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Сучасний етап розвитку Україні ознаменований суттєвими змінами в національній 

політиці освіти. Це пов’язано з переходом на позиції особисто-орієнтованої педагогіки. 

Одним із завдань сучасної школи стає розкриття потенціалу всіх учасників освітнього 

процесу, надання можливостей прояву творчих здібностей. Вирішення цих завдань 

неможливе без здійснення варіативності освітніх процесів, у зв’язку з чим з’являються різні 

інноваційні типи і види освітніх установ, які вимагають глибокого наукового і практичного 

осмислення. 

Однією з провідних тенденцій розвитку сучасної освіти є інтеграція її змісту. 

Інтеграційні процеси в освіті за різновидами свого прояву – явище доволі складне, 

комплексне та багатогранне і вимагає глибокого психолого-педагогічного аналізу.  

Ідея інтегрованого навчання надзвичайно актуальна, оскільки з її успішною 

методичною реалізацією передбачається досягнення мети якісної освіти, тобто освіти 

конкурентноздатної, спроможної забезпечити кожній людині самостійне досягнення тієї чи 

іншої життєвої мети, творче самоутвердження в різних соціальних сферах. 

Основна мета навчання на інтегрованій основі – дати цілісне уявлення про 

навколишній світ – пов’язана з підвищенням розумової активності учнів, отже, необхідне 

визначення психофізіологічних основ інтеграції знань, чітке уявлення про фактичні 

особливості розвитку в дитинстві основних розумових дій. 

Психодидактичне обґрунтування механізму оволодіння знаннями та процесу їх 

інтеграції нам видається можливим на основі двох психологічних концепцій – теорії 

поетапного формування розумових дій (П.Я. Гальперін, А.Н. Леонтьєв, Н.Ф. Тализіна) і 

асоціативно-рефлекторної природи розумової діяльності (Є.Н. Кабанова-Меллер, 

Н.А. Менчинська, Ю.А. Самарін). Інтеграційні зв’язки, які утворюються між розділами 

навчального предмета, курсу, названі внутрішньосистемними асоціаціями, які 

забезпечують пізнання цілісних систем знань (біологічних, фізичних тощо). Вони 

відображають причинно-наслідкові, тимчасові, кількісні зв’язки, коли відбувається широке 

використання знань у межах навчального предмета, що вивчається.  

Найвищим рівнем системних асоціацій, а значить, і найвищим ступенем розумової 

діяльності, є зв’язки між матеріалом різних навчальних предметів або – міжсистемні 

асоціації. Вони поєднують, узагальнюють різні системи знань, дають можливість пізнати 

явище або процес у його різноманітності. На рівні цих асоціацій виникають загальні 

поняття, утворюються умови встановлення взаємозв’язків на межі різних галузей знань. 

Таким чином, відслідковується динаміка розвитку інтеграції асоціацій: локальні та 

особистосистемні слугують основою утворення внутрішньосистемних, а ті, в свою чергу, 

утворюють міжсистемні. 
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З цього приводу Ю.А. Самарін зазначає, що в початковій школі, виходячи з теорії 

асоціативного мислення, інтеграція повинна мати кількісний характер – «небагато про все», 

діти, отримуючи все нові і нові уявлення про поняття, систематично доповнюють і 

розширюють коло знань, які вже є (рухаючись у пізнанні за спіраллю). Аналогічної думки 

дотримувався К. Юнг, який вважав, що «людина ніколи не сприймає або охоплює розумом 

що-небудь повністю. Нейронна передача, ядром якої ми називаємо здатність до сприйняття, 

є біоелектричним феноменом». Отже, наявність локальної асоціації, яка характерна для 

молодшого шкільного віку, а також можливість початку формування особистосистемних 

асоціацій, є психологічною основою інтеграції в початковій школі. 

Таким чином, реформування сучасної освіти, зокрема в умовах вимог Нової 

української школи, крокує шляхом подолання ізольованого викладання навчальних 

предметів і створення принципово нових навчальних програм, де освітній процес доцільно 

орієнтувати на розвивально-продуктивний інтегрований підхід. 

Зважаючи на актуальність проблеми та рівень її розробленості, нами було 

сформульовано тему проекту: «Універсальність педагогічного новаторства: 

інтегрована особистісно-орієнтована технологія в закладах освіти». 
Мета проекту полягає в науковому обґрунтуванні та експериментальній перевірці 

впливу інтегрованої особистісно-орієнтованої технології на формування у здобувачів 

початкової освіти основ світогляду, як інтегрованої форми духовного освоєння дійсності. 

Відповідно до мети проекту визначено такі завдання: 

1. визначити педагогічні передумови формування інтегрованих знань молодших 

школярів; 

2. експериментально перевірити вплив інтегрованої особистісно-орієнтованої 

технології на формування у здобувачів початкової освіти основ світогляду, як інтегрованої 

форми духовного освоєння дійсності; 

3. видати 1 частину монографії: «Універсальність педагогічного новаторства: 

інтегрована особистісно-орієнтована технологія в закладах освіти». 

Етапи розробки проекту: 

Перший етап (2014 – 2015 рр.) – вивчення теоретичних засад і практичних аспектів 

проблеми з метою узагальнення та систематизації предмета і завдань дослідження; аналіз 

науково-методичної літератури з проблеми дослідження та узагальнення універсального 

педагогічного новаторства щодо формування інтегрованих знань у здобувачів освіти. 

Другий етап (2016 – 2017 рр.) – проведення констатувального і формувального 

експериментів із подальшим аналізом і узагальненням. Визначення педагогічних передумов 

формування інтегрованих знань у здобувачів початкової освіти. Узагальнення проміжних 

результатів і обробка отриманих даних. 

Третій етап (2018 – 2019 рр.) – якісна й кількісна обробка одержаних 

експериментальних даних, їх інтерпретація. Оформлення результатів дослідно-

експериментальної роботи. 

Цільова група проекту: 

Науковий керівник проекту – проф. Якименко С. І.; виконавці: доктор філософії в 

галузі освіти Тимченко А. А.,  доктор філософії в галузі освіти Дрозд О. В., 

викл. Іванець Н. В., школа першого рівня ПЗСО №50 імені Г.Л. Дівіної. 

Опис проекту. 

Переосмислення пріоритетів навчання, ролі учня, як суб’єкта освітнього процесу, 

підвищення авторитету вчителя, а також суспільні зміни в Україні зумовлюють нетрадиційні 

підходи до вирішення багатьох освітніх проблем. 

