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ÇÀÃÀËÜÍ² ÓÂÀÃÈ

“Характерною рисою дитячої творчості є синкретизм — органічне 
поєднання різних видів мис тецтв в одній художній дії” (Л. Виготський). 
Виходя чи з цього положення видатного психолога, усвідомлюємо 
актуальність та необхідність інтегро ваного навчання школярів. При-
чому найбільше ува ги, на наш погляд, потрібно приділяти створенню 
системи інтегрованих уроків мови й мовлення. Са ме засобами рідно-
го слова можна відкрити дитині красу природи, прищепити любов до 
Батьківщини, навчити розрізняти добро і зло.

Впроваджуючи інтегровані уроки мови й мовлен ня в систему мов-
ної освіти, передусім слід чітко ви значити час їх проведення. Узявши 
за основу влас ний досвід, можемо сказати, що, наприклад, у 5-му класі 
найдоцільніше практикувати такі уроки раз на два тижні: дітям потрібен 
час для дослідницької ро боти (пошук та опрацювання матеріалів за 
завдан ням учителя). Водночас інтегровані уроки не повин ні розривати 
мовної теми, вони мають іти після вив чення того чи іншого розділу. За-
уважимо також, що для інтегрованих занять доцільно використовувати 
спарені уроки. Оскільки програмою передбачена пев на кількість усних 
та письмових уроків розвитку зв’язного мовлення, можна об’єднати 
їх в інтегрованому занятті, бо на кожному з них ми задіюємо всі види 
мовленнєвої діяльності: учні переказують тексти різних стилів та типів 
мовлення, створюють усні та письмові висловлювання (твір-розповідь, 
твір-опис, твір-роздум, діалог, словесне ма лювання). Отже, програмові 
вимоги щодо тематики уроків  розвитку зв’язного мовлення повністю 
виконуються.

Усі інтегровані уроки можна поділити на три тема тичні групи: “Я— 
у світі природи”, “Я — у світі куль тури”, “Я — серед людей”. Вони 
конкретизуються в темах вираження власного “Я” як особистісного 
ві дображення філософської картини світу. Теми добираємо відповідно 
до виучуваного матеріалу з різних  предметів: української та зарубіжної 
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літератур, істо рії, географії, природознавства, музики, образотворчого 
мистецтва.

Пропоновані розробки  інтегрованих уроків най ефективніше ре-
алізуються в мультимедійному класі, в якому встановлено електронну 
дошку, що дає змогу демонструвати тексти, ілюстрації, відеофільми 
(екран є великим монітором комп’ютера). Склавши від повідну про-
граму, можна вести урок, раціонально  використовую чи навчальний 
матеріал. Перевагою мультимедійно го кабінету є техніка, яка уможлив-
лює використання різноманітних аудіоматеріалів, а також поєднання 
відео- та аудіорядів.

Пропонуємо вчителеві ключ до розв’язання складної, надзвичайно 
актуальної проблеми інтег рованого навчання. Означена модель розвитку 
сло весної творчості синтезує новації педагогічної дум ки, передового до-
свіду та авторські знахідки. Вона є випереджувальною стосовно масової 
практики, сприяє розкриттю творчого потенціалу вчителя, ви робленню 
власного педагогічного стилю. Теоретико-практичне значення поданої 
системи інтегрова них уроків виходить далеко за межі основної шко ли, 
оскільки становить певний інтерес для будь-якого ступеня навчання 
кожної з галузей лінгводидактики, та й не тільки теорії навчання мов. 
Перспектив ність пропонованої технології навчання рідної мови та 
мовлення автором апробовано спільно з учителя ми Житомирської об-
ласної школи передового педагогічного досвіду, обласної творчої групи 
Полтавської облас ті, творчих груп учителів ЗОШ №4 м. Борисполя 
Ки ївської області, Київської дитячої академії мистецтв, ліцею “Голо-
сіївський”, Києво-Печерського ліцею №171 “Лідер”.

