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Упровадження часткової інтеграції на уроках української мови в 
основній школі 

Зміни в системі сучасного навчання української мови зумовлюють 
визначення нових стратегічних напрямів процесу оволодіння державною 
мовою, перегляд змісту, форм, методів, прийомів та засобів навчання. 
Предмет «Українська мова» як ключовий компонент загальної освіти виконує 
навчальну, розвивальну і виховну функції й покликаний дати учням системні 
ґрунтовні знання в галузі лінгвістики, стати засобом пізнання й вивчення 
інших навчальних дисциплін і бути надійною основою розвитку мислення й 
мовлення підростаючого покоління. 

Державна національна програма «Освіта (Україна ХХІ століття)», 
Національна доктрина розвитку освіти в Україні, Проект Державного 
стандарту базової і повної освіти, Концепції мовної освіти 11-річної школи 
«Українська мова як рідна», Концепції когнітивної та комунікативної методик 
навчання мови орієнтують учителя на формування мовної особистості учня 
нового тисячоліття, здатного вільно, правильно й уміло спілкуватися в різних 
життєвих, професійних і соціальних ситуаціях. Результат процесу навчання 
української мови – це «формування загальної компетентності людини, що є 
сукупністю ключових компетентностей, інтегрованою характеристикою 
особистості, яка має сформуватися в процесі навчання й містити знання, 
уміння, ставлення, досвід діяльності та особистісні поведінкові моделі [9, с. 3]. 
Нині перед словесником стоїть нелегке завдання – не тільки забезпечити 
опанування учнями лінгвістичною теорією і формувати мовленнєві та 
комунікативні уміння, а й цілеспрямовано збагачувати інтелект школярів, 
задовольняти їхні естетичні потреби, розширювати знання про навколишній 
світ, історію, культуру, суспільства, моральні й етичні принципи життя 
спільноти тощо. Відповідно до освітніх вимог необхідно осучаснювати 
технології навчання, змінювати традиційні рамки сучасного уроку української 
мови, оновлювати процес його проведення, посилювати змістову місткість, 
модернізувати структуру. 

Успіх у навчанні української мови прямо пропорційно залежить від 
креативності вчителя в підготовці та проведенні уроку, бажання навчити і 
майстерності передати свої знання учням. Досягти поставлених освітніх цілей, 
на нашу думку, вчитель української мови може за умови впровадження в 
практику навчання творчо підготовлених інтегрованих уроків, в яких 
органічно об’єднано відомості з кількох навчальних предметів. Шкільний курс 
української мови має широкі можливості для інтеграції змісту різних 
предметів – мови, літератури, історії, географії, музики, математики та ін. 
Тісний зв’язок між навчальним матеріалом дає можливість розширити 
змістову наповнюваність уроку, за рахунок цікавої інформації розвивати 



мислення, сприймання і мовлення, розглянути явище чи поняття різнобічно, 
використати нетрадиційні форми, методи та прийоми навчання, що відповідно 
вплине на ефективність засвоєння знань і формування вмінь, принесе 
задоволення вчителю і зробить його емоційним та цікавим для учнів. 

Інтеграція в навчально-виховному процесі може бути різною – повною і 
частковою, за змістом і способом пізнавальної діяльності. Повна інтеграція 
об’єднує в одному курсі різні навчальні предмети й досить поширена в 
зарубіжних шкільних системах (наприклад, курс мистецтво мовлення включає 
вивчення читання, усного і писемного мовлення). На думку О. Біляєва, повна 
інтеграція «дає змогу нівелювати деякі недоліки предметної системи 
навчання, якими є розрізнення і фрагментарність викладу, та залучити 
потрібні відомості з суміжних предметів, що сприяє різнобічному і цілісному 
засвоєнню знань» [1, с. 62]. Часткова інтеграція, сутність якої вимагає 
поєднання змістового матеріалу з різних предметів, становить основу 
побудови інтегрованих уроків. О.Савченко розрізняє інтеграцію за змістом, в 
якому використовують матеріал інших, дотичних предметів, і способом 
пізнавальної діяльності, якими є спостереження, мислення, мовлення [10]. 
Інтегровані уроки є частковою інтеграцією змісту шкільної освіти. 