Сьогодні освіта розглядається як базова загальнокультурна цінність, яка ґрунтується 

на розвитку та саморозвитку «Я» людини, тобто освітня ідея може бути сформульована в 

такий спосіб: розвиток індивідуальних можливостей дитини в різних аспектах людського 

буття, становлення основ внутрішньої свободи й самостійності дитини у відносинах з 

оточуючими людьми та середовищем. Таке сприйняття дитинства вимагає якісного 



переосмислення організації змісту освітнього процесу початкової освіти, який максимально 

забезпечує розвиток здобувача освіти, тобто створення розвивального освітнього 

середовища. Саме тому, останнім часом школи активно виявляють інтерес до інноваційних 

технологій, як однієї з умов їх модернізації, зокрема, сьогодні набуває дедалі більшої 

популярності ідея інтеграції.  

Як показав аналіз літератури, у жодному педагогічному словнику, педагогічній 

енциклопедії або довіднику немає чітко сформульованого визначення поняття «інтеграція», 

хоча в педагогічній, методичній літературі широко використовується дуже велика кількість 

термінів, пов’язаних із коренем слова «інтеграція», наприклад: інтегровані і інтегративні 

курси, інтегроване навчання, інтегрований урок тощо. На сьогодні є низка спеціальних 

наукових робіт з педагогіки, в яких сучасні науковці намагаються дати визначення 

феномену педагогічної інтеграції: 

 інтеграція – «система органічно пов’язаних навчальних дисциплін, побудована за 

аналогією з навколишнім світом…». В основу інтеграції покладена аксіома, що все в світі 

взаємопов’язане і не існує в «чистому вигляді» (О.Г. Гілязова). 

 інтеграція – «рух системи до великої органічної цілісності» (І.П. Яковлєв). 

 інтеграція – «процес зближення та зв’язку наук, який діє поряд з процесами 
диференціації, представляє високу форму втілення міжпредметних зв’язків на якісно 

новому рівні навчання» (Н.С. Сердюкова). 

 інтеграція – «ведуча форма організації змісту освіти на основі всезагальності та 

єдності законів природи, цілісності сприйняття суб’єктом навколишнього світу» 

(Г.А. Монахова). 

 інтеграція – «цілеспрямоване поєднання, синтез певних навчальних дисциплін у 
самостійну систему цільового призначення, яка направлена на забезпечення цілісності 

знань та умінь» (В.К. Сидоренко). 

Глибоке вивчення різних джерел дозволило з’ясувати, що інтеграція – це не просте 

поєднання частин у ціле, а система, яка веде до кількісних та якісних змін, а відтак логічно, 

що вона повинна мати різні рівні. Так, В.П. Аберган встановлює такі рівні інтеграції в 

освітньому процесі: міжпредметні зв’язки, дидактичний синтез, цілісність. Натомість 

Т.Г. Браже вважає, що інтеграція може бути внутрішньопредметною та міжпредметною. 

Разом з тим, С.Г. Шпилева вважає, що до такої класифікації слід додати позапредметну 

інтеграцію. Нам здається, що інтеграційні процеси виявляються на трьох рівнях: 

внутрішньопредметному, міжпредметному і, як відмічає В.Т. Фоменко, з високим або 

слабким ступенем інтеграції, що суттєво впливає як на відбір змісту, так і на конкретні 

технології вчителя. 

Інтеграція змісту початкової освіти створює передумови для широкого застосування 

нових методів та технологій викладання навчальних предметів. Одним із варіантів таких 

освітньо-виховних технологій, у яких поєднується спільна творчість педагогічної науки і 

практики є авторська «Інтегрована особистісно-орієнтована технологія в дошкільному 

навчальному закладі та середній загальноосвітній школі І ступеня» професора 

Якименко Світлани Іванівни. Педагогічний колектив учителів початкових класів 

Миколаївської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 50 ім. Г.Л. Дівіної працює в 

інноваційному режимі, впроваджуючи авторську «Інтегровану особистісно-орієнтовану 

технологію в середній загальноосвітній школі І ступеня». 

Головною особливістю інтегрованої особистісно-орієнтованої технології є 

технологічне конструювання змісту початкової освіти в напрямах гуманізації, діалектизації 

та інтеграції з метою формування цілісності знань молодшого школяра про навколишній 

світ та людину.  

Для інтегрованої особистісно-орієнтованої технології характерна пропедевтика 

знань із багатьох галузей наук – географії, включаючи краєзнавство, біологію, фізику, 

астрономію, техніку, хімію, історію, екологію. В цілому, інтегрований зміст навчального 

матеріалу вирішує низку дуже важливих педагогічних завдань – реалізує раннє формування 



багатьох природничо-наукових понять, дає уявлення про картину світу в цілому і місця 

людини в ньому, забезпечує підготовку до подальшого вивчення природничих предметів і, 

більш того, пробуджує інтерес до їх вивчення. 

Найважливішою метою для формування і розвитку інтегрованих знань про людину і 

навколишній світ є створення для учнів адаптивного розвиваючого навчального 

середовища. В процесі його створення ми ставимо перед собою два завдання: завдання 

системності і об’єму інформації, а також завдання застосування оптимальної педагогічної 

технології, яка б ґрунтувалася на взаємодії вчителя і учня. Як показали проведені нами 

дослідження, дозований за об’ємом і структурований зміст інтегрованих знань поряд із 

використанням (застосуванням) розвиваючих педагогічних технологій є основним 

чинником розвитку і саморозвитку особистості учня. Важливою вимогою до побудови 

дидактичної структури інтегрованих знань ми визначили розвиток у молодших школярів 

раціональних методів засвоєння ними матеріалу, тобто розширення орієнтованої основи дій 

для засвоєння нових знань, а також їх практичне застосування. Таким чином, інтегровані 

зв’язки, маючи в своїй основі логіку науки, відповідно до діалектичного взаємозв’язку 

«людина – суспільство – природа», обумовлюють цілісність всієї структури освітнього 

процесу. При цьому розвивається діалектичне і системне мислення учнів, динамічність і 

гнучкість мислення, вміння класифікувати і узагальнювати засвоювані знання. 

Інтегрована технологія являє собою комплекс взаємопов’язаних моделей. Зміст 

кожної моделі органічно інтегрується у зміст інших моделей, збагачуючи і доповнюючи їх. 

Перехід від однієї моделі до іншої визначається розвитком і розгортанням змісту 

попередніх у системі пізнання дитиною картини світу. Таким чином, змістом і структурою 

загальної моделі інтегрованої технології змісту освітнього процесу в закладах освіти 

впроваджуються закономірні переходи від часткових системних структур (особистості 

самої дитини та її безпосереднього оточення) до систем, які все більш повно відображають 

взаємодію дитини з навколишнім світом, що визначає її розвиток. 

