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ÑÓÒÍ²ÑÒÜ ²ÍÒÅÃÐÎÂÀÍÎÃÎ ÓÐÎÊÓ
У чому полягає розвивальна сутність інтегрованих видів діяльності? 

Чому так важливо  процес навчання рідної мови осяяти фантазією, 
грою, від чуттям краси природи і людських взаємин, самобут ньою 
творчістю дитини?

В. Сухомлинський порівнював думку дитини з ніж ною трояндою, 
що не може квітнути без сонця. Ба жання вчитися зароджується в 
емоційному забарв ленні думки, в почутті радісної схвильованості. Без 
цього емоційно-естетичного струменя не може пов ноцінно розвиватися 
мислення дитини, йти від на очних конкретних образів до абстрактних 
узагаль нень. Саме інтеграція словесної творчості з різни ми видами 
діяльності має можливість сформувати в учня здатність сприймати 
предмети та явища дов кілля і рідної мови різнобічно, емоційно й 
водночас системно.

Художня діяльність, подив перед красою, добро — неодмінні умови 
повноцінного розумового розвитку дитини. “Що більше абстрактних 
понять, узагальнень треба засвоїти на уроці, то частіше учень має 
звер татися до першоджерела думки — природи, емоцій но-образної 
діяльності. Така закономірність розумо вого розвитку дитини” (Â. Ñó-
õîìëèíñüêèé).

Принцип інтеграції відповідає психічній та фізіо логічній природі 
дитини, сутності самої мови як су спільного явища в його зв’язках з 
усіма аспектами багатогранного світу, і тому його можна визначити як 
один з основоположних у сучасній лінгводидактиці. Перспективність 
цього методичного підходу по лягає передусім у тому, що він дає змогу 
нівелювати деякі слабкі сторони предметної системи навчання, подо-
лати розрізненість, фрагментарність у сприйман ні довкілля та явищ 
рідної мови. Синтезуючи ефек тивні аспекти предметного викладання, 
інтеграція створює сприятливі умови для формування в дитини ці-
лісної картини світу. Саме ін теграція словесної творчості з різними 
видами ді яльності (грою,  малюванням, драматизацією, дослідниць-
кою діяльністю, спіл куванням з природою, музикою) дає можливість 
організувати опанування граматичних умінь і правописних навичок 
через розв’язання мовленнєвих завдань, глибоко індивідуалізувати на-
вчання, досягти значних зрушень у загальному розвиткові учнів. Через 
інтеґрацію, за даними наукових досліджень, успішно здійснюється 
особистісно-зорієнтований підхід до навчання, оскільки учень сам у 
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змозі обирати опорні знання з різних предметів з максимальною орієн-
тацією на суб’єктив ний досвід, набутий під впливом як попереднього 
нав чання, так і широкої взаємодії з довкіллям.

Інтегровані уроки є частковою інтеграцією змісту (на відміну від 
повної), коли процес дитячо го пізнання організовується за допомогою 
інтегро ваних курсів, таких як “Довкілля”, “Музика  і рух” то що. Інте-
гровані уроки об’єднують блоки знань з різ них навчальних предметів 
навколо однієї теми з ме тою інформаційного та емоційного збагачення 
сприй мання, мислення, почуттів дитини. Це дає змогу пі знати певне 
явище з різних сторін, досягти ціліснос ті знань. Наприклад, учитель 
будує інтегрований урок на тему “Стежками зимового лісу”. Щоб ство-
рити в уяві дітей літературно-художній образ, пропонує про слухати вірш 
Я. Коласа “Зима”, розглянути картину М. Дахна, прослухати музику 
П. Чайковського. У цьому випадку зміст уроку зінтегровано з різних 
видів ху дожньої діяльності. 

Уроки з використанням міжпредметних зв’язків, за визначенням 
дидакта О. Савченко, передбачають запитан ня та завдання з інших на-
вчальних предметів, які ма ють допоміжне значення. Це короткочасні 
елементи уроку, які сприяють глибшому сприйманню й осмис ленню 
нових понять, активізують словесну творчість дітей. Наприклад, у 5-му 
класі, повторюючи вивчене в початкових класах, учитель використовує 
матеріал уроку образотворчого мистецтва та заздалегідь організованих 
спостережень за синичкою. Під час опра цювання мовного матеріалу з 
теми “Речення” фор мулює такі завдання:

— розгляньте малюнок синички, який ви створюва ли на уроці 
образотворчого мистецтва, опишіть сло вами: яка шапочка у пташки; 
як вона вбрана; яке вра ження створює;

 — пригадайте зі своїх спостережень за синичками: як вони співа-
ють, як поводяться у гайку. Спробуйте скласти розповідь “Як живеться 
синичці взимку”.  

