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ВСТУП 

 

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 
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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 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. 
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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.  
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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 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, 
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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, 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 
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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. 
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Дисертація є гуманістично спрямованою і має багатотемний та 

теоретико-практичний 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 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, 
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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 
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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.  

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 
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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 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. 
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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 



 16 

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-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 навчально-виховної 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 
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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 запуск 

цілих внутрішніх структур психіки дитини, потребує таких рішень, які б дали 
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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 педовтологічних 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, обгрунтовання інтегрованих критерів, а також для розроблення 

прикладів описової оцінки (синтетичний опис компетенцій знань, умінь і 

суспільно бажаної поведінки учня І–ІІІ класів); 
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– 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  ситеми 

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; обгрунтовано 

механізми розвитку професійної 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»;  
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 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 вдосконаленян 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.  



 21 

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 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, обгрунтувано 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 
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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 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 
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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, 
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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» (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 е-конференція 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, 
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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. 
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РОЗДІЛ I. ОБГРУНТУВАННЯ ЦІЛЕЙ ПОЧАТКОВОЇ (І – ІІІ 

КЛАСИ) ОСВІТИ: СИСТЕМНИЙ ПІДХІД 

 

1.1. Цілі, поняття, терміни і визначення 

Цілі з точки зору прогнозування результатів освіти є джерелом знань 

про педагогічні наміри вчителів. Функція цілей, їх дидактичний сенс - це і є 

наслідки діяльності [277, с. 103]. 

Цілі навчання визначаються як передбачений кінець, кінцева точка 

педагогічної діяльності, як специфічний елемент дидактичної системи, що 

розглядається в контексті супутніх компонентів (змісту навчання, методів, 

навчальних форм і засобів) і обґрунтовується потребами і здібностями учнів. 

Основна мета загальної освіти тісно пов’язана з цілями виховання і 

полягає у тому, щоб забезпечити учням, відповідно до їх можливостей і 

прагнень, оптимальний розвиток. Ця мета реалізується насправді не 

ізольовано, а разом з цілями соціально-морального і естетичного виховання, 

спрямованими на формування особистості учнів загалом, а не тільки деяких 

сторін. Існування різних сфер особистості не означає, однак, що кожна з них 

повинна бути окремим напрямом освітньої діяльності. Насправді ці різні 

сфери тісно пов’язані між собою, і тільки разом утворюють повну 

особистість [167] . 

Звертаючись до проблематики цілей, поставлених вчителями, зокрема в 

конкретній (польській) освітній реальності, можна твердити, що 

формулювання освітніх цілі супроводжує вчителя в різних вимірах і 

конфігураціях педагогічної діяльності. 

Ще Я. Коменський в 1657 році вказав на головний недолік в навчально-

виховній роботі вчителів, яким є відсутність чітко окреслених цілей. 

У свою чергу, Й. Песталоцці (1746 – 1827) вважав, що все навчання 

треба базувати на психології дитини. На його думку, всі виховні дії повинні 

бути адаптовані до відповідних ступенів розвитку сил дитини. Він 

стверджував, що основна мета навчання полягає у розвитку моральності і 
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розуму дітей, стимулюванні і розвитку їх власної розумової і практичної 

діяльності [230, с. 67-68]. 

Якщо не визначати освітні цілі, то будь-які дискусії про педагогічний 

прогрес, модернізацію теорії і практики навчання і виховання, зокрема 

вдосконалення змісту, методів, форм і засобів навчання і виховання є 

важкими і часто безрезультатними [191]. В оптимізації дидактично-

виховного процесу найголовнішими орієнтирами, на думку К. Денек 

(K. Denek) [38], є цілі виховання, викладання і навчання. 

До домінуючих, а тому основних причини невдалих досі реформ 

польської освіти належать: нечітко визначений характер окреслених перед 

ними функцій, засобів і завдань (цілей), нестача коштів, брак чітко 

визначеного теоретичного бачення кращої школи [157]. З цього приводу 

Т. Левовіцький (T. Lewowicki) [184] стверджує, що "необхідно визначити 

освітню політику. Вона повинна містити: філософію освіти (основи аксіології 

і телеології освіти); занедбані сегменти освіти, методи і засоби їх подолання; 

очікування і наміри освіти та стратегії їх досягнення”. 

З іншого боку, К. Денек додає, що “криза освіти стосується ідеології 

освіти; планів, програм і змісту освіти; структури, функції, діяльності і 

завдання освіти та результатів, яких вона досягає”. Крім того, автор говорить 

про те, що освітні цілі повинні бути виділені в педагогічному процесі 

настільки чітко, щоб могла з’явитися організована діяльність, спрямована на 

їх реалізацію [38; 46]. Відсутність чітко визначених цілей є перешкодою в 

навчанні. Як уже було сказано, інтеграція дає дітям можливість аналізувати 

інтегровані знання. Однак цей процес є більш ефективним, якщо вчитель 

краще підготовлений до того, щоб навчати таким складнішим способом. Це 

трюїзм, стверджувати, що чіткі цілі навчання є союзником вчителя в процесі 

підготовки до уроку. 

Відсутність чітких цілей інтегрованої освіти ускладнює проведення 

уроків, моніторинг досягнень дітей і, що також важливо, підготовку вчителів 
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до уроків. Тут коло замикається: непідготовленість учителів призводить до 

нечітко сформульованих освітніх цілей. 

До цього переліку слід додати проблеми, пов’язані з професійною 

майстерністю: труднощі у визначенні ролі вчителя на інтегрованих уроках і 

оснащення шкіл і дитячих садків [243, с. 83]. Багато передумов вказує на те, 

що процес постановки цілей – визначення цілей, вибору змісту та послідовна 

реалізація є для вчителів великою складністю. 

Сучасні освітні установи зосереджують зусилля навколо ефективності 

навчання і чинників, що її детермінують. Проте вони не враховують 

інформованості вчителів у галузі освітніх цілей, навичок їх визначення, 

вибору та послідовної і професійної їх реалізації. Переконаність учителів у 

невисокому значенні цілей, формальне ставлення до них може увійти в 

історію як одна з найбільших помилок у галузі освіти. 

Як відомо, на значенні цілей у практичній діяльності також 

наголошується у теорії управління, зокрема, таким чином: “Формулювання 

мети (цілей) є першим етапом організованої дії. Тобто якщо вже на початку 

“шляху” робиться помилка, то не варто очікувати, що такі дії дадуть бажані 

результати” [62, с. 8]. Натомість вже реалізована ціль стає наслідком. Ціль 

орієнтує на майбутнє. Її реалізація завжди є питанням, що стосується 

теперішнього часу. В свою чергу, досягнута мета стає минулим. А в 

минулому цілі не визначаються. З минулим пов’язані наслідки, тобто 

результати виконаних дій. 

Цілі в сенсі антиципації результатів сукупності освіти К. Дурай-

Новакова [52, с. 139] представляє в таких аспектах: методологічному та 

педагогічному одночасно, психологічному та методичному, що можна 

розуміти, по-перше, як цілі інтеграції в початковій освіті, а по-друге, як 

конкретні цілі практичної діяльності вчителів разом з учнями. 

Незважаючи на численні і вельми переконливі аргументи на користь 

точності у визначенні загальних і конкретних цілей навчання, у науковій 

літературі можна зустріти думку, що постановка цілей – це непотрібна і 
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навіть небезпечна дія, що разом з дуже чітким визначенням того, чим має 

бути процес навчання, насправді з’являється ризик його змарнування, Г. 

Хайт (G. Highet), представник такої думки, запитує: “Чи все треба 

визначати, розкладати на прості множники і вимірювати? Чи у викладанні 

вже немає місця для спонтанності, для мистецтва, яке практикує освічена 

людина? [...] Навчання пов’язано з емоціями, які не можна систематично 

виміряти або використати, як і людські цінності, які повністю знаходяться 

за межами науки. [...] Навчання не схоже на процес, яким є виклик хімічної 

реакції; воно набагато більше нагадує процес, яким є малювання картини 

або написання музичного твору, [...] садівництво або написання листа 

другові. Ви мусите вкласти в це серце, ви мусите розуміти , що не все 

можуть вирішити формули, оскільки в іншому випадку зведеться нанівець 

уся ваша робота і робота ваших учнів” [87]. 

Критики потреби формулювати цілі навчання кажуть, що їх точний опис 

може призвести до звуження інтересів учнів, негнучкості методів навчання і 

обмеженості обсягу і глибини засвоюваних знань і навичок [267, с. 42; 68]. 

Добрий учитель знає, що учень може засвоїти лише невелику частину 

запропонованого йому матеріалу, і що більшу частину того, що він сьогодні 

вивчив, він забуде майже “одразу”. Формулювання загальних і конкретних 

дидактичних цілей звужує сферу навчального матеріалу, з яким учитель і 

учні повинні працювати. Це дає їм змогу зосередити свою увагу на обраних 

елементах і допомагає вчителю вирішувати питання про деякі подальші 

кроки, такі як добір і складання змісту навчання, а також прийняття і 

використання певних методів навчання [35]. 

Незважаючи на появу деяких негативних поглядів щодо необхідності 

розробки конкретних і загальних дидактичних цілей, існує майже загальне 

переконання в необхідності систематичної діяльності вчителя у цій царині, ‒ 

стверджує Ф. Шльосек (F. Szlosek) [267, с. 43]. 
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Критичний аналіз наукової літератури дав можливість виділити багато 

термінів , визначених тією або іншою мірою, які стосуються цілей освіти. До 

них належать такі терміни: 

Світові цілі 

Європейські цілі Стратегічні цілі 

Польські цілі Оперативні цілі 

Цілі освіти Автократичні цілі 

Освітні цілі Гуманітарні цілі 

Цілі навчальної програми Технологічні цілі 

Цілі навчання Дидактичні цілі 

Програмні цілі Дидактично-виховні цілі 

Програмовані цілі Часткові цілі 

Головні цілі Пристосовницькі цілі 

Предметні цілі Цілі вчителя 

Етапні цілі Цілі учня 

Загальні цілі Індивідуальні цілі 

Конкретні цілі Колективні цілі 

Операціоналізовані цілі Основні цілі 

Когнітивні цілі Педагогічні цілі 

Психомоторні цілі Предметні цілі 

Навчаючі цілі Суб’єктні цілі 

Емоційні цілі Ідеали 

Виховні цілі Ідеологія освіти 

Інструментальні цілі Завдання 

Спрямовані цілі Місія і бачення 

Прямі цілі Перспективні цілі 

Непрямі цілі Широкі цілі 

Потенційні цілі Спрямовуючі цілі 

Актуальні цілі Кінцеві цілі 

Цілі навчання Далекосяжні цілі 
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Розвивальні цілі Відкриті цілі 

Нерозвивальні цілі Остаточні цілі 

 

У науковій літературі також використовуються певною мірою знижені 

значення цілей, які супроводжуються прикметниками “декоративні” і “за 

змістом” [231]. Для кращої наочності ми об’єднали класифікації цілей у 

таблицю (див. табл. 1). 

 

Таблиця 1.1. 

Опис класифікацій цілей* 

Критерій / 

основа поділу 

Типи цілей 

Суб’єкт 

виховання і 

навчання 

світові (ті, яким сприяє ЮНЕСКО) 

властиві (національні) 

соціально-культурних груп 

індивідуальні 

Діапазон остаточні (конституції держав і міжнародні 

декларацій) 

загальні 

збіжні 

подібні 

універсальні 

Елемент 

процесу 

прийняття рішень 

управління (викликання структурних змін) 

постульовані 

оптимізаційні 

виконавчі 

Система 

національної 

освіти та її 

ланки 

далекі, ближчі, найближчі 

остаточні, проміжні 

основні і поточні 

загальні і предметні 

загальні і конкретні 

важливі і неважливі 

основні і часткові 

перспективні, близькі і поетапні (близькі і довгострокові 

цілі тісно пов’язані з конкретними завданнями і 

загальними цілями. Останні з них можна досягнути тільки 

за рахунок їх безперервної конкретизації в реальній 

діяльності. Часткові і поетапні цілі поступово дозволяють 

наблизитися до загальної навчально-виховної цілі. 
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Незважаючи на те, що конкретні цілі пов’язані з тим чи 

іншим аспектом особистості, до їх розуміння треба 

підходити цілісно [w:] Model wykształconego Polaka. 

Suchodolski B. (red.) PZWS, Warszawa, 1976.. Пор. J. 

Skalkowa: Od tieorii k praktice obuczenija w sredniej 

obszczeobrazowatielnoj szkole. Tłumaczenia z języka 

niemieckiego. Moskwa 1983. 

Час і сфера 

впливів 

довгострокові загальні цілі 

дидактичні предметні цілі в когнітивній, 

емоційній, психомоторній галузі 

часткові і поетапні 

Відкритість і 

доступність 

відкриті 

приховані 

Соціальні 

вимоги до  

національної 

освіти 

загальні (соціальні) 

педагогічні 

операційні 

Сфери 

(результати) 

розвитку 

особистості 

учня 

емоційно-вольові 

когнітивно-логічні 

практично-функціональні 

довгострокові загальні цілі 

дидактичні предметні цілі (когнітивні, емоційні і 

психомоторні) 

Ступінь 

загальності 

загальні / за напрямом / поетапні 

предметні 

операційні 

Момент початку 

дидактичного 

процесу 

потенційні (що плануються) 

оптимальні 

актуальні (прийняті для реалізації В і У) 

Об’єктний 

аспект 

об’єктні 

які визначають, що учень повинен знати, 

розуміти і вміти 

Суб’єктний 

аспект 

суб’єктні 

які визначають зміни в розвитку розумових 

навичок, установок і систем цінностей 

Особи, що 

реалізують 

для однієї особи (вчитель предмета) 

спільні (до них відносяться такі цілі, як: формування 

мотивів навчання, розвиток самостійного мислення і 

творчої активності. Специфіка педагогічної роботи полягає 

в тому, що, незважаючи на те, що кожен учитель йде своїм 

власним, властивим для даного предмета шляхом, шлях цей 

веде до реалізації спільних цілей). 

Характер і 

природа 

когнітивні (знання, навички, звички) 

виховні (науковий погляд на світ, ідеали, 
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дидактично-

виховного 

процесу 

потреби, розвиток естетичного смаку, 

розвиток мотивів діяльності) 

викладання 

навчання 

Дидактично-

виховні 

завдання 

суб’єктно-функціональні 

предметні (цілі і зміст навчання) 

суб’єктні (психічні функції учня) 

Функції у 

дидактично 

виховному 

процесі 

загальні (інституційні) 

непрямі (предметні) 

індивідуальні (які учень визнав і прийняв) 

творчі мінімізуючі 

оптимізуючі творчі 

Спосіб 

формулювання 

загальні 

операційні 

Зв’язок з 

національною 

економікою 

(професії) 

стандарти професійної кваліфікації 

професійна компетентність 

професійна кваліфікація 

професійна діяльність 

Функції 

установ, що 

займаються 

доглядом і 

вихованням 

освітні 

виховні 

опіки 

організаційні 

Напрям і засоби 

реалізації 

абстрактні 

конкретні (мотиви дій) 

Зв’язок між 

цілями 

(ієрархія) 

первинні 

вторинні 

паралельні 

дальні, головні 

ближчі, підрядні 

Рівень 

формулювання 

подільні 

неподільні 

Цінність 

діяльності 

позитивні 

негативні 

Обсяг значення і 

час 

реалізації 

основні, стратегічні 

тактичні і операційні 

Царина 

реальності 

соціальні 

економічні 

технічні 

політичні 

культурно-наукові 

дослідницькі 

дидактичні 
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Рівень, на який 

їх 

поставлено 

цілі в макро- і мікромасштабі 

цілі в масштабі надсистеми, системи або 

підсистеми 
 

*Джерело: опрацьовано автором. 

 

Наведений опис класифікацій свідчить про те, що досягнення 

дидактики, в тому числі освітньої телеології, поступово збагачуються. 

З’являються нові критерії класифікації цілей, а також їх нові типи і 

визначення. Слід припустити, що ця педагогічна категорія є предметом 

досліджень інших наук та інших галузей життєдіяльності. Різноманітність 

способів визначення освітніх цілей є важливим джерелом рефлексії для 

авторів навчальних програм для кандидатів у вчителі. Якщо вчителі 

усвідомлять складність концепції освітніх цілей, то зміниться зміст навчання, 

методи їх реалізації, а також збільшиться обсяг часу на вивчення і 

збагатиться досвід у цій галузі. Особливо цінним може бути системний 

аналіз цілей та їх результатів, що досягаються в освітній практиці. 

Як наголошує К. Дурай-Новакова (K. Duraj-Nowakowa) [52, с.144-145], 

інтерпретація категорії цілей в дидактиці має два аспекти. З одного боку, це 

категорійний вимір феномена, з другого, методологічний бік інтерпретації. 

Категорійний аспект пов’язаний насамперед з визначенням цілі, в той час як 

методологічний аспект вказує на існування безлічі способів інтерпретації цієї 

категорії вчителями. Це свідчить про те, що згадана проблематика потребує 

відповідного визначення цілі і особливостей її інтерпретації, що випливає з 

системного підходу, з урахуванням характеру окресленого завдання. 

Методологічний аспект інтерпретації цілі пов’язаний зі способом 

класифікації цілей і вказує на їх взаємини і моделювання їх колекцій. Вона 

охоплює вивчення різних сторін і властивостей явища з використанням 

різних методів, але з погляду системного підходу слід обмежити цю 

багатоаспектність і багатоконцепційність до моделювання, до найбільш 

поширених випадків. Тому можна виокремити такі чотири типи поділу цілей: 
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а) представлення цілей у вигляді піраміди, вершиною якої є основна або 

головна ціль, її ступені являють собою підцілі нижчого рівня і є способами 

досягнення головної цілі; 

б) представлення цілі у вигляді дерева, найвищою точкою якого є 

кінцева ціль, розгалуження являють собою різні рівні ієрархії; 

в) представлення цілей у вигляді сузір’я, або, скоріше, моделі гео- чи 

геліоцентричного типу, в якій є центральна система координат, а в сфері його 

тяжіння “на орбіті” рухаються супутникові цілі; 

г) представлення цілей за допомогою інших аналогів, наприклад таких, 

як: зв’язка, структура атома, переплетіння і т.д. 

Диференціація цілей навчання в школі крізь призму галузей, в яких вони 

проявляються, дає можливість сформулювати ці цілі, тобто визначити 

очікувані результати не проти учня, а з його повною участю. Тому, нам 

видається, що як і раніше, бажано, щоб цілі були розумні, продумані і 

адекватні до інших компонентів процесу викладання – навчання, зазначає К. 

ДурайНовакова [52, с.144-145]. 

Навчальний процес (навчання – це всі дії і процеси, які дають людям 

можливість пізнати природу, суспільство і культуру, а також брати участь в 

їх трансформації, а також можливість досягнути всебічного розвитку 

фізичних і розумових навичок, здібностей і схильностей, інтересів і смаків, 

переконань і поглядів, а також набути бажані кваліфікації) [216, с.146] 

починається з визначення цілей і закінчується здобуттям результатів у 

вигляді змін в особистості учня. Між метою і результатом пробувають всі 

види діяльності і взаємодії вчителя з учнями, основою яких є матеріал (зміст) 

навчання, а також методи та інструменти роботи – тобто дидактичні методи і 

засоби. У зв’язку з цим можна припустити, що структура такого навчального 

процесу складається з таких елементів: 1) учитель, 2) учні, зокрема, 

діяльність, яку ведуть учитель і учні, 3) навчальний матеріал, 4) дидактичні 

засоби [264, с.42]. 
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В. Оконь (W. Okoń) у підручнику із загальної дидактики, формулюючи 

цілі навчання в школі, звертає увагу на їх об’єктний і суб’єктний характер. 

Об’єктний аспект цілей навчання пов’язаний з вивченням об’єктивного світу 

і набуттям навичок дії в ньому, в той час як суб’єктивний аспект стосується 

розвитку психологічних особливостей учня. Тому об’єктні цілі включають в 

себе: 1) оволодіння основами знань про природу, суспільство, техніку і 

мистецтво; 2) загальну підготовку учнів до практичної діяльності, що дає 

змогу людині пізнати і трансформувати природу, суспільство, техніку та 

культуру; 3) формування поглядів і переконань учнів на основі наукових 

знань. Разом з об’єктними цілями школа повинна реалізовувати суб’єктні 

цілі, до яких належать: а) загальний розвиток психічних і пізнавальних 

здібностей (сприйняття, пам’ять, мислення, увага, уява); б) розвиток потреб і 

мотивації, інтересів і смаків учнів, в) самонавчання і робота над собою 

упродовж усього життя [216, с.72-81]. 

У наведеному розумінні цілей навчання відображається комплексний 

підхід до розвитку учнів, який враховує інтелектуальні, емоційні і 

мотиваційні здібності. Така інтеграція цілей також спостерігається в 

шкільній практиці, коли під час розробки конспекту або плану уроку вчитель 

виокремлює три категорії цілей: пізнавальні, освітні і навчальні. 

Поряд з описовим розумінням цілей в сучасній дидактиці і технології 

навчання розвивається також таксономічний підхід, який у польській 

літературі представляє насамперед Б. Нємєрко (B. Niemierko) [206; 174]. На 

його думку, цілі навчання і виховання, якщо вони повинні скеровувати 

роботу школи і давати можливість виміряти результати, повинні визначити 

якомога точно саме ті зміни в учнях, які ми хочемо одержати. Ці зміни 

стосуються певних елементів, таких як: навички і знання, дії і установки. 

Зміни, пов’язані з навичками і знаннями, переважно формуються в процесі 

навчання, в той час як зміни в діяльності та установках формуються в процесі 

виховання. 
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Таксономія стосується не тільки дидактичного процесу, а й всієї 

діяльності проектування і навчання. Таку думку в 1977 році висловив Л. 

Д’Ено, виділивши три рівня прийняття рішень і формулювання цілей в галузі 

освіти. Загальні цілі, які визначають політику в галузі освіти, визначають 

політики, експерти та групи громадян. У результаті, формулюються напрями 

і пріоритети освіти, цінності освіти, її цілі і завдання. Другий рівень – це 

управління освітою, тут цілі формулюють працівники галузі освіти, її 

адміністратори і фахівці, що створюють програми процесу навчання. Ці цілі є 

предметними цілями, вони визначають профілі навчання і навчальні 

програми. Третій рівень належить учителям, які формулюють оперативні цілі 

з метою реалізації програмних завдань для конкретних уроків. Саме вчителі є 

основними авторами таксономічних пропозицій, оскільки вони дають їм 

змогу визначати своє завдання під час роботи в класі. Завдання мають різні 

ступені загальності і конкретності. Таксономії визначають їх досить загально 

і спрямовано, більшу конкретизацію вони дістають у дидактичній практиці 

під час викладання конкретного предмета в конкретному класі. І це не 

вичерпує необхідність подальшої конкретизації, коли ми починаємо 

готуватися до проведення конкретного уроку. Тоді кожна з цілей має 

визначатися конкретною дидактичною метою навчання, яка реалізується в 

ході навчального процесу і обговорюється в матеріалі підготовленого уроку 

[235]. 

Щоб оцінити авторський характер таксономії цілей навчання ABC, яку 

розробив Б. Нємєрко, наведемо її якомога точніше. Представляючи цілі 

освіти, Б. Нємєрко виділяє два рівні, а в рамках кожного з них – чотири 

категорії. 

Перший рівень цілей – рівень повідомлення – складається з: 

– запам’ятання повідомлення, яке вказує на готовність учня засвоїти 

імена, факти, поняття, теорії, принципи роботи; учень розуміє засвоєне 

повідомлення на початковому рівні, і тому не плутає і не спотворює його; 
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– зрозуміння повідомлення означає, що учень має можливість подати 

його в іншій формі, ніж він запам’ятав, також може його упорядкувати і 

скоротити, зробити його основою для простого логічного висновку. 

Другий рівень – рівень навичок складається з: 

– використання повідомлення в типових ситуаціях, що означає здатність 

учня використати на практиці одержане повідомлення за поданим раніше 

зразком; 

– використання повідомлення в проблемних ситуаціях, тобто засвоєння 

базових навичок формулювати проблему, аналізувати і синтезувати 

інформацію про нові явища, розробляти плани дій, оцінювати за 

визначеними категоріями. 

Водночас Б. Нємєрко сформулював таксономію цілей виховання, 

виділяючи два рівні: “дії” і “установки”, кожен з яких має дві категорії. 

Рівень дії: 

– участь в дії – полягає в тому, що учень свідомо і чітко сприймає певні 

види стимулів і виконує операції, що відповідають обраній ролі, але не 

проявляє ніякої ініціативи. Учень не уникає певного виду роботи, але й не 

виконує з власної ініціативи, натомість охоче адаптується до ситуації; 

– ініціювання дії – полягає у самостійному ініціюванні конкретних дій і 

внутрішній участі в здійсненні визначеного виду діяльності. Учень не тільки 

адаптується до ситуації, в якій він опинився, але організовує її. Однак ця дія 

ще не до кінця засвоєна. 

Рівень установок: 

– установка на дію. Ця категорія полягає у послідовному виконанні 

окресленого виду дій через постійну внутрішню потребу і додаткову оцінку 

результатів. Учень підтримує цю дію і спонукає інших до неї, однак його 

поглядам бракує більш широких узагальнень і повної узгодженості; 

– система дій. Полягає у регулюванні певного виду дій шляхом 

гармонійно структурованого кодексу поведінки, з якими учень ідентифікує 

себе до такої міри, що може їх розглядати як характерні риси своєї 
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особистості. Таким чином, тут маємо справу з постійними установками учня 

[206]. 

Раціональне і творче поєднання цілей навчання з цілями освіти залежить 

від підготовки і винахідливості вчителів. Досвід показує, що хороші вчителі 

знають про це і можуть інтегрувати ці цілі, проводячи виховне навчання. 

Завдяки технологічному підходу до навчального процесу в другій 

половині ХХ століття у всьому світі поширилася тенденція до так званої 

операціоналізації освітніх цілей. 

Загальні цілі виражають педагогічні наміри і плани вчителя, вказують 

напрями його навчально-виховних прагнень. Загальні цілі, як правило, 

виражаються в таких поняттєвих категоріях, як “ознайомлення”, 

“представлення”, “формування”. Прихильники операціоналізації цілей 

навчання стверджують, що вчитель не повинен зупинятися на загальному 

формулюванні цілей уроків, тому що вони не виконують своєї освітньої 

функції. Учень не знає точно, що він повинен вміти після закінчення уроку, 

також на їх основі важко побудувати точний інструмент контролю і 

вирішити, якою мірою і в якому обсязі ця ціль була досягнута. 

Загальновизначені цілі не створюють правильну мотивацію і бажання 

вчитися. 

Отже, операціоналізація цілей навчання полягає у тому, що їх 

представляють у вигляді конкретних результатів викладання і навчання, а 

також у тому, що вони вказують умови і засоби їх перевірки. Оперативні цілі 

навчання виражаються шляхом опису поведінки, яку повинні виявляти учні 

після закінчення навчання. Така поведінка може бути вербальною (слово) або 

біхевіоральною (функціональною). Таким чином, оперативні цілі описують 

те, що після закінчення уроків повинні знати і вміти учні, а також описують 

способи поведінки в тій чи іншій ситуації. Найбільш розвиненою в галузі 

операціоналізації цілей, без сумніву, є американська дидактика [35]. 
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Цілі навчання можуть вказувати на різний рівень операціоналізації. 

Найбільш розвинутого рівня досягають цілі, які можна розділити на три 

складові: 

 опис поведінки, очікуваної від учня після закінчення навчання; 

 опис умов, у яких учень повинен продемонструвати таку поведінку; 

 стандарти, які визначають найнижчий прийнятний рівень кінцевої 

поведінки. 

Уважніше розглянемо ці компоненти. 

Кінцева поведінка визначає те, що учень повинен зробити, щоб довести, 

що він досягнув запланованої мети. Така поведінка вважається доказом того, 

що учень навчився. У даному разі “поведінкою” є будь-яка активність або 

діяльність, за ходом якої можна спостерігати або зареєструвати. Поведінка 

виражає (описує) оперативні дієслова, такі як “зазначити”, “впізнати”, 

“вирішити”, “виміряти”, “вибрати”, “намалювати ” і так далі. 

Другим компонентом оперативних цілей є умови, в яких 

перевірятиметься здійснення бажаної поведінки учнів. Існують три типи 

умов. По-перше, це можуть бути дидактичні засоби, які учень може 

використовувати під час перевірки, чи була досягнута мета. У наведеному 

прикладі, учень може використовувати карти, малюнки, фотографії. По-

друге, це різні обмеження, що накладаються на учня, наприклад необхідність 

завершити тест за певний час. По-третє, можуть бути різні способи подання 

інформації учням, наприклад, усно, письмово або за допомогою інших носіїв. 

Третім компонентом оперативних цілей навчання є встановлені 

стандарти, що визначають мінімальний рівень реалізації, який можна 

розглядати як доказ того, що учень досяг мети. 

Операціоналізація цілей навчання як важливий напрям у сучасній освіті 

має свої плюси і мінуси. “Наші роздуми про формулювання цілей навчання є 

спробою заохотити вчителів будувати як загальні, так і оперативні цілі 

освіти”, – пише В. Стриковський (W. Strykowski) [264, с. 45-48], звертаючи 

увагу на корисність цих двох категорій цілей. Тільки після встановлення 
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конкретної мети і її операціоналізації вчитель може обрати необхідні для її 

досягнення методи і засоби і правильно їх використати. 

Д. Клюс-Станьська та М. Новіцька (D. Klus-Stańska, M. Nowicka) [145, с. 

113] називають таку поведінку орієнтацією на результат: підхід, 

орієнтований на результат, характеризується переконанням, що 

інтелектуальна діяльність учня приведе до засвоєння навичок, які встановлює 

ціль уроку (“знає, як помножити звичайні дроби”, “може вказати на 

трикутники в групі фігур”, “може записати формулу периметра 

прямокутника”), є тільки засобом для досягнення цієї мети. Чим менше часу 

учень витрачає на засвоєння кінцевих навичок (які визначаються як мета), 

тим ефективнішим вважається навчання. Наслідком цього є акцент на 

уніфікацію діяльності учнів і результати їхньої роботи в класі, а фаза вправи 

“за вчителем” аж до моменту переходу навички у звичку безпідставно 

називається самостійною активністю учня. 

Дослідниці пропонують орієнтуватися на процес, тобто не звертати 

уваги на кінцевий результат роботи учня, а збільшувати кількість самостійно 

створених способів досягнення результатів. Для людської пам’яті 

найвагомішим є не те, що створено, а стратегія, як цього досягти. На наш 

погляд, такий підхід можна визначити за Ж. Піаже – спрямований на 

розвиток і бажаний у педагогічній роботі сучасного педагога дошкільної та 

початкової освіти. 

 

1.2. Від глобальних до локальних цілей у підготовці вчителя до 

інтегрованого навчання 

Цілі в галузі освіти можна розглядати на макрорівні як стратегічні, цілі 

освітньої політики Європейського Союзу, цілі національної освіти в Польщі 

та в мікромасштабі – включені до методичних і навчальних планів, 

розроблені на основі вибраної навчальної програми, а також результати 

педагогічної діагностики, адаптовані до можливостей освіти учнів. 



 43 

Важливим джерелом натхнення для реформи освіти є міжнародні звіти в 

галузі освіти. Вони приносять нові поняттєві і аналітичні категорії (надії і 

виклики), визначають стратегічні цілі, яких треба прагнути, такі як: 

“розуміти світ – керувати собою”, “розуміти себе, розуміти інших”, “вчитися, 

щоб бути”, “вчитися без меж”, “вчитися упродовж всього життя”, “вчитися, 

щоб діяти”. Ці ідеї відображаються в аксіологічному, антропологічному , 

технологічному і соціальному принципах освітніх реформ у країнах 

Європейського Союзу [46]. 

Визначення поняття “людина” містить ствердження, що це істота, “яка 

вирізняється з-поміж інших розвитком психіки і суспільного життя, єдина 

має культуру і в змозі її створити”. У той же час в біологічній та 

психологічній літературі ми знаходимо твердження, що це істота, яка після 

народження вимагає постійного і довгого догляду, щоб мати можливість 

жити і розвиватися незалежно один від одного. Це означає , що у людини є 

тільки величезний потенціал для розвитку, який треба постійно формувати, 

скеровувати, розвивати, вдосконалювати і вдосконалювати , і тому людина 

“приречена упродовж усього життя вчитися, щоб існувати”. Це означає, що 

головною “підвалиною” життя і розвитку людини є її існування через 

навчання. Навчання для біологічного, соціального і психологічного 

існування є основною умовою і визначальним чинником будь-яких інших 

“підвалин”, форм і царин людського навчання. 

На важливій ролі навчання акцентують національні, європейські і 

міжнародні звіти, меморандуми і стратегії. Вони стосуються значення освіти 

в цивілізаційному розвитку людського суспільства. В хронологічному 

порядку далі згадуються деякі з них: 

 Звіт “Про стан освіти в Польській Народній Республіці, 1973; 

 Звіт “Вчитися, щоб бути”, Е. Фор, 1975; 

 Експертиза “Про стан і розвиток освіти в ПНР”, 1979; 

 Звіт Римського клубу “Навчання без кордонів”, 1982; 

 Освіта як національний пріоритет, 1989; 
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 Освіта в небезпечних умовах, 1990; 

 “Освіта – прихований скарб”, Ж. Делор, 1998; 

 Комітет прогнозування «Польща 2000 +» Польської академії наук 

“Польща в двадцять першому столітті, роль освіти і формування майбутнього 

Польщі”, 1998; 

 Майбутнє світу. Освіта в перспективі 2020, Ф. Майор і Дж. Бінде, 

1999; 

 Стратегія розвитку освіти до 2020 року, Ч. Купісєвіч і Ч. Банах, 2000. 

Наступні приклади зацікавлення національних, європейських і 

міжнародних експертів темою розвитку національної освіти, зокрема 

навчання людей упродовж усього життя, свідчать про її провідну роль в 

індивідуальному розвитку людини і всього світового співтовариства, якщо 

воно хоче жити мирно, впевнено, благородно і процвітаючи. 

Згідно зі звітом Е. Фора: “Вчитися, щоб бути” і доповіддю. “Освіта – 

неприхований скарб” Ж. Делора, який висуває на перший план і описує три 

основних “підвалини навчання”: 

 вчитися, щоб знати, 

 вчитися, щоб діяти, 

 вчитися, щоб жити разом. 

Визначено основні напрями навчання (підвалини): вчитися, щоб 

існувати, а похідні підвалини (рис. 1.1.): 

 вчитися, щоб знати правду, 

 вчитися, щоб діяти ефективно, 

 вчитися, щоб жити разом, 

 вчитися, щоб насолоджуватися життям, 

 вчитися, щоб справедливо судити інших, 

 вчитися, щоб творити матеріальні і духовні блага, 

 вчитися, щоб бути щасливим. 

ВЧИТИСЯ, ЩОБ ІСНУВАТИ  

(біологічно, психічно, соціально) 
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Рис. 1.1. Напрями навчання людини* 

*Джерело: опрацьовано К. Чарнецьким 

 

Знання про далекосяжні і стратегічні цілі, що є джерелом інших 

адекватних цілей, містяться в доповіді ЮНЕСКО, підготовленій під 

керівництвом Ж. Делора. Комісія мала свободу щодо аналізу і формулювання 

пропозицій, обов’язковими для неї були тільки універсальні принципи, 

прийняті ЮНЕСКО: 

1) освіта є універсальною цінністю і основним правом людини; 

 шкільна та позашкільна освіта повинні служити суспільству як 

інструмент для створення, вдосконалення і поширення знань; 

 три цілі освіти – рівність, важливість змісту і мотивація – мають бути 

основою освітньої політики; 

 реформа системи освіти повинна базуватися на експериментах, 

перевірених на практиці; 

 економічна, соціальна і культурна різноманітність сучасного світу 

вимагає окремих для кожного регіону рішень, але також і дотримання 

універсальних і транснаціональних цінностей, якими є: права людини, 

толерантність та розуміння, демократія, відповідальність, універсалізм і 
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культурна ідентичність, прагнення миру, захист навколишнього середовища, 

охорона здоров’я, планування сім’ї, боротьба з бідністю; 

 за освіту відповідає все суспільство. 

Ці правила створюють якісно нову аксіологічну пропозицію для 

освітньої політики і напрямів реформ у галузі освіти. Їх розширення і 

збагачення можна знайти у звіті: Learning: the treasure within [37, с. 253-255]. 

Вступ, який Ж. Делор назвав “Освіта – необхідна утопія”, не тільки готує до 

змісту доповіді, але й представляє його найважливіші моменти і пропозиції. 

Делор стверджує, що розвиток освіти залежить від вибору, який робиться на 

межі політики, економіки і фінансів. 

Метою освіти є планування і будування нашого спільного майбутнього, 

яким буде суспільство, що навчається, відповідно до духу і принципів 

безперервного навчання. Навчання протягом усього життя є серцебиття 

суспільства, його освітній і культурний пульсу. Освіта в ХХI столітті буде 

розвиватися відповідно до чотирьох підвалин: 

 вчитися, щоб знати, 

 вчитися, щоб працювати і бути компетентним, 

 вчитися, щоб розуміти інших, 

 вчитися, щоб розвиватися. 

Ці підвалини становлять єдине ціле і вказують напрям розвитку сучасної 

освіти. Сучасна освіта потребує змін, вона перевантажена, і її потрібно 

оновити, відмовившись від надміру інформації і непотрібного змісту. Для 

навчання потрібен базовий зміст і навички, цінності і установки, а також 

розвиток своїх здібностей, участь у розвитку та вдосконаленні свого життя і 

продовження навчання. Комісія ЮНЕСКО обґрунтувала положення, 

висловлене на конференції в Пномпені у Всесвітній декларації про освіту для 

всіх і пропонує, щоб шкільна та позашкільна освіта були спрямовані на три 

виміри освіти: 

– етнічний і культурний; 

– природничий і технологічний; 
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– економічний і соціальний. 

Ж. Делор розглядає міркування Комісії, що стосуються системи 

шкільної освіти: аналізує перший етап освіти, в якому досі є 130 млн дітей, 

які не відвідують школу, і 100 млн відраховують зі школи. Таким чином, 

число неписьменних не змінюється і залишається на рівні 900 млн. Середню 

школу треба проаналізувати і змінити, щоб вона стала відповідною етапам 

освіти, важливим для підготовки до здобуття вищої або професійної освіти та 

для проведення соціально-культурної діяльності. 

Вища освіта – це майбутня мета загальної освіти, екології, науки і 

досліджень, а також центр професійної підготовки та місце здійснення 

навчання упродовж усього життя. Університети також будуть вести і 

розвивати міжнародне співробітництво в галузі освіти. 

Освіта як єдине ціле потребує змін і реформ, але необхідно підготувати 

відповідні рішення. Успіх реформи залежить насамперед від загального 

визнання і участі не тільки вчителів, а й батьків, соціального середовища і 

місцевих органів влади. Другим елементом успіху є ефективне 

функціонування уряду. Третім ‒ співпраця та міжнародний обмін [236, с. 32-

37]. 

Комісія запропонувала нову мету освіти для освітніх систем ‒ здобуття 

вищої освіти для більшості учнів у XXI столітті. Університетська освіта 

доповнена іншими закладами освіти стане метою навчання для майбутніх 

поколінь. Школи мають до неї вести і готувати, а завданням вищих 

навчальних закладів будуть наступні освітні заходи: 

– загальна вища освіта; 

– підготовка висококваліфікованих фахівців; 

– донавчання зацікавлених сторін на найвищому рівні; 

– проведення досліджень; 

– розробка системи освіти; 

– участь у проектуванні розвитку суспільства [236, с. 41]. 
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Вивчення життя, що у тексті називається “learning to be”, так як згадана 

доповідь за редакцією Е. Фора, це турбота про всебічний розвиток індивіда: 

тіла, інтелекту, чутливості, естетичного почуття, особистої відповідальності і 

духовних цінностей. Для цього слід збагатити зміст навчальних програм 

гуманітарним і художнім змістом, а також творами різних видів мистецтва, 

адже вони викликають чутливість, розвивають духовно і навчають 

поціновувати красу. Метою такого навчання є розвиток власної особистості і 

здатності діяти на основі своєї власної автономії, критичного осмислення, 

усвідомлення спільної відповідальності. 

Усі засади освіти, об’єднані разом, підтримують одна одну і 

підтримують індивіда у дії, науці, громадському житті. Вони не є 

результатом тимчасових заходів освіти і потребують більш тривалого часу і 

підтримки набутого життєвого досвіду і культурної обізнаності. Вони є 

основою для навчання упродовж усього життя та безперервного навчання. 

Вони збагачують пропозиції команди Е. Фора і пропонують більш зрілий 

напрям сучасної освітньої стратегії [236, с. 36]. 

Виховання за принципами свідомого громадянства виконує основну 

підготовку для демократії. Головним завданням виховання є наближення 

дітей і дорослих до культурного коріння, що допоможе самостійно 

інтерпретувати зміни. Громадянська свідомість веде до демократичної участі 

в суспільному житті. 

Розвиток науки і освіти сприяв технічному прогресу та економічному 

розвитку, що спричинило міжнародне суперництво і конкуренцію. Техніко- 

економічний розвиток призвів до нерівності, безробіття і соціальних ризиків. 

Відбувається подальше відчуження соціальних груп під впливом соціальних і 

професійних загроз. Освіта може протидіяти цьому шляхом розповсюдження 

базової освіти і забезпечення необхідних кваліфікацій і навичок. Звернення 

уваги на розвиток особистості стає ще однією умовою якості освіти, яка має 

бути збагачена етичними, культурними і екологічними компонентами, щоб 

розвиток нових поколінь протікав гармонійно і відповідно до сповідуваних 
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ідеалів. Важливим завданням освіти також є підготовка її учасників до 

самостійного керування своїм розвитком. Освіта має сприяти соціальному 

розвитку відповідно до вимог природи і ритму людського життя. Це веде до 

прийняття принципу навчання упродовж всього життя і навчання від життя 

на різних етапах індивідуального розвитку. 

Вказані тенденції не тільки констатують нову освітню політику, але й 

множать значення освіти і необхідність зміни цілей навчання, що 

зумовлюють природні зміни в змісті предметів [213]. 

Разом з новим розумінням освіти змінилися її цілі, головні цінності та їх 

ієрархії. Рангу основних завдань освіти набула підготовка кожного індивіда 

до творчої участі в культурі й інформаційній цивілізації, зазначає К. Денек 

[46]. 

У доповіді ЄС “Освіта для Європи” пропонується, щоб національними 

цінностями держав-членів ЄС, які одержують підтримку, стали права людини 

(гідність людини), захист прав і свобод людини; демократична правова 

держава; рівні можливості індивідів; побудова “культури миру”; відмова від 

насильства; повага до інших людей, повага до прав національних і етнічних 

меншин, солідарність між людьми, сталий розвиток; захист екосистеми; 

відповідальність кожної людини (“Освіта для Європи”, 2000). На цій підставі 

прийнято такі стратегічні цілі освіти: рівність можливостей у галузі освіти; 

демократизація освіти; розвиток творчої діяльності людини; самотворення; 

повага до відмінностей [25]. 

Для розвитку освіти і науки найбільш важливими є: нова глобальна 

етика і зміцнення культурного аспекту освіти, ентропія соціальної і освітньої 

реальності, бачення майбутнього. Для позитивного бачення майбутнього має 

відбутися поступовий перехід до довгострокового гуманітарно і етично 

орієнтованого мислення. Негативні тенденції бачення майбутнього такі: 

скорочення часового горизонту, локалізм, дегуманізація життя, криза 

цінностей і їх релятивізм. 
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Реалізація стратегічних цілей освіти спонукає до спільних дій, 

спрямованих на визначення провідних ідей освіти у всіх шкільних системах в 

Європі і включення до їх змісту пріоритетів різнобічного розвитку 

особистості, побудову освіти європейського громадянства молоді, розвиток її 

творчих здібностей, бажання працювати, а також розвиток партнерства між 

освітою, бізнесом та місцевими громадами. Водночас необхідно поважати 

освітні традиції країн, що входять до Європейського Союзу. Традиції освіти 

знаходять свій вияв у найменуванні загальноосвітніх шкіл в Європі, в їх цілях 

та змісті навчання, усталених правилах загальної освіти та концепціях 

шкільних випускних екзаменів [26]. 

Головна мета загальної освіти, тісно пов’язана з цілями виховання, 

полягає у тому, щоб гарантувати учням оптимальний розвиток відповідно до 

їх можливостей і прагнень. Ця мета реалізується насправді не ізольовано, а 

разом з цілями соціально-морального і естетичного виховання, 

спрямованими на формування всебічно розвиненої особистості учня, а не 

тільки однієї якоїсь його якості. Однак розвиток різних якостей особистості 

не означає, що кожна з них повинна бути окремим предметом освітніх 

заходів. 

Головна мета загальної освіти – забезпечення оптимального розвитку 

учнів, забезпечується діяльністю загальноосвітніх шкіл (початкових і 

середніх), а також певною мірою, професійно технічних училищ. Під час 

цієї діяльності вчителі реалізують такі предметні цілі загальної освіти, які 

підпорядковуються вказаній вище головній меті [167, с. 40-42], а саме: 

– ознайомлення учнів з основами систематизованих знань про 

природу, суспільство, техніку, технології і культуру в обсязі, 

необхідному для розуміння найбільш важливих подій, явищ і 

процесів та оперативне використовування цих знань в житті. 

– ознайомлення учнів з конкретними галузями знань і вироблення у 

них відповідних навичок. 
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– розвиток пізнавальних здібностей та інтересів учнів, а саме: 

самостійного і критичного мислення, уваги, уяви, пам’яті, фантазії 

і різних практичних навичок. 

– ознайомлення учнів з найбільш важливими в сучасному світі 

системами цінностей. 

– розвиток самоосвіти учнів, виховання відчуття необхідності 

постійно і водночас систематично поповнювати і збагачувати свої 

знання на шляху до свідомого позашкільного навчання. 

– ознайомлення учнів з основами сучасного виробництва та 

організації праці [167, с. 40-42]. 

Цілі освіти, цілі системи освіти – це свідомо закладені наслідки, які 

суспільство хоче одержати завдяки функціонуванню системи освіти, що 

цілком залежать від характеру кожного окремого суспільства і його системи 

освіти. Можуть бути різні головні цінності, що їх визнає суспільство. В 

антагоністичних суспільствах різні цінності мають правлячий клас і 

пригноблений клас, що знаходить відображення в різниці цілей освіти; 

офіційно вони направлені на благо правлячого класу або тоталітарної 

держави. У демократичному суспільстві найвищою цінністю є благо людини, 

її щастя і всебічний розвиток, тому цілі системи освіти також спрямовані на 

ці цінності. Вони передбачають здобуття кожною людиною загальних 

кваліфікацій максимально високого рівня, набуття оптимальної професійної 

кваліфікації, надання всім можливості брати активну участь у демократичних 

процесах і в культурному житті [219, с. 39]. 

Цілі освіти, на думку К. Денека [38], – це свідомі, заздалегідь очікувані, 

заплановані, і в той же час конкретні результати ланки національної системи 

освіти, яка нас цікавить. Вони є одним з найбільш важливих мотивів 

людської діяльності. Вони регулюють поведінку людини, створюють порядок 

і надають сенс життю, допомагають людині створювати і регулювати 

майбутнє і відкривати свої власні можливості. 
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Важливою соціальною і, особливо, дидактичною проблемою є 

виховання такої сучасної людини, яка була б розвинута, інтелектуально і 

соціально чутлива, мала мотивацію до поглиблення своїх знань, 

удосконалення професійної кваліфікації, поліпшення своїх навичок, могла 

йти в ногу з прогресом. Яким би не було різним розуміння проблем освіти у 

політиків, теоретиків і практиків, пов’язаних з дидактикою, для кожного 

суспільства є важливим обов’язковий і цілеспрямований виховний вплив, 

результатом якого було б належне виховання та професійна підготовка 

власної молоді [165, с. 22]. 

Метою школи є формування різнобічно розвиненої особистості учня, 

підготовка його до життя і роботи в різних галузях людської діяльності, 

передання йому знань про реальний світ, вироблення розумових і практичних 

навичок. Повне досягнення цих цілей – саме є завданням всієї системи освіти 

і на всіх її рівнях. Завдання педагогів полягає в досягненні визначених цілей 

відповідно до можливостей розвитку учнів початкової школи [236]. 

Основною метою виховання є розвиток позитивного ставлення до 

цінностей, якими є: людина, її щастя і розвиток, рівність і соціальна 

справедливість, демократія, батьківщина, нація, країна, воля, дружба і 

співробітництво з іншими народами, солідарність з людьми усього світу, 

мир. 

У процесі індивідуального існування, у міжособових стосунках люди 

ставлять перед собою завдання досягти прогресу в створенні гуманного 

співтовариства, що знайде вираження в гармонійному і ієрархічному 

задоволенні біологічних, психологічних, соціальних та духовних потреб, ‒ 

стверджує К. Островська (K. Ostrowska) [221, с. 18]. 

Що стосується навколишнього середовища, “космосу” у широкому 

розумінні, завдання людини полягає у тому, щоб зберігати і примножувати 

його багатства [221, с. 18]. 

Передбачається також, що виховання, залишаючись в тісному зв’язку з 

дидактичною діяльністю, забезпечує головним чином, і не тільки, 
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формування в учнів особливостей предметних якостей, тобто таких , які 

характеризують прагнення людини, її ставлення до світу і до самої себе, її 

погляди, переконання і установки. У свою чергу, навчання спрямоване, 

насамперед, хоча й не тільки, на формування в учнів інструментальних 

якостей, здібностей, інтересів, навичок та звичок. Для ілюстрації 

скористаємося систематизацією Ч. Купісєвича. 

 

Таблиця 1.2. 

Цілі виховання і навчання* 

Цілі виховання Цілі навчання 

Підготовка учнів до 

активної участі в 

суспільному житті 

Ознайомлення учнів з базовими 

знаннями про 

природу, суспільство, техніку, 

технології і 

культуру 

Підготовка учнів до 

професійної діяльності 

Розвиток когнітивних здібностей і 

інтересів 

учнів 

Підготовка учнів до 

активної участі в 

культурному житті 

Формування в учнів установок 

соціально 

прийнятої системи цінностей і 

пов’язаних з нею установок 

Забезпечення 

комплексного 

розумового, соціально 

морального, 

естетичного і фізичного 

розвитку 

Залучення учнів до систематичної 

самоосвіти 
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 Ознайомлення учнів з основами 

промислового 

виробництва, сільського господарства, 

тваринництва і сферою послуг, а також 

формування в них навичок 

використання 

найпростіших робочих інструментів і 

комп’ютера 

*Джерело: систематизовано Ч. Купісєвічем 

 

Взаємозв’язок між вихованням і навчанням слід розглядати не стільки в 

контексті змін у методах роботи з учнями, скільки в контексті зміни 

свідомості вчителя. Навчання завжди поєднане з вихованням, тому що, з 

одного боку, навчання формує особистість людини, а з другого, методи 

виховання дають знання про елементи суспільного життя. Проте вчителі не 

розрізняють цілі (те, чого ми хочемо досягти) і результати (те, що насправді 

досягнуто) впливу школи на учня [145, с. 217]. 

Слушно стверджує Ч. Банах (Cz. Banach) [11], що цілі шкільної освіти 

мають розроблятися на засадах порівняння різних програм і бачень розвитку. 

Цілі навчання, очікувані і бажані зміни, формуються в учня під впливом 

викладання і навчання; їх джерелами є цілі освіти. На думку К. Денека59, ці 

цілі включають: здатність розуміти світ, діяти в ньому, направляти себе і 

формувати свою власну ідентичність, підготовку до правильного 

розпізнавання цінностей та послідовну поведінку згідно з ними, 

самореалізацію учня відповідно до обраної системи цінностей. Вирізняють 

кілька категорій цілей навчання. 

Поряд із загальними цілями виділяють предметні цілі і оперативні цілі, 

які більш детально, відповідно до особливостей окремих навчальних 

предметів, розвивають загальні цілі навчання [216]. Луї Д’Ено (L. D’Hainaut) 

пропонує трирівневий поділ цілей навчання: загальні цілі, що є результатом 
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освітньої політики, предметні цілі, зумовлені завданнями управління 

освітою, та оперативні цілі – сформульовані для основної освітньої 

діяльності. 

 

1.3. Природа цілей початкової освіти учнів як джерело інтегрованих 

цілей 

Сучасний світ ставить перед освітою абсолютно нові завдання; 

найважливіше з них – передати дитині такі навички і вміння, які допоможуть 

їй комфортно почувати себе в житті, навчитися долати стрес і активно 

шукати важливі для себе цілі і завдання. Основна мета, ключова для індивіда, 

полягає у тому, щоб у процесі навчання дати йому можливість розвивати свій 

потенціал і життєві компетенції, які розуміються як створення і організація 

індивідом власних стратегій для вирішення життєвих проблем. Стратегія тут 

розуміється як спосіб реагування індивіда на прямий біологічний, 

психологічний та соціальний тиск і як вираження індивідуальних мотивів і 

здібностей, його способу життя. Тому важливо те, який сенс будь-якій 

життєвій ситуації надає сама людина, як вона бачить мету своєї діяльності, як 

її оцінює, яке значення надає всій взаємодії і своїй поведінці [28]. 

Як наголошує Р. Вєнцковський (R. Więckowski) [283] – початкова (І – ІІІ 

класи) освіта є процесом підтримки розвитку дітей, орієнтація їх на цінності. 

Сама орієнтація на цінності полягає у реалізації суб’єктності дитини в 

системі освіти. У свою чергу В. Потенга (W. Potęga) стверджує, що 

найважливіше завдання полягає в тому, щоб підготувати учнів до навчання, 

підготувати до невідомого, здійснювати поточне і випереджальне навчання. 

Сучасний учень – це творчий учень, який володіє оперативними 

знаннями, вміє оцінювати, вибирати і отримувати інформацію, шукати 

інноваційні рішення, творчо підходить до вирішення проблем. 

Школа, щоб мати можливість навчити такого, повинна зробити процес 

научіння подібним до процесу дослідження, надавати перевагу самостійному 

пошуку інформації, висуванню сміливих гіпотез і вирішенню проблем. 
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Сприяти розвитку індивідуальності кожного учня, цим самим спонукати до 

інновації, творчості і показувати життєві і суспільні цінності – так 

визначають тенденції початкової освіти на порозі нового тисячоліття [178, с. 

15-16]. 

Мета початкової освіти полягає в роботі з дітьми у віці 6-10 років, тобто 

в період певної особливої гнучкості психіки і водночас чутливості до 

виховного впливу. В нас прийнято говорити, що навчанням і вихованням у I 

– III класах розпочинається організований школою процес всебічного 

розвитку учнів. Хоча точніше кажучи, навчання і виховання дітей 

починається вже в дитячому садку. 

Навчанням насичується процес виховання і освіти. Проте виховання і 

освіта не є ідентичними з процесом підтримки розвитку. Щоб зрозуміти, чим 

відрізняється підтримка розвитку від виховання і освіти, варто згадати одне з 

визначень навчання – пояснюють Е. Ґрущик-Кольчинська (E. Gruszczyk-

Kolczyńska) і Е. Зелінська (E. Zielińska) [80, с. 20]. 

Результатом навчання є будь-яка відносно постійна зміна в поведінці, 

мисленні і почуттях індивіда – людини чи тварини – яка є результатом 

набутого в минулому досвіду [262, с. 118]. 

Навчання дитини як підтримка її розвитку повинно базуватися на 

створенні навчально-виховної ситуації, що сприяє накопиченню свідомо 

здобутого досвіду. Цей досвід є свого роду будівельним матеріалом, з якого 

розум дитини створює когнітивні і виховні схеми. 

Якщо вчитель хоче, щоб учень навчився чогось, він повинен 

організувати таку ситуацію, завдання або їх послідовність, за яких дитина 

може зібрати потрібну кількість досвіду. Учневі важливо, який це буде 

досвід і скільки його буде. Проектуючи навчально-виховні цілі, вчитель має 

пам’ ятати про ці знання. Суть змістовно наповненої освіти (суть – це те, що 

є у чомусь принципове, основне; підстава, база; істинна, властива сторона 

чогось, найсуттєвіша ознака справи) [270, с. 759] описують такі чотири 

ознаки. 
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Введення дитини в цілісну систему змісту навколишньої дійсності, в 

окремі ситуації, в яких дитина оволодіває змістом різних наукових дисциплін 

на шляху до засвоєння зовнішніх властивостей предметів і явищ, поступово 

проникає в їх сутність, починає розуміти їх функції, структуру та істотні 

особливості. 

Інтеграція на більш високий рівень навчання, полягає у об’єднанні 

одержаних повідомлень у процесі вивчення конкретного предмета. Учні 

мають сукупність знань з різних галузей, а суть інтеграції полягає в 

об’єднанні їх у більші системи. Цей процес відбувається мислено. Поєднання 

способів пізнання і розуміння навколишнього світу як одного цілого, в одну 

цілісну систему зв’язків науки і практичної діяльності. 

Інтеграція – це також зв’язок між знаннями і практичною діяльністю, 

який полягає у поєднанні логічних структур і структур змісту, відірваних від 

життя, з практикою [293]. К. Дурай-Новакова [54, с. 117] нагадує ознаки 

інтегрального процесу освіти, які дають змогу краще зрозуміти типи моделей 

інтегральної освіти. Більшість моделей шкільних програм є модифікацією 

або поєднанням трьох основних моделей. Зразки, зосереджені на 

навчальному матеріалі, є найбільш численною групою, бо, як стверджують 

А. С. Орнштейн і Ф. П. Ханкінс (A. C. Ornstein, F. P. Hunkins) [220], “знання 

вважається невід’ємним компонентом програми. Більшість навчального 

матеріалу має структуру, яка відповідає структурі знань. Ці зразки є 

найбільш численними, можливо, через традиції, а, можливо, тому, що ми 

краще можемо здійснити структуризацію знань. У нашій педагогічній науці 

провідним поняттям шкільного навчання є зміст, тому маємо змогу добре 

уявити різні форми його організації”. 

У дошкільній освіті виділяють діяльнісну інтеграцію. Це означає, що на 

практиці відправною точкою в процесі навчання є діяльність учнів: мовна, 

науково-дослідницька, мистецька, музична, фізична і математична. Кожен з 

цих видів діяльності є приводом для ініціювання творчої діяльності дитини 

на інших галузях діяльності. Ось приклад: прочитаний і обговорений 
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літературний твір стає приводом для різних видів діяльності – мистецької, 

музичної. І навпаки. Вільна художня творчість може стати основою 

мовлення, письма, рахунку та ін. Інша ситуація. Запланована дітьми і 

вчителем поїздка в ліс може стати джерелом для математичної, соціальної, 

екологічної, медичної, мистецької, музичної і фізичної діяльності. Під час 

такої діяльності відбувається процес набуття знань, формування навичок і 

установок. 

Це означає, зокрема, що завданням учителя інтегрованої початкової 

освіти має бути не тільки вибір змісту навчання, а і його організація і 

структурування, що могли б осягнути учні, а також створення умов, що 

приведуть до самостійного пошуку знань. 

Якщо ми не можемо навчитися всього у школі і маємо обмежитися 

невеликою часткою знання, яким повинні володіти, тому мусимо знати, як 

самостійно шукати потрібну інформацію. Навичка знаходити важливу для 

себе інформацію, наближення до важливого сенсу, розвиток того, як його 

використовувати на практиці, навіть без чиєїсь допомоги, – це ключові 

елементи незалежного розуму і незалежної дії [220]. 

Учителям дається можливість гнучко підходити до процесу навчання, 

серед іншого враховувати, що у молодшому шкільному віці починають 

поступово диференціюватися зацікавлення дітей, розкриваються напрями 

здібностей. Часто виникають проблеми в навчанні. Отже, варто 

використовувати відповідні форми організації роботи учнів: 

– рекомендується у процесі реалізації програми використовувати 

однаковий і диференційований підхід, який враховував би індивідуальні 

особливості учнів у класі; 

– передбачити проведення занять поза школою, роботи в шкільному 

саду; 

– ведення класу одним учителем у належним чином оснащеному класі-

майстерні; 
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– гнучке корегування бюджету часу, який виділяється на розробку 

змісту окремих предметів протягом дня і тижня; 

– в оцінці досягнень учнів враховувати виявлені установки і прогрес у 

розвитку дитини.  

Суть принципів системи навчання у початкових класах є переживання 

дітей, пов’язане з радістю і задоволення своїми досягненнями. У той же час, 

важливо, щоб дитина ознайомлювалася, переживала “інтегровану” реальність 

в інтелектуальному, мотиваційному і діяльнісному контексті [195]. 

Цілісне навчання не повинно розумітися як нова методична концепція 

для кращого досягнення традиційних цілей. Йдеться радше про приховану в 

ній орієнтацію. По-перше, змінюється підхід до учня як до цілісної 

особистості. Така освіта “концентрується на учні”, спрямовується на 

“гуманні” процеси навчання, метою яких є розвиток усього його потенціалу. 

Такий підхід не має на меті менш важливий зміст навчання зробити більш 

цікавим. Не йдеться також про поляризацію поглядів: з одного боку 

“людяність”, а з другого, “ефективність”. Мова йде про створення дружньої 

атмосфери під час навчання, коли виховується важливість кожного етапу, в 

якому учні можуть проявляти всі свої потенції. Цілісні методи навчання 

дають учням можливість якнайповніше виявити себе, а від вчителів також 

вимагають відкритості у спілкуванні [274]. 

Методи цілісного навчання також вимагають установки, 

сконцентрованої на людині, яка з повагою, здатністю до емпатії і щирістю 

ставиться до іншої людини, і залишає її свободу для її особистісного 

зростання. 

У центрі перебуває людина і процес її роботи з внутрішніми 

переживаннями. Це явище, яке педагоги часто описують за допомогою 

метафори “вчитель, як садівник, що дбає про добрі умови для росту і вірить в 

сили росту рослин”. 

Інтегроване (цілісне) навчання почало діяти з 1 вересня 1999 року. 

З’явилися нові навчальні програми, які часто супроводжувалися 
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прикметником “інтегровані”. Але слід пам’ятати, що “хоча розробники 

можуть організувати навчання таким чином, щоб воно сприяло інтеграції, 

проте тільки учень може з’єднати все те, що виніс з різних навчальних 

ситуацій” [220]. 

Що ж таке інтеграція? 

Інтеграція в освітньому процесі – це консолідація, об’єднання, 

створення одного цілого з частин. Суть інтегрованого навчання полягає у 

тому, щоб показати дітям єдиний образ світу. Організація знання з 

інтегрованої точки зору відбувається шляхом визначення питань, які діти 

повинні пізнати, і добирання відповідних фактів з різних наукових 

дисциплін, що дає можливість різнобічно проаналізувати ці питання [54, с. 

117]. 

У своєму дослідженні К. Дурай-Новакова наводить кілька видів 

цілісності освіти, яка базується на кількох критеріях. Цикл часткової 

інтеграції, селективної, тобто скорельованого навчання, і цикл повної 

інтеграції, тобто об’єднаного навчання. Перше включає 0 – I класи, а друге – 

II – III класи. Головною ідеєю цієї концепції є не обсяг засвоєних знань, а 

якість, властива зв’язкам між його компонентами. Ця концепція виявилася 

перехідною ланкою між частковою інтеграцією і інтеграцією нового типу в 

початковій освіті. 

Внутрішньо- і міждисциплінарна цілісність. Перша стосується кореляції 

між сімома шкільними предметами. Цілісність як міждисциплінарна 

інтеграція у I – III класах зустрічається у таких формах: змістовій, діяльнісній 

і розширеній. Цілісність як інтеграція, тобто міждисциплінарна кореляція, 

має два аспекти: дидактичну інтеграцію, що стосується навчання, а також 

навчання і виховання. Одним з особливо важливих принципів модернізації 

навчання є програмно-організаційна інтеграція дошкільного виховання і 

початкової освіти [283]. 

Аналіз деяких концепцій інтегрованого навчання доводить, що 

початкова (І – ІІІ класи) шкільна освіта має багату теоретичну основу. Проте 
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наведені теоретичні рішення не завжди реалізувалися в педагогічній роботі з 

дітьми у віці 7-10 років. Вони реалізовувалися в декількох польських школах 

декількома вчителями або з цих концепції вибирали деякі елементи, і тільки 

вони застосовувалися на практиці. 

На наш погляд, у запропонованих концепціях іноді згадуються 

фізіологічні та психологічні умови, які є результатом аналізу розвитку 

дитини. Найчастіше автори нових теоретичних і методологічних рішень 

виправдовують зміни зростанням знань і організаційними аспектами. Вони 

роблять теоретичний аналіз, який проводиться в значній розбіжності з 

педагогічною практикою. Складається враження, що простіше писати про 

інтегровану освіту (теоретизувати), ніж реалізувати її на практиці, беручи до 

уваги пізнавальні здібності та інтереси дітей у віці 7 - 10 років. 

Найбільш важливою здається ідея проблемної ситуації. Її роль полягає у 

тому, щоб зацікавити учня, розбудити його уяву. В основному, вона має 

мотивувати і зацікавлювати, а також повинна чимось дивувати учня. Під час 

обговорення проблеми інтеграції вказується на важливість досвіду учнів, що 

є епістемологічною основою для цього віку, і роль середовища, що є 

основним джерелом змісту і соціалізації учнів [163]. 

Інтегральним навчанням називають початкове навчання, яке спрямоване 

на всебічний та гармонійний розвитку учня в інструментальній і предметній 

галузі, тобто, яке програмно реалізує паралельні цілі і зміст освіти та 

навчання шляхом організації комплексної і такої, що охоплює різні сфери 

діяльності учнів [282;283]. 

Основою початкової (І – ІІІ класи) освіти є те, що вона базується на 

педагогіці очікувань дітей, яка дає змогу повніше прожити дитинство 

(суб’єктність учня). Отже, сутність навчальної роботи полягає у 

стимулюванні розвитку учнів та ініціюванні їх діяльності, а також 

задоволенні потреб і підтримці зусиль і прагнень дітей. Саме тому за такого 

партнерства бажано використовувати програму в інтересах дитини, що 

розвивається, а не реалізовувати програмні тези шляхом “проходження” 
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навчального матеріалу. У початковій освіті бажано використовувати методи 

виняткової підтримки навчальної діяльності дітей [54]. Цьому сприяє 

використання інтегрованої системи викладання ‒ навчання. 

Конструктивістська теорія Ж. Піаже ясно вказує на те, що розвиток має 

свої універсалії. Однією з них є курс на розвиток з перешкодами і пунктами 

призначення. Діти, пристосовуючись до навколишнього світу, здобувають 

когнітивні, соціальні та корисні знання, і, здається, природним чином 

долають перешкоди у розвитку. В. Едельштейн (W. Edelstein) [61] називає це 

“природним навчанням”, яке сумісне з розвитком і є його частиною. 

Звичайно, розвиток або здобування знань не є автоматичним. Половина 

дорослого населення не розвиває повною мірою формальне мислення. Курс 

розвитку у кожної людини свій, так само, як і темп: іноді він є повільнішим 

або швидшим, ніж запропоновано стандартами віку, що випливають з теорії 

Ж. Піаже. 

В. Едельштейн [61] пише: “Поширеною помилкою щодо освітніх цілей, 

сформульованих з погляду когнітивного розвитку, є те, що розвиток 

формальних умінь мислення, характерних для окремих етапів, замінять більш 

традиційні (що стосуються навичок) або ерудовані (що стосуються змісту 

програм) цілі навчання Цього занадто мало для програми загальної освіти. 

Крім того, навчання не займається, або принаймні, має справу з обмеженим 

діапазоном того, що відбувається природним чином у процесі розвитку; 

навчання має справу зі змістом і навичками, необхідними для розвитку 

особистості в нормативній культурі і відповідають вимогам цієї культури” 

[281, с. 171]. 

З погляду Ж. Піаже / конструктивізму навчальна практика і розвиток не 

повинні бути суперечливими. Конструктивісти вважають, що, коли є 

відповідність між навчанням і природним розвитком, то вона може взаємно 

підсилюватися. Конструкції є більш достовірними. Відповідність 

(компатибільність) розвитку і цілей навчання у школі можна забезпечити 

тільки в разі, якщо школа і вчителі, які в ній навчають, створять для цього 
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надійні умови. Це не відбудеться само по собі. Теорія конструктивізму 

показує, як це можна зробити [144]. 

 

Прискорення розвитку як мета освіти 

Відомо, що концепція “природних” етапів не означає, що їх не 

уникнути; багато людей не в змозі досягти вищих щаблів логічного і 

морального мислення. Згідно з метою педагога, орієнтованого на розвиток , 

це не прискорення розвитку, а остаточне вже в зрілому віці досягнення вищої 

стадії, уникнення затримки етапів. Існує оптимальний період переходу від 

одного стану до наступного, це так звані “відкриті періоди”. Уникання 

затримок одна з цілей виховання – це стимул у ті періоди, коли можливість 

розвитку залишається відкритою. 

Відповідно до теорії пізнання і розвитку, завжди присутній когнітивний 

компонент розвитку, навіть у соціальній, моральній і естетичній сферах. 

Одна з основних сфер – моральний розвиток, який визначається незмінними 

етапами морального мислення. Якщо моральне виховання, яке розуміється з 

когнітивного погляду, виводить форми виховання пізнання і розвитку за межі 

поняття когнітивного, то з’являється ширша категорія, що називається 

розвитком Его, яка складається з когнітивної і моральної частин. Останні 

дослідження показують, що розвиток Его як розвиток поглядів і переконань 

стосовно один до одного крок за кроком веде до розвитку паралельних 

поглядів і переконань по відношенню до фізичного та соціального світу. 

Таким чином, загальне поняття розвитку Его, як універсальне і послідовне 

явище стає емпірично важливим провідником для визначення широких 

освітніх цілей. Один полюс розвитку Его – це розвиток самосвідомості; 

паралельний полюс – це свідомість світу. 

Якщо загальна концепція розвитку, що розуміється в термінах 

послідовності етапів, як основа для визначення освітніх цілей далі 

залишається неясною, то це не через її обмеження. Це швидше пов’язано з 

тим, що дослідники тільки недавно почали проводити повздовжні 
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дослідження і виховні експертизи, необхідні для того, щоб зробити цю 

концепцію точною, корисною і такою, яку можна використовувати, – 

стверджують Л. Кольберг і Р. Майер [174]. 

Формулюванню мети має передувати формулювання ідеології освіти, 

тобто набору понять, які визначають бажані цілі, зміст і методи навчання. 

Згідно з Ж. Піаже [227; 25; 80, с.20-21], навчання розглядається як 

постійна, а тому збалансована зміна поведінки, що залежить від набутого 

досвіду. Якщо вважати потреби джерелом упорядкування та визначення 

цілей, можна виділити освітні цілі (завдання): 

 суб’єктні, 

 об’єктні, 

 суб’єктно-функціональні. 

Суб’єктні цілі відносять до психічних функцій учня, об’єктні – до змісту 

навчання і виховання [296]. 

“Основним і найбільш важливим завданням шкільної освіти є надання її 

учасникам компетенцій. Слово “компетенції” походить від латинського 

competentia і означає актуальність, відповідність, повноваження до дій, обсяг 

знань і навичок. Воно також стосується до кінцевих результатів учнів, тобто 

результатів викладання і навчання. Компетенції є “складними навичками 

вищого порядку” [43]. 

При визначенні компетентності учня насамперед виокремлюються 

цінності і такі пріоритети освіти, як самостійність, підготовка до життя в 

демократичному суспільстві, основаному на ринковій економіці, 

зосередження уваги і зусиль молодого покоління на своєму майбутньому, 

якості життя і розвитку особистості. 

Які концепції учня є ключовими? Варто за Й. Савінським (J. P. Sawiński) 

[253; 43] навести їх in extenso: 1. Навчання (розв’язання когнітивних 

реалізаційних проблем; організація навчання і прийняття на себе 

відповідальності за власне навчання; використання досвіду і поєднання 

різних елементів знань). 2. Мислення (бачення зв’язків між минулим і 
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сьогоденням, а також сьогоденням і майбутнім, причинно-наслідкових і 

функціональних зв’язків, вміння справлятися з невизначеністю і складністю 

явищ, їх цілісне і контекстне сприйняття). 3. Пошук (наполегливий пошук, 

організація і використання інформації з різних джерел, в тому числі 

обережне і вміле використання засобів масової інформації). 4. 

Самовдосконалення (оцінка власних поглядів і поведінки, також інших з 

огляду на прийняті стандарти і систему універсальних цінностей, здатність 

брати на себе відповідальність за себе та інших, гнучкість в умовах змін, 

пошук нових рішень (у боротьбі з негараздами). 5. Спілкування (ефективне 

спілкування; висловлення власних поглядів, уміння сперечатися і обстоювати 

свою думку, готовність слухати і брати до уваги думки інших, використання 

нових технологій зв’язку). 6. Співпраця (вміння вести переговори і досягати 

домовленості, прийняття групових рішень, використання демократичних 

процедур; налагодження і підтримка контактів). 7. Дія (вміння 

організовувати свою власну роботу та роботу інших, освоєння техніки і 

знарядь праці, проектування роботи і дотримання відповідальності за її 

виконання та результати; раціональна організація і проведення свого 

вільного часу таким чином, щоб це служило всебічному розвитку власної 

особистості). 

Тільки на цій основі можуть виникати незначні відмінності умовних 

цінностей у різних культурах, етнічних або релігійних організаціях [297]. 

Основне завдання шкільної освіти – забезпечити її учасникам набуття 

таких компетенцій: навчання, мислення, пошук, самовдосконалення, 

спілкування, співпраця і дія. Ці компетенції передбачають подальший 

розвиток самостійності і відповідальності [43; 44]. 

Очевидно, що пізнання учня є обов’язковою умовою педагогічної 

роботи. Але в початковій освіті, коли переважно один учитель навчає досить 

велику групу учнів протягом трьох або чотирьох років, досконало вивчаючи 

дітей, він має передбачати їх подальший розвиток. Такі установки і навички в 
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такій роботі допоможуть учителям досягти всебічних освітніх і виховних 

цілей на цьому рівні школи [246]. 

Проте недостатньо приділяти увагу дитині і створювати добрі виховні й 

освітні умови. Потрібно також мудро керувати процесом навчання дитини, а 

це вже вимагає широких психологічних знань і добрих педагогічних навичок 

[80]. 

 

1.4. Значення і функції освітніх цілей дошкільної та початкової (I – III 

класи) освіти 

Під “функціями” слід розуміти сукупність реальних наслідків, 

досягнутих свідомими і несвідомими діями [216, с. 80]. Також під функціями 

слід розуміти роботу, обов’язки, які хтось має виконати. Це дія, 

функціонування , роль, завдання” [270]. 

Під функцією ми розуміємо конкретні групи завдань, що підпорядковані 

якійсь меті або цілям освіти. Функції освіти в розумінні В. Оконя [215] – це 

сукупність процесів, спрямованих на зміну людей, особливо дітей і підлітків, 

відповідно до панівних у певному суспільстві ідеалів виховання. Нині 

набуває поширення широке розуміння цього терміна, який означає 

сукупність процесів виховання, навчання та освіти в широкому сенсі цього 

слова. 

Функцією цілей, сенсом дидактичної роботи називає наслідки діяльності 

К. Дурай-Новакова [52]. Добре, що серед безлічі елементів системи навчання 

цілям приділяється належна увага. Чому? Ось деякі аргументи: 

– цілі свідчать про якість освіти і якість системи навчання; 

– цілі відіграють вирішальну роль у структурі і конфігурації навчальних 

ситуацій; 

– цілі оптимізують вибір і порядок інших освітніх компонентів; 

– механізм дії цілей можна порівняти з роллю генів в організмі людини, 

вони мають величезну рушійну силу: кодуючу і детермінуючу. 
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Навчальні цілі в роботі вчителя виконують дуже важливі функції, а 

саме: регуляційну, порівняльну, організаційну, координуючу, імовірнісну, 

креативну [38]. 

Дидактика як наука про викладання і навчання охоплює своїми 

завданнями всі предмети і рівні шкільної роботи. Ось чому ми називаємо її 

загальною дидактикою або загальною теорією викладання і навчання. Хоча 

викладання і навчання, зокрема, те, що реалізується в школі, ділиться на 

предмети, воно завжди підпорядковується конкретним цілям, включає в себе 

зміст, що відповідає цим цілям, і здійснюється за допомогою таких або інших 

методів, організаційних форм і засобів незалежно від того, про який предмет 

йдеться [167]. 

Дидактика здійснює аналіз всякого викладання і навчання, яке 

організовано свідомо, систематично і планово, тобто аналіз усіх видів 

діяльності, які являють собою процес викладання і навчання. Процес цей – це 

сукупність взаємопов’язаної діяльності учнів і вчителів, взаємозумовлених і 

підпорядкованих спільній меті, яка полягає в тому, щоб викликати у дітей, 

підлітків і дорослих, охоплених цим процесом, певні свідомі і відносно 

постійні зміни [167]. 

Предметні дидактики, які називають також методиками окремих 

предметів, є теорією викладання і навчання саме цих конкретних предметів у 

початковій, середній або вищій школі. Тільки методика початкового 

навчання дістала свою назву не від назви шкільного предмета, а від рівня 

освіти; це I – III класи в нашій шкільній системі і в деяких закордонних 

системах. Ця методика складається з предметних дидактик таких предметів 

програми початкової освіти, як: польська мова, математика, соціальне та 

природне середовище, малювання, музика, техніка та фізична культура. Крім 

того, у випадку запровадження в Польщі з 1 вересня 1999 року інтегрованого 

навчання актуальності набуває методика, що охоплює загалом усі викладові 

предмети. 
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Якщо взяти до уваги описані вище методичні основи освітніх цілей, то 

побачимо, що в школі їх можна використати у двох основних напрямах: 1) 

для кращого формування плану уроку в конспектах і 2) кориснішої побудови 

програмних основ конкретних навчальних програм. Отже, видається, що 

методологічні засади можуть стати в нагоді тільки педагогам науковцям, але 

насправді вони також є корисними для педагогів і вчителів-практиків. 

Цілі мають визначатися як для цілого процесу, так і для його етапів, 

супроводжувані поясненням: це мета для конкретного класу на навчальний 

рік, чи на інший період. 

Мета педагогічної діяльності вчителя – сформулювати завдання, які 

відповідають вимогам, встановленим загальними цілями освіти, навчальними 

програмами початкової освіти, рівнем знань і навичок користувача (учня) і 

виконавця (учителя). Бажаний образ цього завдання виникає в зв’язку з 

прагненнями, що викликають дії творця. Надзвичайно корисна в цьому 

контексті теорія педагогічної діяльності В. Койса, який бачить образ цілі у 

підпорядкованому наборі інформації. 

Творець дидактичного завдання ( учитель, іноді у співпраці з учнем) має 

підмножину операторів і підмножину об’єктів та формулює завдання, які 

після розв’язання допомагають точно відобразити та запам’ятати один із 

об’єктів ( ціль творця завдання). Тому творець завдання має виконати три 

кроки: обрати об’єкт, обрати оператора, об’єднати об’єкт і оператора в одне 

ціле. 

Визначити оператора дуже просто, наприклад, “напиши”, “намалюй”, 

“перерахуй”, “спостерігай” і так далі. Натомість вибір об’єктів може 

викликати деякі проблеми. Окремі об’єкти можуть мати певні значення через 

ту роль і місце, які вони займають у певних системах знань, діяльності, 

речей. Творець завдання підпорядковує окремі об’єкти визнаній у певній 

галузі системі знань і визначає їх важливість і ранг у рамках цієї системи. 

Навчання як педагогічна дія створює для дітей такі умови, щоб вони 

“могли вийти за межі наданої інформації” [26]. Можливості виходити “за 
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межі” діти мають тоді, коли вони володіють певним інформаційним 

ресурсом, і тоді, коли бачать певну невизначеність, порушений стан 

рівноваги між минулим досвідом і новою отриманою інформацією (Піаже – 

один з найбільш проникливих і творчих умів минулого століття, змалював 

дуже переконливу картину того, як діти будують і здобувають знання. Його 

називають генетичним епістемологом. Психологи і педагоги поділяють 

думку про те, що він привів до істотного нового розуміння поняття розвиток 

дитини.) [281]. Таким чином, у цих двох випадках діти вимагають від 

учителя або передачі відповідної інформації, що дає змогу вийти “за межі”, 

або допомоги у процесі ліквідації цієї невизначеності, так званого 

когнітивного дисонансу. 

Ці поняття співвідносяться з ідеєю розвивального виховання, яку 

запропонував Л. Виготський [294]. Вона стверджує, що в освіті особлива 

роль відводиться так званій випереджальній дії, що розвивається, прискорює 

ті якості, які розвиваються. Розвивальне виховання провокує учня до більш 

важких і складних дій, ніж ті, що він виконує в даний момент. 

Навчальний план передбачає, що призначення дошкільного виховання 

насамперед підтримувати розвиток дитини. Ця функція визначається як 

створення вчителем ситуацій, які сприяють вивільненню і вдосконаленню 

різних форм діяльності дітей – фізичної, психічної, технічної та естетичної. 

Учитель створює умови для прояву ініціативи і самостійного досвіду, дає 

дітям певну інформацію, – виробляє навички, формує вміння, навчає, як себе 

поводити. Це має привести їх до гармонійного розвитку. Функція підтримки 

розвитку виявляється також у запобіганні порушень у розвитку дітей. Це 

профілактика у широкому розумінні, захист учнів від загроз для фізичного і 

психічного здоров’я, забезпечення належного розвитку, безпеки і здоров’я. 

Крім того, підтримка розвитку – це також врівноваження різних затримок у 

розвитку дитини, усунення або зменшення деяких вад психофізичного 

розвитку. Це стосується і тих дітей, чий розвиток окремих сфер затримується 

або протікає дисгармонійно [82, с. 133-134]. 
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Друга функція дошкільного виховання полягає у забезпеченні догляду , 

виховання і навчання в сприятливій і безпечній атмосфері. Дитячий садок 

відповідає за здоров’я, безпеку і підготовку дітей до школи і допомагає 

батькам, які працюють, забезпечити їх належною опікою. Цю діяльність слід 

розуміти як активність, що виражається у ставленні вчителя до дітей, яка 

охоплює різні ситуації, пов’язані з їхнім способом життя, іграми та 

заняттями. Турбота створює у дітей почуття безпеки, що обумовлює 

результати виховання і навчання. Виховна діяльність передбачає всебічний 

розвиток дітей та підготовку їх до школи. Тоді як педагогічна діяльність 

проявляється в процесі, спрямованому на навчання дітей у різних ситуаціях і 

обставинах, в тому числі спеціальній роботі з підготовки їх до школи. На 

практиці всі види діяльності нерозривно пов’язані між собою. Це 

виражається різними формами роботи з дітьми такими, як: ігри, заняття, різні 

види контактів, самообслуговування, корисна праця. Кожна з цих форм 

створює ситуації, в яких догляд за дитиною поєднується з вихованням і 

навчанням. Турботливе ставлення вчителів і готовність допомогти створює у 

дитини почуття безпеки, впливає на добре самопочуття і забезпечує 

атмосферу, в якій вона може розвивати свою діяльність, готовність діяти і 

докладати зусилля [172, с. 24]. 

Третьою важливою функцією дошкільного виховання є консультування і 

підтримка освітньої діяльності сім’ї стосовно до дитини. Ця активність 

полягає у допомозі батькам визначити можливості розвитку дитини і 

здійсненні раннього втручання фахівців у разі потреби і інформуванні 

батьків про успіхи дитини і узгодженні з ними напряму і кола завдань, які 

реалізує дитячий садок. 

 

Функції початкового навчання як етапу навчання 

Функції початкової освіти багатосторонні й унікальні. Перші три роки 

навчання дитини в школі являють собою своєрідну внутрішню єдність, 

мають окрему педагогічну якість. Усі діти у цей період мають перебувати в 
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атмосфері гармонійної адаптації до умов і вимог школи. Треба піклуватися, 

за правильної організації класів, про вирівняння затримки у розвитку деяких 

учнів, щоб почати планомірно виховувати позитивну мотивацію до навчання, 

щоб створити умови для освоєння конкретного обсягу знань і базових вмінь і 

навичок, які дають можливість дітям навчатися ефективно. 

Функції першого рівня навчання – двоїсті, оскільки воно орієнтоване, з 

одного боку, на реалізацію внутрішніх завдань, характерних для цього 

періоду розвитку, а з другого, на підготовку учнів до продовження навчання 

у старших класах [244].  

Від рівня психічного розвитку, здобутих знань та навичок, від свідомості 

і активності, а також від соціальних і моральних здатностей буде значною 

мірою залежати подальший успіх в школі і в житті. М. і Р. Радвіловічі (M. 

Radwiłowicz) [245] виокремлюють шість типів функцій: 

– турбота, 

– діагностування і прогнозування, 

– компенсуюче зрівняння, 

– пізнання, 

– навчання, 

– виховання. 

При підготовці учнів перших-третіх класів до навчання на вищих рівнях 

освіти кажуть, що діти повинні одержати “основне і збалансоване навчання в 

соціальному, емоційному, інтелектуальному та фізичному особистісному 

аспекті”; навчання, “яке охоплює людину цілком, її інтелектуальні і музичні 

здібності, а також її душевні сили і фізичні таланти”. 

Крім того, в “дидактичних принципах” навчальних програми 

з’являються схожі формулювання: “Шкільна освіта має розвивати людину в 

цілому, і не повинна нехтувати будь якою сферою життя, від фізичного до 

психічного” [274]. 
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Завдання інтегрованої початкової освіти 

Завдання інтегрованої початкової освіти полягає у створенні 

сприятливих умов для учнів, за яких вони могли б здобути знання, 

сформувати навички та соціально бажану поведінку. Основним навчально-

виховним завданням початкової освіти є створення необхідних умов для 

догляду за психофізичним розвиток дітей і зокрема: 

– забезпечення кожній дитині позитивного шкільного початку за 

допомогою комплексних спостережень за її розвитком та чинниками, що 

впливають на цей розвиток, шляхом диференційованих виховних дій, роботи 

з організації вирівнювальної роботи з дітьми, які не встигають, координації 

взаємодії позашкільного освітнього середовища; 

– пробудження емоційної чутливості і моральної свідомості; 

– зміцнення емоційних зв’язків сім’ї; 

– вироблення самостійності, навичок співіснування і діяльності з 

іншими; 

– формування позитивного ставлення до знань як до джерела 

задоволення цікавості (Rozporządzenie MENiS w sprawie podstawy 

programowej..., Dz. U. Nr 51 z 2002 roku, poz. 458, z późn. zm.). 

У 2009, 2012, 2014 і 2016 роках до навчального плану початкової (І – ІІІ 

класи) освіти впроваджено такі завдання, суть яких не змінилася. 

Завдання школи: 

 виконати навчальний план, орієнтований на дитину, на її власний 

темп розвитку і можливості донавчання; 

 поважати трьох суб’єктів взаємодії виховання і навчання: учень – 

школа – рідний дім; 

 розвивати схильності і пізнавальні здібності дитини; 

 формувати у дитини позитивне ставлення до навчання і розвивати 

цікавість до пізнання навколишнього світу і пошуків істини; 

 шанувати гідність дитини; забезпечити дитині безпечне і здорове 

середовище для навчання і розваг, індивідуальної і командної діяльності, 
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розвивати самостійність і відповідальність за себе і найближче оточення, 

художнє, музичне самовираження, дослідницьку та творчу діяльність; 

 виробити у дитини навички читання і писання, математичні навички, 

необхідні в школі і життєвих ситуаціях та при вирішенні проблем; 

 дбати про те, щоб дитина могла набути знання та навички, необхідні 

для розуміння навколишнього світу, в тому числі гарантувати їй доступ до 

різних джерел інформації і можливість її використання; 

 Сприяти розвитку якостей особистості дитини, необхідних для 

активної і етичної участі в суспільному житті (Rozporządzenie MEN w sprawie 

podstawy programowej…, Dz. U. Nr 4 z 2009r., poz. 17 oraz Dz. U. z 2012r., poz. 

977, 2014r., 2016r. Занепокоєння вчителів викликає те, що змінено вік дітей, 

які зобов’язані починати ходити до школи, а навчальний план істотних змін 

не зазнав). 
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Висновки до першого розділу 

 

Сучасний світ ставить перед освітою - школою та вчителями - 

абсолютно нові завдання, серед яких - дати дитині можливість набути такі 

знання та навички, які допоможуть їй бути успішною, ставити перед собою 

цілі і визначати завдання, навчитися активно і в співробітництві з іншими 

долати труднощі. Завдання вчителя полягає в організації освіти таким чином, 

щоб навчити учнів бути чутливими до вартостей (суб'єктне виховання) і 

підготувати їх до невідомого і нового (виховання для майбутнього).  

Будь-яка свідома і цілеспрямована діяльність людини починається з 

визначення мети (К. Денек, В. Фурманек, Т. Левовіцький, В. Оконь, Й. 

Пултужицький). Цей аспект розглядається праксиологами як чинник 

оптимізації запланованих дій (Армстронг, Друкер, Д. Ельснер, Т. 

Котарбінський, Т. Пшчоловський, К. Зімнєвіч). Така закономірність також 

стосується педагогічної роботи, в тому числі процесу навчання і виховання. 

Вибір, інтерпретація і визначення мети супроводжує осіб, які приймають 

рішення в галузі освіти, і вчителів у різних вимірах і конфігураціях освітньої 

діяльності, особливо тоді, коли вони повинні використовувати досягнення 

науки, створювати програмні документи, що становлять основу 

трансформацій в системі освіти учнів (Ч. Банах, Гнітецький, К. Крушевський, 

Ч. Купісєвіч, З. Квєчінський, А. Наласковський, Т. Новацький, Рубаха, В. 

Стриковський, Тріпп).  

Важливим джерелом натхнення для здійснення реформи освіти є 

міжнародні звіти, меморіали та освітні стратегії, які вносять нові поняттєві та 

аналітичні категорії, визначають стратегічні цілі і спонукають робити 

висновки. Висновки про майбутнє освіти можемо зробити на підставі таких 

документів, як: доповідь «Вчитися, щоб бути» E. Фаре (1975), доповідь 

Римського клубу «Навчання без кордонів» (1982), «Освіта - це національний 

пріоритет» (1989), «Освіта в умовах небезпеки» (1990), «Освіта: 

прихований скарб» Ж. Делор (1998), Меморіал Комітету прогнозування при 
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Польській академії наук «Польща у двадцять першому столітті, роль освіти 

і формування майбутнього Польщі» (1998), «Майбутнє світу. Освіта в 

перспективі 2020 року» Ф. Майоп і Ю. Бінде (1999), «Стратегія розвитку 

освіти до 2020 року» Ч. Купісєвіч і Ч. Банах (2000), Рекомендації 

Європейського парламенту щодо визначення ключових компетенцій (2006). 

Сучасні ідеї щодо освіти і виховання, як правило, відображаються 

більшою або меншою мірою в аксіологічних, телеологічних і соціальних 

принципах реформи системи освіти кожної країни. У них обгрунтовано 

визначення гуманітарного напряму сучасної освіти (Ч. Банах, Ф. 

Березніцький, Л. Хурло, Ч. Купісєвіч, З. Квєцінський, Т. Левовіцький, Ф. 

Шльосек).  

У демократичному суспільстві найвищою цінністю є людина, її 

добробут, щастя та всебічний розвиток, тому цілі системи освіти спрямовані 

саме на ці цінності (К. Денек, Дружка, В. Кремень, К. Островська, Б. 

Шьліверський, І. Зязюн). Важливо, щоб цих принципів дотримувалися автори 

освітніх реформ, а також документів, покладених в основу функціонування 

системи освіти, діяльності шкіл, вчителів і учнів.  

Введенню в 1999 році в Польщі системи інтегрованого навчання у I - III 

класах мав би передувати ретельний аналіз загальних досягнень дошкільної і 

початкової освіти, що мають значні практичні наслідки для ефективності 

змін у галузі освіти (реформа освіти) (А. Богай, А. Бжежінська, К. Денек, К. 

Дурай-Новаковська, Танхофер та інші, Д. Клус-Станьська, Н. Наласковський, 

М. Новіцька, Р. Вєнцковський).  

До досягнень дошкільної та початкової освіти (міжнародної та 

польської) належать інтегровані педагогічні системи, в яких суб'єктом є 

дитина або учень молодшого шкільного віку (Я. Коменський, У. Кілпатрик, 

Дж. Стівенсон, К. Лінке, Г. Кершенштейнер, О. Декролі, С. Френе, Дж. Дьюї, 

Х. Гарднер, Ровід, В. Суходольський, Крахельська, М. Гжегожевська, Я. 

Мачковяк, Л. Мушинська, Я. Вальчина, Р. Вєнцковський, М. Цацковська, Я. 

Галант, Д. Клус-Станська, Я. Ушинська-Ярмоц, К. Дурай-Новакова та ін).  
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Педагоги вважають, що знання учням доцільно передавати інтегровано, 

цілісно, через переживання і створення відповідної структури. Особливо 

важливий аргумент на користь інтегрованого навчання надають загальна 

психологія і психологія розвитку, акцентуючи єдність сфер розвитку кожної 

особистості, що є суб’єктом дидактично-виховного впливу та результатом 

синергії (Х. Аеблі, А. Бжежіньська, Я. Брунер, В. Едельштейн, Херлок, Ж. 

Піаже, М. Пшетачнікова, Томашевський, Я, Ушинська-Ярмоц, Л. 

Виготський, Жебровська). Піклування педагогів про загальний розвиток 

дитини виражається, зокрема, в цілях освіти: когнітивній, дидактичній, 

виховній та в інтегрованих функціях школи. Диференціація освітніх цілей 

крізь призму окремих сфер особистості, в яких проявляється її 

індивідуальність, дає змогу передбачити результати з цілковитою участю 

учня (в ролі співавтора цілей). Процес навчання починається з визначення 

об’єктних і суб’єктних цілей і закінчується досягненням бажаних змін в 

особистості учня. Комплексний підхід до розвитку учнів має включати в себе 

інтелектуальні, емоційні і мотиваційні передбачення.  

Цілі освіти - це свідомі, заплановані і заздалегідь очікувані, а тому 

конкретні і системно узагальнені результати реалізації компонентів моделі 

національної освіти, яку ми досліджуємо, тобто початкової освіти учнів. 

Тому важливо проаналізувати стан досягнень початкової (І - ІІІ класи) освіти 

як педагогічної субдисципліни, з акцентом на телеологію освіти, тобто науку 

про визначення цілей для учнів, а також проектування змін з наголосом на 

аксіологічному контексті (Я. Шиманський, Б. Шьліверський). 

Необхідність приділення належної уваги цілям початкової (І - ІІІ класи) 

освіти та її результатам зумовлено змінами в процедурах створення 

програмних документів, починаючи з 1999/2000 навчального року. Чинний 

до 31 серпня 1999 року програмний мінімум та єдиний міністерський 

навчальний план (з поділом на предмети) замінив навчальний план 

початкової (І - ІІІ класи) освіти. На його підставі дозволено використовувати 

кілька десятків програм, автори яких по-різному розуміють ідею інтеграції. З 
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урахуванням результатів вивчення спеціальної літератури ми дійшли 

висновку, що суттю інтегрованого навчання є: 

 введення дитини в цілісну систему знань про навколишню дійсність,  

 об’єднання способів пізнання реальності,  

 об’єднання здобутої інформації, 

 поєднання теоретичної діяльності з практичною (Й. Балаховіч, Б. 

Білєвіч-Кузня, Т. Парчевська, Я. Хелм, Кац, Е. Міщьорна, Д. Клус-Станьська, 

Р. Вєнцковський, Житко і ін.). 

Своє наукове обґрунтування мають моделі інтегрованого навчання: 

 метод навчальних проектів (Я. Шиманський, К. Любомирська, Б. 

Білєвіч-Кузня, Т. Парчевська), 

 стратегія проблемного навчання (Дж. Дьюї, В. Оконь), 

 проектування проблемних ситуацій (Р. Венцковський, Я. Ушинська-

Ярмоц), 

 модель діяльнісного навчання (Т. Гальперін, Д. Ельконін), 

 етапи (процеси) формування понять (В. Оконь, М. Лелонек). 

До домінуючих причин незадовільної якості реалізованої дотепер 

реформи польської освіти належать: відсутність чітко сформульованої 

концепції змін, підтвердженої аналізом теоретичних джерел і результатами 

наукових досліджень, загальний характер цілей і завдань, відсутність 

ресурсів і теоретичного бачення кращої, ніж дотепер, початкової школи (І - 

ІІІ класи) освіти. Криза освіти стосується ідеології освіти і, зокрема, 

трансформації цілей, їх обговорення та узгодження, щоб на цій підставі 

можна було побудувати організовану, системну діяльність. На важливості 

цілей у практичній діяльності також наголошує теорія управління. Тому 

необхідно професійно готувати освітні реформи, визначати стратегії їх 

впровадження, фіксувати зміни й динамічно та системно здійснювати 

освітню політику, підкріплену філософією освіти з аксіологічним і 

телеологічним обґрунтуванням. Отже, йдеться про використання 
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міжнародних і національних ресурсів, давніх і сучасних субдисциплін, 

зокрема педагогіки початкової (І - ІІІ класи) освіти. 
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РОЗДІЛ II 

АКСІОЛОГІЧНІ, ПЕДАГОГІЧНІ І ЗАКОНОДАВЧІ ДЖЕРЕЛА 

ОСВІТНІХ ЦІЛЕЙ 

 

2.1. Теоретичні засади обґрунтування джерел цілей 

 

Існують різні джерела та способи постановки освітніх цілей. Далі 

представлено виконане автором порівняння, що дає змогу простежити 

найважливіші тенденції інтерпретування джерел цілей (табл. 2.1.). 

Проведений аналіз концепцій і їх інтерпретацій щодо джерел освітніх 

цілей вказує на їх різноманітність, змінність та залежність від різних умов і 

обставин. Ю. Пултужицький (J. Półturzycki) [237] зауважує, що освітні і 

виховні цілі, ідеал виховання, модель випускника польської школи, система 

дидактично-виховної роботи вчителів, форми позаурочної роботи 

потребують реконструкції. 

На нашу думку, можна все це вдосконалити реконструювати або додати 

нове до вже існуючої освітньої дійсності, а нові принципи системи освіти та 

їх практичне значення слід взяти за основу в нових програмах підготовки 

вчителів і педагогів. 

 

Таблиця 2.1. 

Джерела виведення освітніх цілей, висвітлені у фаховій літературі* 

 

Автор 

концепції або 

класифікації 

Типи джерел 

/концепцій 

Характеристика 

Мушинський Г. 

(1972) 

(1977) 

Натуралістична  планування цілей є зайве, 

а навіть шкідливе 

 кожна людина від 

народження наділена 

задатками майбутніх 

здібностей 
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Автор 

концепції або 

класифікації 

Типи джерел 

/концепцій 

Характеристика 

 виховання – це 

видобування і плекання того, 

що дала природа 

 головним представником 

концепції натуралізму є 

Ж.-Ж. Руссо 

Соціологічна  цілі можна визначити 

шляхом аналізу соціальних 

умов життя 

 головними цілями є 

підготовка особистості до 

життя в такому суспільстві, в 

якому вона зараз перебуває, а 

також пристосування 

особистості до життя в 

суспільстві 

 цілі формулює сам 

дослідник (вчитель), цілі не 

повинні визначатися ззовні 

(Дж. Дьюї) 

цілі виникають самі по собі 

Мушинський Г. 

(1972)  

(1977) 

Культуролістична  існують позаісторичні, 

позанаціональні і 

позацивілізаційні цінності 

культури, прагнення до котрих 

є призначенням людини 

 головною метою є 

наближення молодих 

особистостей до культурних 

цінностей і підготовка до 

постійної участі в них 

Футурологічна  джерелом цілей є тренди 

і прогнози щодо подальшого 

розвитку суспільного життя 

 цілі – це висновки на 
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Автор 

концепції або 

класифікації 

Типи джерел 

/концепцій 

Характеристика 

основі припущень щодо того, 

які тенденції мають ознаки 

розвитку, а які – згасання 

 метою виховання є 

підготовка людини до діяльності 

на користь того, що є нове, а 

також протиставлення її тому, 

що має ознаки вимирання 

Мушинський Г. 

(1972) 

(1977) 

Ідеологічні  телеологія педагогіки є 

джерелом освітніх цілей 

 визначений ідеал 

виховання є взірцем цілей 

 всебічний, гармонійний і 

різносторонній розвиток 

особистості учня є головною 

освітньою ціллю 

 похідний характер цілей 

 вибір цілей залежить від 

вибору інших першорядних 

цінностей 

 залежність цілей від 

сукупності цілей і прагнень, 

котрими керується суспільство 

та котрі визначають напрямки 

і модель розвитку суспільства 

 джерелом цілей є суспільна 

ідеологія, що є результатом 

найпрогресивніших прагнень 

суспільства 

Суходольський Б. 

(1985) 

Тенденції 

соціального 

розвитку 

 концепція людини 

 гуманістичний характер 

сучасної цивілізації 

Денек K. 

(1989) 

Натуралістична  виведення цілей із 

людської природи 

 врахування індивідуальних 
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Автор 

концепції або 

класифікації 

Типи джерел 

/концепцій 

Характеристика 

особливостей учня 

аналіз долі і розвитку учня 

Соціологічна  емпіричний стан життя 

 ідеологічний образ 

суспільного життя 

Котловський K. 

(1968) 

Аксіологічна  педагогіка як наука 

гуманістична, нероздільно 

пов’язана з аксіологією 

 суспільство не може 

існувати без спільної, 

загальноприйнятої системи 

етичних цінностей 

 суттєвим для теорії 

морального виховання є не 

дослідження реальності, а 

планування, конструювання і 

втілення особистісних моделей, 

придатних для суспільства, 

котре надходить і в котрому 

житимуть наші вихованці 

Тхожевський A.M. 

(1994) 

Аксіологічна цінності становлять джерело 

основних цілей і завдань, котрі 

повинні бути реалізовані в 

рамках складної шкільної 

освітньої дійсності 

Пултужицький Ю. 

(1996) 

Аксіологічна  визнання і пропагування 

цінностей є важливою 

основою визначення напряму 

процесу виховання і навчання; 

 ціль означає не тільки 

конкретне завдання, яке слід 

виконати, але і загальний 

напрям діяльності, клімат; 

 аналіз цілей варто 

проводити на тлі міркувань 
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Автор 

концепції або 

класифікації 

Типи джерел 

/концепцій 

Характеристика 

щодо суті цінностей і потреб; 

 освітні цілі 

народжуються із прийнятих і 

визнаних цінностей і потреб; 

 цілі є директивою і 

завданням для процесу 

навчання, вони окреслюють 

вимоги до програм, а також 

очікування і результати; 

 від цілей, сформульованих 

на підставі цінностей і потреб, 

починається свідоме навчання 

Ольбрихт К. 

(1997) 

Аксіологічна  світ цінностей визначає 

цілі навчання і виховання; 

 цінностями вважається “те, 

що є важливе, цінне і становить 

основу для формулювання 

цілей” 

Островська K. 

(1998) 

Аксіологічна  проблема цінностей була 

визнана психологами і 

педагогами, а також стала 

предметом публічних 

дискусій, гострої полеміки і 

критики; 

 система цінностей сприяє 

більш повному розвитку того, 

що в людині найбільш 

людське, що відрізняє її від 

інших живих істот; 

 потрібен підручник, 

котрий допоміг би психологам, 

вихователям відкрити і пізнати 

світ цінностей; 

 спілкування з особами, які 

не лише декларують якість 
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Автор 

концепції або 

класифікації 

Типи джерел 

/концепцій 

Характеристика 

цінності, але й реалізують їх, є 

найпевнішою гарантією їх 

засвоєння і свідомого прийняття 

Денек K. 

(1990) 

(1994) 

(2000) 

Аксіологічна  людина самореалізується 

в культурі, що опирається на 

позачасові принципи і норми; 

 в їх основі лежить 

трансцендентна тріада 

універсальних цінностей; 

 цінності, з яких вона 

складається, можуть бути 

джерелом освітніх цілей; 

 це стосується зокрема 

фінальних (далекосяжних) 

цілей; 

 набування знань, умінь, 

розвиток зацікавлень і 

пізнавальних здібностей слід 

починати із цінностей; 

 для оптимального 

дидактично-виховного 

процесу цінності і цілі 

шкільної освіти є 

першорядними орієнтирами; 

 освіта, що ґрунтується на 

категоріях цінностей і цілей, 

стає основною надією на 

покращення цивілізації, котра є 

під загрозою 

 

*Джерело: систематизовано автором 

 

У процесі формулювання нових освітніх (асимілятивних) цілей треба 

використовувати такі джерела: 
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1) прийняті в суспільстві загальнолюдські цінності, наприклад правда, 

добро, краса, основні та пов’язані з ними, такі як гідність, чесність, 

демократія, справедливість чи інші, які передбачають розширення знань 

людини в галузі економіки, техніки, валеології тощо чи вдосконалення 

практичних умінь; 

2) цінності, що знаходять вираження в культурі і моралі. Культура – це 

система цінностей, яку створює в суспільстві людина. Тому разом зі своїм 

універсальним, національним і регіональними надбаннями стає джерелом 

освітніх цілей; 

3) ще одним джерелом цілей навчання є наука, особливо для окремих 

конкретних цілей навчання; освітня традиція і досвід вчителів також є 

важливим джерелом цілей навчання; пропозиції педагогів і спеціалістів із 

навчальних програм, які опрацьовують внесені пропозиції та підсумовують 

досвід і теоретичні роздуми; 

4) освітяни, пов’язані із державною політикою, також є джерелом цілей, 

особливо невідкладних, котрі обумовлюють не лише зміст навчання чи 

навчальні предмети, але також впливають на форму і тенденції розвитку всієї 

системи освіти. Незважаючи на те, що вони мають тимчасовий характер, 

їхній вплив буває значно тривалішим завдяки вдалому вкоріненню [236, с. 3]. 

