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Загальна характеристика роботи
Актуальність теми дослідження. Система освіти як суспільне явище є темою
численних обговорень, дискусій, наукових досліджень, а також такою темою, що
привертає увагу всіх верств громадян. Сьогодні спостерігається зростання рівня
суспільної свідомості, особливо коли мова заходить про важливість освіти і
виховання в теперішньому і майбутньому розвитку дитини і учня.
Проблема інституційної освіти дітей була і залишається предметом критичного
аналізу, що зумовлюється надзвичайною важливістю цього етапу для майбутнього
дитини. Ж. Делор (1998) назвав початкове навчання «паспортом у майбутнє». В
умовах реформ, що тривають в галузі освіти, вона має особливе значення, що
підтверджують спостереження за вітчизняною і міжнародною практикою, а також
результати аналізу досягнень освіти в сучасній науковій літературі: філософській,
психологічній, педагогічній та методологічній загалом й зокрема тієї, що стосується
педагогіки початкової школи.
Дослідження порівняльної педагогіки підтверджують зростання інтересу у світі
та в Європі до інтегрованого навчання, особливо в умовах швидкого зростання
обсягу знань. У документі Європейського парламенту від 18 грудня 2006 року «Про
ключові компетенції процесу навчання протягом всього життя» (2006/962/ЄС)
компетенції визначаються як сукупність знань, навичок і установок, що є
відповідними для нинішньої ситуації. Крім того, автори використовують термін
«ключові компетенції», наголошуючи, що це ті компетенції, які потрібні кожній
людині для самореалізації та особистісного розвитку, активної громадянської
позиції, соціальної інтеграції та трудової зайнятості.
Всі ключові компетенції вважаються однаково цінними, адже кожна з них може
бути внеском в успішне життя в суспільстві знань. До них належать: вміння
спілкуватися рідною та іноземною мовами, математичні і основні науково-технічні
компетенції, наукове мислення, компетенції в галузі ІТ, вміння вчитися, соціальні і
громадянські компетенції, ініціативність і підприємливість, свідомість та культурна
експресія.
У багатьох країнах інтегрована система освіти без поділу на традиційні
предмети є обов’язковою у навчанні і вихованні для дошкільної освіти, початкової
(I–III класи) освіти і є системною. Починаючи з 1999/2000 навчального року і
дотепер у Польщі ця система навчання найчастіше застосовувалася на етапі
дошкільного і початкового (I–III класи) навчання, а від 1 вересня 2017 року не тільки
використовуватиметься на цих етапах навчання, але і в четвертому класі початкової
школи, і в наступних класах.
Тому до важливих для педагогіки початкової (I–III класи) школи дослідницьких
категорій, впроваджених у контексті змін, що відбуваються у Польщі протягом
1999–2017 років (реформа освіти), належать: інтегроване навчання, професійна
підготовка вчителів до педагогічної роботи у формальних та юридичних умовах,
способи реалізації інтегрованого навчання на етапі початкової (I–III класи) освіти,
умови впровадження змін, пошук шляхів оптимізації навчання молодших школярів,
стратегії підтримки розвитку дитини. Діагноз актуального стану і глибокий аналіз
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допоможуть визначити сильні і слабкі сторони процесу впровадження інтегрованого
навчання і стануть основою для розробка рекомендацій на майбутнє.
Водночас має місце дисгармонія між бажаним професійним рівнем учителя
інтегрованої початкової освіти і його справжніми компетенціями в галузі інтеграції
навчального процесу та планування і розвитку освітніх цілей, яка спостерігається в
його педагогічній практиці. Це можна помітити на стадії пошуку цікавих для учнів
тем уроків, вибору педагогічних стратегій і відповідних способів навчання з боку
дитини, планування інтегрованих навчально-виховних цілей і моделювання на їх
основі всіх освітніх компонентів. Це призводить до відбору нерозвивальних і
стереотипних освітніх завдань, що значною мірою відображають предметне
навчання, замість використання, наприклад, методу навчальних проектів.
Зміни в системі освіти ставлять перед професійно активними вчителями нові
професійні завдання, а для системи професійної і академічної підготовки вчителів
означає пошук відповідей на питання, як ефективно підготувати майбутні
педагогічні кадри.
Непокоїть той факт, що в Республіці Польща не проводяться централізовані
дослідження, які могли б дати відповідь на питання (серед багатьох інших): Як
відбувається впровадження інтегрованого методу навчання в класах I–III класи
початкової школи? Які підготовчі заходи здійснено, і чи виявилися вони
оптимальними? Якими компетенціями в цій галузі володіють професійно активні
вчителі? Яка системна підтримка потрібна педагогам, щоб вони могли подолати нові
виклики? Аналіз філософських, педагогічних, психологічних, методичних,
педевтологічних, телеологічних праць і практики показує наявність численних
суперечностей, які потребують пояснень і розв’язання. Отже, є достатні підстави
для того, щоб ретельно дослідити питання інтегрованої освіти.
Обґрунтування доцільності дослідження випливає з пріоритетного значення
першого шкільного досвіду в подальшому розвитку і навчанні учнів та необхідності
ефективної підготовки вчителів. Актуальність означеної проблеми, її недостатня
дослідженість і необхідність оптимізації педагогічної, а, отже, і учнівської
діяльності привело до вибору теми дослідження – «Теорія і практика підготовки
вчителів до інтегрованого навчання у I–III класах початкової школи в
Республіці Польща».
Зв’язок з науковими програмами, планами і темами. Тему дисертації
затверджено на Загальнопольському методологічному семінарі (26 серпня 2016
року). Умовою участі в семінарі є актуальне проведення наукових досліджень,
презентація авторських наукових концепцій і отримання результатів та їх подальша
публікація в монографіях, збірниках наукових праць та інших наукових виданнях.
Об'єкт дослідження: професійна підготовка вчителів початкової освіти у
Республіці Польща до роботи в системі інтегрованого навчання в I–III класах.
Предмет дослідження: система підготовки вчителів до інтегрованого навчання
в І–ІІІ класах початкової школи у Республіці Польща.
Мета дослідження полягає в переосмисленні та обґрунтуванні теоретичних і
практичних принципів системи інтегрованої освіти, дослідженні компетенцій

3
вчителів у сфері педагогічної роботи за цією системою та розробці рекомендацій і
визначенні прогнозів.
Відповідно до мети дослідження визначено такі завдання:
1. Проаналізувати вітчизняну і зарубіжну науково-методологічну літературу з
проблеми інтегрованого навчання у початковій школі; визначити семантичне поле
дослідження.
2. Дослідити аксіологічні, педагогічні, законодавчі джерела освітніх цілей.
3. Здійснити емпіричний аналіз умов, необхідних для здійснення інтегрованого
навчання з урахуванням системних змін.
4. Теоретично обґрунтувати положення щодо педагогіки початкової (I–III
класи) освіти як субдисципліни педагогічної науки.
5. Здійснити діагностику готовності вчителів початкової освіти до визначення
інтегрованих навчальних цілей, вибору змісту, методів, форм і засобів навчання та
визначити перспективні потреби у підвищенні кваліфікації вчителів.
6. Розробити та експериментально перевірити авторські програми, моделі і
методики підготовки вчителів до інтегрованого навчання учнів І–ІІІ класів.
7. Здійснити прогностичне обґрунтування розвитку інтегрованої освіти.
8. Підготувати науково-методичні рекомендації для вчителів, установ,
діяльність яких пов’язана із освітою (видавництва, автори методичної і навчальної
літератури, вищі педагогічні школи та університети, органи, відповідальні за
законодавче забезпечення і педагогічний нагляд), в тому числі із забезпечення
інтегрованої системи початкової освіти.
Концепція дослідження. Найбільш складними і дискусійними є питання,
пов'язані з визначенням концепції сучасної школи, а в її структурі – створення
бачення початкової освіти, що відповідає вимогам XXI століття в контексті
трансформації та перетворень, які відбуваються.
Трансформація є процесом, спрямованим на створення і впровадження значних
змін, завдяки яким освіта може оперативно реагувати на нові потреби учнів,
учителів, батьків, суспільства та продовжувати ефективно функціонувати в
суспільстві. Трансформація може стосуватися системи цінностей та педагогічних
принципів, і на цій підставі – радикальних і системних змін у структурі, культурі й
організаційних процесах, і, таким чином, цілей, змісту та методів навчання.
Пропозиції щодо першорядних цінностей, які інтегрують ідеї реформи, є дуже
бажаними, але їх вкрай важко реалізувати. Вибір цінностей, які мають сприяти
визначенню якості життя і людського існування, не повинен бути абстрактним і
далеким, а мають бути пов'язані з культурою і досвідом суспільства, щоб на цій
основі визначати напрям освіти для майбутніх поколінь. Нині спостерігається
узгодженість щодо головної мети початкової (І–ІІІ класи) освіти. Вважається, що
вона полягає у всебічному і гармонійному розвитку дитини, а шанси досягти цієї
мети пов’язані з концепцією інтегрованого навчання, що базується на принципах
конструктивістської і особистісної педагогіки, гуманістично орієнтованої
педагогічної думки.
Обґрунтування концепції дослідження базується, серед іншого, на тому, що
вчителю належить роль компетентного представника того, що створило людство,
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перетворюючи природу і дизайнера, який здійснює вибір цілей і змісту та стратегій
навчання, які зможуть надихнути учнів.
Гуманістично і особистісно орієнтована педевтологія розглядає вчительську
діяльність з багатьох аспектів, наприклад, як мистецтво, як дію розпізнавання,
порядкування і надавання сенсу і значення реальності, як спосіб самотворення і
спільного створення світу. Вчитель початкової школи є тим, хто виконує місію
натхненника, який підтримує розвиток дітей, майстра, якого обирають учні, шукача
і співавтора знань про світ, друга душі дитини, терплячого слухача її голосу.
Вчитель також є аніматором педагогічних ситуацій, навчальних проектів та цікавих
і ефективних стратегій включення дітей у процес навчання і самоосвіти. Завдяки
таким компетенціям випускової початкової (І–ІІІ класи) школи буде притаманне
почуття ініціативності, підприємливість, творчість та здатність до самостійного
навчання. Педевтологія наразі не має конкретного опису своєрідних компетенцій
учителя I–III класів, які забезпечували б виконання нових професійних завдань.
Триває пошук оптимальних шляхів інтеграції освітньої діяльності та її результатів
(інтегрованого навчання), оскільки у сучасній педагогіці початкової (І–ІІІ класи)
школи бракує теоретично обґрунтованих, практично і експериментально
перевірених моделей інтегрованої освіти. Варто зазначити, що прикметник
інтегрована є зловживанням, якщо дивитися на результати досліджень: аналізу
документів, які є основою планування педагогічної роботи і визначених емпіричним
шляхом способів роботи, що використовуються в І–ІІІ класах.
Огляд основних проблем телеології сучасної педагогіки має включати три
основні проблеми: аксіологію педагогіки, педагогічну онтологію і педагогічну
епістемологію. Дослідження стосуються всіх згаданих сфер. Джерелом цілей освіти
повинна бути система цінностей, і такий підхід використовується в нашому
дослідженні. Відправною точкою є цілі інтегрованої освіти, теоретичні та практичні
передумови їх вибору і впровадження, змістові, причинно-наслідкові та
функціональні залежності між ними. Всі ці питання можна віднести до онтології
цілей (освітня телеологія). Проблематика епістемології педагогічних цілей є
природним наслідком цієї логіки.
Дисертація є гуманістично спрямованою і має багатотемний та теоретикопрактичний характер. Цілі освіти як компонент навчально-виховної системи,
залишаються у співвідношенні з іншими елементами, такими як зміст, стратегії,
методи, форми, засоби та функції. Широкий теоретичний і методологічний аналіз
визначення навчальних цілей привів до висновків і постулатів, необхідних для
здійснення оцінки процесу впровадження системи інтегрованого навчання.
Сучасні погляди на феномен виховання людини пов'язані з тим, що за основу
приймається, в першу чергу, системний (іноді цілісний) методологічний підхід. Це
змушує ставитися до кожної галузі освіти як до підсистеми загальної освіти.
