямуванням до реалізації інтегрованого навчання 

молодших школярів. У них є певні сумніви щодо успішного здійснення цієї 

педагогічної діяльності.  

 

Продуктивний рівень діагностується у вчителів, які спрямовані на 

впровадження інтегрованого навчання в початковій освіті та прагнуть 

застосовувати його в практичній педагогічній діяльності, але усвідомлюють 

недостатність знань для успішної реалізації цього процесу. При наполегливій 

праці такі педагоги зможуть оволодіти професійними навичками його 

здійснення на досить високому рівні. 

 

Творчий рівень свідчить про те, що вчителі початкових класів 

спрямовані на оволодіння професійними навичками здійснення процесу 

реалізації інтегрованого навчання учнів молодшого шкільного віку. Вони 

прагнуть до самовдосконалення в цій професійній галузі, вільний час 

присвячують справам, що мають відношення до неї, спілкуються з фахівцями 

в цій сфері діяльності. 
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Додаток И.4 

Розуміння змісту інтегрованого навчання в початковій освіті 

(авторський тест) 

1. Позначте поняття, яке є протилежним поняттю «інтеграція»: 

а) систематизація; 

б) уніфікація; 

в) диференціація; 

г) класифікація. 

 

2. Чи правильне твердження, що терміни «міжпредметні зв’язки» та 

«інтегроване навчання» є синонімами? 

а) так; 

б) ні. 

 

3. При неявній інтеграції учитель: 

а) виділяє спеціальні уроки для опанування учнями навичок; 

б) не виділяє спеціальні уроки для опанування учнями навичок; 

в) створює інтегрований курс з вироблення навичок; 

г) створює програму для гурткової роботи з формування навичок. 

 

4. Яка інтеграція передбачає вивчення учнями теми з різних точок 

зору? 

а) інтеграція навичок; 

б) інтеграція напрямів; 

в) перспективна інтеграція; 

г) послідовна інтеграція; 

ґ) тематична інтеграція. 

 

5. Встановіть відповідність між зазначеними видами інтеграції та їх 

визначеннями: 

1) тематична інтеграція; 

2) інтеграція навичок; 

3) перспективна інтеграція. 

 

а) інтеграція на основі змісту навчальних предметів _______________; 

б) інтеграція, орієнтована на формування способів дій _____________; 

в) інтеграція на ціннісно-смисловому рівні ______________________. 
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6. Впровадження діяльнісного підходу до організації інтегрованого 

навчання передбачає (3): 

а) поясненні змісту навчального матеріалу; 

б) долучення нових фактів для демонстрації різних аспектів теми; 

в) формуванні навичок учнів; 

г) моделювання способів дій здобувачів освіти; 

д) розвиток критичного мислення учнів. 

 

7. Зазначте способи організації інтегрованого навчання (3). 

а) встановлення міжпредметних зв’язків на уроках з окремих 

навчальних дисциплін; 

б) формування предметних компетентностей на уроках з окремих 

навчальних предметів; 

в) організація проблемного навчання; 

г) проведення тематичних днів; 

ґ) керування пізнання освітніх знань з конкретної навчальної 

дисципліни. 

 

8. Зазначте фактори, які НЕ є інтегративними та НЕ сприяють 

реалізації інтегрованого навчання в початковій школі: 

а) діяльнісний характер змісту; 

б) особистісно-смислова сфера змісту; 

в) проблема; 

г) гностична основа навчання; 

ґ) прагнення дитини до цілісного бачення світу; 

д) наявність одного вчителя. 

 

9. Зазначте рівні, на яких НЕ встановлюються зв’язки між предметами 

(3).  

а) операційно-діяльнісний рівень; 

б) особистісний рівень; 

в) змістовий рівень; 

г) ціннісно-смисловий рівень. 

 

10. Результатами інтегрованого навчання є: (Оберіть всі правильні 

відповіді.) 

а) розуміння учнем сутності об’єкта чи явища в контекстах різних 

навчальних предметів; 

б) формування цілісної картини світу дитини; 
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в) формування початкової бази знань для розгляду 

міждисциплінарних проблем; 

г) вміння системно мислити; 

ґ) вивчення концепцій та формування навичок, необхідних для 

розв’язування конкретних предметних проблем та питань. 

Отримана сума балів переводиться в 100 бальну систему по формулі: 

𝐴4 =
∑,балів

10
∙ 100. 

 

Додаток И.5 

 

Сформованість системи психолого-педагогічних знань 

з інтегрованого навчання 

(авторський тест) 
  

1. Метою інтегрованого навчання НЕ є: 

а) ущільнити знання; 

б) опанувати значний за обсягом навчальний матеріал за період уроку; 

в) розвивати здібності учнів; 

г) об’єднати споріднені матеріали кількох предметів навколо однієї 

теми; 

ґ) пристосувати умови навчання до особливостей різних груп 

учнів та забезпечити кожному учневі оптимальний характер 

пізнавальної діяльності; 

д) виховувати креативну особистість, готову до творчого пошуку. 

 

2. Запишіть, хто з науковців поклав інтеграцію в основу курсу 

навчання грамоти аналітико-синтетичним методом. (Ушинський) 

__________________________________________________________________ 
 

3. Виберіть та підкресліть прізвища науковців (4), які переймаються 

проблемою інтегрованого навчання: 

І.Д. Бех 

І.О. Большакова 

В.К. Буряк 

С.У. Гончаренко 

Ю.І. Дик 

Г.В. Дорофєєв 

А.О. Кірсанов 

П.І. Підкасистий 
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4. На педагогічному рівні інтеграцію досліджували такі науковці як: 

а) С.І. Архангельський; 

б) Г.І. Батуріна; 

в) М.Г. Іванчук; 

г) Г.Ф. Федорець; 

ґ) Д.Н. Федорова; 

д) С.І. Якименко. 

Встановіть відповідність між цими вченими та їх визначенням 

інтеграції: 

а) дидактична умова (ґ ) ______________________________________ 

б) засіб навчання (д) __________________________________________ 

в) процес і результат навчання (в) _______________________________ 

г) взаємозв’язок змісту, методів та форм навчання (а) ______________ 

ґ) цілісний навчально-виховний процес (б) _______________________ 

д) різноманітні зв’язки між структурними компонентами педагогічної 

системи (г) ________________________________________________________ 

 

5. Позначте підходи до організації інтегрованого навчання (3): 

а) мультидисциплінарний підхід; 

б) міждисциплінарний підхід; 

в) метадисциплінарний підхід; 

г) трансдисциплінарний підхід. 

 

6. Встановіть відповідність між зазначеними в попередньому питанні 

підходами до організації інтегрованого навчання та їх визначеннями: 

а) інтегрування навчального змісту з кількох предметів без порушення 

цілісності навчальних дисциплін – це (мультидисциплінарна) ___________ 

б) вивчення навчального матеріалу кількох освітніх галузей 

відбувається в межах одного інтегрованого курсу – це (міждисциплінарна) 

________________________________________________________________  

в) розроблення навчальних програм на основі запитів учнів або 

реалізації проєктів для формування наскрізних навичок в реальному 

контексті – це трансдисциплінарна) __________________________________ 

 

7. На чому учитель робить акцент, коли впроваджує діяльнісний 

підхід до організації інтегрованого навчання? (Оберіть всі правильні 

відповіді.) 

а) поясненні змісту навчального матеріалу; 

б) долучені нових фактів для демонстрації різних аспектів теми; 



278 

 

 

в) формуванні навичок учнів; 

г) моделюванні способів дій учнів; 

ґ) розвитку критичного мислення учнів. 

 

8. Учитель впроваджує тематичний підхід до організації інтегрованого 

навчання. На чому він робить акцент? (Оберіть всі правильні відповіді.) 

а) поясненні змісту навчального матеріалу; 

б) формуванні навичок учнів; 

в) долучені нових фактів для демонстрації різних аспектів теми; 

г) моделюванні способів дій учнів; 

ґ) розвитку критичного мислення учнів. 

 

9. Якими способами учитель може організувати інтегроване навчання? 

(Оберіть всі правильні відповіді.) 

а) застосувати міжпредметні зв’язки на уроках з окремих 

навчальних дисциплін; 

б) формувати предметні компетентності на уроках з окремих 

навчальних предметів; 

в) організувати проблемне навчання; 

г) проводити тематичний день; 

ґ) керувати вивчення навчального матеріалу з конкретної навчальної 

дисципліни. 

 

10. Чи правильне твердження, що на законодавчому рівні вчителям 

початкової школи дозволено самостійне планування навчальних планів та 

програм: 

а) так; 

б) ні. 

 

11. Принципами інтегрованого навчання НЕ є: 

а) системність; 

б) проблемність; 

в) індивідуалізація; 

г) цілісність; 

ґ) доступність; 

д) діалогічність. 

 

12. Кількість тематичних днів, проведених впродовж місяця, залежить 

від рівня підготовки класу та може коливатися в межах місяця: 
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а) від 2 до 3 тематичних днів; 

б) від 4 до 5тематичних днів; 

в) більше 5 тематичних днів на місяць. 

 

13. Реалізація інтегрованого навчання здійснюється в процесі 

організації: 

а) інтегрованих уроків; 

б) проєктів;  

в) уроків з міжпредметними зв’язками; 

г) диференційованого навчання; 

ґ) тематичного навчання. 

 

14. Встановіть послідовність між зазначеними поняттями та їх 

характеристиками: 

1) інтегровані уроки; 

2) бінарні уроки; 

3) міжпредметні зв’язки. 