Відбір інтегрованих знань починається від сучасної картинки світу, яка повинна бути 

сформована у свідомості учнів на час закінчення школи. Надзвичайно важливу роль тут 

грають ступінь глибини, абстракції і деталізації матеріалу, який вивчається. Пріоритет 

мають корінні, наскрізні поняття, на яких ґрунтується вся програма навчання в школі: 

«Людина», «Всесвіт», «Культура», «Суспільство». Враховуючи вікові особливості учнів, 

автор інтегрованої моделі професор С.І. Якименко в основу ієрархії системи знань поклала 

сфери, субсфери і поняття, які до них входять (рис. 1). 

 

Рис.1 
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Сфери в даній моделі виступають як форма загальності, розкриваючи необхідні, 

істотні зв’язки і відношення між явищами і процесами в соціальному і фізичному світі. 

Елементи знань у кожній сфері з’єднані найкоротшими логічними зв’язками. Основна увага 

приділяється головним, найбільш загальним і значущим відомостям, які є взаємозв’язаними 

частинами цілісного знання. Відбувається своєрідне укрупнення «одиниць знань», що не 

тільки поєднує дві дії в одну, але й забезпечує більш глибокі знання. Вивчаючи частину не 

ізольовано, а через ціле, ми досягнемо кращого знання і кожної частини (в її зв’язках з 

цілим), і цілого (як взаємозв’язку всіх його частин). Такий підхід, на наш погляд, є 

оптимальним для психолого-вікових пізнавальних можливостей дитини молодшого 

шкільного віку, оскільки, з одного боку, він дозволяє скоротити об’єм фізичного матеріалу 

при доступності його змісту для молодших школярів, а з другого – відмовитися від 

площинного зрізу структурування знань, багатокомпонентної системи інформаційних 

одиниць зі взаємопроникаючими зв’язками. 

Інтегрований підхід до розробки змісту навчального матеріалу дозволяє вводити в 

нього проблеми, які найбільше цікавлять дітей молодшого шкільного віку. Теоретичні 

знання, які відповідають віковим особливостям молодших школярів, виражаються в 

інтегрованій моделі в системі, яка нами розглядається, в такій формі мислення, як поняття. 

Саме поняття відбиває і фіксує істотні ознаки речей і явищ реальної дійсності, а класи 

предметів (тварини, рослини, машини тощо), які виділяються в поняттях, – це вузлові 

пункти в свідомості школярів.  

У свою чергу, окремий предмет чи явище, подане в навчальному матеріалі, 

формується в свідомості молодшого школяра як образ цілого. Уявлення школяра про 

окремі, поодинокі предмети і явища пов’язуються між собою, щоб прокидалася його власна 

активність у виявленні взаємозв’язків природних і соціальних процесів і явищ, які 

спостерігаються. Завдяки таким зв’язкам, уявлення не тільки систематизуються, але й, 

нарощуючись, дають можливість більш повно відтворити якісний бік природи речей. 

Поєднання в результаті дає певну суму ознак окремих понять, окремих фактів тощо, що 

сприяє більш широкому охопленню засвоюваних явищ. 

Зауважимо, що для встановлення інтегрованих зв’язків учителю доводиться не 

тільки нагадувати учням відомий матеріал, чи давати новий, але й повторювати матеріал, 

засвоєний при вивченні інших сфер. Повторення має велике значення у формуванні 

смислових асоціацій між вивченням, матеріалом однієї сфери і тим, який вивчається, – 

іншої. Це дає можливість розглянути деякі відомі положення різнобічно, допомагає 

посилити інтерес до явища, яке вивчається. 

Відтворювати знання різних сфер учитель може в розповідях, бесідах, зауваженнях 

тощо. Різноманітність можливостей повторення визначається різноманітним змістом 

навчального матеріалу, а також різницею цілей, для досягнення яких використовуються 

знання інших сфер. Учитель може не тільки сам відтворити навчальний матеріал, але й 

залучати для цього учнів, що значно підвищує ефективність формування інтегрованих 

знань молодших школярів. Звертаючись до учнів із запитаннями, для відповідей на які вони 

повинні згадати і повторити матеріали з іншої сфери, вчитель тим самим забезпечує 

рішення важливих навчальних завдань, якими є повторення і закріплення суміжних галузей 

знань, встановлення логічних й смислових асоціацій нового знання із засвоєним раніше. 

Тому оптимальний шлях формування повноцінних інтегрованих знань молодших 

школярів полягає в синтезі як теоретичного знання, так і їх особистісного досвіду. 

Необхідно навчати молодших школярів працювати з наочним матеріалом. Особливого 

значення ми надаємо в своїй роботі формуванню у них прийомів такої роботи. Більшість 

часу на заняттях відводилося спеціальному формуванню в дітей прийомів створення образів 

предметів і явищ, які вивчаються. Крім того, при оволодінні узагальненими прийомами 

навчальної роботи (прийомами порівняння, розчленування істотного та неістотного, 

різнобічного розгляду предмета), нами приділялася значна увага тому, щоб учні пов’язали 

їх з образами, в яких виражено дії, що входять до складу прийому, й деякі варіації цих дій. 



Причинне мислення й прийоми, про які йшлося вище, підтверджують методологічне 

положення про взаємодію словесно-логічної й чуттєвої сторін у пізнавальній діяльності 

учнів. У своїй експериментальній діяльності ми дотримувалися єдності логічного й 

образного відображення картини світу природи й світу людини, зв’язку наукового і 

художнього її розуміння, передбачаючи широке включення емоційно-почуттєвого 

сприйняття в пізнавальний процес. Роль позитивних і негативних емоцій у навчанні, як 

відомо, обґрунтовано вченням І.П. Павлова про вищу нервову діяльність людини. 

Твори художньої літератури, історичні події, загадки, зображення явищ природи, які 

застосовуються вчителем в освітньому процесі впливають не тільки на почуття, але й на 

свідомість учнів, позначаючись на формуванні інтегрованих уявлень та інтегрованих 

структур навчальних знань. 

Розвитку розумових здібностей учнів, усвідомленому формуванню інтегрованих 

знань значною мірою сприяє така розумова операція, як порівняння. Інтегровані знання 

допомагають учням більш широко проводити порівняння уявлень, що виникли на основі 

сприйняття різних ситуацій, фактів, явищ тощо, які спостерігаються. Встановленню зв’язків 

шляхом порівняння слугує застосування на заняттях різноманітних наочних посібників: 

картин (малюнків, рисунків), таблиць, схем і т.п. 

Порівняння, як один із засобів встановлення інтегрованих зв’язків, вступає у 

взаємодію з такими розумовими операціями як аналіз, синтез, узагальнення у спрощених їх 

формах, і разом з тим позитивно впливає на деякі виховні сторони освітнього процесу, а 

також на зростання пізнавальної активності учнів. 