Співвідносячи це методологічне припущення з телеологічними явищами, які
цікавлять педагогів, треба чітко усвідомлювати, що не можливо повернутися до
адитивного підходу у визначенні цілей різних галузей освіти. Тобто, не потрібно і
навіть шкідливо, ділити цілі виховання і підпорядковувати їх окремим галузям
(колишнім навчальним предметам у початковій (І–ІІІ класи) освіті). Дуже точно
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розроблені таксономії і телеології галузей освіти загалом не в змозі відобразити весь
комплекс явищ, що відбуваються у психіці вихованця. Сьогодні освіта має
опиратися не тільки на адаптивну освіту, але, перш за все, брати до уваги
партиципаційну освіту, яка бере спільну участь у майбутньому; антиципаційна – що
передбачає майбутнє, і інноваційне - що впроваджує нові продукти в різні сфери
життя. Цю точку зору змінюють сучасні педагоги, пишучи про необхідність
відмовитися від стратегії адаптивної освіти та обрати критично-креативну освіту.
Критика парадигми адаптаційної освіти і зростаючі вимоги змін освітніх
пріоритетів привели до формування такого підходу в процесі навчання (і не тільки
молодших школярів), що відповідає змінам освітньої філософії, тенденціям і
перетворенням суспільного життя та індивідуальним поглядам і бажанням.
Підкреслюється необхідність сильнішого представлення проблем, пов'язаних з
системою цінностей, формуванням норм, соціального життя, формуванням
установок і відносин. Всі ці питання розглядаються в тісному зв'язку з формуванням
особистості, врахуванням індивідуальних потреб, бажань і життєвих цілей
особистості. Основна загальна мета освітньої діяльності полягає у підтримці
розвитку дитини, а вираження її власної особистості, її досвід власної творчості і
самореалізація, інтеграція зі світом людської спільноти і стиль та спосіб життя є для
сучасної педагогіки початкової (І–ІІІ класи) школи пріоритетом.
На початку XXI століття у Польщі втілюється в життя чергова реформа освіти,
завдання якої, поряд з іншим, полягає в модифікації змін, впроваджених
вісімнадцять років тому (в 1999 році). Серед цих змін, що викликають загальний
інтерес, а іноді і тривогу, закриття гімназій (відповідник шкіл другого ступеня в
українській системі) і розширення існуючої шестирічної початкової школи за
рахунок сьомого та восьмого класів, збільшення періоду навчання в ліцеї
(відповідник шкіл третього ступеня в українській системі), технікумі (школа
третього ступеня з технічним напрямом) та професійно-технічних навчальних
закладах, які стали називатися галузевими школами І і ІІ ступеня. Крім того, у
педагогіці початкової освіти, яка цікавить нас у науковому і професійному аспектах,
було помічено багато змін: у 1999 році було введено навчання за допомогою
інтегрованої системи (без поділу на предмети), в 2014 році змінився обов’язковий
шкільний вік дітей з семи років на шість років, а в 2016/2017 навчальному році це
організаційне рішення відкликано. Ця ситуація не була сприятливою для батьків
дітей обов’язкового шкільного віку, вчителів і керівників освіти, і тим більше для
видавництв, що займаються підготовкою підручників, вправ та інших методичних
матеріалів, які відповідають віку учнів (їх психофізичним можливостям), а також
вимогам міністерства. З 2014/2015 навчального року в обов'язковому порядку були
введені безкоштовні урядові підручники. До змін треба додати чергові зміни
навчальних планів: у 1999, 2008, 2012, 2014, 2016 і 2017 роках, а також необхідність
розроблення на їх основі інтегрованих навчальних програм. У період 1999–2017 рр.
Міністерство національної освіти опублікувало шість навчальних планів; причому
кожен з них підтримував систему роботи, що визначалася як інтегроване навчання
(без поділу на колишні предмети). В останньому документі додатково вказано на
метод навчальних проектів як рекомендовану стратегію навчання.
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Постановка перед вчителями нових професійних завдань потребує аналізу
(необхідного в нових умовах виконання навчальних завдань) їх компетенцій, які
найчастіше визначаються як спеціальні (знання і навички викладання конкретного
предмета), психологічні компетенції (здатність надихати, мотивувати учнів вчитися,
інтегрувати їх у команду, а також управлінські навички), дидактичні компетенції,
вміння підготуватися до уроків і їх провести (Х. Хамер, 1994). Тоді як професійні
компетенції, що виділяються на ґрунті педевтології (В. Пуслецький, 1998;
В. Стриковський і ін., 2003), серед яких: спеціально-наукові, педагогічно-наукові,
інтерактивні, комунікаційні, реалізаційні, інтерпретаційні, вміння захищати і
опікуватися, фасилітаторські, трансгресивні, кооперативні, вміння вести переговори,
авторефлексія, значною мірою розширюють обсяг професійної підготовки вчителя.
Навчання за новою системою вимагає збагачення і переорієнтації згаданих
компетенцій в контексті принципів інтегрованого навчання: знання окремих
концепцій інтегрованого навчання з історичного і сучасного погляду; їх сильних і
слабких сторін, усвідомлення умов, необхідних для реалізації навчальних завдань,
що інтегрують зміст з різних галузей знань, знання окремих моделей інтегрованого
навчання, знання типів інтеграції, навчальних і виховних стратегій, що дає
можливість інноваційно обирати і організовувати зміст.
Інтеграція в процесі навчання – це злиття, з’єднання, створення єдиного цілого з
частин. Суть інтегрованого навчання полягає у тому, щоб створити умови для
пізнання і розуміння світу, прояви якого взаємопов’язані і взаємозумовлені.
Організація знань у випадку інтегрованого навчання відбувається шляхом
визначення питань, які діти повинні пізнати, а потім вибору з різних наукових
дисциплін відповідних фактів, що дає змогу здійснити багатосторонній їх аналіз. Це
означає, зокрема, що завдання вчителя початкової інтегрованої освіти полягає не
тільки у виборі навчального змісту, а й у тому, щоб організувати його у структури,
які учні можуть засвоїти, а також створити умови, що приведуть до самостійного
пошуку знань. Рекомендується заохочувати дітей до цього процесу, щоб вони
пропонували питання, які хочуть розглянути, способи дослідження та презентації
результатів.
Основним і найбільш важливим завданням шкільної освіти є вироблення
компетенцій її учасниками. Слово «компетенції» походить від латинського
competentia і означає відповідність, повноваження для дій, обсяг знань і навичок.
Його також відносять до кінцевих результатів, досягнутих учнями, тобто результатів
викладання і навчання. Компетенції – це навички, що складаються з певних умінь.
Під час визначення компетентності учня підкреслюються такі цінності і пріоритети
освіти, як: самостійність, його підготовка до життя в демократичному суспільстві,
заснованому на ринковій економіці, зосередження уваги і зусилля молодого
покоління на власному майбутньому, підвищення якості життя та індивідуального
розвитку.
Досить часто трапляється так, що сучасному вчителю початкової школи
властива рутинність, він піддається маніпулюванням адміністрації, позбавленим
незалежності та розуміння суті навчання і виховання, основаних на сучасних
філософських, психологічних, аксіологічний та педагогічних концепціях, що
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спричиняє продовження предметного навчання без належної інтеграції. У I–III
класах, незважаючи на те, що минуло 17 років після впровадження навчання без
поділу на предмети, досі використовуються найбільш спрощені і поверхові способи
інтеграції, що стало предметом нашого дослідження. Виявлено, що не всі вчителі
початкової освіти пройшли системне підвищення кваліфікації, і тому не мали
можливості дізнатися про всі способи інтеграції знань (історичні і сучасні), про їх
переваги та недоліки. Крім того, не всі вони були мотивовані до впровадження змін і
застосовували найпростіші, іноді інтуїтивні, рішення в справі об’єднання змісту
навчання, компіляцію, кореляцію і асоціацію, тим самим не зменшуючи, а
збільшуючи обсяг змісту. Створюється враження, що простіше писати про
інтегроване навчання (теоретизувати), ніж реалізувати його на практиці, беручи до
уваги пізнавальні можливості і інтереси дітей у віці 7–10 років. Основою початкової
(І–ІІІ класи) освіти є базування її на педагогіці дитячих очікувань, що дає змогу
повною мірою пережити дитинство (суб’єктність учня). Отже, сутність виховної
роботи полягає в стимулюванні розвитку учня, ініціюванні його діяльності,
задоволенні потреб і підтримці прагнень, використовуючи надійні навчальні
стратегії (наприклад, метод навчальних проектів).
Слід розумно керувати навчальним процесом дитини, а це вимагає широких
психологічних знань та незвичайних педагогічних навичок професійно активних
учителів початкової (І–ІІІ класи) освіти та кандидатів у вчителі цього освітнього
етапу (І. Адамек, Й. Балаховіч, А. Бжежінська, K. Дурай-Новакова, М. Дудзікова,
Е. Ґрущик-Кольчинська, Е. Філіпяк, М. Яковіцька, Д. Клус-Станьська, M. Новіцька,
Я. Ушинська-Ярмоц та ін.).
Методологічну основу дослідження становлять провідні ідеї філософської
епістемології, теорії систем, які дають можливість припустити, що результати
діяльності безпосередньо залежать від характеру взаємовідносин між компонентами
системи. Застосовано культурологічний підхід, який визначає розвиток моральності
і мислення індивіда з позицією його внутрішньої єдності і цілісності, а також теорію
дії щодо викладачів і учнів (важливість освіти, щоб краще знайти свій шлях у житті
(в організаціях, в групі, в суспільстві і в професійному розвитку)).
Для отримання достовірної теорії щодо досліджуваної проблеми, використано
три типи досліджень, а саме сутнісні, якісні і кількісні, які розташовано ієрархічно у
вигляді піраміди. Основу піраміди становлять сутнісні дослідження, характерні для
філософської перспективи опису реальності, над ними розташовано якісні як
найбільш придатний спосіб пізнання культурної реальності в широкому її розумінні,
і нагорі піраміди розміщено кількісні дослідження, основані на емпіричних і
вимірювальних значеннях:
 cутнісні дослідження дали змогу використати найглибші теоретичні основи,
вітчизняні і міжнародні, історичні (ретроспективні) та сучасні, а також неемпіричні
обґрунтування інтегрованого навчання (бібліографічний аналіз) і професійної
підготовки вчителів початкової (І–ІІІ класи) освіти (моделі бажаного професійного
рівня вчителів інтегрованого навчання) до оголошеної зміни в освіті; вони
передбачають ряд досліджень і синтез теоретичних принципів, пошук філософських,
психологічних і педевтологічних обґрунтувань, порівняння наукових і нормативно-
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правових джерел, концептуальні опрацювання та методологічні принципи ведення
педагогічного дослідження;
 якісні дослідження спираються на філософські принципи феноменології,
герменевтики та символічного інтеракціонізму, використовуються для інтерпретації
теорії, аналізу даних, одержаних під час роботи з документацією: навчальними
планами, навчальними програмами, конспектами уроків, програмами навчальновиховної роботи, аналізом думок учителів, представлених в анкетах з теми
інтегрованого навчання, протоколами спостережень за веденням уроків вчителями,
які брали участь у експерименті;
 статистичні дослідження використовували для опрацювання отриманих
результатів досліджень і їх презентації.
Авторська концепція досліджень ґрунтується на аналізі праць таких
методологів, як: К. Аблевіч, Я. Галаровіч, Т. Бауман, K. Конажевський,
З. Квєчінський, М. Лобоцький, В. Оконь, С. Палка, Т. Пільх, Й. Рутковяк,
Я. Штумський, В. Зачинський та інших.