Ðîçâèâàëüí³ ìîæëèâîñò³ âèä³â ä³ÿëüíîñò³
Конструюючи систему інтегрованого навчання, важливо якомога 

повніше індивідуалізувати його. Значною мірою цьому сприяє викорис-
тання різних видів емоційно-образної діяльності (гри, спостереження 
за довкіллям, художньої та літератур ної творчості).

Розвивальні можливості кожного виду діяльності подано в табли-
ці 1.
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²ÍÒÅÃÐÎÂÀÍ² ÓÐÎÊÈ ßÊ ÇÀÑ²Á ÐÎÇÓÌÎÂÎÃÎ 
ÒÀ ÌÎÂËÅÍÍªÂÎÃÎ ÐÎÇÂÈÒÊÓ Ó×Í²Â

Øêîëà ñïðèéìàííÿ, óÿâè, ìèñëåííÿ. ßêîþ âîíà ìàº áóòè? 
Серед інтегрованих засобів навчання особливе місце належить 

урокам мислення в природі. В. Сухомлинський вбачав у природі віч-
не джерело дитячого розуму, фантазії, словесної творчості. Великий 
педагог прагнув, аби яскраві образи рідної землі живили свідомість 
дитини впродовж усіх років навчання, щоб закони мислення вперше 
розкривалися не пе ред класною дошкою, а серед луків, полів, біля 
річ ки, у шкільному гайку.

Спираючись на досвід Павлиської школи, у ході експерименталь-
ного навчання (спільно з учителями Маловисківської ЗОШ №3 
Кіровоградської області  — Л.М Шевченко, Н.Л. Соловйовою, 
З.М. Усенко,  Г.М. Стеценко) було розроблено методичне забезпе чення 
уроків мислення в природі, введено їх у систе му інших видів робіт, 
зокрема, пов’язаних із грою, картиною, ілюстрованим текстом. Удо-
сконалено за соби й прийоми організації чуттєвого досвіду та управління 
словесною творчістю учнів.

Організація спостережень у процесі гри, спілку вання з довкіллям, 
музикою, картиною, літературним твором є однією з найвагоміших 
проблем у методиці інтегрованого уроку. Особливі труднощі становить 
для вчителя проведення уроків мислення в природі, до бір способів, 
прийомів управління сприйманням, уявою, мисленням, словесною 
творчістю дітей. Не даремно саме цим питанням велику увагу приділяв 
В. Сухомлинський. Створена ним система спостере жень за природни-
ми явищами має назву “Триста сто рінок “Книги природи”. Це триста 
спостережень, яс кравих картин рідної землі, які закарбовуються у сві-
домості під час навчання в початкових класах і в по дальшому стають 
добрим ґрунтом для плекання в душі дитини моральних та художньо-
естетичних цінностей. Читання “Книги природи” — це не просто цікаві, 
за хоплюючі прогулянки. Це уроки мислення серед рід ного довкілля, 
уроки під блакитним небом. Початки науки школярі здобувають, 
гортаючи сторінку за сто рінкою книги рідної землі. І перше завдання 
педаго га — “відкрити очі” дітям, навчити їх не просто диви тися, а й 
бачити, відчувати світ. Потрібно організува ти живе споглядання, спо-
стереження, колективне сприймання так, щоб учні відчули потребу 
пильно придивлятися до навколишнього, бачити поруч дивовиж не й 
загадкове, що ховається від байдужого ока. Справжніми відкриттями 
стають для дітей ці колек тивні спостереження, коли вони помічають, 
як пробуджується шкільний гайок від зимового сну, як про бивається 
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крізь торішній лист ніжна стрілка проліс ка, чують спів вітру, передзвін 
дощових краплинок, милуються барвами золотої осені.

Музика рідної землі, дивне багатство її форм одухотворюються 
казкою, яку натхненно творять разом з учителем діти. Зрозуміло, роль 
учителя визначаль на. Він спрямовує плин дитячої думки, виводячи її 
на рівень своїх запитань. Наприклад:

Що це на травинках? (Ðîñà.) Як же вона утворилася? (²ç ñë³ç òðàâè-
ö³.) Хто її розсипав? (Òóìàí.) Де він зараз? (Éîãî ïðîãíàëî ñîíå÷êî.) На 
що схожі краплин ки? (Íà ïðîçîð³ êðèøòàëèêè, ãðàéëèâ³ áëèñê³òêè.)