 

а) інформація з різних навчальних предметів подається окремими 

блоками, що об’єднані навчальною темою (2) __________________________; 

б) короткі, принагідні вкраплення в урок відомостей з матеріалу 

інших предметів (3) _______________________________________________; 

в) поєднують знання з предметів, що інтегруються навколо однієї 

теми (1) __________________________________________________________. 

 

15. Чи правильне твердження, що тематичний день може 

перетворюватися на дводенний чи триденний? 

а) так; 

б) ні. 

 

16. Кількість тематичних днів, проведених впродовж місяця, залежить 

від рівня підготовки класу та може коливатися в межах місяця: 

а) від 2 до 3 тематичних днів; 

б) від 4 до 5 тематичних днів; 

в) більше 5 тематичних днів на місяць. 

 

17. При неявній інтеграції учитель: 

а) виділяє спеціальні уроки для опанування учнями навичок; 

б) не виділяє спеціальні уроки для опанування учнями навичок; 
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в) створює інтегрований курс з вироблення навичок; 

г) створює програму для гурткової роботи з формування навичок. 

 

18. Зазначте фактори, які не є інтегративними та не сприяють 

реалізації інтегрованого навчання в початковій школі: 

а) діяльнісний характер змісту; 

б) особистісно-смислова сфера змісту; 

в) проблема; 

г) гностична основа навчання; 

ґ) прагнення дитини до цілісного бачення світу; 

д) наявність одного вчителя. 

 

19. На яких рівнях встановлюють зв’язки між предметами? (Оберіть 

всі правильні відповіді.) 

а) операційно-діяльнісному рівні; 

б) особистісному рівні; 

в) змістовому рівні; 

г) ціннісно-смисловому рівні. 

 

20. Візуальні засоби представлення інформації, які допомагають 

класифікувати та узагальнювати дані про об’єкти – це (графічні 

організатори) __________________________________________________. 

 

Отримана сума балів переводиться в 100 бальну систему по формулі: 

𝐴5 =
∑,балів

15
∙ 100. 

 

Додаток И.6 

Володіння професійними навичками реалізації інтегрованого навчання 

(авторські практичні завдання) 

 

Практичне завдання 1. Розробіть комплексну карту уроку з 

міжпредметними зв’язками з інтегрованого курсу «Я досліджую світ» у 1 

класі за темою «Органи чуття – наші помічники». 

 

Практичне завдання 2. Сплануйте тематичний тиждень освітнього 

процесу в 2 класі з теми «Способи передавання інформації». 
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Практичне завдання 3. Розробіть фрагмент уроку-дослідження ролі 

суфіксів у слові з української мови в 3 класі за темою «Словотворчі вправи та 

моделювання будови слів». 

 

Практичне завдання 4.  Наведіть приклад створення проблемної 

ситуації на уроці математики в 4 класі з теми «Одиниці вимірювання часу. 

Розв’язання задач на обчислення тривалості подій» у контексті його 

проведення за технологією діяльнісного підходу. 

 

Шановні експерти, вам пропонується оцінити балами від 1 до 5 

виконання практичних завдань за такими критеріями: 

1. Уміння відобразити ідеї інтеграції під час формулювання 

комплексної мети уроку, досягнення якої сприяє розвитку наскрізних умінь 

учнів початкової школи на основі практичної діяльності в різних освітніх 

галузях. 

2. Уміння поєднувати зміст різних навчальних предметів на 

змістовому, процесуальному та організаційному рівні його реалізації. 

3. Доцільність та ефективність використання методів та технологій 

інтегрованого навчання, їх цільова спрямованість та відповідність змісту 

уроку. 

4. Уміння створювати умови для активізації різних видів діяльності 

молодших школярів у процесі творчого самостійного відкриття нових знань. 

5. Уміння розробляти (добирати) завдання, які реалізують інтеграцію 

різних галузей початкової освіти. 

6. Доцільність використання ІКТ. 

7. Цілісність структури інтегрованого уроку (фрагменту уроку), логічна 

взаємодія його елементів. 

 

Отримана сума балів переводиться в 100 бальну систему по формулі: 

𝐴6 =
∑,балів

35
∙ 100. 
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Додаток И.7 

 

Методика виявлення рівня знань учителів щодо основ використання 

ІКТ у методичній діяльності вчителя початкових класів, видів й 

можливостей сучасних й перспективних ІКТ  

(авторська методика адаптована  

за О.В. Співаковським, Л.Є. Петуховою, В.В. Котковою) 

 

Інструкція: Дайте відповіді на наведені запитання, для цього оберіть 

один або декілька варіантів відповідей із запропонованих.  

 

1. Складові інформаційно-комунікаційних компетентностей учителя 

початкових класів:  

а) адекватна самооцінка;  

б) система знань, умінь і навичок;  

в) особистісні якості;  

г) інформатизація освіти. 

 

2. Скільки хвилин не може перевищувати безперервна робота з 

екраном із учнями 2-4 класів?  

а) 5 хвилин; 

б) 10 хвилин; 

в) 15 хвилин; 

г) 20 хвилин. 

 

3. Гігієнічні норми і правила впровадження в навчальний процес ІКТ 

містять вимоги:  

а) до приміщень, де знаходяться комп’ютери;  

б) до обладнання місць для занять;  

в) до комп’ютерної грамотності вчителя;  

г) до режиму занять і відпочинку на уроці. 

 

4. Який навчальний матеріал доречно шукати для уроків з математики 

в Інтернеті?  

а) презентації та математичні ігри;  

б) дитячий живопис;  

в) малюнки;  

г) озвучені тексти казок;  
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д) вірші, загадки.  

 

5. Яка головна характеристика навчального діалогу дитини з 

комп’ютером?  

а) ігровий характер;  

б) педагогічна спрямованість;  

в) елементи новизни;  

г) позитивна спрямованість. 

  

6. Гігієнічні норми і правила впровадження в навчальний процес ІКТ 

містять вимоги:  

а) до приміщень, де знаходяться комп’ютери;  

б) до обладнання місць для занять;  

в) до комп’ютерної грамотності вчителя;  

г) до режиму занять і відпочинку при роботі. 

  

7. На яке сприймання розраховані мультимедійні програми?  

а) опосередковане;  

б) послідовне;  

в) самостійне. 

  

8. Створення _____________ допомагає вчителю вирішити 

організаційні, інформаційні питання, втілити в життя творчі задуми, створити 

серед учнів і батьків класного колективу відчуття «місця зустрічі».  

а) відомостей успішності;  

б) інтерактивних батьківських зборів;  

в) сайту класу;  

г) пам’яток для батьків. 

  

9. Які види робіт належать до етапу вивчення нової теми уроку 

образотворчого мистецтва?  

а) розгляд предмета або організація сприйняття творів мистецтва;  

б) методологічне пояснення на дошці;  

в) колективний аналіз учнівських робіт;  

г) організація робочих місць;  

д) повторення правил техніки безпеки. 

 

10. Визначте правдиві методичні рекомендації щодо підготовки й 

проведення комп’ютерних уроків.  
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а) із учнями 2-4 класів працювати, коли в комп’ютерному класі є 

інтерактивна дошка;  

б) усі завдання бажано оформити графікою, забезпечити ігровими 

ефектами;  

в) інколи залишати учнів без контролю під час роботи в Інтернет;  

г) за потребою слідкувати за дотриманням санітарно-гігієнічних 

вимог;  

д) необхідно передбачити захист від несанкціонованих дій 

користувача, розробити дружній інтерфейс;  

е) повинні бути передбачені реакція на хибну відповідь і 

можливість її виправити. 

  

11. Які способи застосування ІКТ доцільні для уроків фізичної 

культури?  

а) пошук та добір навчального матеріалу в Інтернеті;  

б) унаочнення завдяки мультимедійній презентації;  

в) створення дидактичного матеріалу;  

г) тестування;  

д) музичний супровід;  

е) практичні вправи. 

  

12. Оберіть основні етапи проєктної роботи:  

а) підготовка;  

б) постановка проблемного питання;  

в) підведення підсумків;  

г) планування;  

д) перевірка гіпотез;  

е) основна робота за проєктом. 

  

13. Які пропедевтичні курси інформатики вивчаються в практиці 

роботи початкової школи?  

а) «Початкова інформатика»;  

б) «Кроки до інформатики. Шукачі скарбів»;  

в) «Інформатика для найменших»;  

г) «Сходинки до інформатики»;  

д) «Комп’ютерленд». 

 14. За критерієм використання джерел і засобів виховного впливу на 

особистість школярів форми роботи поділяють на:  

а) інформаційні;  
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б) словесні;  

в) практичні;  

г) наочні. 

  

15. Визначте критерії ефективності використання комп’ютера в роботі 

вчителя.  

а) економічність;  

б) компактність;  

в) інтегративність;  

г) наочність;  

д) можливість проведення моніторингу;  

е) проблемність;  

ж) можливість творчого розвитку особистості учнів. 

  

16. Як доцільно використовувати ІКТ під час роботи з батьками?  

а) проведення електронного анкетування;  

б) проведення інтелектуальних ігор;  

в) складання «Пам’яток»;  

г) показ презентацій;  

д) робота учнів з Інтернет;  

е) створення сайту класу. 

  

17. Які можливості ІКТ доцільно використовувати під час проведення 

класної години?  

а) презентації;  

б) створення портфоліо учня;  

в) робота учнів з комп’ютером та Інтернеті;  

г) оформлення відомостей успішності. 

  

18. Який перший етап проєктної роботи?  

а) підготовка;  

б) постановка проблемного питання;  

в) підведення підсумків;  

г) планування;  

д) перевірка гіпотез. 