Теоретична основа дослідження. У доробку світової і польської педагогічної
думки можна віднайти основи інтеграції – принципи передачі учням цілісної
картини світу, в тому числі в педагогічних постулатах таких педагогів, як:
Я. Коменський – «всі всім про все»; метод проектів У. Кілпатріка і Дж. Стівенсона;
спільне навчання К. Лінке; школа праці Г. Кершенштейнера; модель
експериментальної школи Ж. Дьюї; метод робочих центрів О. Декролі чи системи
С. Френе. Ідея інтеграції в Польщі розроблялася і впроваджувалася в таких
ініціативах, як: творча школа Х. Ровіда; концепція проблемно-комплексного
навчання, концентричного, організована та перевірена на практиці групою
науковців під керівництвом Б. Суходольського, З. Кшиштошек і Я. Вальчини;
поєднане навчання Я. Крахельської; метод намірів M. Гжегожевської; поєднане
навчання Я. і І. Мачковяк; інтегроване навчання та виховання команди
Х. Мушинського; концепція інтегрального навчання Я. Вальчини; концепція
інтегрального виховання і навчання Л. Мушинської. Цікаві пропозиції також
представляли Р. Вєнцковський, М. Цацковська, Я. Галант. До останніх пропозицій
належать положення Г. Гарднер (теорія множинного інтелекту), Д. Клус-Станьської
(горизонтальна інтеграція знань), Я. Ушинської-Ярмоц (проектування проблемних
ситуацій) і К. Дурай-Новакової (концепція системних тем), С. Баярчук і
Т. Чигринюк, Г. Біленко, Н. Гавриш, К. Крутій, О. Терещенко - інтеграція змісту і
різних форм навчання. До групи термінів, що визначають інтеграцію, можна
віднести: цілісне навчання, об’єднане навчання, глобальне навчання, синтетичне
навчання, концентричне навчання і комплексне навчання.
Класики інтегрованого навчання спиралися на односторонні психологічні
передумови і на вузьку, однобічну теорію пізнання. Вони часто використовували
аргумент, що реальність у свідомості дитини створює дещо цілісне. Вона створює
певні картини, однак це синкретичні картини, тобто недиференційовані. Інтеграція
їх у дитини відбувається в результаті здійснення певної діяльності, яка поєднує різні
процеси-відчуття, дії, сприйняття, уяву, думки і творення, що створюють ширші
мотиваційні, пізнавальні і поведінкові структури. Концепція навчання, націлена на
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запуск цілих внутрішніх структур психіки дитини, потребує таких рішень, які б дали
можливість вже в процесі навчальної діяльності інтегрувати різні елементи ситуації
і пов'язані з нею види діяльності.
Методи дослідження. Для досягнення мети було застосовано такі теоретичні та
загальнонаукові методи:
– критичний аналіз літератури: численні ретроспективні і сучасні аналізи, а
також синтез теоретичних і практичних засад, пошук філософських, психологічних і
педевтологічних обґрунтувань, порівняння наукових і формально-юридичних
джерел, концептуальних розробок і методологічних принципів ведення педагогічних
досліджень;
– вивчення документації: перевидані багаторазово основні програми, навчальні
програми, конспекти занять, програми виховної роботи, точки зору вчителя,
представлені в анкетах і розмовах на тему інтегрованого навчання, листи
спостережень занять, отримані від вчителів, які приймали участь в експерименті;
– метод анкетування: аналіз професійної підготовки вчителя ранньошкільної
освіти до запланованої зміни освіти, отримання даних щодо рівня свідомості
вчителя, що характеризує навчання інтегрованих систем;
– метод педагогічного експерименту, використаний в процесі пілотажного
впровадження змін – інтегрованого навчання (експериментальне застосування
моделей планування інтегрованих занять вчителями I–III класів, а також
студентами-кандидатами на професію вчителя ранньошкільної освіти, методу
освітнього проекту, занять, що розвивають обдарованість і зацікавленість учнів I–III
класів, стратегії навчання на основі розв'язування проблем з урахуванням специфіки
інтегрованого навчання в початковій школі та ін.);
– метод педагогічного тестування – для перевірки знань, вміння і поведінки,
обґрунтування інтегрованих критеріїв, а також для розроблення прикладів описової
оцінки (синтетичний опис компетенцій знань, умінь і суспільно бажаної поведінки
учня І–ІІІ класів);
– метод спостережень інтегрованих занять для формування своєрідного списку
спостережень щодо експериментальних інтегрованих занять; показнику
спостереження як одночасних критеріїв оцінки якості ступеня і рівня інтеграції).
– метод компетентних суддів для одержання інформації від експертів під час
наукових конференцій, апробація часткових результатів дослідження);
– статистичні методи для узагальнення здобутих результатів дослідження.
Наукова новизна і теоретичне значення дослідження полягає у тому, що:
 уперше у педагогічній науці здійснено цілісний аналіз проблеми
підготовки вчителів до інтегрованого навчання в І–ІІІ класах початкової школи в
Республіці Польща; з’ясовано особливості модернізації системи професійної
підготовки вчителів початкової школи до інтегрованого навчання; розкрито
теоретико-методологічні засади інтегрованого навчання у початковій школі та
представлено структуру моделі інтегрованої освіти в Польщі; сформульовано
положення щодо педагогіки початкової освіти (І–ІІІ клас) як субдисципліни
педагогічної науки; проаналізовано функції та зміст освітніх цілей дошкільної та
початкової (І–ІІІ клас) освіти; обґрунтовано механізми розвитку професійної
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компетентності вчителів інтегрованого навчання в умовах сучасної реформи
системи освіти Республіки Польща; здійснено верифікацію принципів інтегрованої
системи навчання вчителів початкової школи; розроблено науково-методичні
рекомендації щодо можливостей використання конструктивних ідей щодо
удосконалення системи професійної підготовки вчителів інтегрованого навчання
початкової школи;
 уточнено зміст понять «початкова освіта», «інтеграція», «інтегроване
навчання», «вчитель інтегрованого навчання», компетенція», «професійна
компетентність вчителя початкової школи»;
 удосконалено положення щодо концептуальних ідей, покладених в
основу підготовки вчителів початкової школи до інтегративного навчання;
 подальшого розвитку набули положення щодо модернізації інтегрованої
освіти в Республіці Польща, пошуку оптимальних рішень щодо планування й
впровадження інновацій.
Практичне значення одержаних результатів. З урахуванням результатів
дослідження розроблено науково-методичні рекомендації щодо:
– професійної підготовки кандидатів на професію вчителя, а також
професійне вдосконалення працюючих вчителів в університетах та академіях;
– для видавництв з підготовки підручників і робочих зошитів для учнів
початкової (I–III класи) школи;
– для директорів шкіл, контролюючих органів та міністерств,
відповідальних за розвиток освіти у Республіці Польща.
Впроваджено в освітню практику предмет «Методика інтегрованого
навчання», Навчальну програму для І етапу початкової (І–ІІІ класи) освіти. Буквар
ХХІ століття (Варшава, 2009, 2014); Навчальну програму для І етапу початкової (І–
ІІІ класи) освіти. Буквар відкривачів (Варшава, 2017); Школи креативних розумів;
Програму початкової (І–ІІІ класи) освіти (Кєльце, 2013); Інноваційну навчальну
програму початкової (І–ІІІ класи) освіти (IP); Мені 6 років, і я йду до школи
(Познань-Кєльце, 2014) та ін.; Навчальний план для 1-3 класів з урахуванням
специфіку окремих міських районів (Познань-Кєльце, 2014).
Основі положення і одержані результати можуть бути використані у процесі
модернізації професійної підготовки вчителів початкової школи у системі
підвищення їх кваліфікації з метою розвитку компетентностей в галузі інтеграції
навчального процесу, планування та розвитку освітніх цілей. Матеріали
дослідження можуть використовуватися в дослідженнях із загальної педагогіки та
історії педагогіки, філософії освіти, порівняльної педагогіки й педевтології.
Використання прогностичних ідей дослідження уможливлюють модифікацію
систем професійного вдосконалення вчителя початкової школи в Республіці
Польщі.
Результати дослідження впроваджено в освітній процес Інституту педагогіки
Академії спеціальної педагогіки ім. Марії Ґжеґожевської (рекомендація від
10.05.2017 р.); Технологічно-гуманітарного університету ім. Казимира Пуласького в
Радомі (рекомендація від 10.05.2017 р.); Державної вищої професійної школи в
Скерневицях (рекомендація від 10.05.2017 р.); Воєводського центру підвищення
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кваліфікації вчителів у Пйотркові-Трибунальському (рекомендація від 10.05.2017
р.); Вищої школи бізнесу та наук про здоров’я в Лодзі (рекомендація від
10.05.2017 р.).
Особистий внесок здобувача. В опублікованих у співавторстві колективних
монографіях [4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18] особистий внесок здобувача
полягає в обґрунтуванні методологічних засад інтегрованого навчання та
дидактичних підходів до підготовки майбутніх вчителів до професійної діяльності,
способів реалізації інтегрованого навчання на етапі початкової (І–ІІІ класи) освіти,
умов впровадження змін, пошуків шляхів оптимізації навчання молодших школярів,
стратегії підтримки розвитку дитини.
В опублікованих у співавторстві в програмах [47,53] автору належать
обґрунтування концепції і теоретичних основ та рекомендацій щодо використання
методів, форм, засобів навчання; у програмі [50] автором розроблено проект
навчального плану, обґрунтовано ключові компетенції, виховні і навчальні цілі; у
програмі [49, 51] особистий внесок здобувача полягає в розкритті положень щодо
інноваційності, креативності, підприємливості в інтегрованому навчанні відповідно
до ключових компетенцій, опрацюванні рекомендацій щодо способів моніторингу
освітніх результатів і оцінювання учнів; у програмі [52] автором запропоновано
наукову побудову, підготовлено підручники, навчальні посібники, сценарії уроків,
методичні посібники для вчителів
Вірогідність і наукову обґрунтованість основних положень і висновків
дослідження забезпечено теоретико-методологічною обґрунтованістю його
вихідних положень, використанням комплексу методів дослідження, які
відповідають визначеним цілям, проблемами і завданнями, кількісним і якісним
аналізом експериментальних даних, висновками експертів, обговоренням
проміжних результатів на конференціях і семінарах, позитивними результатами їх
реалізації в процесі підвищення кваліфікації вчителів і підготовці кандидатів у
вчителі І–ІІІ класів.
На захист виносяться:
 положення щодо впровадження освітніх змін у Польщі (реформа освіти
в галузі початкової освіти у період з 2004 по 2017 рік)). Успішне впровадження
реформи системи освіти на етапі початкової (І–ІІІ класи) освіти потребує системної
підготовки необхідних компонентів і забезпечення оптимальних наукових,
соціальних, адміністративних, виконавчих, мотиваційних, нормативних та
контрольних умов;
 система інтегрованої освіти та авторські моделі її екземпліфікації.
Аналіз теоретичних основ і практичних рішень у сфері інтегрованої освіти в
ретроспективному і сучасному контексті свідчить про існування науково,
методологічно і методично аргументованих та психологічно обґрунтованих
пропозицій, які рекомендовано вчителям для критичної і творчої адаптації з
урахуванням міжнародного, європейського і національного контексту. Специфіка
системи польської освіти полягає у тому, що вчителі планують роботу за системою
інтегрованого навчання на основі навчального плану, що містить перелік бажаних
результатів (цілей) в галузі знання, навичок і установок, розглянутих у рамках таких
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видів освіти: мовної (польська мова), математичної, соціальної, етичної,
природничої, художньої, технічної, інформаційних технологій, музики і
фізкультури. Незважаючи на обов’язковість здійснення інтегрованої освіти,
результати, що мають бути досягнені, знову визначаються традиційно, об'єктивно;
не так, як це передбачає інтегрована освіта. Завдання перенести положення
навчального плану в документ, який полегшить роботу вчителів за системою
інтегрованого навчання, покладено на авторів навчальних програм;
 метод навчальних проектів, який також називають стратегією, як
приклад всебічної освіти, що майже природним чином поєднує знання з різних
наукових галузей, базується на спостереженні за інтересами учнів, на вагомій участі
суб’єкта у виборі змісту, завдань і видів діяльності, що забезпечує всебічну,
багатосенсорну, інноваційну і дослідницьку освіту. Незважаючи на історичне
походження, багату дослідницьку літературу, безліч теоретичних та практичних
обґрунтувань, цей метод ще не увійшов належним чином до педагогічної практики;
 системи підвищення кваліфікації і підготовки вчителів інтегрованої
освіти. У реалізації освітніх реформ важливу роль відіграє підвищення кваліфікації
і підготовка вчителів, особливо для тих учителів, яких реформа торкнулася на
певному етапі професійної діяльності. Ці системно включені в процес зміни
взаємодій забезпечує професійну підготовку вчителів, допомагає здобути нові та
переосмислити наявні компетенції, по-новому прочитати принципи інтегрованої
освіти. Зміни також доцільно впровадити у систему навчання кандидатів у професію
вчителя І–ІІІ класів, акцентувавши на практичній підготовці, реалізації проектів і
семінарів з питань інтегрованої освіти;
 програми інтегрованої освіти, які є авторським описом досягнення
навчальних результатів, визначених у навчальному плані. Вони містять загальні і
предметні цілі, рекомендований навчальний зміст, методи, форми, засоби, разом з
методичними прикладами інтеграції і способів оцінки навчальних успіхів учнів.