Аналітико-синтетичні зв’язки встановлюються, з одного боку, внаслідок уявного 

розчленування виучуваних одиниць навчального матеріалу, виявлення складових його 

елементів, частин, а, з іншого – внаслідок відновлення розчленованого на частини цілого, 

створення нової інтегрованої структури навчального знання. 

В основі аналітико-синтетичних інтегрованих зв’язків лежать аналіз і синтез як 

мисленнєві операції з розчленування, фіксації й поєднання образів предметів і явищ, які 

вивчаються. Ці зв’язки в умовах початкової школи ми здійснювали на емпіричному й 

елементарно-теоретичному рівнях пізнання. 

У процесі формування інтегрованих знань молодших школярів значну роль ми 

відводимо творчій роботі. Навчальна діяльність учнів в інтегрованій моделі вимагає від них 

певного рівня самостійності, активності, як необхідних компонентів загального розвитку. 

Формування знань продуктивного, творчого характеру передбачає діяльність учителя й 

учнів, спрямовану на вирішення нових, творчих завдань з комплексним, всебічним 

розглядом сутності того чи іншого явища при значному рівні пізнавальної самостійності. В 

організації пошукової діяльності учнів ми застосовували такі форми, як пізнавальні 

завдання (система пізнавальних завдань), евристичні бесіди, ігри, дискусії, самостійне 

ознайомлення з новим матеріалом, елементарні дослідницькі завдання, методи аналогії та 

ін. 

Інтегрований характер більшості названих форм роботи сприяє ефективній 

підготовці молодших школярів до творчої самостійної діяльності. Плідний процес 

формування інтегрованих знань можливий за умови поступового ускладнення творчих 

робіт і завдань. Так, одним із видів пошукової діяльності учнів є виконання самостійних 

робіт з елементом пошуку, а також навчальних завдань, які становлять собою окремі етапи 

елементарного дослідження. Проводяться подібні роботи, як правило, при виявленні 

проблемного матеріалу в змісті теми, а також при сприйнятті й узагальненні джерел 

наочного навчання. 

У ході пошукової пізнавальної діяльності учні оволодівають навичками роботи з 

літературними джерелами, словниками, довідниками, спостерігають за навколишнім 

середовищем тощо. Виділяємо ми й такий вид колективної пошукової діяльності учнів, як 

висунення гіпотез із опорою на інтегровані знання. Діти висувають власні гіпотези, 

заслуховують їх, дають оцінку, вибирають кращу з гіпотез. «Відкриття», зроблені учнями 



під час виконання подібних завдань, стають більш вагомими й суб’єктивно більш 

значущими, ніж успіхи в традиційній предметній діяльності. 

Розвиток умінь творчо-пошукової діяльності учнів здійснюється нами через 

вирішення завдань, які забезпечують формування таких рис, як самостійний перенос знань 

і вмінь у нову ситуацію, бачення нових проблем у знайомих умовах, бачення нової функції 

відомого об’єкта, комбінування раніш відомих способів рішення завдань у новий спосіб, 

бачення альтернатив рішення та ін. 

Цілісність творчої діяльності учнів в інтегрованій моделі передбачає проходження 

таких етапів: 

1. спостереження й вивчення об’єкта; 

2. з’ясування незрозумілих явищ, які підлягають дослідженню (постановка проблеми); 

3. висунення гіпотез; 

4. побудова плану дослідження; 

5. реалізація плану, який полягає, зазвичай, у з’ясуванні зв’язків об’єкта, який 

вивчається, з навколишнім світом; 

6. формулювання пояснення рішення; 

7. висновки про можливе і необхідне практичне застосування знань. 

Працюючи над формуванням інтегрованих знань молодших школярів, ми 

акцентували увагу на активізації в учнів таких мотивів пізнавальної діяльності, як: 

1. стійка мотивація, пов’язана зі сформованими раніше інтересами, потребами, 

цілісними установками учнів, що має вплив на активність і результативність їхньої 

діяльності в цілому; 

2. процесуальна мотивація, яка виникає в процесі виконання предметних дій, 

пов’язаних з цілепокладанням і пошуком цілеспрямованих дій, висуванням гіпотез та їх 

перевіркою (порівнянням) з метою і результатами, тобто мотивація, яка супроводжує 

вибіркове «опредмечування» (О.М. Леонтьєв) діяльності; 

3. ситуативна мотивація, яка є результатом зовнішніх умов діяльності, по-різному її 

стимулюючи, активізуючи різні мотиви особистості, впливаючи на успішність діяльності та 

інтенсивність процесуальної мотивації; 

4. пізнавальна мотивація, яка опосередковується безліччю зовнішніх і внутрішніх 

факторів, що визначають ставлення учня до засвоєння інтегрованих знань: інтенсивність і 

систематичність здійснення інтегрованих зв’язків; успіхи в пізнавальній діяльності, 

усвідомлення її значущості та ін. Мотивація засвоєння інтегрованих знань про довкілля у 

молодших школярів характеризується тенденцією до самостійності. Вона відбиває 

комплекс мотивів пізнавального процесу й синтезує пізнавальний досвід учнів. 

Умовою формування основ світогляду в дитячому віці ми вважаємо включення до 

освітнього процесу таких компонентів, які б дійсно сприяли різнобічному розвитку 

потенціалів дитини: пізнавального, ціннісно-орієнтаційного, мотиваційного, діяльнісного. 

Проблема формування основ світогляду в дошкільному (молодшому шкільному) віці 

залежить, на наш погляд, від ступеня розкриття таких аспектів, як розуміння елементарних 

взаємозв’язків у природі та особливості взаємодії людини з нею, стосунків людей між 

собою та співвідношення людини і суспільства, а також відношення ієрархічного плану та 

відношення між суб’єктом і об’єктом, що виводять дошкільників на рівень первісного 

філософського усвідомлення дійсності. 

Таким чином, дана інтегрована технологія передбачає розвиток у дошкільника 

(молодшого школяра) основ світогляду, цілісного ставлення до навколишньої дійсності та 

до образу самого себе, формування базису особистісної культури. 

 

  



Модель життєвої компетентності дошкільника (молодшого школяра) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Досвід творчої діяльності набувається за допомогою систематичної, градуйованої за 

складністю самостійної роботи, яка є невід’ємним компонентом освітнього процесу й 

проводиться за всіма розділами програми. 

Важливу роль у підвищенні рівня творчого мислення ми відводимо розвитку в дітей 

уяви (потрібно уявляти собі предмети, про які говорили, людей і їхні стосунки, природні 

об’єкти та ін.). Ефективними в цьому плані є розповіді самого вчителя про те, що і як він 

собі уявляє, і надання можливості та спонукання до таких же розповідей з боку учнів. 