Інтеграція навчальних предметів освітньої галузі «Мова і література» 
передбачає формування в учнів цілісної духовної та мовної картини світу і 
здійснюється на рівні мети й завдань шкільних програм, а реалізується на рівні 
змісту кожного компонента і технологій проведення уроків у школі. «Зміст 
мовного і літературного компонента в основній школі спрямований на 
досягнення належного рівня сформованості вміння користуватися мовними 
засобами в усіх видах мовленнєвої діяльності, читати й усвідомлювати 
прочитане; розвиток інтересу до художньої літератури і системного читання; 
формування гуманістичного світогляду особистості, розширення її культурно-
пізнавальних інтересів, виховання в учнів любові, поваги до традицій свого 
народу, толерантного ставлення до культурних традицій інших нардів» [3, 
с. 21]. 

Дослідженням ефективності інтеграційного навчання займалися 
вітчизняні й зарубіжні педагоги (С. Гончаренко, К. Гуз, Ю. Жидецький, 
Л. Джулай, О. Джулик, О. Савченко, В. Сидоренко, М. Фіцула, В. Фоменко та 
ін.) і методисти (О. Біляєв, Л. Варзацька, М. Вашуленко, О. Глазова, Н. Голуб, 
Т. Донченко, С. Караман, М. Пентилюк, Л. Скуратівський та ін.). Проте 
однією з малодосліджених проблем лінгводидактики залишається 
обґрунтування теоретико-методологічних засад впровадження інтеграції на 
уроках української мови. Життя зумовлює вивчення й осмислення 



концептуальних ідей провідних учених і творчого доробку вчителів-практиків 
і на науковому підґрунті розроблення новітніх, модернізованих практичних 
рекомендацій у царині методики проведення інтегрованих уроків української 
мови в основній школі. 

Мета статті – визначити можливості реалізації часткової інтеграції 
навчальних предметів філологічного циклу, охарактеризувати особливості 
інтегрованих уроків української мови, мовлення і літератури в основній школі, 
окреслити шляхи їх впровадження у навчальний процес. 

В «Енциклопедії освіти» чітко визначено можливості доцільного 
об’єднання кількох змістових елементів освіти в системну цілісність: 
«Інтегративний підхід реалізується під час вивчення інтегрованих курсів чи 
окремих предметів з освітньої галузі, коли цілісність знань формується 
завдяки інтеграції їх на основі спільних для всіх предметів понять, 
застосуванню методів і форм навчання, контролю і корекції навчальних 
досягнень учнів, що спрямовують навчальний процес на об’єднання знань» [6, 
с. 356]. Означений підхід, на нашу думку, безпосередньо реалізується на 
інтегрованих уроках, мета яких – поєднати, спресувати споріднений матеріал 
декількох навчальних дисциплін навколо однієї теми. На таких уроках учні 
розглядають явище чи поняття з різних боків у межах не одного, а кількох 
суміжних предметів, водночас підвищують і поглиблюють рівень власного 
інтелекту, формують таку систему знань, умінь та досвіду, що відповідає 
актуальним і перспективним потребам мовної особистості. 

Автори словника-довідника з української лінгводидактики переконані, 
що інтегрований урок – це урок, на якому «вивчають складні питання, що є 
предметом розгляду кількох навчальних дисциплін, наприклад, мови й 
літератури; мови й історії; мови, літератури й образотворчого мистецтва; 
меншою мірою – мови й математики, мови й географії. Часто інтегрованими 
бувають уроки розвитку зв’язного мовлення, зокрема твір-опис за картиною, 
під час якого з’ясовуються відомості про художника, малярська технологія 
(образотворче мистецтво) і реалізуються вимоги чинної програми з мови» [11, 
с. 61]. О. Савченко вважає правомірною таку дефініцію назви інтегрованих 
уроків як таких, що поєднують блоки знань з різних предметів, підпорядковані 
одній темі [10]. Т. Донченко пропонує називати уроки, що інтегрують два або 
три предмети (мову і літературу, історію, географію тощо), уроками 
словесності, які дають змогу «глибше пізнати слово, а через слово пізнати й 
самий дух народу, його неповторні національні риси» [5, с. 36] і спрямовані на 
формування в учнів знань законів української мови, її національної специфіки 
й водночас історії народу, його культури, літератури, мистецтва, рис 