 

 19. Які можливості ІКТ доцільно використовувати під час 

оформлення документації класного керівника?  

а) створення баз даних;  
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б) показ презентацій;  

в) створення портфоліо учнів;  

г) робота учнів з комп’ютером та Інтернеті;  

д) створення сайту класу;  

е) оформлення відомостей успішності.  

 

20. Визначте критерії ефективності використання комп’ютера в роботі 

класного керівника.  

а) економічність;  

б) компактність;  

в) інтегративність;  

г) наочність;  

д) можливість проведення моніторингу;  

е) проблемність;  

ж) можливість творчого розвитку особистості учнів. 

  

Бланк для відповідей: 

 
 

Критерії оцінювання тестових завдань: Кожна повна правильна 

відповідь тесту оцінюється в 1 бал, неповна – 0,5 бала, неправильна – 0 

балів. Максимальна можлива кількість набраних балів тесту – 20.  

При загальному оцінюванні доцільно виходити з того, що при 

отриманні:  

до 5 балів – знання незадовільні («низький рівень»);  

6-10 балів – знання задовільні («середній рівень»);  

11-18 балів – знання добрі («достатній рівень»);  

19-20 балів – знання відмінні («високий рівень»). 

Отримана сума балів переводиться в 100 бальну систему по формулі: 

𝐴7 =
∑,балів

20
∙ 100. 
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Додаток И.8 

 

Діагностика творчого потенціалу та креативності 

(Є.І. Рогов) 

 

Інструкція до методики: Щоб довідатись про свій творчий 

потенціал, уважно прочитайте запитання і виберіть одну відповідь з трьох 

запропонованих.  

 

Тестові запитання: 

1. Чи вважаєте Ви, що оточуючий Вас світ може бути покращений? 

а) так; 

б) ні, він і так достатньо хороший; 

в) так, але лише де в чому. 

 

2. Чи думаєте Ви, що можете самі приймати участь в значних змінах 

оточуючого світу? 

а) так, у більшості випадків; 

б) ні; 

в) так, в окремих випадках. 

 

3. Чи вважаєте Ви, що деякі з Ваших ідей принесли б значний прогрес 

у тій сфері діяльності, в якій Ви працюєте? 

а) так; 

б) так, за сприятливих обставин; 

в) лише в деякій мірі. 

 

4. Чи вважаєте Ви, що в майбутньому будете відігравати настільки 

важливу роль, що зможете щось принципово змінити? 

а) так, напевне; 

б) це малоймовірно; 

в) можливо. 

 

5. Коли Ви вирішили щось зробити, то чи переконані, що реалізуєте 

задумане? 

а) так; 

б) часто думаю, що не зумію; 

в) так, часто. 
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6. Чи відчуваєте Ви бажання зайнятись справою, яку абсолютно не 

знаєте? 

а) так, невідоме притягує мене; 

б) невідоме мене не цікавить; 

в) все залежатиме від характеру цієї справи. 

  

7. Вам доводиться займатися невідомою справою. Чи відчуваєте Ви 

бажання досягнути в ній досконалості. 

а)  так; 

б) обмежитесь тим, чого встигли досягти; 

в) так, але тільки, якщо це Вам подобається. 

 

8. Якщо справа, яку Ви не знаєте, Вам подобається, чи хотіли б Ви 

дізнатися про неї все? 

а) так; 

б) ні, Ви хочете навчитися лише головному; 

в) ні, Ви хочете лише задовольнити свою цікавість. 

 

9. Коли Ви потерпіли невдачу, то: 

а) деякий час опираєтесь, наперекір здоровому глузду; 

б) махнете рукою, оскільки розумієте, що справа нереальна; 

в) продовжуєте робити свою справу, навіть коли очевидно, що 

перешкоди нездоланні. 

 

10. На Вашу думку, професію слід обирати виходячи з: 

а) своїх можливостей, подальших перспектив для себе; 

б) стабільності, значимості, потреби в професії; 

в) переваг, які вона забезпечує. 

 

11. Подорожуючи, чи могли б Ви легко зорієнтуватись на маршруті, 

який вже пройшли? 

а) так; 

б) ні, оскільки Вас лякатиме можливість збитися з шляху; 

в) так, але лише там, де місцевість Вам сподобалась. 

 

12. Відразу ж після будь-якої бесіди Ви можете згадати її зміст: 

а) так, без труднощів; 

б) все згадати не можете; 

в) запам’ятаєте лише те, що Вас цікавить. 
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13. Коли Ви чуєте слово на незнайомій вам мові, то зможете 

повторити його по складах, без помилки, навіть не розуміючи його значення: 

а) так, без труднощів; 

б) так, якщо це слово легко запам’ятати; 

в) повторите, але не зовсім правильно. 

 

14. У вільний час Ви надаєте перевагу: 

а) залишитися наодинці, подумати; 

б) бути в компанії; 

в) Вам без різниці, будете Ви один чи в компанії. 

 

15. Ви займаєтесь якоюсь справою. Вирішуєте припинити це заняття 

лише тоді, коли: 

а) справа завершена і здається Вам виконаною на відмінно; 

б) Ви більш чи менш задоволені; 

в) Вам ще не все вдалося зробити. 

 

16. Коли Ви наодинці: 

а) любите мріяти про якісь, навіть абстрактні речі; 

б) за будь-яку ціну пробуєте знайти для себе конкретну справу; 

в) інколи любите помріяти, але про речі, які пов’язані з роботою. 

 

17. Коли яка-небудь ідея захоплює Вас, то Ви будете думати про неї: 

а) незалежно від того, де і з ким Ви перебуваєте; 

б) Ви можете робити це лише на самоті; 

в) лише там, де не буде занадто шумно. 

 

18. Коли Ви відстоюєте яку-небудь ідею: 

а) можете відмовитись від неї, якщо вислухаєте переконливі 

аргументи опонентів; 

б) залишитесь при своїй думці, які б аргументи не вислухали; 

в) зміните свою думку, якщо опір виявиться занадто сильний. 

 

Критерії оцінювання тестових завдань: Кожна відповідь «а» –  3 

бали; «б» –  1 бал; «в» –  2 бали. 

Питання 1, 6, 7, 8 визначають межі допитливості; 2, 3, 4, 5 –  віру в 

себе; 9 і 15 – постійність; 10 – амбіційність; 11 – зорову пам’ять; 12 і 13 – 

слухову пам’ять; 14 – прагнення бути незалежним; 16 і 17 – здатність 

абстрагуватися; 18 – здатність зосереджуватися.  
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Обробка результатів методики: Загальна сума набраних балів 

демонструє рівень творчого потенціалу: 

45 і більше балів – високий творчий потенціал, який надає великий 

вибір творчих можливостей;  

від 24 до 44 балів – середній творчий потенціал, який дозволяє творчо 

виявляти себе. 

23 і менше балів – низький творчий потенціал. 

Отримана сума балів переводиться в 100 бальну систему по формулі: 

𝐴8 =
∑,балів

54
∙ 100. 

 

Додаток И.9 

 

Шкала самоефективності (Р. Шварцер, М. Єрусалем) 

 

Опис методики: Методика застосовується для вивчення 

самоефективності – впевненості (переконань) щодо здатності організувати та 

здійснювати власну діяльність, необхідну для досягнення певної мети. Також 

самоефективність розуміється і як продуктивна когнітивна, соціальна та 

поведінкова активність задля здійснення оптимальної стратегії в 

різноманітних ситуаціях.  
 

 

Інструкція до методики: Прочитайте твердження та вкажіть в 

реєстраційному бланку одну найбільш слушну відповідь стосовно 

ефективності Вашої професійної діяльності, позначивши знаком «+» 

відповідну клітину. 

 

Реєстраційний бланк: 

№ Твердження 

аб
со

л
ю

тн
о
 

н
ев

ір
н

о
 

ск
о
р
іш

 

н
ев

ір
н

о
 

ск
о
р
іш

 

в
ір

н
о

 

аб
со

л
ю

тн
о
 

в
ір

н
о

 

1 Якщо я добре постараюсь, то завжди знайду 

вирішення навіть складних проблем 

    

2 Якщо мені щось заважає, то я все ж знаходжу 

шляхи досягнення своєї мети 

    

3 Мені достатньо легко досягати своїх цілей     

4 У несподіваних ситуаціях я завжди знаю, як 

поводитись 
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5 Я вірю, що можу упоратися з непередбаченими 

труднощами 

    

6 Якщо я докладу достатньо зусиль, то зможу 

упоратися з більшістю проблем 

    

7 Я готовий(а) до будь-яких труднощів, оскільки 

покладаюся на власні здібності 

    

8 Якщо переді мною постає якась проблема, то я 

звичайно знаходжу кілька варіантів її вирішення 

    

9 Я можу щось вигадати навіть у безвихідній, на 

перший погляд, ситуації 

    

10 Я звичайно здатен(а) тримати ситуацію під 

контролем 

    

 

Обробка результатів методики: Шкала самоефективності складається 

з 10-ти тверджень, які респонденту пропонується співвіднести з 

ефективністю своєї діяльності.  

Позначення респондентом клітини «абсолютно невірно» дає 1 бал; 

«скоріш невірно» дає 2 бали; «скоріш вірно» – 3 бали; «абсолютно вірно» 

– 4 бали.  

Отримання підсумкового результату здійснюється шляхом складання 

балів за всіма 10-ма твердженнями.  

 

Інтерпретація результатів методики: Отримані результати 

інтерпретуються таким чином:   

36-40 балів – висока самоефективність;   

30-35 балів – вища за середню;   

25-29 балів – середня;   

20-24 бали – нижча за середню;  

19 і менше балів – низька.  