Програми мають спиратися на наукові принципи, на актуальні і визнані
психологічні і педагогічні знання. Розроблена і впроваджена навчальна програма
«Буквар відкривачів» відповідає цим критеріям і є інноваційною. Вчителі, які
ознайомляться з теоретичними основами програми, легко зможуть втілювати її ідеї.
Учні на уроках будуть працювати як дослідники, успішно використовуватимуть свої
знання, шукатимуть способи кодування реальності і відкриватимуть необхідність
дотримання правил соціального співіснування. Провідною ідеєю програми є
навчання за посередництва досвіду і відкриттів.
Апробація результатів дослідження. Основні результати дослідження було
обговорено під час проведення науково-практичних масових заходів різного рівня,
зокрема:
 міжнародних проектів: Міжнародне дослідження навчання і підвищення
кваліфікації вчителів математики (TEDS-M 2008); Teacher Education and
Development Study-Mathematics; дослідницький проект «Шестирічна дитина на
порозі школи»; проект «Інноваційна модель безперервного навчання у ВНЗ»,
№ UDA-POKL, 04.01.01-00-292/11; проект «Перший учнівський досвід як шлях до
знання» (2008–2011), проект «Інноваційна програма початкової (І–ІІІ класи) освіти»
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(IP) (2014–2015), №: POKK, 03.03.04-00-48/13; проект «Школи креативних розумів»
(2013), міжнародний проект «Integration of People with Disabilities through Learning»,
(2014–2016) та ін.;
 понад п'ятдесяти науково-практичних конференціях: I Міжнародна
науково-практична конференція «Наукова спадщина академіка Івана Зязюна у
вимірах сучасності і майбутнього» (Київ, 2017); III Міжнародна наукова еконференція з циклу «Педагогіка XXI століття – дилеми та виклики, Освіта в
глобалізованому світі» (Лодзь, 2016); XIV Міжнародна наукова конференція
«Підручник як інструмент формування національної свідомості» (Лодзь, 2016);
«Охорона здоров’я у початковій освіті, WiTH.CH-Wise Teacher Healthy Child»
(Палермо, 2015); Міжнародний проект LIGHT.GEN Living Healthy Through
Generations (Палермо, 2015); VI Науковий форум польських і українських педагогів
«Освіта для сучасності», (Київ, 2015); Міжнародна наукова конференція «Освіта
вчора – сьогодні – завтра. Освіта в діалозі поколінь і побудові кращого
майбутнього» (Радом 2015); Міжнародна наукова конференція «У пошуку моделі
креативної освіти дитини як джерела освітнього успіху – виклики і стратегії»
(Скєрнєвіце, 2015); Загальнопольський науковий семінар, AСП ім. М. Ґжеґожевської
(Устронь, 2015); Міжнародна наукова конференція з циклу «Професійні компетенції
вчителів; Професійний розвиток вчителів; Вчитель як автор європейських освітніх
інновацій» (Радом, 2014); Міжнародна науково-методична конференція «Сучасні
освітні напрямки і вчительська практика – дозволимо дітям» (Згєж, 2012);
Загальнопольський науковий семінар, «І ще раз про кількісні дослідження»
(Устронь, 2012); XVII Наукова конференція дидактиків ВНЗ і вчителів природничих
предметів (Кєльце, 2012); Наукова конференція «Від викладання до навчання через
діяльність» (Плоцьк, 2011); Міжнародна конференція «Сучасні освітні стратегії у
дошкільному вихованні і початковій (І–ІІІ класи) освіті» (Краків, 2011);
Загальнопольський науковий семінар «Добра концепція власних досліджень – це
результат методологічної зрілості або спроба пошуку власної наукової
ідентичності?» (Устронь, 2011); Міжнародна наукова конференція «Розвиток
педагогічних наук в Україна та Польщі на початку XXI століття» (Черкаси, 2011);
Загальнопольський науковий семінар, присвячений темі порівняльних досліджень та
їх значення у прикладній педагогіці і теоретичній педагогіці (Львів, 2010); II
Міжнародна науково-практичні конференція «ІКТ у сучасній освіті: досвід,
проблеми, перспективи» (Львів, 2009); Міжнародна наукова конференція
«Проблеми підвищення кваліфікації і професійного розвитку вчителів» (Радом,
2009); Загальнопольська наукова конференція «Дитяча психопедагогічна
діагностика і терапія» (Пйотркув Трибунальський, 2009); Міжнародна наукова
конференція «Родина як носій національних, релігійних та патріотичних традицій»
(Рикі, 2009); Міжнародна наукова конференція: «Суб’єктність в освіті.
Інтердисциплінарний підхід. Категорії – реалії – тенденції» (Білосток, 2008); II
Форум польських і українських педагогів «Теоретичні і методичні принципи
розвитку освіти: педагогічні майстерність, творчість, технології» (Київ, 2007); I
Форум польських і українських педагогів «Оцінка кваліфікацій вчителів в контексті
змін в сфері освіти» (Устронь, 2005) та ін.
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Кандидатську дисертацію «Ефективність інтегрованої ранньошкільної освіти
після трьох років реформ» захищено в 2003 році в Інституті освітніх досліджень у
Варшаві. Її дослідницькі матеріали у тексті докторської дисертації не
використовувалися.
Публікації. Основний зміст і результати дослідження висвітлено в 58
публікаціях, серед яких: 6 одноосібних монографій (польською і українською
мовами); 11 колективних монографій; 8 навчальних програм, з них 6 – у
співавторстві, 14 статей у наукових фахових виданнях України, 2 – у виданнях
України, які включені до міжнародних наукометричних баз, 8 статей у зарубіжних
періодичних наукових виданнях, 9 статей в інших виданнях, матеріалах
міжнародних науково-практичних конференцій.
Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, шести розділів,
висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку використаних джерел
(453 найменування), додатків (окремий том) на 152 сторінках. Текст дисертації
проілюстровано 29 таблицями, 10 рисунками та схемами. Загальний обсяг роботи
423 сторінки, з них основного тексту 399 сторінок.
Основний зміст дисертації
У вступі обґрунтовано соціальну і освітню потребу впровадження освітніх
реформ у Польщі, перетворень у системі освіти, в тому числі на етапі початкової
освіти і необхідність проведення досліджень щодо підготовки вчителів до
здійснення інтегрованого навчання. Крім того, сформульовано мету, завдання,
об’єкт, предмет, концепцію, методологічну основу дослідження, окреслено наукову
новизну, теоретичне і практичне значення результатів дослідження, наведено
відомості про апробацію і впровадження результатів.
У першому розділі – «Обґрунтування цілей початкової (I–III класи) освіти:
системний підхід» – розглянуто трансформацію освітніх цілей в цілому – світових,
європейських і польський, звертаючи увагу на різноманітність понять, термінів і
визначень, критеріїв і цілей та їх класифікації. На цьому тлі представлено сутність
ролі педагога і функції цілей початкової освіти; предметних і інтегрованих цілей та
їх наслідків у педагогічній роботі. Цілі в галузі освіти можна розглядати на
макрорівні в якості стратегічних, мети освітньої політики Європейського Союзу
(Рекомендації Європейського парламенту від 2006 року), цілей національної освіти в
Польщі та на мікрорівні, включених в методичні плани і планах успішності,
розроблені на основі навчальної програми і результатів педагогічної діагностики,
адаптованої до навчальних можливостей учнів.
Важливим джерелом здійснення для реформ освіти є міжнародні рапорти
(Вчитися, щоб бути E. Фаєра, 1975 р., Доповідь Римського клубу «Навчання без
кордонів», 1982 р., «Освіта - національний пріоритет», 1989 р., «Освіта в умовах
небезпеки», 1990 р., «Освіта - неприхований скарб», Жак Делор, 1998 р., Меморіал
Комітету прогнозування при Голові Польської академії наук «Польща в двадцять
першому столітті», 1998 р., «Майбутнє світу. Освіта в перспективі 2020 року»,
Ф. Майоп і Ю. Бінде, 1999 р., «Стратегія розвитку освіти до 2020 року,
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Ч. Купісєвіч і Ч. Банах, 2000 р.). Вони привносять в роздуми про освіту нові
концептуальні і аналітичні категорії (надії і виклики), визначають стратегічні цілі,
до яких вона повинна йти, такі як: «розуміти світ - керувати собою», «розуміти
себе – розуміти інших», «вчитися, щоб бути», «вчитися без кордонів», «вчитися
протягом всього життя», «вчитися, щоб діяти». Ці ідеї відображено в аксіологічних,
антропологічних, технологічних і соціальних принципах освітніх реформ в країнах
Європейського Союзу, в тому числі і в Польщі. Наведено приклади зацікавлення
національних, європейських та міжнародних експертів розвитком освіти, особливо
безперервного навчання людей, що свідчить про її провідну роль в індивідуальному
розвитку окремих осіб і громад у всьому світі, якщо вони хочуть мирного,
впевненого, благородного життя в достатку.
Метою освіти є планування і побудова спільного майбутнього суспільства, що
вчиться відповідно до духу і принципів безперервного навчання. Освіта в двадцять
першому столітті буде розвиватися відповідно до чотирьох засад: навчання заради
знань, навчання заради роботи і компетенцій, навчання заради розуміння інших,
навчання заради власного розвитку (Ж. Делор, 1999).
Ці засади являють собою єдине ціле і вказують напрям розвитку сучасної
освіти. Сучасна освіта потребує змін, вона перевантажена, її потрібно оновлювати,
відмовившись від надмірного і непотрібного інформаційного змісту. В освіті
потрібні: основний зміст і навички, цінності і установки, а також розвиток
здібностей, участь у розвитку, поліпшення свого життя і продовження навчання.
Загальні цілі розвитку, що досягаються учнями, які здобувають початкову (І–
ІІІ класи) освіту, і що визначено в навчальному плані, є джерелом більш конкретних
цілей і відповідно конкретних результатів реалізації завдань, а також результатом
багатовекторної активності дітей по відношенню до загального змісту початкової (І–
ІІІ класи) освіти, який інтегровано в різних наукових дисциплінах. Презентація
запланованих цілей відповідно до цих дисциплін, є свого роду конвенцією (КлусСтаньська, 2010 і 2014, Ґрущик-Кольчинська, 2012). Серед різних аспектів
телеології початкової (І–ІІІ класи) освіти особливо цікавими є джерела, методи і
зміст становлення навчально-виховних цілей, що інакше сформульовані і визначені
для інтегрованого навчання. Характеристики та аналіз цих цілей здійснюються в
дисертації із посиланням на різні теоретичні концепції інтегрованого навчання і
виховання (Я. Коменський, У. Кілпатрик, Дж. Стівенсон, О. Декролі, М. Монтессорі,
Дж. Дьюї, Я. Вальчина, Л. Мушинська, Я. Крахельська, Б. Суходольський,
І. Мачковяк, М. Косцьова, Р. Вєнцковський, Г. Гарднер, Д. Клус-Станьська,
К. Дурай-Новакова та інші).
Аксіологічний педагогічний дискурс, який практикується, набуває форми
побудови різних бачень світу, суспільства, людини. Саме тому в педагогіці маємо
справу з різними освітніми теоріями, теорією освітніх ідеалів чи педагогікою
освітніх цінностей (К. Денек, 2000). Джерела цілей можуть випливати з різних
джерел: філософських, психологічних, соціальних, освітніх, культурних та інших
(Шульц, 2003). Згаданим вище історичним детермінантам відповідають стратегії
визначення цілей (прогресивно-романтичний і гуманістичний підхід, культурнобіхевіористської передачі і системно-менеджерський підхід), які, відповідно,
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визначають цілі і зміст освіти. В контексті наукової літератури, що досліджує це
питання, а також в історичній перспективі, можна виділити наступні стратегії
визначення цілей: стратегія бажаних цілей в контексті доброчесності (ідеологічноромантична), промислової психології (ідеологія культурної передачі), логіка
розвитку, основана на гуманістичному підході до вихованця, прогресивістська
(Дж. Дьюї 1938, 1967, 2006; К. Денек 2000; Л. Колберг і Р. Майер 1993, 2000;
З. Квєчінський 1993, 2000; М. Мус і Брукхарт, 2014).