національного характеру, особливостей бачення картини світу. Таким чином, 
багатоплановість поняття «інтегрований урок» потребує більш досконалого 
вивчення і точного визначення терміну в лінгводидактиці. Вважаємо, що 
інтегровані уроки – це такий вид нетрадиційної організаційної форми 
навчання української мови, на якому в однаковій мірі поєднано змістовий 
матеріал кількох навчальних предметів відповідно до спільної теми 
дидактичного матеріалу; що об’єднує дидактичні цілі кількох предметів, 
застосовуючи ефективні традиційні та інноваційні форми, методи і засоби 
навчання. 

Сучасна методика навчання української мови пропонує певні 
класифікації інтегрованих уроків, що базуються на різних ознаках і з 
урахуванням: предметів, що інтегруються (мова і література; мова і музика, 
мова, народознавство і музика тощо); мети уроку (автономними, 
домінуючими, супровідними цілями); місця проведення (класні, позакласні, 
комбіновані); часу проведення (урок, спарені уроки); кількості уроків 
(подвоєні, потроєні). Л. Варзацька, досліджуючи інтегровані уроки, пропонує 
оптимальну їх типологію за сукупністю таких ознак: цільової, діяльнісної, 
предметної, організаційної, тематичної. Найперспективнішою є «така 
організація пізнання, за якої об’єднуються уроки рідної мови та інших 
навчальних предметів (літератури, природознавства, образотворчого 
мистецтва, музики) спільною темою дидактичного матеріалу» [2, с. 32]. Ми 
поділяємо думку вченої, яка виділяє три тематичні групи інтегрованих уроків: 
«Я – у світі природи», «Я – у світі культури», «Я – серед людей». 

Особливу увагу лінгводидакти (Л. Варзацька, Н. Бондаренко, Н. Голуб, 
Т. Донченко, М. Пентилюк та ін.) приділяють інтегрованим урокам мови, 
мовлення й української літератури, адже ці предмети веде один вчитель-
словесник. Т. Донченко підтримує думку об’єднаного вивчення мови, 
мовлення та літератури і пропонує впровадити в навчально-виховний процес 
інтегрований курс словесності. «Важливою особливістю уроків словесності, 
на думку вченої, – є вивчення мовних одиниць на основі аналізу тексту 
(уривка з художнього твору) в єдності змісту і форми» [2, с. 36]. Текст є 
предметом вивчення як мови, так і літератури, через його призму можна 
побачити весь людський світ і розкрити, як вдало підкреслив Л. Щерба, «те 
духовне світу, що ховається за словами». Одним із способів ефективної 
інтеграції на таких уроках є, на нашу думку, використання вдало дібраних, 
інформативно наповнених дидактичних текстів, які дають змогу висвітлити 
спільний для двох предметів навчальний матеріал. Розглядаючи окремо 
інтегровані уроки української мови і мовлення, Л Варзацька серед них 
розрізняє такі види: 



– вступні – уроки до певної навчальної теми з використанням між 
предметних зв’язків та інтегрованих видів діяльності; 

– базові – спрямовані на вироблення, корекцію і контроль навичок, 
умінь узагальнювати і систематизувати виучуваний мовний матеріал; 

– заключні – уроки з вивчення певної теми та широким використанням 
інтегрованих видів діяльності, що активізують словесну творчість, 
розкривають виражальні можливості мовних засобів (слова, граматичні 
форми, інтонації) [2, с. 8]. 