Отримана сума балів переводиться в 100 бальну систему по формулі: 

𝐴9 =
∑,балів

40
∙ 100. 
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Додаток И.10 

 

Методика визначення рівня сформованості самоаналізу результатів 

професійної діяльності вчителів початкових класів з впровадження 

інтегрованого навчання  

(авторська методика адаптована за О.С. Пшеничною) 
 

Призначення: Методика складається з 10 тверджень, на основі яких 

визначається рівень сформованості самоаналізу вчителів початкових класів 

результатів реалізації інтегрованого навчання в початковій освіті.  
 

Шкала: самоаналіз результатів реалізації інтегрованого навчання.  

 

Інструкція: Дайте відповіді на запитання анкети, позначивши один 

варіант відповіді із запропонованих.  
 

Анкета: 

1. Чи розглядаєте Ви можливість впровадження інтегрованого 

навчання молодших школярів у Вашій професійній діяльності? 

a) так; 

b) рідко; 

c) доволі часто; 

d) іноді; 

e) ні. 
 

2. Чи реалізуєте Ви цю можливість? 

a) доволі часто; 

b) ніколи; 

c) хотілося б частіше; 

d) інколи; 

e) завжди. 
 

3. Чи стикалися Ви в процесі викладання певних освітніх галузей 

початкової школи із необхідністю їх інтеграції? 

a) рідко; 

b) так; 

c) ні; 

d) доволі часто; 

e) іноді. 
 



293 

 

 

4. Чи вистачає Вам знань та професійних навичок здійснювати цю 

діяльність? 

a) жодного разу не виконував таку педагогічну діяльність; 

b) так; 

c) завжди доводиться поглиблювати свої знання з інтегрованого 

навчання молодших школярів; 

d) доволі часто; 

e) іноді. 
 

5. Для чого, на Вашу думку, необхідно вчитися інтегрувати зміст 

освітніх галузей початкової школи? 

a) можливо колись ці знання стануть у потребі; 

b) підвищення ефективності професійної діяльності; 

c) ці знання потрібні кожному вчителю початкових класів; 

d) застосування цих педагогічних навичок у подальшій професійній 

діяльності; 

e) у цьому немає ніякої необхідності. 
 

6. Чим Ви керуєтеся, коли здійснюєте цю діяльність у процесі 

підготовки до уроків? 

a) можливістю перенесення засобів навчання з однієї освітньої галузі в 

іншу; 

b) можливістю ознайомитися з новими принципами реалізації цієї 

педагогічної діяльності; 

c) ніколи не виконував такої діяльності; 

d) можливістю економії часу на її здійснення; 

e) можливістю закріпити наявні знання здійснення цієї діяльності. 
 

7. Що Ви зробите, якщо в процесі реалізації інтегрованого навчання в 

Вашій педагогічній діяльності у Вас виникнуть труднощі? 

a) наступного дня скористаюся готовим конспектом уроку; 

b) звернуся по допомогу до більш досвідченого вчителя; 

c) знайду людину, яка виконає це завдання для мене; 

d) спробую розібратися з проблемою, самостійно скориставшись 

додатковими джерелами (підручником, Internet тощо); 

e) не буду використовувати в своїй практиці. 

 

8. Які емоції Ви найчастіше відчуваєте після застосування технологій 

інтегрованого навчання в професійній діяльності? 

a) радість від результату; 
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b) впевненість у подальшій успішності їх застосування; 

c) ніяких емоцій не відчуваю; 

d) невпевненість у правильності виконання; 

e) нудьгу. 
 

9. Що означає для Вас впровадження інтегрованого навчання в 

початковій освіті? 

a) отримання професійно важливого досвіду; 

b) пошук нового науково-методичного забезпечення при підготовці 

до уроків; 

c) нічого не означає; 

d) можливість підтримати розмову з колегами в процесі 

спілкування; 

e) цікаве проведення часу. 
 

10. Якими технологіями інтегрованого навчання молодших школярів 

Ви б хотіли опанувати? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 

Обробка результатів анкетування: 

За кожним запитанням підрахувати суму балів відповідно до ключа. 

Максимальна сума – 50 балів. В останньому запитанні підрахувати кількість 

названих технологій. Якщо їх п’ять і більше – результат з цього питання 

дорівнює 5 балам.  
 

Ключ до анкети: 
 

Варіант 

відповіді 

№ питання 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

a) 5 4 3 1 2 3 2 4 5 

b) 3 1 5 5 5 5 4 5 4 

c) 4 3 1 2 3 1 2 2 1 

d) 2 2 4 4 4 2 5 3 3 

e) 1 5 2 3 1 4 1 1 2 
 

Отримана сума балів переводиться в 100 бальну систему по формулі: 

𝐴10 =
∑,балів

50
∙ 100. 
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Додаток И.11 

 

Діагностика сформованості педагогічної рефлексії  

(О.Є. Рукавішнікова)  

 

Опис методики: Діагностика має структуру особистісного 

опитувальника, складається з 34 питань, на які потрібно дати відповідь «так» 

або «ні». Відповіді «так» в реєстраційному бланку позначаються знаком «+», 

«ні» – знаком «–». 
 

Інструкція до методики: З метою більш глибокого пізнання самого 

себе Вам пропонується відповісти на ряд питань. Відповідаючи на них, 

позначайте в реєстраційному бланку свою згоду знаком «+», а незгоду – 

знаком «–». 
 

Текст методики: 

1. Чи були у вас випадки, коли аналіз вашого вчинку примиряв Вас з 

вашими близькими? 

2. Чи змінювалися Ваші духовні цінності після того, як Ви, 

проаналізувавши свої недоліки, приходили до рішення змінити їх? 

3. Чи часто Ви вдаєтеся до аналізу своєї поведінки в конфліктних 

ситуаціях? 

4. Часто буває так, що Ваша поведінка в конфліктній ситуації 

залежить від емоційного стану? 

5. Чи ставите ви себе в своїй уяві на місце будь-якої незнайомої Вам 

невдачливої людини? 

6. Чи аналізуєте Ви причини своїх невдач? 

7. Чи довго Ви згадуєте зустріч з невдахою? 

8. Чи намагаєтеся Ви аналізувати свою поведінку, якщо у Вас довгий 

час не виникало проблемних ситуацій? 

9. Як Ви вважаєте, це пов’язано з особистісною потребою розібратися 

в собі? 

10. Ви аналізуєте свою поведінку, щоб порівняти себе з іншими? 

11. Чи були у Вас випадки, коли аналіз ситуації приводив до зміни 

рішень, прийнятих Вами раніше, зміни Вашої точки зору або переоцінки 

самого себе? 

12. Чи часто Ви усвідомлюєте причини власних вчинків? 

13. Чи часто Ви аналізуєте поведінку оточуючих Вас людей, 

уникаючи аналізувати своє? 
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14. Чи намагаєтеся Ви виявити для себе причини своєї поведінки? 

15. Чи вважаєте Ви однозначною і беззаперечно правильною для себе 

думку людини, авторитетної в проблемі, що Вас цікавить? 

16. Чи намагаєтеся Ви аналізувати думки авторитетних людей? 

17. Чи піддаєте Ви критичному аналізу позицію авторитетної людини, 

групи людей? 

18. Протиставляєте Ви думці авторитетної людини свої добре 

обдумані аргументи «проти»? 

19. Чи збігається, як правило, Ваша точка зору на будь-яку проблему з 

думкою авторитетної людини в цій області? 

20. Чи намагаєтеся Ви знайти причину будь-яких невирішених 

життєвих протиріч, що відносяться до Вас? 

21. Чи буває так, що людські цінності, прийняті в суспільстві, Ви 

піддаєте критичному аналізу? 

22. Часто громадська думка здатна диктувати Вам певний образ 

думок? 

23. Чи вважаєте Ви, що вміння аналізувати Вами свою поведінку 

завжди призводить до прийняття єдино правильного рішення? 

24. Чи намагаєтеся Ви аналізувати свою або чужу поведінку, якщо 

розумієте, що це може призвести до виникнення негативних емоцій, 

неприємних для Вас? 

25. Чи замислюєтеся Ви про поведінку сторонніх Вам людей, 

порівнюючи їх з собою? 

26. Чи пробуєте Ви зайняти позицію сторонньої Вам людини в 

конфліктній ситуації, намагаючись зіставити її з власною? 

27. Чи вели Ви коли-небудь щоденники, куди записували свої думки, 

переживання? 

28. Аналізуючи свої невдачі, чи схиляєтеся Ви до оцінки своєї 

поведінки? 

29. Чи часто, аналізуючи свої невдачі, Ви більшою мірою приходите 

до висновку, що винен безлад у соціальному житті? 

30. Чи властива аналізу Вашої поведінки більшою мірою емоційна 

оцінка? 

31. Чи присутня в аналізі власної поведінки більшою мірою чітка 

словесна логіка? 

32. Чи часто суспільство здатне нав’язати Вам певну манеру 

поведінки? 

33. Чи вважаєте Ви обов’язковим для себе дотримуватися всіх 

рекомендацій моди, певного стилю одягу тощо? 
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34. Чи часто буває так, що, проаналізувавши свою поведінку, Ви 

змінюєте свій стиль спілкування з людьми? 
 

Обробка результатів методики: Для визначення рівня 

сформованості педагогічної рефлексії необхідно зіставити отримані в ході 

проведення діагностики результати з ключем для її обробки. За кожну 

відповідь, що збігається з ключовим, випробуваний отримує 1 бал, в 

протилежному – 0 балів, отримані бали підсумовуються. 
 