Другий розділ – «Аксіологічні, педагогічні і законодавчі джерела освітніх
цілей» – присвячено аналізу джерел, способів і змісту навчально-виховних цілей,
які формулюють учителі. Представлено історичні досягнення в галузі освітньої
телеології педагогіки початкової школи. На основі аналізу наукових джерел
виділено освітні цілі (стратегічні), а саме: натуралістичні, соціологічні, культурні,
футурологічні, ідеологічні, аксіологічні. Представлено інтерпретацію цих джерел,
показуючи їх розуміння і значення в ті часи, коли вони були розроблені (історичний
підхід). Представлено наслідки досягнення навчально-виховних цілей в історії
виховання. Підкреслюється аксіологічний і футурологічних характер цілей; в тому
числі інтегрованих ( А. Тхожевський, 1994; Я. Пултужицький, 1996; К. Ольбрихт,
1997; К. Островська, 1998; К. Денек, 2000; Б. Шьліверський 2002, 2014). Цілей
можна досягнути, маючи цінності, якими є життя, мир, людина, любов, істина,
знання, наука. Джерела освітніх цілей, що містить навчальний план і навчальні
програми, потребують переосмислення і реконструкції в контексті цивілізаційних і
соціальних змін, поточних і майбутніх потреб, які в результаті цих змін з’являються
(футурологічна функція). Викладене в другому розділі є вкладом в аксіологію і
телеологію освіти.
Описуючи способи планування інтегрованих уроків, варто також згадати етапи
проектування. Бажана модель, яка, на жаль, дуже рідко зустрічається в повному
обсязі, охоплює в себе такі компоненти, як: діагностика, розмірковування, вибір,
інтерпретування, створювання, аналіз, порівняння, проектування, ієрархізація,
перетворення, формулювання, модифікування, впровадження, реалізація,
моніторинг, тестування, перевірка, оцінка, вимірювання. Особливо гостро
відчувається відсутність здатності діагностувати вміння дітей шести років та учнів
I–III класів, що призводить до того, що освітня пропозиція вчителів є універсальною
і непристосованою до потреб і здібностей учнів (відсутність належної інтеграції між
дошкільною освітою і початковою (І–ІІІ класи) освітою). На практиці
спостерігаються стереотипні і примусові рішення, повністю зовнішні по
відношенню до потреб і здібностей дитини, що стосується окремих галузей освіти
(колишніх навчальних предметів).
Навчальні цілі, поряд з педагогічними принципами, змістом, стратегіями,
методами, формами і засобами викладання належать до основних системно
пов’язаних і взаєморегульованих компонентів системи освіти. Детермінована роль
цілей виражається, зокрема, в тому, що вони повинні відповідати потребам кожного
суспільства, виражати тенденції змін у підході до учнів та викладачів, моделювати
всі інші структурні елементи системи освіти. Через цю особливість цілей важливо,

17
щоб учитель знав і розпізнавав трансформаційні та еволюційні зміни, щоб потім
відповідно спланувати інноваційні уроки.
Третій розділ – «Учитель як автор і виконавець освітніх цілей» –
присвячено висвітленню процесу трансформації початкової освіти, тобто великим
освітнім змінам. Взаємопов'язані системні дидактичні елементи перебувають на
різних стадіях трансформації. Використовуючи парадигму двосуб’єктності,
переглянуто характеристики вчителя I–III класів як автора і виконавця інтегрованих
планів, та учня, що досягає цих освітніх цілей. Звертається увага на елементи, які є
предметом досліджень, тобто трансформації цілей, методів, змісту, форм і засобів
дошкільного виховання і організовану на його основі інтегровану початкову (І–ІІІ
класи) освіту. Помічено необхідність зміни планування і організації діяльності, а
також істотна роль вчителя молодших класів. У школі, - як стверджує І. А. Зязюн
(2008), – все починається з учителя. Хоча результати навчання і виховання залежать
від того, хто вчить, кого вчать і як вчать, особа вчителя далі є найважливішою в
цьому процесі. Вчителі, щоправда, мають доступ до професійної літератури, беруть
участь в різних формах професійної підготовки та безперервної освіти (курси
підвищення кваліфікації, післядипломна освіта); та, на жаль, процес реалізації
принципів конструктивістської і особистісної педагогіки, які використовують
сучасні відкриття психології розвитку, триває дуже повільно. Педагогіка початкової
(І–ІІІ класи) освіти відносно повільно наближається до створення загальної теорії
освіти дитини, йдучи в ногу з загальними цивілізаційними змінами, глобалізацією та
соціально-економічними перетвореннями в країні. Виявлено ще не цілком
задовільні зміни в поглядах на початкову (І–ІІІ класи) освіту; в тому числі на
вчителя як того, хто створює умови для підтримки багатовекторної активності учня,
як активного суб'єкта процесу. Учитель з учнем мають бути співавторами процесу
навчання, повинні разом проектувати способи перевірки своїх методів пізнання
дійсності. Надзвичайно важливими чинниками успіху освітніх змін і оптимізації
процесу навчання були і досі є вчителі початкової (І–ІІІ класи) освіти. Як
стверджують педевтологи, саме вони є найбільш підготовленими і мають найбільше
повноважень, щоб створити нову якість школи, що зумовлено їх соціальнопрофесійним становищем та відповідною освітою. Сучасний учитель – це мислячий,
прихильний до інноваційних практик інтелектуал, свідомо і професійно
підготовлений педагог, який бере участь в соціально-освітній та культурній
діяльності в школі і в її найближчому оточенні. Описано компетенції вчителів
інтегрованої початкової (І–ІІІ класи) освіти: спеціальні, психологічні, виховні
(переосмислення і відтворення принципів і цілей освіти), науково-спеціальні,
науково-педагогічні, інтерактивні, комунікаційні, реалізаційні, інтерпретативні,
захисні, фісилітаторські, трансгресивні, вміння співпрацювати, вести переговори і
здатність до саморефлексії.
Тим часом проведені дослідження свідчать, що нині спостерігається
суперечність між бажаним професійним рівнем учителя інтегрованої початкової
освіти і його справжніми компетенціями в галузі інтеграції навчального процесу,
планування і розвитку освітніх цілей у його педагогічній практиці. Це можна
помітити на стадії планування навчально-виховних цілей, а потім – на стадії вибору
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нерозвивальних і стереотипних освітніх завдань, що відображає предметне
навчання. Досить часто трапляється так, що сучасний учитель початкової освіти
характеризується рутинністю, тим, що піддається маніпуляціям адміністрації,
відсутністю незалежності та розуміння суті навчання і виховання, основаного на
сучасних психологічних, аксіологічний, філософських та педагогічних концепціях,
продовженням предметного навчання без належної інтеграції. У I–III класах,
незважаючи на те, що минуло 17 років після започаткування ідеї навчання без
поділу на предмети, досі використовуються найбільш спрощені і поверхові способи
інтеграції. Сучасні педагоги початкової школи навчання розуміють її як тематичну
кореляцію – вільне поєднання тематики окремих навчальних дисциплін, асоціацію –
некритичне поєднання і поширення навчального змісту, колекцію – необмежене
розростання тематики, текстів, методів, форм і навчальних засобів. У той час як
теоретики, практики та емпірики початкової (І–ІІІ класи) освіти закликають до такої
інтеграції, як реконструкція існуючого змісту, створення своєрідної мережі та
інклюзії – системне включення нових, науково обґрунтованих питань. Як сприятливі
педагогічні стратегії можна використати метод навчального проекту, метод завдань,
що ставляться перед учнями, навчання шляхом вирішення проблем.
Четвертий розділ – «Компетенції учителя у визначенні цілей» – висвітлює
проблему інтегрованого навчання, а також навчання шляхом накопичення
безпосереднього досвіду, що випливає з принципів конструктивістської та
особистісної педагогіки. Діяльність учнів у процесі дійсного або тільки видимого
інтегрованого навчання є не тільки суттю цього розділу, а й критерієм для
подальшого аналізу і оцінки програм, розподілу навчального матеріалу, підготовки
конспектів та спостережень за уроками, критерій, на підставі якого робиться
висновок щодо якості розроблених і реалізованих вчителями уроків і емоцій учнів.
У розділі описано теоретичні та практичні передумови, оптимальні методи
інтегрованого навчання: метод освітніх проектів, і в ньому стратегію проблемного
навчання, метод проектування проблемних ситуацій. Метод навчальних проектів
має глибоке теоретичне і практичне обґрунтування, також в навчальному плані,
який набрав чинності з 1 вересня 2017 р. Його рекомендовано для використання в
початковій школі, що дасть можливість розвинути такі якості учнів, як креативність,
ініціативність і підприємливість.
Проект – це поглиблене вивчення питання (проблеми) високої пізнавальної
цінності. Його суттєвою особливістю є дослідницька діяльність тих, хто бере у
ньому участь. На думку Д. Хелм і Л. Кац, проектний метод характеризується тим,
що група учнів самостійно ініціює, планує і виконує певний проект, а потім оцінює
його. Учитель підтримує, «запускає ініціативу», додає ідеї і рішення, непомітно
керує процесом. У методі навчальних проектів навчальний процес здійснюється за
допомогою дій, практичної діяльності, пов'язаної з пізнавальною діяльністю, в якій
домінує відкриття. За Ж. Піаже, новизна викликає інтерес у дитини, вона робить
дослідницьке зусилля, щоб знайти нові шляхи вирішення проблеми. Вона думає,
шукає, експериментує - є маленьким дослідником.
Метод підкреслює і приймає суб'єктність дитини, яка зростає тоді, коли вона
має право задавати питання, діяти, робити вибір, оцінювати виконання завдання.
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Проект має спільну ідею, яка передбачає модифікацію дій залежно від потреб дітей і
вчителя, а також організаційних і матеріальних умов. Він виражає наміри, які
можуть змінюватися залежно від винахідливості осіб, що беруть в ньому участь.
Відправною точкою проекту повинна бути проблемна ситуація, яка викликає у
дітей інтерес. Реалізація проекту відбувається в три етапи.
На першому етапі проекту обирається тема. Вона з'являється як результат
інтересів дітей або випливає з ініціативи вчителя (або раніше розробленої програми
роботи). Після вибору теми вчитель готує власний план дій у вигляді попередньої
сітки, оцінюючи, чи тема відповідає програмі і чи можна її реалізувати. Потім
проводяться вступні заняття, мета яких полягає в створенні спільного досвіду.
Вчитель разом з учнями готують тематичну сітку, що стосується ресурсу їх знань, і
список питань до проекту. Вчитель записує питання, які ставлять учні (що також
підтримує інтерес дітей до читання та письма). Перш ніж почати діяти, вчитель
повинен розглянути шляхи інтеграції та застосування знань і навичок дітей у
майбутній науково-дослідній діяльності.
На другому етапі відбувається спроба знайти відповіді на питання і
сформулювати нові питання, більш складні. Науково-дослідна діяльність учнів
поглиблюється, вони набувають нові знання, інтегрують їх до існуючої системи,
впорядковують інформацію. Корисно на цьому етапі збагатити список питань, який
покликаний заохочувати дітей більш глибоко задуматися над темою. На цьому етапі
проекту варто залучити до роботи батьків, які можуть допомогти, наприклад, у
збиранні матеріалів, необхідних для реалізації проекту. На етапі реалізації проекту
вкрай важливо підготувати план науково-дослідної діяльності. Учитель проводить
ретельний аналіз тих місць, де можуть відбутися уроки в польових умовах. На
даному етапі проекту учні мають можливість використовувати і вдосконалювати
різні навички. Найбільш важливими з них є: вміння ставити питання дорослим,
вміння спостерігати, навички, пов'язані з підготовкою нарисів і малюнків зі
спостереження, вміння робити фотографії, здатність спостерігати за роботою інших
людей, наприклад, пекаря, садівника або фермера. Найважливішою частиною
другого етапу є науково-дослідна діяльності учнів.
На третьому етапі важливу роль відіграє узагальнююче обговорення і
підготовка заходів, що завершують проект, який дає змогу учням поділитися своїми
знаннями з іншими. Вони мають визначити, якою новою інформацію хочуть
поділитися з іншими, як вони хочуть це зробити, і довести справу до завершення.