Доцільно також розглянути, як джерела цілей сприймав інший педагог – 

К. Сосніцький (K. Sośnicki) [258, с. 33]. Він визначав і обґрунтовував виховні 

цілі, спираючись на аналіз людської природи і суспільного життя. На думку 

педагога, природу можна розуміти з психологічного і непсихологічного 

погляду. 

У психологічному розумінні людську природу треба трактувати 

індивідуально, тобто як індивідуальну психічну структуру особистості або як 

загальнолюдську природу, що передбачає наявність якостей,  притаманних 

усім людям. У непсихологічному розумінні К. Сосніцький писав про 

“природу життя людини”, про напрям і схему її життя, про “перебіг життєвих 

подій”, про її “долю”. 



 86 

Способи визначення виховних цілей на основі людської природи і долі 

мають натуралістичний і поодинокий характер. Вони ґрунтуються на тому 

стані речей, в якому опиняється особистість, або на тих природних умовах 

життя, що залежать від місця, епохи і суспільства, в якому людина живе. 

Таке визначення виховних цілей стосується життя конкретної людини. 

За К. Сосніцьким, “доля – це сукупність явищ і стосунків, що пов’язані з 

нашим життям і по-різному впливають на нас. Нашою долею є як наше 

природне, так і суспільне оточення, явища і стосунки, серед яких ми живемо, 

а також ми самі, тобто особливості нашої фізичної і психічної натури” [259, 

с. 51; 196, с. 99]. 

У таблиці 2 наведено огляд різних наукових робіт на тему освітніх 

програм, а також місце цілей у цих концепціях. У запропонованому переліку 

варто звернути увагу на підходи до складання програм, а отже, і до 

визначення цілей, їх філософського, суспільного та іншого підґрунтя, а також 

очікування щодо ролі вчителя. Із даних, наведених в останній рубриці, чітко 

видно, коли вчитель може бути творцем змісту і цілей навчання, а коли 

просто пасивним виконавцем безкомпромісно нав’язаної програми. 

Наприклад, Є. Нємєц (J. Nieniec) зазначає : “Що стосується цілей і 

змісту, то активність учителів бувала також обмежена офіційно наданими 

“згори” програмами, які впроваджувалися примусово, без можливості 

внесення будь-яких змін. Для суб’єктності, у повному розумінні цього слова, 

у процесі навчання місця не було. Активність вчителів і учнів, як і 

ефективність шкільної діяльності спрямовані були на відпрацювання 

визначених для школи знань” [205, с. 10]. 
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Таблиця 2.2. 

Огляд наукових праць про програми, опубліковані після 1985 року 

 

 

Автор Підхід Визначення Підстави Види 

діяльності 

Роль 

учителя 

Armstrong 

(1989) 

Developing 

and 

documenting 

the 

curriculum б
іх

ев
іо

р
и

ст
сь

к
и

й
 

м
ен

ед
ж

ер
сь

к
и

й
 

п
л
ан

, 

к
л
ас

и
 

ф
іл

о
со

ф
сь

к
і 

у
к
л
ад

ан
н

я
 

зр
аз

о
к
 

п
о

зи
ц

ія
 

“з
го

р
и

” 

Beane i in. 

(1986) 

Curriculum 

planning and 

development 

б
іх

ев
іо

р
и

ст
сь

к
и

й
 

п
л
ан

 

су
сп

іл
ьн

і 

зм
ін

а 

п
о

зи
ц

ія
 

р
ів

н
о
ст

і 

Doll (1992) 

Curriculum 

improvement

: 

Decision 

making 

and process 

б
іх

ев
іо

р
и

ст
сь

к
и

й
 

си
ст

ем
н

и
й

 

п
л
ан

 

си
ст

ем
а 

су
сп

іл
ьн

і 

п
си

х
о

л
о

гі
ч
н

і 

зм
ін

а 

п
о

зи
ц

ія
 

“з
н

и
зу

” 

Eisner (1993) 

The 

Education 

imagination 

гу
м

ан
іс

ти
ч
н

и
й

 

п
л
ан

 

д
о
св

ід
 

п
си

х
о

л
о

гі
ч
н

і 

н
ав

ч
ан

н
я
 

в
и

в
ч

ен
н

я
 

п
о

зи
ц

ія
 

р
ів

н
о
ст

і 
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Автор Підхід Визначення Підстави Види 

діяльності 

Роль 

учителя 

Ellis i in. 

(1988) 

The school 

curriculum 

б
іх

ев
іо

р
и

ст
сь

к
и

й
 

п
л
ан

 

д
о
св

ід
 

су
сп

іл
ьн

і 

п
си

х
о

л
о

гі
ч
н

і 

н
ав

ч
ан

н
я
 

в
и

в
ч

ен
н

я
 

п
о

зи
ц

ія
 

“з
го

р
и

” 

Glatthorn 

(1987) 

Curriculum 

leadership 

б
іх

ев
іо

р
и

ст
сь

к
и

й
 

м
ен

ед
ж

ер
сь

к
и

й
 

п
л
ан

 

си
ст

ем
а 

іс
то

р
и

ч
н

і 

су
сп

іл
ьн

і 

п
о

л
іт

и
ч
н

і 

зм
ін

а 

п
о

зи
ц

ія
 

“з
го

р
и

” 

Hass (1993) 

Curriculum 

planning: A 

new 

approach 

гу
м

ан
іс

ти
ч
н

и
й

 

п
л
ан

 

д
о
св

ід
 

ф
іл

о
со

ф
сь

к
і 

су
сп

іл
ьн

і 

п
си

х
о

л
о

гі
ч
н

і 

н
ав

ч
ан

н
я
 

в
и

в
ч

ен
н

я
 

п
о

зи
ц

ія
 

“з
н

и
зу

” 

MeNeil 

(1990) 

Curriculum: 

A 

comprehensi

ve 

introduction 

си
ст

ем
н

и
й

 

к
о

м
п

ет
ен

тн
іс

н
и

й
 

си
ст

ем
а 

сф
ер

а 

д
о
сл

ід
ж

ен
ь
 

іс
то

р
и

ч
н

і 

су
сп

іл
ьн

і 

п
о

л
іт

и
ч
н

і 

зм
ін

а 

ін
ш

е*
 

п
о

зи
ц

ія
 

р
ів

н
о
ст

і 

Miller i 

Seller 

(1985) 

Curriculum: 

Perspectives 

and 

practice 

к
о

м
п

ет
ен

тн
іс

н
и

й
 

сф
ер

а 

д
о
сл

ід
ж

ен
ь
 

іс
то

р
и

ч
н

і 

ф
іл

о
со

ф
сь

к
і 

су
сп

іл
ьн

і 

п
си

х
о

л
о

гі
ч
н

і 

у
к
л
ад

ан
н

я
 

п
о

зи
ц

ія
 

“з
го

р
и

” 
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Автор Підхід Визначення Підстави Види 

діяльності 

Роль 

учителя 

Oliva (1988) 

Developing 

the 

curriculum 

б
іх

ев
іо

р
и

ст
сь

к
и

й
 

п
л
ан

 

д
о
св

ід
 

су
сп

іл
ьн

і 

у
к
л
ад

ан
н

я
 

зр
аз

о
к
 

п
о

зи
ц

ія
 

“з
н

и
зу

” 

Pajak (1989) 

The central 

office 

supervisor 

and 

curriculum 

and 

instruction 

м
ен

ед
ж

ер
сь

к
и

й
 

п
л
ан

 

су
сп

іл
ьн

і 

п
о

л
іт

и
ч
н

і 

у
к
л
ад

ан
н

я
 

зм
ін

а 

п
о

зи
ц

ія
 

“з
го

р
и

” 

Schubert 

(1986) 

Curriculum: 

Perspective, 

paradigm and 

possibility 

к
о

м
п

ет
ен

тн
іс

н
и

й
 

сф
ер

а 

д
о
сл

ід
ж

ен
ь
 

іс
то

р
и

ч
н

і 

су
сп

іл
ьн

і 

у
к
л
ад

ан
н

я
 

ін
ш

е*
 

п
о

зи
ц

ія
 

“з
н

и
зу

” 

Shepard i 

Ragan 

(1992) 

Modern 

elementary 

curriculum 

к
о

м
п

ет
ен

тн
іс

н
и

й
 

гу
м

ан
іс

ти
ч
н

и
й

 

сф
ер

а 

д
о
сл

ід
ж

ен
ь
 

д
о
св

ід
 

п
р

ед
м

ет
и

 

п
си

х
о

л
о

гі
ч
н

і 

н
ав

ч
ан

н
я
 

в
и

в
ч

ен
н

я
 

п
о

зи
ц

ія
 

р
ів

н
о
ст

і 

Walker 

(1990) 

Fundamental

s of 

curriculum 

к
о

м
п

ет
ен

тн
іс

н
и

й
 

сф
ер

а 

д
о
сл

ід
ж

ен
ь
 

іс
то

р
и

ч
н

і 

су
сп

іл
ьн

і 

п
о

л
іт

и
ч
н

і 

зм
ін

а 

ін
ш

е*
 

п
о

зи
ц

ія
 

“з
н

и
зу

” 
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Автор Підхід Визначення Підстави Види 

діяльності 

Роль 

учителя 

Wiles i 

Bondi 

(1989) 

Curriculum 

development: 

A guide to 

practice 

си
ст

ем
н

и
й

 

п
л
ан

 

к
л
ас

и
 

ф
іл

о
со

ф
сь

к
і 

су
сп

іл
ьн

і 

у
к
л
ад

ан
н

я
 

зр
аз

о
к
 

п
о

зи
ц

ія
 

“з
го

р
и

” 

 

* Проблематика не пов’язана безпосередньо зі створенням, втіленням і оцінкою 

програми, наприклад, прихована програма, навчання з укладання програми, обов’язкове 

навчання [220, с. 51-52]. 

 

У безпосередній роботі вчителя з учнями джерелом цілей навчання є 

навчальні програми, що враховують навчальний план [167, с. 168; 216, с. 

244]. 

Навчальна програма у вузькому розумінні – це навчальний посібник, що 

містить операційні цілі навчання (переважно у англосаксонських країнах) або 

цілі, матеріали і вимоги, а також характеристику методів навчання і методів 

оцінки учнівських досягнень (як у Польщі). Її можуть укладати державні 

установи, відповідні національні комісії або окремі особи – авторські 

програми, стихійно створені групи та окремі вчителі. 

Навчальна програма у широкому розумінні називається навчально-

програмною документацією і складається із пакету документів, що 

визначають зміст навчання, а отже, і цілі навчання. Це не лише навчальний 

посібник, але також підручники для учнів і вчителів, дидактичні і допоміжні 

матеріали, збірники завдань і тести для перевірки шкільних досягнень, 

відповідні методичні напрацювання [208]. 

Програмний модуль є рухомою складовою програми навчання, що дає 

учням можливість досягати певної кількості тісно пов’язаних між собою 

освітніх цілей. Суть рухомості модулів полягає у можливості вибору одних 

модулів і обминання інших, а також можливості зміни їх порядку; однак, як 
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правило, існують певні обмеження. Рухомості можна досягти завдяки 

старанній операціоналізації освітніх цілей у кожному модулі, що дасть змогу 

учителям і учням зараховувати модулі окремо, як “міні курси” з певних 

предметів. Трапляються випадки, коли освітні цілі називають навчальними 

вимогами або ототожнюють з ними. 

Під час визначення операційних освітніх цілей завжди передбачається 

певний рівень якості (вправності) в опануванні певних видів діяльності, а 

більш складні види діяльності (складніші вміння, ширший обсяг матеріалу) 

можуть бути засвоєні на різних рівнях. Ці припущення часто є прихованими 

– вони сприймаються як очевидні (напр., час виконання дії і форми 

презентації результату) або ж учитель має їх з’ясовувати. Однак операційні 

освітні цілі можуть містити більш чи менш детальне описання вимог щодо 

рівня опанування того чи іншого виду діяльності [208]. 

Програмні вимоги – це досягнення учнів, передбачені освітньою 

програмою, а стандарти програмних вимог – це норми учнівських 

досягнень, що вважаються необхідними на даному етапі навчання. Типи 

стандартів, що описують результати шкільного навчання, мають для нього 

ключове значення, саме тому їх часто називають “освітніми стандартами” 

[209]. 

Вимоги однакові до всіх. Учні, котрі складають екзамен або пишуть 

контрольну роботу, перебувають в однакових умовах для демонстрації своїх 

знань та вмінь, отримують однакові завдання і однакові інструкції до їх 

виконання [77]. 

Учитель початкових класів, який працює у Польщі, користується 

обов’язковими до виконання програмними документами в нашій країні. І 

навчальний план, і обрана вчителем програма навчання містить загальні цілі, 

конкретні цілі і передбачені програмою досягнення учня. Ця інформація у 

роботі вчителя, безумовно, виконує функцію дороговказу, є своєрідним 

відправним пунктом педагогічної діяльності. 
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Не всі учні розвиваються в однаковому темпі, і часто швидкість 

опанування знань навіть не піддається порівнянню. Вчитель на цьому етапі 

навчання ставить цілі, тобто проектує їх відповідно до потреб і можливостей 

учнів. 

Дошкільне виховання повинно сприяти розвитку і ранній освіті дітей у 

віці від трьох років і до початку навчання у першому класі початкової школи. 

Воно організовується у дитячих садках і дошкільних закладах і є 

фундаментальним етапом для подальшого навчання. 

Метою дошкільного виховання є сприяння і спрямування розвитку 

дитини відповідно до її природного потенціалу і можливостей розвитку у 

відповідності із суспільним, культурним і природним середовищем. На цій 

підставі дошкільну педагогіку часто вважають галуззю педагогіки, що 

займається керуванням розвитком дітей у дошкільних закладах. У цьому 

процесі вихователь підтримує зусилля дитини, іде назустріч її ініціативі, 

допомагає в разі потреби, долучається до її діяльності, дає пояснення, навчає. 

Внаслідок таких дій ігри стають різноманітнішими, з’являються нові їх види, 

формуються суспільно-моральні принципи, збагачуються зміст і засоби 

вираження дитячих творчих робіт. 

Керування стихійною діяльністю дітей є одним із шляхів розвитку 

дитячої активності і педагогічного впливу. Процес керівництва розвитком 

дітей у такому розумінні є предметом дослідження дошкільної педагогіки. 

Проблематика дошкільної педагогіки охоплює як окремі складові 

діяльності дитячого садка, так і його діяльність у цілому як системи 

виховання дітей, їх пізнання навколишнього світу, а також співпрацю з 

родиною і суспільним оточенням. Предметом вивчення дошкільної 

педагогіки є також наслідки діяльності різних дошкільних закладів, що 

працюють у різному суспільному середовищі [172, с. 45-48]. 

Відповідно головна мета дошкільного виховання полягає в тому, що 

вчитель повинен розуміти потреби у розвитку дитини, пізнавати її і 

правильно визначати способи і напрями роботи з нею з погляду успішного її 
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розвитку. Вчитель повинен поважати індивідуальність кожної дитини , її 

оригінальність і неповторність, а також створювати умови для спілкування з 

оточенням, у процесі якого відбувається пізнання через дію. Цій загальній 

меті дошкільного виховання підпорядковуються цілі конкретні, окреслені у 

відповідних програмах згідно з навчальним планом [141, с. 66]. 

Завдання, що відповідають описаним цілям, а також потребам і 

можливостям розвитку дитини, вчитель виконує не лише на етапі 

дошкільного виховання, а також продовжує їх виконання на вищих рівнях 

навчання. 

Інтегроване навчання на цьому етапі – це спокійний перехід від 

дошкільного виховання до освіти в рамках шкільної системи. Воно має 

комплексний характер і охоплює такі навчальні предмети: польська мова, 

математика, природознавство, суспільство, етика, музика, пластика, 

комп’ютер, техніка і фізичне виховання – всього по 20 годин для кожного 

класу. Заняття проводить учитель (учителі) згідно з встановленим ним 

планом, пристосованим до тривалості занять, перерв і активності учнів. 

На нашу думку, у галузі початкової освіти слід інакше подивитися на 

планування педагогічної роботи, тобто наблизитися до контексту психології 

розвитку і використання знань про дитину. Операціоналізація цілей на цьому 

освітньому етапі має означати усвідомлення вчителем бажаних оптимальних 

складових і вмінь дитини, які розвиваються. Було би добре, якби їх 

операційне значення означало поділ змісту навчання на менші, доступніші 

для дитини “порції”, якими вона “оволодіває” через дії і маніпуляції. 

Прогнозуючи результативність роботи з учнем, учитель повинен 

усвідомлювати, який досвід і в який момент дидактично-виховного процесу 

(розвитку учня) був би для адресата педагогічних починань найкориснішим 

(розвивальним). 
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2.2. Способи обґрунтування та етапи визначення цілей 

 

Цілі формулюються з метою інформування зацікавлених осіб (учнів, 

учителів, людей ззовні) про наміри, що здійснюватимуться з окремих видів 

діяльності, стверджують А. Орнстайн і Ф. Ханкінс [220]. (Див. табл. 2.3.) 

 

Таблиця 2.3. 

Огляд основних підходів до формулювання освітніх цілей* 

 

 Підхід Найважливіші ознаки Представн. Вплив на програму 

 

Б
іх

ев
іо

р
и

ст
сь

к
и

й
 

Технічно-науковий 

підхід; предметність. 

Передбачається, що 

ми зможемо 

встановити 

результати навчання. 

Боббіт, 

Чартерс, 

Ґажен, 

Магер, 

Пофем, 

Тайлер 

Сегментація 

програми; чітко 

визначений обсяг 

і 

порядок. 

Найважливішими 

є 

результати 

навчання, 

вказані у 

програмі. 

 

 

 

 

 

 

 

С
и

ст
ем

н
о

 

м
ен

ед
ж

ер
сь

к
и

й
 

Теорія систем і теорія 

організації; пов’язані 

підрозділи закладу. 

Цілі є елементом 

процесу прийняття 

рішень і втілення 

програми. 

Управління за 

допомогою 

прийнятих цілей. 

Ханкінс, 

Кауфман, 

Пратт, 

Сейлор 

Програма 

розглядається як 

система 

пов’язаних 

між собою 

компонентів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г
у

м
ан

іс
ти

ч
н

и
й

 

Спрямований на 

особистість: розвиток 

учня, 

повага до інших 

людей; 

радість від навчання 

Айснер, 

Маслоу, 

Фенікс, 

Перпл, 

Роджерс 

Різноваріантна і 

розгалужена 

програма; дає 

учням 

можливість 

навчитися, як 

стати 

незалежною 

людиною 
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 Підхід Найважливіші ознаки Представн. Вплив на програму 

 

Р
ек

о
н

ц
еп

ту
ал

іс
ти

ч
н

и
й

 

Суспільно-політична 

позиція; теоретична 

критика. Акцент на 

створенні для 

особистості 

можливості 

досягнути 

абсолютної 

гуманності і 

суспільної 

чутливості. 

Екзистенційні 

елементи. 

Епл, Жіру, 

Пінар, 

Перпл 

Програма in statu 

nascendi повинна 

дати 

учням можливість 

контролювати те, 

що 

вони вивчають 

 

 

 

 

 

 

 
 

*Джерело: А. Орнстайн і Ф. Ханкінс (1998) 

 

У педагогічній літературі знаходимо різні думки щодо освітніх цілей, 

цілей, що формулюються і добираються, а отже, визначаються вчителем. 

Оптимальним і щодо початкової освіти був би гуманістичних підхід. 

Різниця між нашими поглядами на освітні цілі полягає у відповіді на 

питання: Чи потрібно формулювати освітні цілі, а також що повинно 

становити їх основу, чого насправді вони повинні стосуватися? 

 

Таблиця 2.4. 

Огляд основних підходів до формулювання освітніх цілей* 

 

Концепції Головні принципи 

Біхевіористська Результати навчання або схильності людини 

повинні оцінюватися в рамках реальних і помітних 

критеріїв; 

 цілі мають вигляд детальних тверджень, де 

перераховано загальні або конкретні результати 

навчання; 

 операційні цілі вказують, яка саме поведінка учнів 
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Концепції Головні принципи 

свідчить про досягнення цілі; 

 завдяки операційним цілям програми набувають 

точності, кращої послідовності, а їхні складові 

краще згруповані; 

 операційні цілі опираються на біхевіористські 

теорії навчання та операціонізм; 

 людина зможе розпізнати всі ефекти навчання і всі 

типи поведінки, котрі є наслідком зміни програми; 

 технічний підхід до програми змушує займатися 

передусім стандартизацією, ефективністю, 

конкретними результатами 

Менеджерська 

системна 

Потреба у формулюванні завдань і цілей виникає 

внаслідок виявлення проблем і шляхів їх 

розв’язання; 

 цілі – це результат аналізу функцій і дидактичних 

завдань; 

 управління за допомогою цілей; 

 логічне і ефективне керування роботою школи 

(планування діяльності, реалізація, дослідження 

ефективності); 

 цілі містять критерії, що дозволяють робити 

висновки щодо рівня їх досягнення 

Гуманістична Освітні цілі базуються на тому, що є особистим і 

міжособистісним, а також стосуються важливих 

для учнів справ; 

 цілі мають вказувати вчителям, що робити, аби 

учні отримали можливість стати самостійними, 

отримали контроль над процесом свого навчання 
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Концепції Головні принципи 

та усвідомили усю складність людського буття; 

 цілі, якщо взагалі мусять бути, повинні випливати 

із учнівських переживань; 

 цілі не містять переліку того, що учні мають 

виконати, ані критеріїв правильності виконання 

Реконцептуалістична Відкриті цілі; 

 критика сучасних цілей з огляду на вузьку 

перспективу, стандартизовану поведінку, 

одновимірний, з орієнтацією на ефект і 

схематичний навчальний процес, в котрому кожен 

учень перебуває під тиском вимог 

 

*Джерело: систематизовано автором 

 

Захоплення стандартизацією в освіті ґрунтується на деяких (але не всіх) 

педагогічних теоріях, зокрема з переніалізму і есенціалізму. Педагогічна 

пропозиція переніалістів [25] звернена до небагатьох педагогів, котрі є 

прихильниками меритократії. Вони зосереджуються на перевірці успіхів у 

навчанні, запроваджують вищі стандарти досягнень, шукають здібних і 

талановитих учнів. Вони залишають учням дуже невелику свободу вибору. 

Серед найнеобхідніших розумових навичок – мовлення, слух, 

спостереження, вимірювання, оцінювання і вирішення проблем. Ставлення 

учня до навчального матеріалу має другорядне значення. 

Педагогічне кредо есенціалістів – віра в існування базових (есенційних) 

фактів і цінностей (Essential (англ.) означає щось, що є необхідне, суттєве, 

принципове, надзвичайно важливе) [25]. Тож завдання школи полягає у 

донесенні цих фактів і цінностей до учнів, у широкому розумінні – культури. 

На думку есенціалістів, головною метою освіти є формування в учнів 

базових навичок і поняттєвого мислення, засвоєння ними найважливіших 
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фактів, принципів, теорій. Більшість навчальних дій есенціалістів 

спрямовується на досягнення освіти високої якості (а навіть її досконалості). 

Для досягнення таких цілей, – як стверджують есенціалісти, – обов’язковим є 

опрацювання стандартів вимог, стандартів досягнень, котрим мусять 

відповідати знання і вміння учнів [25]. 

Учитель має бути експертом у своїй галузі і прикладом для 

наслідування. Сьогодні есенціалізм знаходить вираження у вимогах щодо 

підвищення наукового та інтелектуально рівня шкіл, поліпшення якості 

роботи учнів і того, що вони бачать. Есенціалізм підкреслює інтелектуальний 

аспект в освіті, а не розваги, пізнавальну діяльність дитини, не її саму. 

Програма повинна передбачати строгу дисципліну і вимогливе навчання, 

багато домашніх завдань і серйозну науку [220]. 

Серед учителів слід поширювати гуманістичний підхід, якщо йдеться 

про планування і реалізацію роботи з дітьми. 

Наслідком протесту проти переніалістичного і есенціалістичного 

мислення стала поява прогресивізму, який ґрунтується на тому, що книги і 

навчальні матеріали є радше елементом навчального процесу, ніж джерелом 

знань. Учитель допомагає учням знаходити, аналізувати, інтерпретувати і 

оцінювати інформацію, на підставі якої вони самі роблять висновки. 

Для прогресивістського руху характерним є опір деяким особливостям 

традиційної школи таким, як авторитарний учитель, базування процесу 

навчання на підручнику, запам’ятовування фактів і автоматичне формування 

навички, статичне розуміння цілей і змісту, страх і фізичні покарання, 

розірвання зв’язку між навчанням та досвідом особистості і суспільною 

реальністю. На цьому ґрунті сформувалися погляди прихильників 

гуманістичної педагогіки – A. Маслоу i К. Роджерса. Крім того, переважання 

біхевіористської теорії навчання веде до суттєвих змін не тільки в розумінні 

освітніх цілей, але – як наслідок – в організації процесу навчання. 

Остаточною цінністю вже є не результат навчання як завершення 

схематичних процедур, а процес навчання – спосіб досягнення результатів; 
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зацікавлення, мотивація в розумінні стимулювання готовності до навчання та 

підтримка здатності знаходити спільну мову і розвиток способів мислення, 

пошук стимулів у сфері емоцій і уяви, і нарешті використання власного 

досвіду і навчання через дію. 

Не стільки вимірювані результати, скільки шлях до досягнення змін стає 

предметом дидактичних роздумів і вчительської турботи [278]. У зв’язку із 

цим була запропонована така дослідницька категорія, як успіхи у досягненні 

програмних вимог, що переважно застосовується індивідуально до кожного 

учня [151; 270]. Мірою успіху в досягненнях учнів є різниця у володінні 

певною навичкою на початку і в кінці (після завершення етапу) навчання. 

У разі дослідження кінцевих результатів того чи іншого етапу навчання, 

дослідницьке питання мало би бути поставлене таким чином: чи досягли учні 

успіхів в опануванні оцінюваних навичок і яких саме? Відправною точкою в 

такій системі діагностування досягнень учнів був би внутрішній стандарт 

адекватності учня (читай: можливості), обумовлений чотирма чинниками 

розвитку: зрілість, досвід, взаємодія із суспільством, власна активність [229]. 

Провідною ідеєю теорії Ж. Піаже є твердження, що знання існують у 

вигляді конструкції і вони є основою розуміння і розмірковування. Якою 

буде якість цієї конструкції, залежить від конфігурації взаємозв’язків і 

взаємного впливу перерахованих чинників, на деякі з яких учень часто не має 

впливу, але мусить звітувати про досягнуті результати. Наведемо аргументи 

Б. Дж. Уодсворта: [281] “Слабким місцем учнів, котрі мають проблеми з 

навчанням, найчастіше є пам’ ять, як короткотривала, так і довготривала. 

Коли звичайні учні, які не мають таких проблем, натрапляють на щось, чого 

вони не розуміють, але писатимуть за цим матеріалом тест чи контрольну 

роботу, то найчастіше вдаються до стратегії запам’ятовування всього, що 

тільки можна. Додамо трохи везіння – і вони успішно здають тест. Звісно, це 

не є показником того, чого вони насправді навчилися або що сконструювали. 

Перевірка матеріалу, якого вони не зрозуміли, по суті перетворюється на 

перевірку пам’яті”. 
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У дошкільних колективах – пише Б. Вільгоцька-Оконь (B. Wilgocka-

Okoń) [287] – слід було би до кожної дитини ставитися індивідуально, 

враховуючи можливості і потреби кожної дитини, як фактори, що мають 

вирішальний вплив на успішне зрівняння дітей перед переходом до школи. 

Підставою індивідуального ставлення до кожної дитини повинні стати 

показники готовності дитини до школи, а також власні спостереження 

вихователя. Варто звернути увагу на те, що у дитячій свідомості радять 

сформувати Е. Ґрущик-Кольчинська і Е. Зелінська: на математичну освіту 

шестирічок треба дивитися широко. Вона має бути поєднана з інтенсивним 

розвитком мислення, із формуванням емоційної стійкості, а також із 

тренуванням певних математичних навичок. У математичній освіті 

дошкільнят найважливішим є власний досвід дитини. Це будівельний 

матеріал, з якого дитина формує поняття і навички. Якщо досвід буде 

спеціально дібраний, він також сприятиме розвиткові мислення і гартуванню 

дитячої стійкості. Усе починається з досвіду. В процесі його перебігу дитина 

мусить говорити. [79, с. 9]. 

Учні не завжди спроможні опанувати зміст, передбачений програмою. 

Про те, чим зумовлений цей процес, детально і переконливо колись писав Ж. 

Піаже (1966 i 1993), а потім Б. Нємєрко (1997 i 2002), Е. Ґрущик-Кольчинська 

(1997), Е. Ґрущик-Кольчинська і Е.Зелінська (1997 i 2004), Р. Арендс (1998), 

Д. Клюс-Станьська (2000), Д. Клюс-Станьська і М. Новіцька (2005). 

З огляду на різноманітність концепцій і підходів до освітніх цілей 

сучасному вчителеві досить нелегко орієнтуватися у цій складній 

педагогічній телеології. Складно теж обрати одну з них як найкращу; якраз 

навпаки, аналізуючи конспекти і програмні документи школи, можна 

відзначити використання різною мірою усіх перерахованих підходів. 

Як зазначають Д. Клюс-Станьська і М. Новіцька [145, с. 201], “спосіб 

розуміння визнаної в польській дидактиці засади поступового підвищення 

складності завдань може блокувати планування занять, які не несуть чогось 

нового і цікавого з погляду дитини, та заохочувати вчителів до 
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запропонування учням дійсно нових пізнавальних питань. Передбачається, 

що в процесі навчання треба переходити від ближчого, до віддаленішого. На 

жаль, на практиці ступінь близькості не вимірюється рівнем пізнавальної 

привабливості і доступності (близькості), а просто метрами. При цьому 

забувається, що для дитини пізнавально ближчими є яскраві, нетипові 

об’єкти, що звертають на себе увагу і вражають. Тут не йдеться про подання 

цікавинок, а про відповідне використання явищ, котрі привертають увагу 

дитини до дослідницького аналізу визначених питань.” 

На думку Т. Левовіцького, зміни в стосунках між суб’єктами освіти є, 

мабуть, парадоксально найлегші, але водночас найскладніші. Найлегші, бо 

залежать від учасників освітнього процесу , від нас усіх. Найскладніші, бо 

потребують зміни менталітету, зміни вже сформованих принципів, зміни 

засвоєних схем поведінки [183]. 

Двосуб’єктність дидактично-виховного процесу – це умова для взаємодії 

і самореалізації, обговорення, прийняття рішень, а в результаті створення 

атмосфери довіри та пошуку правди і цінностей. 

Модифікація цілей може полягати у зміні акцентів (наприклад, більша 

увага до вміння працювати в групі, зумовлена тим, що саме тут учні мають 

найбільші прогалини), переформулюванні чи реалізації цілей, котрих учні, 

можливо, вже досягли раніше. Переосмислення і адаптація цілей імовірно 

призведе до модифікацій в інших елементах програми (їх треба описати, аби 

вони були узгоджені між собою). Варто пам’ятати про долучення учнів до 

можливих модифікацій цілей. 

Отже, процес навчання набуває іншого значення. Замість пасивного 

навчання, що полягає у передачі вчителем готових знань, пропонується 

інтерактивна концепція навчання [16]. У цій концепції допускається, що як 

учитель, так і учень пропонує свої власні цінності і наявні знання, 

нероздільно пов’язані зі змістом конкретного предмета на конкретному рівні 

навчання. 
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Змінена роль учителя знаходить своє відображення у різниці між 

традиційними групами навчання і групами навчання в класі, де робота 

базується на співпраці однолітків. 

 

Таблиця 2.5. 

Майбутнє – потреба змін у процесі навчання* 

 

Традиційні групи і групи, які співпрацюють 

Модель традиційної групи Модель групи, яка співпрацює 

Одночасно одна навчальна 

ціль/завдання 

Навчання мисленню вищого рівня з 

кожною лекцією 

Групи створюються на час 

виконання завдання 

Суспільні навички є предметом навчання 

Суспільні навички не є 

предметом навчання 

Праця вчителя зосереджується на групі 

Одна особа відіграє головну 

роль 

Ролі поділені і змішані 

Оцінка групи без звертання 

уваги на індивідуальну роботу 

Оцінюється індивідуальний внесок у 

роботу групи 

Учитель оцінює виконання 

завдання 

Група обговорює процеси, взаємодію і 

роботу групи 

Гомогенні групи Гетерогенні групи 

Учні несуть відповідальність 

тільки за себе 

Учасники групи несуть спільну 

відповідальність за групу 

Кожен учень розраховує на 

себе 

Учні розраховують один на одного 

 

*Джерело: Дж. Беланка і Р. Фогерті, 1991; 4 (цит. за: Hurło, 2002) [89, 

с. 77] 

 

Зазначимо, що заняття в групах, які співпрацюють, – це, насамперед, 

позитивна взаємозалежність, якої можна досягти шляхом виконання спільних 

завдань внаслідок поділу навчальних матеріалів, інших джерел та інформації 

між усіма членами групи; розподілу між учнями ролей; розділення спільно 

здобутих нагород. Щоб заняття могло базуватися на принципах співпраці, 
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кожен учень має відчувати, що він залежить від інших членів групи, в якій 

навчається [223, с. 175-176]. 

Вагомих змін в освіті потребують також погляди щодо визначення 

дидактично-виховних цілей. 

У новій моделі навчання, що базується на співпраці, суттєвою є роль 

учителя, яка проявляється у застосуванні у шкільному класі таких 

навчальних стратегій як: 

– зрозуміле представлення цілей уроку; 

– чітке окреслення обсягу навчання (завдань, структури); 

– поділ учнів на групи перед початком заняття; 

– нагляд за результативністю роботи в групах; надання допомоги, 

відповідаючи на питання; турбота про вдосконалення навички утримання 

учнями міжособистісних контактів або поглиблення навички роботи в 

групах; 

– оцінка досягнень і звернення уваги на характер взаємних контактів під 

час роботи в групі [223, с. 175-176]. 

Процес визначення навчальних цілей головним чином полягає у виборі 

того, що може бути предметом вивчення, з посеред усього, чого можна 

навчати у цій галузі [267, с. 41]. На наш погляд, видозміна змісту і процесу 

навчання у початковій школі потрібна, і навіть необхідна, оскільки вона 

стане основою подальшого навчання в інших школах різних типів. 

Визначення вчителем освітніх цілей охоплює не лише фази роздумів і 

формулювання. Цілі можуть виникнути під час спостережень за різними 

навчальними ситуаціями, тобто на фазі перевтілення у дидактично-виховні 

ситуації і завдання або просто у навчальні проекти [85]. Визначення як 

процес передбачає такі дії: задум, інтерпретація, укладання, проектування, 

аналіз, порівняння, ієрархізація, вибір, конструювання, заміна загальної цілі 

на операційні, предметні цілі, визначення наступних кроків, видозміна, 

модифікування, досягнення, моніторинг, дослідження, перевірка, 

вимірювання. Цілі мають динамічний характер. 
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Думка учителя в питанні визначення цілей, вважає Куявінський (J. 

Kujawiński) [162], складається з таких етапів: 

– правильне визначення; 

– формулювання; 

– розмірковування вчителя над тим, як пояснити ціль учням; 

– роздуми про те, як досягнути цілі; 

– контроль рівня досягнення. 

Згідно з поглядами Б. Нємєрка [208], творення вчительської системи 

навчання це: 

– формулювання цілей; 

– визначення вступного етапу; 

– виокремлення сприятливих чинників і контекстуальних засобів; 

– виокремлення чинників, що можуть перешкоджати; 

– обрання методів навчання; 

– забезпечення контролю за процесом навчання під час діяльності і 

досягнення результату. 

За К. Дурай-Новаковою [52], проблема визначення цілей поділяється на 

такі етапи: 

– планування; 

– визначення пріоритетів; 

– контроль реалізації цілей (порівняння припущень і результатів). 

Правильне визначення або планування цілей на підставі інтегрованої 

початкової освіти має означати опрацювання шляху (стратегії) до їх 

досягнення, а це означає виокремлення предметних цілей, котрі повинні 

привести до накопичення учнями необхідного цільового досвіду. 

Програмування не може відбуватися на засадах вільного добору 

предметних цілей до змісту навчального плану, стверджує Д. Чіхий (D. 

Cichy), [31] по відношенню до знань про середовище. 
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2.3. Зміст освітніх цілей і способи його визначення 

 

Формулюванню цілей повинно передувати з’ясування ідеології освіти, 

тобто збір понять, що визначають бажані цілі, зміст і методи виховання. 

Назвати зразок виховної думки ідеологією означає вказати, що вона є 

досить систематичним поєднанням психологічних теорій і сукупністю знань 

про суспільні факти з набором аксіологічних принципів [151]. Дж. Дьюї [35] 

стверджує: “центральною проблемою виховання, що опирається на досвід, є 

вибір видів уже наявного досвіду, який вони (учителі) плідно і творчо 

переживають під час наступного досвіду”. 

Найважливішим спірним питанням, що постає перед педагогами і 

теоретиками виховання, пишуть Л. Кольберг і Р. Мейер, є вибір цілей 

процесу виховання. Не визначивши зрозумілі й раціональні виховні цілі, 

неможливо стверджувати, які програми виховання досягають цілей 

загального значення, а які навчають випадкових фактів і поглядів, що мають 

сумнівну цінність [177]. Згадані автори розглядають три головні стратегії 

дефініціювання цілей і поєднання їх із результатами досліджень. 

Виявляється, що існують три основні стратегії дефініціювання виховних 

цілей, які ми називаємо стратегією “набору чеснот” або “бажаних якостей”, 

стратегією “промислової психології” або “передбачення успіху”, а також 

стратегією “логіки розвитку”. Стратегії ці відповідно пов’язані з такими 

ідеологіями: романтична, передача культури і прогресивна. (Див. табл. 2.6.) 
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Таблиця 2.6. 

 

Стратегії дефініціювання цілей у поєднанні з результатами 

досліджень* 

 

Стратегії Теоретичні підстави Головні принципи 

Стратегія 

бажаних рис, 

або “набору 

цнот” 

Її підтримують 

натуралістичні 

(naturationist) моделі 

виховання, звані 

романтичною 

ідеологією. Базується 

на теорії розвитку як 

дозрівання 

- Розвиток – це виявлення 

вродженого зразка. 

- Те, що походить від самої дитини, є 

найважливішим аспектом розвитку. 

- Оптимальний фізичний розвиток 

прирівнюється до фізичного 

здоров’я, а оптимальний розумовий 

розвиток – до психічного здоров’я. 

 Не мають під собою 

чіткої теоретичної 

основи 

дефініціювання, котра 

могла би протистояти 

логічній і 

філософській критиці 

- Раннє виховання повинно 

дозволити дитині пройти ті фази 

емоційного розвитку, котрі не 

можуть бути виражені вдома. 

- Істотне є те, що однобічне, нове і 

особисте. 

- Дефініціює знання і дійсність як 

одиниці, що стосуються 

безпосереднього внутрішнього 

досвіду. 

Стратегія 

передбачення 

успіху, або 

“промислової 

психології” 

Застосовуються до 

цього часу і 

опираються на 

принципи, що 

суперечать 

результатам 

досліджень 

- Основним завданням освіти є 

передача сьогоднішньому поколінню 

обсягу знань, норм і цінностей, 

накопичених у минулому. 

- Робота вихователя – це 

безпосереднє навчання правил і 

переказ знань. 



 107 

Стратегії Теоретичні підстави Головні принципи 

 Спирається на 

асоціативний зміст 

навчання і на 

академічні досягнення 

або теорії залежності 

від середовища. 

Підтримується 

середовищними 

(об’єктивістськими) 

моделями навчання. 

Ідеологія “передачі 

культури”. Можна 

помітити 

бехевіористські 

модифікації 

- Істотне є те, що спільне і 

встановлене. 

- Виховання складається із переказу 

знань, умінь, суспільних і моральних 

норм певної культури. 

- Виховання є трансмісією 

культурного здобутку. 

- Акцент на визначенні цілей в 

термінах знань і умінь, визначених 

стандартами. 

- Знання – це те, що повторюється і є 

“об’єктивним”, на що можна вказати 

шляхом роздумів чи вимірювань, а 

також те, зміст чого можна поділити 

на частини і перевірити. 

Стратегія 

“логіки 

розвитку” 

Дж. Дьюї, Ж. Піаже 

Опирається на 

пізнавально 

розвивальні, або 

інтернаціоналістські 

теорії розвитку. 

Підтримується 

прогресивістами. 

Є теоретичною базою, 

котра витримує 

логічну критику і 

відповідає актуальним 

результатам 

досліджень, хоча 

прямо ними не 

“доведена”. 

- Виховання повинно підтримати 

природну взаємодію дитини з 

суспільством або середовищем, що 

його розвиває. 

- Розвиток як успіх у проходженні 

незмінних і впорядкованих, 

наступних стадій. 

- Організаційною і розвиваючою 

силою у досвіді дитини є активне 

мислення цієї дитини, що 

стимулюється пізнавальним 

конфліктом. 

- Ціллю школи повинна бути 

стимуляція персонального розвитку. 

- Набування знань розцінюється як 

активна зміна зразків мислення, 
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Стратегії Теоретичні підстави Головні принципи 

Це реальна концепція 

з погляду науки, 

етики і практики. 

викликана пережитими ситуаціями 

розв’язання проблем. 

- Досягнення моральності – це 

активна зміна зразків реакції на 

проблемні суспільні ситуації. 

- Пізнавальний розвиток – це діалог 

між пізнавальною структурою 

дитини і структурами середовища. 

- Прогресивна ідеологія бере свій 

початок від функціональної або 

прагматичної епістемології, що 

передбачає не розрізнений, сильний 

зв’язок між допитливою людською 

істотою і проблемною ситуацією. 

 

*Джерело: систематизовано автором 

 

Відмінності в епістемології генерують різні підходи до цілей виховання, 

їх змісту і значення (цінності). Чи зосередити цілі на внутрішніх станах чи на 

зовнішній поведінці? – таке питання ставлять Л. Кольберг і Р. Мейер (L. 

Kohlberg, R. Mayer) [151]. 

З цього погляду ідеологія передачі культури і романтична ідеологія 

перебувають на протилежних полюсах. Ідеологія передачі культури оцінює 

зміни в навчанні на підставі результатів, що показують діти, а не на підставі 

їхніх думок і почуттів. Суспільний розвиток дитини визначається на підставі 

відповідності її поведінки прийнятим культурним стандартам таким, як 

чесність і працьовитість. Ці категорії можна знайти як серед загальних 

шкільних оцінок і звітів, так і в “об’єктивних” психологічно-виховних 

вимірюваннях. Біхевіористські ідеології виключають посилання на 

внутрішній або суб’єктивний досвід як ненауковий. 
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Прогресивістський погляд, або пізнавально-розвивальний – це інтеграція 

поведінки, внутрішніх станів у функціональній епістемології розуму. Він 

бере до уваги внутрішній досвід, враховуючи процес мислення, а не мовну 

поведінку, процеси оцінювання, а не підсилену поведінку. Пізнавально 

розвивальний підхід наголошує на необхідності врахування у дослідженні 

розумових здібностей або розумової структури на противагу дослідженням 

винятково поведінки (представлень) [151]. 

Ж. Піаже починає зі встановлення епістемологічних і логічних критеріїв 

вирішення того, які структури мислення є найбільш здатними до адаптації і 

відповідно до того, аби впоратися зі складністю. 

Наступна проблема, що стосується визначення цілей виховання, 

спонукає замислитися, що підкреслювати – безпосередній досвід і поведінку 

чи довготривалі наслідки в розвитку дитини? 

Прогресивістська ідеологія зосереджується на вихованні так, як воно 

пов’язане із досвідом дитини, але намагається помічати або оцінювати досвід 

функціональним способом, а не шляхом негайної самопроекції дитини. В 

результаті прогресивізм розрізняє гуманітарні критерії якості досвіду дитини 

від виховних критеріїв якості досвіду за допомогою довготривалих наслідків 

розвитку. 

Дж. Дьюї стверджує, що виховний досвід, який стимулює розвиток, – це 

такий досвід, який пробуджує зацікавленість, радість і виклик у 

безпосередніх відчуттях учня. Із психологічної точки зору різниця між 

гуманітарними і розвивальними критеріями є різницею між короткотривалою 

цінністю безпосереднього досвіду дитини і довготривалою цінністю досвіду 

по відношенню до розвитку. Прогресивний підхід стверджує, що цінність 

виховного ефекту може бути оцінена на підставі його впливу на подальший 

розвиток і поведінку . Тому у прогресивному погляді основна проблема у 

виборі та затвердженні виховних цілей може бути вирішена лише шляхом 

тривалого вивчення результатів виховного досвіду [151]. 
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Третя основна проблема стосується того , чи цілі виховання повинні 

бути універсальні, на противагу особистісним, чи індивідуальні. Романтики 

часто дефініціювали виховні цілі через самовираження або розвиток окремої 

особистості, або через самоідентифікацію. В підходах до вивчення культури 

характерним є зосередження на вимірюваннях індивідуальних різниць, 

загальному вимірюванні досягнень або на оцінюванні суспільної поведінки, 

згідно з якими кожна особистість може бути класифікована. 

Прогресивісти, як і романтики, ставлять під сумнів доречність 

визначення поведінки з огляду на певні зовнішні популяційні норми для 

особистості. Шукаючи “ціль” серед людського досвіду, прогресивіст шукає 

універсальні якісні стани або стадії розвитку. Перехід від одного стану до 

іншого є важливим, оскільки це етап власного розвитку, а не популяційна 

норма [120]. Важливо, щоб учитель усвідомлював відмінності в 

інтерпретаціях. 
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Висновки до другого розділу 

 

Фундаментальні зміни в освіті потребують нових наукових обґрунтувань 

і реконструкції актуальних педагогічних принципів, в тому числі 

педевтологічних, зокрема, щодо визначення профілю випускника і 

професійних компетенцій вчителів, що, як правило, здійснюється на підставі 

навчальних програм і навчального плану. Структура і зміст цих документів  

також має бути результатом аналізу теоретичних і практичних підходів і 

висновків, сформульованих у процесі перегляду результатів досліджень 

навчальних програм (Й. Балаховіч, Б. Бараняк, А. Богай, Я. Куявінський, 

Кульчицький, Коморовська, С. Квятковський, Х. Квятковська, А. Орнштейн, 

Ф. Ханкінс, Шульц). Аналіз якості програмних документів дав можливість 

прокоментувати використання відповідних філософських, психологічних, 

педагогічних, методичних та інших підходів, що мають моделюючий вплив. 

Аналіз наукової літератури дав змогу виокремити такі підходи: 

біхевіористський (Боббіт, Чартерс, Ґажен, Магер, Пофем, Тайлер), 

управлінський та системний (Ф. Ханкінс, Кайфман, Пратт, Сейлор), 

гуманітарний (Айснер, А. Маслоу, Фенікс, Перпл, К. Роджерс), академічний 

та реконцептуальний (Епл, Жіру, Пінар, Перпл). У контексті пошуку 

оптимальної моделі інтегрованого навчання, на підставі аналізу історичних 

досягнень педагогіки початкової школи, найбільш доцільним видається 

гуманітарний підхід, спрямований на особистість дитини і її розвиток, у 

процесі якого вчитель досягає своїх цілей, відкриваючи учневі багато 

можливостей для пізнання реального світу, переживання радості пізнання і 

набуття знань у співпраці зі своїми однолітками з акцентом  на творчості, 

інноваціях та підприємництві (К. Денек, М. Дудзікова, Гарднер, Гордон, 

Е. Ґрущик-Кульчинська, С. Ґуз, Д Клус-Станьська, С. Попек, Я. Поплуч, 

Б. Шьліверський, Шмідт і ін). Надзвичайно важливим є опертя на такі 

стратегії навчання, які активізують пізнавальну, емоційну і оперативну 

діяльність учнів (Р. Ейблі, Барнес, Д. Чіий, Д. Дьюї, Хелм, Кац, Л. Кольберг, 
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Р. Майер, Моос і Брухарт, Р. Пахоцінський, Ж. Піаже, Уодсфорт, Л. 

Виготський, Б. Вільгоцька-Оконь). 

З огляду на згаданий основний підхід до створення програм, а також 

програм інтегрованої освіти, постає питання про значення таких концепцій, 

як: біхевіористська (для якої найважливішим є перевірка та досягнення 

результатів навчання); системно-управлінська (за якою постановка цілей і 

завдань відбувається в результаті визначення проблем і способів їх 

розв’язання, розгалуженість програми); реконцептуальна (за якою цілі і 

завдання характеризуються відкритістю, гнучкістю, розривом з нормами 

поведінки учнів, на відміну від біхевіористського підходу); академіча, що 

враховує історичні, соціальні, політичні та педагогічні принципи. 

Глибокі роздуми щодо позиції теоретиків і практиків дають змогу дійти 

висновку, що можна використовувати комплементарне, вибіркове і цільове 

застосування теоретичних принципів, створюючи нову модель освіти XXI 

століття, прогресивнішу. Прогресивний рух є стійким до авторитарного 

вчителя, заучення матеріалів напам'ять, текстуального навчання, статично 

визначених цілей і змісту освіти, страху, примусу і покарань. Гуманітарно 

орієнтована педагогіка наближає педагогіку початкової школи до моделі 

організації викладання і навчання, що враховує можливості і потреби учнів, 

сприймаючи їх співавторами навчального процесу (Г. Ейблі, Й. Балаховіч, 

Богданович, Дж. Брунер, А. Бжежінська, Дж. Дьюї, Ференц, Е. Ґрущик-

Кольчинська, Д. Клус-Станьська, В. Кремень, З. Квєцінский, Е. Ласка, 

М. Лелонек, А. Наласковський, В. Оконь, Ж. Піаже, М. Пшетачнікова, 

К. Роджерс, Я. Ушинська-Ярмоц, Жебровська, Житко і ін). 

Критичний аналіз педагогічної літератури дав можливість виділити три 

стратегії визначення цілей освіти, які також можна інтерпретувати в 

історичній, сучасній і футурологічній перспективі. До них належать: 

стратегія бажаних цілей або «ресурсу чеснот», стратегія передбачення успіху 

або «індустріальної психології - модель культурної передачі» і стратегія 

«логіки розвитку», яку ще називають романтичною ідеологією, що має 
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наукове доведення, систематично розвивається, є реальною з етичного і 

практичного погляду, і яку багато хто вважає прогресивною ідеологією 

(Кольберг, Майер, З. Квєцінський). 

Відмінності в епістемології породжують різні підходи авторів 

навчального плану до цілей навчання і виховання, їх змісту і сенсу, та їх 

функцій (Б. Бараняк, В. Фурманек, Я. Куявінський, Коморовська, 

Ч. Купісєвіч, Т. Левовіцький, В. Оконь, А. Орнштейн, Ф. Ханкінс, Ф. 

Шльосек). 

З огляду на різноманітність концепцій і підходів до навчального процесу 

сучасному учителю нелегко зорієнтуватися в цій складній справі, побачити 

весь обшир змін і зрозуміти необхідність їх здійснення. З другого боку 

педевтологія, яка займається професійним профілем вчителя, визначає його 

педагогічну компетентність як предметну і методичну; до першої, зокрема, 

належать знання про дитину і вибір найбільш доцільних стратегій навчання 

(Д. Ал.-Хаміси, Д. Барнес, Ціцковська, К. Денек, Х. Дибек, Фіш, Єнсен-Вос, 

Р. Круль, Пєлаховський, Р. Квасніцька, Х. Квятковська, З. Квєцінський, 

Т. Левовіцький, В. Стриковський, Стриковська, Пєлаховський, 

В. Шьліверський, Томашевський, Волошин, І. Зязюн). 

Аналіз теоретичних положень, що стосуються підходів і стратегії 

створення та інтерпретації навчальних планів і програм, є спеціальною дією, 

що становить частину концепції дослідження. Враховуючи те, що 

інтегрована освіта є європейською і світовою тенденцією, доцільно 

розглядати її як об'єкт педагогічного дослідження. Необхідно здійснити 

системний і порівняльний аналіз, збагачуючи таким чином теоретичні основи 

початкової (І - ІІІ класи) освіти. Обґрунтованим є отримання даних, які дали 

б відповіді на питання про те, чи сучасні педагоги початкової (І - ІІІ класи) 

освіти знають теоретичні основи інтергованої освіти, яким підходам надають 

перевагу під час інтерпретації і вибору програм, а відтак і під час планування 

освітньої діяльності, яку модель визначення цілей використовують і що 

спонукає до такого вибору (запланований контекстний аналіз). 
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Вивчення і аналіз наукової літератури дає змогу широко і на рівні 

багатьох парадигм обґрунтувати  перетворення принципів, цілей, змісту, 

методів і форм навчання у запропонованій моделі інтегрованої освіти.  
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РОЗДІЛ III 

УЧИТЕЛЬ ЯК АВТОР І ВИКОНАВЕЦЬ ОСВІТНІХ ЦІЛЕЙ 

 

3.1. Учитель – той, хто планує цілі початкової освіти 

 

“Я наголошував, – пише Є. Нємєц, – на якості і важливості педагогів, які 

своїми знаннями, культурою і роботою створюють освіту "високого 

польоту"”  [202, с. 34]. “Важливість першого етапу шкільного навчання, – 

відзначив він у більш пізній період, – так само , як і європейський горизонт 

міжнародних порівнянь у цій галузі. Крім того, після декількох років моїх 

досліджень важливості початкової освіти і важливості дій вчителів на даному 

етапі освіти я не змінив своєї точки зору” [204, с. 170]. 

Нова форма освіти і пов’язаних з нею тенденцій служать основою для 

створення образу сучасного вчителя. Відомо, що кожна професія має свої 

особливості, тож і професії вчителя притаманні певні цінності, установки і 

види діяльності, пов’язані з цим покликанням. Перетворення, що 

відбуваються нині, є змінами нової якості. Тому школа повинна набути нової 

форми, водночас інакше треба сприймати і вчителя [89]. 

Ефективність освіти зумовлюється, серед іншого, людиною, яка реалізує 

цілі, тобто вихователем. На жаль, часом свідомість вихователів є низькою. 

Обов’язок сучасного освітянинавихователя (незалежно від того, який 

предмет він викладає) полягає у створенні для учнів можливості виявляти 

активність, роблячи вибір, приймаючи рішення і відповідальність за нього 

[286, с. 181]. Головна мета професії педагога полягає у створенні таких умов, 

за яких розвиваються практичні навички учнів; потенціал перенесення (цих 

навичок) на нові незнайомі ситуації [286, с. 181]. 

Р. Пахоцінський, посилаючись на Дж. Беланку і Р. Фогерті, вказує на те, 

що існують значні відмінності між роллю вчителя у традиційній моделі 

освіти і роллю педагога у навчаннівикладанні за принципами співпраці в 

групі однолітків [223]. 
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Таблиця 3.1. 

 

Роль вчителя* 

Переказ інформації Модель школи, що базується на співпраці 

Переказ інформації Планування динамічних уроків, щоб 

отримати перенос навичок 

Робота з пасивним учнем Навчання учнів, як навчатися 

Нагорода і покарання Розвиток відповідальності 

Тренування пам’яті Полегшення самооцінки учнів 

Заохочення і стимулювання роботи з 

розвитку навичок 

Розвиток взаємодії 

між вчителем і учнем і 

навчальним матеріалом 

Заохочення до участі в навчанні. 

Мотивація для більш високого порядку 

мислення 

Розвиток здатності працювати в групі. 

Балансування взаємодії між учителем, 

учнем і навчальним матеріалом, а також 

учнем і учнем 

 

*Джерело: Дж. Беланка і Р. Фогерті, 1991; 3 (цит. за: Hurło, 2002; 72) 

[89, с. 72] 

 

Вчитель не повинен виконувати тільки роль, за якою він лише передає 

знання, а учні – тих, хто їх сприймає. Як показали численні дослідження, така 

освіта породжує тільки пасивність, поневолення, занепокоєння. “Сучасний 

учитель – стверджується – який заслуговує на назву “сучасний”, не може 

обмежуватися пасивним дублювання культурної спадщини минулого. Він 

повинен бути учасником творчої дії, шукати нові шляхи і методи освіти, 
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уникати стереотипів, впроваджувати новинки до своєї роботи, збагачуючи 

існуючий ресурс педагогічного досвіду”. 

Робота вчителя полягає в тому, що насамперед залежить від нього 

самого, від його освіти, таланту, особистих якостей, навичок, компетенцій. 

Бути добрим у своїй професії може бути тільки вчитель – особистість, який 

має харизму, пристрасть, педагогічний ентузіазм і глибоке переконання в 

тому, що його робота служить великій справі, а найголовніше – 

благополуччю дитини. 

Тож яким має бути сучасний учитель: 

– добрим фахівцем з якомога глибшими знаннями і розвинутою 

науковою культурою, який може не тільки “передати знання”, але, що більш 

важливо, розбудити в молоді зацікавленість, розвивати установки і 

формувати навички і звички до самоосвіти, здобувати знання і 

вдосконалювати свою інтелектуальну культуру; 

– повинен хотіти і бути в змозі використати можливості, що надає йому 

технічний прогрес; 

– повинен бути доброзичливим другом для молоді, і водночас – 

професійним консультантом для батьків; 

– бути натхненником, організатором і часто виконавцем різних освітніх 

та культурних заходів для молоді і суспільства; 

– повинен являти собою непересічну особистість і відчувати 

необхідність постійного багатостороннього вдосконалення. Крім того, має 

керуватися принципом, що основою для авторитету і впливу на навколишнє 

середовище є однаковою мірою те, що він знає і вміє, як і те, хто він є, якою є 

людиною і громадянином; 

– повинен бути “відкритим” для науково- технічного, соціального, 

педагогічного і культурного прогресу [291, с. 444-445]. 

Саме на тлі цілого ряду міркувань і освітніх змін з’являється модель 

нового учителя. Р. Лепік (R. Łepik) описує його як “фахівця, рефлексуючого 

практика, готового до прийняття рішень у виборі освітніх впливів, схильного 
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до самостійного інтерпретування програми, а також її створення і належного 

виконання”. 

Отже, багато авторів називають ті особливості, якими повинен володіти 

сучасний учитель, який професійно удосконалюється. Серед іншого 

важливою є всебічна підготовка вчителів-вихователів до виконання ролі 

діагноста-терапевта, який підтримує батьків і опікунів, а також виступає 

неофіційним другом учня [89, с. 73]. 

Аналізуючи педагогічну літературу відповідно до завдань, обов’язків і 

відповідальності вчителів, можна помітити їх розподіл на дві групи: 

неспецифічні і специфічні [9]. Тими, що належать до першої групи, повинен 

володіти кожен учитель у навчальному процесі в ширшому його значенні, 

другу групу становлять навички і установки, що випливають з характеру 

навчання дітей молодшого шкільного віку, в класах 0 – III. Є багато 

класифікацій компетенцій учителя [84, с. 25-38]. 

Спеціальні компетенції – це знання і навички викладання з предмета, 

який вивчається. Психологічна компетенція – це здатність надихати, 

мотивувати учнів об’єднуватися в команду, управлінські навички. 

Дидактична компетенція – це вміння підготуватися до занять і провести їх. 

Варто відзначити, що В. Пущлецький, використовуючи неіснуюче в рідній 

педевтології поняття професійні компетенції, вирізняє такі види компетенцій 

сучасного вчителя: науково-спеціалізовані, науково-педагогічні, 

інтерактивні, комунікаційні, виконавчі, інтерпретаційні, турботи, асертивні, 

фасилітаторські, трансгресійні, кооперативні, ведення переговорів, 

саморефлексії [263]. 

До до цього часу рівень дидактичних компетенцій учителя визначався за 

такими критеріями: 

– знання навчального плану, 

– здатність належно планувати уроки, 

– уміння добирати методи навчання, 

– здатність проблемно визначати тему, 
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– застосування активізуючих методів, 

– уміння правильно керувати когнітивною діяльність учнів, 

– оригінальне і винахідливе проведення уроків, 

– досягнення позитивних результатів навчання [30, с. 43]. 

Варто нагадати, що “в традиційній дидактиці перевірка та оцінка 

досягнень були відділені від навчання, як дія іншої, і в деякому сенсі, 

протилежної якості. Це було свого роду надання слова учню, що знижувало 

рівень важливості та правильності переказу, було процесом нижчого 

науково-методичного рівня, який міг би ще більше підвищити вчителя, на 

цей раз в ролі всезнаючого експерта і добровільного покровителя. Коли 

завданням вчителя стало контролювати хід навчання, розрив між навчанням, 

перевіркою і оцінкою рівня знань учнів зник” [207, с. 151-152]. 

Учитель, який має добре виконувати свою роль, повинен мати 

відповідно сформовану професійну особистість, яку називають “особистістю 

вчителя”. Це широке поняття, яке включає в себе не тільки схильність до 

навчання і виховання, але й мотивацію до педагогічної роботи з учнями, а 

також інструментальні навички і здібності. 

Чутливість педагога, його предметні та педагогічнопсихологічні знання, 

професійна етика та система цінностей, якою він керується, становлять зміст 

його роботи, організації, форми його дій. Ця форма буває багатоаспектною, 

часто складною, потребує розуміння принципів праксеології та 

законодавства [158]. 

Проте найбільше потрібен творчий учитель, тобто той, який здатний 

розробити і реалізувати на практиці певні нововведення, який ефективно і 

постійно працює над власним розвитком. Творчим можна назвати такого 

вчителя, який має здатність швидко адаптуватися до нових фактів, здатність 

сприймати суттєві елементи нової ситуації, можливість оцінити їх значення, 

а отже, володіти здатністю до узагальнення своїх і чужих переживань, і, 

нарешті, бути винахідливим, спритним, сміливим, а також відважним [158]. 
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Творча поведінка вчителя – це його основний обов’язок, натомість право 

на творчість, експериментування є його фундаментальним правом. Робота 

вчителів має безліч елементів творчості – сам факт існування альтернативних 

рішень і різних дидактичних пропозиції спонукає до творчості. Це можна 

розглядати як вищий рівень професійної автономії [158]. 

В основі всієї роботи і дії педагога лежить спонтанна діяльність учителя, 

який як людина зріла і краще підготовлена знає, що потрібно в житті, щоб 

надати йому сенсу і ціннісності. З. Квіцінський (Z. Kwieciński) [177, с. 236] 

підкреслює , що дитина не має навіть інстинкту, який міг би запропонувати 

їй те, які культурні цінності і навички їй потрібні для того, щоб повною 

мірою відповідати потребам соціального середовища, яке її оточує і в якому 

вона житиме. 

Персоналістично орієнтована педевтологія визначає дії вчителя як 

багатоаспектне мистецтво, як функцію розпізнавання, організації і надання 

реальності сенсу і значення, як спосіб самотворення людини і спільного 

творення світу, як людини, яка здобуває безперервну освіту. 

Учитель початкової освіти – це той, хто виконує місію натхненника, 

який підтримує розвиток дитини, це майстер, обраний своїми учнями, шукач 

і творець знання про світ, душевний друг дитини, терплячий слухач її голосу. 

Учитель в ролі майстра характеризується видатним інтелектом, широкими 

знаннями, добротою і відкритістю, багатою особистістю. Це так званий 

учитель розбудови життя [4, с. 115-116]. 

Розглядаючи учителя в навчальному процесі, вважаємо за потрібне і 

достатньо обґрунтовано навести гуманітарні думки, особливо про 

персоналістичний підхід як одну з сучасних тенденцій мислення. 

Персоналізм, незважаючи на безліч різновидів в історії виховання, завжди 

піклується про внутрішній бік суб’єкта, він завжди наголошує на 

індивідуальність, унікальність і неповторність особистості. В персоналізмі 

людина є цінністю, а розвиток людства – постійним і нескінченним 

процесом. 
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Людина в персоналістичному світі (вчитель і учень) не одинока, а 

оточена реальністю і створена, щоб вийти за свої межі, “вгору” і рухатися 

“вперед” до трансцендентності або в бік обгону себе самої в досягненні 

цінності [4, с. 113]. 

Учитель повинен усвідомлювати, що він виконує дуже важливу 

допоміжну роль, завдяки йому дитина формує свою особистість. Персоналізм 

допускає, тобто передбачає такі ситуації, в яких один для іншого є 

інструментом, тобто приноситься в жертву іншим. Це особливо важливі 

ситуації або громадські функції. Таким місцем може бути дитячий садок, 

школа, де люди працюють професійно, пропонують себе своїм учням як 

інструмент для їх інтелектуального і морального розвитку. І все це для того, 

щоб учень став людиною, для того, щоб виконав свою людську місію 

унікальної людини, з індивідуальної і соціальної точки зору [212]. 

Наведемо бажані якості вчителя, який працює з учнями молодших 

класів: 

– учитель знає, як налагодити стосунки з учнем; 

– правильно стимулює його розвиток; 

– будує динамічні, але не партнерські відносини з учнями – зовні вільні; 

– свідомий своєї ролі і ролі учня в процесі викладання і навчання; 

– їх відносини ‒ це свого роду таємниця, ведення, дослідження, а не 

передача рецепта; 

– відносини не обмежуються професійною діяльністю, а охоплюють 

більш широкі простори; 

– свідомість того, що добре вчителювання ‒ це така незвичайна 

професія, де успіх полягає в тому, що людина зникає із життя своїх учнів; 

– має право вимагати і змушувати до зусиль; 

– повинен хотіти і / мати можливість поділитися своїми знаннями і 

вмінням втілювати власний досвід, виконуючи дії; 

– вірити у свою місію, як у місіонерське служіння; 

– створювати власну школу майстерності; 
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– бути учнем своїх учнів, найкраще – першим. 

Стосовно вчителів, які здійснюють інтеграційну освіту, С. Диляк (S. 

Dylak) [59] згадує такі компетенції, як: базові, необхідні, бажані, 

інтерпретаційні, самотворчі і виконавчі. 

Тим часом Д. Ал-Хамісі (D. Al-Khamisy) [4] вважає бажаними дещо інші 

компетенції, маючи на увазі характеристики вчителів інклюзивної освіти: 

міжособистісні компетенції, когнітивні, терапевтичні, організаційні. Всі ці 

навички включено до групи компетенцій, названих проінтеграційними. 

Створення образу вчителя початкової освіти є лише частиною планів у 

системі освіти. Потрібно розпочати цілий ряд заходів, спрямованих на те, 

щоб цей образ перетворився на реальну постать. Тому необхідно 

персоналістично орієнтоване навчання (професійна підготовка) вчителів. 

Головним питанням сучасної освітньої реальності є подолання бар’єрів, 

страхів, забобонів, стереотипів. Отже , вчителі повинні здобувати 

мультикультурні компетенції і вміння працювати у плюралістичному 

суспільстві. 

Основними завданнями такої підготовки вчителів для інтегрованої 

початкової освіти є: 

– формування усвідомлення рівності всіх культур, підготовка фахівців , 

незалежно від їх походження та культури, до мирного життя у 

плюралістичному суспільстві; 

– терпиме сприйняття “іншості”, різного культурного коріння, традицій 

формування відкритості і толерантності, відмова від почуття культурної 

переваги на користь діалогу, переговорів та обміну цінностями; 

– бачення “іншості” і сприйняття її як збагачення чимось цікавим і 

захопливим, а не небезпечне і вороже; 

– усвідомлення власної культурної самобутності, підвищення 

самооцінки, безпеки і самоприйняття; 

– формування здатності вирішувати проблеми, пов’язані із забобонами, 

негативними стереотипами. 
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Збагачення навчання вчителів початкової освіти знаннями про 

культурну спадщину, міжкультурну комунікацію, про людей з обмеженими 

можливостями, ефективність і методи роботи в соціально інтегрованій групі 

є актуальним завданням, особливо у період європейської інтеграції з 

одночасною необхідністю “відкритості” на Схід. У соціально-технічних діях 

слід дотримуватися певних правил освітньої поведінки: 

– будувати навчальну взаємодію за принципом еквівалентності, хоча це 

складний процес інтеграції між людьми різних життєвих орієнтацій, потреб і 

культурної спадщини; 

– знати потреби дитини, її індивідуальні інтереси, смаки, особливості 

психічного, фізичного і емоційного здоров’я, її культурне, родинне і 

соціальне оточення; 

– використовувати на практиці знання про діяльність дитини як суб’єкта 

дії, методи реалізації в умовах взаємодії двох суб’єктів; 

– проявляти і реалізовувати спонтанну творчість, активно реагувати 

увагою, емоціями, думкою на поведінку, актуальні ситуації; 

– мати право на вільний вибір робочого місця з декількох пропозицій; 

– створювати середовище загальної комунікації і психологічних 

контактів між учителем і учнем, підтримувати взаємодію за принципом 

творчості і терпимості; 

– створювати середовище безкорисливої доброти, сердечності, 

доброзичливості, свободи і підтримки віри в свої сили і здібності, 

співпереживання, переборюючи формалізм, недовіру і страх; 

– сприймати відносини між людиною і навколишнім середовищем з 

погляду соціальної, а не медичної моделі; усвідомлювати, що не дисфункція 

учня є основою для визначення його потреб, але цінність як людини з усіма її 

потребами; 

– сприймати цілісний образу дитини, з її сильними і слабкими 

сторонами; 

– ставитися до “іншості” як до цінності самої себе; 
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– вносити зміни з метою інтеграції не тільки в межах групи або 

установи, але також і в місцевому середовищі, в якому установа знаходиться; 

– спеціально готувати дошкільний заклад чи школу до прийняття 

дитини, а не навпаки; 

– надавати вчителю професійні і організаційні знання, щоб він був 

дослідником, здатним вирішувати дилеми, які виникають. 

Діяльність учителя повинна характеризуватися динамізмом і готовністю 

до змін [4, с. 118-119]. Зміни, що відбуваються в галузі освіти спрямовані на 

плавний перехід від соціально інтегрованої освіти до інклюзивної, що 

передбачає відкритість звичайних дитячих садків і шкіл на потреби дітей з 

обмеженими можливостями, наскільки це можливо для всіх, незалежно від 

труднощів і розбіжностей. Цей вид повинен гарантувати кожній дитині з 

особливими освітніми потребами місце в садочку або школі. 

Зміна способів дії вчителя, і пов’язана з цим зміна методів – хоча й 

потрібна – в даному разі є вторинною по відношенню до зміни в розумінні 

самого знання. 

Загальновживані складові педагогічного проектування, – пише 

С. Мєшальський (S. Mieszalski) [194], – що оперують такими поняттями, як 

цілі, зміст, методи і принципи навчання, форми організації, навчально-

методичні матеріали, ланки процесу навчання та ін., є продуктами 

ідеалізації і свого роду деклараціями про впевненість в успіху, якщо 

дотримуватися певних порад щодо поведінки на уроці. 

Сьогодні парадигма суб’єктивної освіти застосовується в широкому 

сенсі і вказує на різні галузі освіти та потреби людини. Вона не може бути 

реалізована в моделі освіти, що спрямована на формування людини, за 

якимось зразком. Суб’єктна освіта базується на формулі самотворення, суть 

якої полягає у підтримці молодої людини в її розвитку і навчанні, у побудові 

своєї суб’єктності. 

Ще одним проявом суб’єктної парадигми освіти є розуміння 

суб’єктності мети освіти. Що таке суб’єктність як мета освіти? Спробою 
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відповісти на це питання може бути, серед іншого, стаття І. Войнар (I. 

Wojnar) “Людина як мета і суб’ єкт освіти”. В ній наголошується, що 

завдання школи полягає в тому, щоб повернути цінності, і перш за все: 

суб’єктність людства, чутливість і уяву, творчу роботу, відповідальність, 

гідність відносин між людьми, цінність спільноти і згоди. Це означає турботу 

школи про “Якість людини”. Отже, основною метою виховання є розвиток 

“суб’єктної індивідуальності”, або розвиток конкретної людини як окремої 

особистості, як єдиної і неповторної істоти. Створення власної суб’єктності 

має бути основною метою сучасної освіти, основаної на вільному виборі 

різних пропозицій [290, с. 43]. 

У початковому навчанні шкільні програми надають перевагу 

когнітивній функції, а вчителі найкраще реалізують саме її. Вона включає в 

себе розширення і поглиблення знань учнів у всіх галузях знань тією мірою, 

яка передбачена навчальним планом і програмою інтегрованого навчання для 

даного класу або рівня освіти. 

Когнітивну функцію не можна розглядати окремо від функції навчання, 

яка полягає в прискоренні розвитку, особливо інтелектуального, досягненні 

людиною відносно комплексного розвитку розумових і фізичних здібностей, 

вмінь та інтересів. Природа функції навчання полягає у розвитку розумових 

операцій, таких як порівняння, узагальнення, систематизація, аналіз 

абстрагування, пропонування та загальні раціональні способи навчання і 

здатність бачити нові і важливі речі. 

Діагностично-програмна функція – це особлива група завдань з 

ознайомлення з окремими дітьми (проведення цільового спостереження) і 

прогнозування оптимального подальшого розвитку кожної дитини. 

Компенсувально-уповноважувальна функція пов’язана з попередніми, і 

її мета полягає в тому, щоб усунути, пом’якшити або вирівняти (виправити) 

будь-які відхилення від норми (дефекти зору, слуху, мови тощо). У рамках 

цієї функції також слід розмістити набір спеціальних дидактично-

вирівнювальних і коригувальних заходів, спрямованих не тільки на усунення 
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причини, але і самої неуспішності. Ця функція виконується за допомогою 

дидактично-компенсувальних занять та коригувальної гімнастики, а також 

ігор, в тому числі загальнорозвивальних. 

Особливо багатою і різноманітною є освітня функція, в якій, наприклад, 

М. Радвіловіч і З. Моравська (M. Radwiłowicz, Z. Morawska) [208] 

пропонують виділити інтелектуальне, політехнічне, естетичне, соціально-

моральне, світоглядне, фізичне, здоров’я і естетичне виховання. Слід 

пам’ятати про ці аспекти інтегрованої освіти. 

Емоційна сфера реалізується шляхом набуття дітьми елементарних 

знань про соціальне життя, природні явища, технологічні і культурні 

досягнення, формування процесів прийому та ефективності реакції дитини на 

слухові, зорові, аудіо-візуальні та тактильні подразники, формування 

критеріїв естетичної оцінки, розвиток навичок і мотивації висловлювання 

почуттів і досвіду, комунікативні навички та навички переборювати 

труднощі тощо. 

Ґрунтовних перетворень зазнають також функції вчителів [185]. Серед 

них: організація життя і діяльності дітей, а тому – планування, анімація, 

введення дітей в навчально-виховні ситуації, виконання поставлених завдань. 

Учитель виступає організатором і провідником, партнером дітей. 

Системний підхід змінює стиль роботи і дітей і вчителя. З системним 

характером можуть бути пов’язані й інші функції: злиття, інтеграція, 

організація і стимулювання, планування і контроль. У цей момент такі зміни 

пронизують функції початкової (І – ІІІ класи) освіти, доповнюючи 

дослідницькою та діагностично-прогностичною. 

Дії учителя має характеризувати ще одна ознака – творчість. Про неї 

заговорили у ХХ столітті. Це поняття можна зустріти в формулюваннях, які 

стосуються функціонування освіти в Австрії, зокрема у “Постанові про 

принципи цілісної творчої освіти в школах” від 7 вересня 1990 року. Там 

творчість поєднано з можливістю критичного аналізу і вмінням працювати в 
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команді: мова йде про гру, про розвивальне навчання і тип навчання, 

орієнтований на проблему [274]. 

Творчість – це також усвідомлення вчителем і учнем положення, що 

навчання – це не тільки відтворення виучуваного матеріалу, а ще й 

відкритість для нових ідей, проектів, ініціатив, а для цього необхідна 

сміливість і віра в можливість нових рішень. 

За словами К. Роджерса [250], надзвичайно важливу роль у створенні 

суб’єктності дитини відіграє вчитель. Є два рівні суб’єктності: ініціальна, 

кожному дана і, одночасно, бажана, та кінцева, яка є результатом 

довгострокових моральних зусиль, внутрішньої трансформації на основі 

об’єктивної ієрархії цінностей. 

У педагогічній думці визнання суб’єктності учня зумовлює питання про 

соціальні відносини між учителями і учнями, а не розгляд її як необхідної 

умови для успішного навчання. За такого підходу суб’єктність не є 

синонімом розвитку, що визначається як самореалізація, самовладарювання, 

самовизначення особистості, а є обов’язковою умовою детермінованого 

середовищем навчання, яке запускає внутрішні процеси розвитку. 

Можна сказати, що головна мета навчання полягає у підготовці учня, до 

активної і творчої участі у житті безпосереднього оточення. Він повинен 

засвоїти знання про те, що всі складові довкілля людини й продукти її 

діяльності взаємозалежать, і що поведінка людини впливає на сьогоднішній і 

майбутній його стан. 

У найближчому оточенні дитина буде набувати знання про себе (я і мій 

розвиток) і здобувати регіональну освіту , пізнавати і множити культурну 

спадщину, усвідомлювати її зв’язок з сімейними і національними 

традиціями, вчитиметься насолоджуватися культурними цінностями. 

Будь-які зміни в методах навчання, у виборі змісту, перекладенні тягаря 

діяльності з учителя на учня супроводжуються усвідомленням важливості 

методів як невід’ємного елемента концепції викладання – навчання. У зв’язку 
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з цим з’явилися нові визначення, активізуючі методи і творчі методи [273]. 

Це методично і педагогічно неправильний підхід. 

Кожен метод, незважаючи на назву, може бути реалізований як 

активізуючий метод, або навпаки – такий, що підтримує когнітивну 

пасивність. Це відбувається тоді, коли в застосуванні методу не 

дотримуються відповідних умов. При використанні інтегрованого навчання 

принципово змінюються типи і форми активності і діяльності дітей, а також 

способи організації змісту навчання і виховання. 

Всі види освіти (сім існуючих предметів) мають однаково важливе 

значення для розвитку дітей у початкових класах. Це означає, що в 

навчальному плані учителя не може переважати якийсь один тип освіти за 

рахунок іншого. Це також означає, що всі види освіти (сім) повинні бути 

присутніми в роботі з дітьми у відносно однаковому часовому вимірі. 

Неодмінною умовою для успішного проведення занять з інтегрованого 

навчання є також навчально-методичні посібники. На цьому тлі з ’явилося 

нове поле дидактичних досліджень, яке називається технологія освіти або 

технологія інформаційних технологій [24]. 

Якщо припустити, що в процесі інтеграції змісту навчання і виховання 

вчитель використовуватиме позашкільні форм роботи, є упевненість, що 

можна активізувати дітей також через контакт з навколишнім середовищем. 

Вивчаючи предмети в їх природному середовищі, учень здатний 

випрацювати найбільш вірне поняття про них, можливо тому, що в цих 

умовах він може створити ті зв’язки і виявити здібності, які виникають між 

досліджуваними предметами і навколишнім середовищем. 

 

3.2. Трансформація цілей інтегрованої освіті 

 

Будь-яке навчання є цілеспрямованою діяльністю. Його очікувані 

результати знаходять свій вияв на різних рівнях. Найбільш загальними є 

ідеали, найбільш конкретними – цілі. Незалежно від рівня загальності 
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спільною метою є окреслення напряму створення, впровадження та оцінки 

педагогічних планів. Вони не формулюються у вакуумі; на їх форму 

впливають загальні погляди і філософські орієнтації їх авторів [220]. 

У часи великих змін суспільство очікує, що школа допоможе учням 

освоїти навички, необхідні в майбутньому. Для цього вона вимагає змінити 

програми і плани роботи, визначити ідеали, передбачає і планує. 

Ідеали – це загальні твердження, які формують і направляють діяльність, 

спрямовану на досягнення конкретного продукту або поведінки. Вони є 

відправною точкою, що вказує на якесь ідеальне благо або надихає баченням 

якогось блага. Вони відображають оцінну і просякнуту цінностями позицію. 

Завдяки цьому вчителі визначають напрям педагогічного процесу. 

Педагогічні ідеали є джерелом цілей і завдань. Коли ми формулюємо 

завдання, то говоримо про наміри і маємо на увазі певні результати. П . 

Олива розрізняє програмні завдання і завдання навчання. Перші він називає 

“наміром або результатом, вираженого в загальних термінах, але без вказівки 

на критерії ефективності”, другі – як “опис досягнень, яких ми очікуємо від 

кожного учня в класі, виражений в загальних термінах і також без вказівки на 

критерії ефективності”. 

Інші дослідники, наприклад А. Орнштейн і Ф. Ханкінс [220], вважають, 

що “говорячи про завдання, маємо на увазі завдання програми, результати, 

яких ми очікуємо від учнів після освоєння програми. Отже, ми не будемо 

займатися тим, як учитель має навчати учнів, щоб вони виконали ці 

завдання”. 

Завдання, як і ідеали, мають бути позачасовими. Це означає, що, будучи 

актуальними для сьогодення, вони повинні також відповідати майбутньому. 

Завдання, вказуючи кінцеві цілі освіти, дають змогу досить вільно 

встановити деталі, які в кінцевому підсумку приймають форму цілей 

навчання. 

Сучасні дидактичні системи можна розділити на три основні групи: 

авторитарні, гуманітарні і технологічні. Якщо цілі навчання формулюються 
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згори як вираження потреб держави і її влади, то такі освітні системи 

називаються авторитарним. 

Коли в центрі уваги педагогів перебуває учень з його індивідуальними 

потребами та інтересами, а не зовнішні цілі, яким повинна служити 

дидактична система, вона стає гуманітарною. 

Якщо увага педагогів зосереджена на ефективності навчання, яка 

вимірюється обсягом змісту, який засвоїли учні, – це технологічна система 

[208]. Детальна розробка навчання і перевірка його результатів у 

технологічних системах має першорядне значення. 

Визначення цілей навчання є основним постулатом дидактики та 

дидактичного вимірювання. Не досить, як би того хотіли крайні гуманісти 

[250], дати учням свободу в визначенні того, що вони хочуть досягти. Власні 

цілі учнів, безсумнівно, є цінними, але мають відповідати закону гетерогонії 

цілей [200], інтереси і устремління молодих людей розвиваються в процесі 

навчання і більшою мірою є результатом навчання, ніж його загальною 

настановою. 

Вчителі повинні знати цілі шкільної освіти за окремими предметами 

навчання і бути в змозі самостійно операціоналізувати ці цілі, тобто, 

інтерпретувати їх і трансформувати конкретні ситуації навчання; в тому 

числі й вимірювальні. 

Дуже важливо, щоб учитель їх знав, щоб міг обрати цілі, що стосуються 

його учнів, його класу і предмета. Е. Л. Торндайк [275] так аргументує 

необхідність того, щоб учитель знав основні цілі (які він називає основними 

цілями навчання): 

“Якщо вчитель не розумітиме, принаймні приблизно, загальних цілей 

навчання, він не зрозуміє повною мірою загальних цілей шкільного навчання ; 

якщо він не зрозуміє загальних цілей шкільного навчання, він не знатиме 

цілей... конкретного предмета; якщо він не матиме досить чіткого уявлення 

про те, що учням повинна дати робота протягом цілого року в даному класі 
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або будь-який предмет в цілому, він точно не знатиме, що робити кожен 

день” [267]. 

Будь-який спеціальний виховний вплив зосереджується на досягненні 

мети. Можна сказати, що цілі є фундаментальним поняттям процесу 

навчання, і від їх правильного визначення і виконання залежить ефективність 

процесу [89]. 

Аналізуючи наукову літературу в аспекті, що присвячений освітній 

телеології, ми помітили зміни, які заслуговують того, щоб їх назвати 

перетворенням. Підтверджують це факти і явища, які спостерігаються в 

повсякденній педагогічній практиці, тобто плани початкового навчання та 

проведення інтегрованих занять. 

Нині ми є свідками (і виконавцями) трансформації цілей навчання [Т. 

Левовіцька називає це явище “ренесансом освітньої аксіології” (Denek, 

2000)]. Трансформація освітніх цілей є процесом, спрямованим на те, щоб 

створити і внести значні зміни, завдяки яким освіта може стратегічно 

реагувати на нові потреби і продовжувати ефективне функціонування в 

середовищі, в якому їй доводиться працювати. Трансформація підтримує 

використання вчителями знання в галузі психології розвитку і соціальної 

психології. 

Трансформація (transformation) це: 1) в загальному значені – 

модифікація або зміна форми або структури чого-небудь, 2) в логіці – 

систематична заміна одного набору символів іншими, здійснена за 

правилами, які роблять два набори логічно еквівалентними [249]. Процеси 

трансформації наочно відображено в таблиці 3.2. 
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Таблиця 3.2. 

 

Трансформація цілей інтегрованої освіти* 

 

Було Буде 

Проектування предметних цілей Проектування інтегрованих цілей 

Формулювання загальних цілей Формулювання загальних, 

предметних і операціоналізованих 

цілей 

Переважання змісту навчання 

(тематики) над цілями 

Зміст навчання випливає з цілей, 

відіграє “службову” роль, зміст 

підпорядкований цілям 

Загальні і довготермінові цілі Індивідуальні цілі в індивідуальних 

навчальних планах 

Цілі, що спираються на стратегію 

“промислової філософії” 

Намагання базувати проектування 

цілей на стратегії логіки розвитку 

Цілі, що приймаються у готовому 

вигляді 

Цілі, сформульовані вчителем і / або 

у співпраці з учнями (батьками), в 

командах вчителів 

Написані, щоб було, формальні, 

теоретичні 

Адресатами цілей є команди учнів 

Відсутність цілей і підпорядкування 

ним змісту, визначеного 

індивідуально для учнів 

Визначаються для застосування на 

практиці 

Намагання індиівдуалізувати цілі, 

наприклад, за допомогою 

визначення 

цілей для рівня вимог О – 

обов’язкове, Б – базові, Р – 

розширені, Д – додаткові i П – 

позасистемні, а також за допомогою 

розробки індивідуальних освітніх 

програм для учнів зі спеціальними 

потребами 

Роль цілей – цілі визначаються 

формально, перевіряються в процесі 

здійснення педагогічного нагляду 

Творча і антиципаційна роль цілей 

 

*Джерело: систематизовано автором 
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На наш погляд, в освіті нині маємо справу з трансформацією, для якої 

характерні різні прояви: 

– як модифікація існуючих цілей шляхом звуження, розширення 

або часткової зміни природи цілі; наприклад, було читання написаних і 

надрукованих текстів, а тепер читання інтерпретується в навчальній програмі 

для початкової школи як читання текстів; 

– зміна форми, наприклад, все частіше використовуються 

операціоналізовані цілі; 

– зміна структури, наприклад, одночасне виділення загальних і 

операціоналізованих цілей в одному конспекті або сценарії; 

– зміна форми і структури, наприклад, побудова планів 

передбачуваних результатів з використанням таксономії ABC; 

– зміна змісту цілей, наприклад, зосередженість на процесі, а не на 

результаті. 

У дослідженнях влучно підкреслюється, що в “кращій” школі вчителі не 

можуть покладатися тільки на захоплення і уподобання учнів. Їх постійною 

ознакою є змінність і непослідовність. Тоді як установчими якостями освіти є 

“примус систематичності і довготривалого зусилля”. Вчителі повинні дбати 

про те, щоб їх школа не стала місцем втручання модних паранаук, які можуть 

стати тільки цікавим фоном для традиційних галузей знання [43]. 

Визначені цілі матеріалізуються за допомогою педагогічної діяльності, 

що реалізується у таких формах планування, як: розподіл змісту навчання, 

конспект, вибір методів, форм, використання освітніх засобів. Різні здатності 

до інтерпретації приводять учителів до того, що той самий або подібний за 

звучанням постулат може мати різну форму реалізації. Наприклад, рослини, 

які цвітуть весною на лузі, можна вивчати за допомогою ілюстрації або за 

допомогою досвіду, набутого під час екскурсії. Процес трансформації цілей 

(рис. 3.1.) є предметом численних взаємодій, перешкод, нововведень і 

модифікацій, які можуть привести до того, що результат відрізнятиметься від 

вихідних припущень. 
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Процес трансформації цілей* 

 
 

*Рис. 3.1. Розвиток цілей в освітній практиці (Т. Яніцка-Панек) 

 

Загальною закономірністю вважається зменшення обсягу змісту в ході 

навчання, освіти [174]. Основним чинником зменшення обсягу змісту 

навчання у процесі научіння є час навчання, кількість годин і хвилин, 

витрачених на цю операцію [6; 175]. Визначено 5 категорій часу: 

1. Запланований час, передбачається навчальною програмою, 

вчитель вписує його в методичний план. 

2. Призначений час, урізаний на час, що витрачено на навчальні і 

виховні дії. 

3. Зайнятий час, коли учень зосереджується на завданні. 
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4. Використаний (когнітивно) час, коли учень освоює нові знання і 

навички, пов’язані з темою, а, отже, результативно працює. 

5. Необхідний час для учнів, щоб вони досягли цілі навчання в 

запланованому програмному обсязі [6]. 

Дані досліджень, проведених в цій галузі свідчать про те, що виділеного 

часу може бути недостатньо, щоб учні, які повільно працюють, могли освоїти 

запланований зміст, а тим більше – зайнятого і використаного часу, тому що 

багато хто з цих учнів має низьку внутрішню мотивацію до навчання. 

Термін “необхідний час” відповідає конструктивістській теорії Ж. 

Піаже, яка говорить, що навчання і розвиток відбуваються краще, коли вони 

є автоматичними і зовнішньо керованими. Діти не можуть ефективно 

засвоювати знання, якщо не мають когнітивних здібностей або необхідної 

підтримки вчителя. Йдеться не тільки про саму конструкцію знання, а про 

афективні наслідки відсутності успіху , “провали”. Діти, яких заставляють 

“вивчити” певні поняття, що “їм не підходять”, намагаються зробити те, що 

вони можуть: вивчити напам’ять, обманути, сказати, що забув. Емоційні 

наслідки цього є хворобливими і викликають, образно кажучи, “закриття 

воріт” [226]. 

Під час навчання цих дітей не один раз карають за відсутність бажання 

(здатності) навчатися. А однією з форм несхвалення є результат, отриманий 

за контрольну роботу або на підсумковому іспиті. 

Протягом багатьох років у початковій освіті спостерігалися численні 

недоліки. Їх помічали і неодноразово обговорювали в літературі. Слід було б 

сподіватися, що розвиток соціальних наук і аналіз практичного досвіду дасть 

змогу перейти до модифікацій, спрямованих на адаптацію школи до 

мінливих вимог культури. Але здається, що зміни, викликані реформою, 

призвели до зміцнення існуючих недоліків і навіть регресії по відношенню до 

досягнень, стверджують Клюс-Станьська і Новіцька [145, с. 220]. 

Підсилюється дія перешкод і механізмів, які загрожують початковій 

освіті учнів, а саме: 
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– відокремлення початкової (І-ІІІ класи) освіти від педагогічної теорії; 

– недостатнє використання знань про розвиток учнів; 

– нездоланний дуалізм між декларованими цілями і оперативними 

вимогами вчителя; 

– інструментальний методичний підхід до початкової освіти; 

– нечіткість реформаторських намірів і рішень; 

– бюрократизація вимог до професійного підвищення кваліфікації 

вчителя. 

Такі спостереження спонукають рішучіше вимагати удосконалення 

підготовки вчителів і зміни ієрархії цінностей, представлених у навчанні. 

Планування є необхідною умовою досягнення бажаних результатів у 

процесі викладання – навчання. Переконують нас в цьому багато авторів, 

стверджуючи, що “... навчання проектується для активізації і підтримки 

навчання учнів. Метою запланованого навчання є допомога всім учням у 

досягненні максимально повного індивідуально спрямованого розвитку” [69]. 

Методика планування – це цикл організованої дії, яка в найбільш 

стислій формі має три рівні: визначення цілі, її реалізація, контроль 

одержаних результатів [240]. Про те, що планування є важливим, свідчить 

різноманітність педагогічних дій, на хід яких впливають план і рішення 

вчителя. Додаткове значення і більшу складність має планування у 

початкових класах. Тому що там учитель несе відповідальність за весь період 

навчання, вирішує, що вчити, скільки часу присвятити кожній темі і 

практичним заняттям [6]. 

Учитель, підходячи до планування навчально-виховної роботи, повинен 

насамперед ознайомитися з реальними особливостями, що включають в себе 

різні елементи, серед яких найбільш важливими є знання учнів, групи учнів, 

а також організаційно-технічні умови школи. У процесі планування важливо, 

щоб учитель розумів рівень розвитку дитини у віці 6 – 10 років. 



 137 

Випускник початкової (І – ІІІ класи) школи постає перед нами як 

відкрита, радісна, цікава світу дитина, яка може протистояти поразкам, яка 

сміливо виголошує свої судження і думки та готова діяти. 

У результаті виконання програми учень, що закінчив третій клас, 

повинен володіти знаннями про себе, піклуватися про своє та інших здоров’я 

та безпеку, співвідносити свій добробут з добробутом інших, брати участь в 

житті класу, групи, сім’ї та громади, поважати свою сім’ю, знати досить 

детально місце свого проживання, де можна функціонувати, з повагою 

ставитися до національних символів. 

Виконання програми має також привести до засвоєння таких навичок, як 

слухати, висловлюватися, читати, писати, рахувати, спостерігати, 

переживати, відтворювати і творити, діяти з думкою про здоров’я і безпеку. 

Реалізація такого бачення досягається вибором змісту, освітньої діяльності, 

створенням належних умов для виконання планів. Як стверджує 

Вєнцковський (R. Więckowski) [285], така навчальна програма вимагає, щоб 

учні виявляли більшу активність, ніж учитель. 

Комплексний план розвитку і зростання реалізується через досвід, 

набутий дітьми в трьох контекстах, екологічних нішах, мікросистемах 

розвитку, тобто: в рідному домі, дитячому садку та школі, а також у 

процесуальних і структурних рисах трьох мікросистем, в яких перебуває 

дитина, і в умовах найбільш віддалених середовищ [140] (М. Karwowska-

Struczyk). Діяльність учителя повинна зосереджуватися на підготовці занять і 

всього необхідного обсягу програми, тобто треба вжити заходів, 

передбачених початковою фазою планування [6]. 

Крім того, вчитель повинен пам’ятати, що “організм ніколи не буває 

пасивний, а проявляє спонтанну і глобальну активність” [229]. Критичний 

аналіз літератури дає право говорити, що ті, хто пише про вплив освіти, лише 

іноді розглядають його крізь призму дитячих здібностей і очікувань. Скоріше 

дорослі і вчителі планують процес навчання з думкою про себе, 
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професіоналів, робота яких повинна бути увінчана результатами, 

передбаченими в навчальному плані або просто усвідомленими. 

У той же час індивідуальний підхід до учня дає змогу планувати 

результати відповідно до його психофізичних можливостей. Не результати, 

передбачені навчальними планами, повинні бути для вчителя стандартом, що 

визначає реалії планування, а окремий учень віком 7 - 10 років з його 

очікуваннями і умовами. У цьому полягає суть планування інтегрованої 

освіти в I – III класах. 

Проектування навчально-виховної роботи в інтегрованій системі 

потребує багато підготовчих процедур, таких як розуміння сутності 

інтегрованого викладання, знайомство з класом, аналіз учнівського 

середовища, вибір навчального плану і дидактичного матеріалу. 

Наука і здоровий глузд підказують, що планування підвищує результати 

будь-якої діяльності. Дослідження підтверджують необхідність 

запланованого навчання, яке протиставляється стихійному перебігу подій і 

заходів. Література з обох галузей педагогіки і науки про управління, 

говорить про те, що планування допомагає зрозуміти і прийняти чіткі і 

досяжні цілі, щоб поліпшити досягнення шкільних працівників і учнів. 

Висновки досліджень, які провів Захорік, коли вивчав вплив планування 

на поведінку вчителя, вказують на те, що “разом зі звичайним планом, який 

може бути визначений як навчальний план учня, слід розробити навчальний 

план, який показував би хід роботи вчителя під час уроку” [6]. 

Пов’язано це зі спробами оптимізації і забезпечення класу навчальними 

посібниками, а також підготовки вчителів, взаємодії з середовищем, вибору 

шкільних програм. Оптимізація педагогічного впливу забезпечує більш 

ефективне і дієве використання часу навчання. Така мета складається з 

цілого ряду дій учителя, наприклад: 

- оволодіння науковою інформацією; 

- правильне мотивування учнів; 
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- контроль і негайне виправлення недоліків і помилок після їх 

виникнення; 

- пошук відповідних дій для учнів, що підвищать їх активність; 

- зв’язок педагогічної діяльності з цілями, умовами і спеціально 

створеними ситуаціями; 

- повне володіння знаннями про взаємозв’язок компонентів дидактично-

виховного процесу; 

- досконале поєднання елементів педагогічної роботи; 

- ліквідація хаосу і нудьги в класі [234]. 

Планування інтегрованої освіти повинно враховувати умови 

навколишнього середовища, щоб забезпечити досягнення очікуваних 

результатів і визначити творчі завдання для учнів. Таке розуміння організації 

навчання відповідає визначенню Т. Котарбінського (T. Kotarbiński) [155], 

який цим терміном називає “злиття окремих операцій в одну складну дію, з 

особливим акцентом на дії багатьох зацікавлених сторін”. 

Планування є основою правильної організації педагогічної роботи, хоча 

неможливо передбачити всі події, які можуть відбуватися в дидактично-

виховному процесі. Планування організовує роботу, але не виключає творчої 

імпровізації. Планування на основі наукового методу дає змогу поєднувати 

завдання і різні види діяльності. Це один з важливих етапів рівної і 

ефективної роботи. Метод наукового планування є методом мережевого 

планування. Суть мережевих методів полягає у графічній і табличній 

презентації зв’язків між завданнями і діями та їх розташування на осі часу 

[234]. 

Організація є діяльністю, послідовністю дій, розтягнутою в часі. План 

роботи є описом дій, що здійснюються з певною метою для одного виконавця 

або для групи виконавців. План має важливе значення, якщо робота йде за 

планом, вона має ознаки професіоналізму. На практиці маємо справу з 

довготривалим і одноразовим плануванням роботи вчителя, яке ще 
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називається проектуванням. Проектування в одноразовому сенсі охоплює те, 

що робить учитель, коли готується до уроків.  

У літературі знаходимо поняття проектування в значенні організації 

змісту навчання, що дає дитині змогу зрозуміти навколишню дійсність з 

різних точок зору, тим самим допомагаючи в довгостроковій перспективі 

зрозуміти складність світу речей і людей, вчить критики, поваги до розмаїття 

людей і їх думок. Щоб досягти конкретного стану реальності, необхідно 

використати метод проектування освітніх можливостей. Він відкритий з 

огляду на відкритість всіх його компонентів. Відкритість завдання, яке 

передбачає згаданий метод, дає змогу краще зрозуміти навколишнє 

середовище в глобальному масштабі. Вважається, що проектування 

випадковостей є способом організації навчального процесу, основаного на 

евристичному правилі [265, с. 249-250; 189]. 

Довготривалий розвиток «є більш складним. Увага приділяється 

послідовності уроків на певну тему і послідовності тем, з яких складається 

предмет» [69]. При плануванні навчально-виховної роботи слід пам’ятати, 

що план має відповідати певних умовам, тобто бути однорідним. 

Однорідність цю надає йому головна мета навчання і виховання, визначена 

програмою початкової освіти. 

У нинішній ситуації, в умовах реформування системи освіти, в тому 

числі на рівні початкової (І – ІІІ класи) освіти, однорідність дає “навчальний 

план обов’язкових загальноосвітніх предметів” та освітні стандарти для 

різних рівнів освіти, а також написані на їх основі авторські програми. План 

повинен враховувати бюджет часу учня; тому має бути укладений так, щоб 

його не перевантажувати. Він повинен забезпечувати захист від періодів 

застою і перенавантаження [259]. 

Таким чином, “навчання не повинно зосереджуватися на поточному 

рівні розвитку, повинно спиратися на очікувані подальші етапи, повинно 

постійно створювати нову зону найближчого розвитку” [138]. Плануючи 
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роботу в молодших класах , вчителі повинні використовувати цю настанову. 

І не тільки цю. 

Важливе значення мають також організаційні умови школи, тобто 

величина класних колективів, план роботи, що здійснюється за допомогою 

методу освітніх проектів. Учитель як організатор процесу навчання і 

виховання зобов’язаний реорганізувати умови в педагогічній роботі, якщо є 

така можливість [234]. 

Планування – це вибір такої діяльності, змісту і умов, які забезпечать 

досягнення цілей і усунення того , що могло б цьому перешкодити, з 

одночасною синхронізацією здійснюваних дій. Таким чином, планування 

шкільної робота складається з чотирьох видів дій: 1) точне визначення цілі 

дії, 2) вибір дій, змісту, засобів і умов, які дають змогу досягти цілі, 3) 

укладання графіка роботи, 4) виділення результатів і досягнень процесу 

викладання – навчання (навички і компетенції) [216]. 

Роботу вчителя з планування можна поділити на три цикли: 

- дії перед початком навчального року; 

- дії вчителя під час шкільних занять (за участі учнів); 

- дії учителя після закінчення занять. 

Кожен з циклів складається з важливих заходів і полягає у такому. 

Перший цикл включає в себе: усвідомлення цілей діяльності; добір 

навчальних програм, підручників, навчальних посібників, методичних 

путівників та педагогічних часописів; аналіз зібраної інформації, що 

стосується класу; визначення методів, форм навчання, дидактичних засобів, 

часу, передбаченого на виконання завдань. 

Наступний етап діяльності вчителя пов’язаний з першим, але стосується 

конкретних уроків з різних предметів для традиційного (предметного) 

навчання, або стосується дня, денних і тижневих центрів активності. 

Своєрідне уточнення планування першого циклу може включати в себе: 1) 

предметні цілі, 2) плани уроків (сценарії), 3) інформацію про методи, форми 
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навчання, 4) методичні і предметні матеріали, 5) реалізацію занять, 6) оцінку 

діяльності після реалізації, 7) розмірковування про наслідки. 

К. Сощніцька (K. Sośnickа) [259] вважає, що “з погляду змісту урок 

можна розглядати як підготовлений, якщо вчитель розуміє матеріал, який 

студенти повинні освоїти, вільно ним володіє, в змозі різнобічно його 

представити, з різних точок зору”. 

Після цього вчитель повинен провести повну оцінку планування і його 

реалізації з огляду оцінки роботи учнів, одержаних повідомлень чи набутих 

навичок у контексті визначених цілей. Деякі із заходів, що входять до плану, 

є одноразовою діяльністю, а деякі з них систематично повторюються. 

Належне педагогічне планування характеризується старанно визначеними 

цілями (які зазвичай виражаються у вигляді поведінки або операцій), діями 

вчителя і навчальними стратегіями, розробленими з думкою про досягнення 

поставлених цілей і ретельним вимірюванням результатів, особливо 

досягнень учнів [6]. 

При плануванні навчально-виховного процесу вчитель повинен 

передусім брати до уваги дії учнів. Потім розробити власну програму або 

вибрати з числа існуючих програм і внести відповідні зміни, спрямовані на її 

адаптацію до умов класу, очікування батьків і школи. 

Наступний крок полягає в детальному плануванні роботи, тобто 

розподілі навчального матеріалу з використанням ефективних стратегій, 

методів, форм, дидактичних засобів, що надихають на діяльність. 

Планування роботи, основане на принципах концепції інтегрального 

навчання, представлено на схемі: 
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Планування роботи, основане на принципах концепції 

інтегрального навчання 

 
 

Схема 3.1. Джерело: К. Міщорна (1997) 

 

План включає в себе тематичні блоки (інтегровані освітні стежки), до 

яких укладаються освітні завдання. При проектуванні сценарію дня (днів) до 

тематичного блоку додаються оперативні цілі. Для їх досягнення плануються 

дидактичні ситуації у різних сферах діяльності (польська мова, математика та 

ін.). 

Навчальна ситуація, в яку ми вводимо дітей, повинна мати багатий зміст 

і включати в себе безліч організаційних елементів. Складний кінцевий аспект 

має стати предметом оцінки. Це робиться різними способами, в тому числі 

шляхом спостереження і контролю результатів роботи дитини, самооцінки 

вчителя та самооцінки учня, в результаті чого вчитель одержує зворотну 
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інформацію у вигляді відповіді на питання: що я зробив? Що мені потрібно 

змінити? Це повинно стати основою для подальших етапів планування [195]. 

Варто пам’ятати про те, що результати інтегрованої роботи аналізуються 

індивідуально, на підставі індивідуальних психофізичних можливостей 

учнів. Планування щоденної роботи передбачає ретельну підготовку до 

проведення занять ( день діяльності). Це предметна та методична підготовка, 

яка має допомогти позбутися монотонності і зайвої активності. У першому 

півріччі у першому класі навчання виглядає одноманітним, більшість тем 

занять стосується навчання читання (вивчення букв) і рахування (засвоєння 

цифр і розвиток вміння рахувати). 

Будь-яке планування роботи має сенс тільки тоді, якщо воно буде значно 

впливати на хід цієї роботи і якщо буде пов’язано з перевіркою ступеня 

реалізації плану. У зв’ язку з цим виникає питання: чи треба ретельно 

дотримуватися плану? Чи можуть бути відхилення від його першої версії? 

План повинен бути нормою для вчителя, регулювати роботу протягом 

навчального року, півріччя, кожного дня. Але відхилення від плану можливе, 

а іноді необхідне, бо на основі аналізу ситуації є можливість знайти краще 

рішення, ніж те, що передбачено в плані. 

Метою планування є прогнозування форми перевірки результатів 

використання інтегрованого навчання. На жаль, у науковій літературі немає 

жодних міркувань щодо перевірки результатів. Планування інтегрованого 

навчання не принесло до сих пір інструменту для вимірювання результатів 

навчання, адекватного принципам концепції інтегрованого 

(міждисциплінарного) навчання. 

