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Лекції: 10 

Практичні заняття: 30 
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Вид контролю: залік 

 2. Мета курсу: формування в майбутніх учителів здатності до аналізу, 

співставлення, порівняння концептуальних та теоретичних положень інтегрованої 

освіти, сформувати готовність до впровадження інтегрованої технології у практику 

нової української школи. 

3. Опис курсу. 

Кредит 1. Інтеграція в освіті. 

Тема 1. Інтеграція як педагогічний принцип. 

Тема 2. Методи і засоби інтеграції. 

Тема 3. Інтеграція у концепції сучасної шкільної освіти. 

Тема 4. Інтеграція у змісті освітніх галузей Державного стандарту початкової освіти. 
 

Кредит 2. Міжпредметна компетентність. 

Тема 1. З історії вивчення міжпредметної компетентності. 

Тема 2.  Мета і зміст міжпредметної компетентності. 

Тема 3. Структура міжпредметної компетентності. 

Тема 4. Міжпредметна компетентність як складова Державного стандарту початкової 

освіти. 
 

Кредит 3. Міжпредметна інтеграція. 

Тема 1. Мета і зміст міжпредметної інтеграції. 

Тема 2. Практична значущість  міжпредметної інтеграції. 

Тема 3. Методи і засоби міжпредметної інтеграції. 

Тема 4. Застосування міжпредметної інтеграції на уроках у початковій школі. 

 

Кредит 4. Реалізація міжпредметної інтеграції в навчально-виховному 

процесі початкової школи. 

Тема 1. Етапи реалізації міжпредметної інтеграції. 

Тема 2. Форми реалізації міжпредметної інтеграції. 

Тема 3. Урок із міжпредметними зв’язками. 

 

4. Завдання курсу. 
Методичні: вивчення курсу дає змогу розкрити концептуальні та теоретичні 

положення інтегрованої освіти; досконало вивчити реалізацію міжпредметних 

зав’язків на уроках, виділити їх істотні ознаки;  



Пізнавальні: студенти повинні знати зміст методики реалізації міжпредметних 

зав’язків, педагогічну діяльність та погляди видатних освітніх діячів, що розробляли 

інтегровані технології;  

Практичні: сформувати позитивне ставлення і прагнення майбутнього вчителя 

початкової школи до творчого оволодіння новими навчальними технологіями; вміння 

працювати з першоджерелами, аналізувати педагогічну літературу, оперувати 

поняттями міжпредметних зав’язків, обирати оптимальні технології і методи навчання 

відповідно до індивідуальних можливостей учнів початкових класів, рівню їх 

підготовки, умов. 

5. Статус у навчальному плані. 

Дисципліна за вибором студента 

6. Лектор: доктор філософії в галузі освіти, професор Якименко С. І. 

7. Форми і методи навчання: Лекція, практичні заняття, бесіда, дискусія, круглий 

стіл, інсценування, міні-конференція, пояснення, проблемного викладу, проблемних 

ситуацій, ділова гра. 

8. Форми організації контролю знань та система оцінювання. Контрольна 

робота, усне опитування, тестування, творчі роботи, наукові статті; перевірка 

конспектування лекцій, першоджерел, виконання індивідуальних завдань та 

самостійних робіт, мультимедійні презентації. Поточний та підсумковий контроль 

здійснюється у вигляді комп’ютерних тестів на освітньому просторі університету. Для 

оцінювання використовується національна чотирьохбальна шкала: відмінно, добре, 

задовільно, незадовільно; європейська шкала: A, B, C, D, E, FX, F.  

9. Мова викладання: українська 
 