Ключ опитувальника: 
 

1. + 2. + 3. + 4. – 5. + 6. + 7. + 

8. + 9. + 10. – 11. + 12. + 13. – 14. + 

15. – 16. + 17. + 18. + 19. – 20. + 21. + 

22. – 23. + 24. + 25. + 26. + 27. + 28. + 

29. – 30. – 31. + 32. – 33. – 34. +  

 

Інтерпретація результатів методики:  

Якщо набрано від 0 до 11 балів, це свідчить про низький рівень 

розвитку рефлексії. 

Якщо Ви набрали від 12 до 22 балів – середній рівень рефлексії. 

Якщо набрали від 23 до 34 балів – високий рівень рефлексії. 

Отримана сума балів переводиться в 100 бальну систему по формулі: 

𝐴11 =
∑,балів

34
∙ 100. 

 

Додаток И.12 

 

Самооцінка здатності до самоосвіти й саморозвитку особистості 

(Л.М. Бережнова) 

 

Інструкція до методики: Уважно ознайомтеся з питаннями тесту-

анкети. Для відповіді виберіть один із запропонованих варіантів відповідей: 

«ні» – 1 бал , «частково, періодично» – 2 бали, «так» – 3 бали. Визначте 

кількість балів за кожну відповідь відповідно до «ціни» обраного варіанта. 

Складіть набрану Вами кількість балів за всі відповіді й співвіднесіть зі 

шкалою рівнів розвитку здатності до саморозвитку, відповідно до Вашої 

суми балів. 
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Текст методики:  

1. Чи читали Ви й чи знаєте що-небудь про принципи, методи, 

правила самоосвіти, самовиховання, саморозвитку особистості? 

2. Чи маєте Ви серйозне й глибоке прагнення до самоосвіти, 

самовиховання, саморозвитку своїх особистісних якостей, здатностей? 

3. Чи відзначають Ваші друзі, знайомі Ваші успіхи в самоосвіті, 

самовихованні, саморозвитку? 

4. Чи випробовуєте Ви прагнення глибше пізнати самого себе, свої 

творчі здатності? 

5. Чи маєте Ви свій ідеал і чи спонукує він Вас до самоосвіти, 

самовиховання, саморозвитку? 

6. Чи часто Ви замислюєтеся про причини своїх промахів, невдач? 

7. Чи здатні Ви до швидкого самостійного оволодіння новими видами 

діяльності, наприклад, до самостійного вивчення іноземної мови? 

8. Чи здатні Ви продовжити вирішувати важке завдання, якщо перші 2 

години не дали очікуваного результату? 

9. Чи ведете Ви щоденник, де записуєте свої ідеї, де плануєте своє 

життя (на рік, на найближчі місяці, тиждень, день) і аналізуєте, що із 

запланованого виконати не вдалося й чому? 

10. Чи вважають Ваші друзі Вас здатним до подолання труднощів? 

11. Чи знаєте Ви свої сильні й слабкі якості? 

12. Чи хвилює Вас Ваше майбутнє? 

13. Чи прагнете Ви до того, щоб Вас поважали Ваші найближчі друзі, 

батьки? 

14. Чи здатні Ви управляти собою, стримувати себе в конфліктній 

ситуації? 

15. Чи здатні Ви до ризику? 

16. Чи прагнете Ви виховати в собі силу волі або інші якості? 

17. Чи домагаєтеся Ви того, щоб до Вашої думки прислухалися? 

18. Чи вважаєте Ви себе цілеспрямованою людиною? 

Чи вважають (чи вважали) Вас здатним до самоосвіти, саморозвитку 

людиною: 

19. Батьки? 

20. Учителі? 

21. Ваші друзі? 

 

Обробка та інтерпретація результатів методики: Рівні розвитку (у 

балах): 

1-й – дуже низький (21-28); 
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2-й – низький (29-32); 

3-й – нижче середнього (33-36); 

4-й – трохи нижче середнього (37-40); 

5-й – середній (41-44); 

6-й – трохи вище за середнє (45-48); 

7-й – вище за середнє (49-52); 

8-й – високий (53-56); 

9-й – дуже високий (57-63). 

Отримана сума балів переводиться в 100 бальну систему по формулі: 

𝐴12 =
∑,балів

63
∙ 100. 
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Додаток К 

Обробка результатів пошуково-теоретичного етапу дослідження 

Додаток К.1 

Розробка тестів розуміння змісту інтегрованого навчання  

в початковій школі 

 

На початковому етапі були розроблені 15 тестових завдань, для яких 

було здійснено розрахунок складності та дискримінативної здатності (табл. 

К.1.1 і К.1.2). Формули для розрахунку показників складності (К.1.1) і 

(К.1.2), а показник дискримінативної здатності по формулі (К.1.3). 

𝜎𝑗
2 = 𝑝𝑗 ∙ 𝑞𝑗 (К.1.1) 

𝜇𝑝 =
∑ 𝑝𝑗
𝑀
𝑗=1

𝑀
 (К.1.2) 

𝐷𝑗 = (𝑝1)𝑗 − (𝑝0)𝑗 (К.1.3) 

Якщо показник складності завдання менше 0,15 або дорівнює 0,25 ці 

завдання були відкинуті (виділено червоним). 

Таблиця К.1.1 

Розрахунок складності тестових завдань 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Σ 

1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 9 

2 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 8 

3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 5 

4 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 8 

5 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 12 

6 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 10 

7 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 9 

8 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 9 

9 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 7 

10 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 12 

11 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 7 

12 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 13 

13 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 6 

14 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 13 

15 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 7 

16 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 6 

17 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 4 

18 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 
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19 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 7 

20 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 5 

Rj 13 19 9 5 10 12 7 3 11 13 7 2 13 3 3 7 6 18   

pj 0,65 0,95 0,45 0,25 0,5 0,6 0,35 0,15 0,55 0,65 0,35 0,1 0,65 0,15 0,15 0,35 0,3 0,9   

qj 0,35 0,05 0,55 0,75 0,5 0,4 0,65 0,85 0,45 0,35 0,65 0,9 0,35 0,85 0,85 0,65 0,7 0,1   

σj
2
 0,23 0,05 0,25 0,19 0,25 0,24 0,23 0,13 0,25 0,23 0,23 0,09 0,23 0,13 0,13 0,23 0,21 0,09   

 

Таблиця К.1.3 

Перевірка дискримінативної здатності тестових завдань 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Σ 

12 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 13 

14 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 13 

5 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 12 

10 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 12 

6 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 10 

1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 9 

8 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 9 

2 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 8 

4 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 8 

7 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 8 

9 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 7 

11 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 7 

19 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 7 

3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 6 

13 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 6 

15 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 6 

16 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 6 

20 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 6 

17 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 4 

18 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 
(D

j)1 

0,7

1 

0,8

6 

0,5

7 

0,5

7 

0,5

7 

0,7

1 

0,5

7 

0,2

9 

0,7

1 

0,5

7 

0,5

7 

0,1

4 

0,7

1 

0,1

4 

0,2

9 

0,7

1 

0,4

3 

0,7

1 

 

 

0,2

9 

0,8

6 

0,2

9 

0,0

0 

0,2

9 

0,2

9 

0,1

4 

0,0

0 

0,2

9 

0,4

3 

0,1

4 

0,0

0 

0,2

9 

0,1

4 

0,0

0 

0,1

4 

0,1

4 

0,8

6 

 

 

0,4

3 

0,0

0 

0,2

9 

0,5

7 

0,2

9 

0,4

3 

0,4

3 

0,2

9 

0,4

3 

0,1

4 

0,4

3 

0,1

4 

0,4

3 

0,0

0 

0,2

9 

0,5

7 

0,2

9 

-

0,1

4 

  

Отже, тестові завдання 2, 5, 8, 10, 12, 14, 15 і 18 були вилучені з тесту. 

А частина завдань відкорегована (3 і 17). Тестові завдання, що залишилися, 

були перерозподілені в тесті в такій послідовності: 4, 1, 7, 11, 6, 3, 9, 13, 16, 

17. Було отримано новий тест – табл. К.1.3. 
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Також була перевірена надійність кожного тестового завдання 

відносно загальної оцінки (формула (К.1.4)). 

𝑟𝑗 = √𝑝𝑗 ∙ 𝑞𝑗𝜌𝑗𝑋 (К.1.4) 

 

Таблиця К.1.4 

Перевірка надійності тестових завдань 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Σ 

1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 7 

2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 3 

3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 

4 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 5 

5 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 9 

6 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 6 

7 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 5 

8 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 6 

9 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 4 

10 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 8 

11 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 5 

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

13 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

14 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 8 

15 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 5 

16 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 4 

17 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

18 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

19 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 3 

20 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 

  37 84 47 45 71 53 75 80 48 51 2,71 

  5 15 7 7 12 9 12 14 7 7   

(Х1)j 7,40 5,60 6,71 6,43 5,92 5,89 6,25 5,71 6,86 7,29   

  58,00 18,71 56,71 53,71 33,71 40,00 32,71 23,71 57,71 61,71   

  15 5 13 13 8 11 8 6 13 13   

  3,87 3,74 4,36 4,13 4,21 3,64 4,09 3,95 4,44 4,75   

  0,58 0,30 0,42 0,41 0,32 0,42 0,40 0,31 0,44 0,46   

 

Надійність тесту перевірялася по формулі (К.1.5): 

𝑟н =
2 ∙ 𝑟𝑋𝑌
1 + 𝑟𝑋𝑌

 (К.1.5) 

де 𝑟𝑋𝑌 – коефіцієнт кореляції Пірсона між індивідуальними оцінками за два 

тести. 
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Додаток К.2 

Розробка тестів діагностування сформованості системи психолого-

педагогічних знань з інтегрованого навчання 

 

На початковому етапі були розроблені 20 тестових завдань, для яких 

було здійснено розрахунок складності та дискримінативної здатності (табл. 