Здається природним, що для якості планування ключовою є особистість 

учителя, його навички і досягнення, набуті у процесі проектування. Йдеться 

про те, що вчитель має добре знати свої можливості, усвідомлювати, що він 

уміє робити досконало, а в чому відчуває утруднення. Вчителя, який починає 

планувати, можна було б назвати “рефлексивним практиком” [272]. 
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Концепція “рефлексивної практики” з’явилася у літературі разом з 

роботою Шона і проливає нове світло на спосіб розуміння ролі, яку відіграє 

теорія стосовно практики [64; 27]. Рефлексивний практик є людиною, яка 

думає про те, що в даний час робить. Розмірковує над своєю поведінкою, 

навчається та досліджує місце роботи, порівнює теоретичну концепцію з 

можливостями її реалізації, аналізує досвід, вносить зміни. Час від часу 

“відшліфовує” навички, позбавляючись рутинного, узвичаєного. Постійно 

вчиться, дбає про удосконалення власної індивідуально-професійної 

майстерності. 

У безпосередньому процесі інтегрованого навчання роль учителя 

(рефлексивного практика) не обмежується тільки керуванням процесом 

набуття знань і оволодіння навичками, консультуванням, надиханням, 

пильним та дискретним веденням спостережень. 

Ще одною перевагою цього виду планування є усвідомлення мети, що 

виражається в здатності визначати модель, відповідальності за зв’язок: 

діяльність (навчання, виховання) – результат (дитини), зведення до мінімуму 

появи випадкових, інтуїтивних заходів. 

Функції планування роботи у початковій освіті також мають 

організаційний вимір, що виражається в усвідомленні вчителем і учнями 

цілей інтегрованої освіти у вдалому, тобто співмірному до запланованих 

цілей та можливостей виборі дидактично виховного змісту і навантаження, 

відповідно до перцептивних здібностей учнів. Це також професійне 

вдосконалення учителя з метою заповнити прогалини в навичках і підготовці 

бази (приміщення і обладнання), що сприяє досягненню поставлених цілей 

(клас, майстерня, підручники). 

Завдяки плануванню усуваються чинники, що заважають роботі, 

результативно використовується час для підготовки інструментів і 

визначення методик спостереження за реалізацією концепції та оцінюванням 

результатів дидактично виховного процесу. 
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Принцип належного планування потребує, щоб перед складанням плану 

про діяльність у певний проміжок часу було критично обдумано і оцінено 

реалізацію подібного плану за минулий період з цією групою, наприклад, 

річний. Планування в класі слід розглядати в декількох аспектах: 

– функції і завдання цього рівня освіти, 

– організація роботи як основна функція вчителя, 

– особливі функції вчителя початкової (І – ІІІ класи) освіти.  

Якщо зосереджувати увагу на функціях планування роботи, не можна не 

помітити, що його метою є як організація, так і вибір методів виховної 

роботи. Основний обов’язок вчителя, який реалізує системний процес 

виховання, полягає в організації життя і діяльності дітей, тому справу 

вирішує планування, здійснення, анімування виховних ситуацій, залучення 

до них дітей, привчання їх до виконання конкретних завдань, серед яких на 

одному рівні знаходяться також завдання пізнання, формування умінь та їх 

використання [182]. 

Іншим важливим аспектом таким чином організованого освітнього 

процесу є звернення до внутрішньої мотивації дитини, тобто мотивації, якою 

внутрішньо керує захоплення, цікавість, бажання випробувати, пізнати, 

довідатися щось. Дитина пізнає, діє, створює, виготовляє, бо це їй цікаво, бо 

сама хоче, але в той же час, як говорить Клапараде, “... дитина не повинна 

робити те, що вона хоче, вона повинна хотіти те, що робить ...” 

Тому варто так планувати роботу, щоб дати дитині можливість діяти, 

експериментувати. 

Педагоги-предметники приділяють велику увагу навчанню викладачів 

своїх спеціальностей. Основна причина цього полягає в усвідомленні 

неефективності будь-яких дидактичних рішень, якщо їх виконують погано 

підготовлені вчителі. Найбільше турбує педагогів змістова компетенція 

вчителя, тобто його знання основної дисципліни. 
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У разі цілісної (інтегрованої) освіти бажаним були б знання змісту семи 

предметів (освіти), що викладаються, а також уміння дібрати і переказати цей 

зміст ( методична компетенція). 

У науковій літературі запропоновано дві моделі планування в галузі 

освіти: лінійну і нелінійну. У першому розумінні увага того, хто планує, 

спрямована на цілі і наміри. Потім з доступних можливостей обирає спосіб 

дії і специфічні дії, що мають привести до раніше намічених цілей. 

 

Рис. 3.2. Модель лінійного планування 

 

Цілі є досить змінними, майбутнє досить невизначене, дії, що 

випливають з цілей досить невиразні, часом виявляється, що раніше 

визначені цілі пояснюють лише невелику частину різноманітності видів 

діяльності. Імовірно, в даний час дії пов’язані з цілями набагато тісніше, ніж 

ми звикли, тому кращі результати принесуть трактування цілей як підсумку 

попередніх дій [6]. 

 

 

Рис. 3.3. Модель нелінійного планування. Джерело: Р. І. Арендс (1998) 

 

На практиці досвідчені вчителі поєднують обидві моделі, оскільки 

важливими є всі властивості, що їх характеризують. Під час інтегрального 

планування уроки не розглядаються як закрита організаційна цілісність. 

 

цілі дії результати 

 

дії результати цілі 
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Базовою структурою стає тематичний блок, реалізація якого може бути 

запланована на один або декілька днів. 

Відправною точкою для такого планування – тематичного блоку – 

можуть бути між іншим події, які відбуваються навколо дитини, екскурсії, 

шкільні заходи, переживання дітей тощо. 

Для запланованих тематичних блоків добираються завдання, що 

пов’язані з формуванням у дітей індивідуальної компетенції, здійснюючи 

перед тим інтерпретацію змісту навчання в галузі семи предметів. Потім 

планується робота із завданнями з навчання польської мови, математики, 

природознавства, мистецтва (пластичне), техніки, музики та фізичного 

виховання [292]. 

Додатковою перевагою цього плану є те, що в його складанні беруть 

участь також учні. Від їхніх ідей, можливостей, проектів і творчості залежить 

час, призначений на виконання плану роботи та способи цього виконання. 

Однак найважливішим є знання, досвід і творчість самого вчителя, збагачена 

фаховою та психолого-педагогічною літературою. 

Наступним етапом планування роботи вчителем, в якому беруть участь і 

діти, є проектування сценарію дня (днів). Цьому тематичному блоку 

відповідає сценарій дня або днів діяльності дитини в школі, який може мати 

таку структуру: тема блоку, тема дня або тема кількох днів, освітні цілі, тема 

(в журнал), методи, форми роботи, дидактичні джерела і хід навчального дня 

відповідно до таких таблиць: 

 

Таблиця 3.3. 

 

Цілі 

(встановлені 

етапи) 

Умови, що 

спонукають 

до дії 

Завдання 

для учнів 

Діяльність 

учнів 

Галузь 

діяльності 
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Джерело: Е. Міщорна (1997) 

 

 

 

Таблиця 3.4. 

 

 

Тематичне 

коло 

Тема 

дня 

Інтегрований 

зміст 

навчання 

Дидактичні 

засоби 

Знання, 

вміння, 

суспільно 

прийнята 

поведінка 
     

 

Джерело: Е. Б. Цивінська, Т. Яніцка-Панек, Л. Желковська (1999) 

 

Таблиця 3.5. 

 
 

Тема 

блоку 

Теми 

окремих 

занять на 

весь день 

Загальні 

цілі 

Оперативні 

цілі: 

дидактичні 

та виховні 

Процедури 

досягнення 

цілей 

Дидактичні 

засоби і 

посібники 

      
 

Джерело: Е. І. Ляска, Т. Пйонтек (2005) 

 

Наведена форма планування відображає характер інтегрального 

навчання, забезпечує перехід від однієї галузі діяльності до іншої “м’яким” 

способом, тобто з однієї завершеної діяльності випливає наступна, 

наприклад, з математики – технічна, з природознавства – польська мова. 

Добре знання цілей визначає дидактичні ситуації, створюючи 

сприятливі умови для викладання і навчання в процесі роботи. Учитель може 

вільно розпоряджатися часом, призначеним на виконання завдань у різних 
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галузях навчальної діяльності, маючи справу тільки з розподілом 

щотижневого бюджету часу, який визначає програма на предмет і клас. 

Щоденне планування інтегрованої освіти – це визначення того, які 

дидактично-виховні завдання прагне реалізувати вчитель з учнями у певний 

день діяльності [19]. Таке планування здійснюється у формі конспекту занять 

або сценарію, де вміщуються такі відомості, піддані відповідній рефлексії: 

1) головна тема, 2) тема блоку, 3) тема дня, 4) оперативні цілі, 5) методи, 

6) форми, 7) дидактичні джерела, 8) організація та проведення занять. 

Інша і більш детальна модель сценарію включає в себе такі складові: 1) 

системну тематику методологічних уроків, 2) методологічний конспект, а в 

ньому – тема методологічного заняття, провідна ідея, розвивальні цілі, 

навчальні цілі, виховні цілі, принципи навчання, принципи виховання, 

методи навчання, форми роботи, дидактичні джерела та хід методичного 

уроку [54]. 

Внутрішній порядок конспекту у вертикальному і горизонтальному 

розумінні – це бажана конструктивна ознака відповідно до системного 

принципу поєднання всього з усім, наприклад, теми з принципами, цілей з 

обраними методами тощо. 

Оптимальне використання часу, передбаченого в межах навчального 

плану для учнів I – III класів, спонукало шукати способи інтеграції (раніше 

кореляції). Кореляція в найзагальнішому сенсі – це взаємозалежність і 

взаємозв’язок між об’єктами або поняттями. В педагогічному аспекті – це 

узгодження і впровадження у навчання окремих предметів певного 

паралелізму, який полягає в доповненні та впливі різних частин одних і тих 

же питань в різних класах. Кореляційні зміни в умовах предметного навчання 

– це використання змісту деяких предметів для розробки змісту інших 

предметів. Сучасні ідеї так званого об’єднання змісту предметів, що діють 

під назвою блочного навчання, інтегрованого або інтегрального навчання є 

радше кореляцією, а не інтеграцією у властивому розумінні цього слова 

[284]. 
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З урахуванням цих міркувань, неможливо перенести зміст у 

попередньому обсязі з програми окремих предметів до інтегрованого 

навчання. Слід зробити вибір, виокремити ключові слова, деякі залишити, а 

деякі передати позашкільному навчанню (ЗМІ, художня література). 

Система навчання в цілому, скасовуючи поділ матеріалу на предмети, 

зосереджує весь процес навчання і виховання навколо деяких тем – питань 

або ситуацій, які відбуваються в житті дитини, в навколишньому та 

соціальному середовищі дитини; вони відповідають її спонтанним інтересам, 

потребам і можливостям когнітивного розвитку на даному етапі [54]. Це 

важливе твердження стосується сукупності вибору і порядку змісту 

навчальних і виховних програм початкової (І – ІІІ класи) освіти. 

Педагоги вважають, що зміст освіти складається з трьох елементів: 

1) повідомлення у формі навчального матеріалу і психічних змін 

(програмні тези), 2) зміна, яка має відбутися в повідомленнях, навичках та 

системі цінностей, тобто в структурі, складі цих повідомлень, а також 3) самі 

дії суб’єкта, які спричиняють зміни в людській діяльності. 

Переглядаючи перелік змісту обраних програм, можна помітити 

“об’єктну розбіжність”, незважаючи на спільні цілі навчання та виховання. 

Про сукупність системи початкової освіти по відношенню до 

навчальних планів, на нашу думку, можна говорити, коли: 

– інтегрально (цілісно) представлено цілі навчання і виховання з огляду 

на неподільність особистості суб’єкта – дитини; 

– зміст (теми і вправи) пов’язані тематично (системно) відповідно до 

встановлених критеріїв, які можуть бути середовищем, в якому перебуває і 

розвивається дитина, наприклад: календар природи, події в житті школи і 

найближчого оточення; 

– цілісно представлено навички дитини, значущі і необхідні для 

подальшої освіти, наприклад, аудіювання, говоріння, читання, письмо, 

рахунок, спостереження, відтворення, створення, зміцнення здоров’я та 

безпеки; 
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– враховано взаємозв’язок між окремими складовими структури 

програми: спільні цілі, зміст навчання, вибір освітніх заходів, очікувані 

досягнення учнів, адаптована система опису прогресу в галузі навчання і 

розвитку учня, активізуючи підхід до визначення методів, форм і 

дидактичних джерел; 

– назва програми інформує про її ідею. 
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Висновки до третього розділу 

 

Нові професійні завдання, що постають перед школою у зв’язку з її 

реформуванням, спонукають до аналізу і переосмислення професійного 

профілю учителя інтегрованої початкової (І - ІІІ класи) освіти. Ефективність 

освіти зумовлюється людиною, що реалізує її цілі, тобто суб’єктом, який 

навчає і виховує (Л. Хурл, Є. Нємєц, М. Новак, Р. Пахоцінський, Шульц, 

Штобрин, Б. Шьліверський, Вєржбіцький, Волошин). Мають місце 

принципові відмінності між роллю вчителя в традиційній моделі освіти, яка 

була актуальною до 1999 року, коли домінував поділ змісту освіти на 

навчальні дисципліни, що були окремими компонентами системи освіти в I - 

III класах, а саме: польська мова, математика, навколишнє середовище та 

суспільство, образотворче мистецтво, музика, технологія, фізкультура. На ці 

предмети передбачалася конкретна кількість годин: польська мова і 

математика – по п'ять годин на тиждень, інші предмети - по 2 години. Так 

тривало до 1999 року. Вчитель початкової школи того періоду (як тоді 

називали цей етап навчання) володів знаннями предметних методик і 

проектував окремі уроки для кожного предмета, не дуже переймаючись 

співвідношенням змісту; вони в основному обмежувалися тематичною 

кореляцією. Учень мав підручники і зошити з вправами для окремих 

предметів. Навчання здійснювалося в рамках семи обраних галузей знань, а 

їх інтеграція мала відбуватися спонтанно в свідомості учнів. Після 2000 року 

було запроваджено додаткову освіту: заняття з комп'ютером і вивчення 

іноземної мови, медичних знань. Водночас було змінено назву освіти, цілі, 

зміст навчання та результати. Одночасно зросли вимоги до кваліфікації 

вчителів цієї ступені освіти. 

У системі інтегрованої освіти вчителі повинні мати спеціальну, 

психологічну, дидактичну компетентність, яка спонукає до переосмислення 

та реконструкції принципів освіти (Д. Ал-Хаміси, Є. Бамбка, Х. Хамер, 

Лейман). До потрібних компетенції належать: науково-спеціальні, науково-
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педагогічні, інтерактивні, комунікативні, реалізаційні, інтерпретаційні, 

вміння дбати і захищати, фасилітаторські, трансгресивні, вміння 

співпрацювати, вести переговори і вміння саморефлексії (У. Єрушка, 

Т. Новацький, Пуслецький, В. Стриковський, Стриковська, Пєлаховський, 

М. Цацковська, С. Палка, З. Вятровський та ін.). 

У нових умовах, тобто в умовах інтегрованої освіти, початкова (І - ІІІ 

класи) освіта потребує вчителя, який заслуговує на те, щоб називатися 

сучасним, учителя, який перебуває у постійному пошуку й не допускає у 

роботі стереотипів і рутини, постійно збагачує свій освітній досвід 

(С. Мєшальський, Т. Левовіцький, Я. Шиманський, М. Радвіловіч, 

К. Роджерс, І. Войнар, Т. Захарук).  

Аналіз педевтологічної літератури під кутом завдань, обов'язків і 

компетенцій учителів дає можливість виокремити різні критерії поділу, 

наприклад, неспецифічні - такі, які повинен мати кожен учитель у процесі 

навчання в широкому його розумінні, і специфічні, що залежать від 

особливостей навчання дітей молодшого шкільного віку. Інший підхід 

(С. Диляк) передбачає базові, необхідні, бажані, інтерпретаційні, реалізаційні 

та самостворювальні компетенції. Автори, що займаються дослідженням 

проблем інтегрованого навчання, виокремлюють проінтеграційні, 

міжособистісні, пізнавальні, терапевтичні та організаційні компетенції 

(Є. Бомбка, Т. Захарук). 

Особистісно орієнтована педагогіка визначає дії вчителя інтегрованої 

початкової освіти за багатьма ознаками, тобто як мистецтво, як дію пізнання, 

впорядкування і надавання сенсу реальності, як формування людини, що 

вчиться протягом усього життя і шукає знання та вміє поєднати це з 

практикою навчання (Ч. Купісєвіч, Т. Левовіцький, З. Вятровський). 

Розглядаючи образ учителя в процесі виховання сучасних учнів I–III 

класів, бачимо застосування і обґрунтоване базування на гуманітарній думці; 

особливо на персоналізмі, що є одним із сучасних напрямів мислення. 

Додаткове обґрунтування можна знайти у парадигмі суб'єктної освіти, яка 
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розуміється як широке визначення різних галузей потреб людини і її освіти 

(Черепаняк-Вальчак, К. Денек, Кузняк, В. Кремень, Штобрин, 

Б. Шьлівервський, І. Зязюн). Вона не може бути реалізована в моделі 

академічної освіти або безперервного навчання, спрямованого на 

формування людини за певним зразком. Іншим аспектом парадигми освіти є 

називання суб'єктності метою освіти. 

Завдання школи - відновити цінності і, насамперед, суб'єктність 

людства, чутливість і уяву, творчу роботу, відповідальність, гідні відносини, 

цінність спільноти і злагоди (Дружка, К. Островська, З. Вятровський, З. 

Зімний). Отже, метою освіти є розвиток конкретної дитини як особистості, 

унікального індивіда із діагностованими розумовими і фізичними 

можливостями та індивідуально визначеним шляхом розвитку, із 

збереженням партнерства рідного дому - батьків або законних опікунів.  

Як свідчать резульати досліджень психологічних проблем розвитку 

дитини, в інтегрованому навчанні докорінно змінюються види і форми 

активності і діяльності учнів молодших класів, а також спосіб організації 

змісту освіти (навчального матеріалу). Всі види навчання - польської мови, 

математики, природниче, соціальне, етичне, лінгвістичне, художнє, музичне, 

інформатики, технічне та фізичне (охорона здоров'я) - мають велике значення 

для розвитку дитини і виконують своєрідні функції. Це означає, що в плані 

виховної роботи не слід надавати перевагу одному виду навчання за рахунок 

іншого. До цього вчителів початкової освіти зобов’язує перший навчальний 

план (1999). Цей принцип зберігається у шести наступних документах, 

опублікованих до 2017 року. Особливо важливим вмінням сучасних учителів 

цього етапу навчання є здатність інтерпретувати навчальний план і обирати 

програму навчання, яка пропонує відповідні моделі інтеграції; адже 

трапляється, що на видавничому ринку з'являються навчальні програми, які 

закріплюють предметне навчання (Р. Вєнцковский, Д. Клус-Станьська, 

М. Новіцька).  
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Корисним в новому освітницькому середовищі є вміння інтегрувати 

зміст освіти, але не в формі простої кореляції, об’єднання і асоціації, а 

шляхом створення нових структур, в яких знання пов'язуються за принципом 

мережі і конструкції. Виокремлені на основі теорії систем і шляхом аналізу 

педагогічних припущень (історичних і сучасних) якісні моделі можуть бути 

основою ефективних професійних дій.  

Трансформація системи освіти, що відбулася у 1999 - 2017 роках, 

свідчить, що досягнуто зміни цілей, змісту і сутності планування 

педагогічної роботи (трансформація). Планування - це такий добір операцій, 

змісту і умов, що дає можливість оптимально домогтися досягнення цілей і 

усунити бар’єри, які могли б перешкодити цьому. 

У планах виховної роботи в умовах інтегрованого навчання можна 

виокремити блоки або тематичні частини, реалізація яких може бути 

досягнута шляхом виконання навчального проекту. Центром або основою 

проекту може бути проблема з будь-якої галузі освіти, навколо якої вчитель у 

співпраці з учнями визначає питання дослідження. Робота вчителя з групою 

має певну автономію, яка виражається у авторському виборі конкретних 

цілей, змісту, методів, форм і засобів навчання, спрямованих на досягнення 

освітніх результатів, визначених в навчальному плані для початкової освіти. 

Підтвердженням такого визначення інтегрованої освіти є, зокрема, 

психологічні та педагогічні ідеї і принципи таких теоретиків і практиків, як 

Г. Ейблі, Дж. Брунер, Клапареде, О. Декролі, Дж. Дьюї, П. Галперін, 

Д. Ельконін, У. Кілпатрик, Ж. Піаже, М. Монтессорі, Дж. Стівенсон, 

Л. Виготський і сучасні моделі (Б. Білєвіч-Кузня, Хелм, Кац, Д. Клус-

Станьська, Т. Парчевська, Валошек та ін.). Сьогодні їхні праці треба 

прочитати по-новому, шукаючи обґрунтування для змін в освіті, які нині 

відбуваються, і створити модель навчання учнів для майбутнього. Кореляція 

дидактичних компонентів має важливе значення, оскільки їх 

взаємовідносини підтверджують синергію. В управлінні процесом 
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запровадження змін у галузі освіти, в тому числі навчання за інтегрованою 

системою слід використовувати саме такий підхід. 
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РОЗДІЛ IV 

КОМПЕТЕНЦІЇ УЧИТЕЛЯ У ВИЗНАЧЕННІ ЦІЛЕЙ 

 

4.1. Знання вчителя про дитину 

 

Початкова освіта – це складний об’єкт наукових досліджень, а також 

широка галузь праксеологічного знання. Вона охоплює широкий спектр 

знань, що стосуються навчання дітей польської мови, математики, 

відомостей про навколишнє середовище, малювання, музики, моторики, 

основ психології, філософії, медицини і фізіології, а також питань виховної 

роботи. 

Перелік окремих зазначених питань вказує на те, що початкова 

інтегрована освіта потребує комплексного складного підходу. Крім того, 

варто зазначити, що період початкової освіти є важливим етапом у розвитку 

дитини, оскільки саме тоді відбувається її перехід від дитинства до початку 

підліткового віку. Від того, якого рівня навичок і вмінь буде досягнуто, 

залежить значною мірою подальший “безпроблемний” розвиток дитини, 

стверджують Р. Вєнцковський (R. Więckowski) [283] і Е. Міщорна (E. 

Misiorna) [195]. Отже, в нашій системі освіти потрібно всіляко підкреслювати 

важливість педагогічної роботи з дитиною молодшого шкільного віку, позаяк 

цього вимагають її потреби. 

По суті переконливо висловлюється про це і Р. Вєнцковський [282]: 

“пізнання дитини є основою для педагогічної роботи; потреби й прагнення 

дитини визначають характер і зміст освіти; замість того, щоб контролювати, 

оцінювати і перевіряти досягнення учня, слід відзначати цінність 

пізнавальних зусиль дитини, використовуючи методи спостереження, а 

вираженням цієї цінності має бути описова оцінка”. Така позиція суголосна з 

твердженням Дж. Брунера (J. Bruner), [26] який наголошує, що основною 

умовою для розвитку дитини є планування і проведення навчальної роботи, у 
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якій слід намагатися реалізувати пізнавальну і трансгресивну концепцію 

розвитку дитини. 

Серед багатьох умов, що визначають вплив шкільної освіти на дитину , 

теоретики і практики педагогіки на перший план висувають обізнаність 

колективу освітян (не тільки вчителів) щодо ролі і значення дитинства 

упродовж усього шкільного життя учня, оскільки педагогічні помилки, 

вчинені щодо дитини, не підлягають виправленню. 

Психічний розвиток дитини має індивідуальний характер, зумовлений 

різними факторами, які його стимулюють або уповільнюють. Проте можна 

виокремити деякі більш загальні явища і закономірності, характерні для 

дитини віком 7 - 10 років. Цей загальновідомий психологам факт дає право 

виділити певні етапи в розвитку психічного здоров’я, котрі не є статичними, 

а динамічними. Між ними складно провести чітку межу, бо вона залежить від 

конкретних чинників, що впливають на людину індивідуальним чином. 

Окремі етапи розвитку дитини не є формальними структурами: досить часто 

не залежать від віку як такого, але залежать від конкретних знань, які 

засвоює дитина у процесі власного розвитку. Таким чином, дитина може 

одночасно перебувати на різних стадіях розвитку відповідно до різних 

галузей знань. Кожна дитина проходить індивідуальний шлях власного 

розвитку [239]. 

Сучасна психологія розвитку приймає тезу про тісний взаємозв’язок і 

взаємопроникнення спадкових чинників, особливостей навколишнього 

середовища, власної активності суб’єкта, а також значення навчання і 

виховання в розвитку людської особистості. 

Педагогом, який звернув увагу на взаємозв’язок між навчанням і 

розвитком, був Л. Виготський [294]. Зокрема, він проголошував тези про 

“розвивальне навчання” або про необхідність при оцінюванні брати до уваги 

рівень розвитку дитини, так звану зону найближчого розвитку. Врахування 

обох рівнів розвитку – актуального та інформаційного (про процеси, що 

лише почали формуватися) – уможливлює психологам і педагогам 
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організацію навчання, що випереджає розвиток. Л. Виготський [294] 

стверджує, що правильно структурований процес навчання “скеровує 

розумовий розвиток дитини, започатковуючи подальші процеси розвитку, без 

яких навчання стало б неможливим”. 

На важливість діяльності дитини в процесі розвитку також вказував 

Ж. Піаже [227], який, на відміну від Л. Виготського та інших психологів, був 

тієї думки, що навчання справді є чинником необхідним, але недостатнім, 

щоб стимулювати і скеровувати розвиток, оскільки інтелектуальні структури 

формуються поступово, досягаючи все більш високих рівнів насамперед у 

процесі дозрівання. Навчання і виховання може певною мірою прискорити їх 

утворення, але результати видно тільки тоді, коли у дітей попередньо 

зародилися ці структури, формуючи основу для появи нових і більш 

складних. Усе ще існують розбіжності у поглядах щодо обсягу можливостей 

впливати на розвиток [140]. Питання про зв’язок між чинниками дозрівання і 

предметного та особистого середовища в розвитку людини розглядалося в 

психології, педагогіці та інших науках протягом тривалого часу. “Навіть 

якщо ми приймаємо, – зазначає М. Карвовська-Стручик (M. Karwowska-

Struczyk), – що розвиток дитини є результатом динамічної взаємодії між його 

генетичною та біологічною обумовленістю з одного боку і впливом 

середовища з іншого, все одно ми ставимо собі запитання, як навколишнє 

середовище впливає на дитину і до яких результатів це призводить” [140]. 

Інше принципове питання – це участь дитини у власному розвитку. 

Не вдаючись в історію довготривалих суперечок про чинники і умови 

розвитку, слід визначитися з поняттям розвиток. Розвиток особистості, або 

онтогенез, являє собою динамічний довготривалий процес, результатом 

якого стають кількісні і якісні зміни в усій діяльності суб’єкта і окремих 

психічних функцій. Ці зміни у розвитку є прогресивними і зосереджуються 

на переході від “нижчих” до “вищих” форм діяльності, на досягненні більш 

досконалих форм регулювання відносин особистості із зовнішнім світом 

[239]. 
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Розвиток являє собою безперервний процес, починаючи з моменту 

зачаття дитини і протягом усього життя. Концепція тривалості та змін у 

розвитку не визначає тільки позитивні зміни, хоча багато психологів і 

педагогів говорять про цей процес, як такий, що спрямований на покращення 

і вдосконалення. Спостерігається диференціація темпів розвитку для кожної 

зі сфер, а також преференції для розвитку окремих здібностей. 

Розвиток складається з послідовних універсальних етапів, але їхні темпи 

і прояви є індивідуальними і часто відмінними [140]. Семирічна дитина, яка 

йде до школи, перебуває на межі двох стадій розвитку, які раніше називали 

періодом другого і третього дитинства. Відповідно до прийнятої нині 

термінології – це дошкільний вік (3 - 7 років) і молодший шкільний вік (7 - 11 

років). 

Кожен період розвитку є наслідком (результатом) попереднього етапу і 

обумовлює наступні [229]. Орієнтовно у період 7 - 10 років можна виділити 

деякі симптоматичні особливості поведінки, потреб та здібностей дитини. 

Передбачається, що ознакою переходу дитини на стадію молодшого 

шкільного віку, є досягнення нею шкільної зрілості, тобто такого рівня 

фізичного і психічного розвитку, на якому вона стає сприйнятливою і 

чутливою до впливу школи і який уможливлює регулярне навчання в 

першому класі [245]. Автори досліджень підкреслюють, що діти, готові до 

навчання в школі, відзначаються достатнім фізичним і руховим розвитком. 

Ці діти також мають адекватні знання про світ і здатні орієнтуватися в 

найближчому оточенні (довкіллі). Вони здатні спілкуватися з іншими 

людьми. Не менш важливими вважаються й інші психічні властивості 

дитини, серед яких – здатність до інтенціональної дії, тобто такої, яка має 

конкретну мету, а також певний рівень соціалізації, завдяки чому 

налагоджуються та підтримуються дружні відносини з однокласниками і 

виконуються завдання вчителя, адресовані всьому класу. Діти 7 років вже 

мають здатність опановувати імпульсивні емоції і афекти, а також 

вгамовувати гнів, тривогу, страх і контролювати власні емоційні стани. Це 



 162 

зовсім не означає, що для кожної семирічної дитини характерний саме такий 

рівень розвитку. Маються на увазі лише загальні орієнтири, оскільки в класі є 

також діти, котрі відстають від інших, що може свідчити про відсутність 

гармонії в розвитку і особливі освітні потреби. Визначення шкільної зрілості 

на основі спостережень або досліджень є завданням учителя, часто у 

співпраці з психолого педагогічною консультацією (психологом). 

Молодші діти сприймають навколишні предмети і явища реалістично і 

цікавляться насамперед світом речей, а не ідей. Їхня орієнтація в реальності 

ґрунтується на безпосередній дії. Семирічні діти вже мають досить багатий 

досвід, який, проте, часто стосується конкретних і окремих фактів та подій. 

Для першокласників часто характерна неабияка спостережливість. 

Проблемою для дітей є синтез понять, розуміння наявних у текстах думок і 

основних ідей, особливо якщо це логічні відношення (причинно-наслідкові 

або часу), а не безпосередні просторові. 

Поступово дитина набуває навичок зв’язного мовлення: говорити 

коротко, впорядковано і не відхиляючись від теми [238]. Роль мови як 

окремого моменту організації практичної поведінки дитини є вирішальною 

для розуміння не тільки структури, але і генезису складних форм будь-якої її 

діяльності. На початку розвитку дитини мова стає найважливішим, 

вирішальним чинником. Дитина, яка говорить під час вирішення практичних 

завдань, що потребують використання інструментів, та з’ єднує мову і дію в 

одне ціле, вносить соціальний елемент у свої дії і, таким чином, визначає 

долю цієї дії і розвиток своєї поведінки, – говорить Л. Виготський [294]. Для 

вчителів початкової інтегрованої освіти це дуже важливі напрямні для 

планування в навчально-виховному процесі ситуацій і вправ на вільне 

мовлення та побудову коротких логічних висловлювань на певну тему. 

Вікова психологія також вказує на важливі закономірності пам’яті дітей 

у віці 7 років. Це пам’ять активна, але ще не скерована логікою мислення на 

вибір істотного змісту навчального матеріалу. Діти у віці від шести до десяти 

років запам’ятовують те, що бачать довкола, і те, що чують від учителя, а 
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також вірші та прості тексти читанок, якщо вони стосуються питань, 

близьких їхньому досвіду. Запам’ятований матеріал часто відтворюється 

вірно і довго зберігається у пам’яті, якщо стимулює їхню цікавість і викликає 

різні почуття. 

Набагато складніше запам’ятати або пригадати правило, наприклад, 

орфографічне чи граматичне, навіть при тому, що діти розуміють його 

значення і можуть застосувати на практиці [239]. Часто підкреслюється, що 

як пам’ять, так і увага молодших школярів на цьому етапі мимовільні, тобто 

їхній перебіг і результати не є свідомо організованими і контрольованими. 

Дитина зосереджується на цікавих і привабливих явищах, предметах, на 

нових і невідомих, проте достатньо конкретних, щоб ними зацікавитися. Але 

вона не здатна на тривале утримання уваги або на раціональну, свідомо 

спрямовану розумову роботу над текстом, яка потребує відповідного часу. 

Семирічна дитина охоче робить те, що приносить їй задоволення і 

пов’язане з грою. В іншому випадку нудьгує, особливо коли заняття 

одноманітне і наслідки дій помітні не відразу. Учні з цікавістю беруть участь 

у заняттях, які дають їм можливість “маніпулювати” своїми знаннями в 

різних навчальних ситуаціях, і таким чином дають можливість самостійно 

відкривати “нові знання”, щораз вищого рівня узагальненості [19]. В ході 

подальшого розвитку відбувається процес інтеріоризації практичних навичок 

і дитина більшою мірою основує свою діяльність на уявленнях і символах. 

На підставі своєрідних властивостей дитини молодшого шкільного віку, 

можна стверджувати за Р. Вєнцковським [285], що симптоматичною формою 

її діяльності є діяльність ситуативна, функціональна, або так звана 

контекстна. 

Багато вчених порушують питання про те, чи в процесі навчання учнів 

слід звертати увагу на кількість фактів та інформації, яку дитина повинна 

засвоїти, чи скоріше на те, що вона може з цими фактами чинити, їх 

змінювати, щоб у творчий і, по можливості, самостійний спосіб робити 

“відкриття” шляхом інтенсивної розумової діяльності [26]. “Це 
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епістемологічна загадка, – стверджує Дж Брунер, – чому в традиційній освіті 

часто увага акцентується на обсязі і різнобічності навчання, а не на 

інтенсивності і поглибленні” [26].  

Відповідь на це питання міститься, зокрема, у твердженні, що 

“розумовий розвиток дитини є лише одним із багатьох завдань, які 

реалізуються в дитячому садку (і школі), тому вчитель повинен їх 

аналізувати і впроваджувати в ширшому контексті – різнобічному розвитку 

особистості дитини. Цього не вдасться зробити без ретельних і ґрунтовних 

психологічних знань, які повинні бути тісно інтегровані з педагогічними і 

методичними напрацюваннями” [19]. 

За словами С. Гуза (S. Guz) [81], “уже сам факт прийняття дитиною 

нових і важливих із суспільного погляду обов’язків, змінює взаємне 

ставлення батьків до дитини. Наприкінці дошкільного віку діти починають 

прагнути до нового соціального статусу, до діяльності високого соціального 

рангу”. 

З розвитком соціальної взаємодії в дитячому колективі відбувається 

ознайомлення дитини з новими моральними відносинами, заснованими на 

взаємній повазі і приводять до певної автономії. У період молодшого 

шкільного віку можна спостерігати дотримання правил, які сприймаються як 

“священні”, недоторканні, оскільки встановлені значущими людьми 

(учитель, один із батьків). Поступово діти починають бачити у правилах 

результат домовленості ровесників і припускають, що вони можуть бути 

змінені, якщо існує демократично урегульований консенсус [229]. Дітей 

більш старшого віку приваблюють критерії, пов ’язані безпосередньо з 

такими цінностями, як справедливість, зберігання таємниці, допомога. 

Збираючи і аналізуючи досвід різних дій, ситуацій і виконуваних 

завдань, дитина створює все більш чіткий образ себе як з погляду “Я – 

реальне”, так і “Я – ідеальне”. Одночасно розвивається і визначається 

регулювання її індивідуальних інтересів [81]. 
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Початок відвідування школи є для дитини свого роду фізіологічним 

шоком, викликаним зміною способу життя. Як вважає К. Влажнік (K. 

Wlaźnik), “протягом навчання у початковій школі триває інтенсивний процес 

окостеніння скелету, зміцнення скелетних м’язів і кістково-суглобового 

апарату. Все це поступово робить тіло дитини міцнішим, збільшується сила, 

витривалість і загальна вправність. Дитина, яка починає відвідувати 

початкову школу, вже освоїла всі основні форми руху, проте ще треба 

попрацювати над поліпшенням координації” [289]. 

На думку лікарів і психологів, дитині у віці 7-10 років для належного 

фізичного та розумового розвитку необхідно 3-4 години на день, включаючи 

і рух [74]. Незаперечна цінність руху як чинника, що стимулює розвиток, 

спонукає запланувати у рамках інтегрованої освіти навчальні ситуації з 

руховими вправами. 

Важливість і значення дидактично-виховної роботи в I – III класах 

інтегрованої початкової освіти визначається специфічною пластичністю 

дитячої психіки, її податливістю до зовнішніх впливів, а також щире бажання 

працювати, бути активним і творчим. За словами М. Пшетачнікової і 

Т. Врубель (M. Przetacznikowa, T Wróbel) [239], практично немає дітей 

ледачих, які не хочуть і не здатні працювати над собою. 

“У свідомості теоретиків і дослідників, що займаються питаннями 

дитячого розвитку, закодовано фрагментарні і часткові уявлення про дитину. 

У риториці розвитку вони піддаються детальному, але обмеженому аналізу, 

що тільки підкреслює їхній відносний, а не універсальний характер”, – пише 

М. Карвовська-Стручик (M. Karwowska-Struczyk) [140], ніби заохочуючи до 

цілісного, глобального у контексті нинішніх концепцій підходу. Вона 

доводить, що розвиток особистості дитини є процесом “становлення”, 

завдяки якому особа бере на себе відповідальність за своє життя і 

розвивається унікальним та неповторним чином. 

Учителі початкової інтегрованої освіти, опираючись на здобуті і 

постійно оновлювані предметні та методичні знання, повинні дбати про 
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створення сприятливих умов для розвитку дитини. Це явище відоме як 

“вихід” поза межі наданої інформації. Учитель насамперед забезпечує дітям 

матеріал для творчої діяльності. Найкращі матеріали для творчості – 

неструктуровані: пластилін, глина, тканина, кубики тощо. У процесі 

інтерпретації роботи вчителя, на підставі спостереження чи власної 

самооцінки, намагаємося не лише визначити образ дитини, який виявляється 

інтуїтивно в процесі виконуваної навчальної діяльності, а й визначити 

основні чинники втілюваної концепції розвитку дитини [240]. 

Отже, основою для оцінки якості освіти є так звана перцепція 

(реєстрування помічених явищ, поведінки, документів або інших матеріалів). 

Перцепція включає в себе не лише бачення, спостереження, але й розуміння, 

оцінку та переживання. Це потребує виняткової компетенції спостерігача або 

експерта, а також їхньої особистої культури в соціальних взаємодіях. 

Оцінювач повинен не тільки реєструвати, а й розуміти, оцінювати та мати 

власну думку про компетентність дій педагога (це іноді називають загальним 

враженням) [240]. 

Все частіше у теоретиків навчання зустрічається думка, що кожна 

дитина – це окремий суб’єкт, який має відповідний тільки для нього темп 

розвитку. Програми розробляються з урахуванням індивідуальних 

відмінностей у здібностях та інтересах. У різних вчительських та учнівських 

проектах беруться до уваги різні рівні здібностей і вмінь, різні стилі подачі 

матеріалу і його засвоєння. 

Діти можуть довільним чином здобувати навички читання, письма, 

розуміння чисел і математичних формул тощо. Наприклад, не кожна дитина 

у віці семи – восьми років може опанувати навички читання; деякі діти 

починають гарно читати у віці дев’яти – десяти років, інші чудово читають 

вже у віці шести років. Крім того, діти відрізняються між собою здатністю 

логічно мислити, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, фізичною 

вправністю. Стратегія дати змогу дитині розвиватися власним шляхом є 

необхідною для її індивідуального розвитку [2]. 
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4.2. Активність учня та обрані стратегії навчання 

 

Завдання сучасної школи (освіти) з-поміж іншого полягає у створенні 

умов для формування в учнів об’єктивної картини світу. У повсякденній 

дошкільній та шкільній реальності дитина/учень має відчувати і сприймати 

пізнаваний світ у відносній цілісності. Важливо, щоб дитина освоювала, 

відчувала і переживала “інтегровану” реальність як з когнітивного, 

емоційного, соціального погляду, так і в безпосередній дії. Добре, якщо 

кожен учасник навчального процесу може накопичити якомога більше 

досвіду, приймаючи різні рішення, які випливають з його внутрішньої 

мотивації і потреби бути активним, і завдяки яким людина формує окремі 

уявлення про світ, виробляючи при цьому соціальні компетентності. 

Для того, щоб відповідати цим вимогам, сучасний учитель має 

дотримуватися принципів конструктивістської педагогіки (Lubomirska, red., 

Klus-Stańska, Nowicka 2005; Bałachowicz i Kowalska red. 2006; Niemiec 2006 

та інші), яка ґрунтується на спадщині Ж. Піаже, Л. Виготського, 

М. Монтессорі, Дж. Брунера, Дж. Дьюї, Е. Клапареда, Г. Ейблі. 

На етапі виявлення здібностей та інтересів дитини слід визначити рівень 

її знань та інтелектуальні інтереси [71]. Вчителям пропонується спостерігати 

за учнями для того, щоб визначити їхні інтереси і запланувати виконання 

проектів, зміст яких відповідатиме потребам і здібностям учнів [85]. 

Психологи наголошують, що пізнавальна діяльність людини за 

характером не є рецептивною, але інтерпретаційною і конструктивною Цей 

принцип надзвичайно добре обґрунтовано теоретиками, емпіриками і 

практиками, які шукають оптимальні форми підтримки розвитку дітей, 

використовуючи знання сенсорних переваг особистості і пропонуючи 

мультисенсорне навчання. 

Мультисенсорний підхід означає активацію більш ніж одного органу 

чуття в навчанні, зокрема, застосування руху і дотику , а якщо це можливо, 
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то і смаку, запаху, рівноваги. Чим більша кількість каналів, через які нова 

інформація надходить в кору головного мозку, тим більше залишиться 

нейронних слідів і тим тривалішими вони будуть. 

Виявляється, що серед дітей, яких навчали за конструктивістським 

методом, відзначається вища частотність взаємних контактів, а також більша 

кількість і різноманітність стратегій співпраці та багатший досвід. Це лише 

деякі аргументи на підтримку доцільності навчального процесу на основі 

накопичення безпосереднього досвіду. 

Тим часом польська школа, як і раніше, базується на моделі, яку 

Л. Кольберг і Р. Мейер називають культурною трансмісією (цит. за: 

Z. Kwieciński, Witkowski red., 1993) і в якій передбачається, що “знання і 

цінності, які є складовою культури, засвоюються дітьми через наслідування 

моделей поведінки дорослих або шляхом безпосереднього навчання з 

застосуванням нагород і покарань”, – стверджує Д. Клюс Станьська (D. 

Klus-Stańska) [149]. 

Проводячи протягом 2003–2016 років дослідження серед учителів I – III 

класів, аналізуючи плани уроків і спостерігаючи за їх проведенням, можемо 

стверджувати, що постановка навчальних цілей і їх досягнення базується на 

біхевіористському підході [108]. У контексті актуальних спостережень за 

педагогічною практикою виникало питання, чи вчителі ознайомлені з 

новинками вікової психології і якою мірою, оскільки зміна навчальних цілей 

може виявитися непоміченою. Біхевіоризм впливав і продовжує впливати на 

педагогічну практику, зокрема, як відкрито прийнята теорія, що формує 

дидактичні принципи [146]. Цей висновок підтверджується результатами 

досліджень в галузі педагогіки. 

У зв’язку з критикою навчальної стратегії початкової освіти слід знову 

пригадати концепції Дж. Брунера [26], Г. Еблі, Е. Ґрущик-Кольчинської та 

інших педагогів. Дослідження генетичної психології Піаже показують, що 

відношення, які існують між практичними і інтелектуальними операціями, 

набагато сильніші, ніж це здавалося на основі оцінки дорослої людини. 



 169 

Мислительні операції можна розуміти як інтеріоризовані форми конкретних 

операцій [1]. 

 

Мислительні операції* 

 

 

Схема 4.2. Конструктивістська стратегія процесу навчання і засвоєння 

*Джерело: систематизовано Т. Яніцкою-Панек (2009) 

 

Репрезентація, або ж система репрезентацій – це набір правил, 

керуючись якими суб’єкт створює уявлення про пережиті ним події. 

Репрезентація світу або якоїсь частини досвіду індивіда має певні цікаві 

особливості. Перша особливість – це спосіб формування репрезентації. 

Можна отримати уявлення про певні події через дії, яких вони потребують, 

через образ, за допомогою слів чи інших символів. У рамках кожної з цих 

трьох форм репрезентації – енактивної (діяльнісної), іконічної 

(відображувальної) та символічної – існує багато варіантів (26, с. 530-531). 

Враховуючи це, навчання слід адаптувати до темпу розвитку дитини, 

оскільки занадто швидкий його перебіг буде заздалегідь приречений 

(труднощі і проблеми, які перевищують рівень психофізичних можливостей 

учня). 
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М. Монтессорі зазначає, що умовою належного розвитку дитини є 

врахування в процесі виховання її психологічних особливостей, і 

перебування в правильно організованому виховному середовищі. 

Організоване середовище – це середовище, яке з одного боку, задовольняє 

зростаючі потреби дитини, а з другого, дає змогу вільно і безперешкодно їх 

реалізувати. Таке середовище сприяє розвитку і зміцненню дитячої 

активності, формуванню талантів, навичок та інтересів, зростанню 

внутрішньої мотивації до діяльності і навчання, прагненню бути більш 

самостійним і незалежним. Активність, на думку Монтессорі, – це основний 

чинник розвитку дитини, будучи одночасно її природною потребою і 

ознакою та умовою розвитку . Саме на потребі спонтанної активності дитини 

слід базувати її виховання, що розуміється як допомога у набутті 

незалежності. Дитина, будучи активною за своєю природою, самостійно 

використовує власний потенціал для розвитку і формує протягом життя 

власну особистість та індивідуальність. Здійснити це можливо лише за умови 

взаємодії з оточенням, яке повинно бути якомога різноманітнішим [83]. 

У працях сучасних педагогів спостерігаємо інтерес до учня як 

особистості. Вважається необхідною наявність індивідуального підходу до 

нього в умовах групової роботи. Індивідуалізоване навчання має величезне 

виховне значення. На думку футурологів, саме в напрямі індивідуалізації 

відбуватиметься розвиток форм і методів навчання, – зазначає 

Ф. Бережніцький (F. Bereźnicki), знаходячи підтвердження слушності цієї 

тези також у працях інших вчених [17]. Т. Хюсен (T. Husen) стверджує, що 

“найґрунтовнішою зміною майбутніх методів праці у школі стане 

впровадження більшою чи меншою мірою повної індивідуалізації навчання, 

на якій буде зосереджена діяльність учителя” [90]. Все частіше зустрічається 

визначення ролі педагога як тьютора, який моделює індивідуальний процес 

навчання (подачі матеріалу і його засвоєння), що його називають 

персоналізованим. 
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Варто звернути увагу на те, що і яким чином радять формувати у 

свідомості дитини Е. Ґрущик -Кольчинська і Е. Зелінська: “Навчання 

математики шестирічок слід розглядати широко. Воно повинно поєднуватися 

з інтенсивним розвитком мислення, з формуванням емоційної стійкості і 

тренуванням деяких математичних навичок. У математичній освіті дітей 

дошкільного віку найважливішими є особисті переживання дитини. Вони 

забезпечують основу, завдяки якій дитина формує поняття і навички. Якщо 

ситуація, в якій присутні переживання, підібрана відповідним чином, це 

сприяє розвитку мислення і витримки. Все починається з переживань. У 

процесі їх обробки дитина повинна говорити” [78]. 

Розглядаючи пропоновані вчителям стратегії навчання, хотілось би 

виділити ті, які сприяють формуванню учнівських знань, але ще не були 

реалізовані належним чином, хоча й описані в літературі минулих років. 

Йдеться, наприклад, про діяльнісне навчання, стратегію формування понять, 

стратегію багатостороннього навчання, операційну стратегію, стратегії 

навчання шляхом визначення завдань та їх виконання, автентичне навчання 

(Hoppenstedt, “Frühes Deutsch” 2011, № 22). 

Схарактеризуємо деякі з них, щоб підкреслити той факт, що кожна з них 

містить елементи навчання шляхом здобуття власного досвіду. У всіх 

перелічених раніше концепціях підкреслюється діяльність учня, динамічні 

методи, про які говорили Дж. Дьюї та Е. Клапареда [48]. 

Дидактика Дж. Дьюї, як і Е. Клапареда, звертає увагу насамперед на 

процес дослідження. Процес дослідження, пошук – це конструкційна 

діяльність розуму, який сумнівається і якому вже недостатньо наявних 

джерел, щоб стимулювати подальшу активність. Саме в ході дослідження 

розум формує нові поняття, здобуває нові навички 1, с. 55. 
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Діяльнісне навчання 

У процесі навчання і виховання варто скористатися з діяльнісних 

методів, застосування яких у дитячому садку, школі чи вдома забезпечує 

природне навчання, що відповідає психофізичним потребам дитини. 

Для основного навчального плану характерна наявність певних вимог 

(цілі, результат), водночас автономія вчителя полягає в тому, щоб 

запланувати навчальний процес для досягнення цих результатів. Очікується, 

що на основі перелічених раніше напрямних, учитель буде планувати уроки, 

навчальна вартість яких матиме різну природу і визначатиметься багатьма 

чинниками. 

Діяльнісне навчання є такою стратегією, яка використовує методи 

спонукання учнів до активної діяльності, з-поміж яких маніпулювання, поділ 

на частини, утворення цілого з окремих частин, запланований досвід, 

дослідження, спостереження, порівняння і формування висновків. Ці методи 

рекомендується застосовувати у роботі з групою. 

Застосування діяльнісних методів забезпечує таку активність дитини і 

молодших школярів, елементами якої є рухові та предметно-маніпулятивні 

дії, що уможливлюють перетворення і освоєння реальності, а також аналіз 

теоретичних завдань. Застосування цих методів вважають необхідним 

Е. Ґрущик-Кольчинська та Е. Зелінська – для виконання завдань з 

математичної тематики (1997, 2004, 2009), Д. Чіхий (1999 і подальші роки), 

Д. Клюс-Станьська і М. Новіцька (2005 і подальші роки) – для завдань з 

природничої тематики. 

Незалежно від Ж. Піаже діяльнісним навчанням займалися радянські 

психологи Л. Виготський, А. Леонтьєв, Запорожець і П. Гальперін, котрі 

підкреслювали вплив соціальних і педагогічних чинників на успіхи в 

навчанні. Перелічені теоретики і емпірики є авторами теорії прискореного 

розвитку. Особливо Л. Виготський звертав увагу на важливість рівня 

складності у виборі завдань і змісту навчання, а також наголошував на ролі 
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вчителя, який відповідає за процес подолання труднощів (зона найближчого 

розвитку) у навчанні. 

Постановка ускладнених завдань сприяє психічному розвитку дитини. 

Звернімо увагу на багатоваріантність підтримки розвитку, яку пропонує 

діяльнісне навчання (за Гальперіним): 

1. Організація орієнтувальної діяльності учнів. 

2. Організація діяльності: 

а) на конкретному матеріалі; в) на умовному матеріалі; с) на схемах. 

3. Організація діяльності вголос (словесний коментар учителя щодо 

власної та учнівської діяльності, спонукання дітей до говоріння). Мова і зміст 

висловлювань стосуються виконуваних завдань і вказівок: вони є 

індикатором (для вчителя) рівня розуміння змісту, який учень передає. 

4. Організація діяльності подумки. Учні самостійно коментують 

виконувані дії, інтерпретують завдання, з’ясовують незрозумілі моменти 

(учень-учень, учень-клас, учень-учитель, учень / дитина-іграшка). 

5. Організація розумової діяльності (наприклад, виконання обчислень, 

розкладання числа на доданки, розв’язування текстових задач, рахування 

подумки). 

У процесі діяльнісного навчання дістають відображення рівні 

репрезентації, виокремлені Дж. Брунером, присутні різні види діяльності 

учнів: маніпуляційна, словесна, інтелектуальна, сенсорна і емоційна. 

За допомогою різних вправ, розроблених з використанням сенсорного 

матеріалу, формуються вищі мозкові функції, необхідні для диференціації, 

визначення ідентичності, взаємно однозначної відповідності, об’єднання в 

пари з погляду певних характеристик, створення серії, впорядкування на 

підставі збільшення інтенсивності обраної ознаки, класифікації з 

урахуванням різних критеріїв, одного або кількох. У такий спосіб 

створюються можливості для формування так званих понять Піаже та 

пізнавальних операцій, до того ж з використанням різноманітного сенсорного 

матеріалу із залученням різних органів чуття [83]. 
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Набори навчальних сенсорних матеріалів виконують різні функції і 

уможливлюють реалізацію багатьох цілей навчання, серед яких 

вдосконалення моторики, поліпшення сприйняття. 

Дитина може більш точно вивчати навколишній світ, зауважувати 

малопомітні подібності та відмінності, розширювати горизонт спостережень, 

які забезпечують більш міцну основу для інтелектуального розвитку 

(Montessori, 1992). Надаючи дітям сенсорний матеріал, ми даємо їм “ключ” 

для аналізу навколишньої дійсності. Ізоляція характеристик у сенсорному 

матеріалі допомагає дитині ознайомитися з “алфавітом” властивостей 

предметів та відношенням між ними. Мета сенсорного матеріалу полягає не в 

тому, щоб замінити розмаїття вражень, що надходять з навколишнього 

середовища, але щоб показати “філософію речей”, тобто властивості, які 

вдається виокремити. Це забезпечує хорошу основу для організації і 

структурування досвіду , набутого дитиною в щоденному контакті з 

реальністю, та хорошу підтримку для розумового упорядкування (ibidem). За 

допомогою вправ у сенсорному сприйнятті і чіткої класифікації відчуттів у 

дитини формуються абстрактні поняття, такі як, наприклад, форма, розмір, 

колір, вага тощо. Це відбувається, між іншим, і через процес абстрагування, 

тобто сприймання і виокремлення характеристик різних предметів (ibidem). 

Не всі діти дошкільного віку і молодші школярі мали можливість і нагоду 

накопичити досвід, необхідний для формування запропонованих у процесі 

навчання понять. 

У перспективі школа повинна навчити учнів здобувати знання, які дають 

можливість розуміти і змінювати реальність, а також поглиблювати і 

збагачувати власне внутрішнє життя. Навчання має розвивати ініціативу, 

викликати інтерес, стимулювати готовність до нових видів діяльності, 

формувати навички самоосвіти і самовиховання. У процесі сучасного 

навчання важливим є не тільки те, що учень засвоює і повторює, але і те, 

якою особистістю він стає. У навчальному процесі учень виступає в ролі 

дослідника, активно перетворюючи наявні ситуації, вирішуючи різні 
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завдання і виконуючи дії, що випливають з умов навчальної ситуації у 

співпраці та дискусії з однолітками і дорослими. 

Перешкодою, що деякою мірою стає на заваді використанню стратегії 

“конкретне поняття – модель – абстракція – застосування – вдосконалення”, є 

надмірна кількість дидактичних матеріалів (книги, підручники, робочі 

зошити) та хибне переконання вчителів, що маніпуляції з конкретними 

речами або ж їхніми замінниками, накопичення відповідних переживань 

можна замінити рисунками, схемами. Це явище Т. Левовіцький назвав 

текстуалізацією реальності. Для деяких дітей і молодших учнів із 

пришвидшеним темпом розвитку початок навчання із знакового рівня є 

правильним підходом, проте для значної групи дітей дошкільного віку та 

першокласників, на жаль, ні. Це можуть бути діти з повільнішим темпом 

розвитку, оточені біднішим культурним та навчальним середовищем, 

охоплені непрофесійною батьківською та вчительською опікою. Таким учням 

необхідна допомога в накопиченні конкретних спостережень, у створенні 

схем пізнання при одночасному розвитку мовлення. 

У педагогіці початкової школи існують цікаві пропозиції щодо цієї теми.  

Учитель, ставлячи учням завдання щодо пізнання дійсності, при 

плануванні, розробці, реалізації та оцінці навчального процесу має брати до 

уваги етапи пізнання, про які згадує Д. Клюс-Станьська. 

1. Етап переживання когнітивного хаосу “в сенсі відчуття 

суперечливості суджень, невизначеності способів, шляхів пошуку інформації 

і неоднозначності понять та предметів”. Ця тривога “спонукає до 

дослідження, творчого мислення, узгодження пропонованих значень та 

контролю над пізнаваними ситуаціями”. 

2. Етап побудови теорії, в якій учень не прагне красиво, точно і 

правильно відтворити інформацію, але “передати її конструктивним чином, з 

якомога вищим рівнем ймовірності”. 

3. Етап пошуку нових наслідків. 

4. Етап задавання учнем питань та пошуку відповідей на них [144]. 
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Послідовно дотримуючись положень, використовуваних Дж. Брунером, 

після прочитання завдання слід було би дати дітям час на індивідуальну 

роботу над ним, а потім спостерігати за їхньою діяльністю, щоб усвідомити, 

яким чином вони працюють над завданням і, за потреби, індивідуально 

надати підтримку. Нераціонально натомість припускати, що учні 

перебувають на енактивному рівні, змушуючи їх мислити відповідно до 

цього рівня і у рамках одного уроку переходити на чергові рівні, а на 

наступному уроці знову повертатися до попередніх, щоб, вирішуючи інше 

завдання, розпочинати з найнижчого рівня [147]. 

Р. Квашніца (R. Kwaśnica) [169], як і Д. Клюс-Станьська, підтримує 

подібний підхід, пропонуючи сучасному вчителю: “Поважай існування 

безлічі можливих світів, а також необхідність вести, крім дискусії, також 

діалог, спрямований на розвиток відмінностей у мисленні та проживанні 

світу, а не на їх усунення”. Крім того, Я. Ушинська-Ярмоц [279] пропонує 

цікаву стратегію для розробки проблемних ситуацій, а саме: 

1. Предмет вивчення (гіпотетична мета, яка може бути реалізована 

завдяки діяльності). 

2. Початкова точка (оригінальність в організації фізичного 

простору та навчальних матеріалів дитини); ситуація, що зацікавлює, 

інтригує. 

3. Завдання (кілька альтернативних завдань, відкриті завдання). 

4. Матеріальні умови (матеріали та предмети для дослідження). 

5. Реорганізація і реструктуризація власних знань дитини, 

впорядкування досвіду. 

 

Формування понять у процесі навчання і активність учнів 

Однією з головних цілей навчання є формування понять із різних 

галузей знань. Поняття містять впорядковані знання учня про навколишній 

світ. Кожне поняття виражається назвою, логіки вважають поняття 

значенням назви. У міру оволодіння дитиною понять її мислення 
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перетворюється з конкретно образного на поняттєве. Поняття – це думка про 

предмет, у якій відображені загальні і суттєві характеристики класів 

предметів, а не – як у спостереженні чи уяві – характеристики конкретного 

предмета. Поняття належить до предметів класу “в цілому”, а не до 

конкретних предметів. 

Учитель упродовж навчання змінюватиме, уточнюватиме, 

конкретизуватиме, доповнюватиме багато понять у свідомості дітей, 

особливо понятть загального характеру. Працюючи на уроках над 

визначенням понять, можна дотримуватися порад В. Оконя [214], який 

виділяє п’ять етапів у процесі формування поняття у свідомості учня. 

1. Порівняння предмета з іншими і його виокремлення; 

2. Пошук характеристик,  спільних для предметів такого класу; 

3. Пошук відмінних характеристик; 

4. Визначення учнем поняття на основі знання характеристик предметів 

такого класу; 

5. Застосування сформульованої назви поняття у новій ситуації. 

У зв’язку з тим, що виховання в дитячому садку і навчання в I – III 

класах полягає в організації пізнавальних процесів дитини учня від 

спостереження до уявлення, а далі до практики, необхідно детальніше 

дослідити питання практичної діяльності учнів у дидактично-виховному 

процесі та умов накопичення досвіду у дітей дошкільного віку. 

Потрібно підтримувати учителів-практиків та майбутніх учителів у 

застосуванні описаних класичних і модифікованих сучасних навчальних 

стратегій, у впровадженні мультисенсорного навчання та методів, що дають 

змогу конструювати знання, розробляти та реалізувати навчальні проекти. 
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4.3. Метод навчальних проектів як стратегія визначення бажаних 

цілей 

 

Щоб ще раз наголосити на необхідності змін у педагогічній практиці 

початкової школи, доцільно пригадати такі рішення із завданнєвого підходу, 

які полегшують розробку конструктивних навчальних цілей, а учня 

розглядають як співтворця з правом вносити зміни до цих цілей. 

Застосовувати можна два методи: метод створення проблемних ситуацій 

і метод проектів. Учителі, які працюють за методом проектів , переконані в 

тому, що навчання дитини відбувається через дію і на підставі попереднього 

досвіду. Такий метод є одним з найбільш ефективних методів здобуття знань 

про світ. На основі аналізу наукової літератури та фахових доповідей можна 

відзначити безліч переваг цього методу [279]. 

Найчастіше говорять про те, що метод проектів: 

– сприяє одночасній роботі розуму і емоцій дитини незрівнянно 

більшою мірою, ніж інші методи; 

– надає дитині можливість робити вибір і навчатися приймати різні 

рішення; 

– забезпечує повну участь у ході уроку, даючи дитині помітну перевагу 

над діяльністю педагога; 

– дає змогу зосередитися на цікавій для дитини темі, щодо якої вона вже 

має базові знання; полегшує розуміння пережитого досвіду; 

– дає можливість застосувати декілька галузей знань і, отже, забезпечує 

реалізацію основних положень інтегрованої освіти; 

– навчає, як співпрацювати, заручатися підтримкою однокласників і 

допомагати їм; 

– допомагає регулювати темп роботи і складність завдань, що 

вирішуються, відповідно до індивідуальних здібностей; 



 179 

– розвиває теоретичне мислення, здатність висувати і перевіряти 

гіпотези; 

– привчає до емпіричного підходу до пізнаваної дійсності; підсилює 

допитливість; 

– полегшує прогнозування і розуміння наслідків своїх дій; 

– уподібнює процес навчання до гри; 

– дозволяє суб’єктність дитини в процесі навчання (враховуються 

індивідуальні інтереси і переваги, здібності та потреби, очікування); 

– опирається на реальні ресурси дитини; дає можливість учителю знайти 

те місце, де учень перебуває найближче до вимог програми; 

– приводить до формування системи знань, для яких характерні 

цілісність, міждисциплінарність і на основі яких створюється загальна 

картина світу і образ самого себе; 

– дає змогу залучати до процесу формування системи знань усі почуття і 

когнітивні функції; 

– дає можливість задовольнити важливі життєві потреби дитини; 

– сприяє розвитку самозарадності, уможливлює навчання на власному 

досвіді, вчить важливих життєвих навичок; 

– зменшує відчуття виконання наказів або інших зовнішніх вказівок, 

зміцнюючи натомість почуття власної причетності до прийняття рішень; 

– розвиває здатність заздалегідь передбачати результати власних дій; 

– зміцнює особисте, позитивне ставлення до власної діяльності; 

– дає можливість працювати в зоні найближчого розвитку, розвивати 

навички, які допоможуть самостійно впоратися з важкими або новими 

ситуаціями; 

– розвиває наполегливість у пошуках відповіді на важливі питання; 

– розвиває навички міркування [280, с. 66-67]. 

Наведені переваги використання методу проектів і методу створення 

проблемних ситуацій як методів активного навчання в практичній діяльності, 

що має для дитини сенс і значення, можуть бути прийняті як основні правила 



 180 

в організації процесу навчання дітей у віці 3 – 9 років, стверджує 

Я. Ушинська-Ярмоц. 

Метод проектів (рroject metod) бере початок у XVIII столітті. У XX 

столітті, завдяки таким педагогам як Дж. Дьюї і Дж. Альфред Стівенсон цей 

метод набув популярності як стратегія навчання у професійно-технічних та 

промислових навчальних закладах. До польських дослідників і педагогів, які 

популяризували метод проектів, належать Богдан Наврочинський і Казімєж 

Сосніцький, а також практикуючі вчителі Ванда Джєжбіцька, Яніна і 

Антоній Мачков’як. 

Проект – це поглиблене дослідження питання (проблеми), якому 

властива висока пізнавальна цінність. Він потребує особливої дослідницької 

діяльності людей, які беруть у проекті участь. На думку Джуді Харріс Хелм і 

Ліліан Дж. Кац, метод проектів характеризується тим, що група учнів 

самостійно ініціює, планує і реалізує певні дії, а потім оцінює їх. Викладач 

відіграє тут допоміжну роль, спонукає до ініціативності, підказує ідеї і 

рішення, ненав’язливо провадить групу до мети. У методі проектів 

навчальний процес відбувається через дію, практичну діяльність, пов’язану з 

пізнанням, у якому домінують відкриття. На думку Ж. Піаже, у дитини 

прокидається інтерес до нового, вона прагне досліджувати, шукати нові 

способи розв’язання проблеми. Думає, шукає, експериментує – так 

народжується юний дослідник [85].  

Метод підкреслює суб’єктність дитини, яка зростає тоді, коли має право 

ставити запитання, діяти, робити вибір, оцінювати виконані завдання. 

Загальна ідея проекту полягає в тому, щоб уможливити модифікацію дій 

залежно від потреб дітей і вчителя, а також організаційних та матеріальних 

умов. Водночас допускається внесення змін з ініціативи учасників дійства 

[20, с. 7-8]. 

Відправною точкою проекту повинна бути проблемна ситуація, якою 

зацікавилися діти. Реалізація проекту здійснюється в три етапи. 
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На першому етапі проекту відбувається обрання теми, яка випливає з 

інтересів дітей або з ініціативи вчителя (або розробленої раніше програми). 

Після обрання теми вчитель готує власний план дій у вигляді сітки, 

висловлюючи при цьому оцінне судження щодо того, чи тема відповідає 

програмі дошкільної освіти і чи може бути опрацьована. Потім проводяться 

вступні заняття, мета яких полягає у створенні спільного досвіду. Вчитель 

разом із учнями розробляє тематичну сітку, яка відповідає їхньому 

поточному ресурсу знань, і перелік питань до проекту. Запропоновані учнями 

питання вчитель записує, підтримуючи цим їхній інтерес до читання та 

письма. Діти вносять пропозиції, вчитель записує їхні ідеї, питання, 

спрямовує діяльність, прагнучи визначити стратегію, яка допоможе знайти 

відповіді на поставлені питання. На цьому етапі важливим є планування: які 

матеріали необхідні, щоб знайти відповіді на досліджувані проблеми, які 

фахівці можуть бути запрошені до співпраці і як залучити батьків до 

співпраці з групою, яким чином діти представлять те, про що вони дізналися. 

Підготовка загальної сітки занять допомагає вчителю передбачити можливі 

напрями розвитку теми і підготуватися до переліку питань дітей. На цьому 

етапі вчитель ставить зацікавленим дітям питання, пов’язані з поглибленням 

їх досліджень і вмінням помічати проблеми: про що ви хотіли би дізнатися, у 

зв’язку з…? (тема проекту) Про що ви хотіли би запитати? Що вас цікавить 

у цій темі? Перед початком роботи вчитель має поміркувати над способами 

інтеграції та застосування знань і навичок дітей у майбутній дослідницькій 

діяльності, підготувати необхідні матеріали для урізноманітнення занять. 

Другий етап – це спроба знайти відповіді на поставлені питання і 

сформулювати нові, більш складні. Дослідницька активність дітей зростає, 

вони накопичують нові знання, інтегрують їх у певну систему, 

впорядковують інформацію. 

Тепер варто розширити перелік питань з метою заохочення дітей до 

більш глибокого аналізу теми. На цьому етапі проекту слід активно залучати 

батьків, які можуть допомогти, наприклад, під час збирання матеріалів, 
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необхідних для опрацювання теми. На етапі реалізації проекту вкрай 

важливо підготувати план дослідницької діяльності. Учитель вивчає ті місця, 

де можна було би проводити уроки на свіжому повітрі чи на виробництві. 

Важливим елементом є ретельне вивчення таких місць з погляду безпеки, 

придатності для дослідницької діяльності дітей, участі експертів 

(співробітників). Діти на цьому етапі проекту мають можливість 

застосовувати набуті знання і вдосконалювати різноманітні вміння. До 

найважливіших належать: вміння ставити питання дорослим; вміння 

спостерігати; вміння, пов’язані з підготовкою ескізів та малюнків на основі 

спостережень, фотографування; вміння спостерігати за іншими людьми 

протягом робочого процесу, наприклад, гончара або скульптора. Найбільш 

важливою частиною другого етапу є дослідницька діяльність дітей, що 

складається з: роботи на свіжому повітрі чи на виробництві, дискусії з 

експертами; безпосереднього ознайомлення з об’єктами, суспільними та 

природними явищами; використання різної літератури. Коли є можливість 

проводити уроки на свіжому повітрі чи на виробництві, кожна дитина 

отримує конкретне завдання (ставити питання, робити малюнки, 

фотографувати, записувати на диктофон розмови, характерні звуки, збирати 

матеріал). 

На третьому етапі важливу роль відіграє підсумкова бесіда та підготовка 

завершального заходу, щоб дати дітям можливість поділитися своїми 

знаннями з іншими. Діти мають вирішувати, якою недавно здобутою 

інформацією вони хочуть поділитися з іншими, як саме це зробити і як 

реалізувати свої рішення. Учитель допомагає дітям проаналізувати 

виконаний проект і оцінити ступінь реалізації визначених на початку роботи 

цілей. 

Проектуючи навчальні ситуації, учитель повинен розглянути такі 

питання: 

– що запропонувати дитині як об’єкт дослідження; 

– що буде відправною точкою на уроках; 
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– які завдання можуть виникнути після того, як було створено тематичну 

сітку у формі ментальної карти та які вислухано запитання, міркування та 

пропозиції дітей; 

– які матеріальні умови будуть необхідні для запланованої діяльності; 

– що необхідно продемонструвати; 

– що діти повинні зрозуміти. 

Документування реалізованих у рамках проекту завдань може 

здійснюватися у формі таблиці [20]. У процесі здійснення проекту, що може 

тривати навіть кілька тижнів, учитель повинен спостерігати і оцінювати 

розвиток кожного учня, збирати та аналізувати результати його діяльності 

(малюнки, фотографії, книги, газети тощо) і зберігати їх. 

  



 184 

Висновки до четвертого розділу 

 

Серед багатьох умов, що визначають результативність шкільної освіти 

учня, теоретики і практики освіти на перший план висувають свідомість 

освітнього середовища (не тільки вчителів), роль і важливість дитинства в 

усій подальшій біографії учня, адже педагогічні помилки, яких припустилися 

по відношенню до дитини, часто виправити надто важко. 

Сучасна психологія розвитку дотримується тези про тісний 

взаємозв'язок і взаємопроникнення спадкових чинників і чинників 

навколишнього середовища, власної діяльності індивіда і ролі навчання і 

виховання у розвитку людської особистості (Г. Ейблі, Дж. Брунер, 

А. Бжежінська, М. Пшетачнікова, Дональдсон, Томашевський, Жебровська та 

ін.). 

Л. Виготський теоретично обґрунтував положення щодо взаємозв’язку 

навчання і розвитку, проголосивши тезу “розвивального навчання” або 

необхідності оцінювати рівень розвитку дитини, враховуючи “зону 

найближчого розвитку”. Беручи до уваги два рівня розвитку - актуальний і 

інформаційний щодо процесів, які тільки формуються, такий підхід дає 

можливість психологам і педагогам організувати навчання, яке випереджає 

розвиток. Л. Виготський стверджував, що правильно структурований 

навчальний процес “веде інтелектуальний розвиток дитини за собою, 

породжуючи багато нових процесів розвитку, без яких навчання було б 

неможливим”.  

На важливості діяльності дитини у процесі розвитку наголошував також 

Ж. Піаже, який на відміну від Л. Виготського та інших психологів, вважав, 

що навчання справді є необхідним чинником, але недостатнім для того, щоб 

стимулювати і спрямовувати розвиток, оскільки психічні структури 

формуються поступово, досягаючи щораз вищих рівнів, насамперед у 

процесі дозрівання. Навчання і виховання можуть певною мірою прискорити 

їх утворення, але результати стають помітними тільки тоді, коли у дітей ще 
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раніше почали розвиватися зачатки тих структур, які стають основою для 

формування нових і більш складних структур. 

Період 7 - 10 років, звичайно, тільки орієнтовний етап, на якому можна 

розрізнити деякі симптоматичні ознаки поведінки, потреби і здібності дітей. 

Вважається, що мірою входження дитини в період молодшого шкільного віку 

є досягнення шкільної зрілості (готовності йти до школи), тобто такого рівня 

фізичного і розумового розвитку, який робить дитину чутливою і 

сприйнятливою до впливу школи і забезпечує стабільне навчання у першому 

класі. Учні із зацікавленням беруть участь в уроках, які дають їм можливість 

“маніпулювати” знаннями, які вони вже мають, у різних навчальних 

ситуаціях, відтак, це приводить їх до самостійного відкриття “нових знань” 

на все вищих рівнях зростання. 

Сучасна психологія доводить, що розвиток особистості дитини є 

процесом “становлення”, завдяки якому індивід бере на себе відповідальність 

за своє життя і розвивається унікальним і неповторним способом; важливим 

є соціальний контекст, вивчення і створення норм. 

Вчителі початкової інтегрованої освіти на підставі знань, якими вони 

володіють і які постійно оновлюють, повинні дбати про створення 

сприятливих умов для розвитку дитини. Це явище називається «вихід» за 

межі одержаної інформації (Дж. Брунер). В умовах оновлення цього бачення 

передає учитель дітям матеріали для творчої дії, стимулюючи тим самим 

всебічний розвиток. 

У щоденній дошкільній і шкільній реальності дитина / учень має 

відчувати і сприймати світ, який він пізнає, у відносній цілісності. Важливо, 

щоб дитина ознайомлювалася, досліджувала та експериментувала з 

«інтегрованою» реальністю у когнітивному, емоційному, соціальному і 

діяльнісному аспектах. Добре, якщо суб'єкт освітньої діяльності може 

накопичувати якнайбільше досвіду, здійснюючи різні дії, що випливають з 

його внутрішньої мотивації і потреби бути активним, і завдяки яким людина 

виробляє окреме уявлення про світ, одночасно формуючи соціальні 
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компетенції (И. Балаховіч, Е. Ґрущик-Кольчиньська, Д. Клус-Станьська та 

інші). Психологи наголошують, що пізнавальна діяльність людини має 

інтерпретаційний і конструкційний характер (Бірх, Малім, Харвас-Напєрала, 

Тремпала, М. Карвовська-Стручик, Пшетачнік-Ґєровська, Стрелау, Шевчик, 

Шуман, Тишкова). 

Для виконня цих вимог варто рекомендувати сучасному учителю 

застосовувати в роботі принципи конструктивістської і гуманітарної 

педагогіки таких теоретиків і практиків, як А. Балаховіч, К. Дурай-Новакова, 

Е. Ґрущик-Кольчинська, Д. Клус-Станьська, Ковальська, В. Кремень, Т. 

Левовіцький, Любомірська, К. Нємєц, М. Новіцька, В. Оконь, З. Вятровський, 

І. Зязюн та інші. Актуальними є висновки за результатами педагогічних 

досліджень, а також педагогічних і психологічних спостережень Ж. Піаже, 

Дж. Дьюї, Е. Клапареда, А. Виготського, М. Монтессорі, Дж. Брунера і Ч. 

Ейблі. 

У контексті сучасних спостережень за педагогічною практикою постає 

питання про те, чи доходить і якою мірою доходить до вчителів актуальна 

інформація про психологію розвитку, яким є рівень тих знань, що в 

університетах подаються кандидатам в учителі I - III класів, а професійно 

активним учителям - у процесі підвищення кваліфікації. Вчителі можуть не 

помітити зміни освітніх цілей, а наслідки цього є складними. 

Дидактичних стратегії, спрямовані на формування знань учнів, описані у 

науковій літературі і запропоновані вчителем для впровадження, на жаль, 

належним чином ними не використовуються. Йдеться про діяльнісне 

навчання (нині побутує термін - активне навчання), стратегію формування 

понять, стратегію багатостороннього навчання, оперативну стратегію, 

стратегію навчання шляхом постановки і вирішення проблем, автентичне 

навчання і метод навчальних проектів. 

Для того, щоб наголосити на необхідності запровадження змін у 

педагогічну практику в I - III класах, варто згадати такі вирішення 
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завданнєвого підходу, які сприяють  розробці конструктивних освітніх цілей, 

а до учня спонукають ставитися, як до співавтора цих цілей. 

З усією відповідальністю можна рекомендувати метод навчальних 

проектів, який активно використовується у фінських, американських та 

французьких школах. Учителі, які працюють з використанням методу 

навчальних проектів, переконані в тому, що навчання дитини за 

посередництва в діяльності і посилання на попередній досвід є одним з 

найбільш ефективних методів здобування достовірного знання про світ. У 

німецькій школі це знання описується за допомогою прикметника 

автентичний. Метод проектування полягає у спільному розв’язанні проблем, 

проведенні досліджень і виявленні знань під час реалізації свідомо обраних 

розвивальних завданнь, в обговореннях та диспутах про значення знань в 

групі однолітків.  

Багатоконтекстний аналіз засвідчив, що залежно від моделі інтегрованої 

освіти можуть існувати різні рівні інтеграції, які можна описати як кореляції, 

збирання, асоціація, компіляція, конструкція і мережа (реконструйована 

поняттєва мережа в тематичному блоці або колі) і повна інтеграція. Вони 

наведені в порядку, що відображає ступінь їх складності і педагогічної 

вартості. Завдяки цьому можна зауважити еволюцію принципів ідеї 

інтегрованого навчання, а дошкільна педагогіка як субдисципліна відкриває 

нові напрями досліджень. Ідентичність педагогіки початкової школи таким 

чином зміцнює свою позицію, яку обґрунтовує велика кількість публікацій, 

педагогічних дискурсів, де насамперед наголошується на її суб'єктному 

характері через одержувача, яким є дитина віком 6 - 9 років. Вважаємо, що 

успіхом, про який варто згадати, є привернення уваги суспільства до питань 

національної освіти і спроба знайти відповіді на питання: чи зміни, що 

впроваджуються, будуть реалізовані з думкою про добробут дитини. Цей 

критерій був вирішальним при ухваленні остаточних рішень щодо 

впровадження реформи, що також свідчить про зміну суспільної свідомості. 
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Освіта починає розглядатися як скарб, про який говорилося у доповіді 

Ж. Делора. 
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РОЗДІЛ V 

ПРОЕКТУВАННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИХ ЦІЛЕЙ 

УЧИТЕЛЯМИ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ 

 

5.1. Джерела, види і способи визначення навчально-виховних 

цілей у педагогічній практиці 

Аналізуючи дидактично-виховні цілі, ми застосували системний підхід, 

який водночас охоплює перспективний, структурний та функціональний 

аналіз. Це той тип міркувань, який відповідає змісту і логіці міркувань, 

викладених у розділі II, нагадаємо: джерела, види і способи визначення цілей 

та їх змісту (наміри). 

Дослідження виявили чимало різнорідних джерел цілей, що відображено 

у таблиці 5.1. 

 

Таблиця 5.1. 

 

Джерела освітніх цілей, на думку вчителів-учасників експерименту* 

Категорія відповіді Кількість виборів 

 2007 2014 

Навчальна програма 156 112 

Навчальний план 66 167 

Стандарти екзаменаційних вимог 13 - 

Закон про систему освіти 6 8 

Напрями діяльності, визначені Міністерством 

національної освіти Польщі 

7 - 

Знання про світ 14 24 

Принципи педагогіки християнського персоналізму 6 7 

Система цінностей і напрям змін, що відбуваються 

у суспільстві 

49 51 

Система цінностей вчителя 7 9 

Учень і діагностика можливостей і потреб 96 112 

Зацікавлення дітей 31 40 

Наука, психологія 7 9 

Реальність, життя 69 78 
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Категорія відповіді Кількість виборів 

Життєва, соціальна придатність 42 67 

Традиція 31 37 

Досвід інших 18 22 

Очікування учнів і батьків 12 85 

Родинний дім учня 12 85 

Шкільне середовище 6 9 

Потреби шкільного середовища 7 11 

Таксономія 96 5 

Власні знання вчителя 81 90 

Професійний досвід 73 81 

База школи 18 19 

Конспект 12 24 

Виховний план 12 18 

Свідомість і відповідальність, педагогічна 

підготовка 

6 11 

Річний і місячний план внутрішньошкільної 

системи оцінювання 

6 12 

Намічені цілі 6 7 

Відсутність відповіді 24 32 

Таксонометрія 2 - 
  

*Джерело: дослідження автора 

 

З даних, систематизованих у таблиці, видно, що вчителі по різному 

сприймають джерела освітніх цілей. Визначення (поки що без оцінки) 31 

джерела свідчить про дуже різні знання і підходи до цього важливого 

завдання. Деякі респонденти вказували на кілька джерел, створюючи при 

цьому різноманітні послідовні і менш послідовні конфігурації. У 

“перспективі семи” (2007 – 2014) змінилося значення навчального плану в 

суспільній свідомості вчителів. Це означає, що він розглядається як головний 

вихідний документ у плануванні роботи в I – III класах. Якщо навчальний 

план підготовлено поверхово і він не містить точної інформації, вчителі 

інтерпретують його в біхевіористському аспекті: є результат – давайте 

додамо (знайдемо) стимул. 
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Натомість значною мірою вчителі керуються очікуваннями учнів, а 

особливо їх батьків (пресинг). 

Упорядковуючи зібрані дані, автор виділила певні категорії з огляду на 

зміст, сенс і близькозначність. У дослідженні у 2007 році брали участь 482 

учителів, у 2014 – 450. 

 

Таблиця 5.2. 

 

Джерела освітніх цілей* 

 

Категорія 

відповіді 

Показник характреистик 

«інструкція» 

Кількість 

виборів 

Разом 

2007 2014 2007 2014 

Методичні  Таксономія 

Власні знання вичтеля 

Професійний досвід 

База школи 

Конспект 

Річний і місячний план 

внутрішкільного оцінювання 

Намічені цілі 

96 

81 

73 

18 

12 

6 

 

6 

5 

90 

81 

19 

24 

18 

 

280 219 

Формальні, 

правові 

Навчальна програма 

Навчальний план 

Стандарти екзаменаційних 

вимог 

Закон про систему освіти 

Напрями діяльності, визначені 

МНО 

156 

66 

13 

 

6 

7 

112 

167 

- 

 

8 

- 

 

248 287 

Суспільні  Реальність, життя 

Життєва, соціальна придатність 

Традиція 

Досвід інших 

Очікування учнів і батьків 

Родинний дім учня 

Шкільне середовище 

Потреби шкільного середовища 

69 

43 

31 

18 

12 

12 

6 

7 

78 

67 

37 

22 

85 

85 

9 

11 

197 394 

Психологічні  Учень і діагностичні можливості 

та потреби 

Зацікавлення дітей 

96 

 

31 

112 

 

40 

134 161 
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Категорія 

відповіді 

Показник характреистик 

«інструкція» 

Кількість 

виборів 

Разом 

2007 2014 2007 2014 

Наука, психологія 7 9 

Аксіологічні  Система цінностей і напрям 

змін, що відбуваються у 

суспільстві 

Система цінностей вчителя 

49 

 

 

7 

51 

 

 

9 

56 60 

Філософські  Знання про світ 

Принципи педагогіки 

християнського персоналізму 

14 

6 

24 

7 20 31 

Помилкові  Таксонометрія 2 - 2 0 

Відповідь 

відсутня 

 24 32 
24 32 

 

*Джерело: дослідження автора 

 

На кожному рівні планування цілей (вчителем) у мікро- і макромасштабі 

необхідно знати джерела і усвідомлювати, яка концепція є основою їх 

створення. Вчителі плутають поняття джерел цілей з їх обумовленістю (база 

школи, родинний дім, професійний досвід) або способами формулювання 

(таксономія). 

Таксономії освітніх цілей є інструментами їх класифікації і 

операціоналізації. Операціоналізація цілей полягає у трансформації їх 

загального виду і наданні їм точної, детальної і конкретної форми. 

У результаті вивчення спеціальної літератури було виокремлено кілька 

концепцій. Ось як у цьому контексті представлені знання сучасних учителів 

початкової освіти про джерела освітніх цілей. Учасниками дослідження у 

2007 р. були 482 учителі, у 2014 – 450. 
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Таблиця 5.3. 

 

Джерела освітніх цілей у телеологічній концепції* 

 

Види 

джерел/концепції 

Категорії відповідей Кількість 

виборів 

Разом 

2007 2014 2007 2014 

Соціологічна  Напрями діяльності, 

визначені МНО 

Навчальна програма 

Навчальний план 

Стандарти екзаменаційних 

вимог 

Закон про ситсему освіти 

Знання про світ 

Реальність, життя 

Життєва і соціальна 

придатність 

Досвід інших 

Очікування учнів і батьків 

Родинний дім учня 

Шкільне середовище 

Потреби шкільного 

середовища 

Власні знання вчителя 

Професійний досвід вчителя 

База школи 

Конспект 

Виховний план 

Свідомість і відповідальність, 

педагогічна підготовка 

Річний і місячний план 

внутрішкільного оцінювання 

Намічені цілі 

7 

 

156 

66 

13 

 

6 

14 

69 

42 

 

18 

12 

12 

6 

7 

 

81 

73 

18 

12 

12 

6 

 

6 

 

6 

- 

 

112 

167 

- 

 

8 

24 

78 

67 

 

22 

85 

85 

9 

11 

 

90 

81 

19 

24 

18 

11 

 

12 

 

7 

648 942 

Натуралістична  Учень і діагностовані 

можливості і потреби 

Зацікавлення дітей 

Наука, психологія 

96 

 

31 

7 

112 

 

40 

9 

134 161 

Аксіологічна  Система цінностей і напрям 

змін, що відбуваються у 

суспільстві 

Система цінностей вчителя  

Принципи педагогіки 

49 

 

 

7 

6 

51 

 

 

9 

7 

62 67 



 194 

Види 

джерел/концепції 

Категорії відповідей Кількість 

виборів 

Разом 

2007 2014 2007 2014 

християнського персоналізму 

Культурологічна  Традиція  31 37 31 37 

Футурологічна  Відсутні  - 30 - 30 
 

*Джерело: дослідження автора 

 

Домінуючим джерелом освітніх цілей виступають соціологічні 

(соціальні) чинники. Бажаний натуралістичний і гуманітарний підхід рідко 

спостерігається у педагогічній роботі. Натомість тільки 62 респондентів 

назвали цінності джерелами цілей навчання. 

 

Таблиця 5.4. 

 

Джерела, які використовують учителі у формуванні освітніх цілей* 

Категорії відповідей Кількість 

показників 

2007 2014 

Навчальна програма 

Література 

Педагогічні теорії 

Статут школи 

Методичний посібник  

Зацікавлення учнів 

Журнали 

Навчальний план 

Інтернет 

Розподілення матеріалу 

Відомості про дитину 

Анкети, що визначають потреби дітей 

Підручники 

База школи 

Конспекти 

Сценарії 

Конспекти інших осіб 

Навчальні матеріали 

Графічні схеми 

203 

156 

108 

104 

87 

42 

39 

31 

32 

27 

23 

19 

18 

17 

12 

13 

14 

11 

6 

250 

140 

95 

108 

113 

65 

24 

243 

67 

53 

61 

37 

11 

25 

19 

18 

34 

48 

15 
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Категорії відповідей Кількість 

показників 

2007 2014 

Освітня діагностика 

Стратегія міністерства національної освіти і спорту 

Знання про групу 

Стандарти змагань 

Колега по роботі 

Життя 

Відповідь відсутня 

7 

6 

9 

10 

6 

5 

31 

95 

- 

12 

- 

7 

22 

48 
 

*Джерело: дослідження автора 

 

Майже половина досліджуваних учителів початкової освіти основним 

джерелом цілей вважають освітні програми, а кожен п’ятий респондент ‒ 

методичні посібники. З цієї причини автори програм та навчально-

методичних матеріалів несуть велику відповідальність за вибір цілей і зміст 

освіти. Позитивним фактом є те, що 32,4 % опитаних посилаються в зв’язку з 

цим на педагогічну літературу. І тільки 9 % респондентів посилаються на 

знання у галузі психології розвитку і поточної діагностики. 

Якісному і кількісному аналізу були піддані спосіб інтерпретації і підхід 

вчителів до вибору цілей. За відправну точку було прийнято описані раніше 

чотири моделі: біхевіористську, реконцептуалістичну, системно-

менеджерську та найбільш бажану – гуманітарну. Дослідженнями у ті самі 

роки була охоплена та сама кількість учителів (482 – у 2007 р., 450 – у 2014). 

 

Таблиця 5.5. 

Основні підходи до формулювання освітніх цілей* 

Підхід  Кількість 

виборів 

Разом 

2007 2014 2007 2014 

Біхевіористський  Таксономія 

Річний і місячний план 

Намічені цілі 

96 

6 

6 

5 

12 

7 

404 404 
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Підхід  Кількість 

виборів 

Разом 

2007 2014 2007 2014 

Навчальна програма 

Навчальний план 

Стандарти 

екзаменаційних вимог 

Конспект 

База школи 

Напрями діяльності, 

визначені МНО 

Закон про систему 

освіти 

Річний і місячний план 

Виховний план 

Внутрішньошкільне 

оцінювання 

156 

66 

13 

12 

18 

7 

6 

 

6 

 

6 

6 

12 

112 

167 

 

- 

24 

19 

- 

 

8 

 

12 

18 

12 

Реконцептуалістичний  Реальність, життя 

Життєва/соціальна 

потреба 

Традиція 

Досвід інших 

Знання про світ 

Родинний дім учня 

Шкільне середовище 

Потреби шкільного 

середовища 

Свідомість і 

відповідальність, 

педагогічна підготовка 

Система цінностей і 

69 

42 

 

31 

18 

14 

12 

6 

7 

 

6 

 

 

49 

78 

67 

 

32 

22 

24 

85 

9 

11 

 

11 

 

 

51 

254 390 
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Підхід  Кількість 

виборів 

Разом 

2007 2014 2007 2014 

напрям змін, що 

відбуваються 

Системно-

управлінський 

Власні знання вчителя 

Професійний досвід 

Система цінностей 

вчителя 

81 

73 

7 

90 

81 

9 
161 180 

Гуманітарний  Учень і діагностовані 

можливості та потреби 

Очікування учнів і 

батьків 

Інтереси дітей 

Наука, психологія 

Принципи педагогіки 

християнського 

персоналізму 

Система цінностей 

вчителя 

96 

 

12 

 

31 

7 

6 

 

 

7 

112 

 

85 

 

40 

9 

7 

 

 

9 

 

157 262 

 

*Джерело: дослідження автора 

 

Проектуючи освітні цілі, вчителі-учасники експерименту продовжують 

діяти (несвідомо) в рамках біхевіористської концепції. Вони охоче 

використовують готові і часто нав’язувані опрацювання і надають великого 

значення документам типу навчальні програми, навчальні плани, методичні 

матеріали. 

Про якість методичних матеріалів та роботу методистів-консультантів, 

авторів підручників та якість дидактичного забезпечення висловлюється 

багато критичних зауважень. Як пишуть Д. Клюс-Станьська і М. Новіцька, 
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здається, що деякі автори методичних публікацій для вчителів, хоча і знають 

про важливість розуміння не цілком в змозі запропонувати заходи, які 

стимулюють розвиток. У свою чергу, М. Плєнкєвіч пише відкрито, що 

польська початкова освіта не має традиції критичного мислення та 

критичного читання. Не важко помітити, що це виявляється як у відсутності 

уваги до пробудження критичності у дітей щодо текстів, які вони читають, і 

обмеженому стимулюванні їх особистих інтерпретаційних пошуків, так і в 

неправильній операціоналізації передбачених цілей науки читання. У 

літературі для вчителів (методичні посібники, журнали, сценарії занять в 

інструкціях) викликають побоювання численні приклади вправ у читанні, що 

мають нібито служити розумінню тексту або його творчому розвитку [232, с. 

145]. Вони вже не вказують на таксономії як інструмент формулювання 

цілей. Бажаний гуманітарний підхід, посилання на результати 

діагностування, можливості і потреби учня вказав кожний дев’ятий опитаний 

вчитель. Висновок – принципи персоналістичної і конструктивістської 

педагогіки, основані на педагогічному гуманізмі, розроблені, досліджені і 

описані Дьюї, Піаже і Роджерсом, реалізуються в педагогічній практиці 

незначною мірою. 

Ще одна мета нашого дослідження полягала у з’ясуванні того, як 

учителі формулюють цілі, які класифікації цілей учителям відомі і яким вони 

надають перевагу на практиці. Відповідні дані представлені в таблиці 5.6.. 

 

Таблиця 5.6. 

Види цілей, сформульовані вчителями* 

 

Види цілей Кількість показників 

2007 2014 

Детальні (операціональні) 324 410 

Загальні 301 190 

Виховні 138 111 
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Види цілей Кількість показників 

2007 2014 

Дидактичні 121 95 

Освітні 109 112 

Пізнавальні 88 45 

Етапні 25 190 

За певними напрямами 27 11 

Психомоторні 26 43 

Предметні 24 64 

Дані відсутні 29 31 

Головні 18 42 

Не виокремлюють жодних видів 17 54 

Інструментальні 6 12 

Просвітньо-виховні 7 11 

Емоційні 6 23 

Освітні 7 59 

Стратегічні 6 10 

 

*Джерело: дослідження автора 

 

Учителі, які брали участь у дослідженнях, відповіли, що їм відоме 

поняття операціоналізації цілей (324 особи, 67,2%) і ця тенденція зростає. 

Зменшується кількість учителів, які формулюють цілі загальні, виховні, 

освітні, дидактичні і просвітні. Кожен четвертий учитель-респондент 

говорить про пізнавальні цілі. 

Серед даних домінують два види класифікації цілей: 

- загальні і детальні; 

- виховні, дидактичні і просвітні цілі (138 респондентів відзначили ще 

й інші назви, використовуючи інші класифікації, тобто інші критерії 

виокремлення цілей). Один з респондентів не відповів на питання, 
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стверджуючи, що не розуміє значення “ставити”, що міститься в питанні: Які 

види цілей Ви ставите у навчально-виховній роботі? Аж 17 учителів не 

вирізняють жодних видів запроектованих цілей. Це може означати, що вони 

проектують цілі без необхідних для цієї справи педагогічних роздумів. 

Учитель повинен зайняти чітку позицію щодо різних підходів до 

формулювання цілей і програм до кожного заняття. Навіть якщо він не 

зробить вибір, було б доречно, щоб він знав, які існують можливості, і що 

кожен підхід заснований на певних принципах. 

Учителі, які формулюють оперативні цілі, презентують раціонально-

біхевіористський підхід. Вони виводять цілі з готових програм, планів, 

графіків і організаційних систем. 

Біхевіористський підхід (формулювання оперативних цілей) 

виправданий у випадку формування вмінь і способів дії, але не працює, коли 

справа доходить до позиції і цінностей, ‒ стверджують цитовані раніше 

автори. 

Цілі можуть спрощувати складні завдання. Дж. Шваб зазначив, що 

автори програм , спираючись на нескінченні списки цілей, розділяють те, що 

повинно бути поєднане. Вони розділяють на найдрібніші частини як зміст, 

так і мислення вчителя: на зміст навчання, методи навчання, форму 

підручників і тести [220]. 

Оперативними цілями можна легко описати раціональне і логічне 

мислення, але не творче, інтуїтивне навчання, і не засвоєні цінності. 

Оперативні цілі можуть ігнорувати перелічені дидактичні завдання і навички, 

можуть призводити до легковажного ставлення до непередбачених, але 

суттєвих наслідків. 

У роботі над цілями можна комбінувати згадані підходи, навіть з 

посиланням на оперативні цілі, якщо йдеться про фрагменти уроків, і 

вживаючи більш загальні цілі, які дають вмістити урок у більше ціле [220]. У 

світлі цього твердження слід припустити, що обидва способи формулювання 

цілей є правильними, тільки у різні моменти проектування навчально-
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виховної роботи: загальні цілі – як такі, що направляють роботу вчителя, а 

оперативні ‒ як такі, що дають можливість планувати завдання (кроки). 

У процесі дослідження ми вирішили вивчити як усвідомлюють учителі 

поняття операціоналізація і попросили їх відповісти на питання, включене до 

анкети: У чому, на Вашу думку, полягає операціоналізація цілей навчання? У 

дослідженні брали участь ті самі 482 і 450 учителів. 

 

Таблиця 5.7. 

 

Розуміння поняття операціоналізація цілей опитуваними 

вчителями* 

Відповіді Кількість показників 

2007 2014 

Заміна загальної мети детальними цілями 216 211 

Трансформація загальних цілей у конкретні 

дидактичні ситуації 
24 23 

Визначення конкретних цілей для реалізації 14 18 

Уточнення цілей (діяльність, умови, критерії) 7 19 

Вироблення тих навичок, які учень повинен мати 21 25 

Вміння застосовувати отримані учнем знання 12 17 

Специфічне формулювання цілей у завершений 

спосіб 
6 5 

Вдосконалення навчально-виховної роботи 17 20 

Спеціальна підготовка 10 11 

Перехід теорії у практику 11 10 

Переміщення проміжних цілей до деталізації 1 0 

Конкретна перевірка досягнення цілей 2 1 

Перевірка їх досягнення 4 1 

Реалізація намічених цілей 2 1 

Орієнтація на придатність 26 53 
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Відповіді Кількість показників 

2007 2014 

Мобілізують до роботи, вимірні і однозначні, вони 

передбачають суб’єктність учня 
2 7 

Оволодіння дітьми навичками 17 24 

Здобуття всіх навичок дітьми 7 23 

Визначення активних дій учня в ході уроку 1 8 

Фінальна поведінка учня 5 9 

Відсутність відповіді 39 31 

 

*Джерело: дослідження автора 

 

Жоден з респондентів не інтерпретував операціоналізації цілей як 

намічання подальших кроків вчительських і учнівських дій, накопичення 

цілеспрямованого і необхідного досвіду, що виступає стимулом засвоєння 

понять і набуття навичок. Підставою операціоналізації цілей є принцип 

градації складності і принцип наочності, що означає на практиці поділ 

складного і нового для дитини змісту на більш дрібні структури, з якими учні 

знайомляться в безпосередньому спілкуванні: спостереження, 

маніпулювання, дослідження і відкриття. 

Отже, можна зробити висновок: частина вчителів, майже половина 

респондентів, досі не знають, що таке операціоналізація цілей. Цей результат 

є несподіваним, оскільки багато хто з опитаних учителів використовували це 

визначення, називаючи так сформульовані ними освітньо-виховні цілі. 

Одержані результати були додатково підтверджені виконаним завданням, 

сформульованим в анкеті, яке звучало так: Будь ласка, наведіть приклад 

будь-якої загальної і операціоналізованої мети. 

Відсутність уміння операціоналізації цілей має важливі практичні 

наслідки: це означає незнання вчителем складових умінь (часткових), що 

лежать в основі організації багатьох освітніх ситуацій, які приводять до 
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досягнення загального результату. Наприклад, ще до того, як учитель IV 

класу впровадить поняття частини мови ‒ іменник, у I – III класах учитель 

молодшої школи сформує поняття: назви людей, назви тварин, назви рослин, 

назви речей. 

Трапляється, що вчителі зовсім не знають про те, який досвід і в який 

спосіб повинні накопичити учні, щоб досягти мети, сформульованої 

загально, наприклад: впровадження у логічне мислення, формування 

просторової орієнтації або вирішення текстового завдання у будь-який 

спосіб. 

 

Підсумок 

З представлених результатів дослідження (часткового) можемо зробити 

деякі важливі для освітньої практики висновки: 

1. Вплив конструктивістської теорії на розробку освітніх цілей 

помітний, але ще не може задовольняти. 

2. Опитані вчителі дошкільних установ та I – III класів зазвичай 

використовують принципи біхевіористської теорії, часто припускаючи, що 

одноразовий досвід є достатнім джерелом і умовою досягнення наміченої 

мети. 

3. Всемогутня концепція реактивної людини зовсім не означає, що вона 

правильно використовується; йдеться про операціоналізацію цілей. В. 

Фурманек пише про це докладно, посилаючись на спостереження у т. зв. 

освітній інженерії, а саме у процесі конструювання поля освітніх стимулів. 

4. Основні педагогічні документи, на які вказують респонденти, такі як 

навчальний план, навчальні програми, методичні посібники, що є підставою 

для проектування цілей, є їх довільними джерелами. Надання цим 

документам надмірного значення призводить до збільшення помилкових 

стратегій. 

Розглядаючи ставлення вчителів до дитинства і дитини, Д. Валошек 

одержала вельми тривожні результати. Виявляється, що переважає 
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інфантилізація навчальних завдань, посередність пропозицій навчання і 

буденні знання в підходах до справ дітей. Але найбільш тривожним є той 

факт, що 21% вчителів не бачать під час реалізації навчального плану 

потреби у диференціації та індивідуалізації роботи з дітьми, 18% відчувають 

труднощі щодо граматичної правильності і 43% розглядають виховання як 

школіння дитини. Учитель надає перевагу методичній впевненості, а не 

творчості і незалежності [149, с. 95-96]. 

5. Учителі вважають програмні документи (МНО) джерелами цілей. На 

авторах цих документів і положень лежить величезна відповідальність щодо 

якості і педагогічної ідеології, яка є основою для їх опрацювання. 

6. Визнання офіційних документів джерелами цілей вказує на низький 

рівень професійної обізнаності вчителів . 

7. Вчителів необхідно підготувати до реалізації реформаторських 

завдань, до впровадження змін. Їх освіта, допідготовка і професійне 

вдосконалення повинні випереджати перебудову системи освіти. Це потребує 

тісної співпраці між вищими навчальними закладами, які готують учителів, і 

різними ланками освіти [41]. Відсутність ретельної підготовки вчителів до 

виконання завдань реформи освіти може серйозно зашкодити школі, учням, 

їх батькам і суспільству. Вчителі як головні реформатори освіти мають бути 

людьми творчими, новаторськими, відкритими на майбутнє. Це означає, що 

від них очікується, аби вони самі стали тією зміною, яку потім хотіли б 

побачити в своїх школах. Отже, у індивідуального досвіду вчителів – 

великий шанс, писав К. Денек [42]. 

Результати наших досліджень підтверджують повідомлення інших 

дослідників, які б’ють на сполох, розмірковуючи про стан польської освіти, в 

тому числі і початкової освіти. М. Дудзікова висловлює такі спостереження: 

– школа продовжує претендувати на право вчити всього, що потрібно 

знати, забуваючи, що більшість людей навчається того, що вони знають, поза 

школою; 

– школа узурпує право бути єдиним джерелом знань про світ; 
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– застарілим є характер особистісних взаємин у школі; 

– учні розглядаються винятково як “споживачі знань”; 

– у навчальному процесі домінує пасивність учня, а не діалог; 

– превалює уніформізація учнів (стереотипність, що знищує 

оригінальність і незалежність мислення); 

– школа відірвана від життя (учнівська спільнота у школі не 

організована за аналогією з організацією суспільного життя) [51, с. 23-28]. 

Вагомі нарікання щодо актуальної ситуації в школі висловлюють Д. 

Клюс-Станьська, Б. Шьліверський, К. Конажевський і Т. Левовіцький. 

Початкові класи характеризуються радикальним запереченням 

інтелектуальних і компетентнісних ресурсів дітей: школа ігнорує і 

маргіналізує їх власні знання, а у багатьох випадках навіть вважає їх 

забороненими і за них карає. Проникнення школи в особисті знання дітей не 

найкраще характеризує всю початкову освіту, виразно даючи оцінку 

кожному уроку. Виключення дитячих знань і компетенцій характеризує саму 

конструкцію польської навчальної програми – підкреслює Д. Клюс-

Станьська [149]. 

З іншого боку, Б. Шьліверський називає цілий набір негативних 

характеристик освітньої політики, які спричиняють розлад у галузі 

початкової освіти. До них належать: надання автономії вчителям без 

підтримки (професійне вдосконалення), яка дала б змогу цій професійній 

групі використати власні творчі здібності і оригінальність та 

продемонструвати почуття обов’язку в процесі виховання особистості; 

впровадження Міністерством освіти централізовано рішень “згори”; 

гальмування інновацій в галузі освіти “знизу”, концентрація МНО 

програмних реформ “згори”, політична гра на зниження обов’язкового 

шкільного віку або поширення дошкільної освіти, видимість гуманної по 

відношенню до дітей освіти, повний хаос у початковій освіті, низька 

результативність початкової освіти на міжнародному рівні (дослідження 

PIRLS) і багато інших [257, с. 63-95]. 
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У контексті одержаних результатів постає питання, чи не переоцінено 

компетентності вчителів? Чи правильно підготовлені вчителі до 

впровадження освітніх змін? Чи результати змін, що спостерігаються 

сьогодні, відповідають наміченим раніше цілям? 

У міжнародних дослідженнях TIMSS, проведених Міжнародною 

асоціацією оцінювання освітніх досягнень (International Association for the 

Evaluation of Educational Achivements), польські учні у галузі математичних 

знань зайняли 34-е місце, тобто останнє в Європі у змаганнях з математики, і 

передостаннє в оцінці природничих знань [154]. 

Визначення загальних цілей і проектування часткових, заснованих на 

спостереженні можливостей учня, достосуванні дій до його способу пізнання 

і конструювання реальності, проектування освітніх ситуацій, що сприяють 

накопиченню досвіду ‒ це основні завдання для нинішніх учителів 

початкової освіти. 

 

5.2. Зміст і сутність цілей у педагогічній практиці 

 

К. Крушевський (K. Kruszewski) стверджує, що одні й ті самі функції, 

одні і ті самі стандарти можна виконувати і дотримуватися по-різному. 

Кажуть, що несхожі між собою люди можуть досягти однакових цілей 

однаково добре, якщо тільки дати їм можливість працювати по-своєму, у 

своєму власному стилі [160]. 

З іншого боку, Д. Клюс-Станьська і М. Новіцька зазначають, що у 

підході, орієнтованому на процес, основну увагу звертають не на кінцевий 

результат роботи учня, а на збільшення числа самостійно створюваних ним 

способів досягнення результату [145, с. 116]. 

Як зазначив В. Нейсер (U. Neisser) – сьогодні ми вважаємо, що в 

пам’яті людини найбільш важливу роль відіграють не витвори, а стратегії 

їх досягнення [201, с. 285]. У підході, орієнтованому на процес, навчання не 

слід розуміти як сукупність понять, інформаційний ресурс, а як спосіб 
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мислення і подолання проблем в різних ситуаціях, здатність і готовність 

використовувати різні стратегії. 