Логічним продовженням діалогу є власне творен ня усних імпрові-
зованих казок. Наприклад: Ùî ìåí³ ðîçïîâ³ëà êðàïëèíêà ðîñè?

Ó÷åíü. Мені краплинка роси розповіла про те, що вона втекла від 
дядька Тумана і тепер ховається у траві. Виходить гуляти тільки на 
світанку, щоб її ніхто не побачив.

Ó÷åíèöÿ. А мені краплинка роси розповіла, що вона з подругами, 
гуляючи вночі над квітником, по бачила троянду. Квітка була така гарна, 
що крап линці захотілося позичити в неї вроди. Вона впала на ніжну 
пелюстку троянди і ще більше прикрасила її.

Подив перед красою, владна сила фантазії роз ковує духовні сили 
дитини. У тайниках її свідомості немов прокидаються слова, колись 
почуті чи прочи тані, наповнюються реальним змістом. Народжують ся 
образи. Інтелектуальне життя сповнюється радіс тю нового осягнення, 
глибокими переживаннями, яс кравими картинами. Думка, підкріп лена 
образами рід ної землі, стає чіткою, опуклою, ваговитою. Запам’я-
товування відбувається якнайінтенсивніше.

Виховуючи культуру зору, навчаємо школярів роз глядати предмет і 
відкривати в ньому щось нове, ви являти ознаки й властивості. Це перші 
сходинки ро зумової діяльності. Сутність цих процесів полягає:

а) у баченні реального предмета;
б) у створенні образу в уяві.
Під час колективного споглядання вчитель систе мою запитань 

орієнтує школярів на виокремлення іс тотного, характерного у спосте-
режуваному, а далі — вчить зображувати ціле через подачу характер-
них ознак. Інакше кажучи, використовує найбільш плід ний прийом у 
пізнанні — ºäí³ñòü àíàë³çó é ñèíòåçó:

Õòî ðîçñèïàâ ðîñèíêè? Íà ùî ñõîæ³ êðàïëèí êè? — Ці запитання 
програмують виділення істот ного в тому, що бачить дитина.

Ðîçêàæè, ùî òîá³ ðîçïîâ³ëà êðàïëèíêà. — Це завдання активізує 
створення образу в уяві учня.

Вправляння у сприйманні предметів і явищ, на вколишнього світу 
готує учнів до наступної сходинки розумового розвитку: зіставлення, 
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Õòî ìè? Çâ³äêè ìè? Äå íàøå êîð³ííÿ? 
Ö³ çàïèòàííÿ çàâæäè ç íàìè

ÄÐÓÃÈÉ ÓÐÎÊ
Çîëîòîñÿéíà Ñê³ô³ÿ

Òåìà. Написання листа. Спостереження за виражальними мож ливостями 
частин мо ви в художньому та науковому стилях мов лення.

Ìåòà. Активізація словесної творчості учнів за допомогою інтеграції 
видів діяльності та змісту навчальних пред метів; формування 
вмінь зіставляти тексти різних сти лів; удосконалення навичок 
відтворювати “настрій” тексту, вмінь добирати влучні мовні 
засоби з огляду на мету висловлювання; вироблен ня навичок 
складати лист.

Õ³ä óðîêó
². Ôîðìóâàííÿ çàäóìó âèñëîâëþâàííÿ. Àêòóà ë³çàö³ÿ îïîðíèõ çíàíü, 

äîñâ³äó ó÷í³â. Îãîëîøåííÿ òåìè òà ìåòè óðîêó.

Åï³ãðàô:         І засміялась провесінь — Пора! —
      За Чорним Шляхом, за Великим Лугом — 
      дивлюсь: мій прадід, і пра-пра, пра-пра — 
      усі ідуть за часом, як за плугом.
       Ë³íà Êîñòåíêî
— Виділити опорні слова, які звертають наш по гляд у глибину 

віків. 
1. Ïðîñëóõîâóâàííÿ óðèâêà “Êóðãàí-ìîãèëà” (ç êíèãè Â. Ëîïàòè “Äåñü 

íà äí³ ìîãî ñåðöÿ”) ó âèêîíàíí³ ñòàð øîêëàñíèêà.