Враховуються індивідуальні можливості учнів, стимулюються їхні зусилля, створюється 

сприятливий для цього емоційний мікроклімат. З одного боку, робиться акцент на подоланні 

слабких місць у підготовці учнів, а з другого – максимально використовується їхній 

кругозір, розвивається мислення. Учні з яскраво вираженими пізнавальними потребами 

можуть проявляти й розвивати свої здібності, учні з різнорівневими можливостями мають 

можливість проявити себе на різних етапах вирішення пізнавальної проблеми. Так, 

інтегровані комплексні завдання націлюють учнів на відтворення вже вивченого матеріалу 

як на основу творчого вирішення проблеми. Це дозволяє учням з нерозвиненим рівнем 

здібностей проявити ретельність і досягнути успіху в процесі колективної роботи чи роботи 

в групах. Враховуються також такі характерні для молодших школярів потреби, як потреба 

в активності, потреба в яскравих враженнях, потреба в колективній діяльності тощо. 

Пізнавальний процес активізується і тоді, коли вчитель пов’язує матеріал із 

сучасними подіями, з проблемами міста, безпосереднім оточенням молодших школярів, з їх 

власним життям. Не може бути зацікавленості, якщо незрозуміло, що, як і для чого, чому 

потрібно виконувати те чи інше завдання. Необхідно доводити до свідомості учнів не тільки 

те, що вони вивчають, але і як потрібно діяти, і робити це в такій формі, щоб 

усвідомлювались і емоційно переживалися єдність мети учителя й учнів, спільність їхніх 

інтересів. Для посилення емоційного реагування учнів на зміст навчального матеріалу 

проводяться сюжетно-рольові ігри, використовуються фрагменти художніх творів, 

історичні факти; задачі-вірші, задачі-веселинки. 

Включення в цілісність, у систему елементів інтегрованих знань, які учень засвоює 

в навчальній діяльності чи самостійно, виробляє звичку саме до ефективної рефлексії, бо 

дитина весь час встановлює адекватність моделі свого «образу природи» об’єктивній 

реальності як самостійно, так і під час корекції й контролю з боку вчителів. 

Методологічною основою професійної діяльності педагога в інтегрованому 

освітньому процесі є філософські положення про загальний зв’язок, взаємну обумовленість 

і цілісність явищ і процесів навколишнього світу, про соціальну діяльність і творчу сутність 

особистості, що виступає суб’єктом історичного процесу та розвитку матеріальної і 



духовної культури. Запропонована нами інтегрована технологія передбачає реалізацію 

моделі педагога, основними складовими якої є висока соціопсихічна культура, педагогічна 

культура й культура загальнолюдська. 

Освітній процес, який базується на інтегрованій основі, – це новий підхід освіти, 

однією з головних умов якого є не просто підвищений рівень професійної майстерності 

педагога, а утворення цілком нового типу педагога-антидогматика. Реалізуючи ідеї 

різнобічного розвитку дитини на інтегрованій основі, педагог повинен мати міцні 

педагогічні знання в їх інтеграції із загальною і педагогічною психологією, фізіологією 

вищої нервової діяльності, філософією, соціологією, історією, ергономікою, науковою 

організацією праці, медициною, народною педагогікою, етнопсихологією та іншими 

науками й галузями знань. Такий підхід забезпечить системоутворюючу функцію 

діяльності педагога, озброївши його знанням основних законів фізичного й соціального 

світу та вмінням застосувати їх у кожному конкретному випадку. 

Педагогічна компетентність представляє собою сукупність умінь педагога як 

суб’єкта освітнього процесу, людини, яка здібна по-новому структурувати наукові та 

практичні знання, має методичну компетентність у сфері формування знань і умінь дітей, 

глибоке знання психічних і вікових особливостей дитини, вміння враховувати особисті 

новоутворення, знання сучасних педагогічних технологій, уміння узгоджувати зміст знань 
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Модель професійності вихователя, вчителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Важливими параметрами освітньої програми сьогодні є мотивація навчання та обсяг 

і зміст знань, які технологізуються, стають в процесі навчання особистісно-присвоєними 

учнем, використовуються ним для розв’язання завдань, пов’язаних із задоволенням своїх 

життєво необхідних потреб. Ці параметри в інтегрованій моделі виявляються нерозривно 

пов’язаними. Фундаментальні знання (загальні закономірності природи, поняття, пов’язані 

з ними, знання про способи пізнання дійсності), як і модель інтегрованих знань, дають 

можливість дітям відкрити щось для себе, задовольняють базові, органічні потреби 

особистості. 

Рівень розвитку потреб залежить від загального розвитку особистості, від ієрархії 

життєвих цінностей індивіда. В цьому контексті нам на допомогу прийшла теорія відомого 

американського психолога А. Маслоу, яка називається «Піраміда потреб». Відтак, 

інтегрована модель формує ментальні потреби в більшій мірі, ніж традиційне навчання. 

Формування інтегрованих знань дає можливість кожному учневі набути життєвої 

компетентності. Важливою умовою життя дитини є здатність до пізнання, творчих 

здібностей та мислення. Це дає змогу всебічно розвиватися, діяти, творити. 



В інтегрованій моделі навчання молодших школярів можна прослідкувати, як діти 

вчаться самостійній пізнавальній діяльності, ставлять перед собою цілі та налаштовують 

свою діяльність для досягнення мети, намагаються об’єктивно оцінювати свої власні та 

колективні результати. В такій ситуації формуються особистісні якості дитини: розум, воля, 

сила характеру, почуття, емоції, творчі здібності, пізнавальна діяльність, відповідальність, 

наполегливість. Учні отримують уявлення про навколишній світ, як основну складову життя 

та місце і роль людини в будь-якій сфері життєдіяльності. 

У результаті формується особистість учня, відбувається розумовий розвиток у 

процесі власної активної пошукової діяльності, спостережень, досліджень, розвиток 

творчих здібностей, збагачення особистого життєвого досвіду. Це необхідно для здобуття 

нових знань, здійснення власних відкриттів.  

Одним із вагомих чинників формування повноцінної особистості є підвищення 

педагогічної компетентності батьків. Соціально відповідальні батьки багато зусиль 

вкладають для того, щоб їхні діти виросли досконалими особистостями, максимально 

самореалізувалися в житті. 

