
Реалізація компетентнісно-
інтегративного підходу на уроках 

основної та старшої школи у фокусі
НУШ

*На прикладі уроків української мови та літератури.



Перевірка зв'язку:

Напишіть в чат «+ +», якщо лектора видно та чутно.
Напишіть в чат «+ -», якщо лектора лише видно або лише чутно.
Напишіть в чат «- -», якщо немає ні зображення, ні звуку.

* Якщо трансляція не почалась, перезавантажте сторінку трансляції та натисніть
кнопку «Play» на екрані.



Про лектора:

Проселкова Оксана Олександрівна

• учитель вищої категорії;
• лауреат регіонального етапу «Учитель року-2015»;
• випускниця першої інтегральної школи Міжнародного інституту 

інтегрального розвитку;
• учасниця двох міжнародних освітніх проектів (Литва, Швеція); автор 

проекту з популяризації  дитячого читання на Сході «Вся Україна читає 
дітям»;

• співзасновниця Міжрегіонального літературного конкурсу «Кальміюс»;
• засновниця Польського центру культури у Краматорську;
• нагороджена відзнакою у галузі освіта «Людина року» громадою м. 

Краматорська



Про нас:

понад 120 000 вчителів вже зареєструвалось;
більше 35 000 підписників на сторінці у Facebook.

* кожен охочий може поділитися з колегами своїми напрацюваннями
та отримати електронний сертифікат про публікацію.

https://www.facebook.com/naurok.com.ua/


План вебінару:

1. Компетентнісно-інтегративний підхід на уроках української мови та 
літератури. Засади інтегрованого навчання.

2. Триступенева інтеграція, особливості та підходи.

3. Структура інтегрованого уроку з урахуванням використання триступеневої 
інтеграції.







If you change the way you look at things, the 
things you look at change.

«Якщо ви зміните те, як ви дивитеся на речі, 
то ви побачите зміни»

Max Planck, 
German quantum theorist 

and Nobel Prize Winner 



Компетентнісно-інтегративний 
підхід: інтегративні концепції та 

технологічний інструментарій



Інтегративний підхід у методології педагогіки (1977)

Кен Вілбер (Ken Wilber)



«Я вважаю, що, якщо ми візьмемо в значній мірі узгоджені та фундаментальні
узагальнення з різних галузей знань - від фізики та біології до психології, соціології, 

релігії й богослов'я - і якщо ми зв'яжемо ці узагальнення разом, ми отримаємо в чомусь
дивовижні і глибокі висновки… Намистини знання вже зібрані: необхідно лише з'єднати

їх разом у намисто».

Кен Вілбер



«Інтеграція – це процес взаємодії, об’єднання, взаємовпливу, 
взаємопроникнення, взаємозближення, відновлення єдності… двох
або більше систем, результатом якого є утворення нової цілісної
системи, яка набуває нових властивостей та взаємозв’язків між
оновленими елементами системи». #нуш

*Американський педагог Дж. Гіббоне висловлював думку, що інтегрувати
– це поєднувати частини систем таким чином, щоб результат об’єднання в 
сумі перевершував їхнє значення до взаємодії.



-Інтегрований підхід передбачає інтеграцію змісту
освіти завдяки систематизації елементів різних наук та цілісного їх використання.
-Компетентнісний підхід передбачає спрямованість освітнього
процесу на формування і розвиток ключових компетенцій особистості. 

-Компетентнісно-інтегрований підхід передбачає
спрямованість освітнього процесу на формування і розвиток ключових компетенцій
особистості в цілісних формах сприйняття та пізнання світу.



Вітагенне навчання з голографічним методом 
проекцій як інтеграційно-педагогічна технологія

ВІТАГЕННА 
ІНФОРМАЦІЯ

ВІТАГЕННИЙ 
ДОСВІД



Голографічний метод проекції в навчанні

Вітагенна проекція 
(життєвий досвід)

Стереопроекція 
(наукова 
інформація)

Голографічна 
проекція



-Досвід життя - це вітагенна інформація не прожита людиною, пов'язана лише з її
поінформованістю про ті чи інші сторони життя, яка не має для неї достатньої цінності.

-Життєвий досвід - це інформація, що стала надбанням особистості. Це сплав 
думок, почуттів, учинків, прожитих людиною, які являють для неї самодостатню цінність. 

(На фото праворуч- Армін Зібер-директор швейцарської школи).



Стадії переходу з вітагенної інформації у вітагенний досвід

Первинне 
сприйняття, 
рецепція

Фільтрація, 
критичне 
осмислення, 
оціночне судження, 
визначення цінності

Установча, 
смислетворча



Прийом стартової актуалізації життєвого досвіду (пряма 
постановка питання-проблемне питання)

Прийом випереджувальної проекції (ВП+ОП), прийом 
часової, просторової, змістовної синхронізації освітніх 
проекцій (ОП+ОП+…ОП)

Прийом додаткового конструювання незавершеної освітньої 
моделі, прийом вітагенних аналогій, прийом моделювання ОП.



Компетентнісно-інтегративний підхід: триступенева 
інтеграція у структурі інтегрованого уроку



ТРИСТУПЕНЕВА ІНТЕГРАЦІЯ: 
ІІ СТАДІЯ ПЕРЕХОДУ

ІІІ. Інтеграція на 
рівні ідей 

ІІ. Інтеграція  на 
рівні змісту 

І. Інтеграція на рівні 
способу дій 
(мислення)



• навички критичного мислення, 
соціальні/комунікативні, 
організаційні, навички 
застосування.

