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ТРЕНІНГОВИЙ МОДУЛЬ  

Інтегроване навчання: тематичний і діяльнісний підходи 

Вступ 

Інтегроване навчання в початковій школі реалізується на засадах тематичного та 

діяльнісного підходів.  

Тематичний підхід передбачає організацію навчально-виховного процесу на основі однієї 

«змістової одиниці» - теми. Темою може бути певне поняття, цілісний розгляд якого 

призводить до формування загальних уявлень про систему, в яку входить це поняття як 

елемент. Тема може сформулюватися вчителем у вигляді запитання чи опису проблеми, 

під час вирішення яких учні опановують зміст навчальної програми.    

Діяльнісний підхід передбачає організацію навчально-виховного процесу на основі 

організаційно-методичної системи щоденних діяльностей учнів та «стратегій» розвитку 

критичного мислення в межах тематичного чи предметного навчання. 

Під час семінару учасники ознайомляться з практичними інструментами організації 

інтегрованого навчання на засадах тематичного та діяльнісного підходів.  

Мета та цілі. 

Учасники семінару: 

 Ознайомляться з практичними інструментами організації інтегрованого навчання 

на засадах тематичного та діяльнісного підходів.  

 Навчаться створювати тематичний день 

 Навчаться проводити уроки на основі впровадження щоденних діяльностей; 

 Обговорять ризики в плануванні тематичного навчання. 

Огляд теми 

Вправа Час Матеріали 

Дискусія «Традиційне 

предметне навчання та 

інтегроване навчання» 

Таблиця ЗХД. 

30 хв. Фліпчарт+папір (може бути дошка), маркери, 

кольорові стікери (4 кольори). 

Папір А4. 

 

Інтегроване навчання: 

тематичний і діяльнісний 

підходи (підсилена 

лекція) 

40 хв. Презентація «Інтеграція: тематичний і 

діяльнісний підходи». 

Роздавальний матеріал №1. 

Планування тематичного 

дня 

60 хв. Аркуші формату А1, кольорові маркери, 

навчальна програма.  

Роздавальний матеріал №2. 

Презентація  тематичних 

днів 

30 хв. Фліпчарт чи магнітна дошка, магніти. 

Підведення підсумків 20 хв. Таблиця ЗХД. 
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Вправа 1: Дискусія «Традиційне предметне навчання та інтегроване навчання». 

Таблиця ЗХД. 

 

Мета: Зорієнтувати вчителів, що для дитини інтегроване навчання є цікавим, 

природнім, таким, що розкриває взаємозв’язки між об’єктами навколишнього світу .  

 

Виконання вправи: 

 Підготовка до дискусії 

 Накресліть на дошці горизонтальну лінію. Ліворуч напишіть «Традиційне 

предметне навчання», праворуч – «Інтегроване навчання».   

 Роздайте учасникам стікери одного кольору, попросіть, щоби вони написали на них 

своє прізвище та ім’я. Запропонуйте уявити себе дитиною і обрати позицію на лінії 

«Традиційне предметне навчання» – «Інтегроване навчання». Учасники мають 

визначитись, де, на їхню думку, комфортніше і цікавіше знаходитись дитині.  

 Роздайте учасникам стікери іншого кольору, попросіть, щоби вони написали на них 

своє прізвище та ім’я. Запропонуйте їм обрати позицію на лінії «Традиційне 

предметне навчання» – «Інтегроване навчання» з точки зору учителя.  

 Роздайте учасникам стікери іншого кольору, попросіть, щоби вони написали на них 

своє прізвище та ім’я. Запропонуйте їм обрати позицію на лінії «Традиційне 

предметне навчання» – «Інтегроване навчання» з точки зору батьків. 

 Роздайте учасникам стікери іншого кольору, попросіть, щоби вони написали на них 

своє прізвище та ім’я. Запропонуйте їм обрати позицію на лінії «Традиційне 

предметне навчання» – «Інтегроване навчання» з точки зору Держави. 

 Проведення дискусії 

 Після того, як учасники «проголосували» з різних точок зору, обговоріть з ними 

результати. Запропонуйте  прихильникам традиційного предметного навчання 

обґрунтувати свій вибір. 

 Запропонуйте  прихильникам інтегрованого навчання обґрунтувати свій вибір.  