Проте ці зусилля не завжди дають очікувані результати, що великою мірою залежить 

і від системи сімейних цінностей, рівня особистісної культури кожного з батьків, у тому 

числі від педагогічної компетентності, яка включає: 

• педагогічні знання – уявлення батьків про вікову динаміку розвитку дитини, про 

основні завдання виховання; 

• педагогічну і психологічну компетентність – здатність зрозуміти потреби дітей, 

раціонально спрямувати зусилля і засоби на уміння бачити перспективи розвитку дитини; 

• педагогічну рефлексію – вміння батьків аналізувати, критично оцінювати власну 

виховну діяльність, знаходити причини своїх педагогічних помилок; 

• педагогічну емпатію – співпереживання, адекватну реакцію на вчинки й почуття 

дітей. 

Розумове виховання дитини багато в чому визначається впливом, який повсякденно 

здійснюють батьки, сама атмосфера інтелектуального життя сім’ї, а також цілеспрямована 

діяльність дорослих членів сім’ї по задоволенню пізнавальних інтересів дітей, формуванню 

нових знань, розширенню їх світогляду. Правильно поставлене виховання в сім’ї закладає 

в дитині основи етичних якостей, необхідних для життя в суспільстві, таких, як 

відповідальність, працьовитість, дисциплінованість, самостійність та ініціатива, 

доброзичливість і чуйність. 

 

Модель педагогічної компетентності батьків 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



На нашу думку, технологія «Світ, в якому я живу» дає можливість: сформувати в 

учня вміння цілісно сприймати світ, узагальнювати, розмірковувати, порівнювати; 

розкрити численні зв’язки навчального матеріалу з дійсністю; залучити до діяльності 

одночасно велику кількість дітей; допомогти кожній дитині розкрити свої кращі риси. 

Перспективне планування занять за технологією «Світ, в якому я живу» 

пропонується складати на рік. При цьому обов’язково слід передбачити розкриття тем з 

різних сфер діяльності людини: «Людина – природа», «Людина – Всесвіт», «Людина – 

культура», «Людина – наука, техніка», «Людина – суспільство». 

Планування навчально-виховної роботи на місяць здійснюється за змістовими 

модулями, як-от «Жива природа», «Нежива природа» тощо. Роботу за модулями вчитель 

має спрямувати у таких напрямах:  

– формування реалістичних уявлень про неживу та живу природу, явища природи і 

зв’язки між ними;  

– розвиток допитливості, спостережливості, логічного та абстрактного мислення; 

– стимулювання бажання пізнавати навколишній світ у дослідницькому середовищі; 

– формування основ світогляду. 

Роботу на тиждень слід планувати за освітніми галузями: «Мовно-літературна», 

«Математична», «Природнича», «Технологічна», «Соціальна і здоров’язбережувальна», 

«Громадянська та історична», «Мистецька», «Фізкультурна». 

У додатку А ми подаємо на прикладі, як можна реалізувати окреслені завдання. 

В освітньому процесі створено розвивальне середовище, необхідне для засвоєння 

учнями національної культури, морально-етичних норм, формування навичок 

інтелектуально-пізнавальної діяльності, що сприяло на завершальному етапі дослідження 

позитивній динаміці рівнів сформованості світорозуміння в учнів. Дитина пізнає довкілля, 

розуміє цілісність світу й усвідомлює себе в ньому. Інтегрований зміст освітнього процесу 

вирішив головні завдання особистісно-орієнтованого навчання:  

• формування і розвиток творчої особистості;  

• встановлення зв’язку з навколишнім світом;  

• орієнтацію на реальне життя. 

Головним на інтегрованих уроках було те, що і учні, й учитель робили вибір, а 

значить обирали, на їхню думку, найважливіше, необхідніше, тобто мали можливість 

самостійно приймати рішення, вдосконалювати свої знання й уміння, вчились бути 

відповідальними. Для цього створювалася атмосфера взаємопізнання, взаємозбагачення. 

Проаналізуємо динаміку навчальних досягнень учнів 3-А експериментального та 3-

Б контрольних класів (ЗОШ № 50 м. Миколаєва). Ми встановили високий рівень навчальних 

досягнень учнів 3-А класу з математики. Рівень навчальних досягнень учнів на початку 

дослідження становив 8,7 балів, а на кінець – 9,5 бали. Підвищився відсоток учнів, які 

мають високий рівень навчальних досягнень учнів (з 43% до 50%), а також достатній рівень 

(з 43% до 46%). Отже, якість знань зросла з 86% до 96%. 

Рівень навчальних досягнень учнів з української мови на початку дослідження 

складав 8,7 бали, наприкінці навчального року – 9 балів. Підвищився високий рівень 

навчальних досягнень учнів з 25% до 42,3%. 

З літературного читання навчальні досягнення є стабільно високими: 10 – 10,1 балів 

і відсоток високого рівня навчальних досягнень учнів вищий, ніж достатнього рівня, а 

середній та початковий рівні навчальних досягнень відсутні. 

З англійської мови стабільні результати утримуються на рівні 9,4 бали, високий та 

достатній рівні розподілилися по 50%. 

Таким чином, встановився рейтинг навчальних предметів. Середній бал у 3-А класі 

з усіх навчальних предметів вище 9 балів, найскладніше учні засвоюють українську мову – 

Визначено коефіцієнт інтелектуального фону кожного предмета порівняно з 

середнім балом 3-А класу, що корелює з рейтингом предметів. 



Також визначено коефіцієнт інтелектуального фону кожного предмета в 3-А класі, 

порівняно з середнім балом з кожного предмета у 3-Б класі. Цей коефіцієнт показує, що 

навчальні досягнення учнів з усіх навчальних предметів у 3-А класі вищі, ніж у 3-Б класі (> 

1), крім навчальних досягнень з трудового навчання. Рівень навчальних досягнень з читання 

в1,19 більше, з математики – в 1,17, з англійської мови – в 1,13, з української мови – в 1,08. 

Навчальні досягнення кожного учня відстежуються на окремих картках по кожному 

навчальному предмету, визначається коефіцієнт інтелектуального фону навчальних 

досягнень учня з даного предмета відносно середнього балу навчальних досягнень цього 

учня з усіх предметів. 

Технологія моніторингу навчальних досягнень базується на принципах особистісно-

орієнтованого навчання, тобто порівняний аналіз результатів здійснюється відносно 

досягнень кожного учня окремо, що дає можливість прослідкувати, корегувати та 

допомагати учневі розвивати необхідні уміння й навички. 

В результаті організації освітнього процесу з використанням інтегрованої технології 

відбувається успішне виконання вимог Державного стандарту початкової освіти, 

компетентностей здобувачів освіти відповідно до цілей і задач, передбачених Законом 

України в галузі освіти, сучасними вимогами щодо контролю й оцінки навчальних 

досягнень молодших школярів з метою реалізації особистих інтересів і потреб кожної 

дитини. 