Учитель допомагає учням проаналізувати виконаний проект і оцінити ступінь
реалізації цілей. Створення учням умов для роботи і дослідження, а також побудови
своєї системи знань має глибоке психологічне обґрунтування, що підтверджують
представники конструктивістської педагогіки (Ж. Піаже, Г. Ейблі, Л. Виготський,
Р. Вєнцковський, Е. Ґрущик-Кольчинська, Д. Клус-Станьська та інші).
П’ятий розділ – «Проектування навчально-виховних цілей учителями
початкової освіти» – представляє результати досліджень прийнятих проблем і
гіпотез щодо підготовки вчителів початкової (І–ІІІ класи) освіти для роботи з
використанням інтегрованої системи, якості розроблених та реалізованих
(досягнутих) цілей інтегрованого навчання. Те, що опитані вчителі початкової (І–ІІІ
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класи) освіти назвали 31 джерело цілей навчання, свідчить про дуже різні підходи
до цього важливого питання, а також про різноманітність знань опитаних педагогів.
Опитані вчителі, працюючи над проектуванням освітніх цілей, діють
(несвідомо) в режимі біхевіористської концепції (807 з 932 респондентів під час
двох етапів дослідження серед вчителів). Вони охоче використовують готові і
нав’язані керівництвом розробки. Вони надають великого значення документам
типу навчального плану та навчальної програми, які вони вважають джерелами
дидактичних знань; серед іншого етапні освітні цілі (загальні та операційні), зміст,
методи, форми і засоби навчання. Про це свідчать подібні результати двох етапів
опитування (501 відповідь). Наступний висновок: принципи особистісної і
конструктивістської педагогіки, заснованої на педагогічному гуманізмі, розроблені,
випробувані і рекомендовані Дж. Дьюї, Л. Виготським, Ж. Піаже, Г. Ейблі чи
К. Роджерсом, до педагогічної практики впроваджені незначною мірою у зв'язку з
поверховим і часом помилковим або некритичним відображенням міністерських
освітніх принципів. Слід зазначити, що на особах, які причетні до створення
освітньої політики чи є авторами освітніх документів і програм, лежить величезна
відповідальність. Як підтвердило дослідження, вчителі без критичного підходу
відтворюють і помножують викладені в документах записи / вирази, без належної їх
інтерпретації, операціоналізації й індивідуалізації. Це призводить до
несформованості певних компетенцій в учня, таких як логічне мислення, поєднання
теорії з практикою, кодування, творчість, ініціативність і підприємництво.
Операціоналізацію цілей вчителі розуміють не як їх структурування, виділення
конкретних цілей і послідовність наступних кроків після досягнення основної мети і
напряму, а в результаті - бажаних навичок. Така ситуація також означає, що
початкова (І–ІІІ класи) інтегрована освіта не забезпечує належної підготовки до
наступних етапів навчання.
У формулюванні освітніх цілей в галузі інтегрованої освіти виокремлено
чотири таких підходи: біхевіористський, системно-менеджерський, гуманістичний і
реконцептуальний. Спостереження за роботою вчителів та аналіз педагогічних
документів вказує на таку ієрархію формулювання цілей: біхевіористський (807
відповідей), реконцептуальний (644 відповідей), гуманістичний (419 опитаних
вчителів) і системно-менеджерський (341 респондент).
Дослідження свідчать, що початкова (І–ІІІ класи) освіта в Польщі, як і раніше,
ґрунтується на стратегії бажаних цілей або «ресурсі чеснот», а потім використовує
стратегію «промислової психології», в той час як стратегія «логіки розвитку», що
базується на гуманістичному підході до учня, використовується мінімально. Такий
порядок призводить до формалізму в освіті, орієнтованій на результат, він
посилюється контрольними роботами, іспитами, вимогами і стандартами, широкими
навчальними
програмами,
хибною
інтерпретацією
планів
успішності,
зосередженням уваги на технологічній стороні навчання. Тим часом реформа
системи освіти показала нові можливості, дала змогу змінити те, що протягом
багатьох років вважалося незмінним. На жаль, тільки хорошої ідеї замало, треба ще
подбати про сприятливі умови для здійснення бажаних змін, в тому числі тих, що
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стосуються кваліфікацій вчителів і їх компетентності для роботи в інтегрованій
системі.
Звертається увага на стан польської педагогіки початкової (І–ІІІ класи) школи і
пропонується новий підхід до підготовки кандидатів у вчителі в Польщі (зміна
навчальних програм за спеціальністю дошкільне виховання і педагогіка початкової
(І–ІІІ класи) школи), висловлюються інші погляди на методику початкової (І–ІІІ)
освіти, на потребу впровадження методу навчальних проектів.
Однією з проаналізованих і оцінених дидактичних категорій була категорія
освітніх цілей і адекватності змісту. Все ще рішуче домінує предметний підхід до
них з поділом на навчання польської мови, математики, до природничого,
музичного, художнього, інформатики, технічного і фізичного виховання з акцентом
на перші три і маргіналізацією інших. Домінує перелік цілей (список цілей), які
можна легко поділити і приписати до конкретних видів освіти. Слід зазначити, що
міждисциплінарні цілі, які мають інтеграційний та універсальний характер, і які
одночасно відповідають кільком видам освіти, з'являються в конспектах рідко. Крім
того, вони характеризуються повторюваністю звучання і використання, що свідчить
про відсутність знань у вчителів про суть інтеграції в навчанні учнів І–ІІІ класів, або
про брак уміння відповідним чином інтегрувати зміст навчання. Нині ми більшою
мірою маємо справу з компіляцією, кореляцією і асоціацією інтегрованого навчання,
ніж з повною інтеграцією, створенням нових структур знання, організацією знання
таким чином, щоб воно було природним, цікавим, придатним в житті і доступним
для учнів.
У шостому розділі – «Прогностичне обґрунтування розвитку інтегрованої
освіти» – висвітлено перспективи і прогнози щодо розвитку інтегрованої освіти
згідно з авторською навчальною програмою. Вибір, виконання і оцінювання
програми інтегрованої освіти є ключовим завданням учителів, які, володіючи
необхідними компетенціями, впроваджують нові ідеї у педагогічну практику. Ці
вчителі можуть одержати професійну підтримку у вигляді системно організованого
підвищення професійної кваліфікації і безперервного навчання. Важливо, щоб під
час навчання вчителі дошкільної і початкової (I–III класи) освіти мали можливість
реалізувати навчальні проекти на базі нових, новаторських та інноваційних
навчальних програм і професійно підготовлених навчальних матеріалів (навчальних
пакетів). Основою цих та інших програмних документів стали досягнення
педагогіки, зокрема дошкільної педагогіки і педагогіки початкової школи.
Ретроспективний аналіз дає змогу стверджувати, що не всі програми, які
використовуються в освітній практиці у Польщі ґрунтуються на теоретичних і
практичних принципах інтегрованої освіти.
Результати авторських 12-тирічних діагностичних та експериментальних
досліджень розвитку інтегрованої освіти в Польщі та висновки і пропозиції
створили передумови для підготовки навчальної програми для молодших школярів,
що відповідає потребам суспільства ХХІ століття. Запропонована навчальна
програма для початкової (І–ІІІ класи) освіти, що називається «Програма
відкривачів», цілком відповідає новому начальному плану, який набув чинності з 1
вересня 2017 року. Він базується на сучасних наукових засадах й розроблений з
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урахуванням прогнозованого і очікуваних результатів. Новий навчальний план
включає:
- психолого-педагогічний аналіз когнітивних здібностей сучасної семирічної
дитини;
- врахування потреби нового реципієнта, яким є учень І–ІІІ класу, що починає
навчання в школі у 7 років;
- звернення особливої уваги на формування соціальної компетенції дітей у
класі і розвиток уміння працювати у групах;
- розвиток ініціативності і підприємливості молодших школярів;
- наголошення на можливості використовувати метод навчальних проектів.
Програма враховує зміст та очікувані результати навчання для кожного класу –
І, ІІ і ІІІ. Здійснено розподіл формування навчальних навичок на окремі роки
навчання, що дасть змогу вчителю пристосувати навчальну програму до
індивідуальних можливостей дітей. Без перевірки навичок учнів після закінчення І
класу було б важко планувати роботу в наступних класах. Навчальну програму для
першого етапу початкової (І–ІІІ класи) освіти підготовлено з урахуванням
актуальних і майбутніх потреб випускників початкової освіти. Відповідно до нового
начального плану (від 14 лютого 2017) року зміст, включений в програму,
забезпечує ефективну підтримку розвитку кожної дитини. Програмою визначено, як
досягнути цілей освіти і виконати освітні завдання, визначені в навчальному плані
загальної освіти, який включає в себе чітко описані вимоги, тобто обов’язковий
обсяг змісту і навичок, очікуваних від учнів в кінці цього етапу навчання, а для
початкової (І–ІІІ класи) освіти – після ІІІ класу.
ВИСНОВКИ
На основі узагальнення та результатів дослідження були сформульовані такі
загальні висновки:
1. Аналіз численних визначень інтегрованого навчання виявив значні
відмінності між ними, що є результатом особливостей економічних і соціальних
умов, а також зрілості і відкритості педагогів, теоретиків і практиків. Завдяки цьому
можна побачити еволюцію концептуальної мережі і принципів інтегрованого
навчання (яке ще називають цілісним, загальним, глобальним, синтетичним,
концентричним і комплексним). Система інтегрованого навчання розглядається як
повна, комплексна, що складається з внутрішніх, пов’язаних між собою
компонентів, таких як: принципи, цілі, зміст, методи, форми, навчальні посібники;
причому найбільш детермінованими і направленими є освітні цілі, зміна яких
відповідним чином впливає на інші компоненти. Не менш важливим є те, в
контексті якої філософії освіти сформульовано конкретні і стратегічні цілі, яким є
рівень свідомості вчителів, як розуміється суб'єктність педагога і дитини, а також
роль освіти і виховання у формуванні особистості учня. Багатоаспектний аналіз
показав, що залежно від моделі інтегрованого навчання і родоводу її культурного і
соціального розвитку, мають місце значні відмінності в розумінні ролі вчителя і
учнів у педагогічному процесі (від відтворювальної та адаптаційної до творчої і
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критичної), а різні рівні інтеграції (поєднання, злиття), які доцільно розглядати як
кореляцію, колекцію, асоціацію, компіляцію, конструкцію і мережу
(реконструйована поняттєва мережа в тематичному блоці або колі), а також повну
інтеграцію. Поняття наведені в послідовності, яка відображає ступінь їх складності і
педагогічної цінності. На основі аналізу принципів педагогічних систем, основаних
на ідеї інтеграції, слід наголосити, що деякі з них можна охарактеризувати як
природно інтегровані, зосереджені навколо завдань для учнів, тоді як інші є
штучними (змодельованими), підготовленими, вимушеними або запропонованими
учителем. Дошкільна педагогіка і педагогіка початкової школи як субдисципліни
набувають нових значень, реінтерпретацій, і, отже, розширюють окремі поля
досліджень і виявляють спільні з точки зору системності зв'язки.
2. Глибокі розмірковування щодо позиції теоретиків і практиків дають
можливість зробити висновок, що можна застосувати комплементарний, вибірковий
і цільовий підхід до використання теоретичних принципів, створюючи іншу модель
сучасної інтегрованої освіти XXI століття, прогресивну модель. Гуманітарно
орієнтована педагогіка наближає педагогіку початкової школи до моделі організації
викладання і навчання, яка найбільше відповідає можливостям і потребам учнів,
ставлячись до них, як до співавторів навчального процесу. Аналіз наукової
літератури дає змогу широко і з погляду багатьох парадигм обґрунтувати
перетворення принципів, цілей, змісту, методів і форм навчання в запропонованій
моделі інтегрованої освіти. Він обґрунтовує, а тому зміцнює дво- і навіть
трисуб’єктність (дитина, вчитель, батьки) початкової освіти.