Оптимальна стратегія планування повинна враховувати і спосіб дії, і 

результат, оскільки обидва ці компоненти пов’язані відносинами зворотного 

зв’язку. 

Аналіз якості планування цілей освіти виконано в горизонтальній 

площині (як це потрібно для певних інтегрованих занять) і у вертикальному 

розрізі з погляду наявності видів діяльності учнів (7 виучуваних галузей 

освіти, сфер розвитку особистості). Одиницею планування роботи 

інтегрованої освіти є день діяльності. Стандарт для створення освітніх 

проектів на окремі дні занять знаходимо в навчальному плані. 

Заняття в галузі мовної, математичної, природничої і технічної освіти та 

музичного, художнього і фізичного виховання провадить учитель (вчителі) 

відповідно до визначеного ним плану, пристосовуючи час занять і перерв до 

розкладу навчальної діяльності учнів. 

Пропозиції, визначені у плані, дають вчителю свободу вибору 

оптимальної організаційної концепції. Всі напрями освіти і плановані заходи 

в програмі і навчальному плані мають однаково важливе значення для 

розвитку дітей. В окремих випадках у заняттях виокремлено поняття, 

предмет або ключове явище, яке має бути основою інтеграції. 

Функціональним (операційним) доказом такого стану речей є можливість 

безпроблемного поділу конспекту занять на частини, що відповідають 

окремим предметам. 

Учителі, плануючи заняття, передбачають діяльність з польської мови 

(говоріння, аудіювання, висловлювання, читання, письмо), математики, 

екології та мистецтва (музичного, художнього, технічного) і рухову. Проте 

результати досліджень вказують на виразні диспропорції і погіршення 

загального стану в цій галузі. Результати досліджень (199 учителів) 

представлені в таблиці 5.8.. 
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Таблиця 5.8. 

 

Частотність поєднання освітніх галузей у сценаріях занять (2007)* 

 

Кількість поєднуваних 

предметів 

Частотність 

застосування 

1 галузь 2 

2 галузі 9 

3 галузі 48 

4 галузі 64 

5 галузей 52 

6 галузей 18 

7 галузей 6 

 

*Джерело: дослідження автора 

 

До найчастіше поєднуваних предметів належить мовна, математична, 

екологічна, художня освіта; часом додаються елементи артистичної 

діяльності. 

У ході ретельного аналізу матеріалу дослідження було встановлено , що 

в планах повсякденної діяльності (сценаріях, конспектах) є принаймні 3 

галузі діяльності, і вони засновані на мовній і математичній освіті. 

Підтримуючою освітою виявляється природнича діяльність учнів, іноді 

художня або музична. Тільки у 37,3 % з аналізованих конспектів (у кожному 

третьому) наявна присутність 5, 6 або 7 предметів. 

Порядок реалізації і тривалість кожного навчання змінні; іноді – 5 

хвилин, наприклад, виконання пісні і рухова імпровізація змісту твору, а 

іноді і 40 хвилин, наприклад, виконання технічного завдання (винятково 

присутнього в конспектах). 

Тривожним є факт обмеження часу для занять з фізичного виховання на 

користь короткотривалих “вставок” і трактування як другорядних технічних 
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занять. Тим часом у повсякденній роботі рекомендована така організація 

навчально-виховного процесу , за якої кожного дня мають відбуватися 

рухливі заняття, на які слід призначати загальний щотижневий час не менше 

3 годин. Таке читаємо у програмних документах. Аналіз кількості часу, 

призначеного на окремі види навчання, вказує на перевагу мовної і 

математичної освіти. 

Найбільш поширеним набором видів діяльності є поєднання мовних, 

соціально-природничих, математичних і художніх занять, тож можна зробити 

висновок, що реалізація цілей цих чотирьох з існуючих предметів 

задовольняє вимогу збереження безперервності. Вибір видів діяльності, 

запланованих на один день навчально-виховної роботи, визначається 

освітніми цілями, які ставить вчитель, плануючи заняття. 

Плани уроків і зосереджені в них цілі виражені операціонально (90,7 %); 

інші мають загальний характер. У частині планів обидві форми виступають 

одночасно. 

Учителі формулюють цілі, відображаючи наявні предмети ‒ цей спосіб 

запису використано у всіх проаналізованих конспектах (100 %); у деяких з 

них поряд з такою формою трактування цілей виступають цілі надпредметні, 

загальні, які важко класифікувати як однозначно приналежні до конкретного 

– у колишньому розумінні – предмета. Так, представлені очікування освітніх 

результатів виявлено в 55 проаналізованих документах, тобто в 26,9 % 

конспектів, але для ясності картини слід додати, що інтенсивність цих цілей 

(кількість) складає від 5 до 1. 

Безумовно, можна відзначити, що в плануванні комплексної роботи 

переважає об’єднання цілей, які відповідають поєднуванню предметів 

(галузей діяльності). Виявлено задовільний стан опанування вчителем уміння 

формулювати надпредметні цілі. 

Далі наведено зразки завдань, які, на думку автора, можна трактувати як 

міждисциплінарні: “формування навички побудови висловлювання з кількох 

речень на задану тему; розвиток творчої винахідливості; інтерпретація тексту 
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з використанням художніх і рухових засобів вираження; добір способів 

презентації власних інтересів; представлення книги із заохоченням інших її 

прочитати; виконання ролі “гіда” по своїй місцевості; збір гербарію і 

підписання розпізнаних рослин; підготовка проекту завдання з нетиповими 

приладами”. 

Цілі, записані в такій формі, є випадковим явищем і лише передвісником 

розуміння поняття інтеграції на даному навчальному етапі. 

 

Таблиця 5.9. 

Частота поєднання освітніх галузей у сценаріях занять (2014)* 

(200 учителів) 

Кількість поєднуваних 

предметів 

Частотність 

застосування 

1 галузь 0 

2 галузі 3 

3 галузі 61 

4 галузі 50 

5 галузей 52 

6 галузей 34 

7 галузей 3 
 

*Джерело: дослідження автора 

 

Плани уроків підтверджують тезу про комплексне планування занять, 

коли йдеться про освіту , описану в навчальному плані. Бракує таких планів, 

у яких була б чітко виділена провідна тема / ядро, як основа для 

різноспрямованої діяльності учнів. 

З проблеми досліджень виникала також необхідність проаналізувати 

взаємозв’язок між цілями інтегрованого навчання і змістом занять 

(записаним у формі змісту освітніх дій і ходу занять). 
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Зміст освітньої діяльності є тим елементом планування, який, як 

правило, називають записом в журналі, тобто темою заняття. У результаті 

аналізу тем занять було виділено три особливості: 

1. Зміст освітньої діяльності сформульовано ширше, ніж цілі. 

Це може означати, що вчитель, який планує заняття, не надає належного 

значення редагуванню очікуваних результатів, записує їх, тому що цього 

вимагає методика занять. Це явище було виявлено в 26,5% проаналізованих 

сценаріїв. 

Важливе значення для досліджень має також різниця, яка виникає між 

змістом освітньої діяльності (інтегрованою темою) і цілями. У темі є 

інформація про освіту в галузі фізичного виховання, музики, техніки, 

наприклад, “Веселий потяг” – з’єднання відповідних паперових елементів і 

прикрашання на власний розсуд, “Рухливі ігри з використанням різних 

способів руху”, створення ритмічного рисунку до пісні “Зузя – лялька 

невелика” (“Zuzia – lalka nieduża”), натомість відсутнє відображення цього 

факту в освітніх цілях. 

Причиною для ігнорування цілей певних галузей освіти є впровадження 

конкретних, операціональних цілей, яких, як правило, є декілька в одному 

сценарії. З огляду на факт поєднання в один день кількох навчальних 

предметів, число оперативних цілей зростає. Буває, що це довгі списки цілей 

(побажань). 

Іншою причиною цього може бути спосіб формулювання інтегрованих 

тем. Тож вони складаються з інформації, записаної “мовою загальних цілей”. 

Ось приклади таких формулювань: “Удосконалення навичок додавання і 

віднімання в межах 10”, “Виховання поваги до навколишньої природи”, 

“Формування понять: гладкий, шорсткий, м’який, пористий”, “Збереження 

навколишньої природи”, “Іменування дій, здійснюваних хлопчиком, з історії, 

зображеної в картинках”. 
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Слід також зазначити, що незважаючи на те, що цілі в сценаріях 

опущені, це не означає, що у ході занять завжди бракує завдань, які дають 

змогу їх досягти. 

2. Зміст освітньої діяльності адекватний цілям занять. 

Це стан бажаний. Всі намічені цілі можна пояснити навчально-

виховними ситуаціями. Цей факт був відзначений у 59,3% конспектах. 

3. Ширше розуміння цілей, ніж інтегрована тема. 

Це спостереження стосується тих сценаріїв, у яких тема записана як 

тема дня (тематична основа), і які становлять 14,2% від загальної кількості 

аналізованих матеріалів. Це явище не завдає шкоди якості освіти за умови, 

якщо цілі і освітні ситуації відповідають одна одній. В конспектах 

зустрічаються водночас цілі, які не знаходять підтвердження у ході занять. 

Цілі інтегрованої освіти проаналізовано також з погляду розвитку сфер 

особистості учня. Було виявлено переважну присутність цілей, спрямованих 

на інтелектуальний розвиток учнів, про що свідчить переважання 

пізнавальних цілей кожної з галузей освіти. Менше є завдань, спрямованих 

на активізацію учня (сфера соціально-емоційна). Викликає занепокоєння 

відсутність у змісті завдань цілей, пов’язаних з технікою і фізичним 

вихованням (рухлива, мануальна сфера, фізичний розвиток). Сфера 

фізичного розвитку (мануально-рухова) дітей у віці 6-12 років охоплена 

необхідним педагогічним піклуванням вчителів I – III класів. 

Варто звернути увагу на ще одне явище, яке виявлено шляхом 

дослідження документів і яке можна назвати “зайвою інтелектуалізацією” 

цілей, які зустрічається в малому діапазоні цілей в галузі музичної, 

художньої творчості, технічної та фізичної діяльності. Це має під собою 

вагомі підстави, адже ці освітні галузі сприяють використанню досвіду , 

прагненню до краси, розвитку емоційно-мотиваційної сфери, спонукають до 

інноваційності та творчості, дають змогу дітям “експериментувати” і 

досліджувати. У той же час їм також надано форму “учень знає ...”. 
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Намічені освітні, оперативні і загальні цілі досягаються у процесі занять, 

більшість цілей забезпечується навчальною діяльністю вчителів і учнів. Цю 

відповідність оцінювали за шкалою 0 – 6. Оцінювалися плани уроків і їх 

практична реалізація. Це означає, що в середній мірі і обсязі збережено 

співвідношення між елементами інтегрованого планування, завдяки чому 

досягнуто більшої узгодженості між цілями і змістом. 

Показники підтверджують середній ступінь і широкий обсяг 

відображення цілей в освітній діяльності вчителів і учнів, однак викликає 

сумніви якість запланованих навчальних ситуацій, освітніх можливостей, 

призначених для стимулювання різноспрямованої діяльності. Це означає, що 

в середній мірі і обсязі збережене співвідношення між елементами 

інтегрованого планування і що ці елементи прагнуть до більшої узгодженості 

між цілями і змістом. 

У результаті ретельного аналізу документації та безпосередніх 

спостережень на заняттях можна зробити висновок, що: 

– під час занять з учнями початкових класів маємо справу з сумарною 

інтеграцією змісту. Інтеграція частіше має форму поєднання виучуваних 

предметів, тому можна легко розділити зміст на окремі галузі освіти; 

– не часто використовуються інтегруючі ключові поняття і дидактичні 

ситуації, які є джерелом природної різноспрямованої діяльності учнів, 

наприклад, освітні проекти; [85; 108] 

– існує небезпечне явище максимізації (глобалізації) змісту освіти, яке 

призводить до його зростання, наприклад, велика кількість літературних 

творів на ту ж тему, велика кількість вправ, які формують ті ж навички; 

– зміст освіти реалізується поверхово, часто всупереч науковій істині. 

Вчителі не вміють адекватно перенести науковий зміст на рівень початкової 

освіти; 

– способом пізнання реальності значною мірою виступає не діяльність 

учнів, їхній досвід, а опосередковане навчання ‒ через ілюстрації, описи та 

розповідь учителя; 
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– зникають спеціальні методики, що стосуються таких проблем, як 

розв’язання текстових питань, подолання десятинного порогу, впровадження 

і формування понять, письмо з пам’яті, письмо зі слуху, аудіювання, 

предметні екскурсії, виконання різних вправ під час занять з фізичного 

виховання, розучування нової пісні і багато інших важливих методик. 

Кількаетапні вчительські дії бувають записані одним реченням, 

наприклад, “розучування пісні, розв’язання текстових завдань” без виділення 

конкретних видів діяльності, які, однак, визначають якість формування 

конкретної навички в учнів. У жодному сценарії не знайдено методичних дій 

щодо розв’язання текстового завдання (результатний план). Вміння 

створювати результуючий або методичний план в цій галузі сприяло б 

виробленню важливих навичок як-от: розуміння прочитаного, інтерпретації 

змісту завдання, визначення того, що дано і що задано, визначення способу 

розв’язання завдання, розв’язання завдання обраним способом, відповідь, 

запис відповіді. 

Проглянуті заняття (40) підтвердили значне спрощення у способі дій 

вчителів, плануванні освітніх цілей, поверховість у підготовці до занять, 

відсутність ієрархізації змісту, структуризації, уточнення освітньої діяльності 

педагога і дітей. 

У процесі цілісного огляду цілей впадає в око нерівномірне 

відображення в них різних освітніх галузей, “фаворитизм” мовної освіти, а 

потім екологічної та математичної, ігнорування інших видів діяльності. 

Вивчаючи сутність цілей щодо окремих галузей освіти, автор звернула 

увагу на повторюваність цілей, подібність їх значень, хоча іноді це 

виражається іншими словами. Так, трактовані цілі означають розвиток тієї ж 

сфери особистості (когнітивної), формування тих самих навиків. 

Звичайно, слід пам’ятати, що у початковій освіті необхідна 

повторюваність цілей і ситуацій, які сприяють їх досягненню, але в 

проаналізованих конспектах цей факт набуває масштабів значного явища, 

оскільки охоплює 80 % сценаріїв. Це явище також присутнє у підсумкових 
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планах ( розподілі змісту навчання). Повторюваність оперативної мети – 

учень читає з розумінням, не приводить до фактичного оволодіння учнями 

цією навичкою, хоча цю мету можна побачити в методичних планах досить 

часто. 

Повторюваність помічено щодо наступних цілей: “висловлюється на 

задану тему; уважно слухає мову вчителя; читає вільно і правильно; читає з 

належною інтонацією розповідні, окличні і питальні речення; обирає 

правильні розділові знаки до поданих речень; спостерігає зміни в природі; 

самостійно редагує відповіді на питання, співає пісню …; “виплескує” ритм 

пісні ...; охоче бере участь в іграх з іншими дітьми; ілюструє пісню рухами; 

розв’язує текстові завдання”. 

Цілісний аналіз цілей інтегрованої освіти дає право на інші 

спостереження, які набувають масштабів тривожних явищ. Так, не вистачає у 

цілях врахування результатів технічної освіти та фізичного виховання. Перші 

з них були представлені слабо (одна оперативна мета), а другі також 

представлені як поодинокі цілі. 

Побоювання зростають тим більше, що ці цілі не відображають 

програмних принципів ( навчального плану) інтегрованої освіти, не кажучи 

вже про галузі технічної та фізичної діяльності дітей. Розвиток фізичної 

сфери учнів I – III класів перебуває під серйозною загрозою. 

Фізичне виховання в школі виконує чотири функції, які включають в 

себе: 

– стимулювання, тобто пробудження процесів фізичного розвитку; 

– адаптацію, тобто пристосування організму дитини до життя, до 

фізичних зусиль і змінних навколишніх умов; 

– компенсацію і корекцію, тобто запобігання небажаним явищам у 

розвитку дитини і усунення цих явищ, якщо вони мають місце [56]. 

Не можна без належної критики ігнорувати той факт, що нині фізичне 

виховання в I – III класах найчастіше виконується шляхом “рухової 

імпровізації пісні”, “ілюстрації рухом змісту пісні”, “імітації рухом змісту 
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пісні”. Тільки у 4,3% сценаріїв містяться рухливі заняття відповідно до 

методики фізичного виховання. Можна припустити, що вони були 

результатом зінтегрованої теми, яка в кожному з цих позитивно оцінених 

випадків звучала як “зимові розваги” або “ігри на снігу і льоду”. 

Причиною такої ситуації може бути навчальний план і викладені в 

ньому (нечисленні) результати, яких планується досягти шляхом проведення 

уроків фізкультури. Учитель, який не володіє знаннями в галузі спеціальних 

методик, в тому числі фізичного виховання, не буде в змозі 

операціоналізувати цілі / результати, закладені у навчальному плані так, щоб 

сформулювати і реалізувати 290 цікавих тем занять. 

Викликає занепокоєння також зміст цілей музичної освіти і їх практична 

екземпліфікація в конспектах і практиці [75]. Отже, ця галузь діяльності 

занадто часто була націлена тільки на “співання пісень” або “ритмічну 

декламацію тексту пісні”. 

Цілі цілісної освіти учнів третього класу, закладені в конспектах, не 

розвивають всебічно і не охоплюють усіх сфер особистості ( нерівномірно 

“турбуються” про розвиток учня). 

Напрями інтеграції змісту освіти і виховання (мовної, екологічної, 

математичної, музичної, художньої, технічної, рухово-моторної) були 

розроблені переважно на основі змісту мовної освіти, іноді соціально-

природничої, включені в тематичні блоки без збереження відповідних 

пропорцій між переказуванням навчального матеріалу, розвитком навичок і 

вихованням. 

Третій компонент результатів навчання ‒ соціально прийнятна поведінка 

‒ знаходить своє відображення в цілях освіти у більш ніж половині 

проаналізованих планів. Результати спостережень інтегрованих занять також 

підтверджують визначення освітніх цілей і їх присутність в практичних 

ситуаціях на заняттях [81]. 

Що стосується обсягу аналізованих виховних результатів – кількісно 

зауважено їх присутність від 1 до 2 (іноді 3); максимально з переважанням 
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одного з них. Якісний аналіз засвідчує монотонність цілей за напрямами, 

брак уваги до того ж аспекту формування поведінки. Можна і в цих реаліях 

бачити позитиви , стверджуючи, що форми поведінки трансформуються з 

огляду на позицію, дістають найменування сталих, стають внутрішніми. 

Занепокоєння викликає факт ігнорування інших природних приводів, що 

сприяють формуванню спеціальних компетенцій у галузі поведінки, вчинків, 

виконання виборів ,,у чому виражається суб’єктність освіти.  

Виявлена повторюваність стосується таких цілей, як “учень вміє 

самостійно і активно працювати; може працювати в групі; насправді 

конкурує; він знає, як треба безпечно грати; усвідомлює необхідність захисту 

навколишнього природного середовища; розуміє необхідність поважати 

громадську власність; дотримується принципів групових ігор; висловлює 

зацікавленість заходами, що проводяться в класі”. 

Додатковою інформацією є той факт, що освітні цілі займають останнє 

місце в групі цілей у сценарії і утворюють окрему групу. 

Підсумовуючи всі здійснені аналізи часткових результатів дослідження, 

можемо констатувати, що цілі інтегрованої освіти мають двоякий характер: 

предметний та понадпредметний. У першому з них представлено цілі семи 

об’єктів навчання з явною перевагою мовної, екологічної і математичної 

освіти та спорадичним і поперемінним включенням інших цілей освіти. 

Таким чином, не можна говорити про підтримку загального розвитку учнів, 

принаймні нині. 

Понадпредметні цілі мають інтегральний, універсальний характер і 

відповідають кільком освітам одночасно, однак, вони з’являються 

спорадично і звучать ідентично, що вказує на відсутність у вчителів знань 

про важливість інтеграції у навчанні учнів I – III класів, або здатності до 

інтеграції, яка нині більше здійснюється як кореляція і асоціація в 

інтегрованій освіті, ніж повна інтеграція. 

Результати досліджень, представлені в рамках нашої монографії, також 

показують, що в цілях, які визначають результат щоденного навчання, явно 
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мало уваги звертається на мануально-руховий розвиток дітей. Такий стан 

підтримується інтегрованими заняттями, під час яких фізичне виховання або 

виконання технічних і художніх завдань є явищем унікальним. Особливо 

бракує технічних занять з дотриманням хоча б обов’язкового навчального 

плану (2012, 2014), адже основною формою діяльності є майже винятково 

виготовлення учнями виробів з паперу або паперової маси. 

Загалом, одержані результати дають право для висновку про те, що при 

плануванні навчально-виховного процесу найбільшою турботою учителя 

залишається інтелектуальний розвиток учнів (пізнавальний), а вже потім – 

емоційно мотиваційний розвиток. На підставі власних досліджень можемо 

сформулювати такі постулати щодо постановки цілей і їх зв’язку з ходом 

занять (змістом освіти): 

1. У процесі навчання і вдосконалення вчителів треба приділяти більше 

уваги такому проектуванню освітніх цілей, щоб вони стосувалися 

особистості учня загалом. 

2. Інтегрована система освіти в жодному разі не повинна призводити до 

зникнення будь-якого з існуючих напрямів освітньої діяльності – мовної, 

екологічної, соціальної, математичної, художньої, технічної і фізичної; крім 

того, було б доцільно, щоб вона прийняла іншу організаційну і інтегровану 

форму, наприклад, освітнього проекту , 

3. Якщо в сценаріях визначаються операційні цілі, то робити це треба з 

великою старанністю і точністю, піклуючись про впровадження дидактично-

виховних ситуацій у хід занять, які сприяють досягненню тих самих цілей.  

4. Визначені цілями дії вчителів мають проектуватися з використанням 

природних (якщо це можливо) джерел знань, освітніх можливостей, які 

сприяють побудові знань і передачі значень. 

У цьому зв’язку постає питання: чи в інтегрованих заняттях знаходять 

застосування ідеї розробників, захисників і пропагандистів цілісної освіти? 

Відповіді на це та інші питання шукала автор дослідження, 

спостерігаючи інтегровані заняття відповідно до підготовленої карти 
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спостережень і аналізуючи сценарії уроків. Оцінювалася кожна зі сфер 

особистості учня, на яку повинна впливати інтегрована освіта. 

Результати відвіданих занять свідчать, що організована вчителями 

цілісна освіта орієнтована на розвиток пізнавальної і соціальної 

спрямованості учнів, але інтеграція дій в цій галузі недостатня. Предмети, 

події, явища не сприймаються інтегрально, як єдине ціле. Швидше за все, має 

місце кореляція, асоціація і систематизоване поєднання, які є результатом 

відбору для реалізації змісту. 

Увага вчителя до розвитку пізнавальної сфери оцінена високо, дії, 

пов’язані з розвитком емоційно-мотиваційної сфери, здобули задовільний 

бал; увага до мануально-рухового розвитку і далі залишається мінімальною, 

що вказує на виразне недооцінювання цієї сфери. 

У тому, що заплановані інтегровані заходи не забезпечують всебічної 

активізації, з урахуванням досвіду і переживань учнів, переконує більшість 

аналізованих сценаріїв. Це означає позбавлення учнів можливості 

створювати уявлення про реальність, а модель освіти, як і раніше, базується 

на моделі передачі культурних цінностей. В аналізованих методичних планах 

не помічено посилань на набутий досвід або звернення до актуальних знань 

учня. 

На жаль, універсальність навчання дещо по-різному розуміється 

вчителями у сфері планування і практичної діяльності. Тож багатосторонній 

підхід щодо впроваджуваних понять і аналізованих явищ часто має лише 

теоретичний характер і в плані, і на етапі реалізації. Вчителі не ставлять 

перед учнями проблемних завдань, які потребували б використання знань з 

відповідних галузей життя. 

Немає жодних підстав сумніватися в тому, що вміння у виконанні 

шкільних завдань сприяє розвитку розумових здібностей дитини. Проте 

варто проаналізувати характер цих завдань. Тож розрізняють завдання-

проблеми і завдання-вправи. Проблеми ‒ це завдання, які потребують 
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творчого перетворення, а завдання-вправи ‒ це завдання, які суб’єкт може 

виконувати вільно [153]. 

Спостереження, здійснені на уроках і аналіз освітніх проектів дають 

підстави стверджувати, що вчителі набагато частіше ставлять перед учнями 

завдання-вправи. 

Відвідані інтегровані заняття, що проводилися за авторськими 

сценаріями, не відображали навчання через діяльність, через прийняття 

завдань, а через подачу великої кількості інформації (висока активність 

учителя), шляхом заповнення готових робочих карт, навчальних зошитів, 

малюнків і “нотаток” у предметних зошитах, обговорення багатьох текстів на 

ту ж тему. Універсальність навчання реалізувалася багатьма видами 

діяльності, натомість не створювалася ситуація навчання, яка була б 

джерелом знань, здобутих незалежно одне від одного. У навчанні виявлено 

явище “розтягування часу” [255]. Бракує природної освіти, освіти з джерела 

(там, де вона була б бажаною, можливою), навчання через діяльність і досвід, 

побудову значень [145]. 

Зміст освітньої діяльності представлений в запроектованих діях учнів і 

вчителя, але це дії, виконувані на моделях, схемах, через що учні позбавлені 

радості творчості і підготовки до кодування знань і розуміння символів. 

Процес формування понять неповний і позбавлений першого етапу. 

Успіх у навчанні залежить від багатого досвіду, який учень (не тільки 

початківець) здобуде особисто, наскільки легко він зможе переходити від 

одного типу уявлення до іншого, як зможе зінтегрувати досвід на 

символічному рівні. Знання, які учень одержує, повинні бути пізнавальною 

частиною творчої діяльності індивіда, а не “готовою”, наприклад, 

математикою, географією і навіть музикою. Учень повинен їх створювати, а 

не відтворювати. Це важко перенести на шкільну практику, де більшість 

операцій проводяться у вербальній формі без достатньої підтримки діями. 

Поняття формуються у поверхових структурах на основі розглядання 

картинок, показу або слухання описів і оповідань. 
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У ході досліджень виявлено, що у 94,2% сценаріїв заняття проходять у 

класах, навіть не дивлячись на те, що досвід учнів, а тим самим навчальні 

результати у кілька разів збільшила б екскурсія. Це встановлено при 

опрацюванні таких тематичних блоків як “У продуктовому магазині”, 

“Робота пожежників”, “На весняній луці”, “В поштовому відділенні” та 

інших. 

Екскурсія – це така приваблива форма навчання, що під час неї свідомо 

підготовлені учні зосереджують увагу на важливих для них елементах 

реальності, не обов’язково істотних з навчально-виховного погляду вчителя. 

Розуміння вчителями сутності інтегрованої освіти спонукає до 

реорганізації процесу планування занять та переорієнтування його під час 

повсякденної діяльності. 

У педагогічній практиці це може означати вибір одного літературного 

твору, його поетичної інтерпретації краси пори року, якою є весна, замість 

читання і “класичного” аналізу п’яти віршів і стількох же загадок. Натомість 

збереженний в такий спосіб час треба призначити на екскурсію, 

спостереження навколишнього середовища, вправи в мовленні, письмі, у 

виявленні переживань, нотуванні результатів спостережень і вимірювань. 

Слід також наголосити, що якість реалізації різноспрямованої діяльності 

потребує вчительського самоаналізу, “щоб у сучасного вчителя перестала 

бути основною думка, що він краще знає, як робити різні речі, ніж для чого їх 

робити” [172]. 

Роздуми про результати навчання у третьому класі дають підстави 

стверджувати, що можна і треба оптимізувати діяльність з планування, 

реалізації та дослідження якості планованих занять. 

Діяльність учня в різних ситуаціях повинна бути основною формою його 

дій, основою його навчання, тобто теорія має тільки підтримати цю 

діяльність. Прийняття такого припущення повинно привести до змін у 

типовій моделі уроків, до зміни форми роботи і оцінки результатів навчання. 

Учитель також у такому аспекті повинен переглянути свій досвід. 
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Викликає подив той факт, чому отримані результати (показники) не 

досягли більш високих значень. 

На нашу думку, відповідь на питання, за допомогою якого перевірялося 

розуміння сутності початкової освіти учнів, інтегрованої освіти і 

використання досягнень педагогіки початкової школи (самоосвіта) було 

отримано в ході опитування 482 і 450 у 2004 – 2007 – 2014 роках учителів 

дошкільної та початкової освіти. 

Вчителі (276 осіб – 57,3 %) на питання про зміст інтегрованого навчання 

давали в основному відповідь, з якої можна зрозуміти, що зміст ‒ це тільки 

“знання, відомості, інформація, суть виучуваних навчальних предметів (мова 

польська, математика, природничо-суспільний, пластика, музика, техніка, 

комп’ютери, фізичне виховання), що об’єднують напрями полоністичний, 

природничий, математичний, знання про навколишнє середовище, базові 

знання, необхідні для подальшого навчання, інші необхідні знання”. 

Деякі з опитаних вчителів (96 осіб – 19,9 %) до змісту освіти включали 

навички, які розумілися як застосування знань на практиці, сформовані 

вміння. Нині 22,8 % респондентів (110 осіб) розуміють цілі загалом, тобто як 

соціально прийнятні знання, навички і поведінку. 

Здається, що ці інтерпретації і пропорції орієнтують учителів на 

відображення в процесі навчання в основному інтелектуального, 

пізнавального аспекту. Варто згадати інтерпретацію змісту К. Крушевським, 

яка вважається прийнятною саме в галузі планування (проектування) 

педагогічної діяльності. Визначення змісту освіти згадуваний автор виводить 

з біхевіористської теорії, показуючи основні і загальні ознаки багатьох 

визначень змісту освіти [159]. 

Від знань та поглядів, які мають автори навчальних програм, залежить 

якість реалізації і результати [220]. 

До інтерпретаційних міркувань слід також додати висновки, зроблені на 

підставі аналізу думок вчителів про сутність цілей інтегрованої освіти. 
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До найчастіше вживаних відповідей належать: “всебічний розвиток” 

(36,3 %), “підготовка до навчання в старших класах” (33,9 %), “читання, 

письмо і рахування” (16,7 %), “навчання без поділу на предмети” (13,4 %). 

Цікаву інформацію щодо засвоєння змісту дали результати 

безпосереднього спостереження на уроках за сценаріями інтегрованих 

занять, підготовлених вчителями. 

Заняття були насичені передаванням готової інформації; тобто, між 

іншим практичну діяльність було потрактовано як джерело, що веде до 

накопичення досвіду. 

Під час спостережень на заняттях вивчалася кількість часу, 

присвяченого інтелектуальній та практичній діяльності (дії). 

На всіх відвіданих заняттях переважало пізнавання і здобуття досвіду 

через дії над субститутами або моделями, не зважаючи на те, що джерелами 

інформації могли б виступати різного типу освітні ситуації у характері 

завдання. Більшість часу в класі учні використовували на заповнення 

робочих карт, робочих зошитів, писання у зошитах з предмета, розв’язуючи 

кросворди, ребуси, але все це сприяло формуванню нових навичок. Таку 

навичку як редагування довільних текстів можна було спостерігати в 12 з 40 

відповідних занять, але якість навчальної ситуації, яка формує це вміння, 

оцінено заледве на “добре”. 

Розвивальна вартість таких методів викладання низька, крім того, 

трапляється, що деякі учні списують один в одного, не виявляючи 

індивідуальної активності. 

Учителі інтегрованого навчання звертаються, щоправда, до 

інтелектуальної, емоційної, психічної і психофізичної сфери дітей, але варто 

звернути увагу на пропорції задіяності кожної з них. 

Результати спостережень показують, що занадто багато уваги надається 

розвитку пізнавальних якостей (акцент на передачу змісту, надмір 

інформації) і менше умовам, у яких відбувається навчання з проблемними 

ситуаціями, які мають бути для учня можливістю одержувати знання та 
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вивільняти позитивні емоції, що супроводжують цей процес . Це різко 

контрастує з тим, на чому наголошують педагоги і психологи, які займаються 

педагогікою початкової школи. 

Варто зазначити, що в ході організованого навчально-виховного процесу 

вчителі апелюють до вже засвоєних учнями знань. Як правило, вони 

незначні, а тому учням не вистачає компетенції у самовираженні і 

представленні того, що вони вже знають і відчувають. На занятті, де 

вивчалася тема “Польща – лелечий рай”, у всіх досліджуваних групах вихідні 

знання в цій галузі образно представляло визначення: “лелека ходить по лузі 

і їсть жаб” або “відлітає у теплі краї”. Вплив дошкільної, медіальної і навіть 

соціальної освіти у цій галузі дуже низький. Тим більше, учителі початкової 

освіти повинні оптимізувати процес планування: діагностувати, визначати 

цілі, свідомо добирати зміст, методи, форми і засоби навчання. 

Аналіз відвіданих занять дає можливість зробити ще один висновок: 

учні узалежнені від знань, що повідомляються вчителем, якщо він сам є для 

них джерелом знань. Це “узалежнення” проявляється у повторюваності 

інформації, фактів, використанні лексики. Учитель вже не настільки великий 

авторитет в цій галузі, якщо учні використовують інші джерела знань, 

наприклад: безпосереднє природне спостереження, інформацію, джерелом 

якої є мас-медіа (телебачення, радіо, відео), освітні програми науково 

популярного характеру, журнали і книги. Знання, які учні здобувають з 

різних джерел, самостійно накопичувані під керівництвом вчителя – це 

знання сталі, довготривалі. 

Отже, відвідування занять, проведених учителями початкової освіти, 

показало, що можна ширше розвивати різні види діяльності учнів, щоб 

зробити процес навчання більш цікавим і радісним. Суть [270] освіти в 

цілому описують такі чотири аспекти. 

Введення дитини в цілісну систему змісту навколишньої дійсності, в 

окремі ситуації, в яких вона пізнає зміст різних наукових дисциплін, 

починаючи від зовнішніх характеристик предметів і явищ до поступового 
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проникнення в їх суть, спостереження їх функцій зі структурою і 

визначенням істотних ознак. 

Відношення інтеграції до більш високого рівня освіти полягає в 

об’єднанні відомостей, здобутих у процесі вивчення окремих предметів. Учні 

мають певну сукупність знань з різних галузей, а значення інтеграції полягає 

в об’єднанні їх у більш широкі системи. Інтеграція відбувається у свідомості 

учнів. Об’єднання способів пізнання і розуміння світу як цілого в одну 

цілісну систему способів – поєднання науки з практичною діяльністю. 

Інтеграція – це також зв’язок між знаннями і практичною діяльністю, що 

полягає в об’єднанні відірваних від життя змістовно-логічних структур з 

практикою [293]. У роздумах над проблемою інтеграції підкреслюється 

значення досвіду учнів як епістемологічної основи раннього шкільного віку і 

роль середовища як основного джерела змісту і соціалізації учнів [164]. 

Назву інтегральна освіта одержує початкова освіта, яка планово 

спрямована на всебічний і гармонійний розвиток учня в інструментальній і 

предметно спрямованій галузі, тобто програмно реалізує паралельні виховні і 

дидактичні цілі та зміст навчання шляхом всебічної організації діяльності 

учнів у різних сферах [282]. 

Головним принципом початкової освіти є її побудова на педагогіці 

дитячих очікувань, що дасть можливість набути широкого досвіду дитинства 

(суб’єктність учня). У зв’язку з цим сутністю навчальної роботи є 

стимулювання розвитку учнів, ініціювання їх діяльності та задоволення 

потреб і підтримка зусиль і прагнень. Таким чином, у цьому стилі 

партнерства бажано використовувати програму в інтересах розвитку дитини, 

а не реалізовувати програмні лозунги, “проходячи” навчальний матеріал. У 

початковій освіті рекомендується використовувати методи підтримки 

навчальної діяльності дітей [54]. 

У зв’язку з цим виникає питання: чи в аналізованих інтегрованих 

заняттях набула втілення ідея розробників, захисників, пропагандистів 

цілісної освіти? 
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На жаль, не заслуговують позитивної оцінки дії вчителів з огляду на 

плановані і досягнуті результати, а також шістнадцятирічний термін 

застосування методики інтегрованої освіти. Чинник часу не виявився 

настільки важливим критерієм, який у поєднанні з вдосконаленням і 

підвищенням кваліфікації вчителів вплинув би на пізнання ними різного 

трактування джерел освітніх цілей, методів і підходів до їх формулювання 

(Автор формулює такі висновки на підставі досліджень, проведених і 

опублікованих у 2003 – 2007 – 2014 роках та поточних спостережень, 

аналізу документів, досліджень, анкет, критичного аналізу методичної 

літератури. Водночас їй належить авторство навчальних програм, 

затверджених МНО). У проектах педагогічної діяльності спостерігається 

занадто тривале перебування на стадії підсумовування видів освіти, надто 

формального підходу і співвідношення змісту освітньої діяльності і 

виучуваних предметів. Теоретики інтегрованої початкової освіти 

постулюють і надалі виступають за іншу модель інтеграції, а нинішню 

модель визначають як кореляцію або асоціацію. 

У професійній підготовці кандидатів на вчителів початкової освіти і у 

професійному вдосконаленні треба вказувати вчителям інші, відповідні 

способи інтерпретації змісту освіти. 

Накопичений досвід свідчить, що відправною точкою для 

формулювання критеріїв і показників результатів виступають різні 

структурні елементи системи освіти, в тому числі цілі, програми, соціально-

психологічні характеристики учнів, а також відносини між ними, 

обумовленість результатів освіти [22]. Тут ми шукали контексти, що 

впливали на рівень отриманих результатів інтегрованої освіти. 

Методологія планування інтегрованого навчання ще не дозріла, що 

знаходить свій вияв у фаворитизмі певних галузей освіти (виучуваних 

предметів) і відмові від інших. У проектах інтегрованих занять та у 

реалізованих на їх основі заняттях знаходяться “сліди” музичної, технічної і 

фізичної освіти. Зміст екологічний і природничий реалізується переважно в 



 227 

класі, а не в безпосередньому контакті з природою. Занепадають спеціальні 

методики на користь поверхового, сигнальної реалізації деякого змісту 

освіти, наприклад, художньої, музичної освіти чи фізичної освіти. 

Спостерігається заволодіння вчителями часом учнів, призначеним на 

відпочинок (втрата перерв між уроками) на користь мовної і математичної 

освіти; освіти на основі такого джерела знань, яким є в основному книга, 

робочий зошит, табель / карта індивідуальної роботи. 

Водночас частіше вчителі розуміють, наскільки важливим є вміле 

використання обширного дидактичного матеріалу . Буває, що вони самі 

негативно оцінюють зайву турботу про те, щоб всі вправи та робочі аркуші 

були заповнені (монотонність змісту і цілей освіти). 

Роль знань не залежить тільки від самих знань, а й від умов, від ситуації, 

в якій людина перебуває, здобуваючи ці знання або застосовуючи їх у 

теоретичній і практичній діяльності. Роль знань залежить від їх системи і 

структури. Організація знань, ієрархізація звільняє програми і проекти 

вчительської діяльності від надлишку змісту освіти (Арендс, 1998; Ханкінс і 

Орнштейн, 1998). Ця компетенція ще не настільки опанована вчителями 

початкової освіти, щоб інтегрувати зміст навколо понять, дій, навичок, а не 

механічно сполучати, об’єднувати, утворюючи прості комбінації. Процес 

структурування змісту – це також перевірка важливості змісту, з’ясування 

його цілісності й істотності. Вчителі інтегрованої освіти ще не відчувають 

себе впевнено (можливо, тільки уповноважені до відбору навчального 

матеріалу); їм не вистачає рішучості, щоб відмовитися від певного 

застарілого змісту. І навіть більше: замість того , щоб організовувати 

діяльність учнів, створювати умови для пізнання ними дійсності, вчать за 

допомогою розповіді і словесного опису. Чи можна сформувати у свідомості 

учня поняття шоколаду, не даючи спробувати його на смак? 

Звичайно, вчителі інтегрованого навчання мають на увазі важливі з їх 

погляду цілі і більшість навчальних заходів супроводжується природною 
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турботою про дитину (опікунські і виховні функції, які виконують вчителі, 

цінуємо дуже високо). 

Комплексний аналіз цілей інтегрованої початкової освіти, проведений на 

підставі конспектів і відвіданих занять дає можливість зробити тривожні 

висновки: вчителі сприяють розвитку інтелектуальної сфери, а водночас 

занадто мало уваги, часу, навчальних ситуацій передбачають для вивчення 

мови, розвитку фізично-рухової, соціально-емоційної сфер [140]. 

Побоювання поглиблюються тим більше, що ці цілі не відображають на 

практиці навчального плану інтегрованої освіти, не кажучи вже про галузі 

технічної та фізичної діяльності учнів. 

Трансформація змісту програми, яка спостерігається в проектах і в 

шкільних реаліях, доводить, що цілі, які формулюються поверхово і рутинно 

, не сприяють цілісному розвитку, не враховують всіх сфер особистості учня, 

отже, розвиток відбувається нерівномірно і непослідовно. 

З огляду на кількісне співвідношення вчительських старань у навчальній 

і виховній сфері можна оцінити ці заходи як позитивні, але, наголошуємо, 

тільки у кількісному аспекті. Якісний аналіз все ж вказує на одноманітність 

спрямованості цілей [198], увагу вчителів до поведінки такого ж типу, 

невелику різноманітність учнівського досвіду. 

Зі сказаного випливає, що треба порадити вчителям більше, ніж досі, 

приділяти увагу створенню проектів з освітньої діяльності, а в них – турботі 

про цілісний розвиток дитини. Інтегрована освіта не може привести до 

занепаду будь-якої з існуючих сфер діяльності, натомість визначені цілями 

вчительські дії повинні матеріалізуватися з використанням природних (якщо 

це можливо) джерел знань. 

Початкова інтегрована освіта зазнає критики теоретиків і практиків 

[199]. Занепокоєння висловлюють також самі вчителі початкової освіти, 

наприклад, різноманітністю навчальних програм інтегрованої початкової 

освіти без чітко визначених критеріїв відбору змісту, відсутністю мотивації 

вчителів до змін, наявністю “синдрому вигоряння”, відсутністю системних 
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рішень в галузі фінансування вдосконалень, обставинами методичного 

характеру (брак посібників, надмірне методичне забезпечення – посібники, 

зошити вправ, велика витрата сил і засобів для підготовки занять), іншими 

формальними умовами (мінливість освітнього права, число учнів у колективі 

перевершує норми, які сприяють хорошій організації роботи). Крім того, 

вчителі інтегрованої освіти зізнаються, що їм не цілком зрозумілі принципи 

інтеграції. 

Необізнаність учителів щодо перешкод, труднощів і бар’єрів, напевно, є 

підставою для не найвищих дидактичних досягнень. Крім того, необізнаність 

заважає вдосконаленню, модифікації і оптимізації умов навчання в I – III 

класах і самих вчителів. Учитель не може набувати знання та навички тільки 

разом з учнем. 

Важливо і заслуговує на увагу в інтегральній початковій освіті те, що , 

незважаючи на перешкоди, доброзичливий автократичний вчитель 

організовує в класі навчально-виховні ситуації, спонукає дітей до дій, збирає 

матеріали і інструменти, піклується про клас, описує досягнення учнів; 

робить це доброзичливо і приязно. Демонструючи при цьому великий інтерес 

до проблем учнів, він стає подібний до моделі, запропонованої М. 

Ґжеґожевською (1938) – другом дитини. 

Піклування вчителів пов’язано також з їх не досить високою обізнаністю 

про роль, яку відіграє перший етап освіти у подальшому зростанні учня [52]. 

Здається, що вчителі, як правило, знають “чому”, але часто не знають “як”. 

Психологія, медицина, педагогіка мають багато даних про розвиток дитини і 

про відповідні допоміжні заходи його підтримання. Складніше з 

перенесенням теоретичних знань у практику, тобто освіту, виховання, 

соціалізацію. 

Серед результатів інтегрованої освіти слід виокремити виховні 

досягнення вчителів та прояви соціально прийнятної поведінки учнів. 

Водночас турбують результати учнів щодо розуміння прочитаного, письма, 

самостійного розв’язування текстових завдань [103]. Незважаючи на 
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усвідомлення вчителями функцій початкової освіти, методологія 

професійного планування інтегрованих занять поки що недостатньо їм 

відома. 

Спостерігаючи за роботою школи, включаючи I – III класи, все частіше 

бачимо використання методу освітнього проекту. З 450 опитаних учителів 

385 відповіли, що вони знають такий метод (теоретичні принципи), але 

використовують його 290 вчителів. Вчителі, які охоче залучають учнів у 

процес навчання, заснований на методі проектів, були або є виконавцями 

проектів, що фінансуються з фондів ЄС. Реалізовані таким новаторським 

способом уроки – це насамперед позакласні заходи (не з навчального плану) . 

Повне перенесення проектного методу на грунт початкової освіти потребує, 

перш за все, зміни правових норм і відмови від моніторингу класних годин, 

призначених на окремі види освіти (предмети). 

 

5.3. Учитель початкової освіти як проектант досягнення цілей 

освіти 

 

Протягом декількох років посилюється критика першого рівня освіти. 

На його адресу лунають різноманітні звинувачення. Аналіз змін, що 

відбуваються у початковій освіті, вказує на те, що багато починань, які 

поліпшують або модернізують навчання і виховання малих дітей, зводиться 

до застосування елементів різних, давніх і нових, концепцій, методів, 

мікросистем і т.п. Іноді окремі положення сформульованих концепцій 

(наприклад, фрейнетовська, стейнеровська, корчаківська та ін.) замінюють 

розвинену і добре аргументовану модель [182], що в результаті дає подобу 

змін або навіть призводить до карикатурних модифікацій у початковій освіті. 

Спостереження за шкільною реальністю дає можливість зауважити симптоми 

позитивних змін, розвитку, але й великої кризи [52]. 

По-перше, розподіл знань на предметні заняття замінюється занадто 

довго утримуваним комплексним / інтегральним підходом (1999), що буде 
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гальмувати набування спеціальних знань. Ідея інтегрованої освіти не була ані 

достатньо вивчена вчителями, ані більше зрозуміла і впроваджена. 

Не заперечуючи загальних переваг інтегрованого навчання, зазначимо, 

що його впровадження істотно підвищило предметні і методичні вимоги, що 

пред’являються вчителям. У той же час, компетенції вчителів, які працюють 

у багатьох школах, не викликають захоплення. Цієї картини не змінює той 

факт, що зросло число вчителів з вищою освітою. Вони здобувають цю 

освіту заочно, часто у спрощеній формі, зорієнтованій на існуючі до цих пір 

потреби школи, в якій домінувало навчання у предметній системі [271]. 

Класики інтегрованого навчання основувалися на однобічних 

психологічних припущеннях та на вузькій однобічній теорії пізнання. Їх 

частим аргументом було твердження, нібито дійсність у свідомості дитини 

творить певну зв’язану цілість [293]. 

Вона справді створює певні образи, але між ними немає ніякого зв’язку, 

це синкретичні образи, тобто не диференційовані. Зв’язування у ціле 

відбувається тільки за допомогою аналізу і синтезу. 

Інтеграція відбувається в самій дитині через те, що вона виконує певну 

діяльність, у якій поєднуються різні процеси (почуття, спостереження, уява, 

мислення, створення і т.д.), які утворюють ширші мотиваційні, пізнавальні, 

діяльнісні структури. А концепція навчання, направлена на “запуск” всієї 

внутрішньої структури в свідомості дитини, потребує таких рішень, які у 

процесі навчання забезпечили б інтеграцію різних елементів ситуації і 

пов’язаних з ними форм діяльності [260]. 

Сучасний учитель початкової освіти стикається з різними труднощами в 

процесі інтеграції змісту освіти і цілісного розуміння цілей. Не всі навчальні 

програми (згадаємо – істотні джерела знань про цілі, вказані опитаними 

вчителями) мають інтегрований характер. Це помітно навіть на результатах 

навчання. 

Цікаве трактування результатів навчання з урахуванням сучасних 

педагогічних теорій знаходимо у А. Богая (А. Bogaj) [23]. Цей автор 
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відносить їх до навчальних програм, які включають в себе як один з 

компонентів очікувані результати навчання, а також розмірковує над обсягом 

понять – термінів: компетенції, програмні вимоги, результати навчання. 

Не менш важливим є розвиток фізичний, культура почуттів, емоційне 

життя і етична вразливість як сума відомостей, тому виховне навчання 

впливає як стимул на розвиток дітей, які перебувають під шкільною опікою. 

Зміна у підходах учителів до проектування цілей і на їх основі навчальних 

завдань для учнів, як виявляється на практиці, не проста справа, і не до кінця 

зрозуміла вчителям. 

Під час досліджень ми просили вчителів вказати основні навички 

(ключові), розвиток яких є метою початкової освіти. Деякі реципієнти не 

орієнтуються в цінності та обсязі змісту освітніх навичок, часто не знають, 

що ці питання початкової освіти добре опрацьовані, інтерпретовані і 

включені до навчальних планів, освітніх стандартів, освітніх програм. Часом, 

коли йдеться про цілі і завдання, учителі керуються підручником і його 

методичним забезпеченням. Вчителі використовують зміст підручника, 

вірячи, що таким чином досягнуть намічених освітніх цілей, і тільки в другу 

чергу виявляють увагу до методики викладання і психологічної зумовленості 

результатів навчання. 

Аналіз вчительських продуктів планування (конспекти, робочі аркуші 

певної вправи, короткострокові кількаденні освітні проекти) допомагає 

побачити сильне переважання змісту (тематики) навчання над цілями освіти, 

перевагу і тиск пізнавального компонента цілей за рахунок виховання. 

Прийнята концепція дослідження передбачає, що якість планованих 

цілей визначає (співвизначає) якість обраних освітніх завдань для учнів. 

Вони мають тоді виразно визначений інтеграційний характер. Намір 

інтегрування знань повинен знайти своє відображення в методах розв’ язання 

завдань на заняттях, стверджують Д. Клюс-Станьська і М. Новіцька [145, с. 

206]. Буває, що вчителі інтегрують (об’єднують складові) змісту, створюючи 

у такий спосіб необмежені конгломерати, провадячи до опанування 
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дезінтегрованих знань. У цьому випадку інтеграція змісту наближається до 

результату кореляції, розширюючи зміст своїми багатоаспектними 

завданнями, і одночасно розширюючи складові змісту для засвоєння його 

учнями (напам’ять). 

Традиційний спосіб визначення цілей у конспектах і програмах з 

виховної роботи узгоджується з методологічним підходом , який ще не досяг 

рівня постульованих змін. Знання, одержані учнями цим шляхом, мають 

характер шкільних знань. Вони не завжди поєднуються з уже існуючими 

власними знаннями учнів, вони не мають системного характеру, тому будуть 

використовуватися за рекомендацією вчителя, а не у нових проблемних 

ситуаціях. Вони стануть елементом, який кількісно збільшує доступний 

інформаційний ресурс. Засвоєні поняття будуть у свідомості учня 

“поводитися” статично, становлячи діючий набір відомостей для 

відтворення. Крім того, якщо вони були просто дані вчителем, а не 

безпосередньо “відкриті” учнями, вони не сприятимуть оволодінню ними 

самостійними стратегіями пошуку [85]. 

Застосування можливості інтегрувати знання не цілком залежить від 

змісту. Тут не йдеться про спосіб “організації” теми, ані про поділ змісту на 

відрізки. Важлива якість змісту, виражена в можливостях його дослідницької 

експлуатації і вимірювана ступенем привабливості з погляду учнів . Це може 

мати своє відображення вже у назві тематичного кола або блоку, наприклад, 

чи весна завжди однакова? Весна чи рання весна ‒ оцінка ситуації в природі. 

Формулювання цілей і на їх основі завдань, які дають можливість 

досягати цих же цілей, потребує, щоб вони відповідали кільком умовам: 

1) щоб просто існували і мали інтегральний характер, надпредметний, і 

при цьому не важливо, чи будуть подані у загальний спосіб чи операційний; 

2) щоб характеризувалися новизною, мали ознаки досі невідомі учням. 

Це особливо важлива умова, зважаючи на велике і шкідливе повторення назв 

тематичних кіл (блоків) без зміни суті методичного підходу, беручи до уваги 

те, чи учитель має справу з дитиною з “нульовки”, чи з учнями I, II, III класу. 



 234 

Тематичне коло “Весна в природі” (або з близькою назвою) є в навчальних 

планах у дитячому садку, а також у структурі змісту освіти у I – III класах. 

Порівняння конспектів для чотирьох учнівських груп різного віку дає право 

зробити висновок, що вчитель пропонує дітям порівняльні вправи, які 

відрізняються тільки кількістю і розміром тексту для читання, кількістю 

навчальних епізодів (загадка, вірш, пісенька, оповідання, ребус тощо). Цей 

спосіб навчання може бути ефективним і придатним для дітей у віці 6 років і 

є надто дитячий для учнів II і III класів; 

3) щоб заняття мали проблемний характер, вважають Д. Клюс-Станьська 

і М. Новіцька [145]. І додають: “і були основані на пізнавальному конфлікті”. 

Це означає уміщення дитини в ситуацію, яка пробуджує особливий вид 

зацікавлення і мотивації “до дослідження” завдання. У численних 

дослідницьких концепціях трактується як умова пізнавального розвитку [18]. 

Заняттям вкрай обмеженим у навчальному сенсі є називання напам’ять 

ознак весни, а більш змістовним, емоційно насиченим – безпосереднє 

спостереження природи у парку, в лісі, на луці і віднайдення ознак весни у 

навколишній дійсності, використання при цьому довідника для розпізнавання 

рослин; 

4) щоб створювали можливість використання. 

Умова експлуатаційності цілей (змісту) навчання, завдяки яким ми 

хочемо ініціювати процес інтеграції знань у свідомості дитини, полягає у 

тому, що запропонований зміст і завдання повинні ініціювати і підтримувати 

дослідницьку діяльність учнів, бути основою зацікавлення. Прикладом цілей, 

які відображують цю ідею, будуть цілі, сформульовані таким чином: 

– учень веде спостереження природи і нотує висновки – проектує і 

виконує досліди; 

– вишукує у журналах потрібну інформацію; 

– формулює висновки з дослідів; 

– прагне самостійно пізнавати природу і природничі закони; 

– редагує вільні тексти, знаючи мету їх підготовки.  
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Викликана такими чи іншими цілями діяльність учнів є передумовою 

формулювання власних проблем і гіпотез, інспірацією для передбачення і 

прийняття рішень, використання власної творчої винахідливості, а не 

відгадуванням намірів учителя. 

У сучасній польській і світовій педагогічній літературі, присвяченій 

роботі з дітьми молодшого шкільного віку, знаходимо сучасні прогресивні 

рішення у цій галузі, що підтверджують застосування конструктивістських і 

гуманітарних теорій [76, с. 14 - 21]. 

Тим часом нинішня система планування роботи у І – ІІІ класах спонукає 

до систематичної зміни і підготовки вчителів до проектування освітніх цілей, 

скерованих на формування навичок учня. Це нелегке завдання з огляду на 

різнорідність умов якості проектної діяльності. 

Успіх педагогічної діяльності залежить від багатьох чинників, у т.ч. від 

рівня знань учнів, соціальних умов та ступеня зацікавленості. Вибір тематики 

стосується стількох складних проблем, а цікавість маленьких дослідників 

відіграє при цьому настільки важливу роль, що будь- які пропозиції могли б 

принести більше шкоди, аніж користі, ‒ зауважують Й. Х. Хелм і Л. Г. Кац 

(J. H. Helm, L. G. Katz). Таким же складним, як складання списку відповідних 

тем, є надання списку невідповідних тем. При виборі тем враховується 

передусім вміння слухати. Ідея повинна виходити від дітей, учнів. Достатньо, 

щоб учителі спостерігали діяльність учнів, зацікавленість темою, реагували 

на прохання учнів, щоб продовжити роботу (гру) над якимось завданням. Тут 

має значення також знання вихованців, їх сімейного середовища, інтересів і 

культурних умов, в яких вони зростають. Одночасна увага до цих умов буде 

становити джерело освітніх цілей і змісту. 

Всі згадані передумови повинні бути тематикою професійного 

вдосконалення вчителів початкової освіти. 

Якість планування дидактично-виховних цілей і навчальних завдань для 

учнів залежить від багатьох чинників, у т.ч. від знання вчителем принципів і 

умов цього освітнього етапу. 
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Думки вчителів інтегрованої освіти щодо умов першого етапу навчання 

дуже різні. Зібрана шляхом анкетування інформація дає змогу стверджувати, 

що вчителі постійно підвищують свою кваліфікацію і професійно 

вдосконалюються. Вони стверджують, що знають принципи інтегрованого 

навчання. 55% реципієнтів вказують саме на цей елемент як вирішальний 

чинник у справі ефективної реалізації цілісної освіти. Також учителі 

звернули увагу на інші чинники, які сприяють інтегрованій освіті, такі як 

розуміння суті інтегрованого навчання, відкритість до змін, добре оснащення 

шкіл навчальними засобами, компетентний учитель, кількість учнів у класі, 

яка сприяла б співпраці і спілкуванню, актуалізуюче застосування 

навчальних методів, форм та інформаційних засобів. 

У відповідях опитуваних вчителів з’являються також аргументи, які 

переконують у необхідності навчання в інтегрованій системі. Ось вони, 

структуровані від найбільш до найменш поширених: навчання в інтегрованій 

системі підвищує рівень активності учнів; створює умови активності для всіх 

учнів; пристосоване до психофізичних можливостей дітей; поліпшує 

стосунки між учнями у класі; художні або технічні завдання учні виконують 

у індивідуальному темпі. 

Цілісне навчання наражається на критику, а також на побоювання 

вчителів початкової освіти. Далі наводимо неповний перелік побоювань 

(дорікань), загроз, виокремлених з відповідей анкетованих учителів і 

структурований автором дослідження. 

Наукові умови: 

– відсутність достатнього представлення семи існуючих навчальних 

дисциплін; 

– випадковий вибір змісту освіти (довільний); 

– відсутність систематичної і повної реалізації навчального плану, з 

одного боку, а з другого, зайва деталізація; 

– відсутність компетенцій (критеріїв) відбору змісту освіти; 
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– занадто велика кількість навчальних програм, що ускладнює вивчення 

їх предметного змісту. 

Особистісні умови: 

– незнання вчителем суті інтегрованої освіти; 

– професійна освіта вчителів (формально – достатня, але не вистачає 

необхідних навичок); 

– надання переваги авторському змісту (індивідуально обраному); 

– нестача мотивації до впровадження змін у педагогічній роботі; 

– нестача фінансових коштів для здійснення вдосконалення, яке дасть 

змогу працювати в інтегрованій системі; 

– не всі вчителі підготовлені працювати по-новому; 

– недостатність усвідомлення відповідальності за безпеку учня, за умови 

навчання і виховання. 

Методичні умови: 

– відсутність пропорції між програмними змістами (навчальний план) і 

пропонованими авторами програм; 

– інтегрована освіта як проста сума кількох існуючих предметів, 

поєднання існуючих семи освіт – це мистецтво; 

– одноманітність у структурі занять, наприклад, мовна освіта завжди на 

початку занять певного дня, а в кінці – математична; 

– запроектовані в сценаріях занять освітні ситуації не сприяють 

різноманітності діяльності; 

– насильна інтеграція (включення, зведення) змісту, наприклад, 

граматики, орфографії, математики, у той час як вони потребують іншого 

ходу реалізації; 

– великі затрати часу, сил і засобів на підготовку інтегрованих занять; 

– позбавлення навчально-виховного процесу способів навчання через 

діяльність (досвід). 

Формальні умови: 



 238 

– освітнє право не сприяє реалізації інтегрованої освіти – нарікання на 

навчальний план, нормативні документи, які встановлюють кількість учнів у 

групах; 

– надто мало годин в освітніх програмах вищих навчальних закладів, 

призначених на вивчення методики інтегрованої освіти (один семестр); 

– недооцінка ролі початкової освіти органами, які курують початкову 

школу. 

Організаційні умови: 

– кількість учнів у класі – між 25 і 35 (до 2009 року, а з 2009 і донині 

запис у навчальному плані такий: “кількість учнів у класі не повинна 

перевищувати 25 осіб”); 

– організація простору і обладнання навчальних приміщень не сприяє 

різноманітності форм і методів роботи. 

Проведене анкетування вчителів дало суттєву інформацію щодо умов і 

результатів початкової освіти. Більше половини вчителів твердили, що 

планування занять в інтегрованій системі – це відповідальне завдання і є 

набагато більш складним, ніж опрацювання конспектів окремих занять. В 

аргументації своєї позиції вони вказували на необхідність початкової і 

поетапної діагностики у всіх сферах розвитку вихованців, визначення 

напрямів роботи вчителя, уточнення цілей, відбір змісту, методів, форм, 

опрацювання організаційної структури занять, усвідомлення і дотримання 

педагогічних принципів. Деякі інформували про труднощі, пов’язані з 

формулюванням теми (стисло або функціонально), вибором і компонуванням 

змісту освітньої діяльності. 

Усвідомлення вчителями перешкод, труднощів напевно є 

обґрунтуванням для не найвищих досягнень, результатів інтегрованої освіти. 

Більше того, є вираженням прагнень до вдосконалення, модифікації і 

оптимізації умов навчання у початкових класах. 

Вивчення чинників та умов інтегрованої освіти дає змогу реально 

з’ясувати необхідні організаційні кроки у напрямі змін. Процес 
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організаційних змін охоплює як процедури планування (діагностика потреб, 

формулювання цілей, відбір змісту і завдань, пошук оптимальних методів, 

форм і засобів), так і вдосконалення робочого місця, використання 

літератури з предмета і зміна позиції вчителів – спрямування на пошук більш 

ефективних умов навчання. 

Планування роботи і реалізація дій з використанням методики 

інтегрованого навчання (яка має характер педагогічного новаторства) 

викликало зміни внутрішніх умов (особистісних) і зовнішніх умов праці 

(правовий, соціальний / громадський, культурний аспекти професії вчителя 

початкового навчання). Пошуки і досягнення вчителів, які використовують 

модернізовану методику планування інтегрованих занять, увінчалися 

переконливими результатами, які свідчать про можливість подальшого 

самостійного навчання і навчання під керівництвом учителя. 

Дані, зібрані шляхом анкетування вчителів, доводять, що вчителі різних 

класів відрізняються рівнем знань, рівнем освіти, місцем роботи (місто, село), 

професійною позицією, ставленням до дитини і власної професійної 

діяльності, і тим, що вирізняє деяких вчителів, цілком опановане вміння 

вибору і відбору змісту освіти, структуризації його з бажанням оптимізувати 

умови навчання. 

Індивідуалізації потребує стиль спілкування вчителя з учнями, з усім 

класом, групою, батьками учнів, іншими вчителями. Серед визначень, які 

описують постульований стан речей – відкритість іншій людині, 

безпосередність, чесність у взаємних контактах, взаємна турбота, повага до 

окремості, взаємна увага до потреб, уникання односторонньої залежності 

[75]. Така зміна є вираженням переконання, що акцент треба було б робити 

на сам процес взаємодії дитини і вчителя, а не на плоди, кінцеві результати 

роботи. 

Пошук оптимальних умов роботи з учнями полягає у ефективності 

роботи з вихованцями, виходом поза засвоєні схеми, гнучкістю діяльності, 
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вмінням пристосуватися до потреб, використанням спонтанної діяльності 

дітей в навчальному процесі. 

Організаційна старанність учителів знаходить вираження у турботі про 

оточення дитини, тобто естетичне оформлення класу (виставки, куточки, 

галереї, які виконують пізнавальну, навчальну і виховну функції) та про 

найкорисніше для розвитку використання предметних і туристично-

краєзнавчих екскурсій (у міру можливості вчителів). 

Це елементи, гідні застосування, оскільки від виховної моделі, 

прийнятої в освіті, від цінностей і умов, які пропонуються, залежать 

особистісні і моральні якості учнів, розумовий розвиток і позиція по 

відношенню до інших. 

Поняття “результати освіти” можна розглядати з погляду правильності 

як згідне з очікуваннями, постульоване і передбачене. Результатом також є 

рішення і результати помилкові. 

Помилки у цьому розумінні є важливим джерелом інформації про вид 

складностей і допомоги, яку треба надати учневі. Помилки дають змогу 

також відкривати ( пізнавати) хід роздумів учня. Джерело помилок 

зосереджене не тільки в учневі. Їх причиною може бути сам вчитель. 

Обов’язковою є увага до всебічного підходу під час аналізу успіхів учня, 

що потребує не тільки розгляду навчальних результатів, але також з’ 

ясування його потреб, напрямів допомоги у розвитку, уваги до його “кроків” 

у досягненні все вищого рівня навичок, уваги до темпу розвитку різних сфер 

його психіки. Необхідною є зміна методів аналізу результатів роботи учня і 

його розвитку, при цьому всебічний, прогресивний підхід до учня робить 

особливо придатними методи спостереження і аналізу учнівських результатів 

[52]. 

Для дітей молодшого шкільного віку вчитель є значною особою, що, з 

одного боку, полегшує для нього виховну діяльність, а з другого, накладає на 

нього велику відповідальність. Це потребує від нього старанної підготовки до 

занять і ретельності у плануванні дидактично-виховних ситуацій. 
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Функції знань можна поділити на чотири групи: 

– активізуюча – полягає у тому, що нове знання спонукає вже наявні, але 

пасивні відомості до участі у розумових процесах; пасивні відомості стають 

активними; 

– визвільна – активізоване або новоздобуте знання вивільняє нові думки, 

полегшує хід розумових операцій, стимулює пізнавальний інтерес, заохочує 

до здобуття нових відомостей; 

– практична – знання визначає способи використання дій і діяльності, є 

важливим чинником у формуванні навичок і вмінь; 

– виховна – знання пробуджують чуттєві переживання, викликають 

емоційне ставлення до пізнаваних понять, фактів і суджень, а тим самим 

сприяють формуванню позицій і мотивації до суспільно-моральної діяльності 

[70]. 

Як вказує Р. Вєнцковський [283], у процесі початкового навчання 

реалізуються, крім того, розвивальні, пізнавальні і опікунсько-виховні 

функції, що матеріалізуються через поставлені учням завдання. 

Індивід реалізує і опановує розвивальні завдання лише у ході власної 

діяльності, невимушеної активності, а передусім ті, які виникають з власних 

захоплень і стремлінь, потреб і можливостей. Індивід внутрішньо 

мотивований до їх опанування через регуляторні механізми, в нормальних 

ситуаціях може їх засвоювати. Завдання стають для нього досяжними і в 

цьому сенсі є рушієм подальших етапів розвитку. Розгляд розвитку у 

категоріях завдань має важливі наслідки не тільки для розуміння того, як 

відбувається процес структурування досвіду індивіда і формування 

особистості, а також для зрозуміння сутності і значення освітньої діяльності, 

яка має на меті підтримку розвитку [260]. 

Сучасні зміни у поглядах на сутність “освіти для розвитку” 

інтерпретують освіту в категоріях “допомоги і розвитку”. Згідно з 

концепцією ідеї – освіта для розвитку – це вивільнення потенціалу сил і 

внутрішніх цінностей учня, постійне збагачення його особистості для 
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перетворення себе від сьогодні, навчання мистецтва вибору цінностей, 

стимулювання процесу змін для піднесення, зміцнення активності дитини у 

різні періоди її життя , для поглиблення розуміння і почуття власної 

відповідальності за якість свого життя [92]. 

Розвиваючи функцію результатів освіти, варто нагадати положення, що 

вказує на потребу розширення поняття “результати освіти” і розгляд їх на 

двох рівнях – нижчому , тобто предметному, і більш загальному, 

надпредметному. Така інтерпретація дуже важлива, бо стоїть на сторожі 

реальності результатів спеціальних дидактик, які є підготовкою до 

систематичного навчання. 

Інтегроване навчання не є простою сумою виучуваних семи предметів, 

тому треба шукати непомітні і неплановані результати, які, як правило, 

проявляються вмінням цілісного сприйнятті світу. На взаємодію між 

навчанням і розвитком звернув увагу Л. Виготський [294], який 

проголошував тезу про “розвивальне навчання”, про необхідність при оцінці 

рівня розвитку дитини брати до уваги т. зв. зону найближчого розвитку. Він 

вважав, що беручи до уваги два рівні розвитку – актуального та 

інформаційного в процесах, які тільки формуються, психологи і педагоги 

можуть організувати навчання, яке випереджатиме розвиток. Сутністю 

розвивальних функцій є інтегральний процес розвитку освіти вихованців і 

професійного саморозвитку вчителів. 

Увага учителів-учасників експерименту була занадто сконцентрована на 

технологічній стороні навчання: виборі і розширенні змісту, впровадженні 

вправ (але, на жаль, у робочих картах), що не пробуджує в учнів інтересу до 

завдання. У той же час йдеться про удосконалення реорганізації змісту 

освіти, гнучкий його вибір, підтримуваний зацікавленням учнів, і надання їм 

завдань розвивального характеру. 
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5.4. Професійна готовність випускників педагогічних напрямів 

освіти та їх компетенції в царині предметних дидактик 

 

Сучасність характеризується постійно зростаючими вимогами до шкіл і 

вчителів, що підтверджують багато теоретиків, практиків і емпіриків у галузі 

педагогіки і психології. Переважно це стосується професіоналізму 

менеджерів і фахівців, що працюють в школі. Саме тому тривають постійні 

пошуки концепції підготовки вчителів в університетах, щоб оптимально 

підготувати кандидатів до професії вчителя, в тому числі вчителя молодших 

класів. 

Ця проблема була, є і залишається предметом наукових досліджень, 

зокрема, таких фахівців, як Ч. Банах (1998, 2001), К. Дурай-Новакова (1998, 

2011), Х. Квятковська (1997, 1998), Квятковський (1998), З. Квєцінський 

(1998), Т. Левовіцький (2004), Є. Нємєц (2005), Д. Клус-Станьська (2014), Б. 

Шьліверський (2014). 

Учитель - це професія громадської довіри. Її не повинні виконувати 

випадкові люди. Тим часом педагогічна освіта залишає бажати кращого; 

метод набору, відсутність співбесіди часто сприяє посереднім людям, які не 

розуміють цілей зустрічі з учнем. Як наголошують Е. Салата, М. Мазур, 

Й. Бояновіч, закінчилася стара гра викладачів і учнів, в якій перші 

виголошували монологи, а другі повинні були їх слухати. Слід усвідомити, 

що діти, які виховуються в покорі, не дуже добре можуть допомогти собі в 

житті. Вони можуть тільки виконувати команди і очікують, що хтось 

прийматиме рішення за них. Саме тому все більше і більше молодих людей 

тікає від старої культури слухняності і не хоче робити щось тільки тому, що 

їм так наказують учителі. Все більше і більше дітей чітко дають це зрозуміти: 

вербально або за допомогою різних зовнішніх проявів. Повільно в учнів і 

їхніх батьків зростає відраза до школи, батьки починають все сміливіше 

висловлювати свою думку про те, що школа не відповідає їхнім очікуванням, 
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однак у відповідь чують лише звинувачення у зайвих претензіях. Вони 

(батьки і діти) вимагають змін, бо вже не хочуть мовчки пристосовуватися до 

системи, не хочуть витрачати час на освіту, яка потім нікому не стає в нагоді, 

вони тікають до альтернативних шкіл, намагаються якомога довше не 

віддавати дітей до школи, починають відмовлятися від вищої освіти, 

шукають інші шляхи підготовки до життя. І хоча рішення, які вони 

приймають, не завжди правильні, але прийшов час на роздуми і зміни, тому 

що поступово стає зрозуміло, що збереження в освіті статус-кво загрожує 

бунтом «знизу» [252, с. 467-468]. 

Важко припустити, що таким бунтівником буде учень; скоріше на це 

явище втомлення навчанням в школі вказуватиме така поведінка учнів, як 

відсутність мотивації до навчання, відраза до школи, пошук альтернативних 

стратегій, таких як пошук пеналу, шкільної сумки, гри з іграшками або 

іншими ґаджетами, розмови “не на тему” та інші види поведінки. 

XXI століття називають століттям освіти. З огляду на розвиток, зміни і 

перетворення кожна людина у своєму житті буде не один раз стикатися з 

новими викликами, що породжуватиме необхідність навчатися протягом 

усього життя, розвиватися і оновлювати свої навички, доповнювати знання, 

здобувати нові компетенції. Все частіше висловлюються думки про 

необхідність створення такої системи освіти, в якій творчість і розуміння 

людських здібностей стануть основою шкільної діяльності [252, с. 468]. 

Це, серед іншого, означає, що неможливо підготувати вчителя тільки і 

винятково за допомогою освіти за спеціалізацією; це тільки вступ у 

підготовці вчителя до процесу освіти і виховання дітей і молоді. Вибір 

професії вчителя означає готовність вчитися упродовж усього життя, 

пристосовувати свій стиль викладання до потреб і здібностей учнів, до 

соціального контексту, що постійно змінюється, використовувати сучасні 

технології освіти.  

Наведені думки наголошують на важливому питанні: старий привід 

прийти в школу перестав мати сенс; через майже необмежений доступ до 
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мобільних технологій та інформації сьогодні її не можна визначати як єдине 

місце здобуття знання. Безповоротно школу позбавили її монополії на 

передачу знань, що й зумовлює необхідність шукати нову модель освіти. 

Сьогодні знання може одержати будь-яка особа в будь-який час, в 

гіпермаркеті під назвою Інтернет. Але вміння працювати в команді, вести 

діалог і формулювати в його рамках питання - цього не можна навчитися в 

Google [252, с. 468]. 

Тож не дивно, що зростає інтерес до професійної компетентності 

вчителів, зумовлений новими завданнями і цивілізаційними проблемами, а 

також впливом зміни предмета педагогічного впливу - дитина / учень. 

Протягом декількох років ми спостерігаємо інтерес до професіографії, а в 

ній, а також в педевтології, - дискусії про професійну готовність вчителя. 

Важливі питання порушує К. Дурай-Новакова (2011), пропонуючи 

розглядати цю готовність як певний (оптимальний на даний момент) стан 

знання, навичок і установок кандидата у вчителі. 

Разом з іншими педагогами М. Лелонек черговий раз звертає увагу на 

трансформації системи освіти і інструкції для практики викладання, що 

виникли в результаті цих трансформацій. Автор вказує на важливість 

соціального розвитку учнів. Завдання сучасної школи, крім навчання, тобто 

забезпечення учнів знаннями та навичками, полягає у розвитку соціальних 

компетенцій. Це тривалий процес, який розвиває сфери особистості учнів, 

почуття відповідальності і планування власного життєвого шляху. Вчителі 

повинні допомагати учням на всіх етапах їхнього розвитку. Передавати певні 

цінності, зразки поведінки, пропонувати конкретні моделі поведінки, які 

мають допомогти їм зробити правильний вибір, як чинити. 

Учитель, коли супроводжує учнів у навчальному процесі, має 

можливість брати участь в їхньому розвитку, зміцнювати і впливати на цей 

розвиток, прискорювати його. Підтримка позитивних рис пов'язана, в першу 

чергу, з прийняттям і допомогою учням у розвитку почуття власної гідності, 

зміцнення поваги до себе та інших. Таким чином, заняття в школі не повинні 
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обмежуватися тільки пристосуванням ступеня їх складності до можливостей 

розвитку дитини, а повинні дещо випереджати цей розвиток. 

У навчально-виховній діяльності школи (вчителя) нині надається 

перевага суб'єктності учня (вихованця), що впливає на посилення почуття 

обов'язку. А це означає, якщо учень виконає конкретні дії щодо власного 

вибору, то цей факт спонукає його продовжувати і підтримувати таку 

поведінку. Отже, добра освіта, в тому числі її виховний аспект, не може 

функціонувати без суб'єктності учасників навчального процесу, без 

цінностей в навчально-виховному сенсі, без виховання і опіки над учнем, без 

вибору методів навчання та навчальних посібників, які вивільнюють 

активність і творчість учнів [180, с. 59].  

Відповіддю на нові очікування щодо шкіл і вчителів є численні спроби 

визначити компетентність учнів та педагогічні дискурси в цій галузі 

наукових інтересів. Результатом пошуку є поспішне моделювання переліку 

бажаних навичок учнів, що вказує процес еволюції в цій справі. До цих 

бажаних навичок можна також додати такі риси, як ініціативність, 

підприємливість і творчість, що ми не один раз звертали увагу (Т. Яніцка-

Панек, 2016, 2017). 

Звернення, хоча й побіжне, до образу учня, необхідне з погляду 

характеристики професійності вчителя, а, зокрема, вчителя і учня молодших 

класів, та зумовлюється нашими науковими інтересами і проведеними 

дослідженнями. 

Критичний аналіз сучасної літератури, присвяченої проблематиці, яка є 

предметом нашого вивчення, закінчився пошуком синтетичної 

характеристики професійного профілю вчителя початкової (І - ІІІ класи) 

школи та ролі педагога на цьому етапі освіти у відносинах з учнями, що 

успішно зробили Й. Балаховіч і А. Вітковська-Томашевська (2015). У цій 

статті наведено великі уривки, які, на наш погляд, є найважливішими для 

визначення оцінки готовності та компетентності студентів, що вивчають 

дошкільну педагогіку і педагогіку початкової (І - ІІІ класи) школи. 
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Як зазначають З. Мелосік і T. Шкудларек (цит. за: Й. Балаховіч, 

А. Вітковська-Томашевська, 2015, с. 185 і далі), роль учителя можна 

порівняти з роллю автора сценарію до вистави і всемогутнього режисера, 

який визначає спосіб мислення і ролі для всіх учасників дійства, та ефектно 

слідкує за його виконанням. Саме учитель створює щоденну практику і 

соціально-культурний простір для роботи учнів відповідно до власних 

орієнтирів, власних основ пізнання і власного знання про соціальну 

взаємодію. Це - вид дискурсивних знань, які передбачають концептуальне 

оволодіння принципами і стандартами практики. Вони використовуються з 

метою розуміння просторово-часової ситуації активності та конструювання 

реальності і є своєрідною опорою під час прийняття рішень. За 

конструктивістсько-комунікаційним описом всіх дискурсивних явищ саме 

індивіди / суб’єкти, а не анонімні дискурси, продовжують світ та формують 

соціальну та комунікаційну діяльність конкретного соціального простору [85, 

с. 30]. Отже, щоденна навчальна практика по суті залежить від окремого 

вчителя і його розуміння стандартів, норм і принципів організації навчальної 

діяльності з урахуванням динамічного мікро- і макроконтексту. 

Структуралісти можуть сказати, що індивідуальне знання вчителя 

цілком вписується в ідеологічну систему держави, і він є державним 

службовцем, завдання якого полягає у реалізації ідеології, що підтримує 

суспільний лад [5]. 

Постструктуралісти вважають, що хоча атрибути такої установи, як 

школа, визначають дії вчителя і вимоги до нього, але з погляду конкретної 

реалізації цих вимог він має значний ступінь свободи: це він визначає метод 

розробки матеріалу, обирає типову форму звернення до учнів [...], 

використовує більш або менш гостру систему оцінювання. Тож учитель під 

час виконання інституційних завдань має широкий вибір видів діяльності, і, 

таким чином, має достатньо можливостей представити під час уроків 

свою власну, унікальну ідентичність [276, с. 156]. Незважаючи на глибші 

теоретичні класифікації, базуючись на суб’єктивістській парадигмі, можемо 
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сьогодні сказати, що кожен учитель приносить до класу своєю версію 

освітньої реальності і цінності школи, думки про природу освіти і навчання, а 

також свої переконання і принципи взаємодії з дітьми, свої компетенції, які 

попередньо сформувалися в конкретних соціально-культурних умовах, тобто 

створює свій освітній дискурс. Він має вирішальне значення для побудови 

повсякденної педагогічної практики. Він формує порядок побудови знань і 

соціального порядку класу під час занять, тобто те, яким чином організовано 

навчальне середовище, як діти вчаться і який зміст освіти домінує, як 

проходить комунікація, які є приклади для наслідування і які вимоги, як діти 

оцінюються і т.д. Відтак діти знайомляться зі школою, побудованою для них 

на основі переконань дорослих, про те, ким є діти, як вони повинні вчитися, 

як вони повинні виховуватися, ким повинні вирости, як вони повинні 

формуватися в інституційній системі, як їх можна оцінювати, яке місце в 

класі вони можуть зайняти.  

Індивідуальну теорію вчителя можна було пояснити з погляду 

нормативної педагогіки, тому раніше ніхто не цікавився переконаннями 

вчителів щодо навчального процесу. Біхевіористські концепції викладання - 

навчання базували на припущенні, що відповідний набір методів і засобів, 

тобто система зовнішніх стимулів, ефективно змінить поведінку і знання 

учнів. Так, коли на початку 90-х років двадцятого століття М. Франк 

Паджерс звернув увагу на той факт, що переконання вчителів повинні бути 

предметом дослідження, помічено, що реконструкція може змінити 

повсякденну шкільну практику [224]. Одним з методів реконструкції 

педагогічної теорії є дослідження в дії, в якій огляд власної практики 

поєднано з рефлексією над нею і бажанням змінити [248]. В індивідуальній 

теорії учителя приховано багатий набір педагогічних і поточних переконань, 

присутня система його етичних, когнітивних і поведінкових цінностей. Її 

структура складається з таких компонентів (підсистем теорії):  
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- зразок світу життя людини, картини світу, до якого дитина доросте в 

майбутньому, в якому світі живе і житиме (модель бажаних і можливих 

світів);  

- зразок розуму дитини, людини в процесі розвитку протягом усього 

життя (образ дитини в очах вчителя: як вона вчиться, хто вона, як 

розвивається, ким має вирости, які цінності визначають її життя);  

- зразок умов зміни розвитку дитини, роль дитини - суб’єкт у розвитку;  

- зразок ролі учня (і призначення на очікувану роль);  

- зразок активності дітей на шкільних уроках (зразок дій учня, що 

базується на самоврядуванні або виконанні наказів);  

- зразок спілкування під час занять (діалог / монолог);  

- зразок міжособистісних відносин між дітьми (особливо з погляду 

спільного, взаємного навчання, групової роботи, тюторінг / репетиторство 

однолітків);  

- зразок керування знаннями, роль учителя / роль учня в створенні 

сенсів;  

- зразок керування часом у класі; ритм роботи вчителя і учня (керування 

соціальним та приватним часом);  

- зразок контролю і оцінювання результатів (очікування щодо розвитку 

дитини, що є найголовнішим, що я вимагаю, як я оцінюю) [8, с. 155-156; 9, с. 

185-192]. 

Образ дитини і учня, який приймає вчитель, є моделлю, є дзеркалом, яке 

відображає конкретну поведінку. Ті риси, які вчителі вважають правильними, 

є рамкою допустимих модальностей розвитку молодої людини в школі та її 

майбутніх дій у світі. Концептуалізація ролі дитини - людини в процесі 

розвитку - має вирішальне значення для визначення правил взаємодії і 

діяльності вчителя в навчальному середовищі, плануванні уроків та їх 

реалізації. Загалом можна сказати, що образ дитини, створений учителем:  

- основу для надання можливостей дитини і її готовності до навчання;  
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- основу для приписання дитині конкретних ролей в роботі на уроках 

так, ніби ці ролі були реальними і об'єктивними;  

- основу для інтерпретації конкретних дій дитини, які спостерігає 

вчитель, для їх називання і оцінювання за раніше прийнятим зразком;  

- основу передачі дитини вказівок щодо її можливостей і участі в роботі 

групи / класу;  

- основу для пристосування шкільних завдань до можливостей дітей, 

як вчитель їх собі уявляє;  

- основу для оцінки шкільних досягнень учнів;  

- основу для навчальної взаємодії, розмов, що ведуться з дітьми;  

- основу стилю навчальних дій, що використовується в класі. 

Образ партнера у взаємодії є тим конструктом, який можна визначити як 

значення об'єкта соціальної дії. Освітня взаємодія завжди має соціальний 

характер, вона об’єднує дії вчителя і учня, які один для одного є об'єктом 

взаємодії. Природа об'єкта [...] полягає у значенні, яке він має для іншої 

людини, для якої він є об’єктом. [...] Суть визначає те, яким вона бачить 

об'єкт, те, як людина готова діяти по відношенню до нього, і спосіб, в який 

готова про нього говорити. [21, с. 12] Це комплексне визначення Г. Блумера, 

яке пізніше перенесли до теорії дискурсу, включає в себе аспект знання про 

об’єкт дії, тобто партнера взаємодії, такого, яким він сприймається, в якому 

аспекті комунікації, як говориться про партнера взаємодії і в якому аспекті 

дії по відношенню до нього. Таке розуміння значення стосується усіх 

партнерів взаємодії, але те, що розуміється - тобто обсяг змісту знання про 

партнера взаємодії, може бути різним [9, с. 185-192]. 

Наведені принципи прийнято як теоретичну основу аналізу компетенцій 

кандидатів на професію вчителя, випускників спеціальності дошкільна 

педагогіка і педагогіка початкової школи.  

 Як зазначає Б. Бараняк, розвиток багатосторонньої теорії праці, 

збагачений численними публікаціями, зумовив появу на початку двадцятого 

століття нової парадигми - примату людини над працею (а, отже, потребу 
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подивитися на працю в контексті нової реальності), а також вивчити працю 

та людину, яка в ній функціонує. Новий погляд на працю ставить людину в 

центр всієї діяльності, робить її не тільки виконавцем завдань, але й 

відповідальною за прийняття рішень, поведінку, вибір, надаючи праці інший, 

більш суб’єктний характер. У процесі роботи береться до уваги не тільки 

темп виконання завдання, що було характерним для тейлоризму і фордизму, 

але й спосіб роботи, вибір оптимального способу дії у виробничому процесі. 

Це завдання може виконати лише людина, і не може навіть найдосконаліший 

апарат, який є тільки виконавцем. 

Переоцінка праці і новий підхід до людини в процесі праці, визначення 

її провідного положення в процесі праці дістали відображення в численних 

міждисциплінарних підходах, що використовуються під час вивчення праці, 

якою цікавиться сучасна теорія управління людськими ресурсами. 

Багатосторонній погляд на людину під час праці визначив її пріоритет у 

порівнянні з існуючими методами, в тому числі тими, які пропагує наукова 

теорія організації праці. Запропоновані дослідницькі методи дають змогу 

подивитися на людину праці як на суб’єкт, а нова парадигма досліджень 

праці, визначена моделями управління людськими ресурсами, дає нові 

знання [15, с. 186]. Постулат Б. Бараняк чудово вписується в наукові 

пропозиції М. Ф. Паджерса. 

Предметом досліджень були і залишаються установки вчителів (див. 

Д. Клус-Станьська, 2014). Дослідження Х. Сосновської (цит. за 

Б. Шьліверським, 2014, с. 95) свідчать, що більше 50% дітей має вважають, 

що вчитель сприймає їх право по-іншому, а 20% пережили публічне 

приниження від виховательки. Тож які стилі управління класом воліють 

учителі початкової школи? На жаль, найчастіше ті, що є найменше сприяють 

розвитку дітей, тобто непослідовний стиль (35%) і зичливо-автократичний 

(35%). Партнерсько-вільний стиль використовує 16% вчителів. Якщо ми 

додамо, що обмежувальний стиль використовує 14% педагогів, то не 

повинно нас дивувати те, що школа стає середовищем, яке блокує або 
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затримує розвиток дитини. Саме тому вона проявляє природність і активну 

участь поза школою [257, С. 95].  

Дослідження (дослідницьку розвідку) проведено серед 54 випускників 

бакалаврату за спеціальністю “Дошкільна педагогіка і педагогіка початкової 

школи” стаціонарної і нестаціонарної форми навчання в 2015/2016 і 

2016/2017 академічному році, шляхом анкетування за допомогою авторської 

анкети, що складалася з питань закритого типу і кількох питань відкритого 

типу.  

Дослідницькі категорії:  

- образ дитини реципієнта і одержувача педагогічної взаємодії,  

- стиль педагогічної роботи,  

- програма набуття дидактичних і соціальних навичок для кандидатів у 

вчителі,  

- важливість педагогічної практики,  

- усвідомлення умов процесу формування професійного профілю 

вчителя,  

- усвідомлення індивідуальної і особистої унікальності,  

- усвідомлення професійних стандартів,  

- визначення дефіциту необхідних навичок, 

- самооцінка дидактики вчителя, що веде уроки з учнями,  

- отримання відгуків про якість власної дидактичної роботи,  

- використання висновків з метою зміни майбутніх програм підготовки 

студентів за спеціальністю “Дошкільна педагогіка і педагогіка початкової 

школи”. 

Результати досліджень 

Образ учня початкової школи, на думку респондентів (студентів / 

випускників) 

Образ дитини і учня є моделлю, є дзеркалом, яке відображає конкретну 

поведінку дітей. Риси, які вчителі вважають бажаними, є уявною моделлю 

розвитку дитини в школі і її майбутніх дій в житті. Як було сказано раніше, 
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концептуалізація ролі дитини в процесі розвитку має велике значення для 

визначення вчителем правил взаємодії та дії в навчальному середовищі, для 

планування заходів та їх реалізації. 

На основі досліджень можна ствердити, що образ дитини, створений 

кандидатами у вчителі, є основою для інтерпретації можливостей дитини і її 

готовності до навчання, про що свідчать відповіді опитаних студентів 

стаціонарної і нестаціонарної форми навчання І ступеня (бакалаврат):  

- “дитина - це індивідуальність, вона має свої власні цілі, інтереси, тип 

характеру; будучи молодою людина розвивається за допомогою гри";  

- “дитина є майже беззахисною, безпомічною, батьки віддають її під 

нагляд учителів, які, безумовно, мають амбітні цілі...”  

У досліджуваній групі випускників відповіді подібного змісту 

становлять майже половину.  

Наступна група тверджень говорить про те, що образ дитини є основою 

для визначення для неї конкретних ролей під час роботи на уроці так, ніби ці 

ролі є реальними і об'єктивними і є основою освітньої взаємодії, розмов, що 

ведуться з дітьми. Опитані студенти висловлювали, наприклад, такі 

твердження:  

- “дитина є істотою, яку вчитель бере під своє крило, щоб виховати і 

навчити жити у певному середовищі”;  

- “я збираюся організовувати і здійснювати такі проекти, які підготують 

учнів до виконання різних ролей, до пізнання різних професій”; 

- “учитель працює з учнем, а учень - з учителем, завдяки цьому кожна 

сторона відчуває себе важливою у процесі навчання і виховання”. 

Щодо наступного постулату, що образ дитини допомагає вчителю 

інтерпретувати діяльність конкретної дитина, яку він спостерігає, називати її 

і оцінити за раніше прийнятим зразком, зафіксовано всього лише кілька 

думок:  

- “учитель повинен організувати уроки таким чином, щоб пристосувати 

їх до кожної дитини в групі”; 
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- “коли я навчаю усіх, то треба пам’ятати про потреби і Юлії і Петра". 

Кандидати в учителі під поняттям “клас”  більше розуміють “групу” і 

“спільноту”, і зосереджуються на досягненні цілей в галузі освіти, 

адресованих до всього класу. Варто врахувати у процесі академічної освіти, 

більш ніж коли-небудь, питання, пов’язані з інтерпретацією потреб 

конкретної дитини, діагностикою потреб і отриманням зворотного зв’язку. 

Наступна опорна точка - образ дитини є основою для передачі їй 

вказівок щодо її можливостей і участі в роботі групи / класу, а також 

пристосування шкільних завдань до можливостей дітей, як учитель їх собі 

уявляє, підтверджується кількома твердженнями:  

- “дитину я розумію, як людину, яка готова прийняти новий досвід”;  

- “я зачарована методом навчальних проектів і спробую навчати таким 

чином; у такому випадку я зможу радити учням, а не нав'язувати їм свою 

думку або рішення”;  

- “дитину потрібно постійно мотивувати до роботи в групі, щоб вона 

соціально розвивалася”. 

У жодній анкеті не знайшла підтвердження думка, що образ дитини є 

основою оцінки шкільних досягнень учнів і стилю ведення навчальної 

діяльності в класі, який обирає вчитель, що дає змогу зробити висновок, що 

охоплені дослідженням випускники не мають достатньої обізнаності в цій 

галузі. Особливо цікавим і цінним було б у процесі академічної підготовки 

кандидатів у вчителі зробити вагомий акцент на стилях викладання. 

Поняття реципієнтів навчальної діяльності, партнерів взаємодії 

демонструє важливість об'єкта соціальної дії. 

Стиль педагогічної роботи (викладання) у відносинах з молодшими 

школярами 

У респондентів запитали про їхній очікуваний стиль викладання у 

відносинах з молодшими школярами, що потребувало низки уточнень, про 

які просили респонденти, що свідчить про повну відсутність знань у цій 

галузі. 



 255 

У результаті додаткових пояснень були отримані такі відповіді: 

Партнерський стиль (демократичний) обрала більшість респондентів, 

партнерсько-вільний обрало 6 осіб. 

Важливість педагогічної практики 

Всі опитані студенти / випускники високо оцінили значимість 

педагогічної практики, що підтверджує її обґрунтованість у програмі 

навчання, і дає можливість студентам покращити професійні навички. 

Студенти найчастіше вказували на позитивну сторону такої практики: 

можливість спостерігати і проводити уроки, ознайомитися з дошкільною / 

шкільною документацією, вмінням будувати відносини з дітьми в дитячому 

саду і учнями в школі, підготувати навчально-методичні посібники, 

розробити правила конкурсів для молодших школярів. Були й негативні 

зауваження: ,,у мене була можливість побачити роботу інших вчителів, які не 

завжди мали добрі стосунки”, “в деяких закладах не вчать, як вчити, а 

розраховують на допомогу під час роботи з дітьми; у цьому не було б нічого 

погано, якби це ставалося рідко”, “я потрапила до вчительки, яка очікувала, 

що я їй заплачу, стверджуючи, що раніше вона таку оплату отримувала. Вона 

сказала мені про це, коли я попросила її підписати щоденник з практики”. 

Усвідомлення індивідуальності і розуміння зразків 

Усі респонденти поставилися позитивно до визначення своєї 

індивідуальності, стверджуючи, що школа як установа зобов’язує до певної 

поведінки (“вчитель повинен бути культурним, вміти слухати, бути 

конкретним, тому що він зразок для учнів”). На думку респондентів, 

індивідуалізм учителя складається з особистої культури, мови, дотримання 

соціальних принципів, відповідальності та вбрання.  

Респонденти визначили, що найбільшою мірою їх професійний профіль 

моделюється викладачами і талановитими вчителями, яких вони зустріли на 

своєму шляху (“мій професійний профіль створює учитель, якого 

характеризує теплий, приємний підхід до учнів, який володіє величезним 
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обсягом професійних знань”, “я високо ціную вчителя, який має нові ідеї, 

оригінально веде уроки, який є чуйним до групи”).  

Результати досліджень 

Оволодіння педагогічними компетенціями в галузі предметного 

навчання [135] 

Прийнята концепція досліджень передбачає збір даних про технічну та 

методичну підготовку студентів / випускників в галузі предметних методик 

та інтегрованого навчання. Мета анкетування полягала в оцінці якості освіти 

після зміни (збагачення) програми предметних дисциплін змістом, що 

стосується інтегрованого навчання. 

 

Таблиця5.10. 

 

Ступінь оволодіння предметними і надпредметники компетенціями, 

на думку опитаних студентів (N = 54)* 

 

Тип компетенцій 
Результат 

(середній) 

Спілкування рідною мовою 4,30 

Спілкування іноземною мовою 3,60 

Компетенції з польської мови 4,45 

Математичні компетенції 4,20 

Науково-технічні компетенції 3,80 

Природничі компетенції 4,10 

Музичні компетенції 4,20 

Художні навички 4,60 

Соціально-етичні компетенції 4,70 

Компетенції в галузі ІТ 4,40 

Компетенції в галузі фізичної 

культури 
4,30 
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Тип компетенцій 
Результат 

(середній) 

Інтерперсональні компетенції 4,20 

Підприємливість 3,95 

Ініціативність 3,90 

Креативність 3,70 

Культурна експресія 3,95 

Робота в системі інтегрованого 

навчання: 

 

 

- колекція, кореляція, асоціація 4,80 

- робота за методом навчальних 

проектів 

4,85 

 

- використання проблемного 

навчання 

4,10 

 

- метод постановки завдання 4,15 

Анімація культурно-творчої   

діяльності в середовищі: 

 

 

 - шкільному 4,75 

 - позашкільному 4,20 

 

*Джерело: опрацьовано автором 

 

Студенти / випускники високо оцінили компетенції, щодо яких 

проводилося дослідження (максимальна оцінка - 5), за винятком компетенції 

щодо спілкування іноземною мовою та культурної експресії. Крім того, 

низько оцінили компетенції щодо розвитку ініціативності, підприємливості і 

креативності. Це може означати необхідність збільшення годин і 

структурованого і організованого вивчення іноземної мови; в даному разі, 

англійської або німецької мов, і необхідність обирати цікаві і соціально 

корисні питання для реалізації методу навчальних проектів. З огляду на 
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невисокий інтерес багатьох студентів до соціального і культурного життя 

суспільства, не дивно, що вони не бачать необхідності розвивати компетенції 

щодо підприємливості. 

Бракує студентам таких заходів, як відвідування театру, участь 

фестивалях, сімейних пікніках, створення фільмів, документування своїх і 

групових заходів, фітнесу і багатьох інших форм культурної діяльності. 

Натомість студенти знають теоретичні та практичні основи 

інтегрованого навчання. Тож можна дійти висновку, що запроваджений 

експериментально зміст реалізовано належним чином з погляду змісту і 

методології. 

 

Таблиця 5.11.  

Ступінь оволодіння навичками планування уроків, на думку 

опитаних студентів (N=54)* 

Навчальні сфери 
Результат 

(середній) 

Мовна освіта, польська 4,60 

Математична освіта 4,40 

Природнича і соціальна освіта 4,15 

Етична освіта 4,20 

Художня освіта 4,00 

Музична освіта 4,10 

Технічна освіта 4,00 

Освіта в галузі ІТ 4,15 

Фізична культура 4,10 

Розробка навчальних проектів 4,60 

Створення сценаріїв уроків:  

- предметних 4,80 

- інтегрованих 3,80 

*Джерело: опрацьовано автором 
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Випускники, серед яких проводилося дослідження, можуть планувати 

уроки; найлегше їм це робити в галузі польської мови і математики. 

Найнижчі оцінки отримали художня і технічна освіта та освіта в галузі 

інформаційних технологій, природнича і соціальна освіта, що може свідчити 

про брак знань про особливості побудови навчальних планів. У бесіді зі 

студентами, які взяли участь в опитуванні, з’ясувалося, що вони відчувають 

труднощі в розмежуванні навчального змісту з технічної і художньої освіти; 

водночас деякі завдання з техніки, на їхню думку, не можна виконати з 

огляду на відсутність необхідних для цього умов, наприклад, виготовлення 

предметів щоденного використання, визначення шляху від ідеї до реалізації, 

... обрати відповідні матеріали (дерево, метал, пластик, текстиль), 

виготовлення моделей мостів, літаків, кораблів. Випускники можуть 

розробити навчальні проекти, але в меншій мірі здатні впоратися з 

підготовкою інтегрованих сценаріїв (на відміну від сценарію, в якому є 

тільки тематична кореляція). Відрадно, що використання методу навчальних 

проектів може в майбутньому замінити використання сценаріїв або 

конспектів уроків. 

Студентам запропонували визначити складні питання, слабо освоєні, які 

одночасно визначають напрям подальшої освіти / самоосвіти або підвищення 

професійної кваліфікації. Ці дані наведено в таблиці 5.12..  

 

Таблиця 5.12. 

 

Дефіцит компетенцій (N=54)* 

 

Сфери 

освіти 

Вказаний дефіцит Кількість 

згадувань 

Освіта в 

галузі 

польської 

мови 

Орфографія, пояснення учням 

орфографічних правил, 

синтаксис  

 

Читання дитячої літератури 

2 

 

 

 

8 
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Сфери 

освіти 

Вказаний дефіцит Кількість 

згадувань 

 

Редагування висловлень, що 

складаються з кількох речень 

 

14 

Математична 

освіта 

Як розв’язувати складні задачі 

 

Складні завдання зі змістом 

 

Введення дробів  

2 

 

5 

 

11 

Природнича 

і соціальна 

освіта 

Низьке знання видів звичайних 

дерев / кущів / зелених рослин 

 

Планування спостережень і запис 

висновків 

 

Проведення експериментів 

 

Співпраця учнів у групах 

12 

 

 

9 

 

 

15 

 

8 

Етична освіта Духовний розвиток учня 

 

Виховання згідно з цінностями 

6 

 

8 

Художня 

освіта 

Відсутність мануальних і 

художніх здібностей 

 

Формування визначених 

художніх понять 

12 

 

 

7 

Музична 

освіта 

Навчання гри на вибраному 

музичному інструменті 

 

Низький рівень знань з теорії 

музики 

 

Стрес через публічні виступи 

(спів соло) 

 

Навчання танцювати, наприклад, 

танець краков’як  

24 

 

 

18 

 

 

27 

 

 

12 

Технічна Відсутність мануальних і 9 
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Сфери 

освіти 

Вказаний дефіцит Кількість 

згадувань 

освіта технічних здібностей 

 

Не подобається конструювати 

 

 

11 

Освіта в 

галузі ІТ 

Знання основних програм 

 

Організація роботи в 

комп’ютерному класі 

 

Робота з усією групою в 

комп’ютерному класі  

5 

 

9 

 

 

17 

Фізична 

культура 

Рухливі ігри: бігові, скокові 

 

Ігри силового характеру 

 

Музично-рухливі ігри 

4 

 

7 

 

26 

Інтегрована 

освіта 

Робота з використанням методу 

центрів інтересів 

12 

 

*Джерело: опрацьовано автором 

 

Інформація, одержана від опитаних студентів, вказує на певні галузі 

їхньої неосвіченості, які можуть в майбутньому стати спонукою до свідомого 

вибору підвищення професійної кваліфікації або самостійного навчання. 

Водночас дані свідчать про численні недоліки у професійних знаннях 

випускників стаціонарної і заочної форми навчання. 

Помітний досить високий, хоча й різний, рівень оволодіння 

конкретними компетенціями, які, незважаючи на велику кількість годин, 

призначених для конкретного виду освіти, може здатися в майбутньому 

недостатнім. Контекст відповідей показує, що всі випускники високо 

оцінюють якість навчального процесу та вказують на те, що у виші вони 

зустріли багатьох викладачів, які сформували у них (студентів) любов до 

професії вчителя молодших класів.  
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Пошуки оптимальної концепції педагогічної освіти у вищих навчальних 

закладах і нині залишається актуальною проблемою. Не втрачає актуальності 

необхідність застосування такого способу прийому студентів на навчання на 

педагогічних напрямах і такі типи співбесід, які дали б змогу діагностувати 

здібності, необхідні для роботи з молодшими школярами, а саме: музичні, 

художні, технічні та лінгвістичні. Результати досліджень підтверджують 

важливість цих здібностей для набуття педагогічних навичок, які 

використовуються на етапі початкової (І - ІІІ класи) освіти. 

Ознайомлення з поглядами вчителів-початківців дошкільної та 

початкової (І - ІІІ класи) освіти на професію свідчить про їх зміну в процесі 

академічної освіти. Здійснено попередній аналіз, який є тільки пілотним 

дослідженням [135]. Доцільно проводити подальші дослідження, особливо в 

умовах загальнонаціональної дискусії щодо повноти педагогічної освіти, яку 

мають вчителі (бакалавр чи магістр). На наш погляд, закінчення навчання І 

ступеня (або тільки ІІ) в галузі дошкільної педагогіки і педагогіки початкової 

(І-ІІІ класи) освіти не дає студентам можливості здобути повну кваліфікацію 

та пов'язані з нею компетенції, тим більше, що випускник повинен бути 

фахівцем у багатьох галузях освіти. Крім того, він повинен мати навички 

проводити інтегровані уроки, будувати навчальні проекти і застосовувати 

проблемні стратегії. Довша тривалість навчання (п’ять років) - це також час 

формування особистості майбутнього вчителя, більше систематично 

підготовленого і збагаченого досвідом, навичками з планування, вмінням 

одночасно обирати оптимальні дидактичні складові. 

Постійно тривають пошуки концепції підготовки вчителів у 

педагогічних навчальних закладах, зокрема кандидатів у вчителі, а також 

вчителів молодших класів. Учитель - це професія громадської довіри. За цією 

професією не повинні працювати випадкові люди. А тим часом підготовка 

вчителів загалом бажає бути кращою; методи набору і відсутність співбесіди 

часто призводять до того, що на навчання потрапляють люди, які не 

розуміють суті роботи з учнем; у тому числі з учнями віком 7 - 9 років. Як 
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відзначають педевтологи, варто зробити предметом досліджень переконання 

вчителів. У ході дослідження було відзначено, що ознайомлення і 

реконструкція уявлень учителя про його професію можуть змінити щоденну 

шкільну практику. Слід продовжувати перевірений експериментально вибір 

змісту і методів підготовки вчителів інтегрованого навчання в I - III класах, 

поширювати результати досліджень, постулювати зміни в інших навчальних 

закладах, які готують учителів молодших класів.  

 

5.5.  Результати досліджень і сучасна реформа системи освіти 

Польщі 

 

Нині у Польщі відбувається чергова реформа освіти, завдання якої – 

запровадити зміни, запроектовані ще 1999 року. До цих змін, що викликають 

загальний інтерес, а іноді й тривогу, належить закриття гімназій та 

розширення початкової школи, продовження часу навчання в ліцеї, технікумі 

і професійно-технічному училищі. Шкільна структура із системи звичайної 6-

річної школи початкової, 3-річної гімназії, 3-річного ліцею 

загальноосвітнього, 4-річного технікуму, 3-річного професійного училища 

буде структурно модернізована від 1 вересня 2017 року і матиме такий 

вигляд: 

8-річна школа початкова; 

4-річний ліцей загальноосвітній; 

5-річний технікум; 

3-річна школа професійна I ступеня; 

3-річна школа спеціальна професійна з підготовки до праці; 

2-річна професійна школа II ступеня; школа післяліцейна. 