К.2.1 і К.2.2). Якщо показник складності завдання менше 0,15 або дорівнює 

0,25 ці завдання були відкинуті (виділено червоним). 

Отже, тестові завдання 2, 5, 8, 10, 12, 14, 15 і 18 були вилучені з тесту. 

А частина завдань відкорегована (3 і 17). Тестові завдання, що залишилися, 

були перерозподілені в тесті в такій послідовності: 4, 1, 7, 11, 6, 3, 9, 13, 16, 

17. Було отримано новий тест – табл. К.2.3. 
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Таблиця К.2.1 

Розрахунок складності тестових завдань 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Σ 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 13 

2 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 9 

3 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 13 

4 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 16 

5 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 13 

6 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 15 

7 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 14 

8 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 10 

9 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 12 

10 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 15 

11 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 17 

12 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 11 

13 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 13 

14 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 17 

15 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 14 

16 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 16 

17 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 16 

18 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 9 

19 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 11 

20 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 9 

Rj 17 14 19 10 16 14 17 7 12 14 12 9 12 9 12 12 17 12 17 11   

pj 0,85 0,7 0,95 0,5 0,8 0,7 0,85 0,35 0,6 0,7 0,6 0,45 0,6 0,45 0,6 0,6 0,85 0,6 0,85 0,55   

qj 0,15 0,3 0,05 0,5 0,2 0,3 0,15 0,65 0,4 0,3 0,4 0,55 0,4 0,55 0,4 0,4 0,15 0,4 0,15 0,45   

σj
2
 0,1275 0,21 0,0475 0,25 0,16 0,21 0,1275 0,2275 0,24 0,21 0,24 0,2475 0,24 0,2475 0,24 0,24 0,1275 0,24 0,1275 0,2475   
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Таблиця К.2.2 

Перевірка дискримінативної здатності тестових завдань 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Σ 

14 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 17 

11 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 17 

4 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 16 

10 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 15 

16 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 16 

17 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 16 

6 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 15 

7 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 14 

15 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 14 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 13 

3 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 13 

5 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 13 

13 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 13 

9 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 12 

19 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 11 

12 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 11 

8 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 10 

20 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 9 

2 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 9 

18 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 9 

 

0,86 0,86 0,86 0,71 0,86 0,86 0,86 0,43 0,86 1,00 0,71 0,71 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,57 0,71 

 

 

0,86 0,29 1,00 0,43 0,71 0,43 0,86 0,14 0,29 0,43 0,43 0,29 0,43 0,14 0,43 0,43 0,86 0,43 1 0,29 

 

 

0,00 0,57 
-

0,14 0,29 0,14 0,43 0,00 0,29 0,57 0,57 0,29 0,43 0,43 0,71 0,43 0,43 0 0,43 -0,43 0,43 
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Таблиця К.2.3 

Перевірка надійності тестових завдань 

№ 4 1 7 11 6 3 9 13 16 17 Σ 

1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 7 

2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 3 

3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 

4 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 5 

5 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 9 

6 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 6 

7 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 5 

8 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 6 

9 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 4 

10 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 8 

11 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 5 

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

13 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

14 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 8 

15 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 5 

16 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 4 

17 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

18 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

19 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 3 

20 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 

 

37 84 47 45 71 53 75 80 48 51 2,71 

 

5 15 7 7 12 9 12 14 7 7 

 
(Х1)j 7,4 5,6 6,71 6,43 5,92 5,89 6,25 5,71 6,86 7,2914 

 

 

58 18,71 56,71 53,71 33,71 40 32,71 23,71 57,71 61,71 

 

 

15 5 13 13 8 11 8 6 13 13 

 

 

3,87 3,74 4,36 4,13 4,21 3,64 4,09 3,95 4,44 4,747081 

 

 

0,58 0,30 0,42 0,41 0,32 0,42 0,40 0,31 0,44 0,46 

  

  



307 

 

 

Додаток К.3 

Добір експертів 

  ЕГ1 ЕГ2 ЕГ3 ЕГ4 ЕГ5 ЕГ6 ЕГ7 ЕГ8 ЕГ9 ЕГ10 

ЕГ1 1,000 ,826
**

 -,073 -,138 ,877
**

 ,455
*
 ,307 ,563

**
 -,171 ,004 

ЕГ2 ,826
**

 1,000 ,044 -,204 ,830
**

 ,553
*
 ,420 ,551

*
 -,194 ,173 

ЕГ3 -,073 ,044 1,000 ,264 ,119 ,396 ,361 ,226 -,084 -,033 

ЕГ4 -,138 -,204 ,264 1,000 ,069 ,163 ,269 ,265 ,361 -,104 

ЕГ5 ,877
**

 ,830
**

 ,119 ,069 1,000 ,682
**

 ,620
**

 ,794
**

 -,058 ,187 

ЕГ6 ,455
*
 ,553

*
 ,396 ,163 ,682

**
 1,000 ,633

**
 ,722

**
 ,033 ,328 

ЕГ7 ,307 ,420 ,361 ,269 ,620
**

 ,633
**

 1,000 ,651
**

 ,011 ,153 

ЕГ8 ,563
**

 ,551
*
 ,226 ,265 ,794

**
 ,722

**
 ,651

**
 1,000 ,245 ,138 

ЕГ9 -,171 -,194 -,084 ,361 -,058 ,033 ,011 ,245 1,000 -,364 

ЕГ10 ,004 ,173 -,033 -,104 ,187 ,328 ,153 ,138 -,364 1,000 

**. Корреляция значима на уровне 0.01 (2-сторонняя). 

*. Корреляция значима на уровне 0.05 (2-сторонняя). 
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Додаток К.4 

Визначення вагових коефіцієнтів показників і компонентів в структурі 

готовності 

Таблиця К.4.1 

Обчислення вагових коефіцієнтів показників аксіологічно-

мотиваційного компонента 
Показники аксіологічно-

мотиваційного компоненту 

Кількість балів 
∑ V 

1 2 3 

А1 0 1 5 17 0,48 

А2 1 4 1 12 0,33 

А3 5 1 0 7 0,19 

 

Таблиця К.4.2 

Обчислення вагових коефіцієнтів показників когнітивно-діяльнісного 

компонента 
Показники когнітивно-

діяльнісного компоненту 

Кількість балів 
∑ V 

1 2 3 

А4 6 0 0 6 0,08 

А5 5 1 0 7 0,10 

А6 0 2 4 16 0,22 

А7 1 1 4 15 0,20 

А8 0 3 3 15 0,20 

А9 1 1 4 15 0,20 

 

Таблиця К.4.3 

Обчислення вагових коефіцієнтів показників рефлексивно-

оцінювального компонента 
Показники рефлексивно-

оцінювального компоненту 

Кількість балів 
∑ V 

1 2 3 

А10 1 4 1 12 0,35 

А11 0 1 5 17 0,50 

А12 5 0 0 5 0,15 

 

Таблиця К.4.4 

Обчислення вагових коефіцієнтів компонентів готовності 
Компоненти підготовки до 

інтегрованого навчання вчителя 

початкових класів 

Кількість балів 

∑ V 
1 2 3 

Аксіологічно-мотиваційний 3 1 2 11 0,30 

Когнітивно-діяльнісний 1 1 4 15 0,40 

Рефлексивно-оцінювальний 1 5 0 11 0,30 
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Додаток Л 

Обробка результатів педагогічного експерименту 

Таблиця Л.1 

Дані діагностування вчителів початкової школи на констатувальному етапі експерименту 

№ 

ЕГ КГ 

аксіологічно-

мотиваційний 

когнітивно-

діяльнісний 

рефлексивно-

оцінювальної 
готовність 

аксіологічно-

мотиваційний 

когнітивно-

діяльнісний 

рефлексивно-

оцінювальної 
готовність 

оцінка рівень
1
 оцінка рівень оцінка рівень оцінка рівень оцінка рівень оцінка рівень оцінка рівень оцінка рівень 

1 74 c 66 c 44 н 62 c 74 c 64 c 49 н 63 c 

2 78 c 56 н 59 н 64 c 66 c 79 c 75 c 74 c 

3 68 c 58 н 64 c 63 c 50 н 46 н 70 c 54 н 

4 73 c 40 н 59 н 56 н 59 н 55 н 75 c 62 c 

5 55 н 70 c 48 н 59 н 63 c 82 c 66 c 72 c 

6 79 c 50 н 76 c 67 c 59 н 47 н 49 н 51 н 

7 42 н 68 c 41 н 52 н 43 н 75 c 64 c 62 c 

8 43 н 46 н 71 c 53 н 45 н 57 н 54 н 53 н 

9 66 c 56 н 80 c 66 c 64 c 45 н 67 c 57 н 

10 61 c 76 c 40 н 61 c 75 c 72 c 51 н 67 c 

11 78 c 59 н 49 н 62 c 50 н 50 н 52 н 51 н 

12 58 н 74 c 56 н 64 c 41 н 48 н 59 н 49 н 

13 75 c 73 c 64 c 71 c 49 н 45 н 56 н 50 н 

14 65 c 60 н 44 н 57 н 49 н 59 н 48 н 53 н 

15 61 c 57 н 49 н 56 н 50 н 52 н 70 c 57 н 

16 60 н 50 н 62 c 57 н 81 c 50 н 68 c 65 c 

17 53 н 71 c 63 c 63 c 79 c 78 c 43 н 68 c 

18 50 н 49 н 66 c 54 н 62 c 63 c 68 c 64 c 

19 78 c 67 c 40 н 62 c 41 н 64 c 41 н 50 н 

20 68 c 63 c 58 н 63 c 60 н 72 c 66 c 67 c 

21 62 c 50 н 56 н 55 н 73 c 60 н 57 н 63 c 

                                                 
1
 Рівні: н – низький, с – середній, в – високий 
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№ 