Висновок. Інтегрований підхід до освітнього процесу в 3-А класі забезпечив: 

1. розвиток дитини: інтелектуальний, когнітивний, емоційний, соціально-моральний, 

духовний; 

2. створення розвивального середовища в процесі пізнавальної діяльності; 

3. високу якість знань, умінь та навичок учнів. 

Оскільки основними завданнями впровадження інтегрованої моделі навчання в 

школі І ступеня є всебічний розвиток з домінантою індивідуальних і творчих можливостей 

кожної дитини з метою становлення творчої, цілеспрямованої особистості, здатної до 

саморегуляції, конструювання власної життєвої стратегії, то до блоку діагностичних 

методик були включені такі, що дали можливість прослідкувати процес розвитку 

пізнавальної, емоційно-вольової, особистісної сфер учнів. 

Інтегрований зміст початкової освіти за даною технологією сприяв засвоєнню знань 

з окремих галузевих наук – суспільних, технічних, природознавчих та інших. Це один із 

найефективніших шляхів підготовки молодшого школяра до дорослого життя, який 

забезпечує попередній професійний вибір дитини, формує її життєву компетентність. Це 

створило передумови для цілісного сприйняття базових понять, явищ; сформувало в учнях 

системне мислення, позитивно-емоційне ставлення до пізнання світоглядних, 

людинознавчих, екологічних, комунікативних умінь, понять.  

 

Висновки проекту. 

1. У сучасних умовах розвиток наукових знань іде в напрямку їхнього взаємозв’язку. З 

цієї точки зору навчальні предмети в загальноосвітній школі можна розглядати як відкриті 

системи, успішне функціонування яких можливе завдяки постійному припливу інформації 

з інших систем та взаємозв’язку з ними. 

 Споріднені навчальні предмети в загальноосвітній школі мають ряд спільних 

параметрів (загальні принципи побудови, загальні закони, закономірності, поняття, 

визначення тощо), які забезпечують реалізацію ідеї інтеграції, сприяють формуванню у 

школярів цілісних знань та вмінь. Зближення навчальних предметів відбувається завдяки 

діям механізмів інтеграції, які забезпечують цілеспрямовану взаємодію між різними 

галузями знань, а саме: приведення загальних явищ до конкретних, рух від суті першого 

порядку до більш високого порядку, використання методів пізнання однієї науки під час 

вивчення іншої, наближення до єдиного інформаційно-інтегрованого рівня, 

взаємовідображення наук. Інтеграція споріднених навчальних предметів можлива при 



виконанні дидактичних умов, якими є: наявність спільних цілей та завдань навчання, 

реалізація спільних принципів та методів навчання, наявність спільних об’єктів для 

засвоєння, використання єдиних понять та термінів, забезпечення єдиної логіки засвоєння 

навчальної інформації. 

2. Забезпечення інтегрованого процесу науково може досягатись через: комплексний 

підхід до розв’язання проблем навчання, реалізацію міжпредметних та 

внутрішньопредметнихзв’язків, підбір навчального матеріалу з застосуванням експертних 

оцінок, логічне структурування навчального матеріалу, підбір адекватних принципів та 

методів навчання. Необхідність комплексного застосування механізмів інтеграції, 

дидактичних умов інтеграції, шляхів інтеграції, технологічних прийомів інтеграції для 

забезпечення інтегрованих процесів у початковій освіті визначає їх як дидактичну систему 

інтеграції, ефективність якої теоретично обґрунтована та експериментально доведена на 

практиці. 

3. Стійкими є позитивні зрушення особистісних характеристик позитивної мотивації 

навчання, інтенсивність позитивних змін в розвитку стійкого інтересу до навчання, 

позитивного емоційного фону. Під час інтегрованих уроків діти знайомляться з 

навколишнім світом, моделюють, пізнають причини того чи іншого явища, малюють, 

розвивають своє мислення, мовлення, пам’ять. Паралельно з цим іде процес природного 

аналізу й синтезу уявлень про навколишній світ, поступової трансформації дослідницького 

мислення дитини в теоретичне, наукове. Поступово йде процес розвитку пізнавальної 

активності дитини. Позитивною рисою формування інтегрованих знань є розвиток мови та 

мислення дитини, що створює умови для того, щоб дитина могла висловити власну думку, 

проаналізувати причини явища, події, оцінити їх результат. Вже в початкових класах діти 

вчаться дискутувати. Важливою формою навчальної діяльності стала робота в групах. 

4. Інтегрований зміст навчання формує науковий світогляд, розвиває увагу, логічне 

мислення, зв’язне мовлення, пам’ять, вміння аналізувати, робити висновки, висловлювати 

свої думки, фантазувати, відстоювати свою точку зору. Інтегрований зміст навчання формує 

у дітей цілісне уявлення про світ, створює загальну платформу зближення предметних 

знань, дає дитині широке та яскраве уявлення про світ, в якому вона живе, про взаємозв’язок 

предметів та явищ, про взаємодопомогу. Дитина знаходиться в позиції відкривача, 

дослідника світу. Пізнавальні та розвиваючі лінії змісту навчання проходять через призму 

особистісних проблем. 

5. Інтегрована особистісно-орієнтована технологія показала шляхи оптимізації 

розвиваючої взаємодії між учасниками педагогічного процесу, базуючись на дослідженнях 

соціально-психологічної ситуації розвитку особистості. У центрі моделі – особистість. 

Особистість дитини і особистість педагога. Модель забезпечує умови для їхньої 

самоактуалізації й самореалізації. Інтегрована технологія є ефективним педагогічним 

рішенням забезпечення якості початкової освіти. Інтегрована особистісно-орієнтована 

технологія реалізує ідеї інтеграції та гуманітаризації у змісті й методах навчання, формує 

світогляд дитини та її життєву компетентність. 
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Додаток А 

Фрагмент сценарія інтегрованого дня у 1 -му класі 

(авторський погляд) 

Вода – джерело життя 

Сфера життєдіяльності людини – «Людина і природа». 

Змістовий модуль – «Світ, у якому я живу». 

Підтема змістового модуля – «Нежива природа». 

Світоглядне поняття – вода в різних станах (твердий, рідкий, газоподібний). 

Час проведення – листопад (9-й навчальний тиждень). 

Дотримуючись принципу наступності, педагог при розробленні сценарію дня має 

враховувати ті уявлення про воду, які діти набули в дошкільний період. На основі цих 

попередніх здобутків він окреслює результати, яких учні мають досягти, опрацювавши 

тему. 

Новим для початкової школи є етап інтегрованого дня «ранкова зустріч». Він дає 

змогу налаштувати дітей на позитивний лад, виявити їхні знання з теми й мотивувати до її 

подальшого вивчення. Ранкову зустріч за пропонованою темою можна організувати так. 