У галузі початкової (I – III класи) освіти, яка є предметом нашого 

наукового і професійного інтересу, також відбуваються зміни: у 2014 році 

знизився шкільний вік дітей – з семи до шести років, а в 2016 – 2017 

навчальному році це організаційне рішення відмінили. Ця ситуація не є 
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зручною для вчителів і керівників освіти, а тим більше для видавництв, які 

друкують підручники, вправи та інші навчально-методичні матеріали. З 2014 

– 2015 навчального року запроваджено безкоштовні державні підручники, які 

є обов’язковими. До переліку змін слід також додати зміни навчальних 

планів. До речі, упродовж 1999 – 2017 років Міністерство національної 

освіти п’ять разів змінювало навчальні плани. 

Навчальний план – це єдиний перелік змісту навчання, запланованих 

цілей і очікуваних результатів для певного рівня освіти. Кожен етап навчання 

має власний, допущений Постановою Міністерства національної освіти 

Польщі навчальний план. 

Запропоновані зміни спричинили багато дискусій, викликали критичні 

зауваження. Режим підготовки змін і впровадження потребує перевірки 

якості планованих перетворень. Це цілком стосується навчального плану 

початкової школи. 

Навчальний план початкової (I – III класи) освіти, що має набрати 

чинності з 1 вересня 2017 року, опрацьований дуже ретельно. Він базується 

на наукових засадах педагогічного знання, спонукає вчителів до роботи за 

інтегрованою системою. Тим часом тричі проведені дослідження професійної 

готовності вчителів (2004, 2007, 2014) і випускників-бакалаврів (2016) 

демонструють численні недоліки в цій справі. Відповідні висновки повинні 

зробити університети, автори навчальних програм, органи педагогічного 

нагляду і заклади підвищення кваліфікації вчителів, оскільки впровадження 

нового навчального плану потребує модернізації навчання, системного 

вдосконалення вчителів, загального ставлення до початкової (I – III класи) 

освіти. 

 

Навчальний план 2017 року в світлі ключових європейських концепцій 

Важливою перспективою навчального плану є його розгляд з погляду 

європейського виміру в контексті ключових концепцій. У документі 

Європарламенту від 18 грудня 2006 р. “Про ключові концепції процесу 
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навчання протягом усього життя” (2006/962/ЄС) компетенції визначаються 

як сукупність знань, навичок і установок. Автори документа використовують 

термін “ключові компетенції”, підкреслюючи, що це ті компетенції, які 

необхідні всім людям для самореалізації та власного розвитку, активної 

громадянської позиції, соціальної інтеграції та трудової зайнятості. 

Усі ключові компетенції вважаються однаково цінними, тому що кожна 

з них може внести свій вклад в успішне життя в суспільстві знань. У вже 

згаданому навчальному плані до найважливіших навичок, набутих учнями у 

процесі загальної освіти у початковій школі, належать: читання, математичне 

мислення, наукове мислення, вміння спілкуватися усною і письмовою рідною 

та іноземною мовами, вміння використовувати сучасні інформаційно-

комунікаційні технології (ІКТ), вміння вчитися і працювати в команді. (Див. 

табл. 5.13 і 5.14.). 

 

Таблиця 5.13. 

 

Ключові компетенції ЄС та компетенції в навчальному плані 

початкової (І – ІІІ класи) освіти 

 

№ 

пор. 

Тип компетенцій (ЄС) Тип компетенцій 

(навчальний план, 2017) 

1. Спілкування рідною мовою 

 

Вміння спілкуватися рідною та  

іноземною мовами в усній та 

письмовій формі, слухання – 

говоріння – читання 

2. Спілкування іноземними 

мовами 

3. Математичні компетенції та 

основні науково-технічні 

компетенції 

Вміння користуватися 

основними математичними 

інструментами в 

повсякденному житті, а також 

вміння елементарно 
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№ 

пор. 

Тип компетенцій (ЄС) Тип компетенцій 

(навчальний план, 2017) 

математично мислити 

4. Наукове мислення Вміння формулювати висновки 

на основі емпіричних 

спостережень, що стосуються 

різних сфер життя 

5. Компетенції в галузі ІТ Вміння користуватися 

сучасними ІКТ, в тому числі 

для пошуку і використання 

інформації 

6. Вміння вчитися Вміння вчитися, самоосвіта 

7. Громадянські та соціальні 

компетенції 

Екологічна та соціальна освіта, 

етика 

8. Ініціативність та 

підприємництво 

Організаційні, планувальні, 

дослідницькі навички, 

самоосвіта, учень є учасником і 

автором стратегічних і 

логічних ігор; 

розвиток ініціативи та 

підприємництва вперше 

увійшов до завдань початкової 

школи в навчальному плані 

2017 року 
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№ 

пор. 

Тип компетенцій (ЄС) Тип компетенцій 

(навчальний план, 2017) 

9. Культурна свідомість та 

експресії 

Читання, що розглядається як 

проста дія, як навичка 

розуміння, використання і 

обробка текстів в обсязі, що 

дає можливість здобути знання, 

емоційний, інтелектуальний і 

моральний розвиток та участь у 

житті суспільства, участь у 

культурній діяльності 

 

 

Таблиця 5.14. 

 

Ключові компетенції ЄС та галузі освіти в І-ІІ класах* 

 

№  

пор. 

Тип компетенції (ЄС) Галузі освіти в навчальному плані 

1.  Спілкування рідною мовою Польська освіта, мова 

національної або етнічної 

меншини. Регіональна мова – 

кашубська мова. 

2.  Спілкування іноземною 

мовою 

Сучасна іноземна мова 

3.  Математичні компетенції та 

основні науково-технічні 

компетенції 

Математична освіта 

Технічна освіта 

Екологічна освіта 

4.  Наукове мислення Математична освіта 

Екологічна освіта 
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№  

пор. 

Тип компетенції (ЄС) Галузі освіти в навчальному плані 

5.  Компетенції в галузі ІТ Освіта в галузі ІТ 

6.  Вміння вчитися Польська освіта 

Освіта в галузі ІТ 

Самоосвіта 

7.  Громадянські та соціальні 

компетенції 

Екологічна/соціальна освіта 

Патріотичне виховання 

Етика 

Фізична культура 

8.  Ініціативність та 

підприємництво 

Всі види навчання включають в 

себе зміст і стратегії роботи, що 

сприяють формуванню цих 

установок (наприклад, стратегія 

навчальних проектів, 

самонавчання) 

9.  Культурна свідомість та 

експресія 

Музична освіта 

Художня освіта 

Фізична культура 

 

*Джерело: систематизовано автором. 

 

Порівняння категорій компетенцій, наведених в таблицях 5.10. і 5.11., 

дають можливість зробити висновок, що існує подібність у їх загальному 

розумінні. Вони виконують функцію орієнтирів у плануванні педагогічної 

роботи. Розробка принципів не є єдиним методом оптимізації процесу 

навчання, необхідно також змінити систему моделювання кандидатів у 

вчителі, і в результаті – їх знання та методики, як в галузі окремих освіт, так і 

в галузі інтеграції (навчання без поділу на предмети, використання методу 
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навчальних проектів, методу завдань, поставлених перед учнями, методу 

проблемного навчання). 

Навчальний план 2017 року як результат впровадження концепції 

інтегрованого навчання 

Навчальний план початкової (І – ІІІ класи) освіти містить завдання для 

школи, які випливають з виховної та навчальної функції, загальні цілі 

початкової (І – ІІІ класи) освіти і наслідки реалізації поставлених завдань у 

вигляді цілей, досягнутих дітьми, що закінчують перший етап освіти. 

Початкова освіта як перший етап навчання в системі шкільної освіти 

включає в себе три роки навчання у I – III класах. Вона потребує великої 

обережності у виборі змісту, засобів, стратегій, методів і прийомів навчання, 

щоб показати дітям цілісну картину світу і її функціональність. Досвід дітей і 

їх діяльність – ігрова, ігрово-завданнєва і завданнєва – повинні створювати 

навчальні ситуації, розвивати учнів і відповідати їх когнітивним 

очікуванням. 

Початкова (І – ІІІ класи) освіта характеризується: спокійним і 

систематичним процесом навчання, різноспрямованою діяльністю, 

зосередженою на розвитку, пристосуванням темпу роботи до психомоторних 

можливостей кожного учня, пристосуванням когнітивних питань до 

здатності сприймати. Освіта на даному етапі не повинна бути занадто 

швидким процесом, щоб не пристосовувати активність дітей до освіти, а, 

навпаки, має бути скерована в напрямі розвитку дитини і реалізації її 

природних потреб, поважаючи її суб’єктність і автономність у побудові 

індивідуальних знань, поступовому переході від дитинства до початку 

підліткового віку. 

Професійна організація процесу навчання дітей у I – III класах повинна 

спиратися на актуальні наукові підвалини і досягнення сучасної педагогіки, 

щоб навчання, захищаючи природний розвиток, вело до: 

– виключення механічного навчання дітей (механічне навчання заважає 

розвитку в напрямі набуття ключових компетенцій); 
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– уникання небажаного вербалізму (надлишок вербалізму укорінює 

моделі навчання за межами практичного досвіду і експериментів, необхідних 

для розвитку наукового мислення); 

– вилучення тем і змісту, які не відповідають природним, реальним 

потребам і пізнавальним очікуванням дітей (теми і зміст, які не 

відповідають потребам дітей на даному етапі навчання ускладнюють 

інтеграцію знань, дезінтегрують розуміння цілісної картини світу, можуть 

призвести до порушень у поведінці і психічної дезінтеграції). 

Завдяки такій організації навчання на першому етапі освіти 

продовжиться процес адаптації до діяльності в групі, який почався у 

дитячому садку, процес пізнавальної індивідуальної та групової діяльності 

таким чином, щоб поступово різні моделі навчання, з якими діти 

ознайомилися, дали їм змогу прийняти повною мірою роль учня. 

До завдань початкової (І – ІІІ класи) освіти належать: 

– підтримка різноспрямованої активності дитини шляхом професійного 

створення навчальних ситуацій, проведення наукових експериментів і 

дослідів, котрі впливають на розвиток у всіх сферах: фізичній, емоційній, 

суспільній і пізнавальній, а також на підготовку до навчання на наступному 

етапі освіти; 

– забезпечення правильного чергування розваг, навчання і відпочинку з 

метою досягнення безперервності адаптаційних процесів стосовно всіх дітей, 

в тому числі тих, які розвиваються негармонійно, повільніше або швидше за 

інших; 

– підтримка активності дитини, що підвищує рівень сенсорної інтеграції 

і на шляху до творення власних зразків розваги, навчання і відпочинку, 

формує вміння використовувати пізнавальні розумові процеси на стадії 

їхнього розвитку; 

– планове втілення навчальної програми, що ґрунтується на матеріалі, 

який відповідає рівню розвитку дітей, їхнім перцептивним можливостям, уяві 

і міркуванням, поважає їхню гідність, природний індивідуальний темп 
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розвитку, підтримує індивідуальність оригінальність дитини, зміцнює 

почуття вартості, задовольняє потребу розуміння власної активності і участі 

в роботі групи; 

– забезпечення доступу до цінних з погляду розвитку джерел інформації, 

сучасних технологій, а також ергономічна підготовка навчального простору; 

– пристосування занять до інтелектуальних потреб і очікувань дітей 

щодо розвитку, що викликає зацікавлення, здивування і радість нових 

відкриттів і веде до психічної інтеграції, розуміння емоцій, власних почуттів 

і почуттів інших людей; 

– підтримка активності дітей, що розвиває навички і зразки поведінки, 

адекватні до пізнаваних цінностей, таких як власна безпека і безпека групи, 

підтримка здоров’я, фізична підготовка, винахідливість, самостійність, 

відповідальність, почуття обов’язку; 

– організація освітнього простору, що дає можливість систематично 

розвивати естетичну чутливість до багатьох сфер людського життя, таких як: 

естетика споживання їжі, естетика руху, вибору вбрання і поведінки, 

естетика мовлення, естетика участі у мистецтві, естетика участі у різних 

заходах, шкільних і позашкільних урочистих подіях, наприклад, 

патріотичних чи ювілейних; 

– організація освітнього простору, що дає дітям можливість пізнати 

цінності і суспільні норми, джерелом яких є родина, шкільний колектив, 

локальний і регіональний колектив, народ, а також розвивати поведінку, що 

ґрунтується на цінностях, і яку можна зрозуміти на цьому етапі навчання; 

– організація освітнього простору, що дає можливість вдовольнити 

потребу пізнавальних очікувань, пов’язаних із іншими народами, наприклад, 

країн Євросоюзу або інших континентів, інших природних, музичних, 

художніх явищ, а також розваг і звичаїв дітей інших національностей, 

співвідносних із можливостями сприйняття, розуміння цих самих питань на 

цьому етапі навчання; 
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– систематичне і узгоджене з батьками доповнення освітніх проблем і 

програми виховання новим змістом внаслідок раптової появи в оточенні 

дитини нових ситуацій або цивілізаційних загроз, наприклад: патологічні 

суспільні явища, психологічне втручання ЗМІ в розвиток дитини, 

невідповідальне використання технологій, сліпе підкорення рекламі, моді, 

катастрофи, травматичні події і тощо. 

Загальні цілі, досягнуті учнями на етапі завершення початкової (І – 

ІІІ класи) освіти, представлені в різних сферах розвитку (2017). 

Загальні цілі початкової освіти – це сума досягнень у фізичному, 

емоційному, суспільному і пізнавальному розвитку дитини. Ці досягнення 

виникають у процесі навчання завдяки здійсненню простої практичної та 

інтелектуальної діяльності, яка в дитячому віці розглядається як складна 

діяльність. Сума цих досягнень свідчить про набуті навички, вміння і 

початкові знання, тобто фундамент, на якому базуватиметься робота на 

наступному етапі навчання у IV – VI класах. 

До загальних цілей початкової освіти належать: а) досягнення у галузі 

фізичного розвитку: 

– моторні і сенсорні навички, які лежать в основі ефективної діяльності і 

комунікації; 

– свідоме ставлення до здоров’я, що виражається у елементарній 

поведінці, спрямованій на особисту гігієну і догляд за тілом; 

– свідоме ставлення до тіла, яке дає можливість самостійно виконувати 

фізичні вправи, що розвивають швидкість, силу, витривалість, міць, 

спритність, гнучкість; 

– вміння використовувати власну рухову активність у різних сферах 

діяльності людини: оздоровчій, рекреаційній, спортивній, захисній; 

– вміння використовувати власну рухову активність для організації 

процесу навчання і відпочинку, з розумінням значення руху у процесі 

збереження здоров’я; 
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– вміння захистити себе і інших через розуміння і поважання правил 

ігор, в тому числі командних, правил дорожнього руху, що стосуються 

пішоходів, велосипедистів, роллерів, бігунів та інших осіб, чиє пересування у 

публічних місцях може створювати загрозу безпеці інших; 

– вміння організувати безпечну рухову гру і створити правила, засади, 

зрозумілі сигнали у вигляді знаків і символів; 

б) досягнення у сфері емоційного розвитку: 

– вміння розуміти свої емоції і почуття, називати їх, а також 

розпізнавати ті самі емоції і почуття у інших людей; 

– вміння контролювати свої емоції і переживання, а також виражати їх 

так, аби це не перешкоджало співпраці з групою та адаптації в новій групі; 

– вміння висловлювати пережиті почуття за допомогою простих усних 

чи письмових висловлювань, різних художніх форм вираження; 

– вміння відчувати і будувати емоційні зв’язки, в тому числі і групою, 

шкільним колективом, а також уміння ідентифікувати себе з родиною, 

класом, громадою міста, села чи з національною спільнотою; 

– вміння усвідомлювати почуття, що переживають інші люди, одночасно 

намагаючись зрозуміти причини їх виникнення, а також розрізняти форми їх 

вираження залежно від віку; 

– вміння розуміти почуття тварин, описувати ці стани за допомогою 

простих усних чи письмових висловлювань, а також різних художніх форм 

вираження; 

в) досягнення у сфері суспільного розвитку: 

– вміння ідентифікувати себе з групами, до яких належить дитина, 

називати ці групи і притаманні їм риси; 

– вміння оцінювати власні успіхи і використовувати цю оцінку в роботі 

над собою, а також уміння оцінювати успіхи інших людей, посилаючись під 

час оцінювання на узвичаєні правила і цінності, на яких ґрунтуються норми, 

називати нові пізнані цінності, приймати наслідки своїх успіхів; 
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– вміння співпрацювати, бути учасником спільної діяльності, а також 

самостійно організовувати роботу в малих групах друзів і подруг, у тому 

числі із застосуванням технологій, самостійно виражати свої очікування і 

суспільні потреби; 

– вміння виявляти повагу до інших хлопчиків і дівчаток, до дорослих за 

допомогою простих форм вираження і відповідної поведінки, вміння 

налагоджувати суспільні стосунки; 

– вміння виявляти повагу до природи і батьківщини за допомогою 

простих форм вираження і відповідної поведінки; 

– вміння самостійно організовувати час, призначений для відпочинку, 

розвитку власних і групових зацікавлень, опанування вміння дбати про 

власну безпеку і безпеку інших учасників групи, в тому числі безпеку, 

пов’язану зі спілкуванням за допомогою технологій; 

г) досягнення у сфері пізнавального розвитку: 

– вміння самостійно, рефлективно і критично мислити; 

– вміння правильно користуватися польською мовою в усній 

 письмовій формі, висловлюватися за допомогою невербальних 

сигналів, зрозумілих для оточення, використовувати прості фрази іноземною 

мовою, а також застосовувати ці вміння у процесі самостійної роботи; 

– вміння читати на початковому рівні і самостійно використовувати це 

вміння у різних життєвих ситуаціях; 

– вміння розуміти основні математичні поняття і процеси, самостійно 

використовувати їх у різних життєвих ситуаціях, вміння схематизувати, 

математизувати на простому рівні і описувати ці дії словами, образами, 

символами; 

– вміння помічати проблеми, ставити питання, збирати інформацію 

необхідну для вирішення проблеми; 

– початкові уміння читати і розуміти математичні тексти; 

– вміння спостерігати за фактами, суспільними явищами, природними 

явищами і вміння формулювати висновки, спостереження, що з них 
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витікають, вміння розуміти легенди, історичні факти, традиції, елементи 

матеріальної і духовної культури, а також поняття і символи, пов’язані з 

ними, такі як родина, дім, народ, батьківщина, країна; 

– вміння брати участь у культурному житті, а також виражати свої 

спостереження і переживання за допомогою образотворчих, музичних, 

технічних засобів, а також використовуючи сучасні технології. 

Отже, загальні цілі розвитку, яких досягають діти, котрі закінчують етап 

початкової освіти, є джерелом більш конкретних цілей, які зберігаються 

завдяки конкретним результатам від реалізації завдань і є наслідком 

різнонаправленої діяльності дітей по відношенню до загального змісту 

початкової освіти, що містить різні наукові дисципліни. Представлення 

досягнутих цілей з перспективи цих дисциплін – це свого роду умова, 

необхідна для одержання прозорого опису, а не директива для організаторів 

початкової освіти, котра вимагає, щоби перебіг навчального процесу мав 

предметний характер. 

Основною формою організації роботи дитини має бути не класичний 

шкільний урок, а день її різнонаправленої активності. Початкова освіта 

повинна показати учневі цілісний образ світу, який можна досліджувати за 

допомогою різних особливих методів вивчення. Оптимальні умови для цього 

створює інтегроване навчання. Концепція інтегрованого навчання 

ґрунтується на необхідності різноаспектної активізації дитини, потребі 

постійно діагностувати її досягнення у розвитку, підтримці функцій, що 

стимулюють розвиток, і відмові від селективних функцій. Елементом, що 

інтегрує окремі напрями освіти, є мова у її семіотичному аспекті. 

Комплексно пізнаючи дійсність, дитина відчуває потребу у вираженні своїх 

відкриттів і переживань за допомогою системи знаків. Це знаки усного 

мовлення, співвідношення розміру і простору, геометричних, кількісних, 

образотворчих технік, рухової, музичної експресії – наголошував Р. 

Вінцковський. 
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Описані далі досягнення учнів на етапі закінчення третього класу 

повинні стати для авторів програм початкової освіти дороговказом на шляху 

до стандартизації навчального процесу і показати способи досягнення цих же 

цілей протягом трьох років навчання у школі. 

Пошук оптимальної концепції підготовки вчителів у вищих навчальних 

закладах досі є актуальним питанням . Залишається актуальним заклик щодо 

такого способу відбору абітурієнтів і проведення співбесід на педагогічні 

спеціальності, який дасть змогу виявити здібності, необхідні для роботи з 

молодшими учнями, наприклад, музичні, художні, технічні і лінгвістичні. 

Результати досліджень підтверджують вагомість цих здібностей у процесі 

здобуття педагогічних умінь, що використовуються на етапі початкового 

навчання. 

Досить високим, хоча і досить розрізненим є рівень опанування 

детальних компетенцій, котрий, не зважаючи на велику кількість годин, 

відведених на окремі дисципліни, все ще може видаватися недостатнім. 

Контекст відповідей, наданих в рамках пілотного дослідження, проведеного 

у 2016 році, свідчить про те, що всі випускники високо оцінюють якість 

процесу навчання, а також зазначають, що зустріли у виші багато викладачів, 

котрі пробудили в них (студентів) любов до професії вчителя молодших 

класів . Не всі кандидати протягом надто короткого, на їхню думку, 

трирічного курсу навчання здатні засвоїти мериторичні і методичні знання, а 

також пізнати способи поєднання змісту, методів і форм навчання. 

Пізнання і реконструкція поглядів учителів щодо своєї професії можуть 

привести до зміни щоденних шкільних практик. Попереднє дослідження 

проведено лише у вигляді пілотного опитування. Питання потребує 

подальшого докладного вивчення, особливо на рівні загальнодержавної 

дискусії щодо повноти освіти вчителя (бакалавр чи також освіта ІІ рівня) . Як 

нам видається, здобуття вищої освіти І рівня (або лише ІІ) у галузі 

дошкільної педагогіки і педагогіки початкової освіти не забезпечує 

студентам оволодіння кваліфікаціями повною мірою і пов’язаними із ними 
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компетенціями, особливо якщо випускник повинен бути фахівцем у різних 

освітніх галузях. Довший термін навчання (п’ятирічний) – це також час на 

формування особистості майбутнього вчителя, більш системно 

підготовленого для реалізації навчального плану і досягнення передбачених 

ним результатів. 
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Висновки до п’ятого розділу 

 

Процес навчання у кожній державі, у Польщі також, оснований на 

системних, міжнародних і національних, наукових (філософських, 

педагогічних, психологічних і та ін.), формальних і юридичних принципах. 

Програмні документи, такі як Рекомендації Європейського Парламенту 

(2006), навчальний план, опублікований у Польщі протягом 1999 - 2017 років 

шість разів, а потім опрацьовані на основі згаданих принципів і настанов 

предметні навчальні програми, з одного боку, засвідчують врахування 

глобальних і європейських тенденцій в сучасній освіті, а з другого, є основою 

педагогічної діяльності у школі загалом; початкової освіти зокрема, яка 

реалізується у футурологічному розумінні. Результати досліджень свідчать 

про те, що успіх освіти і її висока ефективність залежать від якості 

стратегічних документів і умов впровадження рекомендацій, викладених у 

цих документах. 

У зв'язку з тим, що для респондентів опитування (2007 і 2014 років), 

якими були 932 вчителі інтегрованої початкової освіти, найбільш важливим 

джерелом планування процесу навчання виявилися навчальний план і 

навчальна програма. На їх думку, ці документи повинні бути підготовлені 

дуже старанно, базуватися на наукових знаннях, зокрема з педагогіки 

початкової школи, психології, філософії та історії виховання. Зібрані 

відомості підтверджують прихильність, надмірну довіру керівництва і 

вчителів початкових шкіл до офіційних юридичних документів. Їх 

розглядають як основне джерело педагогічної роботи і, на жаль, виявляють 

до них критичного підходу, не аналізують. 

У дослідженні, проведеному в 2007 році, навчальну програму джерелом 

цілей назвали 156 учителів (30 % респондентів), у 2014 році - 112 учителів 

(25 % респондентів), водночас помітно зросло розуміння ролі навчального 

плану (єдиний канон змісту навчання у початковій школі, який містить цілі і 

загальні завдання, конкретні результати навчання, вимоги до випускника 
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цього етапу освіти після вивчення циклу). У 2007 році на навчальний план, як 

на джерело цілей, вказали 66 учителів (17 % респондентів), а в 2014 році - 

167 учителів (тобто 37 %). За останні сім років (2007 - 2014) учителі частіше 

використовували навчальний план з урахуванням своєї автономії у виборі, 

інтерпретації змісту навчальних програм, плануванні педагогічної роботи 

таким чином, щоб досягти результатів, що стосуються даного циклу 

навчання. Навчальний план вони часто використовують у пошуках 

рекомендацій щодо формування навичок у I, II і III класі, оскільки навчальна 

програма такої інформації не містить. Навчальна програма є роз'ясненням 

навчального плану і спонукою вчителя до творчості. Вчителі початкової (І - 

ІІІ класи) школи мають справу з різними програми, що їх пропонує 

видавничий ринок. Тому намагаються обирати такі, які можуть бути 

оптимальним джерелом цілей і завдань для учнів, а також для батьків з 

громад, у яких вони живуть. 

Учитель інтегрованої початкової освіти «підлягає педагогічному 

нагляду», що здійснюється директором початкової школи і / або місцевим 

інспекторами кураторію (обласного управління освіти) і інспекторами 

Верховної контрольної палати Польщі. Ці органи у своїх процедурах 

передбачають діяльність, пов’язану з моніторингом навчального плану, тобто 

перевіряють, чи досягаються і якою мірою цілі, які здобуто результати. 

Перевірка має підтверджувати важливість навчального плану в педагогічній 

діяльності вчителя і водночас виявити вдосконалення навичок його 

використання і на стадії планування, і на стадії оцінювання ефективності 

педагогічної роботи.  

Перелік заздалегідь запланованих результатів навчання після закінчення 

етапу початкової освіти, представлений у програмі, підтверджує 

біхевіористський підхід, коли мова йде про спосіб визначення і 

зобов’язування вчителів (школи) досягти очікуваних результати навчання. 

Незважаючи на широку критику такого підходу в педагогічній 

літературі, особливо у дидактичній, він має свої праксеологічні переваги, які 
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вирішили на користь вибору такого зразка планування освітніх завдань у 

Європейському Союзі; в тому числі і у Польщі. 

Обнадіює той факт, що вчителі все частіше звертають увагу на 

різноманітність у педагогічному плануванні: враховуються психологічні 

умови (знання про дитину), соціальні умови, очікування батьків і законних 

опікунів дітей, напрям змін у системі цінностей (реконцептуальний підхід), 

звертається увага на співвідношення між ресурсами власних знань (предмета 

і методології) і досягнутими результатами навчання, зростання значення 

професійного досвіду (системний і управлінський підхід). Цю аргументацію 

повинні доповнити відомості з галузі гуманітарного підходу, в якому, 

зокрема, йдеться про суб'єктне сприйняття учня. Майже удвічі зросла 

кількість відповідей, що саме учень, його потреби й інтереси мають бути 

джерелом цілей навчання (у 2007 році - 139 відповідей, тобто 28 %, у 2014 - 

237 відповідей, тобто 52 %). 

За останні сімнадцять років з часу впровадження інтегрованого навчання 

(1999 - 2017) було опубліковано шість постанов (Міністерство національної 

освіти Республіки Польща) щодо навчального плану загальної освіти, які 

враховували також рекомендації Європейського Парламенту (2006) щодо 

ключових компетенцій. Критичний аналіз кожного плану дає змогу 

стверджувати, що документи розроблялися послідовно, і кожен наступний 

був більш досклналим. На цю оцінку впливають такі критерії: базові знання в 

галузі психології розвитку дитини; розвиток педагогіки початкової школи; 

переосмислення принципів інтегрованого навчання; акцент на активізуючих 

методах роботи з учнями, врахування соціальних та культурних умов; 

потреби демократичного суспільства і мультикультуралізм.  

Будова навчального плану, який містить лише поетапні результати, 

вимагає від авторів програм і вчителів здатності заміняти загальні цілі на 

конкретні, тобто планувати складові результатів для учнів кожного класу: I, 

II і III.  
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Майже половина опитаних учителів мають цю здатність і розуміють цей 

процес (подібні результати отримано в 2007 і 2014 роках). Стурбованість 

викликає факт, що жоден з респондентів не зінтерпретував операціоналізації 

цілей як наступний крок дії вчителя і відповідно учня, збір необхідного і 

цілеспрямованого досвіду як складової частини понять і навичок етапу. 

Можна твердити, що сучасний учитель початкової школи був наділений 

автономією без належної професійної підтримки (підвищення кваліфікацій), 

що дало б можливість цій професійній групі використати власні творчі 

здібності і поліпшити результати навчання на міжнародному рівні (PIRLS, 

TIMSS, PISA). Каскадна і інформаційна система семінарів, прийнятих 

міністерською установою - Центром розвитку освіти в Варшаві - не надавала 

польським вчителям достатніх знань про методологію інтегрованого 

навчання. Тому часто вчителі використовують інтуїтивні (ненаукові) методи, 

що складаються з кореляції тем, максималізації змісту навчання (асоціації), 

компіляції (колекції), замість стратегії, що має тривалу історичну та сучасну 

історію - методу навчальних проектів, викладання, постановки перед учнями 

завдань, проектування проблемних ситуацій, цікавих з погляду розвитку 

особистості учня. 

Що стосується найпростіших проявів інтеграції, то поєднання сфер 

освіти часто є випадковим або здійснюється за принципом асоціацій, які 

видаються природними для вчителя, а не для учня. В навчальній одиниці, 

якою є день діяльності, маємо справу з надмірним вивченням математики і 

польської мови і маргіналізацією музичної, технічної, комп'ютерної або 

фізичної діяльності. Аналіз документів з планування та моніторингу уроків 

протягом 1999 - 2014 років показує їх сумативне планування. Такий план 

можна легко поділити на предмети / галузі освіти, які були колись, можна 

помітити, що заплановані завдання, наприклад, проілюструвати пісню за 

допомогою руху, звичайно, не відповідають організаційним вимогам і 

функціями, які виконує фізичне виховання. Такі приклади можна наводити 
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безкінечно з огляду на інші види освіти. В підсумку це означає, що підтримка 

розвитку особистості учня не є гармонійною і всебічною.  

Міждисциплінарна мета і дидактичні завдання, що мають інтеграційний, 

універсальний, такий, що одночасно відповідає декільком напрямам 

навчання, з'являється спорадично. Однак, якщо таке знаходимо у планах 

позакласних заходів, здійснюваних в рамках методу навчальних проектів, то 

є шанс щодо поширення цієї моделі на всі інші шкільні заходи. Є чіткі 

рекомендації щодо здійснення такої роботи в актуально затвердженому 

навчальному плані (2017), який, серед іншого, акцентує на розвитку 

ініціативності, підприємництва та творчості учнів.  

Турбота про повноцінний розвиток учня враховується в планах 

педагогічної роботи у галузі завдань, що стимулюють пізнавальну, 

соціально-емоційну, мотиваційну і фізичну сфери дітей. Цю інтегративну 

функцію виконує не одна вправа, а свідомо обрані завдання, що вимагають 

від учня використовувати і поєднувати знання з різних галузей знань (рідна 

мова, математика, природознавство, музика, мистецтво, техніка, 

інформатика, іноземна мова, фізичне виховання, етика). 

На підставі результатів проведених досліджень варто рекомендувати 

установам підвищення кваліфікації вчителів і університетам, що готують 

кандидатів  у вчителі початкової школи, а також видавцям навчальних 

програм, підручників, навчальних пакетів уважно ознайомитися з 

принципами інтегрованого навчання, а відтак організувати систематичні 

семінари, лекції, опрацювати методичні матеріали на основі наукових, а не 

інтуїтивних і декларативних знань. Водночас високий рівень усвідомлення 

сучасних учителів і кандидатів у вчителі того, що являє собою інтегроване 

навчання, підвищить рівень їх компетентності щодо інтерпретації змісту 

(навчального плану і навчальної програми), розвине навички критичного 

мислення, а в результаті вибору і відмови від тих публікацій видавничого 

ринку, які увічнюють предметне навчання, крім того це допоможе збагатити 

компетентність у справі організації і ієрархії замісту і звільнить від 
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надлишку. Такі дії дадуть змогу оптимізувати процес навчання таким чином, 

що учень не буде перевантажений надмірними знаннями (інформацією і 

фактами для запам'ятовування), і набуде компетенції з пошуку інформації, 

використання у разі необхідності надійних джерел, буде готовий у 

майбутньому впоратися з іншими завданнями (футурологічний аспект 

освіти). 

У зв’язку з тим, що методика інтегрованого навчання є певним 

мистецтвом планування процесу цілісного пізнання реальності, доцільно 

реалізовувати проекти в цій галузі під час здобуття педагогічної освіти і 

проходження професійної перепідготовки, що проводяться системно і 

охоплюють усіх вчителів даного ступеня освіти. У багатьох польських 

університетах таке стає звичайною практикою. Слід відійти від залежності 

вчителів від інструментів методики і перейти до їх більшої автономії, яка 

вивільнить творчий та інноваційний підхід і дасть можливість задавати 

учням цікаві і розвивальні завдання - проекти, а навчання в школі зробить 

приємним. 

Процес реформування системи освіти в Польщі триває, відкриваючи 

нові успіхи і невдачі, на які не зверталася увага у раніше прийнятих 

стратегічних рішеннях. Польща у справі реформування не є ізольованою 

країною в Європі. У таких країнах, як Німеччина і Франція реформи освіти 

тривають вже понад двадцять років, однак жодне з прийнятих рішень не 

викликає повного задоволення у суспільстві. Здійснені в них зміни дають 

можливість побачити інтегроване навчання в освіті учнів на вищих ступенях 

освіти. Це може бути предметом подальшого дослідження в галузі 

педагогіки, порівняльної педагогіки (компаративістики), які підтвердили б 

важливість міжнародних досліджень для наближення теорії педагогіки до 

практики, і одночасно прискорили процес наукового розвитку і зміцнення 

ідентичності наук. 
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РОЗДІЛ VI 

ПРОГНОСТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ РОЗВИТКУ 

ІНТЕГРОВАНОЇ ОСВІТИ  

 

6.1. Наукові основи «Програми відкривачів» у контексті роботи з 

молодшими учнями 

 

Час між 3 та 10 роками життя дитини характеризується великою 

динамікою і мінливістю. Це обумовлює необхідність підготувати відповідну, 

освітню відповідь, що враховує індивідуальний профіль розвитку дитини. 

Педагогічна відповідь - це, серед іншого, належна навчальна і виховна 

програма, що відповідає умовам безперервності і особливостям розвитку дітей 

раннього шкільного віку. Це концепція роботи з дитиною, яка визначається як 

освіта, що сприяє розвитку. 

У зв’язку з розповсюдженою критикою реалізованої на практиці освітньої 

моделі потрібен новий спосіб мислення про виховання в широкому розумінні, 

який включає викладання і навчання. Нова модель має враховувати логіку 

розвитку дитини, бачити її сильні сторони, що утворюють індивідуальний 

характер її розвитку.  

Згідно з сучасним розумінням, діяльність дитини молодшого шкільного 

віку у процесі навчання слід розглядати не тільки як основний показник 

розвитку, але і як одну з її найважливіших потреб і природну власність, 

пов'язану з іншими потребами, наприклад, потребою руху і дії, соціальними 

потребами, когнітивними потребами і, нарешті, біологічними потребами. Саме 

тому в освіті, що сприяє розвитку, важливо розглядати діяльність дитини як 

природний спосіб пізнання і перетворення світу, іншими словами - як 

природний спосіб навчання. 

Концепція освіти, що спрямована на розвиток дитини, дає широке 

визначення розвитку - це розвиток особистості і здобуття знань і навичок. 

Сприяти розвитку можуть тільки такі ситуації і дії, які мають певну мету. 
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Спілкування вчителя з учнем є діалогом, посередництвом. Дуже важливим є 

освітнє середовище, в якому відбувається процес накопичення досвіду. 

Розробляючи нову концепцію освіти, важливо прийняти конкретну 

теорію розвитку дитини, бачення дитини, що з неї випливає, та визначення 

ролі вчителя в її розвитку, розробку відповідної програми і способів 

оцінювання результатів роботи [126; 127; 128; 129; 130]  

 

Ініціативність, підприємливість і творчість молодших школярів 

 

Компетенції - ініціативність і підприємливість - у загальному 

розумінні означають здатність людини перетворювати ідеї в дії. Вони 

включають в себе творчість, інноваційність та здатність ризикувати, а також 

здатність планувати заходи і керувати ними для досягнення мети. Вони 

забезпечують людям підтримку не тільки в повсякденному приватному і 

суспільному житті, але також на їхньому робочому місці, допомагаючи 

усвідомити контекст виконуваної роботи і використати свої можливості; є 

основою для більш специфічних навичок і знань, необхідних тим, хто 

створює підприємства соціального чи комерційного характеру (або бере 

участь в них). Компетенції повинні включати в себе розуміння етичних 

цінностей і сприяти належному керуванню [128]. 

 

Необхідні знання, навички і установки, пов’язані з цими 

компетенціями 

 

Знання охоплюють здатність виявляти доступні можливості особистої, 

професійної чи підприємницької діяльності, в тому числі і в більш широкому 

контексті питань, що стосуються життя і праці людей, наприклад, таких як 

широке розуміння принципів роботи економіки, а також можливості і 

проблеми, що стоять перед роботодавцями та організаціями. Люди повинні 

також усвідомлювати етичні позиції, пов’язані з підприємствами, і те, як 



 286 

вони можуть викликати позитивні зміни, наприклад, завдяки справедливому 

розподілу завдань, соціальній торгівлі або соціальному підприємництву.  

Навички стосуються активного керування проектами, яке включає в 

себе планування, організацію, лідерство та делегування завдань, 

аналізування, спілкування, створення заміток і звітів, оцінку і представлення 

результатів. Необхідно також розвивати ефективне представництво та 

ведення переговорів, а також навички індивідуальної і командної роботи. 

Слід звернути увагу на вміння оцінювати і перевіряти свої сильні і слабкі 

сторони, а також оцінювати ризик і ризикувати в обґрунтованих випадках 

(готовність до ризику).  

Установка на підприємництво характеризується ініціативністю, 

активністю, незалежністю та інноваційністю (творчістю) в особистому та 

суспільному житті, а також потребою шкільного життя. Вона також включає 

мотивацію і направленість на досягнення цілей, чи-то особистих, чи-то 

спільних (групи, класу), як вдома, так і в школі.  

Шкільний вік - це ідеальний час для формування установок на 

ініціативність, підприємливість та креативність. Такі учні більше можуть 

дати собі раду, самостійні, орієнтовані на пізнання світу, накопичення 

безпосереднього досвіду; їх поведінка характеризується хоробрістю, вони не 

втрачають запалу через труднощі, з якими стикаються. Крім того, такі учні 

краще адаптуються до умов, що змінюються, аналізують явища, що 

відбуваються, доходять відповідних висновків. Аргументи на користь 

легітимності пошуку нової стратегії висуває, серед іншого, Г. Гарднер: «Як 

свідок триваючої в усьому світі дискусії, я можу сказати, що віра в силу 

освіти - добре це чи погано - присутня всюди. Ми легко сприймаємо освіту 

як підприємство - так, підприємство, яке формує розум майбутнього» [72, 

с. 4].  

Ініціативність може розумітися як відсутність страху у представленні 

ідей. Часто бачимо учнів, які розповідають про різні ідеї для вирішення 

конкретних завдань (наприклад, за допомогою методу, який використовує 
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учитель і який називається “мозковий штурм”). Виявляється, що ці учні 

готові діяти і дуже ефективні, вони мають лідерські якості; їм варто довірити 

роль лідера групи. 

Підприємливість має асоціюватися із вмінням діяти і встановлювати 

зв’язки, із вмінням і відвагою висловлювати свою думку, із зусиллям, 

пов’язаним з наміченою метою дії, з мотивацією для виконання завдань, 

бажанням входити у різні взаємодії, здатністю шукати альтернативні 

рішення.  

Креативність має бути пов’язана з дивергентним мисленням, творчим 

розв’язанням проблем, використанням нестандартних стратегій, мисленням, 

що виходить за межі схем, бар'єрів, ритуалів, високою продуктивністю. Під 

час творчого процесу постає новий порядок, який відкриває нові можливості, 

і відбувається реалізація внутрішніх ідей.  

У польській педагогіці початкової (І - ІІІ класи) школи відносно мало 

уваги присвячено ініціативності і підприємливості. Крім того, навчальний 

план для початкової (І - ІІІ класи) школи не містить прямих посилань на 

результати, що належать цим описаним компетенціям. Тому вихід, який 

постулюється і використовується в інноваційних програмах, полягає у тому, 

щоб розуміти цілі і зміст так, аби вже на початку навчання, в І класі, у 

шестирічок розвивати ініціативність, підприємливість і креативність. Завдяки 

реалізації інноваційних навчальних програм учні матимуть можливість 

оволодіти такими якостями, як: 

 вміння приймати рішення (рішучість), 

 сміливість представляти свої власні ідеї (відкритість), 

 відвага у захисті своєї позиції щодо справи (напористість), 

 ведення конструктивного діалогу, 

 динамізм дії (активність),  

 схильність до ризику (незламність, воля до боротьби, бажання 

вдосконалюватися і шукати),  

 звернення уваги на можливості і їх використання, 
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 використання і розвиток уяви, 

 розширення горизонтів мислення, 

 знаходження незвичайних способів застосування для звичайних 

предметів і ситуацій, 

 почуття відповідальності за свої дії, 

 готовність взяти на себе нові завдання і виявити зусилля, 

 терплячість в очікуванні бажаного результату, 

 повага до людей, що працюють,  

 краще розуміння процесів суспільного життя, 

 краще розуміння дорослих, 

 формування навичок конструктивного спілкування 

 вміння працювати в групі (в команді), 

 міждисциплінарний підхід (наприклад, у методі навчальних проектів) 

 навчання в дії, 

 викорінення стереотипів,  

 вміння аналізувати ситуацію, 

 використання власних знань. 

Учень, мотивований учителем, набуває навичок творчої діяльності в 

різних галузях діяльності (можна використовувати сильні сторони учня за 

теорією множинного інтелекту Г. Гарднера). Біопсихічний потенціал учня 

активується в певному культурному середовищі; може бути можливістю 

побачити шанс змінити це середовище або з нього вийти.  

Ініціативність, підприємливість і креативність є доповненням до змісту 

навчання з різного типу освіт, включених до навчального плану, і можуть 

реалізовуватися в системі уроків і позакласних занять. 

Багато учнів має синдром неадекватних шкільних досягнень (СНШД). 

Йдеться про таку ситуацію дитини в школі, коли вона не використовує свої 

можливості, пов'язані з інтелектуальним і творчим потенціалом, шкільні 

досягнення її як учня набагато нижчі від наявних можливостей [58]. 

 



 289 

Навчальні цілі у формуванні ініціативності, підприємливості і 

креативності учнів: 

 заохочення до самостійного прийняття рішень і винахідливості, 

 формування навичок реальної оцінки своїх можливостей, 

 розвиток відповідальності за свої рішення і дії,   

 розвиток навичок планування, 

 усвідомлення цінності праці, 

 повага до думок інших, 

 розвиток міжособистісних навичок, 

 ведення конструктивного діалогу, 

 розвиток усвідомлення власної індивідуальності та оригінальності, 

 здійснення належного керування часом, 

 розвиток навичок нести відповідальність за свої дії, 

 розвиток вміння відстоювати власні погляди і потреби, 

 повага до людей, які працюють, 

 розвиток креативності, 

 розвиток здатності до пошуку стандартних і нестандартних рішень, 

 розвиток міжособистісного і внутрішньоособистісного інтелекту, 

 формування чутливості до долі інших 

 виховання бажання допомогти, 

 вироблення вміння ставити мету і визначати шляхи її досягнення, 

 звернення уваги на зв’язок між результатами і докладеними зусиллями, 

 сприяння співробітництву в групі, 

 набуття досвіду різних ролей в групі (лідер, письменник, хранитель 

часу, помічник, асистент, організатор, творець), 

 інтеграція змісту навчання з різних видів освіти, 

 підвищення розуміння (толерантність) поглядів і установок інших 

людей, 

 підготовка до розвитку професійних інтересів і вибору професії (в 

майбутньому). 
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Досягнути згаданих цілей можна, використовуючи творче проектування 

навчальних ситуацій, виконання проектів, методи творчого вирішення 

проблем (мозковий штурм, класичний проблемний метод, створення 

ментальних карт, «шість думаючих капелюхів» [36]. Створення розвивальних 

і властивих освіті цілей, що базуються на сучасній психології розвиту і 

вимогах цивілізації, є надзвичайно важливим завданням сучасних учителів 

початкової (І - ІІІ класи) освіти. 

 

Приклади ініціатив, що сприяють підприємливості і креативності 

Варто запропонувати такі освітні завдання і порекомендувати вчителям 

їх використовувати: 

 створення малого самоврядування (I - III класи), 

 аналіз і візуалізацію стану читання в класі, 

 організацію ярмарку, 

 підготовку свята в класі, 

 організацію благодійної акції, 

 ведення “фірми”, 

 підготовку візиту експертів у класі (в школі) та інтерв’ю для гостей 

(представники різних професій, держав), 

 створення банку завдань для конкурсу, 

 підготовку статті для класної хроніки (для газети), 

 проектування вистави, галереї, змісту інформаційних стендів, 

 презентацію спостережень і експериментів, 

 створення клубів (кіл), академії учнівських центрів інтересів, центрів 

кар'єри, центрів кар'єри початкової (І - ІІІ класи) школи (ЦКПШ), 

 рекламування школи, класу, учня, 

 проектування девізу і логотипу, що рекламує населений пункт та його 

цікаві і цінні сторони.  

Реалізація наведених та інших заходів, запланованих учителем, 

сприятиме тому, що освіта наблизить учнів до життя, допоможе розвинути 
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навички, потрібні на різних етапах навчання і функціонування в групі / 

суспільстві. Також дасть можливість протидіяти маргіналізації і соціальній 

ізоляції.  

Г. Гарднер вважає: Початок третього тисячоліття позитивно 

налаштовує на міркування про майбутнє. Моє сприйняття майбутнього 

посилається на добре відомі тенденції: зростаюча сила науки і техніки, 

поглиблення зв'язків - економічних, культурних і соціальних - в усьому світі, а 

також постійні переміщення і змішання людей, що походять з різних 

середовищ і мають різні прагнення [73, с.4].  

Далі Г. Гарднер виділив п'ять інтелектів майбутнього, які варто 

досліджувати і розвивати в навчанні, а саме: дисциплінарний, синтезуючий, 

поважаючий і етичний, крім того, наголошує, що «творець повинен не тільки 

хотіти, він повинен прагнути використати будь-яку можливість, повинен 

ризикнути і зустрітися з невідомим, падати на коліна, щоб потім 

посміхаючись, вставати з них і знову кидатися у вир пошуку» (там само). 

Ключові компетенції  

У зв'язку зі зростаючою глобалізації Європейський Союз постає щоразу 

перед новими викликами: кожен громадянин повинен мати широкий спектр 

ключових компетенцій, щоб гнучко адаптуватися до світу, що швидко 

змінюється і в якому усе тісно взаємопов'язано. 

Компетенції, як правило, визначаються як сукупність знань, навичок і 

установок, що відповідають певній ситуації. Ключові компетенції - це ті, 

якими необхідно володіти усім людям, щоб самореалізуватися, розвиватися, 

бути активними громадянами, соціально і професійно інтегруватися. 

Звичайно, для досягнення бажаних результатів важливим є вік учня, час і 

вимір, а також якість освітніх взаємодій.  

У встановленому переліку восьми ключових компетенцій є 

ініціативність і підприємливість: 

 спілкування рідною мовою; 

 спілкування іноземними мовами; 
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 математичні компетенції і основні науково-технічні компетенції; 

 компетентність в галузі ІТ; 

 вміння вчитися; 

 соціальні і громадянські компетенції; 

 ініціативність та підприємливість; 

 свідомість і культурна експресія. 

Всі ключові компетенції вважаються однаково важливими, оскільки 

кожна з них може зробити свій внесок в успішне життя в суспільстві знань. 

Сфери багатьох компетенцій пов’язані між собою і перекриваються: аспекти, 

необхідні для однієї галузі, підтримують компетенції в іншій. Добре 

засвоєння основних мовних навичок, читання, письма, рахування і навичок в 

галузі інформаційних і комунікаційних технологій (ІКТ) є важливою 

основою для навчання; вміння вчитися сприяє самоосвіті. Зі спостережень 

педагогічної практики і науково-дослідної діяльності в галузі початкової (І - 

ІІІ) освіти випливає, що в програмних документах (за винятком декількох) і 

педагогічній діяльності вчителів бракує навчальних ситуацій, що сприяють 

формуванню ініціативності і підприємливості (креативності). Критичний 

аналіз літератури також показав, що і в наукових доповідях у Польщі 

спостерігається горезвісна “порожнеча”. Тоді як ознаки ініціативності і 

підприємливості - критичне мислення, креативність, нестандартне вирішення 

проблем, оцінка ризику, прийняття рішень і конструктивне керування 

почуттями - відіграють важливу роль у всіх восьми ключових компетенціях. 

 

Метод навчальних проектів як джерело учнівського успіху 

Для розвитку креативності та ініціативності у дітей можна використати, 

зокрема, такий навчальний метод / стратегію, як метод навчальних проектів, 

суть якого полягає в конструюванні знань у сприятливих умовах і 

оптимальному соціальному середовищі. Тадеуш Вацлав Новацький пропонує 

використовувати термін “стратегія”, щоб відрізнити цей спосіб організації 

діяльності учнів від інших навчальних намірів; крім того, він звертає увагу на 
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той факт, що стратегія навчальних проектів передбачає поєднання вчителем 

багатьох підходів, стилів роботи, методів і технік роботи реципієнтів та базує 

педагогічну роботи на використанні знань з області психології розвитку і 

соціальній психології [211].  

Вчителі, які працюють з використанням методу навчальних проектів, 

переконані в тому, що навчання дитини шляхом дії і посилання на 

попередній досвід є одним з найбільш ефективних методів здобування знань 

про світ. На основі аналізу літератури та наукових звітів можна перерахувати 

багато переваг цього методу [279, с. 163-174].  

Найчастіше наголошується, що метод навчальних проектів:  

 одночасно задіює розум і емоції дитини незрівнянно більшою мірою, 

ніж інші методи роботи; 

 надає дитині можливість робити вибір і вчить приймати різноманітні 

рішення;  

 забезпечує повну задіяність в ході уроку, даючи дитині виразну 

перевагу над діяльністю вчителя;  

 дає змогу зосередитися на темі, якою дитина цікавиться і щодо якої вже 

має базові знання; полегшує розуміння досвіду, який переживається;  

 дає можливість об'єднати кілька галузей знань, тому забезпечує 

реалізацію основних принципів інтегрованої освіти; 

 навчає співпраці і дає можливість користуватися підтримкою колег і 

допомагати їм; 

 дає змогу пристосувати темп роботи і складність завдань, що 

виконуються, до індивідуальних можливостей; 

 розвиває теоретичне мислення, вміння прогнозувати і перевіряти 

гіпотези; 

 привчає до емпіричного підходу до реальності, що пізнається; вчить 

планувати і здійснювати подальші дії, посилює цікавість;  

 полегшує прогнозування і розуміння наслідків власних дій; 

 робить процес навчання подібним до гри; 
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 робить можливою суб'єктність дитини в процесі навчання (враховує 

індивідуальні інтереси, здібності і потреби, очікування);  

 основується на реальних ресурсах дитини; дає учителю можливість 

знайти контекст, найближчий до вимог програми; 

 веде до накопичення знань, що є цілісними, міждисциплінарними, 

надпредметними, які створюють загальну картину світу і самого себе;  

 дає можливість використовувати у процесі конструювання знання всі 

почуття, всі когнітивні функції;  

  дає змогу задовольнити важливі життєві потреби дитини; 

 сприяє розвитку практичної незалежності; дає можливість вчитися 

через досвід, набувати життєво важливі навички;  

 зменшує відчуття виконання команд інших або зовнішніх наказів, 

натомість посилює почуття відповідальності за власні дії; 

 розвиває розумові здібності до прогнозування і вміння передбачати 

наслідки власних дій; 

 зміцнює особисте позитивне ставлення до власних дій; 

 дає можливість діяти в зоні найближчого розвитку; розвиває навички, 

які допомагають впоратися з важкими або новими ситуаціями;  

 культивує наполегливість у пошуках відповіді на питання, що мучать; 

 розвиває навички робити висновки. 

Перераховані переваги використання методу навчальних проектів та 

методу проектування навчальних ситуацій як методів активного навчання 

через практичну діяльність, яка має сенс і значення для дитини, можна 

прийняти як основний канон організації процесу навчання дітей у віці 3 - 9 

років, - стверджує Я. Ушинська-Ярмоц [279, с.163-174].  

Учителі дошкільного виховання все частіше організовують свою роботу, 

використовуючи метод навчальних проектів, що підтримується щомісячним 

плануванням роботи. У початковій (І - ІІІ класи) освіті згаданий метод 

роботи найчастіше використовується у позакласній діяльності або як 

педагогічна інновація. 
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Обґрунтування цінності педагогічної роботи за методом навчальних 

проектів  

Проект - це поглиблене вивчення питання (проблеми) з високою 

пізнавальною цінністю. Його суттєвою ознакою є дослідницька діяльність 

людей, які беруть у ньому участь. Джуді Х. Хелм і Ліліан Г. Кац 

стверджують, що метод навчальних проектів характеризується тим, що група 

учнів самостійно ініціює, планує і виконує певний проект, а потім оцінює 

його. Учитель відіграє допоміжну роль, схвалює ініціативу, пропонує ідеї і 

рішення, обережно супроводить дітей. У методі навчальних проектів 

навчальний процес здійснюється за допомогою дій, практичної діяльності, 

пов'язаної з пізнавальною діяльністю, в якій домінує відкриття. На думку Ж. 

Піаже, в дитині прокидається інтерес новизни, вона здійснює дослідницьке 

зусилля, шукає нові шляхи вирішення проблеми. Вона думає, шукає, 

експериментує, маленьким дослідником [86].  

Цей метод приймає суб'єктність дитини, яка збільшується тоді, коли 

вона має право задавати питання, діяти, робити вибір, оцінювати виконані 

завдання. Проект має загальну ідеєю, яка передбачає модифікацію дій 

залежно від потреб дітей і вчителя, а також організаційних і матеріальних 

умов. Також він містить наміри, які можуть змінитися залежно від 

винахідливості осіб, що беруть в ньому участь [19, с.7-8]. 

На першому етапі відбувається вибір теми проекту, яка є виявом 

інтересів дітей або за ініціативи вчителя (або раніше розробленою 

програмою роботи). Після вибору теми вчитель готує свій план дій у вигляді 

попереднього плану, одночасно оцінюючи, чи тема відповідає програмі 

дошкільного виховання і чи його можна реалізувати. Після цього проводять 

вступні заняття, мета яких полягає у створенні спільного досвіду. Вчитель з 

учнями готують тематичний план, що відображає актуальний ресурс їхніх 

знань, і перелік питань до проекту. Вчитель записує питання від учнів (чим 

додатково підтримує інтерес дітей до читання та письма). Учні 
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висловлюють пропозиції, які вчитель записує, питання, керує міркуваннями 

дітей, щоб визначити стратегію, яка допоможе знайти відповіді на поставлені 

питання. На цьому етапі відбувається планування: які засоби необхідні, щоб 

знайти відповіді на дослідницькі питання, яких фахівців можна запросити до 

співпраці, як і яким чином підключити батьків до співпраці з групою, як діти 

представлять те, чого вони навчилися. Створення попереднього плану дає 

змогу вчителю прогнозувати можливі напрями розвитку теми і підготуватися 

до відповідей на питання дітей. На цьому етапі вчитель дітям, готовим до дії, 

ставить питання, пов'язані з поглибленням їх дослідницької установки і 

вміння побачити порушену проблему: Що ви хотіли б знати у зв'язку з ...? 

(тема проекту) Про що ви хотіли б запитати? Що вас цікавить у зв'язку з 

цією темою? Перш ніж перейти до діяльності, вчитель повинен також 

розглянути шляхи інтеграції та застосування знань і навичок дітей у 

майбутній дослідницькій діяльності, підготувати необхідні матеріали, які 

збагатять уроки.  

На другому етапі здійснюється спроба знайти відповіді на поставлені 

питання і сформулювати нові, більш складні. Дослідницька діяльність дітей 

поглиблюється, вони набувають нові знання, включають їх в існуючу 

систему, порядкують інформацію. Корисно на цьому етапі збагатити перелік 

питань, які мають заохотити дітей глибше задуматися над темою. На цьому 

етапі проекту варто залучити до співпраці батьків, які можуть допомогти, 

наприклад, у збиранні матеріалів, необхідних для реалізації теми. На етапі 

реалізації проекту вкрай важливо підготувати план дослідницької діяльності. 

Учитель ретельно аналізує ті місця, де можна б провести заняття у польових 

умовах. Важливим елементом є ретельний аналіз цих місць з погляду 

безпеки, дослідницької діяльності дітей, залучення фахівців (працівників), 

дидактичних матеріалів. Діти на даному етапі проекту мають можливість 

використовувати і далі вдосконалювати різні навички. Найважливіші з них: 

навичка ставити питання дорослим, спостерігати, навички, пов'язані з 

підготовкою нарисів і малюнків зі спостережень, фотографування, навичка 
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спостерігати за іншими людьми, коли вони працюють, наприклад, за 

гончарем або скульптором. Найважливішою частиною другого етапу є 

дослідницька діяльність дітей, що складається з: експедицій, інтерв'ю з 

експертами, безпосереднє вивчення об'єктів або громадських і природних 

явищ, а також використання різних похідних матеріалів. У випадку, якщо 

такі заняття можна провести поза школою, кожна дитина отримує конкретні 

завдання (задати питання, зробити малюнки, фотографії, записати розмову, 

характерні звуки, зібрати матеріали).   

На третьому етапі важливу роль відіграє узагальнююче обговорення і 

підготовка заключного заходу, щоб дати дітям можливість поділитися своїми 

знання з іншими. Діти повинні визначити, якою новою інформацією вони 

хочуть поділитися з іншими, як вони це хочуть зробити, і робити те, що 

вирішили. Учитель допомагає дітям проаналізувати виконаний проект і 

оцінити ступінь реалізації поставлених цілей. 

Проектуючи навчальні ситуації, варто пам’ятати про такі питання: 

 що запропонувати дитині як об’єкт для відкриття; 

 що буде відправною точкою уроків; 

 які завдання можна виконувати після того, як буде виконана тематична сітка 

у вигляді ментальних карт і будуть почуті питання, відповіді і пропозиції 

дітей;  

 які знадобляться матеріальні умови для планованих заходів; 

 на чому треба наголосити;  

 що вчитель хоче, щоб діти зрозуміли. 

Планування і документація завдань, що виконуються в рамках проекту, 

може мати форму таблиці (див. табл. 6.1). 

Під час реалізації проекту, який може тривати навіть кілька тижнів, 

учитель спостерігає і оцінює розвиток кожного учня, збирає результати його 

активності (нотатки, вільні текти, малюнки, схеми, художні роботи, 

фотографії, книжки, газети, зібрані експонати тощо) і їх зберігає. 
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Таблиця 6.1. 

 

Планування роботи за методом навчальних проектів (зразок) 

 

Назва 

проекту 

Види освіти 

- зміст 

Предметні 

цілі 

Дії учнів Організаційні 

форми  

Дидактичні 

засоби 

Результати  Оцінка 

проекту 
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Діяльність учня в I - III класі має різні форми, які характерні для різних 

етапів життя. До них належать гра, навчання та робота. Серед них 

виділяють такі види діяльності: 

 моторна (маніпулювання предметами і продуктами природи); 

 сенсорна (сприйняття, здобування різноманітної інформації з 

навколишнього світу і сигнали, що надходять від власного організму за 

допомогою органів чуття); 

 інтелектуальна (аналіз, синтез, абстракція і узагальнення, що 

допомагають опосередковано пізнавати реальність); 

 емоційна (формування ставлення до світу, яке сприймається як біль або 

задоволення) [233]. 

Кожен з цих видів діяльності може бути творчим або відтворюючим. 

Можливості дитини набувають різної форми. У разі нижчих форм розвитку 

діяльності - це лише наслідувальна поведінка, у вищих - інноваційні. 

На інші форми діяльності звертає увагу В. Фурманек, розміщуючи їх за 

ієрархією, що відповідає процесу розвитку дитини, серед них: мимовільна 

діяльність, спонтанна, наслідувальна ненавмисна, наслідувальна умисна, 

така, що керується поточним інструктажем, що керується завданням, 

самостійність, творчість [68]. Слід додати, що згадані види діяльності 

пропонують мозаїку видів багатосторонньої діяльності, про яку ми згадуємо 

у праві на навчання (праві на всебічний розвиток). 

В учнів молодшого шкільного віку найчастіше діяльність 

класифікується за формою вираження: вербальна, художня, технічна, 

фізична (рухова), музична і соціальна. 

З огляду на участь учителя і дитини в навчальному процесі прийнято 

говорити про спонтанну, натхненну і керовану діяльність. 

 Спонтанна, внутрішньо мотивована, це головним чином ігрова 

діяльність, яка є основною формою навчання учнів I - III класів, 

реалізується шляхом організації простору для діяльності дитини, центрів 

здібності та центрів інтересів (ігри, бібліотека, ілюстраційно-візуальне 
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вираження, науково-експериментальний і математичний, музичний, 

будівельно-художній, релігійний, відпочинковий, мрій і рефлексій), 

використання природних багатств у шкільному саду і природничих 

зразків, зібраних у класі.  

 Натхнена, що реалізується шляхом організації уроків, які проводяться за 

методом проектування навчальних ситуацій і творчої діяльності, 

завдань, поставлених перед дитиною, складних проектів і заходів, що 

мають характер роботи.  

 Керована, що реалізується шляхом методичної організації знань 

відповідно до правил дошкільної і початкової (І - ІІІ класи) освіти та 

дитячої психології, підтримка спонтанного і реактивного навчання, 

шляхом збагачення знань дитини, їх організації з використанням 

пошукових, практичних і наочні методів [86]. 

Сучасна педагогіка вбачає суть методу навчальних проектів у тому, що 

група учнів, які навчаються, самостійно ініціює, планує і виконує певні 

завдання, а потім оцінює їх. Учитель в цьому заході є людиною, що 

підтримує, приховано веде, вивільнює мотивацію учнів, бере участь у 

навчальному процесі, спостерігає за роботою дітей і поважає суб'єктність 

дитини (право вибору, самостійного пошуку, право на власну оцінку, почуття 

відповідальності і самоконтролю, креативність, нетипове використання 

певних стратегій тощо). Учень намагається зарадити собі в новій ситуації, він 

пристосовується, використовуючи відомі схеми, шукає нові, коли бачить 

недостатність існуючих. Робить дослідницьке зусилля, експериментує, 

створювати нові знання, виявляє закономірності, йому подобається 

досліджувати невідоме; у нього прокидається відповідальність за виконання 

завдання.  

Метод навчальних проектів враховує характеристики розвитку і 

навчання дітей молодшого шкільного віку, залучає інтелект і емоції дитини, 

тому цей метод слід розглядати як важливу стратегію. Визначення цілей 

проектів учителями - це усвідомлення їх навчально-виховної цінності, 
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підтвердження визначення результатів, що містяться в навчальному плані і 

навчальній програмі для початкової (І - ІІІ класи) освіти.  

Метод навчальних проектів і його соціальну цінність варто поціновувати 

ще й тому, що особливо важко успішно продовжувати шкільну кар’єру дітям, 

чиї життєві ситуації визначає переплетінням несприятливих чинників [280, с. 

89]. На уроках учні можуть вчитися один у одного, можуть спостерігати за 

діяльністю, повторювати виконані дії і викликати бажання прагнути до 

знань. 

Наводимо наведені приклади цілей, що підтверджують цінність методу 

навчальних проектів: 

 збагатити словник дітей новими поняттями (термінами): …; 

 заохотити до інтерпретування змісту картин, визначення почуттів і 

емоцій; 

 розвивати почуття прекрасного; 

 заохотити до творчої діяльності, вербальної і невербальної; 

 відкрити, що таке толерантність; 

 сформувати установку на прийняття смаку і думки інших; 

 пізнавати природу в її різноманітті; 

 заохотити до допомоги і співробітництва; 

 вчитися один від одного, повторювати; 

 відкривати нетипове використання типових об'єктів; 

 вміти розуміти власні почуття і емоції, розуміти власну поведінку, вміти 

керувати собою; 

 посилити віру в свої можливості; 

 створювати позитивний образ себе і формулювати самооцінку; 

 формувати відкритість щодо іншої людини і здатність сприймати 

відмінності між людьми; 

 поширювати знання про мистецтво, відомих художників та їхні роботи; 

 формувати навички редагування речень, вільних текстів; «писати» 

книжечки з обраної теми. 
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Результати авторських дванадцятирічних діагностичних та 

експериментальних досліджень розвитку інтегрованої освіти в Польщі, 

висновки і пропозиції сформульовані на їх підставі, створили передумови для 

підготовки навчальної програми для молодших школярів, яка відповідає 

потребам суспільства ХХІ століття.  

Запропонована навчальна програма для першого ступеня освіти - 

початкової (І - ІІІ класи) освіти, - що називається “Програма відкривачів”, 

цілком відповідає новому навчальному плану, який набув чинності з 1 

вересня 2017 року. Він базується на сучасних, визнаних і актуальних 

наукових підвалинах. Він ретельно опрацьований з точки зору змісту і 

очікуваних результатів, зокрема, враховує: 

- психологічно-педагогічний аналіз когнітивних здібностей сучасної 

семирічної дитини;  

- потреби нового реципієнта, яким є учень I - III класу, що починає 

навчання в школі у віці 7 років;  

- необхідність формування соціальної компетенції дітей у класі і 

розвиток вміння працювати в групах; 

- розвиток ініціативності і підприємливості у молодших школярів; 

- можливості використання методу навчальних проектів. 

Програма враховує зміст та очікувані результати навчання для кожного 

класу - І, ІІ і ІІІ. Обгрунтовано підходи до розподілу формування навчальних 

навичок на окремі роки навчання, що спрямує роботу вчителя, який 

пристосовує 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 (І - ІІІ класи) освіти. Відповідно до 

нового навчального плану від 14 лютого 2017 року зміст, включений у 

програму, забезпечує ефективну підтримку розвитку кожної дитини.  

Програма є описом того, як реалізувати цілі освіти і освітні завдання, 
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викладені 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. Це відповідь на питання, як цікаво і привабливо для учня 

досягти цілей, визначених у плані, як організувати навчальний процес з 

урахуванням індивідуалізації роботи залежно від потреб і можливостей учнів 

і умов, в яких цей план реалізовуватиметься. Ми пропонуємо 

використовувати стратегію навчальних проектів та її конструктивістський 

підхід до підтримки розвитку дитини. Очікуваних результатів учні досягають 

тоді, коли вони мають можливість набути індивідуальний досвід. В методиці 

початкової освіти прийняття такого підходу полягає у застосуванні різних 

методів навчання, особливо тих, що сприяють активності дітей. Тому 

важливо створювати навчальні ситуації, що забезпечують вирішення 

проблем, які походять з повсякденного життя учнів, і на цій основі вони 

будуватимуть свої власні знання. Вибір такого підходу доводить, що для 

розвитку дитини, її знання і досвіду так само важливим є і зміст навчання, і 

спосіб його використання в навчальному процесі.  

Навчання є більш ефективним, якщо дитина самостійно здобуває знання. 

Цьому сприяє створення для дитини навчальної ситуації, що відповідає її 

можливостям, потребам і інтересам, а також формулювання гіпотез і їх 

перевірка. Важливим є вирішення проблем у співпраці з однолітками, тому 

що в суспільстві ХХІ століття не можна досягти успіху без співпраці з 

іншими. Для організованого таким чином навчання дуже важливу роль 

відіграє вчитель, який надає професійну підтримку, є провідником у світі 

знань.  

За конструктивістським підходом, навчання шляхом вирішення проблем 

найкраще дає можливість підготувати дітей до активної і відповідальної участі 

в сучасному суспільному житті. По суті, вчитель є режисером. Саме він, 

враховуючи описані в плані стандарти досягнень після закінчення третього 

класу і результати аналізу середовища життя дитини, оптимально планує 
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процес навчання і виховання, а також стежить за його ходом. Завдяки 

Програмі вчитель має можливість навчати і організовувати навчання, 

враховуючи можливості учнів, спонукаючи їх до самостійного пошуку знання 

відповідно до ключових компетенцій ЄС. Це Програма, яка враховує потреби 

сучасних дітей, тобто підтримує творче мислення, містить рішення, які 

забезпечують підготовку до роботи в четвертому класі, захоплює 

креативністю. Вчителі гідно оцінять запропоновані педагогічні рішення, що 

забезпечують гнучке планування роботи. Варто окремо підкреслити 

орієнтованість Програми на цінності. Освіту «задля цінностей» слід розуміти 

як аксіологічну пропозицію, конкурентоспроможну по відношенню до 

одностороннього виховання, яке часто розуміється тільки як дидактичне і, на 

жаль, занадто технологічне (біхевіористичне). Освіту «задля цінностей» слід 

розуміти (...) як найважливішу мету виховання дітей та молоді, яке також є 

вихованням з урахуванням основних моральних цінностей, цінностей 

спільноти і традиційних цінностей, тобто нормативних цінностей, що 

забезпечують соціальний порядок і є основою формування відповідних 

переконань і поглядів [261, с 102]. 

 

6.2. Критерії оцінювання і методи перевірки досягнень учня в 

системі інтегрованої освіти 

Мета початкової (І - ІІІ класи) освіти полягає у підтримці загального 

розвитку дитини. Ця підтримка здійснюється в рамках процесу навчання і 

виховання, що дає змогу дитині відкривати свої здібності, сенс дій і 

накопичувати досвід на шляху, що веде до істини, добра, краси і миру. Крім 

виховних, дидактичних і профілактичних завдань, школа також зобов’язана 

проводити заходи з догляду, що враховують потреби дітей і навколишнього 

середовища.  

Завдання школи I ступеня полягають у [251]:  

- підтримці всебічної діяльності дитини; 

- забезпеченні всім учням правильної організації розваг, навчання і 
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відпочинку; 

- підтримці діяльності дитини в широкому її розумінні; 

- організації діяльності, яка дає можливість отримати багатосенсорне 

пізнання; 

- забезпеченні оптимальних умов для всіх дітей; в тому числі для тих, які 

розвивається повільніше або швидше; 

- повазі до гідності дітей, їхнього природнього і індивідуального темпу 

розвитку, впровадження до співпраці в групі; 

- забезпеченні доступу до важливих з погляду розвитку джерел інформації, 

сучасних технологій та ергономічного освітнього простору; 

- організації уроків з урахуванням потреб і очікувань дітей, які викликають 

цікавість, здивування і радість відкриття знань; уроків, що дають 

можливість відкрити для себе духовні цінності, сформувати 

самостійність, винахідливість, відповідальність і почуття обов'язку; 

- організації освітнього простору, що допомагає дітям досліджувати цінності 

і соціальні норми; 

- систематичному розвитку естетичної чутливості; 

- вихованні мультикультуралізму; задоволенні потреб дізнаватися про 

культуру інших народів, зокрема, країн Європейського Союзу; 

- моделюванні профілактично-виховні заходів, що відповідають потребам і 

можливостям у співпраці з батьками; 

- плануванні реалізації навчальної програми. 

У результаті виконання школою згаданих завдань і надання дитині 

необхідної підтримки, випускники початкової (І - ІІІ класи) освіти зможуть 

перейти до навчання на другому ступені освіти. 

Цілі навчання і виховання 

Загальні цілі початкової (І - ІІІ класи) освіти описано в навчальному 

плані за чотирма напрямами розвитку дитини: фізичним, емоційним, 

соціальним і когнітивним. Ці цілі досягаються у процесі виховання і 

навчання учнів шляхом розвитку простої практичної і інтелектуальної 
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діяльності у більш складні. Ця “Програма”, безсумнівно, вкаже напрям 

учителям І - ІІІ класів.  

Окреслені цілі вказують дорогу, що веде до стимулювання всебічного і 

гармонійного розвитку дітей, спосіб задоволення їх багатосторонніх потреб у 

галузі розвитку, шлях набуття знань і навичок, що допомагають знаходити 

вихід у нових ситуаціях, які відображають прогрес і зміни в навколишньому 

світі. Тож метою початкової (І - ІІІ класи) освіти є підтримка дитини в  

інтелектуальному, емоційному, соціальному, етичному, естетичному, 

фізичному та духовному розвитку. Важливо також, щоб виховання дитини 

було підготовкою до життя в гармонії з самою собою, з людьми і природою. 

Слід дбати про те, щоб дитина була здатна відрізнити добро від зла, була 

свідома соціальної приналежності (до сім'ї, до групи однолітків, до 

національної спільноти) і розуміла необхідність піклуватися про природу. У 

той же час вони прагнуть сформувати систему знань і навичок, необхідних 

дитині для пізнавання і розуміння світу, для вирішення повсякденних 

ситуацій.  

Важливе завдання початкової школи і обов'язком кожного вчителя є 

формування навичок спілкування польською мовою, піклування про постійне 

збагачення словникового запасу і підготовка учнів до життя в 

інформаційному суспільстві. Щоб підготувати учнів до самоосвіти, до 

свідомого пошуку, вибору та використання інформації, школа повинна 

надати їм доступ до добре обладнаної шкільної бібліотеки та медіа-ресурсів, 

заохочувати учнів до використання культурних цінностей.  

Важливим завданням школи є також освіта з охорони здоров'я, метою 

якої є розвиток навички доглядати за здоров'ям і гігієною та вміння 

створювати середовище, що сприяє здоров’ю. 
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Цілі навчання і виховання в рамках предметної освіти 

 

Польська мова: 

 

• уважно слухати висловлювання інших людей, дорослих і 

однолітків; 

• ефективно спілкуватися з урахуванням ситуації, людей і правил 

розмови; 

• освоїти читання і письмо як форму спілкування; 

• майстерно передавати відчуття і переживання, пов'язані з 

реальним світом і натхненні літературою; 

• читати і розуміти прочитане як підготовку до використання 

різних джерел знання; 

• цікавитися книгами і формувати читацький смак; 

• писати з використанням відомих елементарних правил 

орфографії; 

• використовувати різні форми письмового мовлення; 

• майстерно висловлюватися, використовуючи малі театральні 

форми; 

• мовна освіта; 

• критично використовувати різні джерела інформації; 

• розвивати самосвідомість у галузі стратегій навчання; 

• заохочувати до спільного й індивідуального читання творів зі 

шкільної програми. 

 

Математична освіта: 

 

• розуміти просторові відносини і характеристики за розміром; 

• розуміти числа та їх властивості; 

• використовувати числа; 
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• читати математичні тексти; 

• розуміти геометричні поняття; 

• використовувати математику в повсякденних ситуаціях, в інших 

галузях освіти (класифікація, організація, вимірювання, зважування, 

купування і оплата, розуміння подій годинника і термометра, 

використання календаря і сприйняття ритмічності в організації часу); 

• використовувати шашки, шахи та інші настільні і логічні ігри з 

метою розвитку навичок стратегічного мислення, логіки і розуміння 

правил. 

 

Природнича освіта: 

 

• розуміти соціальне середовище; 

• розуміти природне середовище; 

• пробудити цікавість до світу, бажання спостерігати і вивчати 

найближче оточення; 

• розуміти і поважати світ рослин і тварин, визначити своє місце і 

зв'язок зі світом природи; 

• знати про життєві функції людини, охорону здоров'я, безпеку і 

відпочинок; 

• формувати чутливість і відповідальність за свою поведінку по 

відношенню до природи; 

• знати явища і об'єкти живої і неживої природи, що 

задовольняють потреби людини або є для неї загрозою; 

• вміти орієнтуватися в історичному часі; 

• патріотичне і громадянське виховання; 

• розуміти окремі географічні умови. 
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Художня освіта: 

 

• візуальна перцепція, спостереження і переживання; 

• художня діяльність і творча експресія; 

• вміти виділити і використати засоби художнього вираження на 

площині і в просторі; 

• вміти користуватися основними інструментами і матеріалами, 

щоб виразити реальні і фантастичні ситуації, свої думки і почуття, які 

надихнула літературний і музичний твір; 

• організувати майстерню власної роботи, економно 

використовувати матеріали, 

• розрізняти основні види і жанри образотворчого мистецтва, 

форми і функції творів з цих галузей. 

 

Технічна освіта: 

 

• організувати роботу; 

• планувати діяльність, організувати майстерню для роботи 

(матеріали і інструменти), розуміти цінність роботи в людському житті; 

• дотримуватися основних принципів охорони здоров'я і безпеки та 

надавати першу медичну допомогу; 

• виготовляти корисні предмети та монтувати моделі технічного 

обладнання; 

• розуміти вплив природних сил і їх значення в розвитку технічної 

думки; 

• володіти технічною інформацією, знати матеріали і технології 

виробництва; 

• використовувати інструменти і обслуговувати технічне 

обладнання. 
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Освіта в галузі ІТ: 

 

• вступ до програмування; 

• робота з пристроями; 

• вміло використовувати засоби масової інформації як джерела 

інформації. 

 

Музична освіта: 

 

• слухати музику; 

• співати; 

• грати на інструментах; 

• знати форми музичного запису; 

• ритміка, танці; 

• музична імпровізація. 

 

Фізична культура та охорона здоров’я: 

 

• дбати про особисту гігієну і здоров'я; 

• розвивати моторні навички; 

• використовувати різні форми відпочинку та заняття спортом; 

• вивчати і дотримуватися правил спортивних змагань і правил 

безпеки під час рухливих ігор у різних умовах. 

 

Етика: 

 

• розуміти основні принципи і поняття етики; 

• відкривати свої інтереси, приймати себе і свої потреби, а також 

права і потреби інших людей; 
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• доброзичливо спілкуватися з іншими дітьми і дорослими; 

• бачити, називати, дотримуватися принципів (норм), що діють у 

громадах (сім'ї, класі, школі); 

• використовувати засвоєні принципи; 

• дотримуватися правил і вміло співпрацювати і співіснувати в 

групі; 

• будувати світ громадянських цінностей, тобто: чесність, 

надійність, відповідальність, наполегливість, допитливість, креативність, 

підприємливість, особисту культуру і повагу до інших; 

• відповідально використовувати культурну спадщину. 

 

Планування інтегрованих уроків у І - ІІІ класах 

 

Актуальне на сьогодні завдання учителя початкової (І - ІІІ класи) освіти 

- використати новий навчальний план у проектуванні освітнього шляху учня, 

який приведе його до досягнення бажаних результатів. Надзвичайно 

важливий питанням є визначення тематики уроків, яка є орієнтовною, не має 

закритого характеру, залишає вчителю свободу у виборі матеріалу, 

необхідного для досягнення очікуваних освітніх цілей. Тематика навчання у 

I - III класах включає в себе такі тематичні кола: 

 Я пізнаю себе. 

 Я представляю свою сім'ю. 

 Я пізнаю школу. 

 Я пізнаю вчителя і клас. 

 Я пізнаю друзів. 

 Ми - спільнота; ми разом граємо і вчимося. 

 Я пізнаю місце і населений пункт, де я живу. 

 Я пізнаю свою Батьківщину. 

 Я пізнаю співтовариство держав у Європі. 

 Я пізнаю світ і Всесвіт. 
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Навчальний зміст I – III класів можна представити у вигляді 

концентричних кіл мал. 1, у яких розміщено різні теми, починаючи з 

найближчих до дитини, відповідно до ієрархічних цінностей. Дотримання 

принципу доступності дає змогу автору програми і вчителю обрати з кіл 

окремі питання, щоб вивчати їх з учнями I – III класів. 

 

Навчальний зміст I – III класів* 

Рис. 1. Авторська модель інтегрованого змісту навчання* 
(Написи на моделі: Космос; Земля - планета, повна таємниць; моя 

Батьківщина - Республіка Польща; Мій населений пункт, мій регіон; Я і моя 

школа; Я і моя родина; Я і мій розвиток). 

 

Вивчення змісту, що охоплюють наведені вище кола, синхронізовано з 

порами року / природою, з календарем історичних, патріотичних подій та 

подій з особистого, родинного і шкільного життя учня. 
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6.3. Науково-методичні рекомендації щодо підготовки вчителів до 

інтегрованого навчання 

 

Завдання вчителя полягає у тому, щоб передбачати очікувані досягнення 

учня в узагальненому вигляді; це сприятиме швидкому, глибокому і всебічному 

ознайомленню з їх змістом. Зміст наведено за предметними дидактиками - 

включено навчальний зміст з різних предметів для того, щоб їх можна було 

об'єднати у будь-який момент. Крім синтетичного представлення досягнень, до 

яких можна легко приписати предметні результати (оперативні), звернено увагу 

на особливо важливі вправи і педагогічні передумови. 

У реалізованих навчальних проектах природним чином учень 

користуватиметься власним досвідом, згадуватиме необхідну інформацію, 

думатиме про те, як її записати (закодувати) в різних галузях знань. 

Перераховані в навчальному плані види освіти слід розглядати як єдине ціле, 

переплітаючи їх в процесі виконання педагогічної роботи, створюючи своєрідні 

зв’язки, структури і мережі. У такий спосіб буде дотримана вимога з 

навчального плану: Освіта в I - III класах реалізується у вигляді інтегрованого 

навчання, яке повною мірою здійснює вчитель початкової школи (див.: 

Навчальний план…). 

Учителю належить обрати відповідні стратегії, методи навчання, зміст, 

засоби, щоб показати дітям цілісну картину світу. 

Організація викладання і навчання за принципом інтегрованого навчання 

вимагає від вчителів знання змісту і методики викладання окремих видів освіти, 

вміння інтегрувати ці галузі освіти і свідомість навчальних результатів кожної 

із інтегрованих видів освіти [149]. Серед різних рівнів інтеграції - кореляція, 

колекція, асоціація, конструкція і мережа - слід зробити акцент на двох 

останніх.  

 

 



 
 
 
 

314 

Польська (мовна) освіта 

Важливе і вирішальне місце в початковій (І - ІІІ класи) освіті займає 

вивчення рідної мови. Це зумовлено роллю мови в розумовому розвитку, її 

комунікаційною функцією в соціальному житті, її загальнокультурною і 

виховною функціями. Метою такої освіти є навчання польської мови, усного та 

письмового мовлення в контексті контактів дитини з зовнішнім світом, в тому 

числі з соціальним і природним середовищем. 

У “Програмі” досягнення цієї мети ґрунтується на інтегрально 

взаємопов'язаних основних типах вправ: слухання, говоріння, читання, 

письмо; в галузі мовної освіти, тобто граматичні і орфографічні вправи з 

елементами знання мови знання про мову, словниково-фразеологічні і 

синтаксичні; самоосвіта. Ці вправи визначають рамки початкового навчання 

мови, читання і літературної освіти, участі учня в культурі, а також розвитку 

соціальної компетенції, з огляду на систему цінностей. 

Обсяг змісту навчання розширюється разом з кожним наступним етапом 

навчання, що дає змогу поглибити знання і вдосконалити набуті мовні 

навички. 

У результаті навчально-виховної взаємодії учень, який закінчив перший 

етап навчання в галузі мовної освіти: 

• вільно володіє  правильною рідною мовою, створюючи 

висловлення, що складається з кількох речень; 

• бере участь у розмовах, правильно спілкується в різних 

соціальних ситуаціях; 

• дбає про культуру мови, розширюючи словниковий запас і 

синтаксичні структури; 

• читає тексти з розділовими знаками і інтонацією, зазначає 

вибрані фрагменти, визначає час і місце дії, вказує головних героїв; 

• виявляє естетичну чутливість, має потребу контактувати з 

літературою і мистецтвом для дітей; 

• пише розбірливо та естетично, піклується про правильну 
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граматику, орфографію і пунктуацію; 

• переписує тексти, пише з пам'яті і на слух, в міру своїх 

можливостей самостійно виконує письмову домашню роботу; 

• самостійно редагує і може записати висловлювання з кількох 

речень, пише особисті листи, привітання, запрошення, нотатки до 

хроніки, повідомлення; 

• виконує мовні експерименти, надає сенс діям і досвіду, 

створюючи свої характерні форми висловлювання. 

 

Математична освіта 

У математичній освіті не треба нав'язувати дітям спосіб мислення 

дорослих. До всіх основних математичних понять учні мають прийти шляхом 

самостійного пошуку, який має бути належним чином організований і 

спрямований вчителем. Учні різняться своїми математичними знаннями, а 

також досвідом, необхідним для опрацювання визначених понять [77]. 

Вивчення математики повинно починатися з гри і поступово охоплювати 

операції з матеріальними об'єктами, дії з моделями і схемами, загальні 

поняття. Математична освіта може бути реалізована з використанням 

навчальної стратегії вирішення проблеми. Учні виконують роль дослідників, 

шукачів багатьох способів розв’язання проблеми, перевіряючи запропоновані 

ідеї.  

Засвоєння основних математичних навичок та ознайомлення з 

символікою, досягнення вміння рахувати і аналізувати дають змогу дитині, 

що закінчує третій клас, далі вдосконалювати і поглиблювати знання на 

наступних етапах освіти. Учень після закінчення етапу початкової (І - ІІІ 

класи) освіти: 

• рахує, порівнює, пише і читає цифри від нуля до тисячі і вибрані 

числа до мільйона (наприклад: 1500, 10 000, 800 000); 

• розуміє суть математичних операцій - додавання, віднімання, 

множення і ділення, а також відносини між ними; інтуїтивно здійснює 
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операції; 

• додає і віднімає до 100, використовуючи свої власні 

обчислювальні стратегії; 

• подає добуток у рамках таблиці множення і перевіряє ділення за 

допомогою множення; 

• аналізує зміст простих текстових завдань, розв’язує прості і 

складні (вибірково) текстові завдання; 

• створює власні стратегій для розв’язування задач; 

• самостійно складає зміст завдань для поставлених ситуацій або 

ілюстрацій; 

• розв’язує задачі, використовуючи відповідні розрахунки; 

• використовує базові практичні знання (визначає час на 

годиннику, читає дані термометра, календаря, рахує гроші, зважує і 

вимірює предмети) і використовує ці знання під час розв’язання простих 

текстових завдань; 

• читає і записує числа за римською системою від I до XII, називає 

і записує дати і розміщує їх у хронологічному порядку, перераховує дні 

тижня і місяці року; 

• впізнає і називає основні геометричні фігури, називає їх 

характеристики, обраховує периметр, вимірює і малює відрізки, створює 

ритмічні системи і вказує на явище симетрії в геометричних фігурах і 

навколишньому середовищі; 

• розв’язує прості текстові завдання, використовуючи рівняння з 

невідомим у вигляді віконечка; 

• створює і розв’язує математичні головоломки; 

• використовує шашки, шахи та інші настільні або логічні ігри, 

щоб розвивати стратегічне мислення, логічне розуміння правил тощо; 

змінює ігри, створюючи власні стратегії та організаційні правила. 
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Природнича освіта 

Основна мета природничої освіти полягає в ознайомленні дитини з 

різноманіттям явищ світу природи, у розвитку пізнавальних навичок і 

діяльності, формуванні орієнтування на місцевості і соціально прийнятної 

поведінки в спілкуванні з природою, а також задоволення пізнавальної 

цікавості. У педагогічній роботі з учнями слід брати до уваги соціальний, 

географічний, природничий, історичний, технічний та інші види змісту, якщо 

вони пов'язані між собою природною залежністю. Завдання вчителя полягає 

в тому, щоб усвідомити дитині, що навколишня дійсність є цікавою, 

складною, різноманітною, іноді небезпечною, але одночасно є системною 

єдністю. Досягненню цих цілей сприятиме використання таких методів, як: 

спостереження, практичні заняття, польові навчання, зустрічі з людьми, 

навчальні ігри. 

Навчаючи дитину розуміти природу, слід пам’ятати про природничий 

зміст, головним чином, в екологічному та фенологічному аспекті. Протягом 

трьох років навчання учень має можливість відкрити для себе деякі природні 

середовища і середовища, створені людиною. Варто, щоб учні здійснювали: 

спостереження за рослинами і тваринами в різних середовищах, 

довгострокові спостереження, наприклад, за зміною погоди, догляд за 

рослинами і тваринами в класі (куточок природи), в шкільному саду, за 

газоном, за рослинами, що посаджені навколо будинку і в школі, догляд 

тварин у зимовий період. 

Ознайомлення учнів з природними явищами тільки за допомогою 

історій, казок, віршів та інших текстів слід розглядати як недостатнє. 

Натомість накопичений дітьми прямо і опосередковано досвід може 

надихнути на побудову усних і письмових висловлювань, до розвитку 

математичних і технічних навичок, ініціативності і підприємливості, 

планування завдань і наполегливість в їх реалізації. 

Природнича освіта в I - III класі має своїм завданням збагатити картину 

світу, що формується в свідомості дитини. Володіння широким ресурсом 
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природничих знань відкриває перед ним нові перспективи, і, безумовно, 

полегшує життя в світі. Важливою умовою є набуття практичних навичок 

використання цього знання в повсякденному житті, і саме цього досягає 

учень, що закінчує початкову (І - ІІІ класи) освіту: 

• проводить спостереження і прості природничі експерименти, аналізує їх 

і робить висновки; 

• називає типовий пейзаж і екосистему, що йому відповідає, наводить 

приклади видів рослин і тварин, характерних для цих середовищ; 

• знає вплив сонячного світла, повітря і води, деяких порід і мінералів на 

циклічність життя на Землі і функціонування людей, тварин і рослин; 

• визнає і називає частини тіла і органи тварин і людей, визначає їх роль в 

правильному функціонуванні організму, застосовує принципи 

раціонального харчування та регулярного моніторингу стану здоров'я; 

• знає, як піклуватися про здоров'я та безпеку себе і інших, знає і називає 

загрози з боку рослин і тварин, а також стихійних лих, що виникають в 

результаті людської діяльності, сприяє екологічному способу життя і 

вживає заходи з охорони природи; 

• веде спостереження атмосферних явищ, коригує свої види діяльності 

залежно від погодних умов, пояснює природні явища в різні пори року; 

• вміє орієнтуватися в історичному часі; знає і розповідає про факти з 

історії польської держави; 

• знає національні символи; 

• знає і називає патрона школи і місцевості, де живе; 

• бере участь у національних святах та інші важливих днях національної 

пам'яті; 

• розповідає історію власної родини, представляє обрані постаті і цікаві 

факти про великих поляків; 

• розуміє географічний простір у контексті населеного пункту і країни, в 

якій живе; 

• вміє користуватися фізичною картою Польщі в обсязі, що передбачає 
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програмний зміст. 

 

Художня освіта 

Стимулювання і поліпшення процесів візуальної перцепції і підтримка 

розвитку особистості може відбуватися також за допомогою художньої 

діяльності дитини. Досвід і емоційна залученість є, з одного боку, потребою, що 

випливає з розвитку дитини, з іншого – художня діяльність у вигляді малюнків, 

витинанок, аплікацій або інших ілюстрацій, виконаних різними художніми 

прийомами, надихає уяву і експресію. Контакт учнів з обраними галузями 

мистецтва є джерелом різноманітного досвіду і дає змогу висловлювати свої 

думки і почуття. Ці зустрічі важливі, бо в творах мистецтва зберігаються 

досягнення людської думки. 

У виховному просторі важливе значення мають зустрічі з роботами / 

творіннями, що виконуються під час перебування учнів у музеї, галереї або 

студії живопису. Вони займають особливе місце в педагогічних міркуваннях Б. 

Наврочинського: “великі витвори мистецтва ніколи не старіють, бо 

представляють / містять вічні питання. Важлива роль учасника під час зустрічі з 

роботами / витворами належить виконавцю (майстру) екскурсоводу, який в разі 

обґрунтованої потреби допоможе учням / вихованцям побачити те, що є 

найціннішим, без спрощень (спотворення), фальсифікації їх суті” [222]. Це має 

бути орієнтиром для вчителів в організації для учнів умов для ознайомлення з 

культурною спадщиною. 

Учень, який закінчує третій клас, засвоює базові знання в галузі перцепції і 

рецепції мистецтва і має навички експресії за допомогою різних прийомів і 

художніх засобів. Він уміє: 

• визначити свою культурну ідентичність через контакт з окремими видами 

мистецтва, пам'ятниками і традиціями того середовища, в якому він живе; 

• здійснювати художню діяльність, бути експресивним і творчим; 

• розрізняти сфери творчої діяльності людини і розпізнавати окремі твори 

архітектури і образотворчого мистецтва, які належать до польської та 
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європейської культурної спадщини; 

• вирізняти твори декоративно-прикладного і народного мистецтва, а також 

висловити думку про їх значення у формуванні культурної спадщини; 

• використовувати засоби масової інформації і застосовувати свої 

інструменти і артефакти у формуванні власного іміджу і поширенні 

культури в своєму середовищі; 

• займатися творчою діяльністю, використовуючи різні засоби вираження в 

пласких і просторових композиціях. 

 

Технічна освіта 

Ознайомлення з технікою відбувається, зокрема, в рамках діяльності 

дітей з конструювання, вивчення і використання конкретних пристроїв, 

поваги до продуктів людської праці. Під час занять діти вчаться визначати 

цілі завдань, що виконуються, шукати безліч способів їх реалізації, 

викликають у собі мотивацію до дії. У цьому їм допомагає вчитель, який 

разом з дітьми аналізує завдання, розробляє план дій, готує заходи і умови, 

необхідні для конструктивної роботи, виконує завдання відповідно до 

погодженого графіка і корегує план, перевіряє результати, порівнює, робить 

висновки. 

Правильно організовані уроки з техніки привчають дитину до роботи в 

атмосфері порядку, дотримання правил техніки безпеки і охорони здоров'я, 

до ефективного і безпечного застосування обраних матеріалів, інструментів і 

обладнання. Було б доцільно, щоб учитель регулював вимоги відповідно до 

психофізичних можливостей та інтересів учнів і їх зацікавленням технікою. 

Оцінюючи досягнення і навчальний прогрес, братися до уваги насамперед 

зусилля і наполегливість учня у досягненні мети. Уваги вчителя заслуговує 

не стільки результат, скільки шлях, що веде до нього. Слід підкреслити 

важливість навичок, що формуються і вдосконалюються, а саме: 

– читання і розуміння прочитаного (прості інструкції, схеми); 

– вимірювання; 
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– знання обраних для роботи матеріалів; 

– обслуговування використовуваних пристроїв; 

– співпраця під час роботи; 

– знання фізичних явищ, які супроводжують роботу. 

Необхідно звертатися до знань учнів, знаходити способи вирішення 

проблемних ситуацій, налаштовувати на пошук рішень, розбудити творчий 

неспокій, розвивати інтерес до техніки, досягнень сучасної цивілізації, 

розвивати підприємливість, ініціативність та винахідливість, а також 

сумлінність, працьовитість і точність виконання завдання. 

Виконання завдань (індивідуально підібраних або проектів) потребує 

застосування різних організаційних форм роботи: шкільної та позашкільної, 

серед яких індивідуальна, групова, командна; різноманітної і одноманітної 

роботи. Всі вони долучають учнів до взаємодії і конструктивного 

спілкування, до самооцінки.  

Вибір практичних завдань здійснюють спільно вчитель і учні. Він має 

відповідати інтересам дітей, природним потребами школи і середовища 

(годівнички для птахів, дорожні знаки - безпечна дорога до школи, листівки з 

вітаннями, календар, спостереження за природою і погодою тощо). 

Учень, який закінчує третій клас, має володіти базовими знаннями про 

технічне середовище, може простежити шлях появи предмета від ідеї до 

кінцевого продукту: 

• працює і співпрацює з іншими, виконуючи проект; 

• вміє прочитати базову технічну інформацію; 

• робить предмети, в тому числі декоративні і технічні моделі; 

• знає способи виготовлення найпростіших речей; знає, як безпечно і 

економно використовувати їх в домашньому господарстві; 

• розуміє потребу організовувати індивідуальні та командні технічні дії, 

може подбати про правильну організацію матеріалів, інструментів і 

робочого місця; 

• може розробити і представити власні технічні ідеї, запланувати 
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діяльність, зібрати матеріали та інструменти, необхідні для їх 

виконання; 

• знає правила безпеки дорожнього руху для пішохода або 

велосипедиста, дотримується правил безпеки дорожнього руху, знає, як 

поводитися в разі аварії. 

 

Освіта в галузі інформаційних технологій 

Комп'ютер виконує роль привабливого - з погляду дитини - засобу 

передачі інформації, який підтримує учня і вчителя в навчальному процесі. 

Інформаційні технології все активніше беруть участь у всіх сферах життя; 

вони значно полегшують життя в соціальному та професійному плані, а 

також в навчальному процесі. Аналізуючи можливості використання 

комп'ютерів, Й. Бачинська і Б. Сємєнєцький (2001), зазначають, зокрема, що 

доступ до знань, що їх надають мультимедійні засоби, сприяє 

інтелектуальному розвитку. У зв'язку з можливістю багаторазового, 

індивідуального повторення певних дій за допомогою комп'ютера і 

програмного забезпечення можна організувати консолідаційні, коригувальні 

та терапевтичні уроки. 

Участь в уроках з використанням комп'ютера є практичною і корисною, 

учні оволодіють основами роботи з цим приладом, а використання окремих 

програм і навчальних ігор сприяє підвищенню компетенцій, таких як 

читання, письмо, рахування, створення тексту і малюнків, конструювання, 

відтворення і створення під час виконання цікавих завдань, проектів. Слід 

звернути увагу на етичний аспект того, що діти користуються комп'ютером, 

Інтернетом і мультимедіа, підкреслити необхідність дотримання правил, що 

стосуються обмежень часу роботи і змісту. 

Введені до початкової (І - ІІІ класи) освіти елементи інформатики є 

важливими для досягнення загальних цілей першого етапу навчання дітей в 

XXI столітті (Т. Яніцка-Панек, 2008, 2016). Водночас інформаційні 

технології, присутні у повсякденному житті, створюють нові проблеми. Чим 
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раніше дитина починає заплановано і цілеспрямовано використовувати 

комп'ютер як джерело інформації, тим легше їй буде працювати в 

навколишньому світі. Після закінчення третього класу учень: 

• може користуватися окремими програмами та навчальними іграми, знає 

на клавіатурі букви і цифри, пише, використовуючи їх, малює за 

допомогою обраного графічного редактора; 

• знає, як знайти і використати на практиці інформацію на вказаних 

учителем веб-сайтах, бачить активні елементи, знає навігацію по 

сторінках в зазначеному обсязі; 

• знає про загрози для здоров'я і безпеки, спричинені неправильним 

використанням комп'ютера, дотримується обмежень на використання 

комп'ютера, Інтернету і мультимедійних засобів. 

 

Музична освіта 

Музична діяльність дітей в I - III класах допомагає формувати 

елементарну сенсорну чутливість (слухово-рухову), створювати позитивні 

емоції і мотивацію, викликає експресію і готує до сприйняття музики. 

Використання різних форм контакту з музикою забезпечує кожній дитині 

досягнення успіху в тій формі діяльності, яка є для неї найближчою. Ось 

приклади контактів учнів з музикою: прослуховування музики, рух під 

музику, спів і мовні вправи, створення музики в елементарних формах і гра 

на обраних інструментах. Завдяки цим різноманітним проявам музичної 

діяльності діти отримуватимуть різні стимули, що буде відповіддю на 

природу потребу деяких 7 - 10-річних дітей.  

Хороша організація уроків музики сприятиме, серед іншого, створенню 

правильної організації освітнього простору, стимулюватиме вільну безпечну 

рухову і музичну експресію. Вимоги в галузі музичної освіти передбачають 

індивідуальний підхід, що зумовлюється природними здібностями, 

інтересами і можливостями учнів. 

Відображенням виконання цього підходу є діагностика інтересів дітей, 
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вибір репертуару, що відповідає творчим і відтворювальним можливостям 

учнів, використання музичних інструментів. Задавання дитині творчих 

завдань потребує значної уваги з боку вчителя. Ця форма діяльності вчить 

долати опір, пробуджує уяву, стимулює, спонукає робити вибір, дає змогу 

відпочивати і набиратися сил. 

Сприйняття музики і процес створення музики мають важливе освітнє 

(соціальне), когнітивне, емоційне і пізнавальне значення. 

Учень, що закінчує перший етап освіти, має навички різних форм 

активного сприйняття музики, він може самостійно її створювати:  

• співає пісні вголос, створює звук прості звукові ілюстрації до текстів та 

зображень і рухові імпровізації під музику; 

• активно слухає музику і визначає її особливості, визнає основні музичні 

форми; 

• передає за допомогою руху прості ритми і ритмічні схеми, реагує на 

зміну темпу, метра і динаміки; 

• розрізняє основні елементи музики і знаки музичної нотації; 

• грає на окремих інструментах прості мелодії і музичний супровід; 

• танцює основні па краков’яка, польки та інших народних танців. 

 

Фізична культура 

Формування фізичної активності, необхідної в різних аспектах людської 

діяльності (відпочинок, охорона здоров'я, мистецтво, спорт) є важливим 

завданням фізичного виховання в І - ІІІ класах, яке готує, серед іншого, до 

самооцінки і самоконтролю. Найважливіші з погляду дитини завдання, які 

повинні взяти до уваги вчителі в процесі організації фізичної активності, є: 

- індивідуалізація, що враховує потреби розвитку учнів, інтереси і 

схильності, серед них: здоров'я, психічний стан кожного дня, рівень 

мобільності, умови в школі (довкіллі); 

- забезпечення радісних переживань; 

- почуття незалежності у виборі ігор, вправ, музичного супроводу, 
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інструментів, місця і часу; 

- використання рухової активності, індивідуальної і групової, для 

створення правил безпечного і соціального функціонування. 

Вчителі, які реалізують завдання з фізичної культури, можуть вільно 

обирати методичні й організаційні рішення, що застосовуються протягом 

трьох годин занять на тиждень, з одночасною вказівкою на загальні психо-

педагогічні ознаки і ознаки здоров'я. Обираючи зміст, методи і форми 

організації слід: 

- використовувати ігрову і цільову форму; вибрані предмети, 

інструменти і музичний супровід; 

- значну частину занять проводити на спортивному майданчику; 

- враховувати здібності, смаки і моторні навички учнів; 

- формувати відповідні рухові навички за допомогою гімнастичних 

вправ, легкої атлетики, рухливих ігор, катання на санках, роликових 

ковзанах, плавання тощо, залежно від потреб і можливостей дітей. 

Популярними серед молодших учнів є рухливі ігри, які дають 

можливість виявити емоції, є джерелом доброго настрою, відпочинку, 

досвіду спілкування в групі однолітків та тестом для самооцінки. 

Індивідуальні форми діяльності і відпочинку, крім формування різних 

навичок - біг, стрибки, метання, лазіння, катання на санках, катання на 

роликах, катання на ковзанах, лижах і плавання - ведуть до самооцінки 

фізичного розвитку і мобільності, дають можливість вчителям вести 

діагностичні та прогностичні спостереження. Результати проведених 

випробувань завжди слід співвідносити з індивідуальним розвитком 

окремого учня, бачити завзяття та зусилля, створювати позитивне ставлення 

до індивідуальної та командної спортивної та відпочинкової діяльності. 

Після закінчення третього класу учень має освоїти базові знання про 

вплив фізичної активності на фізичний і загальний стан організму, розуміти 

необхідність збереження здоров'я і використання профілактичних заходів. З 

погляду мобільності і тренування: 
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• вміє піклуватися про особисту гігієну і чистоту одягу, розуміє 

важливість збалансованого харчування і активного способу відпочинку 

та систематичної профілактики для правильного функціонування 

організму; 

• може приймати стартові позиції для різних типів вправ і простих 

гімнастичних комбінацій, піклується про їх належне виконання; 

• знає, як проводиться марш ходи або бігу на визначені відстані або 

протягом визначеного періоду часу, їздить на велосипеді або 

роликових ковзанах і бере участь в іграх на вулиці; 

• може користуватися м'ячем та іншим знаряддям, дотримуючись правил 

безпеки, правил гри і рішення судді; 

• знає правила спортивних змагань і застосовує їх в індивідуальних і 

командних змаганнях, піклується про безпеку на ігровому майданчику і 

під час рухливих ігор; 

• цікавиться різними видами спорту і відпочинку. 

Кожна дитина талановита, і в мотиваційній сфері орієнтована на 

комплексне пізнання світу. Школа і вчитель мають виявити ці таланти і 

розвинути їх. Дбаючи про те, щоб діти відчували задоволення від своєї 

власної пізнавальної і творчої діяльності, слід дати їм інструменти і створити 

умови для виявлення своїх досягнень. 

 

Етика 

Ознайомлення дитини з соціальним середовищем на практиці 

починається в сім'ї і в дитячому садку. Школа, учнівський колектив є 

наступною спільнотою в яку входить дитина і в якій діє. Існуючі нині 

парадигми в галузі дошкільної педагогіки і педагогіки початкової школи 

припускають, серед іншого, що в класі майже однаково важливим є зміст 

викладання - навчання та якість освітньої мікросистеми, що створює вчитель.  

На прикладі групи однолітків, школи і найближчого оточення дитина 

може зрозуміти необхідність організації суспільного життя, поділу 
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обов'язків, керування, важливість принципів і норм суспільного життя, 

необхідність спільного господарювання, прийняття і виконання завдань, 

узгодження думок і спілкування з однолітками і дорослими, навіть у 

складних ситуаціях. Соціальні знання дитині потрібні для того, щоб 

орієнтуватися в соціальному середовищі, вони є основою формування 

позитивного ставлення, поваги та доброти до оточення, до роботи і 

культурної спадщини народу. 