Якісні моделі, що базуються на теорії систем і випливають з аналізу
педагогічних принципів (історичних і сучасних), можуть стати основою ефективної
професійної діяльності. Варто подивитися на них по-новому, знайти обґрунтування
для змін, що відбуваються нині в освіті, і створити модель навчання учнів для
майбутнього, для того, щоб впроваджувати системні зміни. Кореляція компонентів
навчання має важливе значення, оскільки їх взаємний зв'язок підтверджує синергія і
діалектичні зв’язки. Варто було б використати такий підхід в управлінні процесом
запровадження змін у галузі освіти, в тому числі навчання за допомогою
інтегрованої системи.
Ідентичність початкової освіти зміцнюється, її позиція стає сильнішою завдяки
численним публікаціям, педагогічним дискурсам, які, насамперед, підкреслюють її
суб'єктний характер як одержувача, знань яким є дитина віком 6 - 9 років. Отже,
успіхом, про який варто згадати, є звернення уваги суспільства до питань
національної освіти і спроба знайти відповіді на такі питання: чи зміни, що
впроваджуються, будуть реалізовані з думкою про добробут дитини? Як
інтерпретується суб'єктність і роль учителя в історії освіти і сучасності? В якому
напрямі розвиватиметься педагогіка початкової школи в майбутньому?
Цей критерій був вирішальним при ухваленні остаточних рішень, і доводить, що
змінилася суспільна свідомість у країнах Європейського Союзу. Освіта починає
розглядатися як прихований скарб (Ж. Делор).
3. На підставі проведених досліджень і ретроспективного аналізу можна
стверджувати, що до домінуючих, а тому основних причин незадовільної якості
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здійснення реформування польської системи освіти належать: відсутність чітко
обґрунтованої концепції зміни, яка представлялася б з системного погляду і
обґрунтовувалася результатами аналізу теоретичних джерел і досліджень; загальний
характер цілей і завдань, вибірковість змін, нестача ресурсів і несформованість
теоретичного бачення кращої, ніж дотепер, школи (початкова освіта). Криза освіти
стосується ідеології освіти і, зокрема, трансформації цілей, дискусій щодо них та їх
погодження; щоб на їх підставі могла здійснюватися організована системна
діяльність. Значення цілей у практичній діяльності також визначається на основі
теорії управління. Тому необхідно професійно підготувати освітні реформи,
визначити стратегію впровадження змін, вести динамічну і системну політику в
галузі освіти, засновану на філософії освіти з аксіологічним і телеологічним
обґрунтуванням; з цією метою доцільно використовувати міжнародні і вітчизняні
ресурси, давню і сучасну субдисципліну – педагогіку початкової школи.
Сучасні ідеї навчання та виховання, як правило, більшою або меншою мірою
знаходять відображення в аксіологічному, телеологічному і соціальному принципах
реформи системи освіти кожної країни, що є спробою визначити напрям сучасної
гуманістичної освіти. У демократичному суспільстві найвищою цінністю є
добробут, щастя і всебічний розвиток людини, саме тому цілі системи освіти
спрямовані на досягнення цих цінностей.
4. Той факт, що інтеграція освіти є європейською і світовою тенденцію,
свідчить про те, що варто зробити її об'єктом педагогічного дослідження. Необхідно
здійснювати порівняльний і системний аналіз, збагачуючи теоретичні основи
початкової освіти, в тому числі порівняльної педагогіки. Членство Польщі в
Європейському Союзі розширює поле досліджень систем освіти, що створює
додаткові можливості для аналізу і спостереження, якою мірою країни, де
функціонує система інтегрованого навчання, продовжують розвивати її ідеї, як
кожна з них здійснює інтегроване навчання, на яких етапах освіти це відбувається.
У 2006 році опубліковано рекомендації Європейського парламенту щодо восьми
ключових компетенцій, які мають унікальний інтеграційний характер, є певним
узагальненням цілей і визначенням бажаних результатів навчання. Аналіз
теоретичних положень, що стосуються підходів і стратегій створення та
інтерпретації навчальних планів і навчальних програм, як похідних міжнародного
права, є спланованою дією, що передбачено концепцією дослідження. На підставі
проведених досліджень можна вважати, що чергові польські навчальні плани і
навчальні програми, а також розроблені на їх основі методичні матеріали, все
більше відповідають вимогам інтеграції. Водночас аналіз документів і безпосередні
спостереження за процесом навчання як у Польщі, так і в Англії, Данії, Франції,
Голландії, Німеччині, Італії стали основою для висновку, що мають місце значні
відмінності в теоретичній і практичній інтерпретації суті інтегрованого навчання, у
використанні вітчизняної та зарубіжної педагогічної думки, у трактуванні ролі
педагога, суб'єктності та індивідуальності дитини, в організації соціального
середовища і обладнання навчального простору.
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Аналіз освітніх звітів і доповідей базувався на процедурах, характерних для
педагогічного конструктивізму. Розглянуто концепції критичної педагогіки і
соціології освіти.
5. Нові професійні завдання спонукають до аналізу і переосмислення
професійного профілю вчителя інтегрованої початкової (І–ІІІ класи) освіти. З огляду
на те, що ефективність освіти серед іншого визначає людина, яка реалізує цілі
освіти, і таким чином, є суб’єктом, що виховує. Дослідження показали, що через
різноманітність концепцій і підходів до процесу інтегрованого навчання сучасному
вчителю в Польщі нелегко зорієнтуватися у цій складній справі, побачити
необхідність змін і зрозуміти необхідність їх впровадження (реформа освіти, яка
охоплює всі етапи навчання).
Педевтологія, що досліджує професійний профіль учителя, визначає його
педагогічну компетентність як предметну і методичну; до першої належать знання
про дитину і вибір найбільш сприятливої стратегії навчання. Вчителі, які брали
участь у дослідженні, характеризуються низьким рівнем психологічних і
дидактичних знань, що вдалося з’ясувати за допомогою питання про обґрунтування
використання певних дидактично-виховних рішень в інтегрованому навчанні.
Сьогодні вчителі початкової освіти частково знають теоретичні принципи
інтегрованої освіти, охоче обирають готові навчальні програми, які не завжди
відповідають новим критеріям, незважаючи на можливість створення власних
авторських. Посилаючись на результати, визначені в навчальному плані, вони не
усвідомлюють, що саме від них – учителів – залежить проектування шляху їх
досягнення; вони не усвідомлюють власної автономії. Проведені дослідження
засвідчили невисокий рівень самоусвідомлення викладачами почуття причетності
(відсутність авторефлексії). Плануючи навчальну діяльність, вони часто
застосовують стару (предметну) модель визначення цілей, що дає змогу легко
розділити і підпорядкувати її предметним галузям освіти (в тому числі тим, які
вживаються занадто часто: польська мова, математика і природничі науки).
Відсутність трансгресивних компетенцій не дає можливості вчителям подолати
предметний / освітній бар'єр. Здійснені дослідження показали, що система
професійної підготовки і безперервного навчання повинна й далі підвищувати
значення таких видів компетенцій, як: спеціалізовані, психологічні, дидактичні
(переосмислення і реконструкція принципів і цілей освіти), науково-спеціальні,
науково-педагогічні, інтерактивні, комунікаційні, реалізаційні, інтерпретаційні,
фасилітаторські, трансгресивні, навички захисту себе, співпраці, ведення
переговорів і саморефлексії. Безумовно, найкращі викладачі, які брали участь у
дослідженні, реалізують функцію опіки.
6. Проведені експериментальні дослідження заповнили прогалину, наявність
якої перешкоджала впровадженню Міністерством освіти Республіки Польща
необхідних змін.
Позитивні аспекти дослідження: підтверджено необхідність інтегрованої
системи освіти у вчительському середовищі; здійснено практичну верифікацію
принципів інтегрованої системи навчання; підтверджено високий рівень обізнаності
опитуваних учителів щодо теоретичних положень інтегрованої освіти, а низький –
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щодо методичних рішень; усвідомлення їх високої мотивації до впровадження змін
у навчання в I–III класах; виявлено потреби сприяння вчителям у застосуванні нової
стратегії навчання; з’ясовано можливість поліпшення якості освіти шляхом
використання планових змін; обґрунтовано положення щодо педагогіки початкової
освіти як педагогічної субдисципліни; доцільності переходу від адаптивної стратегії
до критично-творчої; підтверджено актуальність футурологічного підходу до
процесу виховання молодших школярів.
Недостатньо верифіковані аспекти: аналіз та оцінка навчальних програм
для I–III класів, які, на думку їхніх авторів, відповідають новим ідеям навчання,
критерії вибору програм учителями, авторські методичні рішення досліджуваних
вчителів у галузі інтегрованого навчання, відстеження долі випускників
інтегрованої освіти.
Негативні аспекти: відсутність належної обізнаності опитаних вчителів I–III
класів щодо ключових компетенцій відповідно до рекомендацій Європейського
Парламенту, поглиблення розриву між освітою та використанням її результатів у
житті; недостатньо обґрунтовано необхідність розвитку творчого підходу,
ініціативності та підприємливості як обов’язкових якостей / компетенцій у
сучасному і майбутньому суспільстві.
7. Дослідження і аналіз його результатів підтвердили, що прогностичне
утвердження інтегрованої освіти може бути представлено на таких рівнях, як:
європейський, державний, міністерський, регіональний та шкільний.
На європейському рівні передбачається подальший аналіз проблеми та
реалізація проектів, спрямованих на підвищення цінності освіти у житті людини та
набуття ключових компетенцій, які мають об’єднавчий характер, моделюючи
процес інтегрованого навчання.
На державному рівні потрібне відповідне національне законодавство, яке
стане основою системних змін – методологічних, організаційних та програмних – у
контексті європейських і світових викликів та прогностичного аналізу і
обґрунтування.
На міністерському рівні прогнозується подальше підвищення якості
стандартів освіти вчителів та навчальних програм як документів, що ініціюють –
відповідно до теоретичних положень інтегрованої освіти – програмування
педагогічної діяльності у вищих навчальних закладах і в школах, насамперед –
методологічну і методичну, підготовку кандидатів до професії вчителя,
централізоване професійне вдосконалення вчителів-консультантів, інспекторів,
методичних консультантів, залучення до такої роботи видавництв.
На регіональному рівні враховані потреби в узгодженій політиці у галузі
освіти щодо її якості, професійного вдосконалення і розвитку вчителів та
опрацювання системи підтримки вчителів і оцінювання якості роботи у І–ІІІ класах
та обміну досвідом.
На рівні школи передбачено зростання автономії вчителів у підготовці
авторських програм інтегрованого навчання і методичних матеріалів, посилення їх
спільної роботи взаємної внутрішньошкільної підтримки. Процес прогнозування має
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супроводжуватися належним вивченням і аналізом якості виконуваної роботи з
метою сучасної і майбутньої оптимізації діяльності.
Здійснені дослідження не вичерпують проблематики наукових досліджень у
галузі інтегрованого навчання; навпаки, у зв'язку із формальним зміцненням
педагогічної системи роботи в I–III класах, слід вивчити ефективність прийнятих
нині рішень, в тому числі щодо моделей інтеграції, запропонованих учителям
початкової школи. Множинність взаємозалежних компонентів навчання,
діалектично пов'язаних між собою, взаємозалежних і обумовлених багатьма
чинниками, що утворюють єдину систему освіти (принципи, цілі, зміст, активізуючи
методи, форми, дидактичні матеріали, планування інтегрованих уроків тощо) є
також полем для майбутніх наукових досліджень. У контексті здійснених
досліджень виправданими видаються подальші дослідницькі питання: про
репрезентативність окремих сфер освіти (їх цілей і змісту) в рамках інтегрованої
освіти, про якість завдань, що стоять перед учнями початкової школи.
В умовах педагогічної і соціальної трансгресії результатів досліджень, можна
спостерігати і порівнювати тенденції змін в інших країнах, які також реформують
свої системи освіти; в тому числі і Україна (Концепція державної політики сфери
реформування загальної і середньої освіти на період до 2029 року «Нова українська
школа»).
8. Доцільно приступити до системно підготовлених освітніх змін на підставі
висновків за результатами дослідження. Органам, що відповідають за врегулювання
правових питань, необхідно рекомендувати продовжити пошуки оптимальної
стратегії впровадження викладання / навчання як інтегрованої системи, залучаючи
до цієї діяльності всіх суб’єктів і органи, що відповідають за якість освіти у Польщі.
Потребує модифікації система професійного вдосконалення у нашій країні, яку
необхідно докорінно реформувати (відновити «каскадну систему навчання», що
дасть змогу охопити безкоштовним професійним удосконаленням усіх вчителів).