У процесі впровадження в практику навчання інтегрованих уроків мови, 
мовлення і літератури реалізовуватиметься завдання шкільної освіти 
філологічного циклу – формувати комунікативну компетентність учня, яка 
включає мовний, мовленнєвий, соціокультурний, діяльнісний складники. На 
думку Л. Фурсова, під час проведення інтегрованих уроків української мови і 
літератури «створюються реальні умови для розвитку творчих здібностей 
учнів, уміння розв’язувати проблемні ситуації, самостійно знаходити шлях 
вирішення поставленого завдання, співпрацювати з усіма учасниками 
навчально-виховного процесу» [12, с. 17]. Суміжне вивчення мови й 
літератури забезпечує формування в учнів умінь уважно, вдумливо, критично 
читати й сприймати тексти художньої літератури, звертати увагу на мовні 
одиниці, що забезпечують яскравість і виразність мовлення, аналізувати і 
визначати функції лінгвістичних засобів у творі тощо. 

Структура інтегрованих уроків мови, мовлення і літератури може бути 
різною, вона залежить від специфіки матеріалу, що інтегрується, і 
зумовлюється поставленими цілями та завданнями; детермінується змістом 
навчання, особливостями діяльності вчителів та учнів. Визначити структуру 
інтегрованого уроку досить важко, адже їх різноплановість унеможливлює 
уніфікацію їхньої будови. Структура інтегрованого уроку мови і мовлення має 
бути побудована на даних психології про етапи мовленнєвої діяльності (за 
О. Леонтьєвим) і включає три етапи: формування задуму висловлювання, 
творення тексту (усно й письмово), редагування – виразне читання 
(розповідання) складених творів, власне редагування, обговорення, 
зіставлення з творами художньої літератури (чи з поданим зразком) [2, с. 11]. 
Найоптимальнішою, на наш погляд, є така структура інтегрованого уроку 
української мови, мовлення і літератури: організація класу; мотивація 
навчальної діяльності; актуалізація опорних знань, умінь і навичок; вивчення 
нового матеріалу; застосування інформації; виконання пізнавальних і творчих 
завдань, спрямованих на сприймання художніх творів і створення власних 
текстів; формування комунікативної (мовної, мовленнєвої, соціокультурної, 
діяльнісної) і літературної компетентності; оцінювання; домашнє завдання; 
підведення підсумків. 



Підготовка до інтегрованих уроків мови, мовлення і літератури 
передбачає: аналіз програм і календарного планування з визначених 
предметів; зіставлення матеріалу цих дисциплін для виділення тем, близьких 
за змістом або метою застосування, для визначення їх спільності з метою 
одночасного опрацювання; формулювання теми (часто інтегрована тема дещо 
відрізняється від визначення, пропонованого програмами різних предметів); 
визначення дидактичних цілей, мети та завдань уроку, добір дидактичного 
матеріалу, ТЗН; відповідно до поставленої мети вибір ефективних методів і 
прийомів навчальної діяльності учнів з урахуванням їхніх психолого-вікових 
особливостей, рівня підготовки; обмірковування і побудова структури уроку з 
активним впровадженням пізнавальної, розвивальної, самостійної роботи 
учнів; чітке визначення часу (доцільно використовувати спарені уроки не 
частіше 1 разу на два тижні); ефективне проведення уроку з обов’язковою 
реалізацією триєдиної мети, що поєднує вивчення навчальних предметів. 

Найвідповідальнішим етапом підготовки інтегрованого заняття є 
визначення мети і завдань уроку, адже він має сприяти цілісності навчального 
процесу, формуванню знань і вмінь учнів на якісно новому рівні. Враховуючи 
це, обирається навчальна, розвивальна та виховна мета для кожної з 
навчальних дисциплін, що інтегруються, – мови й літератури. Слушною є 
думка О. Савченко про те, що метою інтегрованих уроків є «створення 
передумов для різнобічного розгляду учнями певного об’єкта, поняття, явища, 
формування системного мислення, збудження уяви, позитивного емоційного 
ставлення до пізнання» [10, с. 261]. Готуючись до інтегрованих уроків, 
учитель як професіонал і ерудит має уникати одноманітності в їх побудові, 
кожен такий урок має містити елемент новизни, інновації, свіжий методичний 
струмінь, бути цікавим для учнів. Учителі повинні так спланувати проведення 
інтегрованого уроку, щоб на кожен предмет випала однакова кількість часу, а 
завдання не дублювалися, а доповнювали або продовжували один одного. 
Розвивальні можливості інтегрованих уроків досить потужні, адже на них учні 
включаються у різні види життєвої діяльності людини. Найголовніше – 
спроектувати роботу школярів таким чином, щоб усі види навчально-виховної 
діяльності злилися в єдине ціле, при цьому необхідно викликати, 
підтримувати й активізувати їхню творчу діяльність, пізнавальні можливості, 
самостійну роботу. 