Інтеграція на рівні 
способу дій 

• учні отримують можливість зв'язати зміст 
двох або більше предметів або дисциплін 
в межах однієї теми дослідження задля 
вирішення проблемного завдання

Інтеграція на рівні 
змісту



ІНТЕГРАЦІЯ НА РІВНІ ІДЕЙ (НЛ)

•Компетентнісний підхід у навчанні передбачає інтеграцію ресурсів змісту предметів на 
основі провідних соціально й особистісно значущих ідей, що втілюються у сучасній освіті. 
Наскрізні лінії є засобом інтеграції ключових і загальнопредметних компетентностей, 
навчальних предметів та предметних циклів.

•Наскрізні лінії є соціально значимими надпредметними темами, які допомагають
формуванню в учнів уявлень про суспільство в цілому, розвивають здатність застосовувати
отримані знання у різних ситуаціях.



НЛ-1 «ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА І 
СТАЛИЙ РОЗВИТОК»

НЛ-3 «БЕЗПЕКА І ЗДОРОВ’Я» 

НЛ-4 «ПІДПРИЄМЛИВІСТЬ І 
ФІНАНСОВА ГРАМОТНІСТЬ»

НЛ-2 «ГРОМАДЯНСЬКА 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТ»



Освітні матеріали  з інтеграції  ІДЕЙ (НЛ)  при вивченні навчальних 
предметів у знз розміщені на сайті 

«Методичний порадник»

Інформаційна система КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти»

РОЗДІЛ ІV. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ 
ЗАКЛАДАХ ІІ-ІІІ СТУПЕНІВ

«Наскрізні змістові лінії: матеріали для всіх навчальних предметів»

https://base.kristti.com.ua/?page_id=2279

https://base.kristti.com.ua/?page_id=2279


Структура інтегрованого уроку 
І 

Актуалізація 
опорних 

знань• Проблемне 
питання, апеляція 
до життєвого досвіду, 
ВІ, мотивація

ІІ Виконавчо-
діяльнісний

• Інтеграція способу дій 
(аналіз, порівняння, 
оцінка)

• Інтеграція змісту 
(синхронізація, пошук 
аналогій, 
прогнозування на 
основі даних)

• Інтеграція ідей 
(моделювання)

ІІІ Етап 
переходу

• Осмислення

• Рефлексія



І. «Мова-це живий 
організм…»,  

система дихання 
людини

ІІ. Якщо мова-це 
живий організм, то 

чи може вона 
дихати?

ІІІ. Фрагмент з 
виступу 

«Розділові», 
спостереження, 
аналіз речень 

IV. Інтонування БСР 
у мовленні та на 

письмі

V. Говоримо БСР: 
дихання і темп, 

дихальні практики.

VI. Поезія і проза 
без розділових. 

Чому?

Алгоритм застосування триступеневої інтеграції на 
прикладі теми «Розділові знаки у БСР» 



ЕМОЦІЙНО-ОБРАЗНИЙ ПОРТРЕТ АВТОРА НА ЕТАПІ АКТУАЛІЗАЦІЇ





ІНТЕГРАЦІЯ СПОСОБУ ДІЙ
ЛЕПБУК «СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ.9 КЛАС»



ІНТЕГРАЦІЯ ЗМІСТУ. ВПРАВА «КОЛО МИТЦЯ» 

• КОЛО ДРУЗІВ• КОЛО 
ТВОРЧОСТІ

• 12-2-2-12

• КОЛО ВИБОРУ• КОЛО 
РОДИНИ

ЦУКЕРКА ІТАЛІЯ

ЗОЛОТИЙ 
ГОДИННИК

ЧОБОТИ



ІНТЕГРАЦІЯ ЗМІСТУ. ЦИФРОВИЙ КРОССЕНС «ТАРАС ШЕВЧЕНКО»

3 
країни

6 
дітей

8 
ПОЕЗІЙ

12 
МАЛЮНК

БУДИНОК № 
10

33 РОКИ
45 кг 

срібла

6050 
наклад



ІНТЕГРАЦІЯ ЗМІСТУ. ГРАФІЧНІ ОРГАНАЙЗЕРИ ХМАРИНКА ТЕГІВ  
Tagul Wordle Tagxedo



КРЕАТИВНЕ ПИСЬМО. КОМІКСИ В СЕРВІСІ «COMIC LIFE» 



КРЕОЛІЗАЦІЯ ТЕКСТІВ

СИМВОЛ-
СЕМАНТИКА

СИМВОЛ-
ЗНАК

ЗНАК ЗНАК-
СЕМАНТИКА



Розуміння мети 
кожного предмету  в 

різних контекстах.

Дослідження теми з 
різних точок зору,

системне мислення.

Комплексний підхід-
непрепароване 

навчання.

Переваги компетентнісно- інтегративного підходу 



«Бог подібний до багатого водограю, що наповнює різні посудини відповідно до 
їхнього об’єму. Над водограєм напис: "Неоднакова всім рівність". Ллються з різних
рурок різні струмені у різні посудини, що стоять довкола водограю. Менша
посудина менше має, але тим однакова вона з більшою, що так само повна. Бо що є 
дурніше, як рівна рівність, яку дурні у світ ввести марно хочуть? Яке-бо дурне те, що
супротивне блаженній природі?» Григорій Сковорода



I teach. 
I touch the future.

Christa McAuliffe



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
БЛОК  «ЗАПИТАННЯ-ВІДПОВІДІ»

oksanaproselkova@gmail.com



Дякуємо за увагу!
Залишились запитання? Надсилайте їх на адресу webinar@naurok.com.ua

Бажаєте співпрацювати з проектом?
Заповніть анкету!

Не хочете пропустити вебінар?
Реєструйтеся завчасно!

mailto:webinar@naurok.com.ua
https://naurok.com.ua/page/join
https://naurok.com.ua/webinars