Розвиватимуть соціальні навички дітей і повагу до ідеї власної 

активності індивіда 

- спонтанні, незаплановані зустрічі, несподівані, “випадкові”  події, 

- спеціально підготовлені, ініційовані, створені зустрічі, 

- зустрічі, які є конфігурацією обох цих типів. 

Освіта в цінностях здійснювана відповідальними і мудрими батьками, 

вихователями і вчителями, звичайно, важлива, особливо коли у дитини 

формується певна система моральних норм. У процесі навчання дуже 

важливою є якість зустрічей і типи відносин учитель - учень, учень - учитель, 

учень - учень, учень - інший дорослий. Вчитель є зразком наслідування для 

дитини, спонукає її думати і діяти, вказує на важливі питання і є маяком в 

контексті цінностей, тобто має можливість передати частину своєї духовної 

енергії. Учні вивчають не тільки цінності, а й спостерігають, яке вони мають 

значення в житті інших людей - однолітків і дорослих.  

Варто організовувати в школі такі навчальні ситуації, в ході яких учні 

можуть розвивати свою індивідуальність з аксіологічної точки зору, 

дізнаватися про свої можливості завдяки взаємодії з однолітками і 

дорослими. Завдяки різноманітному досвіду дитина пізнає не тільки світ, а й 

саму себе. Соціальні контакти допомагають їй формувати відповідне 

ставлення до інших і спонукають до дотримання чинних стандартів.  

Після першого етапу навчання учень може бути членом певної 

спільноти, дотримуючись норм, шануючи права кожного індивіда, 

зберігаючи толерантні відносини з іншими людьми і залишаючись відкритим 
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до нових ситуацій. Це означає, що учень: 

• знає і розуміє обрані етичні цінності (добро, справедливість, чесність, 

відповідальність) і намагається їх дотримуватися; 

• знає свої права і обов'язки перед суспільством, сім'єю, друзями і 

спільнотою, ретельно їх дотримується і бере активну участь у 

культурному житті цих спільнот; 

• ідентифікує себе зі своєю сім'єю і її традиціями, знає і поважає традиції 

найближчого оточення, регіону, країни (знає національні символи і 

найважливіші події з історії Польщі та її відомих людей); 

• розуміє значення роботи в людському житті, знає професії членів 

родини і найближчого оточення і вміє ідентифікувати осіб і установи, до 

яких може звернутися по допомогу, знає номери телефонів екстрених 

служб і установ, що допомагають людині у різних ситуаціях; 

• поважає право людини на роботу, дозвілля і культурну ідентичність, є 

толерантним, не кривдить слабких, може допомогти тим, хто цього 

потребує. 

 

6.4. Опис способів досягнення цілей навчання і виховання 

 

У початковій (І - ІІІ класи) освіті, яка дотримується постулатів 

конструктивістської педагогіки, суб’єктом будь-якої навчальної діяльності є 

дитина. У психологічному контексті передбачається, що основою змін у 

поведінці і навичках дитини є її власна, природня здатність до зростання і 

розвитку, здатність до навчання через діяльність і накопичення досвіду з 

використанням освітніх стратегій, яким надається перевага: 

- перцепційно-відтворювальної (учень вчиться за наданим зразком / 

алгоритмом - імітує), 

- перцепційно-пояснювальної (учень вчиться частково за зразком, шукає 

пояснення і підказки, застосовує евристичний підхід / пошук), 

- перцепційно-інноваційної (учень перетворює інформацію і створює 
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інформацію, використовує і розвиває свої власні стратегії мислення, 

евристики). 

Отже, показником ефективності педагогічного впливу є організація 

вчителем спеціально розроблених ситуацій, а в них - навчальних завдань, що 

дають можливість дитині навчатися за посередництва індивідуальної і 

групової роботи, у взаємодії з однолітками і дорослими.  

Пропонуємо вчителям використовувати стратегії навчальних проектів, 

проблемного навчання, навчання шляхом постановки перед учнями завдань, 

які треба виконати. Важливими є способи інтегрування змісту освіти, що 

поєднують галузі освіти у комплекси і модулі, що наведені в таблиці і 

діаграмах: 

 

Таблиця 6.2.  

Інтеграція змісту навчання в контексті обов'язкової освіти (зразок) 

Тип 

освіти мовно-

соціальна 

художньо-

технічна 

музична і 

фізична 

математична 

і природнича 
Зміст  

Г
ео

м
ет

р
и

ч
н

і 
ф

іг
у
р

и
 

Опис 

геометричних 

фігур. Пошук у 

тексті назв 

фігур. 

Розпізнавання 

фігур в 

оточенні учня, 

наприклад: 

дорожні знаки, 

створення і 

розв’язування 

загадок. 

 

Створення 

прикрас, 

орнаментів і 

мозаїк зі 

знайомих 

геометрични

х фігур 

(ритм і 

симетрія). 

Обведення 

шаблонів 

фігур.  

 

Вправи на 

порядок; 

створення кіл, 

трикутників, 

квадратів. 

Ілюстрація за 

допомогою руху, 

форм 

геометричних 

фігур 

(індивідуально і 

колективно). 

Ознайомлення 

з назвами і 

формами 

геометричних 

фігур. 

Розпізнавання 

трикутників, 

квадратів, 

прямокутників. 

Дослідження 

розмірів, 

креслення 

фігур, 

конструювання 

на геоплані та 

квадратній 

сітці. 
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Тип 

освіти мовно-

соціальна 

художньо-

технічна 

музична і 

фізична 

математична 

і природнича 
Зміст  

В
и

м
ір

ю
в

а
н

н
я

 д
о

в
ж

и
н

и
 і

 т
ем

п
ер

а
т
у
р

и
 

Вільне 

висловлювання 

на тему дороги 

до школи. 

Вправи на 

оцінку “на око” 

і вимірювання 

(приблизно і в 

кроках) 

відстані в класі 

і школі. Запис 

скорочень.  

 

 

Прочитання 

довжини і 

ширини на 

простих 

технічних 

рисунках. 

Оцінка “на 

око” позиції 

кількох 

предметів: 

ближче, 

далі, 

найдалі. 

Організація 

розваг та ігор 

відповідно до 

температури 

повітря. 

Планування 

руху в просторі 

в кроках, в часі, 

який визначає 

ритм. Кидання 

на відстань. 

Відчуття 

відстані і 

простору.  

 

Вимірювання 

довжини класу, 

парти, книги 

паличкою, 

лінійкою, 

кравецьким 

метром. Число 

як результат 

вимірювання. 

Вимірювальни

й аспект числа. 

Вимірювання 

температури. 

Порівняння 

температури 

повітря в класі 

і на вулиці. 

Температура 

кипіння і 

замерзання 

води, і танення 

льоду. Запис 

результатів. 

 

Ін
сц

е
н

із
а

ц
ія

 т
ек

с
т
у

 

Створення 

сценарію, 

читання в 

ролях, поділ 

ролей, 

вивчення 

тексту 

напам'ять. 

Редагування 

змісту 

запрошення на 

виставу. 

Проектуванн

я і створення 

декорацій 

для сцени, 

костюмів 

ляльок або 

акторів, 

світло на 

сцені - 

сценографія. 

Виготовленн

я 

запрошення. 

Імпровізація на 

основі змісту 

твору за 

посередництва 

руху. Створення 

музичної 

ілюстрації до 

вистави.  

Визначення 

кількості 

необхідних 

матеріалів. 

Розрахунок 

витрат на 

підготовку 

декорацій. 
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Різноманітність інтеграції у тематичному колі „Вода - дар життя” 

 

Рис. 6.1. Різноманітність інтеграції у тематичному колі “Вода - дар 

життя” 

 

Ілюстрація за 

допомогою 

будь-якої 
техніки твору 

Ф. Шопена 

Прелюдія 

«Дощова». 
Імпровізація з 

використанням 

руху під музику. 

Математична і 
природнича освіта 

Полонійна і 
соціальна освіта 

Музична і фізична 

освіта 

Художня і технічна 

освіта 

 

Організація активного 

відпочинку біля води, 

безпека ігор у воді. 

Анімація «Крапелька 
води». Слухання 

тексту, який читає Н. 

«Чому крапелька 

цінна?» введення літери 
«В в» на підставі слова 

вода. 

Розміщення води на 

Землі. Зазначення води 

на карті і глобусі. 
Вказання на карті і 

глобусі місць з 

водосховищами або 

місць без води – пустель. 
Вирощування на воді 

квасолі або цибулі. Запис 

результатів 

спостережень. 

Розмова  

на тему 

використання  

води у 
домашньому 

господарстві і 

промисловості. 

Відповідь на 
питання: «Чому 

крапелька цінна?» 

захист води. 

Раціональне 
використання 

води підчас миття 

посуду  

і купання. 

Похід у басейн. 

Ігри у воді. 

Ритмічні репетиції 

текстів: 
слів, речень 

і віршів. 

Малювання сцени  

на тему: 
 «Дощовий осінній день».  

Техніка  

«мокрим по мокрому» 

Висловлювання учнів 
щодо змісту фільму 

«Життя у воді» або 

«Звідки береться дощ?» 

Виконання плаката у 

будь-якій техніці про 

захист води 

«Вода – дар 

життя» 

Інтерпретація 

думки 
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Рис. 6.2. Інтеграція змісту освіти згідно з базовою темою 

 

Методи викладання – навчання 

Обрана вчителем стратегія педагогічної роботи, обумовлена рівнем 

можливостей класу як соціальної групи і окремими учнями, приведе до 

вибору оптимального навчального методу (викладання - навчання). 

Навчальний метод - це, як правило, спосіб роботи з учнями, який 
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обирається цілеспрямовано і систематично використовується. Він дає 

можливість учням, як вважає В. Оконь (1984), оволодіти знаннями та 

навичками, використовувати їх на практиці, а також розвинути свої здібності 

і когнітивні інтереси. 

Посилаючись на поняття навчання, навчальний метод можна 

охарактеризувати як динамічний процес, в якому людину формують або вона 

формується, що полягає у безперервному виборі змісту навчання і методів 

роботи вчителя і учня, тобто такому виборі умов навчання, за яких дитина 

сприймає навчання як свій власний процес, який їй самій приносить 

задоволення, і в той же час, такий, щоб їй  хотілося його реалізовувати і 

продовжувати.  

Дидактична література пропонує вчителям, в тому числі вчителям 

початкової (І - ІІІ класи) освіти, різні класифікації методів викладання - 

навчання. З огляду на зміст цієї програми, педагогічних постулатів, найбільш 

влучним буде звернення до концепції всебічної освіти В. Оконя. Він 

запропонував цілісний підхід не тільки до всіх елементів дидактичної 

системи, а й до питання методів, заохочуючи використовувати їх 

комплексно. 

Посилаючись на теорію всебічної освіти В. Оконя (1987), до способів 

навчання (асоціативний, проблемний, емоційний і оперативний) можна 

віднести різні групи методів викладання - навчання: інформаційний (подачі), 

проблемний (пошуку), валоризаційний (наочний), оперативний (оснований 

на дії). Основою цієї типології є результат, до якого має привести 

використання методів, перерахованих у кожній групі. 

Інформаційні методи (розмова / кероване обговорення, опис, розповідь, 

робота з текстом, пояснення, дискусія) передають інформацію учням, 

наголосимо, людиною, яка шукає інформацію, може бути учень, який 

використовує Інтернет під керівництвом дорослого. 

Проблемні методи допомагають учням самостійно здобувати знання на 

основі дослідницької діяльності, проектування дослідів та експериментів. До 
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них належать: класичний проблемний метод, ситуаційний метод, метод 

випадків, дискусія і її різновиди, розвивальні ігри, «банк ідей», 

мікронавчання. 

Валоризаційні (якісні) методи (імпресійний і експресійний) 

допомагають активувати емоції учня (відчуття, почуття, переживання). 

Важливою є драма та інсценізація, а також шкільний театр або інші форми 

художньої діяльності класу / школи, дає змогу одержати інформацію про 

твір, який грають на сцені, його автора, сконцентруватися на експозиції 

твору, діяти в обраній формі, яка передає ідею твору.  

Оперативні методи - це організація практичної діяльності учнів за 

допомогою практичних занять та заходів. Вони корисні в ситуаціях, коли 

перед учнями поставлено конкретне завдання, яке вони повинні виконати 

(наприклад виготовити, годівничку, ваги, закладки для книг, плакат про 

здоровий спосіб життя, звіт про прочитані книги за семестр тощо). 

Робота сучасного педагога початкової (І - ІІІ класи) освіти також 

повинна передбачати використання інших методів активізації учнів, таких як: 

мозковий штурм, графічні діаграми (наприклад, вісь часу), ментальні карти, 

листки для пробного письма (листки для каракуль), техніка “сніжної кулі” і 

багато інших. 

Вміння обрати стратегії навчання та відповідний навчальний метод і 

засоби є частиною професійної підготовки вчителя, особи, яка надихає на 

багатогранну і багатосторонню діяльність учнів. 

Дорослий може стимулювати дитину в такий спосіб: 

- запропонувати цікаві з пізнавальної точки зору ситуації та дидактичні 

завдання; 

- запитати, чому?, яка може бути причина?, як це можна пояснити?, що 

може бути наслідком?; 

- дати пояснення за участі учнів, інтерпретувати щось; 

- надати інформацію, змінити відповіді, створити надихаюче освітнє 

середовище; 
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- допомагати в розробці дитячих теорій щодо різних пізнавальних 

категорій. 

Завдання сучасного вчителя початкової школи полягає у тому, щоб 

дбати про правильний розвиток учня, підтримувати цей розвиток в 

дружньому, безпечному і здоровому середовищі, створювати умови для його 

самореалізації. Учитель організовує навчально-виховний процес таким 

чином, щоб діти могли набути якомога більше досвіду, різноманітних 

навичок та самостійно здобувати знання. 

У початковій (І - ІІІ класи) освіті слід запланувати для учня такі ролі: 

спостерігача за однолітками і дорослими, співдослідника, дослідника й 

експериментатора. 

Заохочуючи дитину до дії, набуття досвіду і переживань, учитель 

допомагає їй самостійно відкривати знання, викликає різні емоції, пов'язані з 

навчанням, збагачує словниковий запас, надихаючи її до висловлювання 

власних думок і суджень. Це полегшує вибір цілі, планування її досягнення і 

вибір ефективної процедури в процесі реалізації. Коли вчитель планує або 

організовує проблемну ситуацію, він повинен пам'ятати, що для повної 

ефективності навчання за активної діяльності дитина повинна подолати 

чергові етапи, тобто проаналізувати зміст завдань, порівняти і творчо 

осмислити досліджуване явище, узагальнити результати спостережень і 

зробити висновки; перевірити на практиці власні рішення. Кожна правильно 

виконана дія дасть змогу дитині: 

- збагатити досвід, за допомогою якого створюється система знань і 

відбувається вироблення понять; 

- зміцнити емоційну стійкість, що дає мотивацію для подолання нових 

(можливо, складніших) ситуацій; 

- розбудити мотивацію для здійснення інтелектуального зусилля; 

- удосконалити вміння планувати і організовувати заходи, щоб їх 

виконання було результатом раціональної і економної поведінки; 

- здійснювати самоконтроль і самооцінку діяльності; 
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- спостерігати за однолітками і дорослими (учитель, гість класу, експерт 

та ін.), як вони справляються в подібній ситуації; 

- представляти результати власної роботи або роботи групи обраним 

способом; 

- формувати вміння виражати свої думки і оцінки, що супроводжують 

роботу в співпраці. 

Реалізація навчальних цілей, що представлено в Програмі і які 

випливають із навчального змісту, що міститься в навчальному плані, 

можливо шляхом створення навчально-виховних ситуації, спрямованих на 

навчання за посередництва діяльності і переживання. Вона також спонукає 

до розвитку навичок ефективного спілкування з використанням усних і 

письмових висловлювань, слухання і читання та розуміння прочитаного, 

прийому і передачі невербальних повідомлень. Це основні засоби соціальної 

комунікації, які мають полегшити дитині процес спілкування і допомогти 

увійти в світ складних взаємин і залежностей у природі, суспільстві і 

культурі. 

У процесі навчання дитини за посередництва її власного досвіду вчитель 

І - ІІІ класів стає організатором і аніматором навчального процесу. Він 

супроводжує дитину в її розвитку і сприяє набуттю знань, які сприяють 

самостійному дослідженню, відкриттю світу, повинен мотивувати і 

стимулювати самопізнання і допомагати в їх організації, задавати питання і 

відповідати на питання дитини. Це вимагає від учителя доброго знання 

групи, а також доброго знання кожної дитини, її способу мислення, рис 

характеру, якому стилю навчання вона надає перевагу, а також 

закономірностям у процесі навчання. Рекомендовано застосовувати таку 

процедуру, де основою планування освітньої роботи є результати 

попередньої діагностики. 

Дотримання цих вимог дасть можливість дітям оволодіти навичками 

використання культурних цінностей, ознайомитися з культурною 

спадщиною, щоб повною мірою відчути культурну єдність з іншими і діяти 
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ефективно.  

 

Принципи педагогічної роботи з учнями з особливими освітніми 

потребами 

Робота з учнями з особливими освітніми потребами має проводитися зі 

знанням принципів, що відповідають характеру наданої підтримки і з 

використанням принципів, що враховують конкретні освітні потреби учня. Є 

багато універсальних принципів, які варто впровадити до індивідуальної роботи. 

Під час безпосереднього контакту з дитиною добре було б вести спілкування у 

приватній формі, що допоможе знайти спільну мову. 

Конструкцію взаєморозуміння можна побудувати на таких принципах 

індивідуальної роботи, як наприклад: 

  намагайтеся повестися так, щоб дитина відчула себе самостійною; 

  достосуйте спосіб спілкування до її психофізичних можливостей; 

  повідомляйте їй ваші міркування; 

  виявляйте делікатність; 

  будьте послідовними у представленні цінностей; 

  заохочуйте творчу діяльність; 

  ініціюйте творчу діяльність; 

  розбудіть уяву; 

  зберігайте порядок в оточенні; 

  дослухайтеся до думки дитини; 

  поважайте її міркування; 

  використовуйте усі методи роботи, необхідні для виконання завдання. 

  не підганяйте дитину; 

  будьте готові змінити спосіб дії; 

  помірно виявляйте почуття гумору; 

  наводьте зразки добрих рішень; 

  використовуйте актуальні події для формулювання зразків бажаного 

ставлення; 
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  подавайте приклади різної поведінки в однакових ситуаціях; 

  пропонуйте інші моделі поведінки, якщо дії учня є результатом обраної 

ним позиції, яка не відповідає прийнятій системі цінностей; 

  налагоджуйте взаємодію з учнем на рівні реальних складних ситуацій, з 

якими йому доводиться мати справу.  

Починаючи роботу з учнем з повільнішим темпом роботи, який не досягнув 

шкільної зрілості і має дефіцит розвитку, вчитель встановлює детермінанти 

успішності. Залежно від характеру особливих потреб учня він визначає: обсяг 

пристосування навчальної програми, умови, визначені діагнозом, освітні, 

терапевтичні цілі та процедури їх досягнення, принципи роботи і оцінювання. 

Така конкретизація визначить спосіб проведення обов'язкових, додаткових і 

позашкільних занять. 

Під час уроків учитель молодших класів повинен виконувати додаткові дії, 

застосувати відповідні методологічні рішення. На різних етапах процесу 

навчання він повинен враховувати можливості і потреби учня. 

Важливими для якості педагогічної і терапевтичної роботи є підготовка 

зовнішніх умов, наприклад, відповідного робочого місця для учня зі 

спеціальними потребами, сусідство іншого однокласника або однокласниці, 

освітлення, навчальні посібники, розмір і колір шрифту тексту тощо.  

Усвідомлення цілей і створення позитивної мотивації веде до 

зацікавленості учня додатковою терапевтичною метою (крім освітньої). Учитель 

повинен орієнтуватися на сильні сторони учня. Поставлена мета не може бути 

важкою для досягнення або вимагати тривалого часу для реалізації (або навпаки - 

у випадку обдарованого учня стане стимулюючим викликом), вона повинна бути 

пов'язана з досвідом і знаннями, якими володіє учень, створювати можливості 

для перевірки. Це допоможе учню відчути впевненість у своїх здібностях, 

приймати свої обмеження, безпечно знайти своє місце в класі / групі. Перевагою 

стратегії навчальних проектів та роботи в групах є, серед іншого, те, що в ході їх 

реалізації використовуватимуться завдання для всіх учнів, навіть для тих, які 

мають нижчі психофізичні можливості. 
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Введення нового змісту вимагатиме від учителя використання методів, що 

полегшують пізнання, самостійне спостереження, ідентифікацію важливих, 

типових та індивідуальних рис речей і явищ і враховують своєрідні (проблеми, 

характерні для конкретної дитини) і особливі освітні потреби. У вивченні нового 

змісту беруть участь різні психофізичні сфери дитини (емоційно-мотиваційна, 

когнітивна, мовна, соціальна та фізична). Учитель, який добре знає сильні і 

слабкі сторони учня, повинен спиратися в роботі на непошкоджені психофізичні 

процеси.  

Навчальний процес має відбуватися з використанням пристосованих до 

інтелектуального віку і перцепційно-когнітивних можливостей дитини 

дидактичних засобів: природних зразків, моделей, схем, ілюстрацій, усних і 

письмових текстів і оптимально дібраного освітнього середовища. Це дасть 

можливість здійснювати мультисенсорне навчання. У такому разі легше 

здійснювати процес формування понять (від конкретних до більш абстрактних, 

від простих до складних). Зв'язування елементів знань і формування когнітивних 

структур є необхідною умовою для розвитку мислення учнів з особливими 

потребами. 

На етапі закріплення знань шляхом практичного застосування учню з 

особливими освітніми потребами слід гарантувати достатню кількість часу. 

Практична діяльність має і виховний характер. Вона навчає учня співпрацювати, 

пробуджує почуття поваги до себе і знання власних можливостей, розвиває 

інтереси.  

Складові процесу освіти, якими є контроль і самоконтроль досягнутих 

учнями компетенцій, є одночасно елементами діагностики результатів 

процесу навчання. Під час навчання учнів з особливими освітніми потребами 

вчитель і учень перевіряють, якою мірою вдалося досягти освітніх і 

терапевтичних цілей. Учитель оцінює насамперед учнівські зусилля і 

наполегливість у роботі, а не її результат. Учень сам має зрозуміти, що він 

зробив добре, а що погано. 

Належне функціонування навчального процесу залежить від того, якою 
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мірою кожен учень має почуття приналежності до товариства однолітків. 

Неприємний досвід, відсутність визнання оточення і впевненості в собі 

можуть призвести до ізоляції або агресії. Включення учня з особливими 

потребами до групи однолітків має бути ретельно підготовлено. 

Однокласники повинні знати про деякі труднощі / обмеження одного з учнів і 

водночас знати про його сильні сторони, про те, коли слід допомагати, а коли 

- ні. Завдання вчителя полягає у створенні ситуацій, в яких учні можуть 

спільно шукати і досліджувати, покладаючись один на одного в навчальних 

ситуаціях, які іноді виходять за межі їх можливостей. 

 

Робота з обдарованими дітьми 

Здібності можна розуміти як більш ефективне виконання конкретних дій 

порівняно з іншими, вроджені схильності до виконання певної дії або як 

внутрішньообумовлені і найчастіше вроджені можливості ефективного 

функціонування з погляду певних схильностей і ставлень [33]. В. Шевчук 

(1990) розрізняє загальні і спеціальні здібності. Показниками перших є: 

інтелект, мислення, спостережливість, запам'ятовування (добра пам’ять), 

уява, рухливість (мобільність), емоційна чутливість. Спеціальні здібності 

пов'язані з конкретною галуззю (або галузями), наприклад: організаційні, 

когнітивні, продуктивні, художні, виховні, опікунські, обслуговування, 

дотримання порядку, спортивні. Кожні з них характеризуються 

різноманітністю. 

У педагогічній практиці корисною може виявитися теорія множинного 

інтелекту Г. Гарднера. Цей американський психолог і педагог пропонує 

робити діагностику профілю інтелекту дитини і вказувати її сильні сторони 

(домінуючий інтелекти) для розвитку виділених видів інтелекту і 

використання домінуючих здібностей для розвитку слабших. Теорію Г. 

Гарднера можуть використовувати і вчителі, що працюють з обдарованими 

учнями, і вчителі, що проектують освітню діяльність для учнів з повільним 

темпом роботи, з нижчим загальним інтелектом і невисокою мотивацією до 
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навчання [72]. Він виділяє і описує такі типи інтелекту: мовний 

(лінгвістичний), логіко-математичного, фізичний, візуально-просторовий, 

музичний, природничий, інтраперсональний, інтерперсональний, 

екзистенційний. 

 

Освітні та освітньо-терапевтичні цілі в роботі з обдарованими 

учнями: 

- всебічний розвиток; 

- розвиток творчої уяви і дивергентного мислення; 

- формування пам'яті і використання ефективних технік навчання; 

- спрямування на самоосвіту; 

- вміння ставити, реалізовувати і оцінювати власні освітні цілі; 

- налаштованість на систематичність і самостійність; 

- вміння давати об’єктивну самооцінку досягнень; 

- поглиблення самосвідомості і когнітивно-мотиваційних процесів; 

- соціально-емоційний розвиток, в тому числі інтеграція з групою 

однолітків; 

- вміння достойно сприймати оцінку інших та невдачі; 

- формування мовних навичок, необхідних для подальшого розвитку 

таланту. 

 

Дидактичні методи, форми і засоби в роботі з обдарованими учнями 

Пропонується використовувати свідомо обрані дидактичні методи, 

форми і засоби: 

- активізуючі методи, що заохочують до сприйняття і вирішування 

проблем і здійснення власних самоформуючих дій: методи пошуку - 

проблемний і його різновиди: відкриті і закриті проблеми, проблеми типу 

«відкриття» і «винаходу», інтелектуальні та соціально-моральні, а також 

теоретичні і практичні проблеми на основі переживань; 

- евристичний метод, наприклад, мозковий штурм або синектика; 



 
 
 
 

342 

- методи, що розвивають конвергентне мислення, вчать алгоритмічного 

мислення; 

- техніка швидкого навчання, наприклад, швидке читання, мнемотехніка; 

- методи, що розвивають комунікаційні й соціальні навички; 

- практичні методи, наприклад метод проектів, метод завдання; 

- методи інтеграції і навчання співпраці, навчальні ігри; 

- дискусії, що вчать обирати правильні аргументи і поважати інших; 

- тренування творчості, яке об'єднує різні евристичні методи; 

- методи, що допомагають учню виразити експресію в обраній галузі і 

забезпечують знання і розуміння видатних людей і їхніх досягнень, 

формують системи цінностей, почуття естетики і створюють можливість для 

пошуку натхнення; 

- валоризаційні методи: експресійні (наприклад, інсценізації, симуляції, 

драма, пантоміма, методи, що використовують художні або музичні засоби) 

та імпресійні (наприклад, участь в спектаклі, виставці, зустрічі з 

письменниками, музикантами); 

- оцінні методи, що допомагають здійснити самооцінку, оцінку початих 

і виконаних завдань, дати конструктивну оцінку діями інших, а також 

сприймати оцінку від інших; зокрема, від своїх однолітків.  

Індивідуальна робота з обдарованим учнем може мати різні форми 

(одночасно): 

- пристосування методів і форм роботи і навчально-методичних засобів 

до навчального стилю учня; групова робота, мікронавчання; 

- індивідуалізація домашніх завдань і додаткових завдань; 

- здійснення дослідницьких ініціатив, спостереження; 

- виконання навчального проекту; 

- участь у змаганнях; 

- представлення школи поза її межами; 

- ініціювання творчої діяльності, наприклад, написання книжечок, 

віршів, пісень, драматичних творів, постановка спектаклів, діяльність у 
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шкільних гуртках, міні-академії наук та інші види діяльності. 

 

Організаційні форми інтегрованих уроків  

Рекомендується обмежити колективну роботу, під час якої особливо 

обдарованим учням не цікаво, нудно. Колективна робота дає хороші 

результати, якщо застосовується, наприклад, у такі моменти навчального 

процесу: на початку уроку, під час організації вправ і пояснення їх сенсу і 

мети, підсумовування результатів роботи групи, під час підведення підсумку 

уроку, пояснення і задавання домашнього завдання. 

З більшою частотою, ніж раніше, доцільно застосовувати групову 

роботу, в ході якої налагоджуються соціальні зв'язки. До роботи в групах, 

необхідної форми організації уроків у зв'язку з навчальними проектами, слід 

поступово підготувати учнів уже з першого класу. В однорідних групах з 

погляду здібностей учні діляться своїми знаннями та досвідом з учнями з 

аналогічними можливостями, а в групах різного рівня - вчаться підтримувати 

інших, переборювати сором'язливість, представляти в зрозумілій формі свої 

знання. Крім того, рекомендується використовувати випадковий добір у 

групи, щоб під час роботи з досягнення спільних цілей можна було 

інтегрувати дітей з різним соціальним та інтелектуальним потенціалом. 

Індивідуальна робота (однорідна або неоднорідна), наприклад, з 

використанням листків із завданнями дає змогу пристосувати зміст і вимоги 

до можливостей і інтересів учня; особливо учня з повільнішим або швидшим 

темпом роботи. 

Крім роботи в системі класного уроку, варто давати учням можливість 

брати участь у: 

- позакласних заняттях – групи за інтересами, тематичні семінари, 

наукові гуртки; 

- позашкільних заходах, наприклад, в центрах культури, університетах, 

майстер-класах, організованих ентузіастами з певних галузей; 

- конкурсах, турнірах і олімпіадах, тематичних проектах, таборі 
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відпочинку (дає можливість здібним учням підтвердити свої знання). 

 

Дидактичні засоби 

У процесі навчання молодших школярів рекомендується 

використовувати природні (тварини, рослини, пам’ятники природні) і 

технічні (книги, газети, журнали, відео, картини, фотографії, презентації, ігри 

та симуляції) засоби. 

Багатство і різноманітність дидактичних засобів робить навчання більш 

привабливим (дає змогу уникнути нудьги і втоми), а також допомагає 

поглибити знання про їхній зміст. У багатьох випадках таким засобом є 

комп'ютер, але треба пам’ятати про те, що його роль полягає в збагаченні 

освітнього процесу в рамках усіх інших типів освіти. 

Для молодших школярів бажаніше використовувати природні засоби 

навчання, які можна помацати, почути, побачити, відчути. Пропонується 

використовувати CD, DVD (музичні диски, навчальні фільми, мультфільми), 

щоб полегшити і пробудити інтерес до музики, руху, рідної мови та 

іноземних мов. 

Цікавий досвід дають учням шкільні екскурсії, організовані до різних 

об'єктів. Якщо вони мають патріотичний характер, то таким об’єктом може 

бути місце національної пам'яті, історична будівля, пам'ятник; якщо це 

проект професійно спрямований, то можна відвідати поштове відділення, 

команду пожежної охорони, пекарню, млин, автомайстерню тощо. 

 

6.5. Критерії оцінювання і методи перевірки досягнень учня в 

системі інтегрованої освіти 

 

Оцінка рівня освіти ґрунтується на визначенні вчителями рівня і 

прогресу у засвоєнні учнем знань і навичок згідно з освітніми вимогами, що 

випливають з навчального плану і реалізованої навчальної програми. 

У процесі спостереження за розвитком дитини слід використовувати 
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різні можливості для діагностики та вивчення, і в той же час брати до уваги 

індивідуальні особливості. Оцінювання повинно бути природним 

супроводжувати викладання і навчання, поєднуватися з наданням підтримки. 

Слід зазначити, що оцінювання має бути багатошаровим, тобто особа, яка 

оцінює, використовує багато показників, щоб оцінити різні форми діяльності 

учня.  

Запропоновані методи досягнення навчальних цілей охоплюють: 

• детальне ознайомлення з учнем і його оточенням (детальна діагностика, 

систематичне спостереження і відзначення прогресу, ознайомлення з 

особистістю учня і стилем / способом навчання, якому він надає 

перевагу, ознайомлення з сімейним середовищем); 

• пристосування вимог до можливостей окремого учня (звернення уваги 

на спеціальні і індивідуальні навчальні потреби після одержання 

необхідної інформації від фахівців), вибір навчальних методів і засобів, 

організацію освітнього середовища; 

• врахування таких якостей, як ініціативність, підприємливість і 

креативність учня, вміння нестандартно вирішувати проблеми 

відповідально до норм соціального співіснування; 

• систематичну і творчу співпрацю з батьками або опікунами дитини 

(організована відповідно до поточних потреб), розробку навчальних 

методів і виховних установок, постійний контакт школа - дім, учителі - 

батьки / законні опікуни дитини. 

 

Моніторинг успішності учнів і систематична оцінка прогресу має 

важливе значення в процесі навчання і виховання. У початковій (І - ІІІ класи) 

освіті описова оцінка використовується як основна форма оцінки, 

інформування учня і його батьків / законних опікунів про рівень досягнень. У 

разі потреби зміст оцінки має також містити вказівку на можливі напрями 

розвитку навичок. У процесі часткового (внутрішнього шкільного) 

оцінювання слід використовувати способи, визначені статутом школи. 
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Спостереження за шкільною практикою дає змогу утвердити такі, 

запропоновані вчителями рішення: бали, використання марок з конкретним 

умовним змістом, оцінка за прийнятою у школі шкалою, інформаційні та 

вітальні листи (грамоти) для батьків / опікунів, листи (грамоти) для учнів. 

Водночас пропонуємо активніше застосувати самооцінку, адже вона дає 

змогу учню усвідомити, що з ним поділили відповідальність за навчальні 

досягнення. Самооцінка може включати, наприклад, міркування про 

старанність виконання шкільних обов'язків, внесок у командну роботу, 

активну участь, ставлення до однолітків та інші важливі, вибрані вчителем за 

участі учнів, категорії. 

Бажано стежити за досягненнями усього класу і окремих учнів, щоб 

накопичена інформація дала можливість зробити комплексну оцінку рівня 

семестрових і / або річних результатів з урахуванням освітніх можливостей і 

докладених зусиль кожним учнем. 

Моніторинг - це систематичний збір інформації про умови, хід і 

результати освітньої і виховної діяльності, постійне спостереження і 

вивчення наслідків реалізації навчальної програми. Він також є оцінкою 

роботи вчителя.  

Проявами діяльності вчителя, який прагне розробити оцінку зрозумілою 

для учнів і батьків, і такою, щоб вона відповідала інформаційній і 

мотиваційній  функції, є:  

• збір і аналіз достовірної інформації про прогрес у пізнавальних і 

психомоторних досягненнях, а також емоційних реакціях дітей; 

• визначення індивідуальних навчальних потреб учнів, профіль розвитку; 

• спостереження за шкільною кар'єрою дитини і її підтримка, зміцнення 

природної мотивації до навчання; 

• діагностика навчальних досягнень дитини; 

• періодичні перевірки знань і навичок; 

• збір інформації про домашнє оточення і розвиток дитини у попередній 

період, а також даних, отриманих в поточному спілкуванні з батьками 
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або опікунами дитини, які є контекстом для інтерпретації навчального 

прогресу; 

• інформування батьків / опікунів про перебіг розвитку дитину; 

• дотримання умов і способів реалізації навчального змісту визначеного 

чинним навчальним планом. 

Оцінюючи успішність, варто також оцінити зусилля і цілеспрямованість. 

Слід пам’ятати, що учні відрізняються темпами розвитку, і не всі одночасно 

можуть освоїти навички, визначені для різних видів освіти. 

Критеріями оцінки успішності учнів з особливими освітніми потребами 

будуть цілі, яких заплановано досягнути і які визначено в індивідуальній 

освітньо-терапевтичній програмі. 

 

6.6. Рекомендації, що випливають з проведених досліджень 

 

Як з’ясувалося у ході дослідження, загал професійно активних учителів 

не підготовлений належним чином до нової, інтегрованої організації 

шкільного навчального процесу в молодших класах початкової школи, 

водночас до цього не підготовлені належним чином вищі педагогічні 

навчальні заклади, що готують учителів та їхні студенти. Ці спостереження 

свідчать, що слід рішучіше ставити питання про педагогічну освіту і зміну 

ієрархії важливості компетенцій, в тому числі очної освіти. 

Разом з тим треба звернути увагу на відсутність системи професійної 

перепідготовки для великої кількості вчителів початкової (І - ІІІ класи) 

школи, потребу підвищення їхньої кваліфікації та необхідність регулярно 

оновлювати знання. 

Отже, необхідне функціонування ефективної системи безперервної 

освіти і підвищення кваліфікацій вчителів початкової (І - ІІІ) школи, що 

охопить без винятку всіх, хто працює за цією професією. Очікуваним 

кінцевим результатом буде вчитель з такою освітою, який може і хоче 
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вчитися і навчати на засадах інноваційності, який швидко і раціонально 

реагує на все прогресивне і творче. 

 

Далі наводимо рекомендації для різних освітніх ланок. 

Для вчителів початкової (І - ІІІ класи) школи 

 

1. Необхідність підвищення кваліфікації та набуття професійних 

компетенцій 

 

Проведені дослідження, а також спостереження за професійною 

діяльністю вчителів засвідчили, що вони не завжди виявляють сміливість, 

коли мова йде про зміни в галузі освіти. Їхня педагогічна робота часто не є 

впевненою. Вчителі, перед якими ставиться завдання інтеграції, стурбовані, 

наприклад, тим, чи відмовляючись від реалізації певних тем (змісту 

навчання), вони не позбавлять учнів якихось важливих знань, навичок, чи не 

зашкодять засвоєнню певних важливих соціальних компетенцій. Ці 

побоювання можна вважати виправданим, якщо відсутність певного змісту 

означала би позбавлення учнів важливого для розвитку досвіду. Доцільно 

включити до пропозиції професійної перепідготовки, тобто, до програм 

курсів, семінарів, майстер-класів, відкритих уроків та інших форм роботи, що 

пропонуються вчителям, а також до навчально-методичних матеріалів 

питання, присвячені теоретичним і практичним принципам інтегрованого 

навчання. Якщо йдеться про Польщу, то досі вжиті заходи в цій галузі можна 

назвати недостатніми, вони не забезпечують вчителям почуття професійної 

та особистої безпеки. 

Такі компетенції вчителів початкової школи, як: методичні, планування, 

інтерпретації, самокреації, трансгресії, оцінки та інші, мають формуватися на 

основі інтегрованої освіти у її багатоаспектному розумінні. 
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2. Оптимізація підвищення професійних кваліфікацій та 

безперервної освіти в галузі впровадження педагогічної теорії та 

результатів наукових досліджень 

 

Сучасний учитель I - III класів не позбавлений доступу до педагогічної 

теорії, але він не має можливості застосувати її в педагогічній практиці. З 

початку 80-х років помітним є значний вплив на освіту конструктивістської 

теорії навчання на освіту. У багатьох країнах, у тому числі й у Польщі, всі 

спроби здійснення реформ у галузі освіти зумовлюються основними 

принципами конструктивізму. Конструктивістські ідеї, особливо протягом 

останніх кількох років, зумовлюють різні нововведення, що 

запроваджуються вчителями у галузі освіти молодших школярів. Створену 

модель інтегрованого навчання можна розглядати як ілюстрацію 

конструктивістської парадигми навчання і виховання дитини. Важливим 

аспектом конструктивістської теорії навчання є посилання в освітній 

діяльності на внутрішню мотивацію дитини, яку спонукає цікавість, 

внутрішні бажання та інтереси, потреба пізнати і пережити щось незвичайне. 

Сутність інтегрованого початкового навчання полягає у тому, щоб створити 

змістовно багате середовище для активного навчання, яке поважає 

конструктивістську теорію навчання, сприяє навчанню в справжньому, 

реальному і природному для учнів контексті. 

У процесі професійної підготовки і безперервного навчання під час 

майстер-класів і семінарів необхідно разом із учителями перевіряти 

запропоновані моделі інтегрованої освіти і створювати інші, використовуючи 

інноваційний підхід. 

 

3. Системна методична підтримка вчителів, які працюють за 

системою інтегрованого навчання 
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На підставі спостережень за діями вчителів помічено чималий дисонанс 

між загальними педагогічними тезами і принципами, заявленими в 

методичних посібниках для вчителів, та оперативними вимогами до них. З 

одного боку, вчителі вивчають, що таке принципи педагогічного 

конструктивізму, що таке особистісний і гуманістичний підхід до навчально-

виховного процесу, з другого, визначаються стандарти і показники для 

оцінки якості роботи школи. Їх загальний характер і зміст потрібно детально 

вивчати, що роблять органи, які здійснюють педагогічний нагляд (інспектори 

і директори шкіл і навчальних закладів). Формалізм у галузі освіти, що 

загрозливо зростає, розширює планування і документування роботи вчителя, 

тоді як насправді слід говорити про діагностику знань учнів і створення 

сприятливих умов для заохочення їх багатоаспектної діяльності. 

Рекомендовано дозволити використовувати у школі тільки програми з 

інтегрованого навчання, що спостерігається на даний момент (Пор: Програма 

2017 - Буквар відкривачів). 

Більшість авторів програм і підручників декларує розвиток 

самостійності мислення учнів, творчість, але у своїх освітніх пропозиціях 

торкаються переважно когнітивного розвитку учня, використовуючи, як і 

раніше, предметне навчання. У сучасних програмах не повинно бути такої 

педагогічної практики. 

 

4. Зміна ставлення вчителів до цілей навчання 

 

Аналіз ситуацій на уроках, де велося спостереження, дає змогу 

стверджувати: вчителі використовують навчальні ситуації, які переважно 

працюють з пам'яттю учнів, а не з мисленням і мисленнєвими процесами, з 

яких ця пам’ять складається (аналіз, синтез, порівняння, абстрагування, 

узагальнення, висновки, оцінка). 

Технологічний інструменталізм виражається також у тому, що вчителі 

переважно обирають “рецепт”, що треба зробити, щоб досягти бажаного 
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результату, і переконані у високій ефективності розроблених заходів і 

досягнутих успіхів. Вчителям бракує знань з психології, когнітивної 

психології, прогресивістського орієнтування. Якщо ж вони знають і 

приймають принципи Ж. Піаже, Л. Виготського, К. Роджерса, то їм часто 

бракує вміння використати ці знання на практиці. Не поширюють, не 

полегшують роботу вчителів також і консультанти та автори програм і 

підручників. Отже, вони мають проходити системне професійне 

удосконалення, щоб вплив усіх суб’єктів, які відповідають за якість 

безперервної освіти, був узгоджений. Це є умовою успішної реалізації змін в 

системі освіти.  

 

5. Мотивація вчителів щодо дотримання педагогічних принципів 

 

Для забезпечення якості навчального процесу особливо важливим є 

принцип свідомості, який вимагає розуміння педагогом процесу 

проектування цілей та професійного і оптимального використання всіх 

складових системи освіти, а також форм представлення реальності, 

справжність емоцій та накопиченого досвіду. Зазначимо, що йдеться не 

стільки про “намальовану реальність”, представлену на фотографіях, у 

цифрах, у текстах, але й про природну, актуальну реальність. Навчання за 

посередництва читання, навчання за посередництва оповіді є джерелом 

певних знань, але незрівнянно ціннішим і міцнішим на даному етапі освіти є 

знання, накопичене на основі самостійного досвіду і відкриття. Слід 

мотивувати вчителів до проведення екскурсій і цільових спостережень, 

спрямування уваги дітей на навколишній світ. 

Ще одним тривожним явищем у початковій освіті, особливо у І - ІІІ 

класах, є присутнє у багатьох підручниках і робочих зошита домінування 

структурованих, однобічних (тобто таких, що мають когнітивний характер) 

однорідних (наприклад, таких, що вимагають відтворюючої активності) 

завдань, штучних, нав'язаних, не пристосованих ані до потреб чи інтересів 
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учнів, ані до їхніх можливостей. Дослідження показують, що досі домінує 

передача готового, декларативного знання, яке нав’язує програма або обирає 

вчитель. Крім того, передача знання зосереджується навколо так званого 

публічного знання. Для дитини інформація, яку вона одержує, є надійною, до 

неї не виникає сумнівів. У результаті, діти пізнають “сплющену, одношарову, 

спрощену, ідилічну та однакову для всіх реальність, коли заповнюють 

незліченну кількість сторінок робочих зошитів”. Це не заохочує дітей до 

деконструкції так званої правди про світ та укріплює монологічний характер 

освіти. Якби використовувався метод проектів, ситуація змінилася б (додаток 

6, 7, 9, 10). Це завдання стоїть перед шкільними видавництвами, авторами 

підручників та робочих зошитів. У процесі підвищення професійних 

кваліфікацій слід реалізувати ці постулати (додаток 11).  

 

6. Проектування цілей, що сприяють розвитку особистості дитини 

 

Існуюча система освіти нехтує щораз більше сферами індивідуального 

розвитку дитини, натомість акцентуючи на інтелектуальних компетенціях 

(вміння читати, писати, лічити). Ці компетенції найлегше перевірити на 

практиці, саме тому вони стали основним чинником, що визначає успіх учня 

в школі, і саме тому вони є підставою для визначення якості роботи вчителя і 

школи. Тим часом освітня діяльність вчителя, розвитку дитини, повинна 

виконувати одночасно дві функції. Перша пов’язана з досягненням 

короткострокових цілей, постановкою таких завдань, які можуть 

задовольнити поточні потреби дитини. Друга пов’язана з роллю, яку 

завдання можуть відіграти у розвитку дитини, наприклад, у розвитку 

інструментів пізнання і сприйняття навколишнього світу. Слід підкреслити, 

що в навчальному процесі ми часто вдосконалюємо інструменти пізнавання 

світу і даємо їх в руки дитині, але не навчаємо використовувати їх свідомо. 

Визначені вчителями навчальні цілі щоразу повинні передбачати не тільки 

когнітивний, а й соціальний, емоційний, духовний, фізичний і мовний 
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розвиток. Відображення цього підходу - рефлексія вчителів, що є спробою 

відповісти на питання, яка інформація потрібна у процесі навчання, які 

навички слід формувати, а які розвивати, як впливати на ствердження 

необхідності існування соціальних стандартів і принципів співіснування в 

групі. У сценаріях уроків і їх реалізації слід ширше використовувати 

предметні методики, наприклад, хід рішення текстового завдання, хід 

вивчення нового музичного твору, розв’язання технічної задачі або якоїсь 

проблеми, а також письмові вправи. Початкова освіта має бути 

дослідницькою, тобто такою, що передбачає різні вирішення і базується на 

когнітивній цікавості дитини, яка є головним мотивом дії. 

Оперативні цілі допомагають учителю визначити подальші етапи 

засвоєння учнями складових елементів навичок. Вони захищають учителя від 

надмірного змісту, що розуміється як теми для розвитку дослідницьких 

навичок і пошуку творчих рішень.  

Навчальні цілі (оперативні або загальні) мають розроблятися з 

урахуванням вимог навчального плану інтегрованого навчання, навчального 

плану, досвіду та інтересів учнів і когнітивних потреб дітей віком від 6 до 10 

років. Категоризація і конкретизація цілей інтегрованого навчання є умовою 

досягнення учнями більшого успіху в навчанні з огляду на застосування 

принципу “малих кроків” (E. Ґрущик-Кольчинська). 

З метою оптимізації навчального процесу слід уникати надмірного 

повторення цілей навчання та одноманітності і шаблонності у змісті 

навчання. 

Можна досягти кращих результатів інтегрованого навчання за рахунок 

зведення до мінімуму використання підручників, робочих зошитів і карт 

індивідуальної роботи як джерел знань, а замість них запланувати навчання, 

засноване на досвіді, спостереженнях, дії і творенні.  
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Для системи безперервної освіти і підвищення кваліфікації вчителів 

початкової (І - ІІІ класи) школи 

 

Окремої уваги потребує ситуація безперервної освіти і підвищення 

кваліфікації в умовах впровадження інтегрованого навчання. Наші 

рекомендації, що мають дорадчий характер, результат ретельного вивчення і 

аналізу актуальної ситуації у цій справі. Вони враховують думки вчителів, 

які брали участь у дослідженні. Отже, слід дбати про якість підвищення 

кваліфікації вчителів початкової школи.  

У рамках підвищення кваліфікації в програмах семінарів для вчителів 

доцільно більше розміщувати матеріалів з психології розвитку і показувати 

зразки їх застосування на практиці, поглибити психологічні та автокреативні 

компетенції педагогів. Найбільше переконує вчителя в необхідності 

ознайомлення з новими педагогічними ідеями участь у відкритих уроках, 

можливість спостерігати за позитивними результатами під час впровадження 

змін. 

Потребує удосконалення професійна підготовка вчителів до створення 

авторських програм інтегрованого навчання, сценаріїв уроків, навчальних 

проектів та їх впровадження і оцінки. Реалізацію програми треба 

підпорядковувати освітнім цілям, значною мірою індивідуальним, 

розробленим після початкової діагностики учня (дитини). У подальшому 

навчанні використовувати власні знання учня; 

У навчальних програмах для кандидатів у вчителі дошкільного 

виховання і початкової освіти необхідно збільшити кількість годин з 

педагогічної діагностики; 

Крім лекцій, доцільно запланувати виконання робіт з діагностики: - дати 

кандидатам у вчителі можливість набути досвід у цій галузі безпосередньо; 

- ліквідувати рутинний обов'язок розробляти розподіл змісту навчання 

на тривалий відрізок часу, натомість впровадити обов'язкове поточного 
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планування на основі результатів діагностики, що має проводитися 

систематично; 

- звести до мінімуму використання підручників і робочих зошитів задля 

вільної творчості учнів, реалізації навчальних проектів, що базуються на 

когнітивній цікавості учнів; 

- впроваджувати цікаві форми активності - індивідуальну роботу, 

групову роботу, диференціювати освітні вимоги до учнів; 

- здійснити реорганізацію навчального змісту в I - III класах, відійти від 

повторювання вибраного змісту у формі кола тривалістю 2 - 3 дні, і перейти 

до більших часових одиниць, що тривають декілька днів або навіть тижнів, 

якщо учні зацікавлені предметом;  

- відмовитися від фрагментарних змін задля запланованих системних. 

Зміни змісту навчання у програмах (реформа програм) не принесуть 

очікуваних результатів, якщо вони не супроводжуватимуться змінами в 

проектуванні навчальних ситуацій. У проаналізованих навчальних 

програмах, яких було більше ста, не помічено суттєвих відмінностей 

порівняно з існуючою програмою; 

- варто навчити вчителів початкової освіти співпрацювати з командою 

(робочою групою). Вчитися один в одного, переконувати у правильності 

припущень, множити результати підвищення професійної підготовки. 

Вчителі І - ІІІ класів перебувають у добрій ситуації, адже у кожній школі їх, 

як мінімум, є четверо, тож вони можуть бути предметною або / і проблемною 

(завданнєвою) командою. 

Потребує модернізації система консультацій та підвищення 

кваліфікацій. Нині не всі вчителі початкової освіти можуть скористатися 

допомогою та інструкціями вчителів-методистів, яких бракує. Необхідно 

впровадити зміни до законодавства, які дали б змогу створити іншу систему 

працевлаштування і роботи вчителів, що є методичними консультантами. 

Піклування про умови професійного зростання вчителів передбачає 

підготовку професійних кадрів шляхом неперервної освіти консультантів з 



 
 
 
 

356 

питань початкової освіти, методичних консультантів в цій галузі та лідерів 

початкової (І - ІІІ класів) освіти. У безпосередній і майже щоденній співпраці 

з учителями вони здатні прискорити впровадження новітніх освітніх 

тенденцій і стежити за оптимальними умовами цих перетворень. 

 

Для видавництв і авторів методичних матеріалів для вчителів і 

учнів І - ІІІ класів 

 

Система інтегрованої освіти не повинна привести до зникнення будь-

якого з уже існуючих напрямів освіти - польської мови, екологічного, 

соціального, етичного, математичного, природничого, художнього, 

технічного і фізичного; позбавлення учнів досвіду в цих галузях, 

перетворивши освіту на фрагментарну і не давши можливості здобувати 

значні імпульси для розвитку. Автори навчальних програм, підручників і 

навчальних пакетів у створенні цих матеріалів повинні використовувати 

цілісний підхід. 

Якщо у запропонованих учителям I - III класів сценаріях є визначення 

оперативних цілей, то воно повинно бути ретельним і точним, з висвітленням 

навчально-виховних ситуацій до ходу уроків, які сприяють досягненню 

визначених цілей. Оперативні цілі на цьому етапі навчання слід розуміти як 

структурування змісту і визначення рівня деталізації. Операціоналізація, 

тобто розподіл діяльності у часі, що спрямовується на розвиток уміння 

читати, писати і лічити, є великою допомогою для вчителів. Вони отримують 

точну інформацію про те, який зміст навчання має бути реалізований у І 

класі, який - у II, а який - у III класі. 

Дії вчителя, обумовлені цілями навчання, слід проектувати з 

використанням природних (якщо це можливо) і практичних джерел знань; 

побудова знань учнями - це набування постійних, різноманітних знань, що 

включені в систему значень, якими дитина вже володіє. Цьому сприяє 

педагогічна робота з використанням методу навчальних проектів, стратегії 
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вирішення проблем, проектування навчальних ситуацій, які допомагають 

вивченню, формулюванню гіпотез, перевірці та іншим заходам. 

Корисним для педагогів-практиків може бути впровадження змін у 

роботу за методом проектів (розробка методологічної концепції), а також 

відображення виучуваних питань у змісті навчальних програм безперервної 

освіти та інших формах професійної підготовки вчителів початкової (І - ІІІ 

класи) школи. Доцільно використовувати ключові компетенції, які мають 

інтегруючий характер. 

 

Для вищих педагогічних шкіл та університетів, що готують 

кандидатів у вчителі I - III класів 

 

У навчальних програмах вищих педагогічних шкіл з предмета “Історія 

виховання” за спеціальністю “Дошкільна педагогіка і педагогіка початкової 

(І - ІІІ класи) школи” слід посилити ті педагогічні системи, автори і 

послідовники яких теоретично обгрунтували основи інтегрованого навчання. 

Ці питання студенти повинні особливо ретельно вивчити. 

У навчальних програмах навчальних для спеціальності “Дошкільна 

педагогіка і педагогіка початкової (І - ІІІ класи) школи” слід звернути увагу 

на професійну підготовку кандидатів до реалізації предметних методик, а 

потім ввести заняття і вправи з інтегрованого планування, наприклад, 

створення навчальних проектів, навчання з використанням центрів праці, 

проблемного навчання, розробки розкладу, створення інтегрованих 

(комплексних) контрольних робіт, описових оцінок. Всі ці дії повинні 

базуватися на психологічних знаннях про розвиток когнітивних компетенцій 

молодших школярів.  

Використовуючи можливості навчання у навчальних закладах, що 

мають педагогічний профіль, слід, наскільки це можливо, довірити 

практикам реалізацію занять з предметних методик. У програму педагогічної 
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практики необхідно включити питання, що стосуються спостереження, 

підготовки, проведення та оцінювання інтегрованих уроків. 

 

Для органів, що відповідають за законодавче забезпечення і 

педагогічний нагляд 

 

Слід продовжити пошук оптимальної стратегії для впровадження 

викладання-навчання за системою інтегрованого навчання, залучаючи до цієї 

діяльності всіх суб’єктів освіти і органи, що відповідають за якість освіти в 

Польщі (Міністерство народної освіти, Міністерство науки та вищої освіти, 

обласні управління освіти, установи органів місцевого самоврядування, тобто 

установи, що ведуть школи, директори шкіл і педагогічних навчальних 

закладів, батьківські комітети, освітні об'єднання). 

Необхідно модифікувати систему підвищення кваліфікації вчителів, 

глобально її реформувавши, відновити водночас каскадну систему навчання, 

яка дасть змогу охопити підвищенням кваліфікації всіх учителів, що вкрай 

важливо в епоху реформування системи освіти. Підвищенням кваліфікації і 

безперервною освітою мають бути охоплені усі вчителі I - III класів на 

безкоштовній основі. 

Добре було б для кандидатів у вчителі початкової школи створити 

можливість набути досвіду в галузі сучасного і творчого планування уроків. 

Необхідно підтримувати і розширювати автономію вишів у розробці 

навчальних програм і очікуваних результатів, включити до змісту навчання 

питання, які допоможуть учителям інтегрованого навчання набути необхідні 

компетенції. Участь вчителів у добре спланованих і реалізованих семінарах 

на цю тему назавжди захистить їх від помилок у справі інтеграції. 

У ході здобуття стаціонарної, заочної і післядипломної освіти слід у 

співпраці викладачів (програмні ради), студентів і слухачів формувати 

усвідомлення, що учитель є автором уроку і особисто відповідає за хід 

навчання і виховання. 



 
 
 
 

359 

 

Для дослідників педагогіки початкової (І - ІІІ класи) школи 

 

Пошук найкращого способу навчання дітей в I - III класах - це процес 

тривалий. Плодотворним є обмін результатами досліджень на міжнародних 

та національних наукових і науково-методичних конференціях, обмін 

спостереженнями на сторінках педагогічних видань і журналів. Слід 

продовжувати розвиток і створення концепцій педагогічної роботи, 

адаптуючи їх до потреб і очікувань дітей, з урахуванням соціально-

економічних, культурних та цивілізаційних реалій. Кожна концепція повинна 

бути динамічною, інноваційною та педагогічно новаторською. 

Критичний аналіз наукової літератури дає можливість зробити висновок, 

що у педагогіці початкової (І - ІІІ класи) школи бракує чітко визначеної 

концепції інтегрованого навчання, яка цілком відповідала б потребам і 

можливостям освіти XXI століття. Безліч цінних вирішень ще не стали 

новою, теоретично обґрунтованою якістю, що базується на принципах 

конструктивізму і персоналізму. Нове ретроспективне прочитання принципів 

інтегрованого навчання може значно збагатити сучасні досягнення 

педагогіки початкової (І - ІІІ класи) школи. 

Удосконалення потребує інтеграція змісту існуючої освіти у логічну, 

організовану за обраними критеріями структуру знань таким чином, щоб 

інтегровані уроки не були простою сумою виучуваних предметів. Доцільно 

проводити подальші дослідження якості інтеграції з метою звести до 

мінімуму неефективні підходи і замінити їх на оптимальні. Така діяльність 

вплине на реалізацію практичної і прогностичної функції педагогіки. 

Слід підвищити рівень знань про психологічний розвиток дитини та 

активно їх використовувати у процесі навчання і виховання. Організація 

діяльності протягом дня має супроводжуватися турботою про всебічний 

розвиток учня. Для досягнення цієї мети необхідно розширити 

репрезентативність навчального змісту у етичному, соціальному, 
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художньому, технічному, музичному і фізичному видах освіти. Дослідження 

показали надмірну представленість деяких видів освіти та маргіналізацію 

інших. Необхідною умовою правильного формування рухових навичок учнів 

є свідомо запланована і здійснювана дидактична робота. Формуючи загальну 

фізичну справність, ми розвиваємо адаптаційну здатність організму. 

Покращується імунітет і здатність організму до тривалих навантажень у 

різних умовах. Вважаємо, що в руховому розвитку дітей віком від 7 до 10 

років повинні переважати уроки у вигляді ігор і заходів, що проводяться в 

спокійній і дружній атмосфері, яка сприятиме формуванню соціальної 

компетентності. 

У педевтологічних працях слід розглянути характеристики компетенцій 

вчителя інтегрованої освіти учнів І - ІІІ класів, що дасть змогу вищим 

педагогічним навчальним закладам описати очікуваний професійний профіль 

випускника. 

Результати досліджень є джерелом рефлексії та реінтерпретації 

принципів інтегрованого навчання, перевірки поглядів, думок і оцінок 

методичної та предметної підготовки вчителів, пошуку оптимальних рішень 

у справі планування і впровадження змін. 

Починаючи з вісімдесятих років ХХ століття, у польській літературі все 

частіше звертається увага на невідповідність педагогічної освіти і якості 

здійснюваної виховної роботи, навіть говориться про декоративну роль 

педагогічних знань, з якими виходять випускники вищих педагогічних шкіл 

та університетів. Тому виникають питання, чи може наука надати точні 

пояснення і вказівки щодо процесу навчання в школі, яке сьогодні є 

динамічним і унікальним. 

Результати наукових досліджень підтверджують не тільки необхідність 

освіти, яка дала б можливість вчителям по-різному брати участь у розвитку 

учня, вони також визначають реальну можливість її реалізації в сучасній 

соціальній реальності. Основними умовами освіти, що сприяє розвитку, є 

узгодженість цілей навчання і виховання з цілями розвитку, узгодженість 
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очікувань дитини з цілями дорослих, узгодженість взаємин між учителями і 

батьками, узгодженість політики в галузі освіти уряду / міністерства і 

суспільства. Потрібно здійснювати системно підготовлені зміни в галузі 

освіти на основі висновків, отриманих під час проведення досліджень. 

 

Коротка характеристика змісту додатків, що ілюструють 

теоретичне і практичне розуміння інтегрованого навчання 

Для проведення дослідження необхідно було розробити інноваційні 

дослідницькі інструменти для збирання даних щодо знань учителів про 

інтегровану освіту; про теорії / системи / поняття інтегрованого навчання, 

про навички в галузі інтегрованої освіти і про установки професійно 

активних учителів, від яких очікують змін і вдосконалення професійних 

навичок, що ними вони вже володіють. 

Авторські інструменти дослідження. Додатки 1 – 4 є прикладом таких 

дослідницьких інструментів. Додаток 1 – це анкета для вчителів початкової 

(I – III класи) освіти, яку використано для збору інформації про знання 

респондентів теоретичних (знання) і практичних (навички, установки) основ 

інтегрованого навчання. Додаток 2 містить перелік питань до вчителів I – III 

класів, які дають можливість ознайомитися з тим, як вони розуміють систему 

інтегрованої освіти, а також оцінити їх рівень підготовки до навчання за 

новою системою. Додаток 3 – це матриця, що складається з критеріїв аналізу 

планів інтегрованих уроків; вона дає змогу вчителям, що планують і 

проводять уроки, здійснити самооцінку компетенцій щодо визначення 

інтегрованих цілей, інтегрування навчального змісту, методів, форм і засобів 

навчання в процесі інтегрованого навчання. Додаток 4 є переліком 

спостережень за інтегрованими уроками; показники спостереження 

одночасно є критеріями оцінки якості ступеня та рівня інтеграції. 

Додаток 5 – це навчальний план початкової (I – III класи) освіти та 

результати навчання, яких діти мають досягти після закінчення третього 

класу. Це черговий, шостий, навчальний план, що видано з 1999 року. В 
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ньому можна знайти найбільш чітко визначенні вказівки для щодо роботи за 

системою інтегрованої освіти, рекомендацію використовувати метод 

навчальних проектів, необхідність розвитку соціальних та мовних навичок, 

використання культурної і цивілізаційної спадщини. Навчальний план 

представляє результати в рамках різних видів освіти і не має інтегрованого 

характеру. Це завдання має виконати педагог. 

Зразки планування інтегрованих уроків наведено у додатках 6 і 7. Такі 

сценарії охоплюють теми дослідницького характеру, інтегровані цілі 

(загальні) і оперативні цілі, а також цікаві, з погляду учня, навчальні 

завдання. Хід уроку відображає навчальний зміст, що відповідає різним 

видам освіти (предметам у старому розумінні). Цікавий спосіб планування 

інтегрованих уроків представлено у додатку 8. Використовуючи цю модель 

планування, вчителі можуть створити учням умови для пошуку, дослідження, 

розвитку логічного мислення, асоціації, кодування і формування висновків та 

представлення результатів. 

У додатках 9 і 10 наведено приклади навчальних проектів; один – 

мовний, а другий – регіональний. Вони доводять, що навчальні теми і зміст 

можуть мати різні джерела походження і випливати з різних потреб як 

учителя, так і учня. Участь учнів у виконанні навчальних проектів формує 

соціально і мовну компетентність, дає змогу кожній дитині діяти відповідно 

до її пізнавальних можливостей та інтересів. 

План роботи вчителя-консультанта (додаток 11) є зразком планування 

завдань в галузі професійної підготовки вчителів I – III класів; у тому числі 

вдосконалення професійних навичок роботи за системою інтегрованої освіти. 

Підготовлений для кожного навчального року перелік навчальних 

конференцій, курсів, семінарів, майстер-класів та відкрити уроків має 

ґрунтуватися на потребах учителів і освітній політиці держави (Міністерство 

національної освіти). Завдання вчителя-консультанта полягає в тому, щоб 

допомогти вчителям інтегрувати навчальний план, а також представити 

відповідні навчальні програми, надати методичні матеріали, розклад уроків, 
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робочі зошити для учнів, контрольні роботи (додаток 15), а також інші 

роботи, які можуть стати у нагоді у процесі інтегрованого навчання і 

оцінювання молодших школярі (додаток 16). 

Додатки 12 – 14 містять зразки змінених навчальних планів для вищих 

навчальних закладів. Студенти спеціальності «Дошкільна педагогіка та 

педагогіка початкової (I – III класи) школи», незважаючи на те, що вони є 

тільки кандидатами у вчителі, крім предметних методик, повинні 

ознайомитися із способами інтегрування навчального змісту і вибору моделі 

інтегрованого навчання (теоретичні та практичні основи інтеграції, навчальні 

проекти, стратегія проблемного навчання тощо). Аналогічний підхід слід 

застосовувати в системі післядипломної освіти, коли вчителі хочуть набути 

додаткові кваліфікації для роботи в I – III класах. Цю мету також має 

педагогічна практика за програмами практики для кандидатів у вчителі 

початкової школи, яка проводиться протягом трьох років бакалаврату (480 

або 360 годин), а також у післядипломній освіті (150 або 120 годин). Зміни в 

навчальному плані – це один із заходів, спрямованих на оптимізацію 

впровадження змін у галузі освіти. 

Авторські інтегровані контрольні роботи. Система інтегрованого 

навчання передбачає здійснення іншої підготовки для методистів та / або 

вчителів і консультантів, у тому числі викладачів вишів, ніж підготовка для 

предметного навчання. Вона передбачає інші інструменти перевірки знань, 

умінь і поведінки, а саме інтегровані контрольні роботи, що представлено у 

додатку 15. 

Зразки описової оцінки успішності учнів. Остаточною метою 

інтегрованої освіти є підготовка описової оцінки, яка являє собою 

синтетичний опис компетенцій учня – знання, навички та соціально бажана 

поведінка (додаток 16). Надання вчителям таких зразків, безумовно, 

сприятиме системному підходу у використанні інтегрованої освіти, 

починаючи від планування, проведення уроків і закінчуючи оцінюванням 

навчального прогресу. 
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Техніка нейрон-модель. Планування та оцінювання уроків з 

використанням техніки нейрон. Серед різних моделей інтегрованого 

навчання ефективним є метод нейрон (додаток 17). Використовуючи цей вид 

ментальної карти, вчителі віднайдуть у чинній навчальній програмі 

результати, яких можна досягнути в рамках актуальних видів освіти. 

Застосування цього методу є корисним на стадії планування, моніторингу та 

оцінювання інтегрованої освіти, про що свідчать додатки 18 – 20. За 

допомогою цієї системи можна аналізувати відповідність ключовим 

компетенціям, що визначені Європейським Парламентом (додаток 20). 
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Висновки до шостого розділу 

 

Проведені експериментальні дослідження заповнили прогалину, 

наявність якої перешкоджало 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 ‒ 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. 
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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 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 
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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 
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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 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 
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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.  

Аналіз освітніх звітів і доповідей базувався на процедурах, характерних 

для педагогічного конструктивізму. Розглянуто концепції критичної 

педагогіки і соціології освіти. 
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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, 
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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 ‒ 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 



 
 
 
 

372 

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 

супроводжуватися належним вивченням і аналізом якості виконуваної 

роботи з метою сучасної і майбутньої оптимізації діяльності. Результати 

досліджень свідчать про прогностичний характер передумов початкової 

освіти та вищих ступенів освіти; можна на цій підставі передбачити 
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інтенсивний розвиток інтегрованої освіти, пошук оптимальних шляхів 

інтеграції, збагачення теоретичних та методологічних ресурсів, а відтак 

поглиблення обізнаності вчителів і керівників освіти, а також батьків учнів 

початкових класів, і нарешті - всього суспільства. 

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, активізуючі 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 (проект реформи 

“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 
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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 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 
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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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Додаток 1. 

Анкета для вчителів інтегрованого навчання I-III класів 

 

Załącznik 1 

 

Kwestionariusz ankiety pt. Projektowanie zintegrowanych celów 

dydaktyczno-wychowawczych dla nauczycieli klas I-III 

 

Szanowni Państwo, 

prowadzę badania na temat stanowienia celów w pracy dydaktyczno-wycho-

wawczej, w nauczaniu zintegrowanym, przez nauczycieli klas I–III szkoły 

podstawowej. 

Proszę o udzielenie odpowiedzi na zamieszczone w ankiecie pytania. 

Zebrane za ich pomocą dane posłużą do opracowania teorii mającej na celu 

doskonalenie jakości pracy nauczycieli w zakresie kształcenia zintegrowanego. 

 

1. Co zdaniem Pani/Pana stanowi źródło podstawowych celów i zadań, 

jakie powinny być realizowane w pracy z uczniem w klasach I-III w warunkach 

nauczania zintegrowanego? 

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

2. Jakim wartościom powinno się dać priorytet w edukacji dzieci w 

klasach I-III? 

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

3. Jaki związek zdaniem Pani/Pana zachodzi między pojęciami: wiedza-

sprawność-wartość? 

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

4. Jakie rodzaje celów stanowi Pani/Pan w nauczaniu zintegrowanym? 

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

................................................................................................................................. 
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5. Na czym zdaniem Pani/Pana polega operacjonalizacja celów 

kształcenia? 

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

6. W czym wyraża się zdaniem Pani/Pana świadomość nauczyciela 

nauczania początkowego w zakresie stanowienia zintegrowanych celów 

edukacyjnych? 

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

7. Proszę podać kilka przykładów sytuacji, w których formułuje 

Pani/Pan cele dydaktyczno-wychowawcze o charakterze zintegrowanym?  

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

8. Z jakich źródeł korzysta Pani/Pan przy stanowieniu celów 

dydaktyczno-wychowawczych zajęć zintegrowanych? 

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

9. Kto Pani/Panu pomaga w określaniu celów zajęć zintegrowanych? 

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

10. Jaki jest Pani/Pana pogląd na temat obowiązku pisania przez 

nauczycieli konspektów i określania w nich celów zajęć? 

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

11. W czym zdaniem Pani/Pana wyraża się realność celów dydaktyczno-

wychowawczych? 

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

12. Proszę podać przykład dowolnego celu dydaktyczno-

wychowawczego: 

a) ogólnego..................................................................................................

.....................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

b) zoperacjonalizowanego...........................................................................

.....................................................................................................................................

................................................................................................................................. 
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13. Jaką rolę Pani/Pana zdaniem pełnią cele dydaktyczno-wychowawcze 

projektowane przez nauczycieli? 

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

14. Jaka jest rola Pani/Pana uczniów klas 0-III w projektowaniu celów 

dydaktyczno-wychowawczych zajęć zintegrowanych? 

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

15. W jaki sposób sprawdza Pani/Pan osiągnięcie założonych celów? 

.....................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

16. Czy podczas Pani/Pana studiów pedagogicznych przekazywano 

wiedzę dotyczącą wartości i ich roli w pracy nauczyciela? 

 

          

Proszę o przykład, jeśli została wybrana odpowiedź „tak” 

.....................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

17. Czy w procesie kształtowania Pani/Pana umiejętności pedagogicznych 

z zakresu formułowania celów nauczania zintegrowanego odwoływano się do 

wartości? 

 

 

 

18. Proszę dokonać samooceny umiejętności stanowienia celów 

zintegrowanych w skali 0–6: 

 

 

 

 

 

cele formułowane  

19. Proszę dokonać oceny (w skali 0-6) relacji między zakładanymi 

celami a uzyskiwanymi efektami w kształceniu zintegrowanym. 

 

 

20. Jakie czynniki wpływają na obniżenie efektów kształcenia w 

odniesieniu  

do założonych wcześniej celów dydaktyczno-wychowawczych zajęć 

zintegrowanych? 

.....................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

tak nie 

tak nie 

a) cele formułowane ogólnie  
 

b) cele formułowane operacyjnie 
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Proszę o podanie danych: 

 

Płeć  

 

 

 

Wykształcenie ...................................Specjalność ....................................... 

 

Staż pracy pedagogicznej  

 

 

 

 

 

 

Stopień awansu zawodowego 

 

 

 

 

Lokalizacja przedszkola      Lokalizacja szkoły podstawowej    

 

 

 

 

Dziękuję za udzielenie informacji 

 

 

K M 

0-3 

4-10 

11-20 

powyżej 

20 

Wieś Miasto Wieś Miasto ………. 

brak Stażysta Kontraktowy Dyplomowy Mianowany 
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Додаток 2. 

Перелік питань анкети для вчителів інтегрованого навчання 

 

Załącznik 2 

 

Kwestionariusz ankiety dla nauczyciela nauczania zintegrowanego 

 

Szanowni Państwo, 

jestem w trakcie pisania rozprawy habilitacyjnej, która wymaga 

przeprowadzenia badań. Temat rozprawy i jej problematyka są związane z 

nauczaniem zintegrowanym (całościowym) w klasach I-III szkoły podstawowej. 

Uprzejmie proszę o udzielenie rzetelnych odpowiedzi na niżej zamieszczone 

pytania, przez wybranie już zaproponowanych lub przez wpisanie własnych. 

Dziękuję. 

1. Dane o nauczycielu: 

a) płeć: 

 

 

b) wykształcenie: 

 

 

c) staż pracy: 

 

 

d) miejsce pracy: 

 

 

e) rodzaj placówki: 

 

 

2. Doświadczenie w nauczaniu systemem zintegrowanym: 

 

 

  od kiedy ................................................ 

K M 

mgr wyższe zawodowe SN inne 

0-5 

lat 

6-10 lat 11-20 lat 20 lat i więcej 

miasto wieś 

szkołą podstawowa szkoła filialna 

Tak Nie 
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3. Czy podczas studiów poznała/poznał  Pani/Pan założenia teoretyczne 

kształcenia zintegrowanego? Proszę wymienić przykład/przykłady takich 

systemów pedagogicznych. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

 

4. Jakie doskonalenie zawodowe podjęła/ął Pani/Pan w celu 

przygotowania się do nauczania systemem całościowym - zintegrowanym (Nazwa 

formy/wymiar godzin/organizator) 

a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

c) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

4.   Jak ocenia Pani/Pan zdobytą podczas szkolenia wiedzę z zakresu 

podstaw teoretycznych kształcenia zintegrowanego? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

5. Według jakiego programu nauczania zintegrowanego Pani/Pan 

pracuje? 

Tytuł . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

Numer dopuszczenia do użytku szkolnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

Autor/Autorzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

6. Proszę podkreślić te cechy, które według Pani/Pana decydują o 

nauczaniu zintegrowanym. 

a)   jeden podręcznik (zeszyt ćwiczeń), 

b)   brak podziału na przedmioty, 

c)   nauczanie i uczenie się bez dzwonków, 

d)   jeden nauczyciel uczy „wszystkiego” w danej klasie, 

e)   zajęcia danego dnia koncentrują się wokół jednego tematu, tzw. tematu 

dnia, 

f)   ocena opisowa, 



11 

 

g)   rozumienie istoty nauczania zintegrowanego przez nauczyciela, 

h)   aktywizujące stosowanie metod, form i środków dydaktycznych, 

i)   inne (jakie?) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7. W czym według Pani/Pana wyraża się istota edukacji zintegrowanej? 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

8. Proszę napisać krótko, co według Pana/Pani stanowi treść edukacji 

zintegrowanej? 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

9. Skąd czerpie Pani/Pan informacje czego i jak należy uczyć w klasach 

1-3? 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

10. Jak według Pani/Pana najlepiej integrować tematykę nauczania w 

klasach I-III ? 

a)   wokół pór roku, 

b)   wokół kręgów środowiskowych ucznia (dom, szkoła, okolica . . . . . . . .), 

c)   wokół wielkich postaci, 

d)   wokół pojęć, związanych z poszczególnymi edukacjami, 

e)    biorąc pod uwagę zainteresowania uczniów, 

f)    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11. Jak według Pani/Pana najlepiej scalać działania edukacyjne uczniów? 

a)  wokół fundamentalnych umiejętności, np. słuchanie, czytanie, 

b)  wokół celów kształcenia i wychowania, 

c)  wokół efektów (osiągnięć), 

d) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

12. Proszę wymienić czynniki sprzyjające edukacji zintegrowanej. 

a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

c) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

d) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

e) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

f) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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13. Co według Pani/Pana stanowi istotną przeszkodę w funkcjonowaniu 

nauczania zintegrowanego? 

a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

c) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

d) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

14. Jeśli odpowiadając na pytanie drugie wybrała/ł Pani/Pan odpowiedź 

„tak” proszę podać kilka argumentów przemawiających za nauczaniem 

zintegrowanym. 

a) ekonomiczne (jeden wstęp do zajęć, jedno zakończenie), 

b) dostosowanie do efektywności psychofizycznej uczniów, 

c) prace plastyczne i zadania techniczne uczniowie realizują do końca, bez 

konieczności przerywania i odkładania, 

d) nauczenie zintegrowane daje uczniom możliwość pracy w grupach, 

e) podnosi poziom aktywności uczniów, 

f) poprawiły się relacje między uczniami w klasie, 

g) dobre wyniki nauczania, 

h) duży transfer wiadomości, operatywność wiedzy, 

i) inne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

15. Jeśli dostrzega Pani/Pan skutki negatywne edukacji zintegrowanej, 

proszę je wymienić: 

a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

c) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

16. Dlaczego zdaniem Pani/Pana należałoby poinformować rodziców 

uczniów klas pierwszych o istocie i założeniach nauczania  zintegrowanego? 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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17. Jakie refleksje chciałaby/łby Pani/Pan przekazać autorom koncepcji 

nauczania zintegrowanego w klasach I-III ? 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

18. Proszę precyzyjnie określić przydatność efektów edukacji 

zintegrowanej  uczniów w klasach I-III w dalszym kształceniu 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

Dziękuję za udzielenie odpowiedzi 

 

 



14 

 

Додаток 3. 

Лист аналізу сценаріїв інтегрованих уроків 
 

Załącznik 3 
 

Arkusz analizy scenariusza zajęć zintegrowanych  

Szanowna Pani, Szanowny Panie, 

proszę o dokonanie analizy scenariusza zajęć zintegrowanych według niżej 

zamieszczonego przewodnika. Proszę wybrać odpowiedź z zaproponowanego 

zestawu lub podać własną. Dziękuję. 

 

 

1. Treści kształcenia (tematyka) są: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2.   Cele są: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bliskie dziecku 

interesujące z punktu widzenia dziecka 

użyteczne 

można z nich zrezygnować bez szkody dla jakiegoś kształcenia 

 
 zaznaczone wyraźniej dla jakiegoś kręgu tematycznego 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

.  
 

zbyt ogólnie sformułowane 
 

wystarczająco zoperacjonalizowane 

niewystarczająco zoperacjonalizowane 

mieszane (ogólne i zoperacjonaloizowane) 

obejmują wszystkie sfery rozwoju 

dotyczą przeważnie sfery rozwoju umysłowego 

związane z dotychczasowymi ..... przedmiotami 
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3. Reprezentatywność dotychczasowych 7 przedmiotów nauczania. 

Wypisz te, które zauważasz w konspekcie w kolejności, w jakiej się 

pojawiają 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

 

4. Czy w treści przebiegu zajęć można bez trudu oddzielić 

reprezentowane przedmioty?  

 

 

 

5. Stopień integracji treści w tym scenariuszu jest: 

 

 

 

6. Odzwierciedlenie w planowaniu metodyk szczegółowych: (Podaj 

jakie?) 

 

a) Edukacja polonistyczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

b) Edukacja matematyczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

c) Edukacja środowiskowa (przyrodnicza) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

d) Edukacja plastyczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

e) Edukacja muzyczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

f) Edukacja techniczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Tak Nie 

wysoki średni niski 



16 

 

g) Edukacja fizyczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

h) Edukacja informatyczna/Zajęcia z komputerem 

………………………………..……………………………………………………

……………………………..……………………………………………………… 

i) Edukacja społeczno-etyczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

7. Podaj przykład zaplanowania w przebiegu zajęć  edukacji muzycznej, 

technicznej  i fizycznej 

 

a) Edukacja muzyczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

b) Edukacja techniczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

c) Edukacja fizyczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

8. Lista kontrolna obejmująca edukację polonistyczną. Czy występują w 

konspekcie  w przebiegu zajęć następujące rodzaje ćwiczeń? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) ćwiczenia w mówieniu i wypowiadaniu się Tak Nie 

b) ćwiczenia w pisaniu Tak Nie 

c) ćwiczenia ortograficzne Tak Nie 

d) ćwiczenia gramatyczne Tak Nie 

e) syntaktyczno-frazeologiczne Tak Nie 

f) ćwiczenia w czytaniu Tak Nie 

g) ćwiczenia oparte na twórczym myśleniu ucznia Tak Nie 

h)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . .  

Tak Nie 
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9. Planowane miejsce realizacji zajęć 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Oceń adekwatność celów kształcenia zintegrowanego do treści w 

przebiegu zajęć 

 

 

 

 

 

 

Inne uwagi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

11. Planowanie a higiena  pracy umysłowej ucznia. Podaj łączny wymiar 

czasu zaplanowany na odpoczynek .   

 

 

 

 

 

12. Podaj przykłady spędzania czasu przeznaczonego na odpoczynek – 

rodzaj aktywności ucznia. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

13. Oceń jakość planowania pracy zintegrowanej w analizowanym 

scenariuszu: 

 

 

 

 

 

 

sala dydaktyczna 

w ławce szkolnej 

ze zmiana miejsca w sali dydaktycznej 

inne (jakie?) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Cele  >  treści 

Cele  <  treści 

Cele  =  treści 

jest  czas na odpoczynek 

nie przewidziano czasu na odpoczynek 

wysoka 

średnia 

niska 

bardzo niska, nie wykorzystano wszystkich możliwości 
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14. Dokonaj oceny przedstawionego projektu edukacyjnego: 

 

 

 

 

 

 

 

15. Czy znany jest Pani/Panu inny scenariusz/projekt  (o wyższej wartości 

zintegrowania) poświęcony tym samym treściom? 

 

 

 

16. Jeżeli tak, to podaj 2-3 walory tego scenariusza/projektu i 2-3 

negatywne cechy analizowanego  dokumentu. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

17. Inne spostrzeżenia dotyczące kształcenia zintegrowanego: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

wysoka 

średnia 

niska 

bardzo niska 

Tak Nie Nie mam zdania 
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Додаток 4. 

Лист спостереження за веденням інтегрованих уроків 

 

Załącznik 4 

 

Arkusz obserwacji zajęć zintegrowanych   
 

1. Data obserwacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

2. Klasa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

3. Prowadzący zajęcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

4. Temat kręgu/bloku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

5. Temat dnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

6. Treści działań edukacyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . 

 

7. Odzwierciedlenie w celach nauczania zintegrowanego przez 

nauczyciela  wszystkich sfer osobowości ucznia: 

 

a) Czy zaplanowano cele dydaktyczne sfery rozwoju umysłowego? 

 

 

      Odzwierciedlenie w procesie dydaktyczno-wychowawczym 

 

 

b) Czy zaplanowano cele dydaktyczne sfery 

 

 

       Odzwierciedlenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

 

c) Czy zaplanowano cele kształcące sferę fizyczno-ruchową? 

 

 

Tak Nie 

Tak Nie 

Tak Nie 

Tak Nie 

Tak Nie 
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Odzwierciedlenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

 

d) Czy zaplanowano cele rozwijające sferę językową? 

 

 

Odzwierciedlenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

 

8. Aktywność:  

 

 

(wpisz łączny czas)…….................           ……………….. 

 

9. Funkcjonowanie uczniów w zespole klasowym 

a) Formy pracy stwierdzone na zajęciach 

 

 

 

 

 

 

b)  Relacje panujące w zespole uczniowskim 

 

 

 

 

 

   

 

 

   

   

   

   

 

 

 

 

Tak Nie 

Tak Nie 

Tak Nie 

nauczyciela ucznia 

zbiorowe 

grupowe 

indywidualne 

uczniowie współpracują w zespole uczniowskim 

uczniowie współpracują ze sobą 

chętnie dzielą się przyborami i materiałami 

są uczniowie, których grupy odrzucają 

zauważa się przejawy agresji 

inne spostrzeżenia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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10. Reprezentatywność w zajęciach zintegrowanych wybranych sytuacji 

dydaktyczno-wychowawczych: 

a) Sytuacje problemowe (zastosowana klasyczna metoda rozwiązywania 

problemów) 

 

 

b) Ćwiczenia w redagowaniu dowolnych tekstów 

 

 

c) Ćwiczenia w pisaniu swobodnym 

 

 

 

11. Ocena adekwatności założonych celów  scenariusza/konspektu do 

przebiegu zajęć: 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

12. Odzwierciedlenie w przebiegu zajęć zintegrowanych metodyk 

szczegółowych: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zajęcia  z komputerem             

 

Tak Nie 

Tak Nie 

Tak Nie 

wysoka 

średnia 

niska 

Edukacja polonistyczna ogólnie szczegółowo 

Edukacja matematyczna ogólnie szczegółowo 

Edukacja środowiskowa ogólnie szczegółowo 

Edukacja plastyczna ogólnie szczegółowo 

Edukacja muzyczna ogólnie szczegółowo 

Edukacja techniczna ogólnie szczegółowo 

Edukacja fizyczna ogólnie szczegółowo 
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13. Miejsce realizacji zajęć: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Pani/Pana refleksje na temat nauczania systemem zintegrowanym: 

mocne i słabe strony (proszę o wyrażenie opinii). 

          

 

 

sala dydaktyczna 

w ławce szkolnej 

ze zmianą miejsca w sali dydaktycznej 

inne (jakie?) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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Додаток 5. 

Навчальний план - 2017 рік. 

 

Załącznik 5 

 

Podstawa  programowa  - 2017 -   DZIENNIK USTAW 

RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 24 lutego 2017 r. , Poz. 356 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ  

                                z dnia 14 lutego 2017 r. 

 

W sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz 

podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla 

uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym  lub 

znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia 

ogólnego  dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia 

ogólnego dla szkoły policealnej  

 

Na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1 lit. a, b, e, f i h ustawy z dnia 14 grudnia 

2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Określa się podstawę programową: 1) wychowania przedszkolnego dla 

przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych 

form wychowania przedszkolnego, stanowiącą załącznik nr 1 do rozporządzenia; 

2) kształcenia ogólnego dla publicznych szkół, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 

1 i pkt 2 lit. c, d i f ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe: a) szkoły 

podstawowej, stanowiącą załącznik nr 2 do rozporządzenia, b) szkoły 

podstawowej ‒ dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym, stanowiącą załącznik nr 3 do rozporządzenia, c) 

branżowej szkoły I stopnia, stanowiącą załącznik nr 4 do rozporządzenia, d) szkoły 

specjalnej przysposabiającej do pracy, stanowiącą załącznik nr 5 do 
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rozporządzenia, e) szkoły policealnej, stanowiącą załącznik nr 6 do 

rozporządzenia. 

§ 2. Podstawę programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, 

oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form 

wychowania przedszkolnego, określoną w załączniku nr 1 do rozporządzenia, 

stosuje się także do prowadzenia wychowania przedszkolnego w ośrodkach 

umożliwiających dzieciom z niepełnosprawnością intelektualną z 

niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację obowiązku rocznego 

przygotowania przedszkolnego. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.   

Minister Edukacji Narodowej: A. Zalewska 

1)  Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej – 

oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania 

Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 1903). 

 

Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 

lutego 2017 r. (poz. 356) Załącznik nr 1 

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA 

PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI,  ODDZIAŁÓW 

PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH  ORAZ 

INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego wskazuje cel 

wychowania przedszkolnego, zadania profilaktyczno-wychowawcze przedszkola, 

oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej i innej formie 

wychowania przedszkolnego, zwanych dalej „przedszkolami”, oraz efekty 

realizacji zadań w postaci celów osiąganych przez dzieci na zakończenie 

wychowania przedszkolnego. Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie 

całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, 

wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie 
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własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze 

prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko 

osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.    

Zadania przedszkola  1. Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka 

poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w 

fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju. 2. 

Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i 

odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.  3. Wspieranie aktywności dziecka 

podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z 

rozwijających się procesów poznawczych.  4. Zapewnienie prawidłowej 

organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które 

umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się 

w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony.  5. Wspieranie 

samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu 

rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z 

poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań.  6. Wzmacnianie 

poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia 

relacji osobowych i uczestnictwa w grupie.   

7. Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań 

prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i 

bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym. 8. Przygotowywanie 

do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie 

psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, 

pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających 

treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci.  

9. Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym 

wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, 

zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki. 10. 

Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację 

otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i 
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umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska 

przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka. 11. Tworzenie warunków 

umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w 

otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania 

intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy. 12. 

Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, 

uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia 

warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka.  13. Kreowanie, wspólne 

z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko 

wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, 

inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających 

z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju.  14. Systematyczne 

uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe 

zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk 

istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju.  15. Systematyczne 

wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia 

przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole.  16. Organizowanie 

zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i 

języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego – 

kaszubskiego. 17. Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu 

zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych 

kultur.     

Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym nie 

dotyczy:   

1) dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym 

lub znacznym oraz dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone, jeżeli jedną z 

niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym; 2) dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie 
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kształcenia specjalnego wydane ze względu na inne niż wymienione w pkt 1 

rodzaje niepełnosprawności, o których mowa w przepisach wydanych na 

podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), oraz jeżeli z indywidualnego programu 

edukacyjno-terapeutycznego wynika brak możliwości realizacji przygotowania do 

posługiwania się językiem obcym nowożytnym ze względu na indywidualne 

potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka.   

Osiągnięcia dziecka na koniec wychowania przedszkolnego  

 I.  Fizyczny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia 

nauki w szkole: 1) zgłasza potrzeby fizjologiczne, samodzielnie wykonuje 

podstawowe czynności higieniczne; 2) wykonuje czynności samoobsługowe: 

ubieranie się i rozbieranie, w tym czynności precyzyjne, np. zapinanie guzików, 

wiązanie sznurowadeł;  3) spożywa posiłki z użyciem sztućców, nakrywa do stołu 

i sprząta po posiłku;  4) komunikuje potrzebę ruchu, odpoczynku itp.;  5) 

uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, 

naśladowczych, z przyborami lub bez nich; wykonuje różne formy ruchu: bieżne, 

skoczne, z czworakowaniem, rzutne; 6) inicjuje zabawy konstrukcyjne, 

majsterkuje, buduje, wykorzystując zabawki, materiały użytkowe, w tym materiał 

naturalny; 7) wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, trzymanie 

przedmiotów jedną ręką i oburącz, małych przedmiotów z wykorzystaniem 

odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni, używa chwytu pisarskiego podczas 

rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania; 8) wykonuje podstawowe 

ćwiczenia kształtujące nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała; 9) wykazuje 

sprawność ciała i koordynację w stopniu pozwalającym na rozpoczęcie 

systematycznej nauki czynności złożonych, takich jak czytanie i pisanie.   

II.  Emocjonalny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do 

podjęcia nauki w szkole: 1) rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje 

radzić sobie z ich przeżywaniem; 2) szanuje emocje swoje i innych osób; 3) 

przeżywa emocje w sposób umożliwiający mu adaptację w nowym otoczeniu, np. 

w nowej grupie dzieci, nowej grupie starszych dzieci, a także w nowej grupie 
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dzieci i osób dorosłych; 4) przedstawia swoje emocje i uczucia, używając 

charakterystycznych dla dziecka form wyrazu; 5) rozstaje się z rodzicami bez lęku, 

ma świadomość, że rozstanie takie bywa dłuższe lub krótsze; 6) rozróżnia emocje i 

uczucia przyjemne i nieprzyjemne, ma świadomość, że odczuwają i przeżywają je 

wszyscy ludzie; 7) szuka wsparcia w sytuacjach trudnych dla niego emocjonalnie; 

wdraża swoje własne strategie, wspierane przez osoby dorosłe lub rówieśników; 8) 

zauważa, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do 

podejmowania natychmiastowego działania, panuje nad nieprzyjemną emocją,  np. 

podczas czekania na własną kolej w zabawie lub innej sytuacji;  9) wczuwa się w 

emocje i uczucia osób z najbliższego otoczenia; 10) dostrzega, że zwierzęta 

posiadają zdolność odczuwania, przejawia w stosunku do nich życzliwość i troskę;  

11) dostrzega emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego jako źródła 

satysfakcji estetycznej.   

III.   Społeczny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do 

podjęcia nauki w szkole: 1) przejawia poczucie własnej wartości jako osoby, 

wyraża szacunek wobec innych osób i przestrzegając tych wartości, nawiązuje 

relacje rówieśnicze;   2) odczuwa i wyjaśnia swoją przynależność do rodziny, 

narodu, grupy przedszkolnej, grupy chłopców, grupy dziewczynek oraz innych 

grup, np. grupy teatralnej, grupy sportowej;  3) posługuje się swoim imieniem, 

nazwiskiem, adresem; 4) używa zwrotów grzecznościowych podczas powitania, 

pożegnania, sytuacji wymagającej przeproszenia i przyjęcia konsekwencji swojego 

zachowania; 5) ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i 

zadań oraz przyjętych norm grupowych; przyjmuje, respektuje i tworzy zasady 

zabawy  w grupie, współdziała z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych, 

podczas odpoczynku; 6) nazywa i rozpoznaje wartości związane z umiejętnościami 

i zachowaniami społecznymi, np. szacunek do dzieci i dorosłych, szacunek do 

ojczyzny, życzliwość okazywana dzieciom i dorosłym – obowiązkowość, 

przyjaźń, radość; 7) respektuje prawa i obowiązki swoje oraz innych osób, 

zwracając uwagę na ich indywidualne potrzeby; 8) obdarza uwagą inne dzieci i 

osoby dorosłe; 9) komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując 
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komunikaty werbalne i pozawerbalne; wyraża swoje oczekiwania społeczne wobec 

innego dziecka, grupy.   

IV.  Poznawczy obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do 

podjęcia nauki w szkole: 1) wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy 

znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych: 

tańca, intencjonalnego ruchu, gestów, impresji plastycznych, technicznych, 

teatralnych, mimicznych, konstrukcji i modeli z tworzyw i materiału naturalnego; 

2) wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim 

otoczeniu za pomocą języka mówionego, posługuje się językiem polskim w mowie 

zrozumiałej dla dzieci i osób dorosłych, mówi płynnie, wyraźnie, rytmicznie, 

poprawnie wypowiada ciche i głośne dźwięki mowy, rozróżnia głoski na początku 

i końcu w wybranych prostych fonetycznie słowach; 3) odróżnia elementy świata 

fikcji od realnej rzeczywistości; byty rzeczywiste od medialnych, byty realistyczne 

od fikcyjnych; 4) rozpoznaje litery, którymi jest zainteresowane na skutek zabawy 

i spontanicznych odkryć, odczytuje krótkie wyrazy utworzone z poznanych liter w 

formie napisów drukowanych dotyczące treści znajdujących zastosowanie w 

codziennej aktywności; 5) odpowiada na pytania, opowiada o zdarzeniach z 

przedszkola, objaśnia kolejność zdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych, 

układa historyjki obrazkowe, recytuje wierszyki, układa i rozwiązuje zagadki; 6) 

wykonuje własne eksperymenty językowe, nadaje znaczenie czynnościom, nazywa 

je, tworzy żarty językowe i sytuacyjne, uważnie słucha i nadaje znaczenie swym 

doświadczeniom;   7) eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, 

rozwijając swoją wyobraźnię muzyczną; słucha, odtwarza i tworzy muzykę, 

śpiewa piosenki, porusza się przy muzyce i do muzyki, dostrzega zmiany 

charakteru muzyki, np. dynamiki, tempa i wysokości dźwięku oraz wyraża ją 

ruchem, reaguje na sygnały, muzykuje z użyciem instrumentów oraz innych źródeł 

dźwięku; śpiewa piosenki  z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; 

chętnie uczestniczy  w zbiorowym muzykowaniu; wyraża emocje i zjawiska 

pozamuzyczne różnymi środkami aktywności muzycznej; aktywnie słucha 

muzyki; wykonuje lub rozpoznaje melodie, piosenki i pieśni, np. ważne dla 
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wszystkich dzieci w przedszkolu, np. hymn przedszkola, charakterystyczne dla 

uroczystości narodowych (hymn narodowy), potrzebne do organizacji uroczystości 

np. Dnia Babci i Dziadka, święta przedszkolaka (piosenki okazjonalne) i inne; w 

skupieniu słucha muzyki; 8) wykonuje własne eksperymenty graficzne farbą, 

kredką, ołówkiem, mazakiem itp., tworzy proste i złożone znaki, nadając im 

znaczenie, odkrywa w nich fragmenty wybranych liter, cyfr, kreśli wybrane litery i 

cyfry na gładkiej kartce papieru, wyjaśnia sposób powstania wykreślonych, 

narysowanych lub zapisanych kształtów, przetwarza obraz ruchowy na graficzny i 

odwrotnie, samodzielnie planuje ruch przed zapisaniem, np. znaku graficznego, 

litery i innych w przestrzeni sieci kwadratowej lub liniatury, określa kierunki i 

miejsca na kartce papieru; 9) czyta obrazy, wyodrębnia i nazywa ich elementy, 

nazywa symbole i znaki znajdujące się w otoczeniu, wyjaśnia ich znaczenie; 10) 

wymienia nazwę swojego kraju i jego stolicy, rozpoznaje symbole narodowe 

(godło, flaga, hymn), nazywa wybrane symbole związane z regionami Polski 

ukryte w podaniach, przysłowiach, legendach, bajkach, np. o smoku wawelskim, 

orientuje się, że Polska jest jednym z krajów Unii Europejskiej;  11) wyraża 

ekspresję twórczą podczas czynności konstrukcyjnych i zabawy, zagospodarowuje 

przestrzeń, nadając znaczenie umieszczonym w niej przedmiotom, określa ich 

położenie, liczbę, kształt, wielkość, ciężar, porównuje przedmioty w swoim 

otoczeniu z uwagi na wybraną cechę; 12) klasyfikuje przedmioty według: 

wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia, układa przedmioty w grupy, szeregi, 

rytmy, odtwarza układy przedmiotów i tworzy własne, nadając im znaczenie, 

rozróżnia podstawowe figury geometryczne (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt); 13) 

eksperymentuje, szacuje, przewiduje, dokonuje pomiaru długości przedmiotów, 

wykorzystując np. dłoń, stopę, but; 14) określa kierunki i ustala położenie 

przedmiotów w stosunku do własnej osoby, a także w stosunku do innych 

przedmiotów, rozróżnia stronę lewą i prawą; 15)  przelicza elementy zbiorów w 

czasie zabawy, prac porządkowych, ćwiczeń i wykonywania innych czynności, 

posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi, rozpoznaje cyfry 

oznaczające liczby od 0 do 10, eksperymentuje z tworzeniem kolejnych liczb, 
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wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej, liczy obiekty, odróżnia 

liczenie błędne od poprawnego; 16) posługuje się w zabawie i w trakcie 

wykonywania innych czynności pojęciami dotyczącymi następstwa czasu np. 

wczoraj, dzisiaj, jutro, rano, wieczorem, w tym nazwami pór roku, nazwami dni 

tygodnia i miesięcy; 17) rozpoznaje modele monet i banknotów o niskich 

nominałach, porządkuje je, rozumie, do czego służą pieniądze w gospodarstwie 

domowym;   18) posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, np. 

tęcza, deszcz, burza, opadanie liści z drzew, sezonowa wędrówka ptaków, 

kwitnienie drzew, zamarzanie wody, dotyczącymi życia zwierząt, roślin, ludzi w 

środowisku przyrodniczym, korzystania z dóbr przyrody, np. grzybów, owoców, 

ziół; 19) podejmuje samodzielną aktywność poznawczą np. oglądanie książek, 

zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi, 

korzystanie z nowoczesnej technologii itd.; 20) wskazuje zawody wykonywane 

przez rodziców i osoby z najbliższego otoczenia, wyjaśnia, czym zajmuje się 

osoba wykonująca dany zawód; 21) rozumie bardzo proste polecenia w języku 

obcym nowożytnym i reaguje na nie; uczestniczy w zabawach, np. muzycznych, 

ruchowych, plastycznych, konstrukcyjnych, teatralnych; używa wyrazów i 

zwrotów mających znaczenie dla danej zabawy lub innych podejmowanych 

czynności; powtarza rymowanki i proste wierszyki, śpiewa piosenki w grupie; 

rozumie ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych, gdy są 

wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami; 22) reaguje na 

proste polecenie w języku mniejszości narodowej lub etnicznej, używa wyrazów i 

zwrotów mających znaczenie w zabawie i innych podejmowanych czynnościach: 

powtarza rymowanki i proste wierszyki, śpiewa piosenki; rozumie ogólny sens 

krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych wspieranych  np. obrazkiem, 

rekwizytem, gestem; zna godło (symbol) swojej wspólnoty narodowej lub 

etnicznej; 23)  reaguje na proste polecenie w języku regionalnym – kaszubskim, 

używa wyrazów i zwrotów mających znaczenie w zabawie i innych 

podejmowanych czynnościach: powtarza rymowanki i proste wierszyki, śpiewa 

piosenki; rozumie ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych 
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wspieranych np. obrazkiem, rekwizytem, gestem, zna godło (symbol) swojej 

wspólnoty regionalnej – kaszubskiej.    

Warunki i sposób realizacji    

1. Zgodnie z zapisami dotyczącymi zadań przedszkola nauczyciele 

organizują zajęcia wspierające rozwój dziecka. Wykorzystują do tego każdą 

sytuację i moment pobytu dziecka w przedszkolu, czyli tzw. zajęcia kierowane i 

niekierowane. Wszystkie doświadczenia dzieci płynące z organizacji pracy 

przedszkola są efektem realizacji programu wychowania przedszkolnego. Ważne 

są zatem zajęcia kierowane, jak i czas spożywania posiłków, czas przeznaczony na 

odpoczynek i charakter tego odpoczynku, uroczystości przedszkolne, wycieczki, 

ale i ubieranie, rozbieranie. Bardzo ważna jest samodzielna zabawa.  2. 

Przedstawione w podstawie programowej naturalne obszary rozwoju dziecka 

wskazują na konieczność uszanowania typowych dla tego okresu potrzeb 

rozwojowych, których spełnieniem powinna stać się dobrze zorganizowana 

zabawa, zarówno w budynku przedszkola, jak i na świeżym powietrzu. Naturalna 

zabawa dziecka wiąże się z doskonaleniem motoryki i zaspokojeniem potrzeby 

ruchu, dlatego organizacja zajęć na świeżym powietrzu powinna być elementem 

codziennej pracy z dzieckiem w każdej grupie wiekowej.  3. Nauczyciele, 

organizując zajęcia kierowane, biorą pod uwagę możliwości dzieci, ich 

oczekiwania poznawcze i potrzeby wyrażania swoich stanów emocjonalnych, 

komunikacji oraz chęci zabawy. Wykorzystują każdą naturalnie pojawiającą się 

sytuację edukacyjną prowadzącą do osiągnięcia dojrzałości szkolnej. Sytuacje 

edukacyjne wywołane np. oczekiwaniem poznania liter skutkują zabawami w ich 

rozpoznawaniu. Jeżeli dzieci w sposób naturalny są zainteresowane zabawami 

prowadzącymi do ćwiczeń czynności złożonych, takich jak liczenie, czytanie, a 

nawet pisanie, nauczyciel przygotowuje dzieci do wykonywania tychże czynności 

zgodnie z fizjologią i naturą pojawiania się tychże procesów.  4. Przedszkole jest 

miejscem, w którym poprzez zabawę dziecko poznaje alfabet liter drukowanych. 

Zabawa rozwija w dziecku oczekiwania poznawcze w tym zakresie i jest 

najlepszym rozwiązaniem metodycznym, które sprzyja jego rozwojowi. Zabawy 
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przygotowujące do nauki pisania liter prowadzić powinny jedynie do optymalizacji 

napięcia mięśniowego, ćwiczeń planowania ruchu przy kreśleniu znaków o 

charakterze literopodobnym, ćwiczeń czytania liniatury, wodzenia po śladzie i 

zapisu wybranego znaku graficznego. W trakcie wychowania przedszkolnego 

dziecko nie uczy się czynności złożonych z udziałem całej grupy, lecz 

przygotowuje się do nauki czytania i pisania oraz uczestniczy w procesie 

alfabetyzacji. 5. Nauczyciele diagnozują, obserwują dzieci i twórczo organizują 

przestrzeń ich rozwoju, włączając do zabaw i doświadczeń przedszkolnych 

potencjał tkwiący w dzieciach oraz ich zaciekawienie elementami otoczenia.  6. 