Необхідно продовжувати створювати та розвивати концепції педагогічної роботи,
враховуючи соціально-економічні, культурні та цивілізаційні реалії а також потреби
й очікування дітей. Кожна концепція має бути педагогічно новаторською,
динамічною, інноваційною. На теоретичному рівні нове розуміння принципів
інтегрованого навчання може значно збагатити досягнення педагогіки початкової
школи. Педевтологічні дослідження мають включати характеристику компетенцій
вчителя інтегрованого навчання у початковій школі, що дасть можливість вищим
навчальним закладам визначити очікуваний профіль випускника. Результати
дослідження є джерелом рефлексії, переосмислення базових положень
інтегрованого навчання, верифікації поглядів, думок та оцінок щодо змістовної та
методологічної підготовки вчителів, пошуку оптимальних рішень для планування та
впровадження інновацій.
У методологічному та методичному аспектах результати наукових досліджень
підтверджують не лише необхідність освіти, що сприяє розвитку й дає змогу
вчителям брати участь у різноманітних заходах, спрямованих на розвиток
виховання, але й визначає реальні можливості для її реалізації у сучасних
суспільних реаліях. Основними умовами модернізації освіти є узгодженість
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виховних та навчальних цілей з цілями розвитку, єдність очікувань дітей та цілей
дорослих, єдність взаємин між учителями і батьками, єдність освітньої політики:
уряд / міністерство – суспільство.
Базуючи на результатах досліджень, варто рекомендувати установам
підвищення кваліфікацій вчителів і університетам, що готують кандидатів у вчителі
початкової школи, а також видавцям навчальних програм, підручників, навчальних
пакетів на основі принципів інтегрованого навчання організувати систематичні
семінари, лекції, опрацювати методичні матеріали на наукових засадах, поширювати
інноваційні практики. Усвідомлення сучасними учителями і кандидатами у вчителі
глибинної суті інтегрованого навчання, що допоможе підвищити рівень їх
компетентності в інтерпретації змісту (навчального плану і навчальної програми),
розвинути навички критичного мислення, підвищити якість вибору і відмови від тих
публікації, які продовжують підтримувати предметне навчання, що збагатить
компетентність в галузі організації і ієрархії замісту навчання і звільнить від
зайвого. Це може бути предметом подальшого дослідження в галузі педагогіки,
порівняльної педагогіки (компаративістики), які наголошують на важливості
міжнародних досліджень для наближення теорії педагогіки до практики, і одночасно
прискорить науковий розвиток і зміцнення ідентичності наук.
До навчальних програм спеціальності «Дошкільна педагогіка і педагогіка
початкової школи (педагогіка дитини)» слід ввести предмет «Методика
інтегрованого навчання». Результатом навчання вчителів (або кандидатів) має бути
вміння навчати, а не тільки знання про викладання, практичний досвід має у даному
разі ключове значення.
Результати досліджень стали основою теоретичних узагальнень і розроблених
рекомендацій для вчителів і освітніх установ як-от: установи підвищеної
кваліфікації вчителів, вищі навчальні заклади, що готують кандидатів у вчителі I–III
класів, видавництва, які видають підручники і робочі зошити для учнів початкової
(I–III класи) школи, для директорів шкіл, контролюючих органів та міністерств,
відповідальних за питання освіти у Польщі. Рекомендації мають характер
конкретних пропозицій, а їх цілісна реалізація, безумовно, поліпшить якість
інтегрованої освіти.
Отримані результати досліджень свідчать про прогностичний характер
передумов початкової освіти та вищих її ступенів; можна на їх підставі передбачити
інтенсивний розвиток інтегрованої освіти, пошук оптимальних шляхів інтеграції,
збагачення теоретичних та методологічних ресурсів і на цій підставі – підвищення
обізнаності вчителів і керівників освіти, батьків учнів початкових класів, а також
всього суспільства.
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АНОТАЦІЇ
Яніцка-Панек Т. Теорія і практика підготовки вчителів до інтегрованого
навчання у І–ІІІ класах початкової школи в Республіці Польща. – Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за
спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. – Інститут
педагогічної освіти та освіти дорослих НАПН України, Київ, 2017.
У дисертації представлено соціальний, педагогічний і філософський контекст
введення у Республіці Польща у 2004–2017 роках змін в галузі початкової освіти.
Виконане дослідження є лонгітюдним, що зумовлено освітньою реформою, одним із
напрямів якої є впровадження інтегрованого навчання.
Аналіз документів і безпосереднє спостереження за процесом навчання в
Польщі, Англії, Данії, Франції, Голландії, Німеччині, Італії стали основою для
висновку, що існують значні відмінності в теоретичній і практичній інтерпретації
інтегрованого навчання. Бібліографічний аналіз дав змогу теоретично обґрунтувати
перетворення принципів, цілей, змісту, методів і форм навчання в авторській моделі
інтегрованого навчання.
Проаналізовано основні причини незадовільної якості реформування польської
освіти: нерозробленість концепції змін, загальний характер цілей і завдань,
вибірковість змін, нестача ресурсів і відсутність методологічного бачення розвитку
початкової школи (І–ІІІ класи). Здійснено аналіз професійного профілю вчителя
інтегрованої початкової (І–ІІІ класи) освіти.
Доведено, що в системі підвищення кваліфікації та безперервної освіти слід
удосконалювати такі види компетенцій як: спеціальні, психологічні, дидактичні,
науково-спеціальні, науково-педагогічні, інтерактивні, комунікаційні, реалізаційні,
інтерпретаційні, захисні, фасилітаторські, трансгресивні, вміння співпрацювати,
вести переговори, авторефлексія.
Розроблено авторські методи підготовки вчителів до роботи в системі
інтегрованого навчання, навчальні програм у галузі дошкільної педагогіки і
педагогіки початкової школи («педагогіка дитини»), впроваджено предмет
«Методика інтегрованого навчання», авторську програму «Програма відкривачів».
Дослідження свідчать про прогностичний характер передумов розвитку
інтегрованої освіти, пошук оптимальних шляхів інтеграції, збагачення теоретичних
та методологічних ресурсів, і, таким чином, підвищення обізнаності вчителів і
керівників освіти, а також батьків учнів початкових класів, і в результаті –
суспільства і цілому.
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В умовах педагогічної і соціальної трансгресії результатів досліджень можна
також спостерігати і порівняти тенденції змін в інших країнах, в яких здійснюється
реформування систем освіти; в тому числі і в Україні (Концепція державної
політики сфери реформування загальної і середньої освіти на період до 2029 року
«Нова українська школа»).
Ключові слова: інтегроване навчання, дидактика інтегрованого навчання,
пізнавальні потреби учнів, принципи навчання, цілі, зміст, стратегії, методи, метод
навчальних проектів, моделі інтеграції, соціалізація, сучасне компетенції вчителя
початкової (І – ІІІ класи) школи.
Яницкая-Панек Т. Теория и практика подготовки учителей к
интегрированному обучению в І–ІІІ классах начальной школы в Республике
Польша. – Рукопись.
Диссертация на соискание научной степени доктора педагогических наук по
специальности 13.00.01 – «Общая педагогика и история педагогики». − Институт
педагогического образования и образования взрослых НАПН Украины, Киев, 2017.
В диссертации представлены социальный, педагогический и философский
контекст введения в Республике Польша в 2004–2017 годах изменений в области
начального образования. Проведенное исследование является лонгитюдным, что
обусловлено образовательной реформой, одним из направлений которой является
внедрение интегрированного обучения.
Анализ документов и непосредственное наблюдение за процессом обучения в
Польше, Англии, Дании, Франции, Голландии, Германии, Италии стали основанием
для вывода, что существуют значительные различия в теоретической и
практической интерпретации интегрированного обучения. Библиографический
анализ позволил теоретически обосновать преобразования принципов, целей,
содержания, методов и форм обучения в авторской модели интегрированного
обучения.
Проанализированы основные причины неудовлетворительного качества
реформирования польской образования: неразработанность концепции изменений,
общий характер целей и задач, избирательность изменений, нехватка ресурсов и
отсутствие методологического видения развития начальной школы (I–III классы).
Осуществлен анализ профессионального профиля учителя интегрированной
начальной (I–III классы) образования.
Доказано, что в системе повышения квалификации и непрерывного
образования следует совершенствовать такие виды компетенций как: специальные,
психологические, дидактические, научно-специальные, научно-педагогические,
интерактивные,
коммуникационные,
реализационные,
интерпретационные,
защитные, фасилитаторские, трансгрессивные, умение сотрудничать, вести
переговоры, авторефлексия.
Разработаны авторские методики подготовки учителей к работе в системе
интегрированного обучения, учебные программы в области дошкольной педагогики
и педагогики начальной школы («педагогика ребенка»), внедрены предмет
«Методика интегрированного обучения» та авторская программа «Программа
открывателей».
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Исследования свидетельствуют о прогностическом характере предпосылок
развития интегрированного образования, поиске оптимальных путей интеграции,
обогащения теоретических и методологических ресурсов, и, таким образом,
повышении осведомленности учителей и руководителей образования, а также
родителей учащихся начальных классов, и в результате – общества в целом.
В условиях педагогической и социальной трансгрессии результатов
исследований можно наблюдать и сравнить тенденции изменений в других странах,
в которых осуществляется реформирование систем образования; в том числе и в
Украине (Концепция государственной политики сферы реформирования общего и
среднего образования на период до 2029 года «Новая украинская школа»).
Ключевые слова: интегрированное обучение, дидактика интегрированного
обучения, познавательные потребности учащихся, принципы обучения, цели,
содержание, стратегии, методы, метод учебных проектов, модели интеграции,
социализация, современные компетенции учителя начальной (I–III классы) школы.
Janicka-Panek T. Theory and practice of preparing teachers for integrated
teaching in grades I–III of primary school in Poland – Manuscript
Dissertation to obtain a post-doctoral degree, as a part of specialization 13.00.01–
general pedagogy and history of pedagogy – Institute of Pedagogical Education and Adult
Education NAPN of Ukraine, Kiev 2017.
This dissertation identifies the social, pedagogical and philosophical context of
educational changes in Poland in the years 2004–2017, mainly in primary education. The
research is longitudinal and it is determined by the reform of education, one of the
important changes was the introduction of integrated teaching.
Document analysis and direct observation of the teaching process in Poland as well as
in England, Denmark, France, the Netherlands, Germany and Italy have led to the
conclusion that there are significant differences in theoretical and practical interpretation
of the integrated teaching in the use of native and foreign pedagogical thoughts.
Bibliographic analysis has allowed broad and multi-paradigm reasons for the
transformation of principles, objectives, content, methods, forms and means of education
in the postulated model of integrated education.
The dominant and at the same time the basic reasons for the unsatisfactory quality of
the reforms of Polish education implemented so far include the lack of a clearly outlined
concept of systemic change, supported by the analysis of theoretical sources and research
results, the generality of goals and tasks, selectivity of change, lack of resources and lack
of theoretical vision and schools (early school education). The text describes, analyzes and
interprets the professional profile of an integrated early childhood education teacher.
Research has shown that continuing professional, psychological, didactic, academic,
specialist, pedagogical, interactive, communication, implementation, interpretation,
assertive, facilitative, transversal, cooperative, negotiating and self-reflective competences
should be improved in the system of professional development and lifelong learning.
The author’s methods of preparing teachers for integrated system training, which are
recommended for teacher training institutions and universities preparing candidates for the
profession of teacher of early education, also discipline “Integrated Teaching
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Methodology”, program “Explorers’ program”, textbooks and educational packages
publishers have been worked out.
The results obtained are forecasts for early childhood education and higher education.
On the basis of them, one can expect intensified development of integrated education,
seeking optimal ways of integration, enriching theoretical and methodological resources,
and thus shaping the awareness of teachers and educational administrators and parents of
younger students and the whole society.
In view of the pedagogical and social transgressions of research results we can also
observe and compare trends in other countries where education systems is reform,
including in Ukraine (reform project of New Ukrainian School).
Key words: history of pedagogical thought, integrated teaching, didactic teaching
integrated, cognitive needs of students, learning principles, objectives, content, strategies,
methods, educational project method, models of integration, socialization, contemporary
competences of primary (I-III grades) school education teacher.