Êóðãàí-ìîãèëà
Коли я вилазив на стару грушу, то далеко-далеко у трем тливому 

мареві бачив Курган-могилу. Вона завжди притя гувала до себе. Висо-
чіла на нашій рівнинній місцевості, не мов піраміда. І зараз пам’ятаю, 
як я, малий пастушок, з хвилюванням уперше піднявся, ні — злетів на 
вершину її. Боже! Який величний цей широкий світ, від серця шир-
ший. І дух захопило від простору, величі, горизонту, що я відко тився 
далеко-далеко! Я тріпотів від натхненного почуття. Не розуміючи, 
відчував: у цій просторово-часовій коорди наті, у цьому місці перетну-
лися горизонталь до сліз рідної і прекрасної моєї землі та вертикаль 
незнайомої глибини віків. Якийсь струм пронизав мене і невидимою 
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сріблястою ниткою з’єднав з тими, хто зараз був просто піді мною, з 
моїми славетними войовничими предками. І я був останнім кільцем 
у цьому безперервному, безконечному ланцюгу іс торії, спрямованому 
у вічність.

Усі ми по черзі завітали сюди, на коротку життєву мить. Чому? 
Для чого?

...Ця могила була оповита таємничістю. Уже дорослим я довідався, 
що цій могилі далеко за тисячу років і що на сипано її в дохристиянські 
часи нашими предками-язичниками.

Ніхто, звісно, не знав достеменно походження Курган-могили, 
а тоді, у дитинстві, затамувавши подих, слухав опо віді, що то козаки 
шапками насипали її над своїми загиб лими побратимами.

2. Áåñ³äà çà ïèòàííÿìè.
— Яким відкрився світ хлопчикові?
— Що відчував юний художник? Передати його стан, настрій. 

(Çàïèñàòè.)
— За допомогою яких слів, словосполучень, речень автор виражає 

свої по чуття?
3. Âèçíà÷åííÿ ñòèëþ òåêñòó.
II. Ñêëàäàííÿ óñíèõ ³ ïèñüìîâèõ (ï³äãîòîâëå íèõ òà ³ìïðîâ³çîâàíèõ) 

âèñëîâëþâàíü.
1. Âèêîíàííÿ ïðàêòè÷íèõ çàâäàíü.
а) Записати поетичну строфу. Яким настроєм пе рейнятий уривок? 

Визначити стиль. Які слова пере дають головну думку?
  Відгуло, відпалало нестерпно,
   тільки золото сонцем сія.
   Сизим свистом над синім степом 
  славить вітер скіфське ім’я.
      Áîðèñ Ìîçîëåâñüêèé
б) Замість крапок вставити потрібне слово (óñíî).
Тисячу років вони постійно з кимось воювали: то з кім мерійцями, 

то з фракійцями, готами і навіть єгиптянами, їхній воїн мав випити 
кров першого вбитого ним ворога. Це було його бойове хрещення, 
ознака того, що він став повноправним ... .

Äîâ³äêà. Скіфом.
2. ²íôîðìàö³ÿ çàçäàëåã³äü ï³äãîòîâëåíîãî ó÷íÿ ïðî ñê³ôñüê³ ïëåìåíà. 

(Íà åêðàí ïðîåêòóºòüñÿ êàðòà Ñê³ ô³¿ ç ³ñòîðè÷íîãî àòëàñó.)
Ïðèðó÷åííÿ ñê³ô³â ãðåêàìè ÷åðåç ìèñòåöòâî

Греки першими збагнули, що перемогти войовничих скі фів чи по-
тіснити їх силою зброї зі своїх володінь — марна справа. Знаючи про 
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високий художній смак цього народу, греки вирішили “приручити” скіфів 
силою... мистецтва, пре красного! І це вберегло квітучу Елладу від перед-
часної за гибелі од скіфських мечів, списів, дротиків, бойових сокир.

Вправного вершника, скіфа, майже неможливо було ви бити з 
сідла. Але коли він бачив, як працює в тому чи іншому грецькому по-
лісі каменяр, кераміст, золотар, мозаїст — він сам зіскакував з коня і 
клав зброю осторонь. Його по гляд стежив за кожним рухом майстра, 
а чудовий витвір не раз зворушував воїна до сліз.

(Çà Á. Ìîçîëåâñüêèì).

— Розгляньте карту з позначенням скіфських кур ганів. Що повід-
ують нам ці кургани про давній сте повий народ?