Współczesny przedszkolak funkcjonuje w dynamicznym, szybko zmieniającym się 

otoczeniu, stąd przedszkole powinno stać się miejscem, w którym dziecko otrzyma 

pomoc w jego rozumieniu.  7. Organizacja zabawy, nauki i wypoczynku w 

przedszkolu oparta jest na rytmie dnia, czyli powtarzających się systematycznie 

fazach, które pozwalają dziecku na stopniowe zrozumienie pojęcia czasu i 

organizacji oraz dają poczucie bezpieczeństwa i spokoju, zapewniając mu zdrowy 

rozwój.  8. Pobyt w przedszkolu jest czasem wypełnionym zabawą, która pod 

okiem specjalistów tworzy pole doświadczeń rozwojowych budujących dojrzałość 

szkolną. Nauczyciele zwracają uwagę na konieczność tworzenia stosownych 

nawyków ruchowych u dzieci, które będą niezbędne, aby rozpocząć naukę w 

szkole, a także na rolę poznawania wielozmysłowego. Szczególne znaczenie dla 

budowy dojrzałości szkolnej mają zajęcia rytmiki, które powinny być prowadzone 

w każdej grupie wiekowej oraz gimnastyki, ze szczególnym uwzględnieniem 

ćwiczeń zapobiegających wadom postawy.  9. Nauczyciele systematycznie 

informują rodziców o postępach w rozwoju ich dziecka, zachęcają do współpracy 

w realizacji programu wychowania przedszkolnego oraz opracowują diagnozę 

dojrzałości szkolnej dla tych dzieci, które w danym roku mają rozpocząć naukę w 

szkole.  10. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym 

nowożytnym powinno być włączone w różne działania realizowane w ramach 

programu wychowania przedszkolnego i powinno odbywać się przede wszystkim 

w formie zabawy. Należy stworzyć warunki umożliwiające dzieciom osłuchanie 
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się z językiem obcym w różnych sytuacjach życia codziennego. Może to zostać 

zrealizowane m.in. poprzez kierowanie do dzieci bardzo prostych poleceń w 

języku obcym w toku różnych zajęć i zabaw, wspólną lekturę książeczek dla dzieci 

w języku obcym, włączanie do zajęć rymowanek, prostych wierszyków, piosenek 

oraz materiałów audiowizualnych w języku obcym. Nauczyciel prowadzący 

zajęcia z dziećmi powinien wykorzystać naturalne sytuacje wynikające ze 

swobodnej zabawy dzieci, aby powtórzyć lub zastosować w dalszej zabawie 

poznane przez dzieci słowa lub zwroty.   Dokonując wyboru języka obcego 

nowożytnego, do posługiwania się którym będą przygotowywane dzieci 

uczęszczające do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego, należy 

brać pod uwagę, jaki język obcy nowożytny jest nauczany w szkołach 

podstawowych na terenie danej gminy. 11. Aranżacja przestrzeni wpływa na 

aktywność wychowanków, dlatego proponuje się takie jej zagospodarowanie, które 

pozwoli dzieciom na podejmowanie różnorodnych form działania. Wskazane jest 

zorganizowanie stałych i czasowych kącików zainteresowań. Jako stałe proponuje 

się kąciki: czytelniczy, konstrukcyjny, artystyczny, przyrodniczy. Jako czasowe 

proponuje się kąciki związane z realizowaną tematyką, świętami 

okolicznościowymi, specyfiką pracy przedszkola. 12. Elementem przestrzeni są 

także zabawki i pomoce dydaktyczne wykorzystywane w motywowaniu dzieci do 

podejmowania samodzielnego działania, odkrywania zjawisk oraz zachodzących 

procesów, utrwalania zdobytej wiedzy i umiejętności, inspirowania do 

prowadzenia własnych eksperymentów. Istotne jest, aby każde dziecko miało 

możliwość korzystania z nich bez nieuzasadnionych ograniczeń czasowych.  13. 

Elementem przestrzeni w przedszkolu są odpowiednio wyposażone miejsca 

przeznaczone na odpoczynek dzieci (leżak, materac, mata, poduszka), jak również 

elementy wyposażenia odpowiednie dla dzieci o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych.  14. Estetyczna aranżacja wnętrz umożliwia celebrowanie posiłków 

(kulturalne, spokojne ich spożywanie połączone z nauką posługiwania się 

sztućcami), a także możliwość wybierania potraw przez dzieci (walory odżywcze i 

zdrowotne produktów), a nawet ich komponowania. 15. Aranżacja wnętrz 
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umożliwia dzieciom podejmowanie prac porządkowych np. po i przed posiłkami, 

po zakończonej zabawie, przed wyjściem na spacer.   

Kształcenie w szkole podstawowej stanowi fundament wykształcenia. 

Zadaniem szkoły jest łagodne wprowadzenie dziecka w świat wiedzy, 

przygotowanie do wykonywania obowiązków ucznia oraz wdrażanie do 

samorozwoju. Szkoła zapewnia bezpieczne warunki oraz przyjazną atmosferę do 

nauki, uwzględniając indywidualne możliwości i potrzeby edukacyjne ucznia. 

Najważniejszym celem kształcenia w szkole podstawowej jest dbałość  o 

integralny rozwój biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny 

ucznia.   

Kształcenie w szkole podstawowej trwa osiem lat i jest podzielone na 

dwa etapy edukacyjne: 1) I etap edukacyjny obejmujący klasy I–III szkoły 

podstawowej – edukacja wczesnoszkolna; 2) II etap edukacyjny obejmujący 

klasy IV–VIII szkoły podstawowej.   

Kształcenie ogólne w szkole podstawowej ma na celu: 1) wprowadzanie 

uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, 

patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i 

budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia 

(rodzina, przyjaciele); 2) wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, 

kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej; 3) formowanie u uczniów poczucia 

godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób; 4) rozwijanie 

kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość; 5) 

rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, 

argumentowania i wnioskowania; 6) ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy 

do rozwoju umiejętności; 7) rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz 

motywacji do nauki; 8) wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz 

kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i 

uporządkowany zrozumieć świat; 9) wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych 

predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji; 10) wszechstronny rozwój 

osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie  i rozbudzanie jego 
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naturalnej ciekawości poznawczej; 11) kształtowanie postawy otwartej wobec 

świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za 

zbiorowość; 12) zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia 

opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy; 13) 

ukierunkowanie ucznia ku wartościom.   

 

Załącznik nr 2 

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

Najważniejsze umiejętności rozwijane w ramach kształcenia ogólnego w 

szkole podstawowej to: 1) sprawne komunikowanie się w języku polskim oraz w 

językach obcych nowożytnych; 2) sprawne wykorzystywanie narzędzi matematyki 

w życiu codziennym, a także kształcenie myślenia matematycznego; 3) 

poszukiwanie, porządkowanie, krytyczna analiza oraz wykorzystanie informacji z 

różnych źródeł; 4) kreatywne rozwiązywanie problemów z różnych dziedzin ze 

świadomym wykorzystaniem metod i narzędzi wywodzących się z informatyki, w 

tym programowanie; 5) rozwiązywanie problemów, również z wykorzystaniem 

technik mediacyjnych; 6) praca w zespole i społeczna aktywność; 7) aktywny 

udział w życiu kulturalnym szkoły, środowiska lokalnego oraz kraju.   

W procesie kształcenia ogólnego szkoła podstawowa na każdym 

przedmiocie kształtuje kompetencje językowe uczniów oraz dba o wyposażenie 

uczniów w wiadomości i umiejętności umożliwiające komunikowanie się w języku 

polskim w sposób poprawny i zrozumiały.    

Ważnym zadaniem szkoły jest kształcenie w zakresie porozumiewania się w 

językach obcych nowożytnych. W klasach I–VI szkoły podstawowej uczniowie 

uczą się jednego języka obcego nowożytnego, natomiast w klasach VII i VIII – 

dwóch języków obcych nowożytnych. Od klasy VII uczniowie mogą także 

realizować nauczanie dwujęzyczne, jeżeli szkoła zorganizuje taką formę 

kształcenia.   
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Zadaniem szkoły podstawowej jest wprowadzenie uczniów w świat 

literatury, ugruntowanie ich zainteresowań czytelniczych oraz wyposażenie w 

kompetencje czytelnicze potrzebne do krytycznego odbioru utworów literackich i 

innych tekstów kultury. Szkoła podejmuje działania mające na celu rozbudzenie u 

uczniów zamiłowania do czytania oraz działania sprzyjające zwiększeniu 

aktywności czytelniczej uczniów, kształtuje postawę dojrzałego i 

odpowiedzialnego czytelnika, przygotowanego do otwartego dialogu z dziełem 

literackim. W procesie kształcenia i wychowania wskazuje rolę biblioteki 

(szkolnej, publicznej, naukowej i in.) oraz zachęca do podejmowania 

indywidualnych prób twórczych.    

Wysokie kompetencje czytelnicze wpływają na sukces uczniów w szkole, a 

w późniejszym życiu pozwalają pokonywać uczniom ograniczenia i trudności 

związane z mniej sprzyjającym środowiskiem społecznym.   

Czytanie jako umiejętność rozumienia, wykorzystywania i refleksyjnego 

przetwarzania tekstów, w tym tekstów kultury, to jedna z najważniejszych 

umiejętności zdobywanych przez ucznia w procesie kształcenia.     

Dzieci, które dużo czytają, mają bogaty zasób słownictwa, z łatwością 

nazywają swoje uczucia i wchodzą w relacje z rówieśnikami, rzadziej sprawiają 

kłopoty wychowawcze, mając lepiej rozwiniętą wyobraźnię umożliwiającą 

obiektywne spojrzenie na zachowania własne  i innych, w konsekwencji lepiej 

radzą sobie z obowiązkami szkolnymi, a także funkcjonowaniem w społeczności 

szkolnej.   

Ważne jest, aby zainteresować ucznia czytaniem na poziomie szkoły 

podstawowej. Uczeń powinien mieć zapewniony kontakt z książką, np. przez 

udział w zajęciach, na których czytane są na głos przez nauczycieli fragmenty 

lektur, lub udział w zajęciach prowadzonych  w bibliotece szkolnej. W ten sposób 

rozwijane są kompetencje czytelnicze, które ukształtują nawyk czytania książek 

również w dorosłym życiu.   

Szkoła ma stwarzać uczniom warunki do nabywania wiedzy i umiejętności 

potrzebnych do rozwiązywania problemów z wykorzystaniem metod i technik 
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wywodzących się z informatyki, w tym logicznego i algorytmicznego myślenia, 

programowania, posługiwania się aplikacjami komputerowymi, wyszukiwania i 

wykorzystywania informacji z różnych źródeł, posługiwania się komputerem i 

podstawowymi urządzeniami cyfrowymi oraz stosowania tych umiejętności na 

zajęciach z różnych przedmiotów m.in. do pracy nad tekstem, wykonywania 

obliczeń, przetwarzania informacji i jej prezentacji w różnych postaciach.    

Szkoła ma również przygotowywać ich do dokonywania świadomych i 

odpowiedzialnych wyborów w trakcie korzystania z zasobów dostępnych w 

internecie, krytycznej analizy informacji, bezpiecznego poruszania się w 

przestrzeni cyfrowej, w tym nawiązywania  i utrzymywania opartych na 

wzajemnym szacunku relacji z innymi użytkownikami sieci.   

Szkoła oraz poszczególni nauczyciele podejmują działania mające na celu 

zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego ucznia, stosownie do jego 

potrzeb i możliwości.   

Uczniom z niepełnosprawnościami, w tym uczniom z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu lekkim, nauczanie dostosowuje się do ich możliwości 

psychofizycznych oraz tempa uczenia się. Wybór form indywidualizacji nauczania 

powinien wynikać z rozpoznania potencjału każdego ucznia. Jeśli nauczyciel 

pozwoli uczniowi na osiąganie sukcesu na miarę jego możliwości, wówczas ma on 

szansę na rozwój ogólny i edukacyjny. Zatem nauczyciel powinien tak dobierać 

zadania, aby z jednej strony nie przerastały one możliwości ucznia 

(uniemożliwiały osiągnięcie sukcesu), a z drugiej nie powodowały obniżenia 

motywacji do radzenia sobie z wyzwaniami.    

Ważną rolę w kształceniu i wychowaniu uczniów w szkole podstawowej 

odgrywa edukacja zdrowotna. Zadaniem szkoły jest kształtowanie postaw 

prozdrowotnych uczniów, w tym wdrożenie ich do zachowań higienicznych, 

bezpiecznych dla zdrowia własnego i innych osób, a ponadto ugruntowanie wiedzy 

z zakresu prawidłowego odżywiania się, korzyści płynących z aktywności 

fizycznej, a także stosowania profilaktyki.  
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Kształcenie i wychowanie w szkole podstawowej sprzyja rozwijaniu postaw 

obywatelskich, patriotycznych i społecznych uczniów. Zadaniem szkoły jest 

wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej, przywiązania do historii i tradycji 

narodowych, przygotowanie i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz 

środowiska szkolnego i lokalnego, w tym do angażowania się w wolontariat. 

Szkoła dba o wychowanie dzieci i młodzieży w duchu akceptacji i szacunku dla 

drugiego człowieka, kształtuje postawę szacunku dla środowiska przyrodniczego, 

w tym upowszechnia wiedzę o zasadach zrównoważonego rozwoju, motywuje do 

działań na rzecz ochrony środowiska oraz rozwija zainteresowanie ekologią.    

Zadaniem szkoły jest przygotowanie uczniów do wyboru kierunku 

kształcenia i zawodu. Szkoła prowadzi zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego.   

Duże znaczenie dla rozwoju młodego człowieka oraz jego sukcesów w 

dorosłym życiu ma nabywanie kompetencji społecznych takich jak komunikacja i 

współpraca w grupie, w tym w środowiskach wirtualnych, udział w projektach 

zespołowych lub indywidualnych oraz organizacja i zarządzanie projektami.   

Zastosowanie metody projektu, oprócz wspierania w nabywaniu 

wspomnianych wyżej kompetencji, pomaga również rozwijać u uczniów 

przedsiębiorczość i kreatywność oraz umożliwia stosowanie w procesie 

kształcenia innowacyjnych rozwiązań programowych, organizacyjnych lub 

metodycznych.    

Metoda projektu zakłada znaczną samodzielność i odpowiedzialność 

uczestników, co stwarza uczniom warunki do indywidualnego kierowania 

procesem uczenia się. Wspiera integrację zespołu klasowego, w którym uczniowie, 

dzięki pracy w grupie, uczą się rozwiązywania problemów, aktywnego słuchania, 

skutecznego komunikowania się, a także wzmacniają poczucie własnej wartości. 

Metoda projektu wdraża uczniów do planowania oraz organizowania pracy, a także 

dokonywania samooceny. Projekty swoim zakresem mogą obejmować jeden lub 

więcej przedmiotów. Pozwalają na współdziałanie szkoły ze środowiskiem 

lokalnym oraz na zaangażowanie rodziców uczniów.   
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Projekty mogą być wykonywane indywidualnie lub zespołowo. Uczniowie 

podczas pracy nad projektami powinni mieć zapewnioną pomoc nauczyciela – 

opiekuna. Nauczyciele korzystający z metody projektu mogą indywidualizować 

techniki pracy, różnicując wymagania.   

Wyboru treści podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły 

podstawowej, które będą realizowane metodą projektu, może dokonywać 

nauczyciel samodzielnie lub w porozumieniu z uczniami.   

Projekt, w zależności od potrzeb, może być realizowany np. przez tydzień, 

miesiąc, semestr lub być działaniem całorocznym. W organizacji pracy szkoły 

można uwzględnić również takie rozwiązanie, które zakłada, że w określonym 

czasie w szkole nie są prowadzone zajęcia z podziałem na poszczególne lekcje, 

lecz są one realizowane metodą projektu.   

Przy realizacji projektu wskazane jest wykorzystywanie technologii 

informacyjno- -komunikacyjnych.   

Opis wiadomości i umiejętności zdobytych przez ucznia w szkole 

podstawowej jest przedstawiany w języku efektów uczenia się, zgodnie z Polską 

Ramą Kwalifikacji1).   

Działalność edukacyjna szkoły określona jest przez: 1) szkolny zestaw 

programów nauczania;  2) program wychowawczo-profilaktyczny szkoły.   

Szkolny zestaw programów nauczania oraz program wychowawczo-profilaktyczny 

szkoły tworzą spójną całość i muszą uwzględniać wszystkie wymagania opisane w 

podstawie programowej. Ich przygotowanie i realizacja są zadaniem zarówno całej 

szkoły, jak i każdego nauczyciela.   

Obok zadań wychowawczych i profilaktycznych nauczyciele wykonują 

również działania opiekuńcze odpowiednio do istniejących potrzeb.  

Działalność wychowawcza szkoły należy do podstawowych celów polityki 

oświatowej państwa. Wychowanie młodego pokolenia jest zadaniem rodziny i 

szkoły, która w swojej działalności musi uwzględniać wolę rodziców, ale także i 

państwa, do którego obowiązków należy stwarzanie właściwych warunków 

wychowania. Zadaniem szkoły jest ukierunkowanie procesu wychowawczego na 
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wartości, które wyznaczają cele wychowania i kryteria jego oceny. Wychowanie 

ukierunkowane na wartości zakłada przede wszystkim podmiotowe traktowanie 

ucznia, a wartości skłaniają człowieka do podejmowania odpowiednich wyborów 

czy decyzji. W realizowanym procesie dydaktyczno-wychowawczym szkoła 

podejmuje działania związane z miejscami ważnymi dla pamięci narodowej, 

formami upamiętniania postaci i wydarzeń z przeszłości, najważniejszymi 

świętami narodowymi i symbolami państwowymi.   

W szkole podstawowej na I etapie edukacyjnym, obejmującym klasy I–

III – edukacja wczesnoszkolna, edukacja realizowana jest w formie 

kształcenia zintegrowanego. Na II etapie edukacyjnym, obejmującym klasy IV–

VIII, realizowane następujące przedmioty: 1) język polski; 2) język obcy 

nowożytny; 3) drugi język obcy nowożytny;  4) muzyka; 5) plastyka; 6) historia; 

7) wiedza o społeczeństwie; 8) przyroda; 9) geografia;  10) biologia;  11) chemia; 

12) fizyka; 13) matematyka; 14) informatyka; 15) technika; 16) wychowanie 

fizyczne; 17) edukacja dla bezpieczeństwa; 18) wychowanie do życia w 

rodzinie2); 19) etyka; 20) język mniejszości narodowej lub etnicznej3); 21) język 

regionalny – język kaszubski3).   

 

I etap edukacyjny: klasy I–III – edukacja wczesnoszkolna  

 

Celem edukacji wczesnoszkolnej jest wspieranie całościowego rozwoju 

dziecka. Proces wychowania i kształcenia prowadzony w klasach I–III szkoły 

podstawowej umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu 

działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra 

i piękna. Edukacja na tym etapie jest ukierunkowana na zaspokojenie naturalnych 

potrzeb rozwojowych ucznia. Szkoła respektuje podmiotowość ucznia w procesie 

budowania indywidualnej wiedzy oraz przechodzenia z wieku dziecięcego do 

okresu dorastania. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do 

podjęcia nauki na II etapie edukacyjnym.    
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Do zadań szkoły w zakresie edukacji wczesnoszkolnej należy: 1) wspieranie 

wielokierunkowej aktywności dziecka przez organizowanie sytuacji edukacyjnych 

umożliwiających eksperymentowanie i nabywanie doświadczeń oraz poznawanie 

polisensoryczne, stymulujących jego rozwój we wszystkich obszarach: fizycznym, 

emocjonalnym, społecznym i poznawczym;  2) zapewnienie prawidłowej 

organizacji zabawy, nauki i odpoczynku dla uzyskania ciągłości procesów 

adaptacyjnych w odniesieniu do wszystkich dzieci, w tym rozwijających się w 

sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;   

      2) Sposób nauczania przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie 

określają przepisy wydane na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 

r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności 

przerywania ciąży (Dz. U. poz. 78, z późn. zm.). 3) Przedmiot język mniejszości 

narodowej lub etnicznej oraz przedmiot język regionalny – język kaszubski jest 

realizowany w szkołach (oddziałach) z nauczaniem języka mniejszości 

narodowych lub etnicznych oraz języka regionalnego – języka kaszubskiego, 

zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 7 

września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.).  

3) wspieranie: a) aktywności dziecka, kształtującej umiejętność korzystania 

z rozwijających się umysłowych procesów poznawczych, niezbędnych do 

tworzenia własnych wzorów zabawy, nauki i odpoczynku, b) wspieranie rozwoju 

mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie 

kompetencji samodzielnego uczenia się; 4) wybór (opracowanie) programu 

nauczania opartego na treściach adekwatnych do poziomu rozwoju dzieci, ich 

możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania oraz uwzględniającego 

potrzeby i możliwości uczniów rozwijających się w sposób nieharmonijny, 

wolniejszy lub przyspieszony;  5) planowa realizacja programu nauczania 

szanująca godność uczniów, ich naturalne indywidualne tempo rozwoju, 

wspierająca indywidualność, oryginalność, wzmacniająca poczucie wartości, 

zaspokajająca potrzebę poczucia sensu aktywności własnej  i współdziałania w 

grupie;  6) zapewnienie dostępu do wartościowych, w kontekście rozwoju ucznia, 
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źródeł informacji i nowoczesnych technologii;  7) organizacja zajęć:  a) 

dostosowanych do intelektualnych potrzeb i oczekiwań rozwojowych dzieci, 

wywołujących zaciekawienie, zdumienie i radość odkrywania wiedzy, rozumienia 

emocji, uczuć własnych i innych osób, sprzyjających utrzymaniu zdrowia 

psychicznego, fizycznego i społecznego (szeroko rozumianej edukacji 

zdrowotnej), b) umożliwiających nabywanie doświadczeń poprzez zabawę, 

wykonywanie eksperymentów naukowych, eksplorację, przeprowadzanie badań, 

rozwiązywanie problemów w zakresie adekwatnym do możliwości i potrzeb 

rozwojowych na danym etapie oraz z uwzględnieniem indywidualnych możliwości 

każdego dziecka, c) wspierających aktywności dzieci, rozwijających nawyki i 

zachowania adekwatne do poznawanych wartości, takich jak: bezpieczeństwo 

własne i grupy, sprawność fizyczna, zaradność, samodzielność, odpowiedzialność i 

poczucie obowiązku, d) wspierających rozumienie doświadczeń, które wynikają ze 

stopniowego przejścia z dzieciństwa w wiek dorastania,  e) umożliwiających 

poznanie wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, społeczność 

szkolna, społeczność lokalna i regionalna, naród, oraz rozwijanie zachowań 

wynikających z tych wartości, a możliwych do zrozumienia przez dziecko na 

danym etapie rozwoju, f) wspierających poznawanie kultury narodowej, odbiór 

sztuki i potrzebę jej współtworzenia w zakresie adekwatnym do etapu 

rozwojowego dziecka, uwzględniających możliwości percepcji i rozumienia tych 

zagadnień na danym etapie rozwoju dziecka, g) wspierających dostrzeganie 

środowiska przyrodniczego i jego eksplorację, możliwość poznania wartości i 

wzajemnych powiązań składników środowiska przyrodniczego, poznanie wartości 

i norm, których źródłem jest zdrowy ekosystem, oraz zachowań wynikających z 

tych wartości, a także odkrycia przez dziecko siebie jako istotnego integralnego 

podmiotu tego środowiska,   

h) umożliwiających zaspokojenie potrzeb poznawania kultur innych 

narodów,  w tym krajów Unii Europejskiej, różnorodnych zjawisk przyrodniczych, 

sztuki,  a także zabaw i zwyczajów dzieci innych narodowości, uwzględniających 

możliwości percepcji i rozumienia tych zagadnień na danym etapie rozwoju 
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dziecka; 8) organizacja przestrzeni edukacyjnej:  a) ergonomicznej, zapewniającej 

bezpieczeństwo oraz możliwość osiągania celów edukacyjnych i wychowawczych, 

b) umożliwiającej aktywność ruchową i poznawczą dzieci, nabywanie 

umiejętności społecznych, właściwy rozwój emocjonalny oraz zapewniającej 

poczucie bezpieczeństwa, c) stymulującej systematyczny rozwój wrażliwości 

estetycznej i poczucia tożsamości, umożliwiającej integrację uczniów, ich 

działalność artystyczną, społeczną i inną wynikającą z programu nauczania oraz 

programu wychowawczo-profilaktycznego; 9) współdziałanie z rodzicami, 

różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za 

źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój 

tożsamości dziecka;  10) systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, 

realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z 

pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego 

bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju;  11) systematyczne wspieranie rozwoju 

mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie 

umiejętności samodzielnego uczenia się.    

 

I ETAP EDUKACYJNY: KLASY I–III – EDUKACJA 

WCZESNOSZKOLNA   

Cele kształcenia – wymagania ogólne Cele kształcenia – wymagania 

ogólne edukacji wczesnoszkolnej zostały opisane  w odniesieniu do czterech 

obszarów rozwojowych dziecka: fizycznego, emocjonalnego, społecznego i 

poznawczego. Cele te uczeń osiąga w procesie wychowania i kształcenia przez 

rozwój prostych czynności praktycznych i intelektualnych w czynności bardziej 

złożone. Zbiór celów ogólnych przedstawia fundament, na którym oparta będzie 

początkowa praca na II etapie edukacyjnym w klasach IV–VIII: zachowania, 

sprawności, umiejętności i wiedzę początkową.    
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I. W zakresie fizycznego obszaru rozwoju uczeń osiąga: 1) sprawności 

motoryczne i sensoryczne tworzące umiejętność skutecznego działania i 

komunikacji;   

2) świadomość zdrowotną w zakresie higieny, pielęgnacji ciała, odżywiania 

się  i trybu życia; 3) umiejętność wykorzystania własnej aktywności ruchowej w 

różnych sferach działalności człowieka: zdrowotnej, sportowej, obronnej, 

rekreacyjnej i artystycznej;  4) umiejętność respektowania przepisów gier, zabaw 

zespołowych i przepisów poruszania się w miejscach publicznych; 5) umiejętność 

organizacji bezpiecznych zabaw i gier ruchowych.   

II. W zakresie emocjonalnego obszaru rozwoju uczeń osiąga:  1) 

umiejętność rozpoznawania i rozumienia swoich emocji i uczuć oraz nazywania 

ich; 2) umiejętność rozpoznawania, rozumienia i nazywania emocji oraz uczuć 

innych osób; potrzebę tworzenia relacji; 3) umiejętność przedstawiania swych 

emocji i uczuć przy pomocy prostej wypowiedzi ustnej lub pisemnej, 

różnorodnych artystycznych form wyrazu; 4) świadomość przeżywanych emocji i 

umiejętność panowania nad nimi oraz wyrażania ich w sposób umożliwiający 

współdziałanie w grupie oraz adaptację  w nowej grupie; 5) umiejętność 

odczuwania więzi uczuciowej i potrzebę jej budowania, w tym więzi  z rodziną, 

społecznością szkoły i wspólnotą narodową;  6) umiejętność uświadamiania sobie 

uczuć przeżywanych przez inne osoby  z jednoczesną próbą zrozumienia, dlaczego 

one występują, a także różnicowania form ich wyrażania w zależności od wieku; 7) 

umiejętność rozumienia odczuć zwierząt, wyrażania tych stanów za pomocą 

wypowiedzi ustnych i pisemnych oraz różnorodnych artystycznych form wyrazu.   

III. W zakresie społecznego obszaru rozwoju uczeń osiąga: 1) 

świadomość wartości uznanych przez środowisko domowe, szkolne, lokalne  i 

narodowe; potrzebę aktywności społecznej opartej o te wartości;  2) umiejętność 

nazywania poznanych wartości, oceny postępowania innych ludzi, odwoływania 

się w ocenie do przyjętych zasad i wartości;  3) potrzebę i umiejętność 

identyfikowania się z grupami społecznymi, które dziecko reprezentuje, nazywania 

tych grup i ich charakterystycznych cech; 4) umiejętność przyjmowania 
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konsekwencji swojego postępowania; 5) umiejętność tworzenia relacji, 

współdziałania, współpracy oraz samodzielnej organizacji pracy w małych 

grupach, w tym organizacji pracy przy wykorzystaniu technologii;  6) umiejętność 

samodzielnego wyrażania swoich oczekiwań i potrzeb społecznych; 7) umiejętność 

obdarzania szacunkiem koleżanek, kolegów i osoby dorosłe, w tym starsze oraz 

okazywania go za pomocą prostych form wyrazu oraz stosownego zachowania; 8) 

umiejętność samodzielnej organizacji czasu przeznaczonego na odpoczynek 

indywidualny i w grupie;  

9) umiejętność dbania o bezpieczeństwo własne i innych uczestników grupy, 

w tym bezpieczeństwo związane z komunikacją za pomocą nowych technologii 

oraz bezpieczeństwo uczestnictwa w ruchu drogowym.   

IV. W zakresie poznawczego obszaru rozwoju uczeń osiąga: 1) potrzebę i 

umiejętność samodzielnego, refleksyjnego, logicznego, krytycznego  i twórczego 

myślenia; 2) umiejętność poprawnego posługiwania się językiem polskim w 

mowie i piśmie, pozwalającą na samodzielną aktywność, komunikację i efektywną 

naukę;  3) umiejętność czytania na poziomie umożliwiającym samodzielne 

korzystanie  z niej w różnych sytuacjach życiowych, w tym kontynuowanie nauki 

na kolejnym etapie edukacyjnym i rozwijania swoich zainteresowań;  4) 

umiejętność rozumienia i używania prostych komunikatów w języku obcym; 5) 

umiejętność rozumienia podstawowych pojęć i działań matematycznych, 

samodzielne korzystanie z nich w różnych sytuacjach życiowych, wstępnej 

matematyzacji wraz  z opisem tych czynności: słowami, obrazem, symbolem; 6) 

umiejętność stawiania pytań, dostrzegania problemów, zbierania informacji 

potrzebnych do ich rozwiązania, planowania i organizacji działania, a także 

rozwiązywania problemów; 7) umiejętność czytania prostych tekstów 

matematycznych, np. zadań tekstowych, łamigłówek i zagadek, symboli; 8) 

umiejętność obserwacji faktów, zjawisk przyrodniczych, społecznych  i 

gospodarczych, wykonywania eksperymentów i doświadczeń, a także umiejętność 

formułowania wniosków i spostrzeżeń; 9) umiejętność rozumienia zależności 

pomiędzy składnikami środowiska przyrodniczego; 10) umiejętność rozumienia 
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legend, faktów historycznych, tradycji, elementów kultury materialnej i duchowej 

oraz pojęć i symboli z nimi związanych, takich jak: rodzina, dom, naród, ojczyzna, 

kraj; 11) umiejętność uczestnictwa w kulturze oraz wyrażania swych spostrzeżeń i 

przeżyć za pomocą plastycznych, muzycznych i technicznych środków wyrazu, a 

także przy użyciu nowoczesnych technologii; 12) umiejętność samodzielnej 

eksploracji świata, rozwiązywania problemów  i stosowania nabytych umiejętności 

w nowych sytuacjach życiowych.  

Treści nauczania – wymagania szczegółowe Ogólne cele rozwoju ucznia, 

osiągane na zakończenie edukacji wczesnoszkolnej, są źródłem celów 

szczegółowych, opisanych w formie efektów. Uczeń ma je osiągać, realizując 

zadania, wymagające wielokierunkowej aktywności. Zakres tej aktywności 

wytyczają, wymienione  w podstawie programowej, efekty kształcenia, 

przyporządkowane poszczególnym dyscyplinom naukowym. Przedstawienie 

efektów kształcenia w odniesieniu do dyscyplin naukowych jest pewnego rodzaju 

konwencją, potrzebną dla uzyskania przejrzystości opisu,  a nie dyrektywą 

organizacyjną. Proces kształcenia na tym etapie ma charakter zintegrowany, a nie 

przedmiotowy.   

I. Edukacja polonistyczna. 1. Osiągnięcia w zakresie słuchania. Uczeń: 1) 

słucha z uwagą wypowiedzi nauczyciela, innych osób z otoczenia, w różnych 

sytuacjach życiowych, wymagających komunikacji i wzajemnego zrozumienia; 

okazuje szacunek wypowiadającej się osobie; 2) wykonuje zadanie według 

usłyszanej instrukcji; zadaje pytania w sytuacji braku rozumienia lub braku 

pewności zrozumienia słuchanej wypowiedzi; 3) słucha z uwagą lektur i innych 

tekstów czytanych przez nauczyciela, uczniów i inne osoby; 4) słucha uważnie 

wypowiedzi osób podczas uroczystości, koncertów, przedstawień, świąt 

narodowych i innych zdarzeń kulturalnych; przejawia zachowanie adekwatne do 

sytuacji; słucha tekstów interpretowanych artystycznie, szuka własnych wzorców 

poprawnej artykulacji i interpretacji słownej w języku ojczystym;  5) słucha i 

czeka na swoją kolej, panuje nad chęcią nagłego wypowiadania się, szczególnie w 

momencie wskazywania tej potrzeby przez drugą osobę. 2. Osiągnięcia w zakresie 
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mówienia. Uczeń: 1) wypowiada się płynnie, wyraziście, stosując adekwatne do 

sytuacji techniki języka mówionego: pauzy, zmianę intonacji, tempa i siły głosu;  

2) formułuje pytania dotyczące sytuacji zadaniowych, wypowiedzi ustnych 

nauczyciela, uczniów lub innych osób z otoczenia; 3) wypowiada się w formie 

uporządkowanej i rozwiniętej na tematy związane z przeżyciami, zadaniem, 

sytuacjami szkolnymi, lekturą czy wydarzeniem kulturalnym; 4) porządkuje swoją 

wypowiedź, poprawia w niej błędy, omawia treść przeczytanych tekstów i 

ilustracji; nadaje znaczenie i tytuł obrazom, a także fragmentom tekstów;  5) 

układa w formie ustnej opowiadanie oraz składa ustne sprawozdanie z wykonanej 

pracy; 6) recytuje wiersze oraz wygłasza z pamięci krótkie teksty prozatorskie;  7) 

dobiera stosowną formę komunikacji werbalnej i własnego zachowania, 

wyrażającą empatię i szacunek do rozmówcy; 8) wykonuje eksperymenty 

językowe, nadaje znaczenie czynnościom i doświadczeniom, tworząc 

charakterystyczne dla siebie formy wypowiedzi. 3. Osiągnięcia w zakresie 

czytania. Uczeń: 1) czyta płynnie, poprawnie i wyraziście na głos teksty 

zbudowane z wyrazów opracowanych w toku zajęć, dotyczące rzeczywistych 

doświadczeń dzieci i ich oczekiwań poznawczych; 2) czyta w skupieniu po cichu 

teksty zapisane samodzielnie w zeszycie oraz teksty drukowane;  

3) wyodrębnia postacie i zdarzenia w utworach literackich, ustala kolejność 

zdarzeń, ich wzajemną zależność, odróżnia zdarzenia istotne od mniej istotnych, 

postacie główne i drugorzędne; wskazuje cechy i ocenia bohaterów, uzasadnia swą 

ocenę, wskazuje wydarzenie zmieniające postępowanie bohatera, określa nastrój  

w utworze; odróżnia elementy świata fikcji od realnej rzeczywistości; byty 

rzeczywiste od medialnych, byty realistyczne od fikcyjnych; 4) wyszukuje w 

tekstach fragmenty według niego najpiękniejsze, najważniejsze, trudne do 

zrozumienia lub określone przez nauczyciela; 5) eksperymentuje, przekształca 

tekst, układa opowiadania twórcze, np. dalsze losy bohatera, komponuje początek i 

zakończenie tekstu na podstawie ilustracji lub przeczytanego fragmentu utworu; 6) 

wyróżnia w czytanych utworach literackich dialog, opowiadanie, opis;  7) czyta 

samodzielnie wybrane książki.  4. Osiągnięcia w zakresie pisania. Uczeń: 1) pisze 
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odręcznie, czytelnie, płynnie, zdania i tekst ciągły, w jednej linii; rozmieszcza 

właściwie tekst ciągły na stronie zeszytu, sprawdza i poprawia napisany tekst;  2) 

układa i zapisuje opowiadanie złożone z 6–10 poprawnych wypowiedzeń w 

ramach zagadnień opracowanych podczas zajęć; opisuje np. osobę, przedmiot, 

element świata przyrody na podstawie własnych obserwacji lub lektury; 3) pisze 

notatkę, życzenie, ogłoszenie, zaproszenie, podziękowanie, list; zapisuje adres 

nadawcy i odbiorcy; pisze krótkie teksty, wykorzystując aplikacje komputerowe; 

4) pisze z pamięci i ze słuchu; przestrzega poprawności ortograficznej w wyrazach 

poznanych i opracowanych podczas zajęć; 5) stosuje poprawnie znaki 

interpunkcyjne na końcu zdania i przecinki przy wyliczaniu, zapisuje poznane i 

najczęściej stosowane skróty, w tym skróty matematyczne; 6) porządkuje wyrazy 

w kolejności alfabetycznej według pierwszej i drugiej litery; 7) zapisuje poprawnie 

liczebniki oraz wybrane, poznane w trakcie zajęć pojęcia dotyczące różnych 

dyscyplin naukowych; 8) stosuje poprawną wielkość liter w zapisie tytułów 

utworów, książek, poznanych nazw geograficznych, imion i nazwisk; 9) układa i 

zapisuje zdarzenia we właściwej kolejności, układa i zapisuje plan wypowiedzi. 5. 

Osiągnięcia w zakresie kształcenia językowego. Uczeń: 1) wyróżnia w 

wypowiedziach zdania, w zdaniach wyrazy, w wyrazach samogłoski i spółgłoski; 

2) rozpoznaje zdania oznajmujące, pytające, rozkazujące w wypowiedziach 

ustnych i pisemnych; 3) przekształca zdania oznajmujące w pytania i odwrotnie 

oraz zdania pojedyncze w złożone; 4) rozróżnia rzeczowniki, czasowniki, 

przymiotniki i stosuje je w poprawnej formie;  

5) rozpoznaje wyrazy o znaczeniu przeciwnym, wyrazy pokrewne i o 

znaczeniu bliskoznacznym; 6) łączy wyrazy w wypowiedzenia i poprawnie 

formułuje zdanie pojedyncze i zdanie złożone; 7) odróżnia i nazywa utwory 

wierszowane od pisanych prozą, określa, który tekst jest notatką, zagadką, listem, 

życzeniem, podziękowaniem, ogłoszeniem, opowiadaniem, opisem, listem. 6. 

Osiągnięcia w zakresie samokształcenia. Uczeń: 1) podejmuje próby zapisu 

nowych, samodzielnie poznanych wyrazów i sprawdza poprawność ich zapisu, 

korzystając ze słownika ortograficznego; 2) korzysta z różnych źródeł informacji, 
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np. atlasów, czasopism dla dzieci, słowników i encyklopedii czy zasobów internetu 

i rozwija swoje zainteresowania; 3) wykorzystuje nabyte umiejętności do 

rozwiązywania problemów i eksploracji świata, dbając o własny rozwój i tworząc 

indywidualne strategie uczenia się.   

Propozycja lektur do wspólnego i indywidualnego czytania:    

1) Hans Christian Andersen, Baśnie (do wyboru);  2) Justyna Bednarek, 

Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek (czterech prawych  i sześciu lewych); 

3) Jan Brzechwa, Brzechwa dzieciom; 4) Alina Centkiewiczowa i Czesław 

Centkiewicz, Zaczarowana zagroda;  5) Waldemar Cichoń, Cukierku, ty łobuzie!; 

6) Agnieszka Frączek, Rany Julek! O tym, jak Julian Tuwim został poetą; 7) Mira 

Jaworczakowa, Oto jest Kasia; 8) Grzegorz Kasdepke, Detektyw Pozytywka; 9) 

Leszek Kołakowski, Kto z was chciałby rozweselić pechowego nosorożca?;  10) 

Barbara Kosmowska, Dziewczynka z parku;  11) Maria Krüger, Karolcia; 12) 

Astrid Lindgren, Dzieci z Bullerbyn; 13) Hugh Lofting, Doktor Dolittle i jego 

zwierzęta; 14) Marcin Pałasz, Sposób na Elfa; 15) Joanna Papuzińska, Asiunia; 16) 

Danuta Parlak, Kapelusz Pani Wrony;  17) Roman Pisarski, O psie, który jeździł 

koleją; 18) Janina Porazińska, Pamiętnik Czarnego Noska;  19) Maria 

Terlikowska, Drzewo do samego nieba;  20) Julian Tuwim, Wiersze dla dzieci; 21) 

Barbara Tylicka, O krakowskich psach i kleparskich kotach. Polskie miasta w 

baśni i legendzie;  22) Danuta Wawiłow, Najpiękniejsze wiersze; 23) Łukasz 

Wierzbicki, Afryka Kazika; 24) Łukasz Wierzbicki, Dziadek i niedźwiadek.  

II. Edukacja matematyczna. 1. Osiągnięcia w zakresie rozumienia 

stosunków przestrzennych i cech wielkościowych. Uczeń: 1) określa i prezentuje 

wzajemne położenie przedmiotów na płaszczyźnie i w przestrzeni; określa i 

prezentuje kierunek ruchu przedmiotów oraz osób; określa położenie przedmiotu 

na prawo/na lewo od osoby widzianej z przodu (także przedstawionej na fotografii 

czy obrazku);  2) porównuje przedmioty pod względem wyróżnionej cechy 

wielkościowej, np. długości czy masy; dokonuje klasyfikacji przedmiotów; 3) 

posługuje się pojęciami: pion, poziom, skos. 2. Osiągnięcia w zakresie rozumienia 

liczb i ich własności. Uczeń: 1) liczy (w przód i wstecz) od podanej liczby po 1, po 
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2, po 10 itp.; 2) odczytuje i zapisuje, za pomocą cyfr, liczby od zera do tysiąca oraz 

wybrane liczby do miliona (np. 1 500, 10 000, 800 000); 3) wyjaśnia znaczenie 

cyfr w zapisie liczby; wskazuje jedności, dziesiątki, setki itd., określa kolejność, 

posługując się liczbą porządkową; 4) porównuje liczby; porządkuje liczby od 

najmniejszej do największej i odwrotnie; rozumie sformułowania typu: liczba o 7 

większa, liczba o 10 mniejsza; stosuje znaki: <, =, >. 3. Osiągnięcia w zakresie 

posługiwania się liczbami. Uczeń: 1) wyjaśnia istotę działań matematycznych – 

dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia oraz związki między nimi; korzysta 

intuicyjnie z własności działań; 2) dodaje do podanej liczby w pamięci i od 

podanej liczby odejmuje w pamięci: liczbę jednocyfrową, liczbę 10, liczbę 100 

oraz wielokrotności 10 i 100 (w prostszych przykładach); 3) mnoży i dzieli w 

pamięci w zakresie tabliczki mnożenia; mnoży w pamięci przez 10 liczby mniejsze 

od 20; rozwiązuje równania z niewiadomą zapisaną w postaci okienka (uzupełnia 

okienko); stosuje własne strategie, wykonując obliczenia; posługuje się znakiem 

równości i znakami czterech podstawowych działań; 4) dodaje i odejmuje liczby 

dwucyfrowe, zapisując w razie potrzeby cząstkowe wyniki działań lub, wykonując 

działania w pamięci, od razu podaje wynik; oblicza sumy i różnice większych liczb 

w prostych przykładach typu: 250 + 50, 180 – 30; mnoży liczby dwucyfrowe przez 

2, zapisując, jeśli ma taką potrzebę, cząstkowe wyniki działań; przy obliczeniach 

stosuje własne strategie. 4. Osiągnięcia w zakresie czytania tekstów 

matematycznych. Uczeń: 1) analizuje i rozwiązuje zadania tekstowe proste i 

wybrane złożone; dostrzega problem matematyczny oraz tworzy własną strategię 

jego rozwiązania, odpowiednią do warunków zadania; opisuje rozwiązanie za 

pomocą działań, równości z okienkiem, rysunku lub w inny wybrany przez siebie 

sposób;  2) układa zadania i je rozwiązuje, tworzy łamigłówki matematyczne, 

wykorzystuje w tym procesie własną aktywność artystyczną, techniczną, 

konstrukcyjną; wybrane działania realizuje za pomocą prostych aplikacji 

komputerowych.    

 5. Osiągnięcia w zakresie rozumienia pojęć geometrycznych. Uczeń: 1) 

rozpoznaje – w naturalnym otoczeniu (w tym na ścianach figur przestrzennych) i 
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na rysunkach – figury geometryczne: prostokąt, kwadrat, trójkąt, koło; wyodrębnia 

te figury spośród innych figur; kreśli przy linijce odcinki i łamane; rysuje 

odręcznie prostokąty (w tym kwadraty), wykorzystując sieć kwadratową; 2) 

mierzy długości odcinków, boków figur geometrycznych itp.; podaje wynik 

pomiaru, posługując się jednostkami długości: centymetr, metr, milimetr; wyjaśnia 

związki między jednostkami długości; posługuje się wyrażeniami 

dwumianowanymi; wyjaśnia pojęcie kilometr; 3) mierzy obwody różnych figur za 

pomocą narzędzi pomiarowych, także w kontekstach z życia codziennego; oblicza 

obwód trójkąta i prostokąta (w tym także kwadratu) o danych bokach; 4) dostrzega 

symetrię w środowisku przyrodniczym, w sztuce użytkowej i innych wytworach 

człowieka obecnych w otoczeniu dziecka. 6. Osiągnięcia w zakresie stosowania 

matematyki w sytuacjach życiowych oraz w innych obszarach edukacji. Uczeń: 1) 

klasyfikuje obiekty i różne elementy środowiska społeczno-przyrodniczego z 

uwagi na wyodrębnione cechy; dostrzega rytm w środowisku przyrodniczym, 

sztuce użytkowej i innych wytworach człowieka, obecnych w środowisku dziecka; 

2) dzieli na dwie i cztery równe części, np. kartkę papieru, czekoladę; używa 

pojęć: połowa, dwa i pół, cztery równe części, czwarta część lub ćwierć; 3) 

wykonuje obliczenia pieniężne; zamienia złote na grosze i odwrotnie, rozróżnia 

nominały na monetach i banknotach, wskazuje różnice w ich sile nabywczej; 4) 

odczytuje godziny na zegarze ze wskazówkami oraz elektronicznym 

(wyświetlającym cyfry w systemie 24-godzinnym); wykonuje proste obliczenia 

dotyczące czasu; posługuje się jednostkami czasu: doba, godzina, minuta, sekunda; 

posługuje się stoperem, aplikacjami telefonu, tabletu, komputera; zapisuje daty np. 

swojego urodzenia lub datę bieżącą; posługuje się kalendarzem; odczytuje oraz 

zapisuje znaki rzymskie co najmniej do XII;  5) mierzy temperaturę za pomocą 

termometru oraz odczytuje ją; 6) dokonuje obliczeń szacunkowych w różnych 

sytuacjach życiowych; 7) waży; używa określeń: kilogram, dekagram, gram, tona; 

zna zależności między tymi jednostkami; odmierza płyny; używa określeń: litr, pół 

litra, ćwierć litra; 8) wykorzystuje warcaby, szachy i inne gry planszowe lub 

logiczne do rozwijania umiejętności myślenia strategicznego, logicznego, 
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rozumienia zasad itd.; przekształca gry, tworząc własne strategie i zasady 

organizacyjne;  9) wykorzystuje nabyte umiejętności do rozwiązywania 

problemów, działań twórczych i eksploracji świata, dbając o własny rozwój i 

tworząc indywidualne strategie uczenia się.      

III. Edukacja społeczna.  1. Osiągnięcia w zakresie rozumienia środowiska 

społecznego. Uczeń: 1) identyfikuje się z grupą społeczną, do której należy: 

rodzina, klasa w szkole, drużyna sportowa, społeczność lokalna, naród; respektuje 

normy i reguły postępowania w tych grupach; 2) wyjaśnia, iż wszyscy ludzie 

posiadają prawa i obowiązki, wymienia własne prawa i obowiązki, przestrzega ich 

i stosuje je w codziennym życiu; 3) przyjmuje konsekwencje swojego uczestnictwa 

w grupie i własnego w niej postępowania w odniesieniu do przyjętych norm i 

zasad; 4) ocenia swoje postępowanie i innych osób, odnosząc się do poznanych 

wartości, takich jak: godność, honor, sprawiedliwość, obowiązkowość, 

odpowiedzialność, przyjaźń, życzliwość, umiar, powściągliwość, pomoc, 

zadośćuczynienie, przepraszanie, uznanie, uczciwość, wdzięczność oraz inne, 

respektowane przez środowisko szkolne; 5) przedstawia siebie i grupę, do której 

należy, zapisuje swój adres, adres szkoły, zawód i miejsce pracy rodziców; 

posługuje się danymi osobistymi wyłącznie w sytuacjach bezpiecznych dla siebie i 

reprezentowanych osób; jest powściągliwy w używaniu takich danych w 

sytuacjach nowych i wirtualnych; 6) rozpoznaje i nazywa wybrane grupy 

społeczne, do których nie należy, a które wzbudzają jego zainteresowanie, np. 

drużyny i kluby sportowe, zespoły artystyczne, a także inne narodowości; 7) 

opowiada ciekawostki historyczne dotyczące regionu, kraju, wyróżniając w nich 

postaci fikcyjne i realne; 8) stosuje pojęcia: porozumienie, umowa; uczestniczy w 

wyborach samorządu uczniowskiego w klasie, w szkole; wymienia przykłady 

powstałych w efekcie porozumień i umów grup społecznych, np. stowarzyszenia 

pomocy chorym  i niepełnosprawnym dzieciom, organizacje ekologiczne, a także 

stowarzyszenia dużych grup społecznych, jak miasta i państwa czy Unia 

Europejska; 9) szanuje zwyczaje i tradycje różnych grup społecznych i narodów, 

przedstawia i porównuje zwyczaje ludzi, np. dotyczące świąt w różnych regionach 
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Polski, a także w różnych krajach; 10) wykorzystuje pracę zespołową w procesie 

uczenia się, w tym przyjmując rolę lidera zespołu i komunikuje się za pomocą 

nowych technologii. 2. Osiągnięcia w zakresie orientacji w czasie historycznym. 

Uczeń: 1) opowiada o legendarnym powstaniu państwa polskiego, wyjaśnia 

związek legendy z powstaniem godła i barw narodowych, przedstawia wybrane 

legendy dotyczące regionu, w którym mieszka lub inne; 2) rozpoznaje: godło, 

barwy, hymn narodowy, mundur wojskowy, wybrane stroje ludowe, np. związane 

z regionem Polski, w którym mieszka; 3) uczestniczy w świętach narodowych i 

innych ważnych dniach pamięci narodowej; wykonuje kokardę narodową, biało-

czerwony proporczyk; zachowuje się godnie i z szacunkiem podczas śpiewania lub 

słuchania hymnu, wciągania flagi na maszt itp.;  

4) rozpoznaje i nazywa patrona szkoły, miejscowości, w której mieszka, 

wyjaśnia pojęcie „patron”, wymienia imiona i nazwiska, np. pierwszego władcy i 

króla Polski, obecnego prezydenta Polski, wymienia nazwę pierwszej stolicy 

Polski; 5) wyjaśnia znaczenie wybranych zwyczajów i tradycji polskich; 6) opisuje 

znaczenie dorobku minionych epok w życiu człowieka, jest świadomy, że stosuje 

w swej aktywności ten dorobek, np. cyfry arabskie i rzymskie, papier, mydło, 

instrumenty muzyczne itp.; 7) opowiada historię własnej rodziny, przedstawia 

wybrane postacie i prezentuje informacje o wielkich Polakach: królowa Jadwiga, 

król Stefan Batory, astronom Mikołaj Kopernik, noblistka Maria Skłodowska-

Curie, alpinistka Wanda Rutkiewicz, papież Jan Paweł II, nauczycielka – 

cichociemna gen. Elżbieta Zawacka „Zo”.   

IV. Edukacja przyrodnicza. 1. Osiągnięcia w zakresie rozumienia 

środowiska przyrodniczego. Uczeń:  1) rozpoznaje w swoim otoczeniu popularne 

gatunki roślin i zwierząt, w tym zwierząt hodowlanych, a także gatunki objęte 

ochroną; 2) rozpoznaje i wyróżnia cechy ekosystemów, takich jak: łąka, jezioro, 

rzeka, morze, pole, staw, las, las gospodarczy; określa składowe i funkcje 

ekosystemu na wybranym przykładzie, np. las, warstwy lasu, polany, torfowiska, 

martwe drzewo w lesie; 3) rozpoznaje wybrane zwierzęta i rośliny, których w 

naturalnych warunkach nie spotyka się w polskim środowisku przyrodniczym; 4) 
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odszukuje w różnych dostępnych zasobach, w tym internetowych, informacje 

dotyczące środowiska przyrodniczego, potrzebne do wykonania zadania, 

ćwiczenia; 5) prowadzi proste hodowle roślin, przedstawia zasady opieki nad 

zwierzętami, domowymi, hodowlanymi i innymi; 6) planuje, wykonuje proste 

obserwacje, doświadczenia i eksperymenty dotyczące obiektów i zjawisk 

przyrodniczych, tworzy notatki z obserwacji, wyjaśnia istotę obserwowanych 

zjawisk według procesu przyczynowo-skutkowego i czasowego; 7) chroni 

przyrodę, wskazuje wybrane miejsca ochrony przyrody oraz parki narodowe, 

pomniki przyrody w najbliższym otoczeniu – miejscowości, regionie; 8) segreguje 

odpady i ma świadomość przyczyn i skutków takiego postępowania. 2. Osiągnięcia 

w zakresie funkcji życiowych człowieka, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i 

odpoczynku. Uczeń: 1) przedstawia charakterystykę wybranych zajęć i zawodów 

ludzi znanych z miejsca zamieszkania oraz zawodów użyteczności publicznej: 

nauczyciel, żołnierz, policjant, strażak, lekarz, pielęgniarz czy leśnik, a ponadto 

rozumie istotę pracy w służbach mundurowych i medycznych; 2) posługuje się 

numerami telefonów alarmowych, formułuje komunikat – wezwanie o pomoc: 

Policji, Pogotowia Ratunkowego, Straży Pożarnej;  3) posługuje się danymi 

osobowymi w kontakcie ze służbami mundurowymi  i medycznymi, w sytuacji 

zagrożenia zdrowia i życia; 4) dba o higienę oraz estetykę własną i otoczenia; 5) 

reaguje stosownym zachowaniem w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa, zdrowia 

jego lub innej osoby;  6) wymienia wartości odżywcze produktów żywnościowych; 

ma świadomość znaczenia odpowiedniej diety dla utrzymania zdrowia, ogranicza 

spożywanie posiłków o niskich wartościach odżywczych i niezdrowych, 

zachowuje umiar w spożywaniu produktów słodzonych, zna konsekwencje 

zjadania ich w nadmiarze; 7) przygotowuje posiłki służące utrzymaniu zdrowia; 8) 

ubiera się odpowiednio do stanu pogody, poszukuje informacji na temat pogody, 

wykorzystując np. internet;  9) rozróżnia podstawowe znaki drogowe, stosuje 

przepisy bezpieczeństwa w ruchu drogowym i miejscach publicznych; przestrzega 

zasad zachowania się  w środkach publicznego transportu zbiorowego;   10) 

stosuje się do zasad bezpieczeństwa w szkole, odnajduje drogę ewakuacyjną, 
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rozpoznaje znaki i symbole informujące o różnych rodzajach niebezpieczeństw 

oraz zachowuje się zgodnie z informacją w nich zawartą; stosuje zasady 

bezpiecznej zabawy w różnych warunkach i porach roku; 11) ma świadomość 

istnienia zagrożeń ze środowiska naturalnego, np. nagła zmiana pogody, huragan, 

ulewne deszcze, burza, susza oraz ich następstwa: powódź, pożar, piorun; określa 

odpowiednie sposoby zachowania się człowieka w takich sytuacjach; 12) ma 

świadomość obecności nieprawdziwych informacji, np. w przestrzeni wirtualnej, 

publicznej; sprawdza informacje, zadając pytania nauczycielowi, rodzicom, 

policjantowi; 13) stosuje zasady bezpieczeństwa podczas korzystania z urządzeń 

cyfrowych, rozumie i respektuje ograniczenia związane z czasem pracy z takimi 

urządzeniami, oraz stosuje zasady netykiety; 14) ma świadomość, iż 

nieodpowiedzialne korzystanie z technologii ma wpływ na utratę zdrowia 

człowieka; 15) ma świadomość pozytywnego znaczenia technologii w życiu 

człowieka. 3. Osiągnięcia w zakresie rozumienia przestrzeni geograficznej. Uczeń: 

1) określa położenie i warunki naturalne swojej miejscowości oraz okolicy, opisuje 

charakterystyczne formy terenu, składniki przyrody, charakterystyczne miejsca, 

np. miejsca pamięci narodowej, najważniejsze zakłady pracy, w tym ważniejsze 

przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe, interesujące zabytki, pomniki, tereny 

rekreacyjne, parki krajobrazowe, parki narodowe; 2) wskazuje na mapie fizycznej 

Polski jej granice, główne miasta, rzeki, nazwy krain geograficznych;  3) czyta 

proste plany, wskazuje kierunki główne na mapie, odczytuje podstawowe znaki 

kartograficzne map, z których korzysta; za pomocą komputera, wpisując 

poprawnie adres, wyznacza np. trasę przejazdu rowerem; 4) wymienia nazwę 

stolicy Polski i charakterystyczne obiekty, wyjaśnia znaczenie stolicy dla całego 

kraju, wskazuje na mapie jej położenie; 5) przedstawia charakterystyczne dla 

Polski dyscypliny sportowe, gospodarcze lub inne np. artystyczną działalność 

człowieka, w której Polska odnosi sukcesy lub  z niej słynie; 6) wyznacza kierunki 

główne w terenie na podstawie cienia, określa, z którego kierunku wieje wiatr, 

rozpoznaje charakterystyczne rodzaje opadów; 7) przedstawia położenie Ziemi w 

Układzie Słonecznym.   



57 

 

V. Edukacja plastyczna. 1. Osiągnięcia w zakresie percepcji wizualnej, 

obserwacji i doświadczeń. Uczeń: 1) wyróżnia w obrazach, ilustracjach, 

impresjach plastycznych, plakatach, na fotografiach: a) kształty obiektów – nadaje 

im nazwę i znaczenie, podaje części składowe,  b) wielkości i proporcje, położenie 

obiektów i elementów złożonych, różnice i podobieństwa w wyglądzie tego 

samego przedmiotu w zależności od położenia i zmiany stanowiska osoby 

patrzącej na obiekt, c) barwę, walor różnych barw, różnice walorowe w zakresie 

jednej barwy, fakturę, d) cechy charakterystyczne i indywidualne ludzi w 

zależności od wieku, płci, typu budowy; cechy charakterystyczne zwierząt, różnice 

w budowie, kształcie, ubarwieniu, sposobach poruszania się; 2) określa w swoim 

otoczeniu kompozycje obiektów i zjawisk, np. zamknięte (mozaiki na dywanie, 

rytmy na przedmiotach użytkowych), otwarte (chmury, papiery ozdobne, pościel, 

firany), kompozycje o budowie symetrycznej. 2. Osiągnięcia w zakresie 

działalności ekspresji twórczej. Uczeń: 1) rysuje kredką, kredą, ołówkiem, 

patykiem (płaskim i okrągłym), piórem, węglem, mazakiem; 2) maluje farbami, 

tuszami przy użyciu pędzli (płaskich, okrągłych), palców, stempli; 3) wydziera, 

wycina, składa, przylepia, wykorzystując gazetę, papier kolorowy, makulaturę, 

karton, ścinki tekstylne itp.; 4) modeluje (lepi i konstruuje) z gliny, modeliny, 

plasteliny, mas papierowych i innych, zarówno z materiałów naturalnych i 

przemysłowych; 5) powiela za pomocą kalki, tuszu, farby, stempla wykonanego, 

np. z korka i innych tworzyw, a także przy pomocy prostych programów 

komputerowych; 6) wykonuje prace, modele, rekwizyty, impresje plastyczne 

potrzebne do aktywności artystycznej i naukowej; 7) wykonuje prace i impresje 

plastyczne jako formy przekazania i przedstawienia uczuć, nastrojów i zachowań 

(np. prezent, zaproszenie); 8) ilustruje sceny i sytuacje (realne i fantastyczne) 

inspirowane wyobraźnią, baśnią, opowiadaniem i muzyką; korzysta z narzędzi 

multimedialnych; 9) tworzy przy użyciu prostej aplikacji komputerowej, np. 

plakaty, ulotki i inne wytwory.     

3. Osiągnięcia w zakresie recepcji  sztuk plastycznych. Uczeń: 1) nazywa 

dziedziny sztuk plastycznych, np. malarstwo, rzeźbę, w tym dziedziny sztuki 
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użytkowej, np. meblarstwo, tkactwo, ceramikę, hafciarstwo, architekturę, grafikę 

komputerową; 2) rozpoznaje i nazywa podstawowe gatunki dzieł malarskich i 

graficznych: pejzaż, portret, scena rodzajowa; nazywa wybrane przykłady dzieł 

znanych artystów: malarzy, rzeźbiarzy, architektów z regionu swego pochodzenia 

lub innych; 3) wyjaśnia pojęcia: oryginał czy kopia obrazu lub rzeźby; miniatura 

obrazu lub rzeźby; reprodukcja itp.; wskazuje miejsca prezentacji sztuk 

plastycznych.   

VI. Edukacja techniczna. 1. Osiągnięcia w zakresie organizacji pracy. 

Uczeń: 1) planuje i realizuje własne projekty/prace; realizując te projekty/prace 

współdziała w grupie; 2) wyjaśnia znaczenie oraz konieczność zachowania ładu, 

porządku i dobrej organizacji miejsca pracy ze względów bezpieczeństwa; 3) 

ocenia projekty/prace, wykorzystując poznane i zaakceptowane wartości: 

systematyczność działania, pracowitość, konsekwencja, gospodarność, 

oszczędność, umiar w odniesieniu do korzystania z czasu, materiałów, narzędzi i 

urządzeń; 4) organizuje pracę, wykorzystuje urządzenia techniczne i technologie; 

zwraca uwagę na zdrowie i zachowanie bezpieczeństwa, z uwzględnieniem 

selekcji informacji, wykonywania czynności użytecznych lub potrzebnych. 2. 

Osiągnięcia w zakresie znajomości informacji technicznej, materiałów i 

technologii wytwarzania. Uczeń: 1) odczytuje podstawowe informacje techniczne i 

stosuje w działaniu sposoby użytkowania: materiału, narzędzi, urządzenia zgodnie 

z instrukcją, w tym multimedialną; 2) wykonuje przedmioty użytkowe, w tym 

dekoracyjne i modele techniczne: a) z zastosowaniem połączeń nierozłącznych: 

sklejanie klejem, wiązanie, szycie lub zszywanie zszywkami, sklejanie taśmą itp., 

b) używając połączeń rozłącznych: spinanie spinaczami biurowymi, wiązanie 

sznurkiem lub wstążką ozdobną, c) bez użycia kleju, taśm, zszywek, np. wybrane 

modele technik origami, modele kartonowe nacinane, d) z wykorzystaniem prądu 

elektrycznego: lampion, dekoracja świąteczna;  3) stosuje poznaną technologię 

przy wykonywaniu przedmiotów użytkowych lub montowaniu wybranych modeli 

urządzeń technicznych; 4) wykonuje przedmiot/model/pracę według własnego 

planu i opracowanego sposobu działania. 3. Osiągnięcia w zakresie stosowania 
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narzędzi i obsługi urządzeń technicznych. Uczeń:  1) wyjaśnia działanie i funkcję 

narzędzi i urządzeń wykorzystywanych w gospodarstwie domowym i w szkole; 2) 

posługuje się bezpiecznie prostymi narzędziami pomiarowymi, urządzeniami z 

gospodarstwa domowego, a także urządzeniami dostępnymi w szkole.  

VII. Edukacja informatyczna. 1. Osiągnięcia w zakresie rozumienia, 

analizowania i rozwiązywania problemów. Uczeń: 1) układa w logicznym 

porządku: obrazki, teksty, polecenia (instrukcje) składające się m.in. na codzienne 

czynności; 2) tworzy polecenie lub sekwencje poleceń dla określonego planu 

działania prowadzące do osiągnięcia celu;  3) rozwiązuje zadania, zagadki i 

łamigłówki prowadzące do odkrywania algorytmów. 2. Osiągnięcia w zakresie 

programowania i rozwiązywania problemów z wykorzystaniem komputera i 

innych urządzeń cyfrowych. Uczeń: 1) programuje wizualnie: proste sytuacje lub 

historyjki według pomysłów własnych  i pomysłów opracowanych wspólnie z 

innymi uczniami, pojedyncze polecenia,  a także ich sekwencje sterujące obiektem 

na ekranie komputera bądź innego urządzenia cyfrowego; 2) tworzy proste 

rysunki, dokumenty tekstowe, łącząc tekst z grafiką, np. zaproszenia, dyplomy, 

ulotki, ogłoszenia; powiększa, zmniejsza, kopiuje, wkleja  i usuwa elementy 

graficzne i tekstowe – doskonali przy tym umiejętności pisania, czytania, 

rachowania i prezentowania swoich pomysłów;   3) zapisuje efekty swojej pracy 

we wskazanym miejscu.  3. Osiągnięcia w zakresie posługiwania się komputerem, 

urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi. Uczeń:  1) posługuje się 

komputerem lub innym urządzeniem cyfrowym oraz urządzeniami zewnętrznymi 

przy wykonywaniu zadania; 2) kojarzy działanie komputera  lub innego urządzenia 

cyfrowego z efektami pracy z oprogramowaniem; 3) korzysta z udostępnionych 

mu stron i zasobów internetowych. 4. Osiagnięcia w zakresie rozwijania 

kompetencji społecznych. Uczeń: 1) współpracuje z uczniami, wymienia się z nimi 

pomysłami i doświadczeniami, wykorzystując technologię; 2) wykorzystuje 

możliwości technologii do komunikowania się w procesie uczenia się. 5. 

Osiągnięcia w zakresie przestrzegania prawa i zasad bezpieczeństwa. Uczeń:  1) 

posługuje się udostępnioną mu technologią zgodnie z ustalonymi zasadami; 2) 
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rozróżnia pożądane i niepożądane zachowania innych osób (również uczniów) 

korzystających z technologii, zwłaszcza w sieci internet; 3) przestrzega zasad 

dotyczących korzystania z efektów pracy innych osób  i związanych z 

bezpieczeństwem w internecie.   

VIII. Edukacja muzyczna. 1. Osiągnięcia w zakresie słuchania muzyki. 

Uczeń:  1) słucha, poszukuje źródeł dźwięku i je identyfikuje;  2) słucha muzyki w 

połączeniu z aktywnością ruchową, gestami dźwiękotwórczymi: klaskanie, 

pstrykanie, tupanie, uderzanie o uda itp. oraz z towarzyszeniem prostych 

opracowań instrumentalnych;  3) reaguje na sygnały muzyczne w różnych 

sytuacjach zadaniowych;  4) odróżnia dźwięki muzyki, np. wysokie – niskie, 

długie – krótkie, ciche – głośne, głosy ludzkie: sopran, bas; odróżnia i nazywa 

wybrane instrumenty muzyczne;  5) rozróżnia muzykę wykonywaną przez solistę, 

chór, orkiestrę;   6) rozróżnia na podstawie słuchanego utworu muzykę: smutną, 

wesołą, skoczną, marszową itp.;  7) słucha w skupieniu krótkich utworów 

muzycznych. 2. Osiągnięcia w zakresie ekspresji muzycznej. Śpiew. Uczeń: 1) 

śpiewa różne zestawy głosek, sylaby, wykorzystuje poznane melodie i tworzy 

własne, naśladuje odgłosy zwierząt; 2) nuci poznane melodie, śpiewa piosenki 

podczas zabawy, nauki, uroczystości szkolnych, świąt w tym świąt narodowych; 3) 

śpiewa śpiewanki, piosenki i pieśni charakterystyczne dla tradycji i zwyczajów 

polskich, kilka utworów patriotycznych i historycznych; 4) śpiewa dbając o 

prawidłową postawę, artykulację i oddech, przy zachowaniu naturalnej skali głosu; 

5) rozpoznaje i śpiewa hymn Polski; 6) śpiewa kilka wybranych krótkich piosenek 

w języku obcym. 3. Improwizacja ruchowa, rytmika i taniec. Uczeń: 1) 

przedstawia ruchem treść muzyczną (np. dynamikę, nastrój, wysokość dźwięku, 

tempo, artykulację) oraz treść pozamuzyczną (np. fabułę, odczucia, przekład 

znaczeniowy słów); 2) interpretuje ruchem schematy rytmiczne; 3) tworzy 

improwizacje ruchowe inspirowane wyliczankami, rymowankami  i 

rytmizowanymi tekstami; 4) wykonuje pląsy; 5) porusza się i tańczy według 

utworzonych przez siebie układów ruchowych,  z rekwizytem, bez rekwizytu do 

muzyki i przy muzyce; 6) tworzy sekwencje i układy poruszania się do ulubionych 
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przez siebie utworów muzycznych, wykorzystuje je do animacji i zabawy w 

grupie; 7) tańczy według układów ruchowych charakterystycznych dla wybranych 

tańców  (w tym integracyjnych, ludowych polskich oraz innych krajów Europy i 

świata). 4. Gra na instrumentach muzycznych. Uczeń: 1) gra zadane przez 

nauczyciela i własne schematy rytmiczne; 2) wykonuje tematy rytmiczne 

wybranych, znanych utworów muzycznych (ludowych, popularnych, dziecięcych, 

klasycznych, wokalnych, instrumentalnych, polskich  i zagranicznych) z użyciem 

instrumentów perkusyjnych;  3) realizuje schematy i tematy rytmiczne, 

eksperymentuje przy użyciu np. patyczków, pudełek, papieru, trawy, piszczałek, 

gwizdków, kogucików na wodę;  4) wykonuje instrumenty m.in. z materiałów 

naturalnych i innych oraz wykorzystuje tak powstałe instrumenty do 

akompaniamentu, realizacji dźwięku podczas zabaw i zadań edukacyjnych, 

organizacji koncertów i przedstawień teatralnych;  5) wykonuje akompaniament do 

śpiewu, stosuje gesty dźwiękotwórcze (np. tupanie, klaskanie, pstrykanie, 

uderzanie o uda); 6) eksperymentuje i poszukuje dźwięków, fragmentów znanych 

melodii przy użyciu np. dzwonków, ksylofonu, fletu podłużnego, flażoletu – 

flecika polskiego;  7) gra melodie piosenek i utworów instrumentalnych, do 

wyboru: na dzwonkach, ksylofonie, flecie podłużnym, flażolecie – fleciku polskim 

lub innych. 5. Osiągnięcia w zakresie znajomości form zapisu dźwięku. Uczeń: 1) 

wyjaśnia różne formy zapisu dźwięków, muzyki, np. nagranie przy pomocy 

komputera, dyktafonu, telefonu, czy zapis przy pomocy notacji muzycznej; 2) 

zapisuje w zabawie z instrumentami perkusyjnymi dźwięki np. poprzez układ 

piktogramów, klocków rytmicznych, kolorów, liczb, czy obrazków; szyfruje, 

koduje, wykorzystuje utworzony zapis w zabawie;  3) korzysta z wybranego zapisu 

melodii w czasie gry na instrumencie: dzwonkach, ksylofonie, flecie podłużnym, 

flażolecie – fleciku polskim.   

IX. Wychowanie fizyczne. 1. Osiągnięcia w zakresie utrzymania higieny 

osobistej i zdrowia. Uczeń: 1) utrzymuje w czystości ręce i całe ciało, przebiera się 

przed zajęciami ruchowymi i po ich zakończeniu; wykonuje te czynności 

samodzielnie i w stosownym momencie; 2) dostosowuje strój do rodzaju pogody i 
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pory roku w trakcie zajęć ruchowych odpowiednio na świeżym powietrzu i w 

pomieszczeniu; 3) wyjaśnia znaczenie ruchu w procesie utrzymania zdrowia; 4) 

przygotowuje we właściwych sytuacjach i w odpowiedni sposób swoje ciało do 

wykonywania ruchu; 5) ma świadomość znaczenia systematyczności i wytrwałości 

w wykonywaniu ćwiczeń; 6) uznaje, że każdy człowiek ma inne możliwości w 

zakresie sprawności fizycznej, akceptuje sytuację dzieci, które z uwagi na chorobę 

nie mogą być sprawne w każdej formie ruchu. 2. Osiągnięcia w zakresie 

sprawności motorycznych. Uczeń: 1) przyjmuje podstawowe pozycje do ćwiczeń: 

postawa zasadnicza, rozkrok, wykrok, zakrok, stanie jednonóż, klęk podparty, 

przysiad podparty, podpór przodem, podpór tyłem, siad klęczny, skrzyżny, 

skulony, prosty; 2) pokonuje w biegu przeszkody naturalne i sztuczne, biega z 

wysokim unoszeniem kolan, biega w połączeniu ze skokiem, przenoszeniem 

przyborów np. piłki, pałeczki, z rzutem do celu ruchomego i nieruchomego, bieg w 

różnym tempie, realizuje marszobieg;  3) rzuca i podaje jednorącz, w miejscu i 

ruchu, oburącz do przodu, znad głowy, piłką małą i dużą, rzuca małymi 

przyborami na odległość i do celu, skacze jednonóż i obunóż ze zmianą tempa, 

kierunku, pozycji ciała, skacze w dal dowolnym sposobem, skacze przez skakankę, 

wykonuje przeskok zawrotny przez ławeczkę, naskoki i zeskoki, skoki zajęcze; 4) 

wykonuje ćwiczenia zwinnościowe:  a) skłony, skrętoskłony, przetoczenie, 

czołganie, podciąganie,  b) czworakowanie ze zmianą kierunku i tempa ruchu,  c) 

wspina się,  d) mocowanie w pozycjach niskich i wysokich,  e) podnoszenie i 

przenoszenie przyborów; 5) wykonuje przewrót w przód z przysiadu podpartego; 

6) wykonuje ćwiczenia równoważne bez przyboru i z przyborem np. na ławeczce 

gimnastycznej; 7) samodzielnie wykonuje ćwiczenia prowadzące do zapobiegania 

wadom postawy. 3. Osiągnięcia w zakresie różnych form rekreacyjno-sportowych. 

Uczeń: 1) organizuje zespołową zabawę lub grę ruchową z wykorzystaniem 

przyboru lub bez; 2) zachowuje powściągliwość w ocenie sprawności fizycznej 

koleżanek i kolegów – uczestników zabawy, respektuje ich prawo do 

indywidualnego tempa rozwoju, radzi sobie w sytuacji przegranej i akceptuje 

zwycięstwo, np. drużyny przeciwnej, gratuluje drużynie zwycięskiej sukcesu; 3) 
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respektuje przepisy, reguły zabaw i gier ruchowych, przepisy ruchu drogowego w 

odniesieniu do pieszych, rowerzystów, rolkarzy, biegaczy i innych osób, których 

poruszanie się w miejscu publicznym może stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa; 

4) uczestniczy w zabawach i grach zespołowych, z wykorzystaniem różnych 

rodzajów piłek; 5) wykonuje prawidłowo elementy charakterystyczne dla gier 

zespołowych: rzuty i chwyty ringo, podania piłki do partnera jednorącz i oburącz 

w miejscu lub w ruchu, odbicia piłki, kozłowanie w miejscu i w ruchu, podania 

piłki w miejscu  i w ruchu, prowadzenie piłki, strzał do celu; 6) układa zespołowe 

zabawy ruchowe i w nich uczestniczy, ma świadomość, iż sukces w takiej zabawie 

odnosi się dzięki sprawności, zaradności  i współdziałaniu; 7) jeździ na dostępnym 

sprzęcie sportowym, np. hulajnodze, rolkach, rowerze, sankach, łyżwach.   

X. Edukacja językowa. Język obcy nowożytny. 1. Uczeń posługuje się 

bardzo podstawowym zasobem środków językowych dotyczących jego samego i 

jego najbliższego otoczenia, umożliwiającym realizację pozostałych wymagań 

ogólnych w zakresie następujących tematów: 1) ja i moi bliscy (rodzina, 

przyjaciele); 2) moje miejsce zamieszkania (mój dom, moja miejscowość); 3) moja 

szkoła; 4) popularne zawody; 5) mój dzień, moje zabawy; 6) jedzenie; 7) sklep; 8) 

mój czas wolny i wakacje; 9) święta i tradycje, mój kraj; 10) sport; 11) moje 

samopoczucie; 12) przyroda wokół mnie; 13) świat baśni i wyobraźni. 2. Uczeń 

rozumie bardzo proste wypowiedzi ustne, artykułowane wyraźnie i powoli, w 

standardowej odmianie języka: 1) reaguje na polecenia; 2) rozumie sens krótkich 

wypowiedzi, opowiadań, bajek i historyjek oraz prostych piosenek i wierszyków, 

szczególnie gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, 

gestami, dodatkowymi dźwiękami; 3) znajduje w wypowiedzi określone 

informacje. 3. Uczeń rozumie wyrazy oraz jedno- lub kilkuzdaniowe, bardzo 

proste wypowiedzi pisemne (np. historyjki obrazkowe z tekstem, opowiadania): 1) 

rozumie ogólny sens tekstu, szczególnie gdy jest wspierany obrazem lub 

dźwiękiem; 2) znajduje w wypowiedzi określone informacje. 4. W zakresie 

wypowiedzi ustnych uczeń:  1) powtarza wyrazy i proste zdania; 2) tworzy bardzo 

proste i krótkie wypowiedzi według wzoru, np. nazywa obiekty z otoczenia i 
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opisuje je, nazywa czynności; 3) recytuje wiersze, rymowanki, odgrywa dialogi, 

śpiewa piosenki – samodzielnie lub w grupie np. w realizacji małych form 

teatralnych; 4) używa poznanych wyrazów i zwrotów podczas zabawy. 5. W 

zakresie wypowiedzi pisemnych uczeń: 1) przepisuje wyrazy i proste zdania; 2) 

pisze pojedyncze wyrazy i zwroty;  3) pisze bardzo proste i krótkie zdania według 

wzoru i samodzielnie. 6. W zakresie reagowania uczeń: 1) reaguje werbalnie i 

niewerbalnie na polecenia; 2) przedstawia siebie i inne osoby – mówi np. jak się 

nazywa, ile ma lat, skąd pochodzi, co potrafi robić; 3) zadaje pytania i udziela 

odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów; 4) stosuje podstawowe zwroty 

grzecznościowe (np. wita się i żegna, dziękuje, prosi, przeprasza); 5) wyraża swoje 

upodobania. 7. W zakresie przetwarzania tekstu uczeń nazywa w języku obcym 

nowożytnym  np. osoby, zwierzęta, przedmioty, czynności – z najbliższego 

otoczenia oraz przedstawione w materiałach wizualnych i audiowizualnych.  8. 

Uczeń: 1) wie, że ludzie posługują się różnymi językami i aby się z nimi 

porozumieć, warto nauczyć się ich języka; 2) posiada podstawowe informacje o 

krajach, w których ludzie posługują się danym językiem obcym. 9. Uczeń potrafi 

określić, czego się nauczył, i wie, w jaki sposób może samodzielnie pracować nad 

językiem (np. przez oglądanie bajek w języku obcym nowożytnym, korzystanie ze 

słowników obrazkowych i gier edukacyjnych). 10. Uczeń współpracuje z 

rówieśnikami w trakcie nauki. 11. Uczeń korzysta ze źródeł informacji w języku 

obcym nowożytnym (np. ze słowników obrazkowych, książeczek), również za 

pomocą technologii informacyjno- -komunikacyjnych.   

XI. Edukacja językowa. Język mniejszości narodowej lub etnicznej. 1. 

Świadomość własnego dziedzictwa narodowego lub etnicznego. Uczeń: 1) 

dostrzega i rozumie wartość swego języka ojczystego, ma świadomość swojej 

tożsamości narodowej lub etnicznej; 2) poznaje elementy przyrody, kultury 

materialnej i duchowej mniejszości narodowej lub etnicznej, do której należy; 3) 

poznaje elementy historii mniejszości narodowej lub etnicznej, do której należy. 2. 

Kształcenie językowe. Uczeń: 1) uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z 

przekazywanych informacji; 2) czyta ze zrozumieniem teksty literackie oraz 
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informacyjne; 3) wyciąga wnioski z przesłanek zawartych w tekście; 4) wyszukuje 

w tekście potrzebne informacje i w miarę możliwości korzysta ze słowników i 

encyklopedii przeznaczonych dla dzieci na I etapie edukacyjnym; 5) zna formy 

użytkowe: życzenia, zaproszenie, zawiadomienie, list, notatka do kroniki; 6) zna i 

stosuje formy grzecznościowe w kontaktach międzyludzkich; 7) tworzy w formie 

ustnej i pisemnej kilkuzdaniową wypowiedź, krótkie opowiadanie i opis, list 

prywatny, życzenia, zaproszenie; 8) dobiera właściwe formy komunikowania się w 

różnych sytuacjach społecznych; 9) przejawia wrażliwość estetyczną w 

wypowiedziach inspirowanych twórczością dla dzieci, tworzy, przekształca i 

rozwija swoje wypowiedzi; 10) uczestniczy w rozmowach: zadaje pytania, udziela 

odpowiedzi i prezentuje własne zdanie; 11) poszerza zasób słownictwa, czytając 

teksty literackie oraz inne teksty kultury; 12) zna alfabet: rozróżnia litery, głoski, 

znaki fonetyczne; dzieli wyrazy na sylaby; oddziela wyrazy w zdaniu, oddziela 

zdania w tekście i poprawnie je zapisuje (zgodnie z elementarnymi zasadami 

ortografii i interpunkcji); 13) pisze czytelnie i estetycznie; 14) przepisuje teksty, 

pisze z pamięci i ze słuchu; w miarę swoich możliwości samodzielnie realizuje 

pisemne zadania domowe. 3. Kształcenie literackie i kulturowe. Uczeń: 1) w 

tekście literackim wybiera określone fragmenty, określa czas i miejsce akcji, 

wskazuje głównych bohaterów; 2) czyta i recytuje, z uwzględnieniem interpunkcji, 

intonacji, akcentów, poprawnej wymowy; 3) wykorzystuje teksty literackie do 

tworzenia własnych wypowiedzi; 4) czyta wskazane teksty literackie i wypowiada 

się na ich temat.   

XII. Edukacja językowa. Język regionalny ‒ język kaszubski. 1. 

Znajomość środków językowych. Uczeń posługuje się podstawowym zasobem 

środków językowych dotyczących jego samego, najbliższego otoczenia i 

przeżywanej codzienności, umożliwiającym realizację wymagań ogólnych w 

zakresie następujących obszarów tematycznych: 1) ja i moi bliscy: rodzina, 

przyjaciele; 2) mój dom, pomieszczenia, meble, sprzęty użytku codziennego; 3) 

jedzenie, artykuły spożywcze, owoce i warzywa, posiłki i potrawy; 4) moja szkoła: 

moja klasa, przybory szkolne; 5) przyroda wokół mnie; 6) czas: kalendarz, pory 
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roku, miesiące, dni tygodnia; 7) Kaszuby, moje środowisko lokalne, moja 

miejscowość na mapie Kaszub i Polski; 8) popularne i tradycyjne zawody 

związane z życiem na Kaszubach; 9) zakupy, sklep, rynek, targowisko; 10) mój 

dzień (plan dnia), mój czas wolny, wakacje; 11) moje zainteresowania, zabawy i 

zabawki dziecięce; 12) święta i tradycje (Gòdë i Jastrë); 13) świat baśni i 

wyobraźni, bohaterowie bajek i mitów kaszubskich. 2. Osiągnięcia w zakresie 

rozumienia wypowiedzi ustnych. Uczeń: 1) rozumie proste wypowiedzi ustne 

artykułowane wyraźnie, powoli; 2) reaguje ruchem, gestem i słownie na polecenia; 

3) rozumie sens krótkich wypowiedzi, opowiadań, bajek i historyjek oraz prostych 

piosenek i wierszyków i innych tekstów, szczególnie gdy są wspierane,  np. 

obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami, dodatkowymi dźwiękami; 4) 

rozumie sens tekstu, szczególnie gdy jest wspierany obrazem lub dźwiękiem; 5) 

znajduje określone informacje w usłyszanym tekście; 6) potrafi odróżniać ważne i 

mniej ważne informacje w usłyszanym tekście.  3. Osiągnięcia w zakresie 

rozumienia wypowiedzi pisemnych. Uczeń: 1) rozumie sens tekstu, szczególnie 

gdy jest wspierany obrazem lub dźwiękiem; 2) znajduje określone informacje w 

tekście pisanym; 3) poprawnie czyta bardzo krótkie teksty literackie; 4) czyta 

proste nieliterackie teksty; 5) podczas czytania uwzględnia dykcję, pauzy i akcent.  

4. Osiągnięcia w zakresie tworzenia wypowiedzi ustnych (mówienie). Uczeń: 1) 

powtarza wyrazy i proste zdania w języku kaszubskim; 2) wygłasza z pamięci 

bardzo proste i krótkie teksty w języku kaszubskim: wiersze, rymowanki, piosenki 

z repertuaru dziecięcego – samodzielnie lub w grupie  (np. podczas 

miniprzedstawienia teatralnego); 3) tworzy bardzo proste i krótkie wypowiedzi 

według wzoru, np. nazywa obiekty z otoczenia i opisuje je, nazywa czynności; 4) 

używa poznanych wyrazów i zwrotów podczas zabawy. 5. Osiągnięcia w zakresie 

tworzenia wypowiedzi pisemnych. Uczeń: 1) przepisuje pojedyncze wyrazy i 

zwroty; 2) pisze proste i krótkie zdania według wcześniej poznanych schematów;  

3) pisze, stosując w tekstach elementarne zasady ortografii kaszubskiej i 

interpunkcji. 6. Osiągnięcia w zakresie reagowania na wypowiedzi. Uczeń: 1) 

reaguje werbalnie i niewerbalnie na polecenia; 2) przedstawia siebie i inne osoby – 
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mówi np. jak się nazywa, ile ma lat, skąd pochodzi; 3) zadaje pytania i udziela 

odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów; 4) stosuje podstawowe zwroty 

grzecznościowe typowe dla kultury kaszubskiej  (np. wita się i żegna, dziękuje, 

prosi, przeprasza). 7. Osiągnięcia w zakresie przetwarzania wypowiedzi. Uczeń: 1) 

nazywa w języku kaszubskim przedstawione w materiałach wizualnych i 

audiowizualnych obiekty (np. osoby, zwierzęta, przedmioty) i czynności; 2) podaje 

w języku polskim znaczenie prostych słów lub zwrotów sformułowanych w języku 

kaszubskim;  3) podaje w języku kaszubskim znaczenie prostych słów lub 

zwrotów sformułowanych w języku polskim; 4) przekazuje w języku polskim 

ogólny sens tekstu słuchanego w języku kaszubskim. 8. Znajomość i rozumienie 

bardzo prostych elementów otaczającego świata przyrodniczo-geograficznego, 

bardzo prostych treści kultury materialnej, duchowej i tradycji kaszubskiej oraz 

umiejętność funkcjonowania we wspólnocie kaszubskiej (nabywane w czasie 

lekcji, wycieczek w środowisko lokalne i regionalne oraz warsztatów i projektów 

edukacyjnych). Uczeń posiada podstawowe informacje w zakresie następujących 

treści kształcenia: 1) perspektywa świata: moja miejscowość, moja gmina i mój 

powiat na Kaszubach, mój region (geografia i przyroda regionu); 2) przestrzeń 

regionu: architektura lokalna i obiekty zabytkowe typowe dla kultury lokalnej; 3) 

geografia literacka: moja wieś, miasto, gmina, powiat w legendach i innych 

tekstach literackich; 4) symbole Kaszub: godło; 5) stworzenie świata i świat ludzi 

w kaszubskojęzycznej biblii dla dzieci  i legendach; 6) rok obrzędowy na 

Kaszubach: Gòdë, Jastrë, obchodzenie świąt w mojej rodzinie;   7) obrzędowość 

rodzinna: ślub, wesele, narodziny, urodziny; tradycja chleba; 8) wartości w 

kaszubskich bajkach: mądrość, przyjaźń; 9) kaszubskie gry i zabawy dziecięce; 10) 

skarby Kaszub w bajkach (np. bursztyn);  11) morze i ziemia w legendach i 

przysłowiach; 12) praca związana z morzem i z uprawą ziemi; 13) sztuka ludowa i 

rzemiosło użytkowe: zabawki ludowe, tradycyjne malarstwo na szkle, tkactwo na 

ramkach, kwiaty papierowe, rzeźba w glinie; 14) haft kaszubski (kolorystyka, 

wzornictwo na odzież); 15) edukacja międzykulturowa: różnice między polskimi a 

kaszubskimi tradycjami Bożego Narodzenia, dialog międzywyznaniowy 
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(świątynie chrześcijańskie na Pomorzu, Boże Narodzenie w tradycjach 

chrześcijańskich);  16) kuchnia i tradycyjne przetwórstwo kaszubskie; 17) 

wycieczki edukacyjne w miejsca lokalne i do muzeów lokalnych; 18) warsztaty i 

projekty edukacyjne, spotkania z ciekawymi ludźmi.   

Lektury: 1) Jan Brzechwa, Brzechwa dzecoma (tłum. na kaszubski: T. 

Fopke); 2) Tomasz Fopke, wybór wierszy i piosenek; 3) Stanisław Janke, Krôjczi 

pôjczi, wybrane utwory; 4) Stanisław Janke, Żużónka jak mrzónka. Kołysanka z 

marzeń, wybrane utwory; 5) Janusz Mamelski, Żëcé dzecy. Życie dzieci. 

Kaszubskie wierszyki dla dzieci, wybrane utwory; 6) Alojzy Nagel, Bajki i 

bajeczki. Bôjczi i bôjeczci; 7) Alojzy Nagel, wybór opowiadań; 8) Jan Piepka, 

Moja kotka, mój kot, wybrane utwory; 9) Jerzy Samp, Zaklęta stegna. Bajki 

kaszubskie, wybrane utwory; 10) Jan Trepczyk, Ukłôdk dlô dzôtk, wybrane 

utwory; 11) Ewa Warmowska, wybór wierszy i opowiadań; 12) Marzena Dembek, 

Mój słowôrz; 13) Inne legendy, bajki i podania ludowe lub autorskie (np. z: Janusz 

Mamelski Legendy kaszubskie. Kaszëbsczé legeńdë) ; 14) Utwory literackie 

podkreślające identyfikację wspólnotową (np. B. Sychta, Kaszëba béł mój tatk, A. 

Labuda, Chto..., J. Trepczyk, Stark, E. Warmowska, Môłi ricérz); 15) E. i P. 

Marczakowie, Pomorskie ABC przestrzeni. Ilustrowany słownik dla dzieci, 

wybrane hasła.    

XIII. Etyka. 1. Osiągnięcia w zakresie rozumienia podstawowych zasad i 

pojęć etyki. Uczeń: 1) ma świadomość, że jako człowiek posiada swoją 

niezbywalną godność oraz że wszystkie inne osoby posiadają taką godność; 2) 

odkrywa wolność jako wartość przypisaną osobie, także osobie w jego wieku;  3) 

dostrzega, że granice jego wolności wytycza godność i dobro innych osób,  np. z 

kręgu rodziny, klasy, rówieśników; 4) odkrywa, że jego wybór rodzi 

konsekwencje, które dotyczą jego samego; 5) dostrzega, że każdy powinien brać 

odpowiedzialność za swoje wybory; 6) dostrzega, że lepiej poznaje siebie, bardziej 

się rozwija i czerpie szczęście  w relacji z  innymi osobami niż w samotności; 7) 

odkrywa, że współtworzy różne wspólnoty osób, np. rodzinę, klasę, państwo;  8) 

ma świadomość, że każdej osobie ludzkiej, także jemu, należy się szacunek, że 
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szacunkiem należy obdarzać także wspólnoty osób – rodzinę, klasę, naród 

(ojczyznę), w tym wspólnotę religijną – a także symbole tych wspólnot; 9) określa, 

co jest dobre, a co jest złe, w otaczającym go świecie i w świecie poznawanych 

tekstów oraz podaje uzasadnienie swojego zdania; 10) odróżnia szczęście od 

doraźnie odczuwanej przyjemności i poznaje, że dobro jest źródłem szczęścia 

własnego oraz innych osób; 11) odkrywa, że wspólnota osób której jest członkiem, 

ustanawia swoje zasady (normy) i oczekuje ich respektowania. 2. Osiągnięcia w 

zakresie stosowania poznanych zasad. Uczeń: 1) szanuje godność każdej osoby 

ludzkiej  oraz  swoją, wyraża swoim komunikatem werbalnym i niewerbalnym; 2) 

uwzględnia coraz częściej godność i dobro innych osób, podejmując decyzję  o 

działaniu; 3) wyraża szacunek wobec osób, wspólnot osób oraz ich symboli w 

sytuacjach codziennych i uroczystych, przejawiając właściwe zachowanie; 4) 

wchodzi w relacje z innymi osobami (rówieśnikami, nauczycielami), szanując to, 

co jest wartością dla nich i nazywając to, co jest wartością dla niego; 5)  naśladuje 

i przyjmuje jako własne zachowania dobre na podstawie doświadczeń ze świata 

realnego oraz przykładów płynących z tekstów literackich, filmów  i innych 

źródeł; 6) przestrzega zasad obowiązujących we wspólnocie osób, której jest 

członkiem.    

Warunki i sposób realizacji    

Edukacja wczesnoszkolna jako pierwszy etap kształcenia w systemie 

szkolnym obejmuje trzy lata nauki w klasach I–III. Charakteryzują ją:  1) spokój i 

systematyczność procesu nauki;  2) wielokierunkowość;  3) dostosowanie tempa 

pracy do możliwości psychoruchowych każdego ucznia; 4) dostosowanie 

poznawanych zagadnień do możliwości percepcyjnych ucznia.    

Edukacja na tym etapie wymaga niezwykłej staranności w doborze treści, 

środków, strategii, metod kształcenia, aby ukazać uczniom scalony obraz świata i 

ułatwić jego rozumienie.   

Kształcenie na I etapie edukacyjnym kontynuuje rozpoczęty w przedszkolu 

proces adaptacji do współpracy w grupie oraz proces indywidualnej i grupowej 

aktywności poznawczej. Pozwala to uczniom na stopniowe rozpoznawanie 
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różnych wzorów uczenia się, umożliwia pełne i bardziej świadome uczestnictwo w 

procesie edukacyjnym, a także optymalne wykorzystanie swojego potencjału.   

Edukacja w klasach I–III realizowana jest w postaci kształcenia 

zintegrowanego. Kształcenie zintegrowane obejmuje: integrację czynnościową, 

metodyczną, organizacyjną i treściową. Podstawową formą organizowania pracy 

dziecka powinien być dzień jego wielokierunkowej aktywności, a nie klasyczna 

lekcja szkolna. Kształcenie zintegrowane to koncepcja wieloaspektowej 

aktywizacji dziecka wraz z potrzebą stałego diagnozowania jego rozwoju, 

wspieranie funkcji stymulujących rozwój i jednocześnie odrzucenie funkcji 

selektywnych. Elementem integrującym kierunki edukacji jest język w swym 

aspekcie semiotycznym. Nauczyciele w klasach I–III, rozpoznając możliwości 

uczniów, w tym uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, posługują się 

własnymi twórczymi rozwiązaniami w zakresie realizacji treści  podstawy 

programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej. Uczenie się jako 

proces twórczy samo w sobie wyklucza jeden wzór organizacyjny czy 

metodyczny. Nauczyciele, organizując zajęcia, planują proces wychowania, w 

którym realizowane zadania pomagają uczniom: 1) poznać wartości i adekwatne 

do nich zachowania; 2) osiągnąć sukces budujący poczucie własnej wartości 

uczniów oraz rozwijający motywację i zamiłowanie do dalszej nauki.    

Proces edukacji przybiera różne formy: pracy z udziałem całego zespołu, 

pracy w grupach, pracy indywidualnej i jest wyprowadzany z naturalnych sytuacji 

edukacyjnych.   

Nauczyciele organizują edukację dzieci jako dynamiczny proces nadawania 

osobistego sensu i rozumienia ciągle zmieniającej się rzeczywistości, a nie jako 

przekaz gotowych informacji.  Proces edukacji umożliwia eksplorację świata, 

zdobywanie nowych doświadczeń i interakcję z otoczeniem. Na tej podstawie 

uczeń buduje swoją wiedzę.    

Nauczyciele w klasach I–III uwzględniają: 1) trzy naturalne strategie 

uczenia się dzieci: percepcyjno-odtwórczą (uczeń uczy się według 

przedstawionego wzoru – naśladuje), percepcyjno-wyjaśniającą (uczeń uczy się 
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częściowo według wzoru, szuka wyjaśnień i podpowiedzi) i percepcyjno- -

innowacyjną (uczeń przekształca informacje i tworzy innowacje, w tym własne 

strategie myślenia);  2) stosowanie różnorodnych metod kształcenia, w tym metod 

organizacyjnych  (łącznie z klasami autorskimi). Nauczyciel prowadzący klasę zna 

funkcje stosowanych metod i dostosowuje je do stylu uczenia się swoich uczniów. 

Warsztat pracy nauczyciela opiera się na współczesnych podstawach naukowych.    

Istotą edukacji polonistycznej jest proces poznawania języka mówionego i 

pisanego w kontakcie ze światem zewnętrznym, w tym z otoczeniem społeczno-

przyrodniczym oraz kulturą regionalną i narodową. Nadrzędną wartością edukacji 

polonistycznej staje się zatem komunikatywne posługiwanie się przez dzieci 

językiem ojczystym w mowie i w piśmie połączone z umiejętnością czytania w 

stopniu umożliwiającym płynne uczenie się przez dziecko tego języka na I i 

kolejnych etapach edukacyjnych. Budowanie umiejętności czytania powinno się 

odbywać przez codzienne czytanie przez nauczyciela fragmentów lektur oraz 

wspólne rozmowy o nich tak, aby każdy uczeń miał szansę na polisensoryczną 

eksplorację treści utworów. Taka forma pozwala uniknąć zniechęcenia do czytania, 

a wprost przeciwnie – zachęca, intryguje i poszerza zakres percepcji tekstu.    

  Istota edukacji matematycznej prowadzi do stopniowego odkrywania i 

poznania pojęć podstawowych, takich jak liczba czy działanie arytmetyczne. 

Proces ten oparty jest na intuicji matematycznej dziecka oraz własnych strategiach 

myślenia dziecka. Nauczyciel zobowiązany jest zatem tak planować zajęcia, aby 

wiedza matematyczna stopniowo układała się w logicznie powiązany system 

prowadzący od myślenia konkretno-obrazowego w kierunku myślenia 

pojęciowego. Pomaga w tym spiralny i liniowy układ treści.   

Istotą edukacji społecznej i jej rezultatem jest odkrycie istnienia określonych 

procesów zachodzących w otoczeniu uczniów. Ich rozumienie jest zawsze 

pochodną obserwacji i doświadczenia jako wyniku celowego spostrzegania. 

Nauczyciel dba zatem o organizację przestrzeni, w której uczniowie mogą 

eksplorować, obserwować i doświadczać. Ta przestrzeń nie zamyka się wyłącznie 

w obrębie klasy czy budynku szkoły.    
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Edukacja muzyczna, która z uwagi na swą specyfikę, doskonali percepcję 

słuchową, sferę emocjonalną, wrażliwość estetyczną i ekspresję twórczą, w 

kształceniu zintegrowanym jest codziennym elementem zajęć. Muzykowanie 

wspiera motywację do działań grupowych oraz wpływa na nastrój uczniów, co ma 

wielkie znaczenie w procesie organizacji grupy.    

Nieodzownym elementem codziennych doświadczeń uczniów w klasach I–

III są wszelkie działania wykorzystujące mnogość technik plastycznych. Istotą 

edukacji plastycznej jest umożliwienie dzieciom postrzegania wartości 

wizualnych, które zawarte są w otoczeniu oraz w naturze. Uczeń przez ich 

przeżywanie rozwija swoją sferę duchową. Dzieci, mając naturalną potrzebę 

wyrażania swych doznań wewnętrznych, wykorzystują do tego techniki 

plastyczne, muzykowanie czy działania konstrukcyjne. Znaczenie tych działań jest 

równorzędne z aktywnością polonistyczną czy matematyczną, a dzięki integracji 

czynnościowej, organizacyjnej i metodycznej działania te wspomagają rozwój 

mowy i myślenia.    

Istotą edukacji technicznej jest praca dziecka, a podejmowane przez dziecko 

zadania techniczne prowadzą do konstrukcji form użytkowych. Te zaś nauczyciel 

włącza do kolejnych działań jako materiał dydaktyczny, ukazując dzieciom ich 

funkcjonalność. Nadrzędna wartość zadań technicznych to określone umiejętności 

oraz sprawności techniczne, w tym manualne.    

Proces edukacji w klasach I–III opiera się na podstawowych potrzebach 

dzieci. Jedną z najważniejszych jest potrzeba ruchu. Dla zabezpieczenia zdrowego 

rozwoju, zajęcia ruchowe odbywają się każdego dnia jako element kształcenia 

zintegrowanego. Wskazane jest, aby co najmniej jedna godzina zajęć wychowania 

fizycznego w tygodniu odbywała się w sali gimnastycznej z dostępem do 

wszelkich środków i sprzętów sportowych. Nauczyciel, planując pracę oddziału, 

uwzględnia wszelkie zabawy i gry ruchowe, zapobiegające wadom postawy oraz 

ćwiczenia kształtujące nawyki utrzymania prawidłowej postawy. Istnieje także 

potrzeba organizowania odrębnych zajęć gimnastyki kompensacyjno-korekcyjnej 

prowadzonych przez specjalistów posiadających odpowiednie kwalifikacje. W 
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klasach I–III wiele zajęć, w tym ruchowych, nauczyciel organizuje na świeżym 

powietrzu.  

Rozwijanie kompetencji w zakresie języka obcego nowożytnego należy z 

założenia traktować jako proces wieloletni, naznaczony nierównomiernym 

rozwojem w zakresie poszczególnych umiejętności, zależny od warunków, w 

których kształcenie to się odbywa. Wprowadzenie do tego procesu stanowi I etap 

edukacyjny i na tym etapie język obcy nowożytny powinien przede wszystkim 

przyczyniać się do wszechstronnego rozwoju dziecka, a nie stanowić celu samego 

w sobie. Istotne jest, aby w tym okresie pomóc uczniom rozbudzić w sobie 

pozytywne nastawienie do nauki języka obcego nowożytnego oraz budować 

postawę otwartości i szacunku wobec różnorodności języków, kultur i 

narodowości, przy jednoczesnym wspieraniu ucznia w budowaniu poczucia 

własnej wartości i wiary we własne możliwości. Wprowadzenie w życie 

wszystkich tych założeń to zadanie niełatwe, wymagające odpowiednich 

warunków sprzyjających jego realizacji.   

W kształceniu językowym na I etapie edukacyjnym niezbędne jest: 1) 

zapewnienie przez szkołę zajęć z takiego języka obcego nowożytnego, którego 

nauka może być kontynuowana na II i III etapie edukacyjnym (odpowiednio w 

klasach IV–VIII szkoły podstawowej i w szkole ponadpodstawowej); 2) 

realizowanie treści zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego  z 

zakresu języka obcego nowożytnego w sposób spójny z treściami podstawy 

programowej kształcenia ogólnego dla edukacji wczesnoszkolnej z zakresu 

edukacji polonistycznej, matematycznej, społecznej, plastycznej, technicznej, 

informatycznej i muzycznej. Niezbędne jest zatem, aby nauczyciel języka obcego 

nowożytnego zapoznał się z całą podstawą programową kształcenia ogólnego dla 

szkoły podstawowej z zakresu edukacji wczesnoszkolnej i na bieżąco śledził jej 

realizację, tak aby edukacja z zakresu języka obcego nowożytnego wspierała  i 

była wspierana przez treści nauczania określone dla pozostałych edukacji, przede 

wszystkim w zakresie kluczowych pojęć i umiejętności, takich jak np. liczenie, 

pisanie; 3) stosowanie przez nauczyciela technik uwzględniających możliwości i 
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potrzeby rozwojowe dzieci, w tym przede wszystkim technik odwołujących się do 

multisensoryczności (wykorzystujących ruch, dźwięk, obraz), sprzyjających 

kształtowaniu twórczego podejścia i pozytywnego nastawienia do nauki języka 

obcego nowożytnego. Ważne jest, aby sala, w której odbywa się nauka języka 

obcego nowożytnego, dawała możliwość przeprowadzania ćwiczeń językowych 

wymagających ruchu, w tym ćwiczeń w parach i małych grupach oraz była 

odpowiednio wyposażona, tj. z dostępem do słowników, pomocy wizualnych, 

odtwarzacza płyt CD/plików dźwiękowych, komputera ze stałym łączem 

internetowym; 4) stwarzanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających poznawaniu i 

rozwijaniu przez dzieci własnych zainteresowań oraz pasji; 5) używanie języka 

obcego nowożytnego nie tylko jako treści swoistej dla przedmiotu nauczania, ale 

również jako języka komunikacji podczas zajęć w różnych rodzajach interakcji, tj. 

zarówno nauczyciel – uczeń, jak i uczeń – uczeń. Język obcy nowożytny powinien 

– docelowo – stać się głównym  

narzędziem komunikacji podczas zajęć, nie wyklucza to jednak używania 

podczas zajęć języka rodzimego, np. do przekazania przez ucznia w języku 

polskim ogólnego sensu słuchanego tekstu w języku obcym nowożytnym; 6) 

wykorzystywanie autentycznych materiałów źródłowych (zdjęć, filmów, nagrań 

audio, książeczek), w tym z użyciem narzędzi związanych z technologiami 

informacyjno-komunikacyjnymi, takich jak np. tablice interaktywne z 

oprogramowaniem, urządzenia mobilne; 7) przeprowadzanie „na bieżąco” 

nieformalnej diagnozy oraz systematyczne przekazywanie uczniowi i jego 

rodzicom (opiekunom prawnym) – w sposób zrozumiały i czytelny dla odbiorcy – 

informacji zwrotnej na temat poziomu osiągnięć/postępów ucznia w zakresie 

poszczególnych umiejętności językowych; 8) zachęcanie uczniów do 

podejmowania próby samooceny własnej pracy i stosowania różnych technik 

służących uczeniu się. Nauczyciele powinni zachęcać uczniów do pracy własnej z 

wykorzystaniem filmów (np. bajek), zasobów internetu i książek (np. książeczek z 

obrazkami), w odpowiednim zakresie i stosownie do wieku uczniów. W szkole 

powinny być organizowane wydarzenia związane z językami obcymi 
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nowożytnymi, np. konkursy, wystawy, dni języków obcych, zajęcia teatralne, 

udział w programach europejskich typu eTwinning; 9) wykorzystanie zajęć z 

języka obcego nowożytnego do kształtowania postawy ciekawości, szacunku i 

otwartości wobec innych kultur, niekoniecznie tylko tych związanych z językiem 

docelowym, np. przez zachęcanie uczniów do refleksji nad zjawiskami typowymi 

dla kultur innych niż własna oraz stosowanie odniesień do kultury, tradycji i 

historii kraju pochodzenia uczniów. Przygotowując uczniów do myślenia 

abstrakcyjnego w przyszłości i rozwiązywania problemów, w tym programowania, 

nauczyciel wykorzystuje treści wszystkich edukacji.  W początkowej fazie 

przeprowadza zajęcia informatyczne, wykorzystując przestrzeń klasy, organizując 

aktywność dzieci z wykorzystaniem liczmanów, gier planszowych, materiału 

naturalnego czy form plastycznych, technicznych wykonanych przez dzieci, nie 

zawsze  używając komputerów czy innych urządzeń. Edukacja informatyczna 

wprowadza uczniów  w świat języka informatyki. Uczeń np. układając sekwencje 

zdarzeń w logicznym porządku, poznaje intuicyjnie pojęcie „liniowa kolejność” 

formułując polecenia do wybranego obiektu  i sterując nim poznaje znaczenie 

słowa „instrukcja”. Nauczyciel w pracy z uczniem wykorzystuje do tego zabawy i 

gry interakcyjne oraz planszowe, w tym strategiczne, które są wprowadzane 

systematycznie i umiejętnie. Praca z urządzeniem, np. komputerem powinna,  w 

miarę możliwości, dotyczyć wszelkich zadań i ćwiczeń wynikających z programu 

nauczania w zakresie treści wszystkich edukacji. Jeżeli szkoła nie dysponuje 

możliwością organizacji kącika informatycznego w klasie, np. z dostępem do 

dwóch, trzech komputerów dla dzieci, nauczyciel powinien mieć dostęp do tzw. 

mobilnego sprzętu, który w razie potrzeby może sprawnie zainstalować w swojej 

klasie. Istotne jest, aby praca z komputerem lub innym urządzeniem cyfrowym 

łączona była z różnymi formami aktywności poznawczej ucznia w młodszym 

wieku szkolnym. Ważne jest, aby w miarę możliwości uczniowie mieli dostęp do 

pracowni komputerowej.  