 

 Підсумки  

Акцентуйте увагу учасників на тому, що інтегроване навчання для дитини є цікавим, 

природнім, таким, що розкриває взаємозв’язки між об’єктами навколишнього світу. 

 Таблиця ЗХД 

Попросіть учасників взяти аркуш паперу. Написати тему «Інтегроване навчання», 

накреслити таблицю ЗХД і заповнити перших дві колонки: 

1) Що я знаю про інтегроване навчання? 

2) Що я хочу дізнатись про інтегроване навчання? 
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Таблиця ЗХД «Інтегроване навчання» 

Знаю Хочу дізнатись Дізнався (дізналась) 

   

 

Вправа 2: Інтегроване навчання: тематичний і діяльнісний підходи (підсилена 

лекція) 

Мета: Ознайомити учасників з тематичним і діяльнісним підходами до організації 

інтегрованого навчання в початковій школі.  

Виконання вправи:  

 Підсилена лекція 

 Розкажіть учасникам про інтегроване навчання, тематичний і діяльнісний 

підходи. Використовуйте презентацію «Інтегроване навчання: тематичний і 

діяльнісний підхід», роздатковий матеріал №1.   

 Після того, як учасники розглянуть таксономію Блума, запропонуйте їм 

оцінити свою педагогічну діяльність з точки зору модифікованої таксономії: 

«Користуючись схемою «ключових» слів, оцініть цілі навчання «когнітивної 

групи», які ви реалізуєте на уроках, пропонуючи завдання, що 

розпочинаються з наведених «ключових» слів: 

- Які навчальні цілі не є актуальними для вас?  

- Що б ви змінили в  підготовці завдань до уроку?» 

 Розгляньте зразок тематичного дня «Первоцвіти».   

 Підсумки.  

Розкажіть учасникам, що тематичний і діяльнісний підходи є інтегрованим 

навчанням лише тоді, коли вчителі заохочують учнів робити зв'язки між дисциплінами і 

спиратися на знання і навички з кількох предметних областей.  

Інтегроване навчання – це активне навчання, де учні – активні учасники, а учитель 

модератор і фасилітатор.  

  

Вправа 3: Планування тематичного дня  

Мета: Під час цього заняття учасники в групах розробляють план тематичного дня для 

першокласників. 

Виконання вправи:  

1. Об’єднайте учасників в групи по 4-6 людей. 

2. Розкажіть їм, що вони мають спланувати тематичний день для учнів 1-го класу. 

(Роздатковий матеріал 2.) 
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3. Запропонуйте учасникам обрати необхідні матеріали (програму, книги, папір, маркери 

тощо) та приступити до роботи.  

4. Модеруйте роботу груп.  

  

Підсумки: Метою даної діяльності є напрацювання умінь планувати тематичне 

навчання.  

 

Вправа 4: Презентація спланованих тематичних днів  

Мета: Під час цього заняття групи презентують розроблені тематичні дні. Всі разом 

обговорюють роботи учасників, за потреби, вносять корективи. 

Виконання вправи:  

 Презентація 

 Обговорення 

Запропонуйте учасникам відповісти на запитання: 

- В чому користь такої роботи? 

- На що варто звертати увагу? 

 

Підсумки: Обговорюючи тематичні дні команд, учасники приходять до висновку, що 

під час планування тематичного дня важливо не відволікатись на дрібні деталі, а 

тримати в уяві результат, до якого прагнуть. Плануючи кожну навчальну діяльність 

важливо дати відповідь на наступні питання: 

- Що діти будуть робити? 

- Для чого це дітям? 

 

Вправа 5: Підведення підсумків  

Мета:  

Узагальнити і систематизувати проведену роботу. Обговорити що зрозуміло, що потребує 

додаткового опрацювання. Ознайомити учасників з ресурсами, які доповнюють озвучені 

теми. 

 

Виконання вправи:  

 Обговорення 

 

 Заповнення колонки «Дізнався» у таблиці ЗХД 

Учасники заповнюють колонку «Дізнався (дізналась)». Підкреслюють у колонці «Хочу 

дізнатись» ті питання, на які не знайшли відповіді, з метою їх подальшого опрацювання. 

 

 Ознайомлення з ресурсами для самостійного опрацювання 

 