ЕГ КГ 

аксіологічно-

мотиваційний 

когнітивно-

діяльнісний 

рефлексивно-

оцінювальної 
готовність 

аксіологічно-

мотиваційний 

когнітивно-

діяльнісний 

рефлексивно-

оцінювальної 
готовність 

оцінка рівень
1
 оцінка рівень оцінка рівень оцінка рівень оцінка рівень оцінка рівень оцінка рівень оцінка рівень 

22 74 c 41 н 78 c 62 c 66 c 56 н 77 c 65 c 

23 77 c 40 н 72 c 61 c 81 c 82 c 75 c 80 c 

24 74 c 54 н 70 c 65 c 41 н 59 н 81 c 60 н 

25 71 c 75 c 58 н 69 c 58 н 70 c 50 н 60 н 

26 77 c 47 н 51 н 57 н 79 c 81 c 65 c 76 c 

27 77 c 78 c 82 c 79 c 74 c 64 c 65 c 67 c 

28 61 c 49 н 40 н 50 н 46 н 76 c 77 c 67 c 

29 47 н 54 н 73 c 58 н 41 н 79 c 79 c 68 c 

30 45 н 47 н 69 c 53 н 82 c 81 c 43 н 70 c 

31 46 н 41 н 68 c 51 н 69 c 40 н 70 c 58 н 

32 79 c 40 н 78 c 63 c 76 c 78 c 59 н 72 c 

33 59 н 43 н 80 c 59 н 60 н 78 c 57 н 66 c 

34 67 c 69 c 58 н 65 c 51 н 78 c 40 н 59 н 

35 60 н 48 н 42 н 50 н 79 c 46 н 68 c 63 c 

36 69 c 57 н 46 н 57 н 62 c 71 c 50 н 62 c 

37 81 c 45 н 48 н 57 н 42 н 77 c 70 c 64 c 

38 72 c 81 c 82 c 79 c 60 н 58 н 61 c 60 н 

39 58 н 79 c 53 н 65 c 51 н 44 н 63 c 52 н 

40 63 c 61 c 58 н 61 c 51 н 61 c 63 c 59 н 

41 49 н 50 н 46 н 49 н 81 c 46 н 77 c 66 c 

42 78 c 73 c 68 c 73 c 68 c 48 н 81 c 64 c 

43 80 c 69 c 42 н 64 c 43 н 66 c 79 c 63 c 

44 59 н 65 c 50 н 59 н 44 н 73 c 69 c 63 c 

45 64 c 57 н 71 c 63 c 50 н 52 н 54 н 52 н 

46 45 н 75 c 40 н 56 н 79 c 55 н 77 c 69 c 

47 67 c 54 н 55 н 58 н 56 н 44 н 60 н 52 н 

48 55 н 61 c 42 н 54 н 42 н 66 c 62 c 58 н 

49 41 н 61 c 77 c 60 н 58 н 77 c 42 н 61 c 

50 59 н 60 н 54 н 58 н 78 c 79 c 60 н 73 c 
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№ 

ЕГ КГ 

аксіологічно-

мотиваційний 

когнітивно-

діяльнісний 

рефлексивно-

оцінювальної 
готовність 

аксіологічно-

мотиваційний 

когнітивно-

діяльнісний 

рефлексивно-

оцінювальної 
готовність 

оцінка рівень
1
 оцінка рівень оцінка рівень оцінка рівень оцінка рівень оцінка рівень оцінка рівень оцінка рівень 

51 80 c 41 н 43 н 53 н 68 c 51 н 73 c 63 c 

52 79 c 47 н 70 c 64 c 41 н 44 н 69 c 51 н 

53 59 н 44 н 73 c 57 н 78 c 58 н 76 c 69 c 
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Таблиця Л.2 

Групові статистики на констатувальному етапі експерименту 

Компонент 
група N Среднє Стд. 

відхилення 

Стд. похибка 

среднього 

аксіологічно-

мотиваційний  

ЕГ 53 64,51 11,748 1,614 

КГ 53 60,15 13,779 1,893 

когнітивно-

діяльнісний  

ЕГ 53 57,83 11,929 1,639 

КГ 53 62,28 13,139 1,805 

рефлексивно-

оцінювальний  

ЕГ 53 58,98 13,241 1,819 

КГ 53 63,02 11,472 1,576 

Готовність 
ЕГ 53 60,30 6,509 ,894 

КГ 53 61,96 7,398 1,016 

 

Таблиця Л.3 

Перевірка відповідності розподілів в ЕГ нормальному розподілу на 

констатувальному етапі експерименту  (за Колмогоровим-Смирновим)  

Показники 

ак
сі

о
л

о
гі

ч
н

о
-

м
о
ти

в
ац

ій
н

и
й

 

к
о
м

п
о
н

ен
т 

к
о
гн

іт
и

в
н

о
-

д
ія

л
ь
н

іс
н

и
й

 

к
о
м

п
о
н

ен
т 

р
еф

л
ек

си
в
н

о
-

о
ц

ін
ю

в
ал

ьн
и

й
 

к
о
м

п
о
н

ен
т 

Г
о
то

в
н

іс
ть

 

N 53 53 53 53 

Нормальні 

параметри
a,b

 

Среднє 64,51 57,83 58,98 60,30 

Стд. відхилення 11,748 11,929 13,241 6,509 

Статистика Z Колмогорова-Смирнова ,809 ,885 ,694 ,751 

Асимпт. знч. (двостороння) ,529 ,414 ,722 ,626 

a. Порівняння з нормальним розподілом. 

b. Оцінюється за даними. 
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Таблиця Л.4 

Перевірка відповідності розподілів в КГ нормальному розподілу на 

констатувальному етапі експерименту (за Колмогоровим-Смирновим) 

Показники 

ак
сі

о
л

о
гі

ч
н

о
-

м
о
ти

в
ац

ій
н

и
й

 

к
о
м

п
о
н

ен
т 

к
о
гн

іт
и

в
н

о
-

д
ія

л
ь
н

іс
н

и
й

 

к
о
м

п
о
н

ен
т 

р
еф

л
ек

си
в
н

о
-

о
ц

ін
ю

в
ал

ьн
и

й
 

к
о
м

п
о
н

ен
т 

Г
о
то

в
н

іс
ть

 

N 53 53 53 53 

Нормальні параметри
a,b

 
Среднє 60,15 62,28 63,02 61,96 

Стд. відхилення 13,779 13,139 11,472 7,398 

Статистика Z Колмогорова-Смирнова 1,040 ,848 ,604 ,689 

Асимпт. знч. (двостороння) ,229 ,469 ,858 ,729 

a. Порівняння з нормальним розподілом. 

b. Оцінюється за даними. 
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Таблиця Л.5 

Результати розрахунку показників критерія Стьюдента (констатувальний експеримент) 

Компоненти 

Критерій рівності дисперсій 

Ливиня 
t-критерій рівності середніх 

F α t ν α 

Р
із

н
и

ц
я
 

се
р
ед

н
іх

 

С
тд

. 
п

о
х
и

б
к
а 

р
із

н
и

ц
і 

95% довірчий 

інтервал різниці 

середніх 

Нижня 

границя 

Верхня 

границя 

аксіологічно-

мотиваційний 

компонент 

2,307 0,132 1,752 104 0,083 4,358 2,487 -0,574 9,291 

когнітивно-

діяльнісний 

компонент 

1,532 0,219 -1,827 104 0,071 -4,453 2,438 -9,287 0,381 

рефлексивно-

оцінювальний 

компонент 

2,086 0,152 -1,678 104 0,096 -4,038 2,406 -8,81 0,734 

Готовність 1,112 0,294 -1,227 104 0,223 -1,66 1,354 -4,344 1,024 
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Таблиця Л.6 

Дані діагностування вчителів початкової школи на контрольному етапі експерименту 

№ 

ЕГ КГ 

аксіологічно-

мотиваційний 

когнітивно-

діяльнісний 

рефлексивно-

оцінювальної готовність 

аксіологічно-

мотиваційний 

когнітивно-

діяльнісний 

рефлексивно-

оцінювальної готовність 

оцінка рівень оцінка рівень оцінка рівень оцінка рівень оцінка рівень оцінка рівень оцінка рівень оцінка рівень 