Klasa w edukacji wczesnoszkolnej powinna być przestrzenią umożliwiającą 

swobodny ruch, pracę w różnorodnych grupach, przy stołach, a także na 
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odpowiednio przygotowanej podłodze (np. na dywanie, wykładzinie). 

Wyposażenie klasy w meble potrzebne do zajęć nie powinno ograniczać uczniom 

możliwości przyjmowania różnorodnych pozycji ciała w trakcie nauki i zabawy. 

Krzesła, stoły i meble, a także tablice, wykładziny czy dywan umożliwiają 

zarówno pracę w pełnym zespole, jak i pracę w małych grupach, z możliwością 

indywidualizacji i dostosowaniem zajęć także dla uczniów o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych. Zagospodarowanie przestrzeni umożliwia skupienie 

uwagi uczniów, rozwijanie różnorodnej aktywności, a także możliwość 

odpoczynku. Sala do zajęć wyposażona jest w urządzenia techniczne, których 

parametry informują o możliwości stosowania urządzenia w edukacji, np. tablica 

interaktywna o charakterze pasywnym, oświetlenie zbliżone do naturalnego 

światła.    

Sala do zajęć wyposażona jest także w narzędzia i środki dydaktyczne ze 

szczególnym uwzględnieniem dużej liczby atrakcyjnych elementów 

manipulacyjnych, przeznaczonych do samodzielnego eksperymentowania i 

uczenia się zgodnego z preferowanymi zdolnościami poznawczymi.    

Nauczyciel ma dostęp do różnorodnych narzędzi i pomocy umożliwiających 

przeprowadzanie zajęć ruchowych, muzycznych, plastycznych lub technicznych, 

np. piłki, skakanki, woreczki, słupki, grzechotki.   

W sali do zajęć powinna znajdować się tablica gładka z liniaturą lub siecią 

kwadratową umożliwiającą dziecku naukę pisania. Nauczyciel dobiera środki i 

narzędzia dydaktyczne do sali zgodnie z potrzebami oddziału i specyfiką 

stosowanych metod. Wyposażenie sali umożliwia prezentację wytworów pracy 

uczniów, np. sztalugi, parawany, instalacje, tablice korkowe itp.    

Nauczyciel odpowiada za taką aranżację sali do zajęć, która umożliwia i 

zachęca dzieci do samodzielnego poszukiwania i odkrywania wiedzy. Wystrój sali 

ma charakter zmienny, odzwierciedla aktualną tematykę pracy dzieci. Zawiera 

elementy przygotowane przez nauczyciela i uczniów. Nauczyciel usuwa zbędne 

elementy dekoracji sali i pomoce dydaktyczne, które aktualnie nie służą realizacji 

programu. Dba, aby wystrój sali stwarzał optymalne warunki uczenia się. 
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Aranżacja wnętrza, począwszy od ustawienia mebli, a także elementów dekoracji, 

umożliwia pracę metodą wybraną przez nauczyciela.    

Nauczyciel zobowiązany jest zapoznać się z podstawą programową 

kształcenia ogólnego dla edukacji wczesnoszkolnej, która określa osiągnięcia 

możliwe do uzyskania przez całą populację dzieci w danym wieku. Dla 

zapewnienia ciągłości procesu edukacji nauczyciele klas I–III powinni znać 

podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz zorganizować 

dostosowany do potrzeb dzieci okres ich adaptacji w szkole.     

Codzienna praca nauczyciela wyznaczona jest przez realizowany i 

interpretowany program nauczania, oparty na podstawie programowej kształcenia 

ogólnego dla edukacji wczesnoszkolnej. Interpretacja programu to dostosowanie 

sposobów osiągania celów, czyli efektów do indywidualnych potrzeb i możliwości 

uczniów. Nauczyciel, diagnozując umiejętności uczniów, ich możliwości i 

potrzeby, może tak organizować ich pracę, aby ich aktywizować wszechstronnie. 
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Додаток 6. 

Сценарій інтегрованого уроку –  

Спостерігаємо за погодою і природою (1) 

 

Załącznik 6 

 

Krąg tematyczny OBSERWUJEMY POGODĘ I PRZYRODĘ 

(1) Scenariusz  zajęć zintegrowanych dla klasy I  

 

EDUKACJE: przyrodnicza, ruchowa, polonistyczna, społeczno – etyczna, 

muzyczna, techniczna, matematyczna, ruchowa 

 

Treści z podstawy programowej: 

• Wychowanie do rozumienia i poszanowania przyrody 

• Słuchanie; mówienie; wypowiadanie się 

• Rozumienie i poszanowanie świata roślin i zwierząt 

• Odbiór i tworzenie muzyki 

• Rozróżnianie podstawowych elementów muzyki 

• Stosunki wielkościowe 

• Sprawność ruchowa 

 

Tematyka kręgu: 

Wycieczka do lasu. Obserwacja lasu wczesną jesienią. Wielozdaniowe 

wypowiedzi uczniów na temat wybranych gatunków drzew, krzewów, roś1in oraz 

zwierząt 1eśnych. Porządkowanie przedmiotów od najwyższego do najniższego, 

od najdłuższego do najkrótszego i odwrotnie. Pokonywanie toru przeszkód w 

naturalnych warunkach. Opracowanie piosenki o jesieni. Obserwowanie linii 

melodycznej piosenki. 
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Temat zajęć: Opowiadamy o zwierzętach leśnych 

 

Cel główny: 

• Kształtowanie pozytywnego stosunku do świata przyrody 

• Poznawanie zwierząt i roślin żyjących w środowisku leśnym 

 

Cele szczegółowe: 

• Rozpoznaje rośliny i zwierzęta leśne 

• Przestrzega zasad poprawnego i bezpiecznego zachowanie się podczas 

wycieczki do lasu 

• Słucha uważnie wypowiedzi innych 

• Udziela odpowiedzi na postawione pytania; bierze udział w dyskusji 

• Rozumie pojęcia: drzewo, krzew, roślina zielna; podaje przykłady tych 

roślin 

• Rozumie pojęcia: ssak, ptak, owad; podaje przykłady tych zwierząt 

• Odtwarza proste rytmy; określa i wystukuje rytm 

• Śpiewa piosenki z repertuaru klasowego 

• Gra na instrumentach perkusyjnych proste rytmy wzory rytmiczne 

• Rozpoznaje melodie wybranych piosenek 

• Rozumie pojęcia wielkościowe; porządkuje obiekty pod względem 

wielkości, stosując terminy: niski – wysoki, krótki – długi, najniższy – 

najwyższy itd. 

 

Formy pracy: zbiorowa, grupowa, indywidualna; wycieczka do lasu 

 

Metody nauczania – uczenia się: obserwacja, pokaz, pogadanka, ćwiczenia, 

praca z tekstem, impresja, ekspresja 
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Środki dydaktyczne: 

Klocki ,,Liczby w kolorach”, ilustracje roś1in i zwierząt 1eśnych, okazy naturalne 

przyniesione z wycieczki do lasu, paski papieru, patyczki. sznurki różnej długości, 

patyczki rytmiczne, instrumenty perkusyjne, karta pracy. 

 

Przebieg zajęć: 

1. Przygotowanie do wycieczki do lasu. 

a) Podanie uczniom celu wycieczki. 

b) Zwrócenie uczniom uwagi na przedmiot obserwacji (drzewa, krzewy, 

roś1iny, zwierzęta). 

c) Omówienie zasad zachowania się w lesie. 

d) Ustalenie, jakie okazy przyniosą uczniowie z wycieczki. 

2. Wycieczka. 

a) Realizacja zadań pod kierunkiem nauczyciela. 

 Rozpoznawanie i nazywanie drzew, krzewów oraz roś1in runa 1eśnego. 

 Zbieranie 1iści, szyszek, pobranie ściółki do pudelka. 

 Ustalenie, dlaczego trudno w lesie spotkać zwierzęta. 

b) Pokonywanie toru przeszkód w naturalnych warunkach. 

c) Powrót do szkoły. 

3. Wielozdaniowe wypowiedzi uczniów na temat lasu przedstawionego na 

ilustracji. 

a) Rozpoznawanie drzew: 1iściastych i iglastych, krzewów oraz ich owoców. 

b) Wykonanie ćwiczeń. 

 Nazwij drzewa i krzewy na rysunkach. 

 Oddziel czerwoną 1inią drzewa od krzewów. 

 Zieloną 1inią otocz drzewa zielone przez cały rok. 

4. Wysłuchanie piosenki o jesieni, o zwierzętach. 

5. Swobodne wypowiedzi uczniów na temat zwierząt żyjących w lesie. 

a) Rozpoznawanie ssaków – ile ssaków znajduje się na ilustracji? 
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b) Rozpoznawanie ptaków – ile ptaków można dostrzec? 

c) Rozpoznawanie owadów – ile owadów? 

Czy na to pytanie można odpowiedzieć? (Nie, gdyż nie jest możliwe policzenie 

mrówek w mrowisku.) 

6. Pogadanka na temat niebezpieczeństw mogących zagrażać dzieciom  w 

lesie: 

 Trujące rośliny 

 Trujące grzyby 

 Dzikie zwierzęta 

 ……………….. 

7. Wykonywanie ćwiczeń. 

a) Nazwij zwierzęta przedstawione na rysunkach. 

b) Narysuj środowisko, w którym żyją te zwierzęta. 

8. Opracowanie piosenki o jesieni, o zwierzętach 

a) Zagadka rytmiczna – JAKIE WARTOŚCI? 

Nauczyciel wystukuje rytm; uczniowie naśladują. 

Uczniowie układają ten rytm na patyczkach i okreś1ają wartości nut, a następnie 

odgadują, z jakiej pochodzi piosenki (jest to początkowy fragment piosenki). 

W odpowiedzi mogą być wymienione dwie piosenki: o różnym rytmie. 

b) Śpiewanie rozpoznanej piosenki. 

c) Echo rytmiczne. 

Nauczyciel wypowiada i wyklaskuje rytm ze słowami: 

Ska- czę  so - bie  hop - sa - sa! 

 

Uczniowie w formie echa powtarzają słowa i wyk1askują rytm, usta1ają metrum 

(dwa). 

Układanie wyklaskiwanego rytmu na patyczkach; odczytanie sylabami 

rytmicznymi (ti, ti, ti, ti...) i odtwarzanie ruchem (podskokami). 

d) Uzupełnianie brakujących wartości nut. 



82 

 

Granie uzupełnionych rytmów na wybranych instrumentach perkusyjnych. 

e) Wybranie odpowiedniego rytmu do fragmentu wiersza. 

Rytmiczna recytacja tego fragmentu. 

f) Nauka pierwszej zwrotki piosenki pt. ,,Sarna” (rzeszowska piosenka 

ludowa) 

9. Porządkowanie przedmiotów od najwyższego do najniższego, od 

najdłuższego do najkrótszego. 

a) Wskazywanie w makiecie elementów spełniających podany warunek. 

b) Porównywanie przedmiotów pod względem wyróżnionej cechy. 

(Paski papieru, sznurki, patyczki różnej długości) 

10. Zabawa ruchowa „Chodzi lisek koło drogi”. 

 

Chodzi lisek koło drogi, 

cichuteńko stawia nogi, 

cichuteńko się zakrada, 

nic nikomu nie powiada. 

 

Dzieci ustawiają się w ciasnym kole, ręce trzymają Skrzyżowane i założone do 

tyłu. „Lisek” w podskokach krąży na zewnątrz i w pewnej chwili dotyka dłoni 

jednego dziecka. W tym momencie to dziecko i „lisek” ruszają biegiem w 

przeciwnych kierunkach, aby zająć puste miejsce w kole. Kto nie zdąży, będzie 

następnym „liskiem”. 

 

11. Kilkuzdaniowe wypowiedzi uczniów na temat treści wierszy o tematyce 

leśnej. 
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Ile głosów w lesie? 

Gdy się wsłuchasz w leśną ciszę,  

Tysiąc głosów możesz słyszeć: 

 śpiewa wilga, komar bzyka, 

świerszczykowi gra muzyka, 

strumień nuci swą piosenkę, 

złota pszczoła leci z brzękiem, 

szumią drzewa, dzięcioł stuka, 

kukułeczka w gąszczu kuka. 

Bąk kosmaty huczy basem, 

mała żabka skrzeknie czasem, 

stuk! – O ziemię szyszka stuknie, 

trzaśnie głośno gałąź sucha…  

Tysiąc głosów w lesie słyszy, 

kto uważnie umie słuchać. 

  W. Badalska 

 

Ocena efektów pracy ucznia 

Ocena jakości wykonanych ćwiczeń w czasie zajęć oraz w karcie pracy. 

 

Ewaluacja zajęć 

Wykonanie makiety z wykorzystaniem przyniesionych okazów. 

• Zastosowanie wiadomości zdobytych podczas wycieczki i pracy na 

zajęciach do zbudowania makiety odtwarzającej las, także ćwiczenie 6 z 

karty pracy. 
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Albumy przedstawiające leśne krajobrazy 
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KARTA PRACY 

 

 

 

1. Zaznacz najkrótszy ołówek. 

      

     

 

 

 

 

2. Połącz przedmioty zaczynając od najdłuższego. 
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3. Zaznacz przedmioty, które będą potrzebne podczas wycieczki do lasu. 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

4. Połącz.        

 

 

       

         

 

 

 

 

 

 

las drzewo krzew roślina zielna ptak zwierzę 
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5. Napisz, ile jest: 
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6. Pomyśl, że unosisz się w lesie coraz wyżej; narysuj to, co możesz 

zobaczyć. Zacznij rysunek od mchu. 

 

 

7.  
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Додаток 7. 

Сценарій інтегрованого уроку – 

Спостерігаємо за погодою і природою (2) 

 

Załącznik 7 

 

Krąg tematyczny OBSERWUJEMY POGODĘ I PRZYRODĘ 

     

                      (2)  Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy I  

EDUKACJE: przyrodnicza, techniczna, społeczno-etyczna, polonistyczna, 

matematyczna 

 

Treści z podstawy programowej: 

• Rozumienie i poszanowanie świata roślin i zwierząt 

• Słuchanie, wypowiadanie się 

• Obserwacje przyrodnicze 

• Posługiwanie się narzędziami i urządzeniami 

• Organizacja pracy 

• Wypowiedzi plastyczne w technikach płaskich 

• Czytanie, pisanie wprowadzonych liter (wyrazów, prostych zdań) 

• Liczenie i sprawność rachunkowa 

• Poznawanie i stosowanie działań matematycznych w praktyce 

 

Tematyka kręgu: 

Wycieczka do sadu, zbieranie owoców, ułożenie na tacy. Wykorzystanie 

owoców do wprowadzenia formuły matematycznej i znaku ,,+”. Przemienność 

dodawania. Przygotowywanie deseru, obsługa sokowirówki i miksera. 

Wykorzystanie owoców w żywieniu, nauka obierania jabłka, trzymanie noża, 

nauka udzielania pomocy w razie skaleczenia. Wypowiedzi na temat ilustracji w 
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podręczniku, wprowadzenie litery ,,c”, ,,C” na podstawie wyrazu ,,taca”. 

Utrwalenie znanej piosenki ,,Jesienią ,jesienią". Wykonanie techniką wydzieranki 

pracy z kolorowego papieru ,,Jesienne owoce”. 

 

Temat zajęć: W sadzie i w ogrodzie/ Zakładamy kalendarz pogody 

 

Cel główny: 

• Wdrażanie do wielozadaniowych wypowiedzi na temat jesieni 

• Posługiwanie się znakiem „+” i formułą matematyczną 

• Zachęcanie do spożywania owoców oraz zachowania zasad higieny 

 

Cele szczegółowe: 

• Rozpoznaje rośliny i zwierzęta żyjące w takich ekosystemach jak sad, ogród 

(działka) 

• Obserwuje przyrodę i zachodzące w niej zmiany 

• Bezpiecznie posługuje się narzędziami i urządzeniami (pod nadzorem 

dorosłych) 

• Przestrzega zasad higieny podczas przygotowywania potraw 

• Wie, jak bezpiecznie skorzystać z sokowirówki 

• Stosuje technikę wydzieranki tworząc pracę plastyczną na podany temat 

• Czyta i pisze wprowadzone litery (wyrazy i proste zdania) 

• Rozumie formułę matematyczną na „+”; zapisuje wynik dodawania.  

 

Formy pracy: zbiorowa, grupowa, indywidualna 
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Metody nauczania – uczenia się: obserwacja, pokaz, pogadanka, ćwiczenia, 

praca z tekstem, impresja, ekspresja 

 

Środki dydaktyczne: 

Owoce, mikser, sokowirówka, noże, zastępniki owoców - liczmany, chustka do 

zawiązania oczu, przepisy na desery, ozdoby dekoracyjne do deserów, deseczka do 

krojenia, naczynia na deser, papier kolorowy, klej, blok rysunkowy, karta pracy. 

 

Przebieg zajęć: 

1. Dłuższe wypowiedzi dzieci na temat owoców przyniesionych z sadu, 

ułożenie ich na tacy (kolor, kształt, zapach). 

2. Rozróżnianie owoców za pomocą zmysłów: dotyku, smaku, zapachu 

 zabawa z zawiązanymi oczami; rysowanie ich kształtu na tablicy, 

pokazywanie ruchem rąk. 

3. Dodawanie w zakresie 5. Znak ,,+”;  wprowadzenie formuły matematycznej 

na dodawanie. 

4. Wykorzystanie naturalnej sytuacji - dodawanie owoców. Nauczyciel podaje 

treść zadania, dzieci i1ustrują treść na tablicy za pomocą zastępników - 

owoców i na ławce za pomocą liczmanów. Wyniki działań ilustrują, 

podskokiem, klaśnięciem, tupnięciem, stukaniem o ławkę. 

a) Ala ma 2 gruszki i 3 jabłka. Ile ma owoców? 

 Jak obliczymy, ile ma owoców razem? 

 Co do czego będziemy dodawać? 

 Jak to obliczymy? 

 Jakie znaki będą potrzebne do zapisania działania? 

 Oblicz działanie, zapisz wynik. 

 Zilustruj działanie za pomocą klocków „Kolorowe liczby”. 

 Jak będzie odpowiedź do zadania? 

b) Ola ma 1 gruszkę i 3 śliwki. Ile ma owoców? 
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 Odłóż tyle patyczków, ile ma gruszek. 

 Odłóż tyle patyczków ile ma śliwek. 

 Dosuń patyczki i oblicz, ile ma wszystkich owoców. 

 Narysuj zbiór gruszek i zbiór śliwek. 

 Otocz pętlą owoce Eli. 

 Zapisz działanie i oblicz. 

 Odpowiedz na pytanie. 

c) Ela ma 2 śliwki małe i 2 duże. Ile ma śliwek? 

Adam ma 1 gruszkę, 2 jabłka, 2 śliwki. Ile ma owoców? 

5. Praktyczne stosowanie przemienności dodawania. 

Olek ma 4 jabłka i 1 gruszkę, Beata ma 4 gruszki i 1 jabłko. Które z nich ma 

więcej owoców? 

a) Ułożenie owoców do sytuacji w zadaniu, narysowanie zbiorów. 

b) Zapisanie w postaci formuły matematycznej. 

c) Obliczenie wyników działań, porównanie wyników działań, wstawienie 

znaku. 

d) Wykonanie zadań z podręcznika. 

6. Układanie zadania do rysunku lub działania: 2+1=, 1+2= 

7. Rozmowa na temat wykorzystania owoców w żywieniu, higiena ich 

spożywania. 

8. Planowanie pracy przy przygotowaniu deseru, soku: 

a) Mycie owoców i przygotowanie stanowiska pracy. 

b) Prawidłowe trzymanie noża. 

c) Udzielenie pomocy w przypadku skaleczenia. 

9. Obieranie jabłka – konkurs na najdłuższą obierzynę i najciekawszą skórkę. 

10. Przygotowanie deseru owocowego ze śmietanką – obsługa miksera lub 

sokowirówki do przyrządzenia soku. 

11. Nakrycie do stołu, ustawienie deserów na tacy. Upiększenie stołu. 

Kulturalne spożywanie przygotowanego deseru.  
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12. Wypowiedzi na temat obrazka, analiza i synteza wyrazów ułożonych przez 

Lucka z klocków. 

13. Przypomnienie kształtu litery drukowanej „c”, „C”. Czytanie wyrazów z 

ramki oraz tekstu. 

14. Wprowadzenie litery pisanej „c”, „C” na podstawie wyrazu taca, analiza i 

synteza wyrazów. Pisanie litery wielkiej i małej, sylab, wyrazów i zdań. 

15. Przepisywanie zdań według podanego wzoru. 

16. Wyróżnianie zbioru owoców pochodzących z naszych sadów. 

17. Zaśpiewanie piosenki „Jesienią, jesienią” na melodię krakowiaka. 

Zabawy – przenoszenie przedmiotów i przekazywanie ich współćwiczącemu, np. 

plastykowe talerzyki. 

Jesienią, jesienią   

Sady się rumienią,  

Czerwone jabłuszka   

Pomiędzy zielenią.   

Czerwone jabłuszka,  

Złociste gruszeczki,   

Świecą się jak gwiazdki   

Pomiędzy listeczki. 

18. Wykonanie z kolorowego papieru techniką wydzieranki pracy „Jesienne 

owoce”. 

 

19. Rozmowa z uczniami na temat jesiennej pogody oraz stosownego ubioru – 

przygotowanie do realizacji ćwiczeń w karcie pracy, np.:  
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Narysuj pogodę 

Dziś Jutro 

  

 

 

Połącz owoce. 
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Ocena efektów pracy ucznia: 

Ocena aktywności uczniów w trakcie zajęć; nauczyciel rozdaje znaczki. Na 

zakończenie zajęć uczniowie zliczają, kto otrzymał najwięcej. 

 

Ewaluacja zajęć: 

Pokaż rodzicom kartę pracy; zróbcie razem zadanie 6 i 7. 

 

Bibliografia  

Książki kucharskie (przetwory owocowe) 

Albumy o sadach, krzewach i drzewach owocowych 
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KARTA PRACY 

 

1. Połącz owoce. 

      

        

 

Razem jest 3, 4, 5, 6. (Skreśl błędny wynik) 

 

 

2. Napisz litery c, C 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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Narysuj na tacy 6 dowolnych owoców. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Przepisz starannie: To taca celi. Cela ma owoce. 

4.  

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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5. Oblicz; wykonaj rysunki. 

 

 

     

2 + 1 = ……      1 + 2 = …… 

     

…… + …… = …….     …… + …… = ……. 

 

1 + 4 = ……      4 + 1 = …… 

 

 

 

6. Wykorzystaj znak „+” , rysując inny obiekt. 
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7. Przedstaw pogodę w formie rysunku. 

 

 

Dziś Jutro 
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Додаток 8. 

Планування навчальних ситуації (метод проекту) 

 

Załącznik 8 

 

Planowanie sytuacji edukacyjnych w metodzie projektów, w nauczaniu 

problemowym, w edukacji przez  stawianie zadań uczniom 

 

1. Przedmiot odkrycia 

• hipotetyczny cel, który może być zrealizowany dzięki podjęciu 

aktywności; 

• odkrycie może dotyczyć wiedzy, umiejętności, postaw. Przedmiotem 

odkrycia może być informacja, zdarzenie, zjawisko dostępne 

bezpośrednio w środowisku przyrodniczym lub społecznym; 

• poznawanie bezpośrednie może  być jednocześnie wzbogacone 

poznawaniem pośrednim. 

•  

2. Punkt  wyjścia  

• niespotykana aranżacja przestrzeni fizycznej i materialnej dziecka; 

• sytuacja, która zaciekawia, intryguje, prowokuje; 

• elementy nowości, niespodzianki, tajemnicy, zaskoczenia odgrywają 

ważną rolę w budowaniu wewnętrznej motywacji dziecka do podjęcia 

określonej aktywności.   

•  

3. Zadania 

• kilka alternatywnych zadań, realizowanych równolegle przez dziecko lub 

zespoły; 
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• zadania otwarte, które dają różnorodne możliwości wyboru: technik lub 

sposobów pracy, przedmiotów i narzędzi, partnerów, czasu trwania i 

miejsca aktywności, rodzaju aktywności i ekspresji.  

•  

4. Warunki materialne 

• materiały i przedmioty do eksploracji: obrazy, pamiętniki, wycinki z 

gazet, książki, albumy, zdjęcia, filmy, nagrania muzyczne, sprzęt 

audiowizualny, itp.  

• udostępnione rzeczy i sprzęty mają pobudzać myślenie twórcze, 

intuicyjne, wyobraźnię, ciekawość i chęć podjęcia aktywności 

eksploracyjnej; 

•  czasem sam sposób zestawienia obok siebie nietypowych rzeczy zmusi 

dziecko do określenia lub odkrycia problemów, postawienia pytań, 

podjęcia działania. 

•  

5. Element wymagający wyeksponowania  

• w wyniku obserwacji nauczyciel ustala, czego faktycznie dzieci uczyły 

się; 

• nauczyciel pomaga porządkować doświadczenia, pomaga uogólnić 

lub przetworzyć informacje, pomaga włączyć zdobyte informacje, do już 

istniejącej wiedzy. Uczestniczy w reorganizacji i restrukturyzacji wiedzy 

osobistej dzieci.  

 Podaję za: Uszyńska Jarmoc J., Rozwój dziecka w edukacji w: Edukacja 

elementarna. Podstawy teoretyczne – wybrane zagadnienia,  red. 

K. Lubomirska, Warszawa 2005  
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Додаток 9. 

Проект інтегрованого уроку для ІІ класу “Карольця” 

 

Załącznik 9 

 

Projekt zajęć zintegrowanych dla uczniów  klasy II 

 

Treści programowe: 

Edukacja polonistyczna: 

1. W zakresie umiejętności społecznych: 

- obdarza uwagą dzieci i dorosłych, słucha ich wypowiedzi i chce zrozumieć, co 

przekazują, 

- w kulturalny sposób zwraca się do rozmówcy, mówi na temat, zadaje pytania i 

odpowiada na pytania innych osób, prezentuje własne zdanie; poszerza zakres 

słownictwa, 

- uczestniczy w rozmowie na tematy związane z życiem rodzinnym i szkolnym, 

także te inspirowane literaturą. 

2. W zakresie umiejętności czytania i pisania: 

- czyta poprawnie, płynnie i wyraziście głośno i cicho wyrazy, zdania i 

wyznaczony tekst, 

- samodzielnie czyta książeczki i dziecięce czasopisma, 

- swobodnie wypowiada się całymi zdaniami na określony temat, 

- dba o estetykę i poprawność graficzną pisma (pisze kształtnie, starannie, 

poprawnie łączy litery), 

- przepisuje wyrazy i zdania z tekstu, pisze z pamięci wyrazy o określonej 

trudności ortograficznej, 
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- zbiorowo i indywidualnie redaguje teksty życzeń i listów. 

3. W zakresie wiedzy o literaturze: 

- ustala kolejność wydarzeń w utworze, porządkuje i uzupełnia plan wydarzeń, 

- umie zdać sprawę z przeczytanej lektury 

 

Edukacja plastyczna: 

- rysuje i maluje z wyobraźni, pamięci i pokazu, 

- precyzyjnie posługuje się ołówkiem, kredką, mazakiem, pędzlem, 

- zna barwy podstawowe i pochodne, ciepłe i zimne, starannie rozmieszcza 

rysunek na kartce zagospodarowując całą jego płaszczyznę. 

 

Czas trwania zajęć: Dzienny ośrodek pracy (jednostka 4-godzinna) 

 

Blok tematyczny: Lubimy czytać książki 

 

Temat dnia: Czytanie ze zrozumieniem fragmentów książki pt.: „Karolcia”. 

Ustalanie kolejności zdarzeń. Tworzenie na podstawie fragmentów książki  

opisów, opowiadań oraz rysunku postaci. Kontynuowanie problematyki książki w 

wybrany przez uczniów sposób; improwizacje.  
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Cele ogólne:  

- doskonalenie techniki czytania, 

- rozwijanie umiejętności poprawnego wypowiadania się, 

- wdrażanie do uważnego słuchania,  

- utrwalanie pojęć: bajka, opis postaci, opowiadanie, 

- kształtowanie wrażliwości na potrzeby innych ludzi, 

- rozwijanie wyobraźni i  aktywności twórczej. 

 

Cele szczegółowe: 

W wyniku udziału w zajęciach Uczeń: 

- uważnie słucha,  

- swobodnie wypowiada się na temat treści przeczytanej/wysłuchanej książki,  

- odpowiada na zadawane pytania, 

- rozpoznaje i nazywa tytuły bajek z zagadek, 

- wymienia główne postaci  z   książki „Karolcia”, 

- ustala kolejność zdarzeń, 

-  uzupełnia tekst wyrazami w odpowiedniej formie, 

- interesuje się dalszymi losami głównej bohaterki, 

- podaje różnice między bajką a opisem, 

- rozpoznaje nazwy osób, rzeczy, czynności, cech, bez stosowania terminów 

(części mowy), 

-ze zrozumieniem podchodzi do innych osób, 

-współpracuje zgodnie z innymi. 



105 

 

Metody: : pogadanka, objaśnienia, praca z tekstem, dyskusja, ćwiczenia, impresja, 

ekspresja. 

 

Formy pracy: zbiorowa, grupowa (pary), indywidualna. 

 

Środki dydaktyczne: książka „Karolcia”, książki wypożyczone z biblioteki, bądź 

przyniesione własne,  karteczki z zagadkami, informacje o książce, ilustracje, płyta 

z nagraniem, magnetofon, podręcznik z ćwiczeniami, kredki.   

 

Przebieg zajęć: 

 

I. Przedmiot odkrycia: Uczniowie oglądają zgromadzone w formie wystawki 

różnorodne  książki i próbują odgadnąć, co będzie tematem zajęć 

II. Punkt wyjścia: przeprowadzenie gry dydaktycznej: jaka to bajka? 

-uczniowie (siedząc w kole na dywanie),  losują kolejno przygotowane przez 

nauczyciela karteczki z zagadkami,  dotyczącymi najpopularniejszych bajek. 

Każde dziecko po wylosowaniu kartki czyta na głos zagadkę (wśród zagadek 

znajdują się  polecenia, np.: zgadnij tytuł bajki na podstawie Ilustracji). Po 

odgadnięciu tytułów wszystkie dzieci wypowiadają się na temat: Czym 

charakteryzują się bajki? Co wspólnego mają wszystkie bajki? 

III. Zadania dla uczniów:  

1. Czytanie przez dzieci krótkich informacji o książce „Karolcia”, przygotowanych 

przez nauczyciela .Po przeczytaniu dzieci odpowiadają na pytania zadawane przez 

nauczyciela: 
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➢ Kto jest autorem opowieści o Karolci? 

➢ Jaki jest tytuł książki? 

➢ Kto jest głównym bohaterem tej książki? 

➢ Jakie postaci  występują w książce „Karolcia” 

2. Słuchanie opisu głównej bohaterki z wykorzystaniem nagrania z płyty CD.  

Po wysłuchaniu uczniowie  opisują główną bohaterkę(plan opisu podaje 

nauczyciel; może wcześniej zapisać na tablicy). Następnie próbują samodzielnie 

określić: Co to jest opis postaci?. Wspólnie z prowadzącym zajęcia korygują i 

uzupełniają opis, następnie określają ustnie w grupach/parach różnice między 

bajką, a opisem. 

3. Czytanie fragmentu lektury prezentującego główną bohaterkę książki. 

Swobodne wypowiedzi dzieci utrwalające opis Karolci. 

(Po zakończeniu tej części zajęć dzieci wracają do ławek.) 

4. Rysowanie kredkami postaci dziewczynki na podstawie dokonanego opisu . 

Dzieci w przygotowanej ramce rysują kredkami główną bohaterkę książki według 

polecenia: narysuj, jak wyobrażasz sobie Karolcię. 

5. Czytanie przez uczniów i uzupełnianie zdań podanymi wyrazami; należy 

dostosować formę.  
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Uzupełnij zdania wyrazami z ramki,  w odpowiedniej formie. 

 

bohaterka, dziewczynka, jasne, kitka, czoło, grzywka, okrągła, wystająca, kocie, 

duże, okrągłe, zielonkawe, jedynaczka, brat, siostra, niesamowite, Piotr 

 

Karolcia to tytułowa ………………………. naszej lektury.  

………………………. ma osiem lat.  

Jej włosy są ……………………………. . 

Często związuje je w …………………… .  

Na ………………………….. spada równo przycięta ……………………. . 

Karolcia ma ………………………. buzię i ……………………… bródkę.  

Uroku dodają jej …………………. oczy.  

Są one ………………… , ………………………. i ………………………. .  

Karolcia jest …………………………… , nie ma ………………………….. ani 

………………………. .  

Przeżywa ……………………………………………………. przygody ze swoim 

kolegą ………………………… .    

 

Przeczytaj głośno i uważnie opis Karolci. 

Podkreśl w tekście wyrazy opisujące wygląd dziewczynki. 

 

6. Próby samodzielnego opisu osoby prowadzącej zajęcia. W trakcie opisu  

uczniowie przedstawiają postać, wymieniają cechy wyglądu tj.: wzrost, budowa 

ciała, kolor oczu, włosów, elementy ubioru, fryzura (np. krótkie włosy). Na 

zakończenie opisu dodają zdanie, informujące o relacjach/emocjach. 
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7. Czytanie fragmentu książki, w którym Karolcia znajduje niebieski koralik . 

Dzieci swobodnie wypowiadają się na temat przeczytanego fragmentu książki. 

Następnie odpowiadają na pytania: 

➢ Kiedy i gdzie Karolcia znalazła koralik? 

➢ Jak wyglądał koralik? 

➢ Dokąd jechała Karolcia z ciotką Agatą? 

8. Tworzenie krótkich opowiadań (ustnie),  dotyczących przygód, które Karolcia 

przeżyła dzięki koralikowi. Motywowanie uczniów  do wyróżniania zdarzeń 

humorystycznych, fantastycznych. 

9. Ustalanie kolejności wydarzeń na podstawie ilustracji i wypowiadanie się na ich 

temat. 

10. Wyróżnianie na podstawie lektury życzeń, jakie wypowiadała bohaterka 

książki.  

11. Przeprowadzenie ćwiczenia, w trakcie którego dzieci sformułują własne 

życzenie do niebieskiego koralika. Osoba prowadząca zapisuje na tablicy tytuł 

„Nasze życzenia”, następnie odnotowuje życzenia uczniów. Po zapisaniu 

wszystkich propozycji przeprowadza rozmowę na temat właściwego 

wykorzystania zaczarowanego koralika przez Karolcię oraz przez dzieci. Wszyscy 

wspólnie dokonują klasyfikacji życzeń na: ważne, małoważne, naiwne. 

12. Ćwiczenia w pisaniu 

- zapisanie w zeszycie przedmiotowym swojego najważniejszego życzenia.  

13. Próby przewidywania dalszych przygód Karolci; improwizacje uczniów. 

 

IV. Warunki materialne: patrz punkt: środki dydaktyczne 
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V. Element wymagający wyeksponowania:  

Czytając książki możemy przeżywać z ich bohaterami wiele przygód, przenosić się 

w ciekawe miejsca, rozwijać wyobraźnię, uczyć właściwego postępowania wobec 

innych osób. Zapisanie na kartkach hasła promującego czytanie, np. Warto czytać 

książki, Ko czyta, nie błądzi itp. 

 

VII. Kontynuacje 

Kontynuowanie treści zajęć podczas innych edukacji, np. na zajęciach 

matematycznych układanie zadań o książkach, o kupowaniu, na zajęciach 

plastycznych malowanie farbami portretu głównej bohaterki itd. 

 

VIII. Ewaluacja 

Określanie przez uczniów nastroju podczas zajęć z wykorzystaniem techniki 

,,buźki”. 
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Додаток 10. 

Навчальний проект про місто Лодзь - “Місто Лодзь у легендах” 

 

Załącznik 10 

 

Projekt edukacyjny  

Miasto  Łódź w legendach 

 

Cele  główne:  

- zapoznanie uczniów klasy III z legendami,  związanymi  z nazwą Łodzi 

(miastem wojewódzkim) i jego  herbem, 

- rozwijanie zainteresowania  regionem – kształtowanie poczucia własnej 

tożsamości regionalnej, 

- rozbudzanie zainteresowań czytelniczych, 

- wdrażanie do samokształcenia i korzystania z różnych źródeł informacji. 

Cele  szczegółowe: 

W wyniku udziału w projekcie uczeń: 

 nazywa miasto, w którym mieszka lub, które jest stolicą województwa, 

 podaje znane mu dzielnice Łodzi (np: Bałuty, Koziny, Teofilów...), 

 zapisuje informacje, przestrzegając zasad ortograficznych i stylistycznych, 

 uważnie słucha treści legendy „O Jaśku”, 

 wskazuje bohaterów legendy – Jasiek, Bałutka, Ner, 

 wypowiada się poprawnie  na temat treści legendy, 

 odpowiada na pytania związane z powstaniem nazw- miasta oraz rzek, 

 układa w odpowiedniej kolejności historyjkę obrazkową, stosownie  do treści 

legendy, 

 doskonali kompetencje matematyczne w zakresie czterech działań, 

 wskazuje prawidłowe i nieprawidłowe zachowania podczas burzy, 

 dobiera odpowiednie barwy i prawidłowo maluje herb Łodzi,  
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 zwraca uwagę na prawidłowe trzymanie przyborów malarskich,  

 dba o estetykę  pracy, 

 nazywa główną ulicę w Łodzi oraz  rozpoznaje ważne miejsca (pomnik 

Juliana Tuwima, ulica Piotrkowska, pomnik Misia Uszatka, Zoo w Łodzi) 

 poznaje łódzkiego pisarza- Juliana Tuwima i jego  wybrane utwory, 

 zgodnie wykonuje pracę w grupie, 

 śpiewa indywidualnie lub w grupie piosenkę z repertuaru dziecięcego, 

 rozpoznaje dźwięki związane z odgłosami deszczu i  burzy, 

 przestrzega zasad pracy, obowiązujących w grupie 

 doświadcza ewaluacji; dokonuje samooceny i oceny rówieśników. 

  

Metody: 

 asymilacji wiedzy- praca z tekstem, opis, opowiadanie, dyskusja, rozmowa 

kierowana 

 metody aktywizujące: burza mózgów, metaplan, śnieżna kula, kartki do 

próbnego pisania 

 waloryzacji wiedzy: impresja i ekspresja 

 praktyczne- ćwiczenia, realizacji konkretnego utworu, 

 

Formy pracy: 

 praca zbiorowa 

  praca indywidualna (jednolita i zróżnicowana) 

 praca  zespołowa (jednolita i zróżnicowana) 

 Przebieg: 

Dzień pierwszy  

1. Rozmowa z dziećmi  na temat miejsca ich zamieszkania, prezentacja miasta na 

mapie- czy znają nazwę miasta, ulicy, dzielnicy; ćwiczenia w zapisywaniu na 

kartkach do próbnego pisania.  

2. Zapoznanie się dzieci z legendą łódzką ,,O Jaśku”. Uważne słuchanie czytanej 
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przez nauczyciela historii, oglądanie obrazków; dyskusja, indywidualne i 

swobodne wypowiedzi uczniów, ukierunkowane pytaniami nauczyciela. 

3. Rozmowa  na temat legendy: wskazanie bohaterów, próba odpowiedzi na 

pytania, skąd pochodzą nazwy miasta oraz rzek, po uprzedniej dyskusji w parach. 

4. Ułożenie historyjki obrazkowej do treści legendy-ćwiczenia w opowiadaniu 

treści legendy; indywidualnie lub techniką ,,sztafety”. 

5. Oglądanie herbu Łodzi – nazywanie kolorów, próby wyjaśnienia, dlaczego w 

herbie miasta  znajduje się łódka. 

6. Wykonanie pracy plastycznej – Herb Łodzi. 

7. Wystawa  i omówienie prac. 

8. Układanie zadań z treścią na temat pamiątek o Łodzi, prowadzących do 

doskonalenia czterech  działań matematycznych. 

9. Ewaluacja zajęć techniką ,,buźki”. 

 

Dzień drugi:  

1. Przypomnienie przez uczniów treści legendy „ O Jaśku”, popierane fragmentami 

odczytywanego tekstu. 

 2. Rozmowa z dziećmi na temat prawidłowego zachowania podczas burzy- analiza 

zachowań bohatera legendy techniką śnieżnej kuli.  

3.  Zabawy muzyczno-ruchowe,  z wykorzystaniem słownictwa 

dźwiękonaśladowczego związanego 

 z deszczem i burzą.  

4. Zabawa z piosenką  „Błyskawica, grzmot”. 

5. Ćwiczenia w przewidywaniu (opowiadanie) dalszych losów bohatera. 

6. Przygotowanie zaproszeń dla rodziców na podsumowanie projektu; analiza 

wybranych przykładów zaproszeń, ustalenie zasad konstruowania tej formy 

wypowiedzi, ustalenie koncepcji, realizacja. 

7. Zadanie i wyjaśnienie pracy domowej (wyszukanie i zabranie na zajęcia zdjęć 

lub ilustracji o Łodzi ). 
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Dzień trzeci:  

1. Oglądanie zdjęć z różnych miejsc w Łodzi- między innymi  ulica 

Piotrkowska, wybrane zabytki architektury-kamienice, pomnik Misia 

Uszatka, pomnik Juliana  Tuwima. 

2. Tworzenie albumu o Łodzi, tworzenie podpisów wymienionych  w punkcie 

2. miejsc. 

3.  Zapoznanie uczniów z  krótkimi  opisami wybranych  miejsc w Łodzi,  na 

podstawie przewodnika dla  ,, Spacerkiem po Łodzi”,  autorstwa A. Jonas, K. 

Kołodziej, M. Kronenberg. Fragmenty tekstu czytają naprzemiennie 

nauczyciel-uczeń. 

4. Zagadki – mini quiz  : Jak nazywa się najdłuższa ulica Łodzi? „Jaki miś ma 

swój pomnik przy  ulicy Piotrkowskiej?” „ Jak nazywa się miejsce gdzie 

dawniej stały fabryki, a dziś jest pełno sklepów?” „Jaki Pan ma swoją 

ławeczkę przy  ulicy Piotrkowskiej?  

5. Wykonanie pracy grupowej techniką kolażu –,, Spacer po ulicy 

Piotrkowskiej” (malowanie kredkami, przyklejanie zdjęć, sylwetek 

przedstawiających poznane miejsca, spacerujących postaci itp.). 

6. Wystawa i  omówienie prac-uczniowie wcielają się w rolę przewodnika po 

mieście. 

7. Podsumowanie zajęć-przydzielenie sobie punktów  za aktywność podczas 

zajęć-samoocena. 

 

Dzień czwarty: 

1. Sylwetka poety łódzkiego- Juliana  Tuwima; prezentacja informacji, które 

uczniowie wyszukali w internecie. 

2. Wykonanie biogramu J. Tuwima techniką metaplanu, łącząc różne techniki  i 

formy zapisu. 

3. Słuchanie wybranych utworów Juliana Tuwima, np. „Lokomotywa”, 

czytanych przez uczniów i nauczyciela. 

4. Przeliczanie wagonów od 1 do 10, tworzenie ilustracji do informacji, 
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dotyczącej  kolejnych wagonów. 

5. Próba recytacji z pamięci fragmentów wiersza, z wykorzystaniem 

przygotowanych ilustracji. 

6.  Zabawa muzyczno- ruchowa przy piosence : „Jedzie pociąg z daleka...”. 

7. Ewaluacja zajęć techniką ,,termometr”. 

 

Dzień piąty: 

1. Wycieczka po ulicy Piotrkowskiej – odwiedziny  Misia Uszatka (pomnik) 

oraz Juliana Tuwima (pomnik).  

2. Wykonanie wspólnej pamiątkowej fotografii. 

3.  Rozmowa z uczniami  na temat poczynionych obserwacji. 

4. Dokumentowanie tego,  co im się podobało podczas wycieczki-wydzieranka 

z makulatury. 

5.  Zbiorowe układanie zdań do podpisania wykonanych ilustracji; 

przygotowanie podpisów z wykorzystaniem komputera. 

6. Przygotowanie wystawy na temat zrealizowanego projektu. 

7. Konkurs czytania legend o Łodzi. 

8. Podsumowanie projektu-przygotowanie się grupy do prezentacji. 

 

Dzień szósty: 

Podsumowanie projektu z udziałem zaproszonych gości-rodziców uczniów, 

dyrekcji szkoły. 

-Wystawa prac 

-Uczniowie w roli przewodników po wystawie 

-Uczniowie  w roli rzeczników prasowych projektu 

-Ewaluacja projektu techniką ,,koniczynki” lub ,,kosza i walizeczki”. 
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Додаток 11. 

 

План роботи вчителя-консультанта у центрі підвищення кваліфікації 

 

Załącznik 11 

 

Plan pracy 

dr Teresy Janickiej Panek nauczyciela konsultanta ds.  edukacji 

wczesnoszkolnej w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli 

w Skierniewicach na okres 01.09.2015 r. – 31.08.2016 r. 

 

 

§ 15.1. Organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli 

w zakresie: 

1) wynikającym z kierunków polityki oświatowej oraz wprowadzanych zmian w systemie 

oświaty; 

2) wymagań stawianych wobec szkół i placówek, których wypełnianie jest badane przez 

organy sprawujące nadzór pedagogiczny w procesie ewaluacji zewnętrznej, zgodnie z 

przepisami w sprawie nadzoru pedagogicznego; 

3) realizacji podstaw programowych, w tym opracowywania programów nauczania; 

4) diagnozowania potrzeb uczniów i indywidualizacji procesu nauczania i wychowania; 

5) przygotowania do analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego, wyników 

sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 

o systemie oświaty, oraz korzystania z nich w celu doskonalenia pracy nauczycieli; 

6) potrzeb zdiagnozowanych na podstawie analizy wyników i wniosków z nadzoru 

pedagogicznego oraz wyników sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1 

ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. 

 

Planowany sposób realizacji 
Osoba 

odpowiedzialna 

Termin 

(miesiąc) 

Organizowanie i prowadzenie doskonalenia 

zawodowego nauczycieli w zakresie wynikającym z 

kierunków polityki oświatowej oraz wprowadzanych 

zmian w systemie oświaty: 

• Współpraca z konsultantami Ośrodka w 

zakresie planowania doskonalenia 

zawodowego nauczycieli; 

• Planowanie, koordynowanie i prowadzenie 

form szkoleniowych w zakresie 

wynikającym z polityki oświatowej 

państwa  

• Opracowanie i realizacja programów 

szkoleń uwzględniających priorytety ŁKO, 

MEN 

Teresa Janicka 

Panek 

01.09.2015r.- 

08.2016r. 
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Kontynuacja dotychczasowej współpracy sieci 

wspomagania oraz opracowania innych( według 

zdiagnozowanych potrzeb). 

 

j.w. 01.09.-

30.09.2015r. 

Pomoc szkołom i placówkom w przygotowaniu się 

do realizacji priorytetów określonych w  kierunkach 

polityki oświatowej państwa: 

• opracowanie  planów szkoleń i materiałów 

edukacyjnych dla nauczycieli 

• przygotowanie i przeprowadzenie 

dostosowanych do potrzeb szkoły/placówki 

warsztatów i innych form szkoleniowych,  

zaplanowanych w ramach rocznego planu 

wspomagania 

 

j.w. 01.09.-

30.09.2015r. 

Organizacja sieci współpracy i samokształcenia 

 

j.w. 01.09.2015r.- 

31.08.2016r. 

Prezentacja przykładów dobrych praktyk; włączenie 

przedszkoli i szkół (klas I-III) w organizację 

prezentacji praktyki pedagogicznej; projekty 

edukacyjne, scenariusze zajęć zintegrowanych 

 

 j.w. 

Upowszechnianie praktycznych rozwiązań, narzędzi 

wspierających pracę pedagogiczną  nauczycieli w 

realizacji podstawy programowej  

 

j.w. j.w. 

Organizowanie i prowadzenie doskonalenia 

zawodowego nauczycieli  wychowania 

przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej  

(w zakresie wybranych edukacji; konstruowanie 

projektów edukacyjnych, nauczanie przez stawianie  

uczniom zadań): 

• Organizowanie konferencji, warsztatów 

metodycznych, seminariów  

• Udzielanie konsultacji indywidualnych 

• Współdziałanie z instytucjami wspierającymi 

pracę z uczniem o wolnym tempie pracy i 

uczniem  uzdolnionym  

• Wspieranie nauczycieli w pracy z uczniem ze 

SPE 

 

j.w. j.w. 
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Pomoc nauczycielom w przeciwdziałaniu 

uczniowskim trudnościom w nauce czytania, pisania 

i liczenia 

j.w. j.w. 

 Tworzenie i prowadzenie sieci współpracy  oraz 

samokształcenia z zakresu pracy z uczniem zdolnym 

(uzdolnienia matematyczne); współpraca z 

nauczycielami przedszkoli i klas I-III (zintegrowanej 

edukacji wczesnoszkolnej),  o niskim stażu 

zawodowym 

 

j.w. j.w. 

 

Maj, 2016 

(konkurs 

matematyczny) 

 

§ 15.2. Organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego dyrektorów 

szkół i placówek w zakresie zarządzania oświatą 

 

Planowany sposób realizacji 
Osoba 

odpowiedzialna 

Termin 

(miesiąc) 

   

   

 

§ 15.3.1. Organizowanie i prowadzenie, stosownie do potrzeb, doradztwa 

metodycznego dla nauczycieli: 

a. przedmiotów zawodowych nauczanych w zawodach unikatowych, 

b. zatrudnionych w szkołach z językiem nauczania mniejszości narodowych 

i etnicznych oraz językiem regionalnym 

 

Planowany sposób realizacji 
Osoba 

odpowiedzialna 

Termin 

(miesiąc) 

   

   

 

§ 15.3.2. Prowadzenie wojewódzkiego systemu informacji pedagogicznej, w 

tym gromadzenie i udostępnianie informacji dotyczących 

dostępnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli 

 

Planowany sposób realizacji 
Osoba 

odpowiedzialna 

Termin 

(miesiąc) 

Promowanie innowacyjnej działalności edukacyjnej, 

w tym wykorzystanie nowoczesnych technologii 

Teresa Janicka 

Panek 

01.09.2015r.-

31.08.2016r. 
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informacyjno-komunikacyjnych w procesie 

nauczania-uczenia się; także w klasach I-III 

 

Promowanie działalności i osiągnięć edukacyjnych 

nauczycieli poprzez wystawy, kiermasze, konkursy, 

formy szkoleń; m.in. podczas VIII. Kiermaszu 

Edukacyjnego i VIII. Festiwalu Nauki oraz 

konferencji realizowanych we współpracy z innymi 

instytucjami: ŁKO, ORE, PWSZ w Skierniewicach, 

PPP w rejonie działania Ośrodka, Biblioteką 

Pedagogiczną w Skierniewicach i jej Filiami, 

CIiPKZ w Skierniewicach oraz innymi; 

współorganizacja wybranych form doskonalenia 

 

j.w. j.w. 

Przygotowywanie informacji do serwisu 

internetowego Ośrodka  oraz na stronę internetową 

Ośrodka 

 

 

j.w. j.w. 

Dokonywanie zestawień danych statystycznych z 

zakresu zadań realizowanych przez konsultanta 

 

j.w. j.w. 

Udzielanie informacji merytorycznej nauczycielom 

poprzez konsultacje bezpośrednie oraz drogą 

mailową 

 

j.w. j.w. 

Podejmowanie działań w zakresie pracy powołanych 

w roku szkolnym 2015/2016 Zespołów; w tym 

zespół ds. nauczania zintegrowanego  

 

j.w. j.w.. 

 

Sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad pracą doradców metodycznych 

 

Planowany sposób realizacji 
Osoba 

odpowiedzialna 

Termin 

(miesiąc) 

Współpraca z doradcą metodycznym edukacji 

wczesnoszkolnej; wymiana doświadczeń i informacji 

z zakresu zmieniającego się prawa oświatowego oraz  

innych zmian w wychowaniu przedszkolnym i 

wczesnoszkolnym (nauczanie zintegrowane, ocena 

opisowa, metoda projektów i inne według 

zgłoszonych potrzeb) 

Teresa Janicka 

Panek 

Cały rok szkolny 

według potrzeb 
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Inne zadania 

 

Planowany sposób realizacji 
Osoba 

odpowiedzialna 

Termin 

(miesiąc) 

1. Wspieranie nowatorskich inicjatyw nauczycieli 

oraz wspomaganie samokształcenia i doskonalenia 

nauczycieli: udostępnienie literatury i przykładów 

dobrych praktyk w zakresie nauczania 

zintegrowanego 

 

Teresa Janicka 

Panek 

 

 

 

Cały rok szkolny 

2.Szkolenie rad pedagogicznych w zakresie 

problematyki przedszkolnej i wczesnoszkolnej; 

kształtowanie kompetencji społecznych uczniów w 

klasach I-III jako przygotowanie do realizacji zadań 

w zespołach  

 

j.w. Według potrzeb 

4. Współorganizowanie konkursów, wystaw, 

kiermaszy i innych form wymiany doświadczeń 

 

j.w. j.w. 

5. Podnoszenie swoich kwalifikacji poprzez udział w 

szkoleniach, zgłębianie literatury przedmiotu i 

samodoskonalenie 

 

j.w. Zgodnie z planem 

1% oraz według 

własnych potrzeb 

zawodowych. 

7. Współpraca z MEN, ORE, CKE, KO w Łodzi 

Delegatura w Skierniewicach, JST, Departament 

Kultury i Edukacji UM w Łodzi 

 

j.w. 01.09.2015r.- 

31.08.2016r. 

8. Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz 

edukacji  

 

j.w. j.w. 

9. Edukacyjne imprezy cykliczne, realizacja 

tematyki z obszaru posiadanych kwalifikacji: 

• Współpraca przy VIII. Kiermaszu 

Edukacyjnym 

• Współpraca przy VIII. Festiwalu Nauki we 

współpracy z Państwową Wyższą Szkołą 

Zawodową w Skierniewicach 

• Współpraca z ośrodkami akademickimi w 

zakresie przybliżenia teorii pedagogiki 

wczesnoszkolnej 

 

j.w j.w. 

 

kwiecień, 2016 

 

maj, 2016 

 

 

 

kwiecień-sierpień 

2016 

10. Koordynowanie działań na rzecz integracji 

środowiska edukacyjnego ; realizacja zadań w 

j.w. 01.09.2015r.-  
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terenie, blisko warsztatu pracy nauczyciela, 

upowszechnianie dobrych praktyk pedagogicznych, 

prowadzenie zintegrowanych zajęć jako zajęć 

otwartych 

 

 

31.08.2016r. 

12. Publikowanie artykułów w Wirtualnym 

Magazynie Oświatowym Ośrodka; recenzowanie 

materiałów złożonych do druku (z obszaru 

posiadanych kwalifikacji) 

j.w. j.w. 

 

 

 
Opracowała: 

Dr Teresa Janicka Panek 

15 czerwca 2015 r. 
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Додаток 12. 

 

Карта дисципліни “Методика виховання у дитячих садах і І - ІІІ класів 

Вища школа бізнесу та наук про здоров’я в Лодзі 

 

Załącznik 12 

 
Tabela 1. Metryka przedmiotu programowego- cele i efekty kształcenia 

 

 

 

PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIA PODYPLOMOWE NR PRZEDMIOTU W PROGRAMIE 1.5 

OBSZAR KSZTAŁCENIA  NAUKI SPOŁECZNE 

I HUMANISTYCZNE 

TYP PRZEDMIOTU 

(obligatoryjny, fakultatywny) 

OBLIGATORYJNY  

Forma studiów niestacjonarne 

NAZWA I KOD STUDIÓW E.W.1 WSKAZANY SEMESTR KSZTAŁCENIA I 

TYP STUDIÓW KWALIFIKACYJNE 

 

CAŁKOWITA LICZBA PKT ECTS 

(zaokrąglamy wg reguł księgowania 

wartość końcową z tabeli 4- patrz niżej) 

5,3 

JĘZYK WYKŁADOWY POLSKI FORMA OSTATECZNEGO 

ROZLICZENIA PRZEDMIOTU 

EGZAMIN  

 

NAZWA PRZEDMIOTU W JĘZYKU 

POLSKIM 
Metodyka wychowania w przedszkolu i klasach I-III 

CELE KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE 

PRZEDMIOTU ( w punktach, jako 

założone przez prowadzącego, ale 

odzwierciedlone w efektach kształcenia) 

1. Zapoznanie z pojęciami metodyka, dydaktyka szczegółowa, 

2. Kształtowanie umiejętności wykorzystywania dokumentów programowych do planowanie pracy dydaktyczno-

wychowawczej w edukacji wczesnoszkolnej, 

3. Znaczenie podstawy programowej, 

4. Zapoznanie z ramowymi planami nauczania, 

5. Ukazanie czym są:  

5.1. program kształcenia zintegrowanego i program wychowania przedszkolnego, 

5.2. umiejętności kluczowe uczniów: czytanie, pisanie, liczenie, rozumowanie, kreatywność, inicjatywność., przedsiębiorczość, 

myślenie logiczne, korzystanie z informacji i inne. 
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6. Uświadomienie słuchaczom faktu istnienia metodyk szczegółowych oraz sposobów ich stosowania i integrowania, integracja 

a pełna  integracja vs korelacja, kolekcja, asocjacja. 

7. Uświadomienie specyfiki roli nauczyciela zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. 

WYMAGANIA WSTĘPNE                           

W ZAKRESIE: 

WIEDZY UMIEJĘTNOŚCI KOMPETENCJI  SPOŁECZNYCH 

Brak brak Brak 

EFEKTY KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE PRZEDMIOTU 

SŁUCHACZ/ ABSOLWENT: 

W ODNIESIENIU DO 

OBSZAROWYCH EK 

W ODNIESIENIU DO 

KIERUNKOWYCH EK 

(W TYM TAKŻE 

STANDARDÓW KSZTAŁCENIA 

NAUCZYCIELI) 

W ODNIESIENIU DO 

FORM ZAJĘĆ 

 

W 

 

ĆW/K/INNE 

1. Ma elementarną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania 

interpersonalnego i społecznego, ich prawidłowości i zakłóceń. 

 

S1A_W05; S1A_W09 K_W08 X X 

2. Zna podstawowe teorie dotyczące wychowania, uczenia się i 

nauczania; w tym nauczania zintegrowanego,  rozumie 

różnorodne uwarunkowania tych procesów. 

H1A_W04 K_W09 X X 

3. Ma elementarną wiedzę o metodyce wykonywania typowych 

zadań, normach, procedurach stosowanych w różnych 

obszarach działalności pedagogicznej. 

H1A_W04 K_W16 X X 

4. Ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych. S1A_W07 K_W19 X X 

5. Potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i 

dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi 

sferami działalności pedagogicznej; w tym w nauczaniu 

zintegrowanym. 

S1A_U06; S1A_U07 K_U09 X X 

6. Potrafi pracować w zespole pełniąc różne role; umie 

przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności 

organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z 

projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych. 

H1A_U05 K_U13 X X 

7. Potrafi wybrać i zastosować właściwy dla danej działalności 

pedagogicznej sposób postępowania, potrafi dobierać środki i 

metody pracy w celu efektywnego wykonania pojawiających 

się zadań zawodowych. 

S2A_U04; S2A_U07 K_U10 X X 
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Tabela 2. Walidacja i weryfikacja efektów kształcenia  

 

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA- słuchacza Formy prezentacji 

EK 

Poziomy osiągnięcia EK i odpowiadające im oceny 

ndst (2) dst (3) db (4) bdb (5) 

1. Ma elementarną wiedzę dotyczącą procesów 

komunikowania interpersonalnego i społecznego, ich 

prawidłowości i zakłóceń. 

Zadanie zespołowe z 

indywidualną 

prezentacją, 

obserwacja i ocena 

wykonania zadania 

praktycznego. 

Nie posiada 

wiedzy 

dotyczącej 

procesów 

komunikowania 

interpersonalnego 

i społecznego, ich 

prawidłowości i 

zakłóceń. 

Posiada minimalną 

wiedzę dotyczącą 

procesów 

komunikowania 

interpersonalnego i 

społecznego, ich 

prawidłowości i 

zakłóceń. 

Posiada 

poprawną wiedzę 

dotyczącą 

procesów 

komunikowania 

interpersonalnego 

i społecznego, ich 

prawidłowości i 

zakłóceń. 

Posiada szeroką 

wiedzę na temat 

procesów 

komunikowania 

interpersonalnego i 

społecznego, ich 

prawidłowości i 

zakłóceń. 

2. Zna podstawowe teorie dotyczące wychowania, uczenia się i 

nauczania; w tym nauczania zintegrowanego,  rozumie 

różnorodne uwarunkowania tych procesów. 

Zadanie zespołowe z 

indywidualną 

prezentacją, 

obserwacja i ocena 

wykonania zadania 

praktycznego. 

Nie zna żadnej 

teorii dotyczącej 

wychowania, 

uczenia się i 

nauczania, nie 

rozumie 

różnorodnych 

uwarunkowań 

tych procesów 

Potrafi podać 

jedną (wybraną) 

teorię dotyczącą 

wychowania, 

uczenia się i 

nauczania się w 

sposób 

zintegrowany. 

Podaje co 

najmniej dwie 

teorie dotyczącą 

wychowania, 

uczenia się i 

nauczania w 

sposób 

zintegrowany. 

Posługuje się 

swobodnie kilkoma 

teoriami 

dotyczącymi 

wychowania, 

uczenia się i 

nauczania w sposób 

zintegrowany.  

3. Ma elementarną wiedzę o metodyce wykonywania 

typowych zadań, normach, procedurach stosowanych w 

różnych obszarach działalności pedagogicznej. 

Zadanie zespołowe z 

indywidualną 

prezentacją, 

obserwacja i ocena 

wykonania zadania 

praktycznego. 

Nie ma 

elementarnej 

wiedzy o 

metodyce 

wykonywania 

typowych zadań, 

normach i 

procedurach 

stosowanych w 

różnych 

obszarach 

działalności 

pedagogicznej. 

Wymienia główne 

elementy 

składowe 

metodyki 

wychowania 

przedszkolnego i 

edukacji 

wczesnoszkolnej. 

Wymienia główne 

elementy 

składowe 

metodyki 

wychowania 

przedszkolnego i 

edukacji 

wczesnoszkolnej i 

potrafi je 

zastosować w 

działalności 

pedagogicznej. 

Wymienia główne 

elementy składowe 

metodyki 

wychowania 

przedszkolnego i 

edukacji 

wczesnoszkolnej i 

potrafi je twórczo 

zastosować w 

działalności 

pedagogicznej. 

4. Ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm 

etycznych. 

Zadanie zespołowe z 

indywidualną 

prezentacją, 

obserwacja i ocena 

wykonania zadania 

praktycznego. 

Nie ma 

uporządkowanej 

wiedz na temat 

zasad i norm 

etycznych. 

Wymienia zasady i 

normy etyczne bez 

głębszego 

rozumienia ich 

znaczenia. 

Wymienia zasady 

i normy etyczne 

podając 

przykłady 

zastosowania w 

praktyce 

pedagogicznej.  

Potrafi uzasadnić 

przestrzeganie zasad 

i norm etycznych w 

praktyce 

pedagogicznej. 

5. Potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i Zadanie zespołowe z Nie potrafi Dokonuje wyboru Dokonuje Dokonuje 



 124 

dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi 

sferami działalności pedagogicznej; w tym w nauczaniu 

zintegrowanym. 

indywidualną 

prezentacją, 

obserwacja i ocena 

wykonania zadania 

praktycznego. 

oceniać 

przydatności 

typowych metod, 

procedur i 

dobrych praktyk 

do realizacji 

zadań 

pedagogicznych. 

(bezrefleksyjnego) 

metod, procedur i 

praktyk do 

realizacji zadań 

pedagogicznych; 

w tym w nauczaniu 

zintegrowanym . 

krytycznego 

wyboru metod, 

procesów, 

rozwiązań 

praktycznych do 

realizacji zadań 

pedagogicznych; 

w tym w 

nauczaniu 

zintegrowanym. 

krytycznego wyboru 

metod, procesów, 

rozwiązań 

praktycznych do 

realizacji zadań 

pedagogicznych 

oraz dodaje własne 

pomysły; potrafi 

organizować treści 

kształcenia według 

wybranego 

kryterium. 

6. Potrafi pracować w zespole pełniąc różne role; umie 

przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne 

umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów 

związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań 

profesjonalnych. 

Zadanie zespołowe z 

indywidualną 

prezentacją, 

obserwacja i ocena 

wykonania zadania 

praktycznego. 

Nie potrafi 

pracować w 

zespole, nie umie 

przyjmować i 

wyznaczać 

zadań. 

Przyjmuje wybrane 

zadania do 

realizacji; praca w 

zespole nie jest 

mocną stroną jego 

osobowości. 

Przyjmuje zadania 

i doprowadza ich 

realizację do 

końca; organizuje 

pracę w zespole 

pozwalającą 

osiągnąć złożone 

cele. 

Jest profesjonalnym 

realizatorem i  

organizatorem pracy 

zespołowej; osiąga 

złożone cele. 

7. Potrafi wybrać i zastosować właściwy dla danej działalności 

pedagogicznej sposób postępowania, potrafi dobierać środki 

i metody pracy w celu efektywnego wykonania 

pojawiających się zadań zawodowych. 

Zadanie zespołowe z 

indywidualną 

prezentacją, 

obserwacja i ocena 

wykonania zadania 

praktycznego. 

Nie umie wybrać i 

zastosować 

właściwy sposób 

postępowania, 

dobrać metody i 

środki w celu 

efektywnego 

wykonania zadań 

zawodowych. 

Wybiera i 

przeważnie 

poprawnie stosuje 

sposoby 

postępowania i 

realizacji 

wybranego 

zadania 

zawodowego. 

Wybiera i zawsze 

poprawnie stosuje 

sposoby 

postępowania i 

realizacji 

wybranego 

zadania 

zawodowego. 

Wykazuje się 

łatwością w 

wybieraniu 

właściwych 

sposobów 

postępowania w 

realizacji zadań 

zawodowych. 
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Tabela 3. Treści kształcenia według form zajęć i liczby godzin w programie 

 

 

 

Treści kształcenia według formy zajęć i liczby godzin w kontakcie z prowadzącym 

LICZBA GODZIN WG FORM ZAJĘĆ 

WYKŁAD ĆWICZENIA WARSZTAT INNE 

1. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego na I etapie 

edukacyjnym. Cele i treści kształcenia, spiralny układ treści kształcenia. Program wychowania 

przedszkolnego i program nauczania na I etapie edukacyjnym; kryteria doboru programu nauczania 

zintegrowanego. 

2 5   

2. Specyfika roli nauczyciela w edukacji przedszkolnej i na I etapie edukacyjnym, autorytet nauczyciela, 

kompetencje zawodowe; w tym wynikające z pracy systemem zintegrowanym. Współpraca 

nauczyciela z rodzicami dzieci, pracownikami przedszkola i szkoły oraz ze środowiskiem. Znaczenie 

doskonalenia zawodowego oraz samokształcenia. 

2 5   

3. Metody, zasady i formy pracy nauczyciela z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym -

metoda projektu edukacyjnego, nauczanie problemowe, metoda zdań stawianych 

dzieciom/uczniom. Podręczniki, pakiety edukacyjne i pomoce dydaktyczne. Edukacyjne zastosowania 

mediów i technologii informacyjnej w pracy z dziećmi. Ocenianie na I etapie edukacyjnym; w tym 

ocena opisowa postępów edukacyjnych. 

3 8   

4. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci. Odkrywanie i rozwijanie predyspozycji i uzdolnień. 

Wspomaganie rozwoju poznawczego, społecznego, emocjonalnego i fizycznego. 
3 5   

ŁĄCZNIE GODZIN WG FORM ZAJĘĆ 10 23   

RAZEM GODZIN ZAJĘĆ 33 
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Tabela 4. Końcowa walidacja efektów kształcenia 

 

 

METODA KOŃCOWEJ OCENY EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA FORM ZAJĘĆ 

WYKŁAD ĆWICZENIA WARSZTAT INNE 

Sprawozdanie z przeczytanej książki z 

zakresu pedagogiki przedszkolnej i 

wczesnoszkolnej. 

Prezentacja przygotowanego 

projektu edukacyjnego na zadany 

temat do realizacji w przedszkolu i 

klasach I-III; odrębne projekty zajęć. 

-  - 

 

 

Tabela 5. Nakład pracy słuchacza- rozliczenie punktów ECTS dla przedmiotu dla studiów podyplomowych 

 

 

 

FORMA AKTYWNOŚCI SŁUCHACZA 

 

 

 

LICZBA GODZIN 

 

ODPOWIADAJĄCA JEJ LICZNA PUKTÓW 

ECTS 

(szacowana dla EK; obliczamy dzieląc liczbę godzin 

przez 25) 

Liczba godzin wykładów w kontakcie z prowadzącym zajęcia 10 0,4 

Liczba godzin ćwiczeń w kontakcie z prowadzącym zajęcia 22 0,9 

Liczba godzin warsztatów w kontakcie z prowadzącym zajęcia - - 

Liczba godzin innych zajęć (laboratorium, konwersatorium, prezentacja 

projektu, itp.)) w kontakcie  z prowadzącym zajęcia 

- - 

Samodzielne czytanie wskazanej literatury 20 0,8 

Przygotowanie do zajęć (wykonywanie zlecanych zadań) 30 1,2 

Przygotowane do egzaminu 30 1,2 

Inny nakład pracy (np. przygotowanie projektu) 20 0,8 
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Łączna liczba godzin/ łączna liczba punktów ECTS 132 5,3 

W tym godzin/ punktów za udział w zajęciach w bezpośrednim kontakcie                   

z prowadzącym 

32 1,3 

 

 

Tabela 6. Wykaz literatury źródłowej 

 

 

 

Zalecana literatura 

 

obowiązkowa uzupełniająca 

1. Duraj – Nowakowa K.: Integrowanie edukacji wczesnoszkolnej. Wyd. „Impuls”, 

Kraków 1998.  

2. Fechner - Sędzicka J. Szkolny system wspierania zdolności. Jak rozpoznawać 

i rozwijać dziecięce uzdolnienia? Wyd. AKER. Toruń. 

3. Karbowniczek J. i in. Podstawy pedagogiki przedszkolnej z metodyką. 

Ignatianum, Wyd. WAM, Kraków 2011. 

4. Klim- Klimaszewska et. Pedagogika przedszkolna. Nowa podstawa 

programowa. IW Erica, Warszawa 2010. 

5. Janicka Panek T.: O trudnych wyborach programów i podręczników do 

kształcenia zintegrowanego. Wyd. „Fraszka Edukacyjna”, Warszawa 2002. 

6. Janicka Panek T.: Skuteczność zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej po 

trzech latach reformy. Wyd. „Fraszka Edukacyjna”, Warszawa 2004.  

7. Janicka-Panek T., Równaj w górę, czyli jak w praktyce pedagogicznej 

indywidualizować pracę z uczniem w klasach I-III. Wyd. Nowa Era, Warszawa 

2011. 

8. Przewodniki, rozkłady treści nauczania do wychowania przedszkolnego i 

nauczania początkowego, multibooki. 

9. Podstawa programowa, programy wychowania przedszkolnego i nauczania 

początkowego (przedmiotowe i zintegrowane). 

 

1. Janicka Panek T., Znaczenie pierwszych doświadczeń edukacyjnych w 

systemie konstruowania wiedzy przez młodych uczniów. [w:] 

Innowacyjność i kreatywność w pedagogice. Red. Żmichrowska M.J., 

Grelewska W., Prace naukowe. WWSzZiP, Wałbrzych 2012 
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Tabela 7. Dane osób odpowiedzialnych za prowadzenie zajęć oraz walidację założonych efektów kształcenia  

 

 

 

Prowadzący 

tytuł/ stopień naukowy/ zawodowy,                       

imię i nazwisko 

 

adres e-mail 

Autor programu dla przedmiotu dr T. Janicka Panek t. janicka@medyk.edu.pl 

Kierownik przedmiotu- rozliczenie końcowe dr T. Janicka Panek  

Prowadząca/ cy wykład j.w.  

Prowadząca/ cy ćwiczenia j.w.  

Prowadząca/ cy warsztat   

Prowadząca/ cy inne formy zajęć j.w.  

 

 
Tabela 8. Rekomendowane metody dydaktyczne1  

 

 

Metoda/y 

(wybrane na podst. grup wg F. Szloska2) 

Forma zajęć 

wykład ćwiczenia konwersatorium warsztat laboratorium, inne 
wykład informacyjny, prelekcja, odczyt X     

wykład problemowy, konwersatoryjny X     

pogadanka, objaśnienie lub wyjaśnienie X X    

klasyczna metoda problemowa      

metoda przypadków/ sytuacyjna      

inscenizacja      

gry dydaktyczne      

symulacyjne/ decyzyjne      

dyskusja dydaktyczna X X    

burza mózgów, metoda okrągłego stołu X X    

                                                           
1 Ostatecznie zastosowana metoda dydaktyczna winna korespondować z wynikami diagnozy potrzeb i możliwości edukacyjnych grupy studentów, dokonanej przez Prowadzących 

zajęcia 
2 Franciszek Szlosek (1995), Wstęp do dydaktyki przedmiotów zawodowych, ITeE, Radom 
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panelowa      

metaplan X X    

film, ekspozycja, prezentacja multimedialna X X    

z wykorzystaniem komputera X X    

z wykorzystaniem podręcznika (praca                       

z tekstem) 
X X    

ćwiczenia przedmiotowe/ laboratoryjne X X    

ćwiczenia produkcyjne      

metoda projektów  X    

Inne (opracowywanie materiałów edukacyjnych- 

konspekt, projekt edukacyjny, sprawozdanie ) 

X X    
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Додаток 13. 

 

Державна вища професійна школа - навчальний план і навчальна програма - дошкільна педагогіка і 
педагогіка початкової (І - ІІІ класи) школи з елементи педагогічної терапії 

 
Załącznik 13 

 
Studia podyplomowe : Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami terapii pedagogicznej 

 

Plan i program kształcenia 
 

 

LP.  

 

Nazywa 

modułu/przedmiotu 

Forma zajęć  

Semestr 

 

Forma 

zaliczenia 

Liczba godzin  

ECTS 

 

Nazwisko i imię 

prowadzącego 

zajęcia 

 

 

W 

 

 

K 

 

 

ĆW/ 

WARSZ. 

w 

bezpośrednim 

kontakcie z 

nauczycielem 

 

praca 

własna 

1. Pedagogika przedszkolna                                        

i wczesnoszkolna 
 

20 

   

I 

 

Egzamin 

 

20 

 

70 

 

3 

 

2. 

 

Psychopedagogiczne 

podstawy edukacji                    

i rozwoju dziecka w wieku 

przedszkolnym i 

wczesnoszkolnym   

 

30 

  

10 

 

I 

 

 

Egzamin 

 

 

40 

 

 

80 

 

 

4 

 

3. Dydaktyka przedszkolna                                          

i wczesnoszkolna 
 

20 
   

I 

 

Egzamin 

 

20 

 

70 

 

3 

 Dr Teresa Janicka 

Panek 

4. Metodyka edukacji 

językowej                                     

i polonistycznej w 

przedszkolu i klasach I-III 

 

10 
  

30 

 

I 

 

Zaliczenie 

z oceną 

 

40 

 

80 

 

4 

 Dr Teresa Janicka 

Panek 

5. BHP w przedszkolu                             Zaliczenie     
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i klasach I-III  10 I z oceną 10 20 1 

6. Metodyka edukacji 

matematycznej w 

przedszkolu i klasach I-III 

 

10 
  

30 

 

II 

 

Zaliczenie 

z oceną 

 

40 

 

80 

 

4 

Dr Teresa Janicka 

Panek 

7. Metodyka edukacji 

przyrodniczej i społecznej 

w przedszkolu i klasach I-

III  

 

10 

 

  

20 

 

 

II 

 

Zaliczenie 

z oceną 

 

30 

 

60 

 

3 

  

8. Metodyka edukacji 

muzycznej, plastycznej i 

technicznej w przedszkolu 

i w klasach I-III 

 

10 

  

20 

 

II 

Zaliczenie 

z oceną 

 

30 

 

30 

 

2 

 

9. Metodyka wychowania 

fizycznego edukacja 

zdrowotnej w przedszkolu 

i klasach I-III 

 

 

  

20 

 

II 

Zaliczenie 

z oceną 

 

20 

 

40 

 

2 

 

10. Metodyka zajęć 

komputerowych w 

przedszkolu i klasach I-III 

 

 

  

20 

 

II 

 

Zaliczenie 

z oceną 

 

20 

 

40 

 

2 

 

11. Wspomaganie rozwoju 

ucznia o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych  

    

30 

(warszt.)  

 

III 

 

Zaliczenie 

z oceną 

 

30 

 

 30 

 

2 
 

12. Terapia pedagogiczna w 

pracy z dzieckiem w 

wieku przedszkolnym i 

wczesnoszkolnym 

 

10 

  

20 

 

III 

 

Zaliczenie 

z oceną  

  

30 

  

30 

 

2 
 

13. Diagnozowanie, 

monitorowanie i ocenianie 

osiągnięć edukacyjnych 

dzieci i uczniów w klasach 

I-III 

 

10 

 

 

 

30 

 

III 

 

Zaliczenie 

z oceną 

 

40 

 

20 

 

2 
 

Dr Teresa Janicka 

Panek  

14. Planowanie i ewaluacja 

pracy dydaktyczno- 

wychowawczej i 

opiekuńczej w 

przedszkolu i klasach I-III 

   

20 

(warszt.) 

 

III 

 

Zaliczenie 

z oceną 

 

20 

 

40 

 

2 
Dr Teresa Janicka 

Panek 
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15.  

Emisja i higiena głosu 
   

10 

(warszt.) 

III Zaliczenie 

z oceną 

10 20 1  

 

 Praktyki zawodowe   II/III  150 150 5 Dr Teresa Janicka 

Panek 

 Egzamin dyplomowy  

 
       5  

 
1 punkt ECTS – 30 godzin . 

Ogółem liczba godzin dydaktycznych – 400 (w tym wykłady 130 godz., ćwiczenia 210 godz., warsztaty 60 godz.). 

 

Semestr I – 130 godz. (15 ECTS) 

Semestr II- 140 godz. (13 ECTS) 

Semestr III – 130 godz. (19 ECTS) 

 

Opracowała: dr Teresa Janicka – Panek 

                                                                                     Zatwierdziła: Dyrektor Instytutu – dr Małgorzata Potoczna 
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Додаток 14. 

 

Державна вища професійна школа - дипломна і асистентська практика - 

дошкільна педагогіка і педагогіка початкової (І - ІІІ класи) школи 

 

Załącznik  14  

 
 

 

 

P RO G RAM  P R AK TY K  ZAW O DO W Y CH  

 

 

 

Kod     

Kierunek Pedagogika 

Specjalność Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 

Profil kształcenia Praktyczny 

Semestr  VI 

Rodzaj  praktyk  Dyplomowa 

Opiekun praktyk Dr Teresa Janicka Panek 

Tryb studiów  

(studia stacjonarne, studia niestacjonarne) 
Studia stacjonarne/ niestacjonarne 

 

Cele praktyk  

1. Doskonalenie  umiejętności planowania pracy pedagogicznej i wychowawczej, prowadzenia 

i dokumentowania przebiegu zajęć; w tym zajęć zintegrowanych, w klasach I-III szkoły 

podstawowej. 

2. Rozbudzanie zainteresowań problematyką działalności współczesnej szkoły/edukacji 

wczesnoszkolnej oraz pracy z młodszym uczniem. 

3. Doskonalenie umiejętności i sprawności praktycznych, niezbędnych do pełnienia roli 

nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej (zintegrowanej) oraz badacza w działaniu. 

4.Gromadzenie danych empirycznych niezbędnych do przygotowania pracy dyplomowej; 

współpraca z kadrą placówki.  

5.Rozwijanie zainteresowań pracą pedagogiczno-wychowawczą w szkole; w klasach I-III. 

6.Próba konfrontacji teorii pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej z praktyką 

pedagogiczną, obserwowaną w miejscu realizacji praktyk; uzasadnianie planowanych 

rozwiązań pedagogicznych poprzez odwołanie się do literatury/osobistej wiedzy 

pedagogicznej.  

7.Dalsze obserwowanie i prowadzenie zajęć w szkole dydaktyczno-wychowawczych i/lub 

placówce oświatowej z wykorzystaniem zdobytej wiedzy w oparciu o samodzielnie 

sporządzone konspekty/projekty zajęć zintegrowanych.  

8.Kształtowanie umiejętności pracy z uczniami/wychowankami ze specjalnymi potrzebami 
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edukacyjnymi. 

9.Profesjonalne przygotowanie do roli nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej i wychowawcy 

klasy oraz członka rady pedagogicznej. 

10.Przygotowanie  do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach 

realizujących działania pedagogiczne i do porozumiewania się z osobami będącymi i 

niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie. 

11.Wdrażanie do przestrzegania zasad etyki zawodowej. 

 

 

 

 

 OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA  

SYMBOL EKK 

(odniesienie do 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia) 

 WIEDZA  

1. 
Posiada podstawową wiedzę z zakresu pedagogiki wczesnoszkolnej. Zna elementarną 

terminologię stosowaną w naukach humanistyczno- społecznych (w pedagogice 

przedszkolnej i wczesnoszkolnej), rozumie ją oraz stosuje. 
K_W01 

2. 

Posiada podstawową, uporządkowaną wiedzę o miejscu pedagogiki  przedszkolnej i 

wczesnoszkolnej w systemie nauk humanistycznych i społecznych i relacjach do 

innych nauk. Posiada podstawową wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej 

pedagogiki  wczesnoszkolnej, pozwalającą na przedmiotowo-metodologiczne 

powiązania pedagogiki z innymi dyscyplinami  nauk społecznych. 

K_W02 

3. 

Posiada podstawową, uporządkowaną wiedzę o najważniejszych nurtach i systemach 

pedagogicznych; w tym nauczania zintegrowanego. Zna teorie, poglądy i ich 

ewolucję na temat podstawowych koncepcji pedagogicznych w zakresie kształcenia, 

wychowania i opieki dzieci oraz  młodszych uczniów. 

K_W03 

4. 
Posiada wiedzę o wybranych  rodzajach instytucji oświatowych, kulturalnych 

i oraz ich  funkcjach.    
K_W05 

5. 

Posiada podstawową wiedzę o dziecku w wieku 3-10 lat, w kontekście jego 

podmiotowości; zna wybrane koncepcje człowieka, stanowiące teoretyczne 

podstawy działalności  pedagogicznej. 

K_W09 

6. 

Posiada wiedzę o bezpieczeństwie oraz pracy w szkole podstawowej (klasy I-

III), w wybranych instytucjach edukacyjnych, wychowawczych, 

opiekuńczych  

K_W11 

7. 

Posiada podstawową wiedzę o dorobku artystycznym, autorskich formach 

działalności człowieka oraz wytworach z zakresu kultury i sztuki. Posiada wiedzę o 

potrzebie kształtowania wrażliwości estetycznej, emocjonalnej oraz poszanowania 

dla wartości wspólnego dziedzictwa kulturowego w praktycznej działalności 

edukacyjnej, profilaktycznej i terapeutycznej powiązanej z pedagogiką przedszkolną 

i wczesnoszkolną. 

K_W16 

8. 

Zna podstawowe, uznane teorie ( w tym kształcenia zintegrowanego), koncepcje, 

metody oraz stosowane praktyki dotyczące wychowania i opieki, uczenia się i 

nauczania, rozumie społeczne i kulturowe uwarunkowania tych procesów w 

powiązaniu ze studiowana specjalnością. 

K_W19 

9. 
Posiada elementarną wiedzę na temat subdyscyplin pedagogiki, obejmującą 

terminologię, teorię i metodykę, poszerzoną i ukierunkowaną na zastosowania 

praktyczne w zakresie wybranej specjalności. 
K_W20 
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10 

Posiada wiedzę z zakresu metodyki edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 

(przedmiotowych - szczegółowych i zintegrowanych) oraz dobrych 

praktykach stosowanych w instytucjach edukacyjnych, wychowawczych, 

opiekuńczych.  

K_W22 

11 Posiada podstawową wiedzę z zakresu prawa oświatowego.  K_W23 

12 

Posiada podstawową wiedzę w zakresie technologii internetowych, technologii 

gromadzenia i przetwarzania danych oraz wiedzę o narzędziach edytorskich 

dostępnych na rynku oraz technologiach multimediach wykorzystywanych w 

procesie kształcenia, wychowania i terapii pedagogicznej. 

K_W25 

13 

Posiada podstawową wiedzę na temat priorytetów w edukacji wspólnoty europejskiej 

dla praktycznego ich wdrażania (zna kompetencje kluczowe). Posiada teoretyczne 

podstawy do wyrównywania szans edukacyjnych, w tym wychowawczych, uczniów 

pochodzących z różnych środowisk, wyznań i narodowości w praktycznych 

działaniach pedagogicznych powiązanych ze studiowaną specjalnością. 

K_W26 

14 

Posiada wiedzę na temat projektowania działalności dydaktycznej (metoda 

projektu, nauczanie problemowe, nauczanie przez stawianie zadań), 

wychowawczej i metodologicznej z wykorzystaniem nowatorskich technik i 

narzędzi technologii informacyjnej. 

K_W29 

15 

Posiada podstawową, uporządkowaną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań 

w naukach pedagogicznych. Posiada szczegółową wiedzę o metodyce wykonywania 

zadań, formułowania problemów badawczych, doboru metod, technik i narzędzi 

badawczych, ukierunkowaną na wybrany obszar działalności edukacyjnej, 

wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej lub pomocowej zgodny z wybraną 

specjalnością. 

K_W30 

16 

Posiada wiedzę na temat projektowania ścieżki własnego rozwoju 

intelektualnego oraz kompetencyjnego w zakresie kształtowania umiejętności 

zawodowych  nauczyciela przedszkola i  edukacji wczesnoszkolnej.   

K_W31 

17 

Zna metody, narzędzia oraz techniki pozyskiwania i prezentowania danych właściwe 

dla pedagogiki pozwalające opisywać sytuacje, struktury, instytucje społeczne oraz 

relacje i procesy w nich zachodzące. 
K_W32 

18 
Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu etyki oraz ochrony własności 

prawa autorskiego. 
K_W33 

 UMIEJETNOŚCI  

1. 

Potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki do 

analizowania problemów edukacyjnych, wychowawczych i 

metodologicznych  w praktyce pedagogicznej.  

K_U02 

2. 
Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu etyki oraz ochrony własności 

prawa autorskiego. 
K_U05 

3. 
Potrafi inspirować i motywować do aktywności uczestników procesu 

edukacyjnego; wspierać samodzielność w zdobywaniu wiedzy.  
K_U11 

4. 

Posługuje się zasadami i normami etycznymi w podejmowanej działalności 

pedagogicznej i badawczej. Przewiduje skutki konkretnych działań 

pedagogicznych.  

K_U12 

5. 

Animuje (pod kierunkiem nauczyciela, opiekuna praktyk) zajęcia 

dydaktyczno-wychowawcze lub/ i opiekuńcze, zintegrowane, eliminując 

różnice społeczne i kulturowe.   

K_U14 

6. 

Posiada umiejętność tworzenia typowych prac pisemnych w języku polskim oraz 

języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin 

naukowych, właściwych dla pedagogiki, a dotyczących zagadnień szczegółowych, z 

wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł. 

K_U15 

7. Posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, w języku polskim oraz K_U16 
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języku obcym, uznawanym za podstawowy dla pedagogiki, dotyczących zagadnień 

szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także 

różnych źródeł. 

8. 

Projektuje i podejmuje działania edukacyjne, wychowawcze i 

metodologiczne, współpracując w zespole; posiada umiejętności 

organizacyjne. 

K_U18 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

1. Jest świadomy etycznego wymiaru w badaniach naukowych K_K03 

2. 
Wykazuje zaangażowanie we współpracy z różnymi instytucjami wspierającymi 

działalność oświatową, kulturalną i pomocową. 
K_K04 

3. 

Potrafi pracować w grupie, kierować małym zespołem, przyjmując 

odpowiedzialność za efekty jego pracy. Potrafi odpowiednio określić 

priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania.  
K_K05 

4. 
Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu 

pedagoga, nauczyciela nauczania początkowego-zintegrowanego, oraz potrafi 

odnieść je do szerszych procesów i kontekstów społecznych. 
K_K06 

5. 

Ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych 

w środowisku społecznym, jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych, 

wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji 

indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie dydaktycznym, 

opiekuńczym, wychowawczym, terapeutycznym. 

K_K07 

4. 
Posiada świadomość odpowiedzialności za wdrażanie europejskiego modelu edukacji – 

wychowania i  kształcenia w duchu tolerancji i poszanowania praw człowieka oraz 

wyrównywania szans edukacyjnych wszystkich uczniów. 
K_K09 

5. 
Jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach 

realizujących działania pedagogiczne i zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i 

niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie 
K_K13 

Miejsce odbywania praktyk  

Przedszkole, punkty wychowania przedszkolnego,  szkoła podstawowa,- publiczne, niepubliczne, 

placówki opiekuńczo-wychowawcze, poradnia psychologiczno-pedagogiczna 

. 

Weryfikacja efektów kształcenia 

Prowadzenie dziennika praktyk, analiza zapisów, samoocena studenta,  uzyskanie pozytywnej opinii z 

praktyki, rozmowa ze studentami 

Uwagi 
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Додаток 15. 

 

Інтегрований тест для І класу - Рослини в класі 

 

Załącznik 15 

 
Zintegrowany sprawdzian dla uczniów kończących klasę I 

pt. Klasowe rośliny 

 

Imię i nazwisko ucznia………………………………………………………………… 

Data……………………… 

 

1. Przeczytaj wiersz Kwiaty Czesława  Janczarskiego. 

 

Cztery doniczki 

zielone listki. 

Czyjeż to kwiaty? 

Czyjeż by? Wszystkich. 

- Kto je podleje? 

spytała pani. 

- Ja! – słuchać głosy Bolka i Ani 

- Ja! – woła Czesio 

i inni. Zgoda,  

bo przecież kwiatom 

potrzebna woda (…). 

 

 

- A teraz posłuchaj wiersza czytanego przez Nauczyciela. 
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2. Odpowiedz na pytania: 

 

- Gdzie stały doniczki z roślinami? 

Doniczki z roślinami stały w ………………………………….. 

- Ile było doniczek? Zapisz wyrazem. 

Były ………………………doniczki. 

- Wymień imiona dzieci, które podlewały rośliny ozdobne. 

Rośliny ozdobne podlewali: ………………….., ………………, ………………,  

i …………………… .  

- Ile razy w tekście wiersza występuje dwuznak „cz”? Zapisz wyrazem. 

……………………………… 

 

3. Przeczytaj i podkreśl piątą linijkę w wierszu. 

 

4. Napisz z pamięci przeczytane zdanie. 

……………………………………………………………………………………… 

 

5. Uzupełnij zdanie wyrazem z ramki. 

To jest zdanie …………………………………………….. 

rozkazujące oznajmujące pytające 

 

6. Rozwiąż zadanie. 

W klasie dyżurni zapomnieli podlać kwiaty. Z siedmiu paproci 3 uschły. Ile zielonych 

paproci pozostało? 

…………………………………………………………………………………………. 

Odp.: Pozostało ………………………………………………………….................... 

 

7. Uzupełnij zdanie: 

Pamiętam, że roślinom do życia potrzebna jest………………………………………. 
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8. Jeszcze raz przeczytaj wiersz Kwiaty. Przeczytajcie ten wiersz w klasie 

 z podziałem na role. 

 

9. Wymień i zapisz osoby niezbędne do czytania wiersza z podziałem na role. 

…………………………………………………………………………………………. 

 

10. Rozejrzyj się po klasie. Narysuj wybraną roślinę ozdobną. 

 

 

 

 

 

- Jeśli znasz jej nazwę, napisz z lewej strony ramki. 

 

11. Podziel i zapisz na sylaby wyrazy: woda, podlewać, pelargonie, rośliny . 

……………………….., ………………………….., …………………………… 
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12. Otocz pętlą przedmioty potrzebne roślinom do życia. 

 

 

                                                                  

 

                      

 

 

13. Odszukaj i napisz nazwy zwierząt ukryte w tekście wiersza. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

14. Policz litery i głoski w wyrazach. Zapisz, ile ich jest. 

Wyrazy Ile liter? Ile głosek? 

Rośliny 

Janczarski 

Doniczki  

Paprocie 
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15. Utwórz co najmniej 6 wyrazów z podanych sylab:  

bu,   ler,   ka,   fa,   pus,   ta,   sol,   la,   rak,   se, tar 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

16. Przepisz najpiękniej, jak potrafisz następujące zdania: 

Antoś będzie mechanikiem samochodowym. 

Julia będzie lekarką, jak jej mama. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

17. Wykonaj rysunek zgodnie z opisem pogody. 

W poniedziałek świeciło słońce. We wtorek padał deszcz. W środę było pochmurnie. 

Następnego dnia znów padał deszcz. W piątek grzmiało i przyszła burza. Do końca 

tygodnia padał deszcz. 

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela 

       

 

18. Rozwiąż zadanie. 

Bilet do ogrodu botanicznego dla jednej osoby dorosłej kosztuje 5 zł, a dla dziecka 3 zł. Ile 

trzeba zapłacić: 

za 1 osobę dorosłą i 3 dzieci    …………………....... 
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za 3 osoby dorosłe i 1 dziecko …………………….. 

za pięcioro dzieci ?                 ……………………… 

19. Obrazek ma kształt prostokąta i następujące wymiary: 

Długość – 11 cm 

Szerokość – 6 cm 

Wykonaj ramkę. 

 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

 

Jaką długość powinna mieć listewka, aby wystarczyło na ramkę? 

………………………………………………………………………………………… 

20. Przeczytaj zadanie. O co możesz zapytać? Ułóż pytanie i rozwiąż zadanie. 

Szymon  ma w klaserze  10 znaczków a  Hania 8. 

Pytanie: ………………………………………………………………………………… 

Obliczenie: 

………………………………………………………………………………………… 

Odpowiedź: 

………………………………………………………………………………………… 

21. Wykreśl co drugą literę, a dowiesz się z czego składa się komputer. 

 

MAYSKZ KOLIAMWSINAPTBUCROA  MSOKNWIĄTCODR 

 



 

143 

 

143 

22. Podziel na wyrazy pionową kreską zdanie, który Zosia  napisała na 

komputerze. 

 

INTERNETSŁUŻYDOWYSZUKIWANIAINFORMACJI. 

Podkreśl liczbę sylab w tym zdaniu: 

a) 7 

b) 15 

c) 14 
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Arkusz oceny i analizy  wyników uczniów klasy I na zakończenie   roku szkolnego………………….. 

Lp. 
Sprawdzane efekty kształcenia 

zintegrowanego  

Im
ię

 d
zi

ec
k
a*

 

                         

R
az

em
 

1.  
Słuchanie uważne, w skupieniu 

tekstu czytanego przez Nauczyciela 

                           

2.  

Udzielanie odpowiedzi na pytania 

do tekstu (czytanie ze 

zrozumieniem) 

                           

3.  
Rozumie polecenia i liczebniki 

porządkowe 

                           

4.  Pisze z pamięci proste zdanie                            

5.  Rozpoznaje rodzaje zdań                            

6.  
Rozwiązuje proste zadanie 

tekstowe na odejmowanie 

                           

7.  
Zna warunki życia roślin i 

uzupełnia zdanie z luką 

                           

8.  

Słucha tekstu czytanego z 

podziałem na role i rozumie 

polecenie 

                           

9.  
Wymienia osoby występujące w 

tekście, rozumie tekst wiersza 

                           

10.  
Rozumie pojęcie: „roślina 

ozdobna”; rozróżnia prawą i lewą 

stronę 

                           



 

 

 

145 

11.  Dzieli wyrazy na sylaby                            

12.  
Wie, co jest potrzebne roślinom do 

życia 

                           

13.  
Wyszukuje w tekście wiersza 

nazwy zwierząt 

                           

14.  
Wyróżnia głoski w słowach i litery 

w wyrazach 

                           

15.  
Dokonuje syntezy sylab tworząc 

wyrazy 

                           

16.  
Przepisuje zdania przestrzegając 

zasad kaligrafii i ortografii 

                           

17. 

Zna dni tygodnia; stosuje 

uproszczone znaki do interpretacji 

warunków atmosferycznych 

                           

18. 
Rozwiązuje zadanie tekstowe z 

wykorzystaniem dodawania 

                           

19. 

Rozumie pojęcia „prostokąt”, 

„długość”, „szerokość”; oblicza 

odwód prostokąta; wykonuje 

rysunek prostokąta o podanych 

wymiarach 

                           

20. 
Układa pytanie do zadania i 

rozwiązuje zadanie tekstowe 

                           

21. 
Zna główne elementy składowe 

komputera 

                           

22. Dzieli tekst na wyrazy i sylaby                            

 Razem                            

 

 

*wpisać liczbę punktów uzyskaną przez ucznia 
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 Kartoteka testu diagnostycznego dla uczniów klasy I na zakończenie roku szkolnego 

(Możliwa do uzyskania przez ucznia maksymalna ilość punktów – 50) 

Lp. 
Sprawdzane efekty nauczania 

zintegrowanego 

Nr 

zadania 

Ilość 

punktów  
Uwagi 

17.  
Słuchanie uważne, w skupieniu tekstu 

czytanego przez Nauczyciela 

   

18.  
Udzielanie odpowiedzi na pytania do tekstu 

(czytanie ze zrozumieniem) 

   

19.  Rozumie polecenia i liczebniki porządkowe    

20.  Pisze z pamięci proste zdanie    

21.  Rozpoznaje rodzaje zdań    

22.  
Rozwiązuje proste zadanie tekstowe na 

odejmowanie 

   

23.  
Zna warunki życia roślin i uzupełnia zdanie z 

luką 

   

24.  
Słucha tekstu czytanego z podziałem na role i 

rozumie polecenie 

   

25.  
Wymienia osoby występujące w tekście, 

rozumie tekst wiersza 

   

26.  
Rozumie pojęcie: „roślina ozdobna”; 

rozróżnia prawą i lewą stronę 

   

27.  Dzieli wyrazy na sylaby    

28.  Wie, co jest potrzebne roślinom do życia    

29.  Wyszukuje w tekście wiersza nazwy zwierząt    

30.  
Wyróżnia głoski w słowach i litery w 

wyrazach 

   

31.  Dokonuje syntezy sylab tworząc wyrazy    

32.  
Przepisuje zdania przestrzegając zasad 

kaligrafii i ortografii 

   

17. 
Zna dni tygodnia; stosuje uproszczone znaki 

do interpretacji warunków atmosferycznych 

   

18. 
Rozwiązuje zadanie tekstowe z 

wykorzystaniem dodawania 

   

19. 

Rozumie pojęcia „prostokąt”, „długość”, 

„szerokość”; oblicza odwód prostokąta; 

wykonuje rysunek prostokąta o podanych 

wymiarach 

   

20. 
Układa pytanie do zadania i rozwiązuje 

zadanie tekstowe 

   

21. Zna główne elementy składowe komputera    

22. Dzieli tekst na wyrazy i sylaby    

 

Proponowany klucz analizy: 

    50 – 45 pkt. Poziom wysoki 

    44,5 – 35 pkt. Poziom dobry 

    34,5 – 25 pkt. Poziom mniej niż dobry 

    24,5 i mniej poziom niski (konieczne wspomaganie) 
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Додаток 16. 

 

Приклад описової оцінки в інтегрованому навчанні - II і III клас 

 

Załącznik 16 

 

Przykłady ocen opisowych w kształceniu zintegrowanym 

 

Przykład oceny opisowej w klasie II 

 

Zachowanie: Uczennica/Uczeń zna i stosuje  formy grzecznościowe. 

Kulturalnie nawiązuje kontakty z rówieśnikami i dorosłymi. Nie zawsze 

dotrzymuje zobowiązań. Dostrzega potrzebę poprawy niektórych własnych 

zachowań. Dokonuje samooceny własnego zachowania i działania. Ocenia 

zachowania innych,  wykorzystując kontrakt klasowy. Stara się przestrzegać 

umów i zasad postępowania,  jako uczeń i koleżanka/kolega. 

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne 

Uczennica/Uczeń wypowiada się, używając zdań pojedynczych. Posiada 

przeciętny zasób słów. Potrzebuje pomocy nauczyciela podczas konstruowania 

kilkuzdaniowych wypowiedzi ustnych i pisemnych na różne tematy. Zazwyczaj 

popełnia liczne błędy podczas  pisania z pamięci i ze słuchu. Czyta głoskując. 

Ma trudności w rozumieniu czytanego  tekstu. Korzysta z pytań pomocniczych. 

Dostrzega istotne zmiany w otaczającym środowisku społecznym i 

przyrodniczym. Dodaje i odejmuje w pamięci w zakresie 20, a w zakresie 100 

na konkretach. Łatwe zadnia tekstowe wykonuje z pomocą nauczyciela. 

Aktywnie uczestniczy w grach i zabawach ruchowych oraz muzycznych. 

Chętnie rysuje i maluje na zaproponowane tematy. Opanował/a podstawowe 

słownictwo w języku angielskim, wynikające z kręgu/bloku tematycznego. 

Samodzielnie i sprawnie obsługuje komputer, wykorzystując ćwiczenia 
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edukacyjne w ramach lekcji multimedialnych. Wskazane doskonalenia 

umiejętności czytania oraz dodawania i odejmowania w zakresie 100. 

 

Przykład oceny opisowej w klasie III 

Zachowanie: Uczennica/Uczeń zna formy grzecznościowe i zasady 

kulturalnego zachowania. Jest koleżeński i uczynny. Wyraża swoje emocje w 

sposób akceptowany przez innych. Nie zawsze dotrzymuje obietnic i 

zobowiązań. Stara się przestrzegać zasad bezpieczeństwa w czasie zajęć i zabaw 

oraz dotrzymywać umów. Zgodnie współpracuje z rówieśnikami podczas zajęć. 

Obowiązki i zadania szkolne podejmuje chętnie. Jego tempo pracy jest wolne. 

Ma kłopoty z koncentracją uwagi podczas zajęć. 

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne 

Uczennica/Uczeń wypowiada się krótkimi zdaniami na bliskie i znane tematy. 

Swobodne wypowiedzi wymagają uprzedniego przygotowania i pomocy 

nauczyciela. Czyta poprawnie tylko wyuczone wcześniej krótkie i łatwe teksty. 

Zna niektóre zasady ortograficzne. Popełnia liczne błędy podczas pisania 

z pamięci i ze słuchu. Pisze i odczytuje liczby w zakresie 100. Pod kierunkiem 

nauczyciela dodaje i odejmuje  w zakresie 100. Mnoży i dzieli w zakresie 30. 

Rozwiązuje łatwe zadania tekstowe. Wie, w jaki sposób można poznać 

najbliższe środowisko przyrodnicze. Prowadząc obserwacje, dostrzega zmiany 

zachodzące w przyrodzie. Zadania plastyczno-techniczne wykonuje, posługując 

się prostymi środkami wyrazu. Z zainteresowaniem  uczestniczy w zabawach 

konstrukcyjnych, grach ruchowych i planszowych. Wykonuje ćwiczenia według 

instrukcji. Samodzielnie obsługuje wybrane programy komputerowe. 

Język angielski – dobiera wyrazy – podpisy do obrazków. Buduje proste zdania 

z pomocą nauczyciela. 

Wskazane jest doskonalenia umiejętności czytania oraz mnożenia i dzielenia 

w zakresie 100 a także koncentracja uwagi. 
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Додаток 17. 

Техніка нейрон – модель 
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Додаток 18. 

Планування та оцінювання уроків з використанням техніки нейрон (1) 
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Додаток 19. 

Планування та оцінювання урокв з використанням техніки нейрон (2) 
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Додаток 20.  

Аналіз ключових компетенцій з використанням тахніки нейрон 

 

 