3. Çàñ³äàííÿ êëóáó äîïèòëèâèõ. 
(Êëàñ ä³ëèòüñÿ íà òðè òâîð÷³ ãðóïè.) 
На дошку спроектовано поетичні рядки В. Брюсова:
  Що ми були? Щит, ніж, попруга, спис,
  лук, стріла, панцир та коня вудила.
  Блиск, дзвін, крик, сміх, навала, свист, —
  в розгулі браннім радість п’яна била...
— Розкрити виражальні можливості іменників, да ючи відповіді 

на запитання:
 Якими словами поет воскрешає в нашій уяві кар тину буття 

давніх скіфів?
 Які з них найточніше передають внутрішню сут ність скіфів? 

(Çàïèñàòè â çîøèò.)
 Які звуки повторюються у двох останніх поетич них рядках? Яке 

враження цим створюється?
Ïåðøà ãðóïà робить повідомлення з теми “Могутні непереможні 

племена”. (Íà äîøêó ïðîåêòó þòü ñâ³òëèíè ñê³ôñüêî¿ çáðî¿, âèêîïàíî¿ ç 
êóðãàí³â.)

Îð³ºíòîâíèé  ïëàí  ïîâ³äîìëåííÿ:
 1. Суспільний устрій скіфів.
 2. Воїни, озброєння.
Виразне читання поетичних рядків, що ілюстру ють тему повідом-

лення:
  Світ відкритий був навстіж. 
  Ми ішли напролом. 
  Щит під вітром вгинався, 
  не підводив шолом.
     Á. Ìîçîëåâñüêèé 
Äðóãà ãðóïà опрацьовує тему “Мистецьке обдарування”. (Íà äîøêó 

ïðîåêòóþòü  ñâ³òëèíè ñêóëüïòóð, ïîñóäó, äîðîãîö³ííèõ ïðèêðàñ.)
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    Îð³ºíòîâíèé  ïëàí ïîâ³äîìëåííÿ:
  1. Скіфський посуд.
  2. Скульптура.
  3. Прикраси.
Âèðàçíå ÷èòàííÿ ïîåç³é:
   А степ широкий!
   Чорні круки
   сидять на плечах
   скіфських баб.
   І вечір гріє сині руки
   над жовтим вогнищем кульбаб.
      Ë³íà Êîñòåíêî

   Співучий глек блакитної води
        несу вузькою стежкою з долини...
      Áîðèñ Ìîçîëåâñüêèé 

   Спи, моє добре літо,
         світе мій світлий, спи... 
        Чашу твою налито.
         Встань на зорі —
         і пий! 
               ²ðèíà Æèëåíêî 

    Землю, богами даровану,
    в собі понесу, мов карб.
    А вам залишаю корону, — 
    тіштеся — все-таки скарб...
      Áîðèñ Ìîçîëåâñüêèé

Òðåòÿ ãðóïà досліджу є царську прикрасу з Товстої Могили — пек-
тораль.

Îð³ºíòîâíèé  ïëàí ïîâ³äîìëåííÿ
 1. Композиційне вирішен ня пекторалі.
 2. Символіка образів, ви ражальні засоби їх творення.

Виразне читання поезії:
   Я іще проб’юсь таранно
   в світ, задивлений в красу!
   Золотою пектораллю 
   його небо потрясу!..
     Áîðèñ Ìîçîëåâñüêèé


	Обкладинка
	Загальні уваги
	Сутність інтегрованого уроку
	Розвивальні можливості видів діяльності
	Типологія інтегрованих уроків мови й мовлення
	Місце інтегрованих уроків у навчально-виховному процесі
	Основний принцип організації інтегрованого уроку
	Структура інтегрованого уроку мови й мовлення
	Види мовних завдань у структурі інтегрованого уроку

	Орієнтовне календарне планування інтегрованих уроків мови і мовлення у 5 класі
	Інтегровані уроки як засіб розумового та мовленнєвого розвитку учнів
	Інтегровані уроки мови і мовлення
	Перший урок. Трипілля — прабатьківщина України
	Другий урок. Золотосяйна Скіфія
	Третій урок. Києве мій
	Четвертий урок. Мене зустріла осінь
	П’ятий урок. Квітка радості
	Шостий урок. Екологія Землі
	Сьомий урок. Екологія душ
	Восьмий урок. Біле полотно зима зіткала
	Дев’ятий урок. Чому постала козацька Україна
	Десятий урок. Мамині писанки
	Одинадцятий урок. За Вітчизну свою, за її свободу та процвітання. Козацтво (XVI–XVII століття)
	Дванадцятий урок. Українське відродження XVI - першої половини XVII століття
	Тринадцятий урок. Народе мій, до тебе я ще верну
	Чотирнадцятий урок. А вже весна, а вже красна

	Зміст