Визначення місця інтегрованих уроків у календарному плануванні курсу 
української мови й літератури для певного класу є важливою умовою 
ефективності його проведення. Такі уроки повинні не розривати мовної, 
мовленнєвої чи літературної теми, а йти до або після вивчення того чи іншого 
розділу, тому доцільним є впровадження вступних і підсумкових інтегрованих 



уроків, а на базових уроках мови слід застосовувати лише міжпредметні 
зв’язки. 

Важливим методичним аспектом є визначення перспективних методів і 
прийомів, добір дидактичного матеріалу для інтегрованих уроків. Вправи, що 
можуть бути застосовані на інтегрованих уроках мови, мовлення й літератури, 
мають на меті виконання завдань здебільшого зіставного, творчого характеру, 
при цьому тренувальні вправи майже відсутні. На інтегрованому уроці мови й 
літератури здійснюються різні види аналізу тексту: змістовий, мовний, 
літературознавчий, стилістичний, типологічний, жанровий, композиційний 
тощо. Аналіз тексту вимагає від учителя чіткого керівництва послідовними 
діями школярів, а від учнів – великої розумової діяльності, що базується на 
знаннях: всієї системи мови, необхідних для встановлення стильової, 
типологічної та жанрової приналежності висловлювання, літературних 
теоретичних понять, потрібних для розуміння мистецтва слова, змісту 
літературного твору, його жанрових і стилістичних особливостей. Вважаємо, 
досить ефективними є інтерактивний метод проектів, який дає змогу 
підготувати і багатовекторно з тематичної точки зору охарактеризувати явище 
чи поняття, що вивчається. Міжпредметні проекти зацікавлюють учнів, дають 
можливість проявити себе як дослідника, так і знавця мови, ритора. До 
інтегрованих проектів відносимо «Влучні вислови поетів/письменників», 
«Історія фразеологізму», «Музика у словах», «Слова-фарби у пейзажі», 
«Мовний портрет головного героя твору» та ін. 

Досягнути високої ефективності реалізації інтегрованих уроків 
допоможе застосування на них різноманітних засобів навчання – 
мультимедійні дошки, ілюстрації, відеофільми, аудіозаписи, природний 
матеріал (колекції, гербарії), символічні засоби (карти, графіки) тощо. 
Найбільш оптимальним є проведення інтегрованих уроків у спеціально 
обладнаних кабінетах, що дає можливість наочно показати інтеграцію певних 
наук на практиці за допомогою використання різних матеріалів. 

Отже, інтегровані уроки мови, мовлення і літератури – це сучасні уроки 
предметів філологічного циклу, які забезпечують опанування учнями 
взаємопов’язаного програмового матеріалу, цілісну реалізацію змістових ліній 
чинної програми з української мови й літератури, комплексне формування 
мовної, мовленнєвої, літературної, соціокультурної та діяльнісної 
(стратегічної) компетентності учнів основної школи. Процес застосування і 
впровадження у практику школи інтегрованих уроків має бути дуже 
обережним, адже їх часте використання може призвести до небажаних, 
неочікуваних результатів: гіпотетично, з одного боку, часткова інтеграція не 



дасть очікуваного навчально-виховного ефекту і просто надокучить учням, а з 
іншого інтеграція всіх предметів призведе до зниження загального рівня знань 
учнів, до неможливості користуватися конкретними методами для вирішення 
актуальних питань. Подальшу роботу вбачаємо у розробленні системи 
інтегрованих уроків мови і літератури для учнів 5–9 класів. 
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