
Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка

Факультет педагогічної освіти
Кафедра початкової та дошкільної освіти

Основи інтегрованого навчаня з методикою

Програма

навчальної дисципліни

підготовки бакалавра

спеціальності 013 «Початкова освіта»

2019 рік



РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: 
Кафедра  початкової  та  дошкільної  освіти   факультету  педагогічної  освіти
Львівського національного університету імені Івана Франка.

РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ:   
асистент кафедри початкової та дошкільної освіти Ростикус Н.П.,
асистент кафедри початкової та дошкільної освіти Воробець Г.З.

Обговорено  та  рекомендовано  до  затвердження  кафедрою  початкової  та
дошкільної освіти 
“___”_______201_ року, протокол  № ___
                                                              
Завідувач кафедри _________________ доц. Мачинська Н.І.

Схвалено Вченою радою факультету педагогічної освіти
 
Протокол від  “____”________________2019,  № ___

Голова Вченої ради   __________________ доц. Герцюк Д.Д.



ВСТУП

Програму  вивчення  навчальної  дисципліни  «Основи  інтегрованого
навчання з методикою» складено відповідно до освітньо-професійної програми
підготовки бакалавра 013 «Початкова освіта».

Предметом вивчення навчальної дисципліни є:   орієнтування здобувачів
вищої освіти щодо змісту педагогічної діяльності в інтегрованому освітньому
середовищі,  її  сутності  та  ролі  в  сучасному  суспільстві,  основних  шляхів  і
методів  інтегрованого  навчання  відповідно  до  Концепції  Нової  української
школи.

Міждисциплінарні  зв'язки: курс  «Основи  інтегрованого  навчання  з
методикою» тісно пов’язаний з усім циклом психолого-педагогічних дисциплін,
філософією освіти, соціологією та педагогічною практикою в початковій школі.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

Змістовий модуль 1. Загальні основи інтегрованого навчання.
Змістовий модуль 2. Методика інтегрованого навчання.

1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1. 1. Метою викладання  навчальної  дисципліни  є:  ознайомлення

здобувачів  вищої  освіти  з  нормативними документами,  які  визначають  зміст
інтегрованого  навчання,  поняттями  «інтеграція»  та  «інтегроване  навчання»,
основними підходами і методами інтегрованого навчання; виявлення спільного і
відмінного  між  інтегрованим  навчанням  і  міжпредметними  зв’язками;
формування  умінь  і  навичок  моделювання  інтегрованого  освітнього
середовища.

1. 2. Основними  завданнями  вивчення  дисципліни  «Основи
інтегрованого навчання з методикою» є :

—  дати  знання  про  структуру,  зміст,  характер,  методику  і  специфіку
інтегрованого навчання; 

— розкрити шляхи реалізації інтегрованого навчання в початковій школі; 
— формувати у здобувачів вищої освіти уміння і навички моделювання

інтегрованого освітнього середовища; 
—  розкрити  сутність  поняття  «інтеграція»,  «інтегроване  навчання»,

«міжпредметні зв’язки», «тематичний підхід», «діяльнісний підхід», «критичне
мислення», «інтегрований урок»;

— розширювати світогляд майбутніх вчителів початкових класів;
—  формувати  у  здобувачів  вищої  освіти  навички  використання

навчального матеріалу в конкретних умовах педагогічної ситуації;
— формувати уміння наукового аналізу педагогічної діяльності.



1. 3.  Відповідно  до  вимог  освітньо-професійної  програми  здобувачі
вищої освіти повинні:

знати:
— нормативно-правову базу, зміст, мету, завдання інтегрованого навчання;
—  принципи  та  основні  форми  організації  інтегрованого  освітнього

середовища в початкових класах;
— основні підходи і методи інтегрованого навчання;
—  особливості  організації  та  здійснення  самоаналізу  педагогічної

діяльності.
уміти:

  — складати конспекти інтегрованих уроків; 
— моделювати інтегровані уроки; 
— творчо підходити до розв’язання педагогічних ситуацій; 
— володіти прийомами аналізу конспектів інтегрованих уроків та уроків;

 — продуктивно та самостійно працювати, успішно займатись самоосвітою;
— виявляти педагогічні здібності.

На вивчення навчальної  дисципліни відводиться 90 години /  3 кредити
ECTS.

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1.  Загальні основи інтегрованого навчання
Тема 1. Інтеграція та інтегрування: історичний аспект.
Тема 2. Інтегроване навчання в нормативних документах.
Тема 3. Інтегроване навчання: тематичний і діяльнісний підходи.
Тема 4. Основні технології інтегрованого навчання.
Змістовий Модуль 2. Методика інтегрованого навчання.
Тема 5. Методика організації інтегрованих уроків: окремі уроки на основі

змісту двох-трьох предметів.
Тема 6.  Методика організації інтегрованих уроків: окремі уроки розвитку

пізнавальних здібностей за блочною інтеграцією тем у межах одного предмету.
Тема  7.  Методика  організації  інтегрованих  уроків:  система  уроків,

інтегрованих за окремими курсами, предметами.
Тема  8.  Аналіз  конспектів  інтегрованих  уроків  на  основі  Модельних

навчальних програм.
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        4. Форма підсумкового контролю успішності навчання – залік (усний) 
І семестр

             5. Засоби діагностики успішності навчання 
    — бесіда;

— тестування;
— написання конспектів інтегрованих уроків;
— створення презентацій;
— виконання модульних контрольних робіт.
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