1 78 c 76 c 64 c 73 c 74 c 64 c 55 н 64 c 

2 85 c 66 c 70 c 73 c 66 c 79 c 77 c 75 c 

3 75 c 73 c 75 c 74 c 64 c 50 н 72 c 61 c 

4 74 c 61 c 70 c 68 c 61 c 61 c 77 c 66 c 

5 63 c 85 c 64 c 72 c 64 c 82 c 68 c 72 c 

6 81 c 60 н 87 в 74 c 73 c 54 н 59 н 61 c 

7 58 н 79 c 77 c 72 c 43 н 75 c 66 c 63 c 

8 60 н 56 н 82 c 65 c 51 н 60 н 56 н 56 н 

9 67 c 71 c 91 в 76 c 66 c 45 н 69 c 59 н 

10 71 c 86 в 70 c 77 c 75 c 72 c 60 н 69 c 

11 83 c 75 c 63 c 74 c 52 н 50 н 54 н 52 н 

12 64 c 84 c 67 c 73 c 60 н 55 н 61 c 58 н 

13 79 c 83 c 75 c 79 c 51 н 53 н 61 c 55 н 

14 78 c 77 c 68 c 75 c 55 н 60 н 64 c 60 н 

15 75 c 76 c 72 c 75 c 52 н 62 c 72 c 62 c 

16 73 c 60 н 73 c 68 c 88 в 87 в 89 в 88 d 

17 64 c 91 в 74 c 78 c 78 c 89 в 57 н 76 c 

18 63 c 68 c 77 c 69 c 63 c 63 c 70 c 65 c 

19 83 c 79 c 60 н 75 c 50 н 64 c 43 н 54 н 

20 75 c 73 c 69 c 72 c 62 c 72 c 68 c 68 c 

21 65 c 70 c 77 c 71 c 75 c 64 c 59 н 66 c 

22 83 c 75 c 89 в 82 c 66 c 60 н 79 c 68 c 

23 91 в 94 в 88 в 91 в 88 в 82 c 77 c 82 c 

24 88 в 88 в 86 в 87 в 47 н 63 c 83 c 64 c 

25 79 c 93 в 74 c 83 c 59 н 71 c 64 c 65 c 
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26 86 в 69 c 77 c 77 c 79 c 81 c 67 c 76 c 

27 84 c 88 в 93 в 88 в 75 c 64 c 67 c 68 c 

28 74 c 65 c 60 н 66 c 51 н 76 c 79 c 69 c 

29 65 c 68 c 84 c 72 c 44 н 79 c 86 в 71 c 

30 69 c 70 c 80 c 73 c 82 c 81 c 53 н 73 c 

31 71 c 77 c 79 c 76 c 73 c 57 н 72 c 66 c 

32 93 в 86 в 89 в 89 в 77 c 78 c 61 c 73 c 

33 78 c 68 c 91 в 78 c 61 c 79 c 59 н 68 c 

34 81 c 87 в 69 c 80 c 55 н 77 c 42 н 60 н 

35 74 c 64 c 74 c 70 c 80 c 62 c 70 c 70 c 

36 79 c 77 c 70 c 76 c 63 c 71 c 55 н 64 c 

37 85 c 65 c 63 c 70 c 48 н 77 c 72 c 67 c 

38 75 c 91 в 93 в 87 в 63 c 58 н 63 c 61 c 

39 71 c 91 в 65 c 77 c 55 н 62 c 65 c 61 c 

40 68 c 75 c 77 c 74 c 58 н 66 c 65 c 63 c 

41 73 c 73 c 69 c 72 c 81 c 46 н 79 c 66 c 

42 86 в 88 в 93 в 89 в 68 c 57 н 83 c 68 c 

43 92 в 79 c 66 c 79 c 44 н 67 c 81 c 64 c 

44 70 c 78 c 61 c 71 c 47 н 73 c 71 c 65 c 

45 77 c 67 c 82 c 75 c 51 н 55 н 56 н 54 н 

46 62 c 88 в 74 c 76 c 79 c 52 н 79 c 68 c 

47 77 c 68 c 66 c 70 c 57 н 57 н 62 c 59 н 

48 64 c 79 c 72 c 72 c 44 н 66 c 64 c 59 н 

49 67 c 71 c 88 в 75 c 60 н 78 c 44 н 62 c 

50 75 c 83 c 87 в 82 c 78 c 77 c 67 c 74 c 

51 89 в 88 в 63 c 81 c 69 c 55 н 75 c 65 c 

52 86 в 70 c 81 c 78 c 44 н 44 н 71 c 52 н 

53 87 в 88 в 90 в 88 в 78 c 58 н 78 c 70 c 
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Таблиця Л.7 

Групові статистики контрольний етап експерименту 

Компонент 
група N Среднє Стд. 

відхилення 

Стд. похибка 

среднього 

аксіологічно-

мотиваційний  

ЕГ 53 75,72 8,958 1,230 

КГ 53 63,15 12,644 1,737 

когнітивно-

діяльнісний  

ЕГ 53 76,60 9,744 1,338 

КГ 53 65,85 11,382 1,563 

рефлексивно-

оцінювальний  

ЕГ 53 75,81 9,824 1,349 

КГ 53 66,91 10,670 1,466 

Готовність 
ЕГ 53 76,17 6,195 ,851 

КГ 53 65,38 7,142 ,981 

 

Таблиця Л.8 

Перевірка відповідності розподілів в ЕГ нормальному розподілу (за 

Колмогоровим-Смирновим) на контрольному етапі експерименту 

Показники 

ак
сі

о
л

о
гі

ч
н

о
-

м
о
ти

в
ац

ій
н

и
й

 

к
о
м

п
о
н
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к
о
гн

іт
и

в
н

о
-

д
ія

л
ь
н

іс
н

и
й

 

к
о
м

п
о
н
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т 

р
еф

л
ек

си
в
н

о
-

о
ц

ін
ю

в
ал

ьн
и

й
 

к
о
м

п
о
н

ен
т 

Г
о
то

в
н

іс
ть

 

N 53 53 53 53 

Нормальні 

параметри
a,b

 

Среднє 75,72 76,60 75,81 76,17 

Стд. відхилення 8,958 9,744 9,824 6,195 

Статистика Z Колмогорова-Смирнова ,545 ,704 ,730 ,972 

Асимпт. знч. (двостороння) ,927 ,704 ,661 ,301 

a. Порівняння з нормальним розподілом. 

b. Оцінюється за даними. 
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Таблиця Л.9 

Перевірка відповідності розподілів в КГ нормальному розподілу (за 

Колмогоровим-Смирновим) на контрольному етапі експерименту 

Показники 

ак
сі

о
л

о
гі

ч
н

о
-

м
о
ти

в
ац

ій
н

и
й

 

к
о
м
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о
н

ен
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о
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іт
и
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іс
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й
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о
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о
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еф
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о
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ін
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в
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и

й
 

к
о
м

п
о
н

ен
т 

Г
о
то

в
н

іс
ть

 

N 53 53 53 53 

Нормальні параметри
a,b

 
Среднє 63,15 65,85 66,91 65,38 

Стд. відхилення 12,644 11,382 10,670 7,142 

Статистика Z Колмогорова-Смирнова 1,040 ,748 ,813 ,533 

Асимпт. знч. (двостороння) ,229 ,630 ,523 ,939 

a. Порівняння з нормальним розподілом. 

b. Оцінюється за даними. 
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Таблиця Л.10 

Результати розрахунку показників критерія Стьюдента (контрольний етап експерименту) 

Компоненти 

Критерій рівності дисперсій 

Ливиня 
t-критерій рівності середніх 

F α t ν α 

Р
із

н
и

ц
я
 

се
р
ед

н
іх

 

С
тд

. 
п

о
х
и

б
к
а 

р
із

н
и

ц
і 

95% довірчий 

інтервал різниці 

середніх 

Нижня 

границя 

Верхня 

границя 

аксіологічно-

мотиваційний 

компонент 

1,759 0,186 5,904 104 0 12,566 2,128 8,345 16,787 

когнітивно-

діяльнісний 

компонент 

1,849 0,177 5,226 104 0 10,755 2,058 6,673 14,836 

рефлексивно-

оцінювальний 

компонент 

0,042 0,839 4,47 104 0 8,906 1,992 4,955 12,856 

Готовність 0,525 0,47 8,311 104 0 10,792 1,299 8,217 13,368 
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Таблиця Л.11 

Парні коефіцієнти кореляції 

 

Показник N Кореляція Знч. 

Пара 1 

аксіологічно-мотиваційний компонент 

(контрольний етап) & аксіологічно-

мотиваційний компонент (констатувальний 

етап)  

53 ,838 ,000 

Пара 2 

когнітивно-діяльнісний компонент 

(контрольний етап) & когнітивно-діяльнісний 

компонент (констатувальний етап) 

53 ,544 ,000 

Пара 3 

рефлексивно-оцінювальний компонент 

(контрольний етап) & рефлексивно-

оцінювальний компонент (констатувальний 

етап) 

53 ,833 ,000 

Пара 4 
Готовність (контрольний етап) & Готовність 

(констатувальний етап) 
53 ,594 ,000 
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Таблиця Л.12 

Результати розрахунку критерія Стьюдента для залежних груп 

 Парні різниці 

t ν α 

С
ер

ед
н

є 

С
тд

. 

в
ід

х
и

л
ен

н
я
 

С
тд

. 
п

о
х
и

б
к
а 

се
р
ед

н
ь
о
го

 95% довірчий інтервал 

різниці середніх 

Нижня 

границя 

Верхня 

границя 

Пара 1 

аксіологічно-мотиваційний 

компонент (контрольний етап) & 

аксіологічно-мотиваційний 

компонент (констатувальний етап)  

11,208 6,467 ,888 9,425 12,990 12,617 52 ,000 

Пара 2 

когнітивно-діяльнісний компонент 

(контрольний етап) & когнітивно-

діяльнісний компонент 

(констатувальний етап) 

18,774 10,522 1,445 15,873 21,674 12,989 52 ,000 

Пара 3 

рефлексивно-оцінювальний 

компонент (контрольний етап) & 

рефлексивно-оцінювальний 

компонент (констатувальний етап) 

16,830 7,423 1,020 14,784 18,876 16,506 52 ,000 

Пара 4 
Готовність (контрольний етап) & 

Готовність (констатувальний етап) 

15,868 5,728 ,787 14,289 17,447 20,168 52 ,000 
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