Спостереження за росою 
Ранкова зустріч 

Мет а . Розширити уявлення учнів про характерні особливості роси та її корисність. 

Учитель вранці звертає увагу дітей на росу й залучає їх до бесіди. 

Орієнтовний зміст бесіди 

 Що з’явилося на траві та кущах? 

 Що таке, на вашу думку, роса? 

 Звідки вона з’явилася? 

 Звідки випаровується вода? 

 На що схожа роса? (На намистинку краплинку, діа-мант, кульку, ґудзичок, монетку). 
Аби спонукати дітей до творчості, можна запропонувати пограти у рими –дібрати 

слова, що римуються з переліченими раніше назвами об’єктів, до яких подібна роса. 

(Наприклад: краплинка – намистинка). 

Попередньо підготовлений учень читає вірш про росу. 

Ранкові росинки 

Зібрались росинки на листі, 

Прозорі перлинки і чисті. 

Упали на землю ранкову – 

Впустило їх листя додолу. 

Корінням ввібрали їх верби, 

І знову вертались доверху. 

Ще вище, дістались... до хмари: 

Говорять, що там побували. 

Відтоді як дощиком стали,  

їх чисті струмочки вітали. 

А зранку усі розбрелися... 

Росинками впали на листя. 

Зібрались росинки на листі... 

Андрій Гагін 

Далі вчитель пропонує дітям струсити собі в долоньки росинки і вмити личка, 

розповідає про цілющі властивості роси, про народний звичай «купання в росі» на Юр’їв 

день і збирання роси. 

 



Орієнтовний зміст повідомлення 

6 травня українці відзначають народне свято – Юр’їв день. 

До цього дня селяни завершують сівбу ярових зернових культур, а озимина вже 

гарно кущиться. Здавна існувала така традиція: якщо у землі було достатньо вологи, на 

межах закопувати великодні хлібці та крашанки й молилися святому Юрію, просячи, щоб 

захистив майбутній урожай від граду. 

До нас дійшло прислів’я: «Святий Юрій по полю ходить, хліб-жито родить, росу 

випускає». Юр’єва роса, за народними віруваннями, мала велику цілющу силу. Її збирали в 

окремі посудини, а потім використовували для лікування різних хвороб. Нею також 

освячували гос-подарські будівлі, худобу. Вважали, що посіви, скроплені Юр’євою росою, 

краще ростимуть і даватимуть багатший урожай. 

Юрій, у народній уяві, – покровитель скотарства і хліборобства. Худобу на Юрія ще 

до сходу сонця виганяли у поле, на «Юр’єву росу», бо «Юрій Божим ключем одмикає в той 

час землю і благословить її на благочинність». Вважали, що худоба, яка випасалася на 

«Юр’євій росі», ніколи не хворітиме. 

Учні повторюють веснянку за вчителем й імітують дії, про які йдеться у вірші. 

...Юрій матір кличе: 

«Та подай, мати, ключі відімкнути небо, 

Відімкнути небо – випустити росу, 

Випустити росу – дівочу красу. 

Дівоча краса, як літня роса – 

В меду потопає, з вином виринає». 

Оскільки для першокласників, як і для дошкільнят, провідна діяльність – ігрова, 

впродовж дня доцільно провести з учнями кілька ігор з теми. 

Дидактична гра «Де є вода?» 

Завдання: назвати різні природні об’єкти, що містять воду. 

Дидактична гра «Смислові пари» 

Аби уточнити та закріпити знання дітей про взаємозв’язок різних явищ природи з 

водою, педагог пропонує дібрати слова-картинки, пов’язані між собою за смислом. 

Наприклад 

Риба – річка, хмарка – краплини дощу, сніговик – сніжинка тощо. 

Малорухлива гра «Веселі крапельки» 

На вигук ведучого «Сонце!» діти імітують рух крапель угору (Сонце нагріло воду, і 

краплинки вологи перетворилися на пару й почали підніматися у повітря). 

На слово «Місяць!»—демонструють, як крапельки води опускаються вниз (бо 

ввечері повітря стає холодним, і краплинки важчають, осідають на траву, де- 

рева, квіти). 

Оскільки в основі формування компетентності молодших школярів у галузі 

природничих наук лежить діяльність, спрямована на вироблення вміння формулювати 

припущення і робити висновки на основі проведених дослідів, доцільно спонукати учнів до 

ведення спостережень, порівняння явищ природи та висловлювання своїх міркувань. 

Відповідно до теми дня, вчитель може за пропонувати дітям висловитися з таких питань. 

 Доторкніться до росинок. Які вони на дотик? (При цьому важливо акцентувати 

увагу на тому, що вода холодна). 

 Де іще вам доводилося бачити кра плинки? (Обов’язково слід спонукати дітей до 
називання таких варіантів: роса, краплинки дощу, краплинка, що залишається після танення 

сніжинки, краплинка води з крана та краплинки на трубах холодної води у ванній кімнаті). 

 Як ви гадаєте, чи всі ці краплинки утворюються однаково? (На цьому етапі учні 
мають побачити, що природа краплин може бути різною: дощ і сніг – це опади; з крана тече 

вода, яку накачують з річки або підземних джерел насосами; а краплинки на трубах і роса 

– зовсім інше природне явище, до розуміння якого повинен підвести дітей учитель). 



Обговорення цих питань – підґрунтя для пояснення змісту природного явища «роса». 

Використовуючи знання дітей про те, що вода може перебувати у трьох станах, педагог 

може розкрити його таким чином. 

У ванній кімнаті гаряча вода перетворюється на пару й піднімається у повітря. Коли 

ж вона потрапляє на холодну трубу, температура її знижується, і відбувається зворотний 

процес – пара перетворюється на воду. Подібний процес відбувається і в природі: вдень під 

сонячним промінням вода з різних об’єктів випаровується, колижуночі вони 

охолоджуються, пара, щодо них дотикається, знову переходить у рідкий стан – воду. Таке 

природне явище і називають росою. Саме тому роса ніколи не буває теплою – з 

підвищенням температури повітря вона знову переходить у газоподібний стан. 

Задля формування вміння обґрунтовувати свою думку доцільно залучати дітей до 

обговорення проблемних питань. 

Наприклад 

Педагог пропонує дітям поміркувати й висловитися щодо питання «Роса – це добре 

чи погано?». 

Додатково можна організувати роботу ще за кількома напрямами: 

 людинознавство (з’ясувати, яку роль відіграє вода в організмі людини); 

 краєзнавство (розширити уявлення учнів про водні ресурси рідної Миколаївщини); 

 профорієнтаційна діяльність (ознайомити з професією кораблебудівників). 

 

 