Висловлюємо глибоку подяку всім учителям, ме тодистам, науков-
цям за подані в процесі апробації цінні поради, побажання, зауважен-
ня. Особлива вдяч ність професорам О.М. Біляєву ,  Л.М. Паламар, 
В.Ф. Па ламарчук, старшим науковим співробітникам Інсти туту АПН 
України — Г.Л. Бійчук, Н.В. Бондаренко, І.Є. Єрмакову, В.О. Марти-
ненко, В.Г. Редькові, Л.В. Скуратівському , Г.Т. Шелеховій.
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ÑÓÒÍ²ÑÒÜ ²ÍÒÅÃÐÎÂÀÍÎÃÎ ÓÐÎÊÓ
У чому полягає розвивальна сутність інтегрованих видів діяльності? 

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

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

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

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

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

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

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

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

Ðîçâèâàëüí³ ìîæëèâîñò³ âèä³â ä³ÿëüíîñò³
Конструюючи систему інтегрованого навчання, важливо якомога 

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

Розвивальні можливості кожного виду діяльності подано в табли-
ці 1.
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                                                                  Òàáëèöÿ 1

Âèäè ä³ÿëüíîñò³, ùî 
àêòèâ³çóþòü ñëîâåñíó òâîð÷³ñòü Ðîçâèâàëüí³ ìîæëèâîñò³

Ігрова діяльність Орієнтує на чуттєві способи піз-
нання, оволодіння уміннями 
вичле но вувати ознаки, знаходити 
з-поміж них родові й видові, 
спільні й відмінні, істотні й не-
істотні, класифікувати їх; роз-
ширює уявлення про значення 
конкретних слів.

Спостереження за довкіллям Уводить у сам процес народження 
образного мислення; допомагає 
розширити уявлення про слова, які 
означають явища природи, риси ха-
рактеру, а також розкрити сутність 
причинно-наслідкових зв’язків.

Художня діяльність Спрямована на розвиток уяви та 
образне сприймання світу.

Основні види діяльності, які використовуємо на інтегрованих 
уроках, можуть підсилюватися супро відними — хоровим співом, еле-
ментами хореогра фії. Добираємо їх, виходячи з дидактичних ці лей, та 
увідповіднюємо з етапами уроку. Найго ловніше — домогтися повного 
злиття різних видів ді яльності, їх узгодженості, аби викликати та підтри-
мати творчу реакцію дитини, активізувати її пізна вальні можливості, до-
сягти органічного поєднан ня логіко-понятійного та емоційно-образного 
ком понентів у процесі пізнання.

Важливе значення має доцільне співвідношення видів діяльності 
на різних етапах навчання. Чим слаб ше підготовлений учень, чим 
менше розвинені його пізнавальні можливості, тим частіше потрібно 
звер татися до таких видів діяльності, як ігрова, предмет но-практична, 
художня.

Òèïîëîã³ÿ ³íòåãðîâàíèõ óðîê³â ìîâè é ìîâëåííÿ
З’ясовуючи типологію інтегрованих уроків у ме тодичному аспекті, 

важливо правильно визначити су купність параметрів. Пропонуємо 
оптимальну, на наш погляд,  типологію за сукупністю таких основ:

 ö³ëüîâî¿ (на якому етапі оволодіння мовними знання ми є до-
цільною міжпредметна інтеграція);
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 ä³ÿëüí³ñíî¿ (який вид емоційно-образної діяльності є домінуючим, 
слугує засобом активізації пізнавальної і мов леннєвої діяльності);

 ïðåäìåòíî¿ (з яких навчальних предметів доцільно ін тегрувати 
блоки знань навколо однієї теми);

 îðãàí³çàö³éíî¿ (тривалість інтегрованого уроку, варі ативність ор-
ганізаційних форм — колективної, групової, індивідуальної діяльності; 
доповнення уроку як основної ор ганізаційної форми такими заняттями, 
як: екскурсія, урок-мислення  в природі, урок-свято тощо);

 òåìàòè÷íî¿ (урок на морально-етичну, культурологічну теми чи 
про природу).

Процес розробки й апробації методики інтегро ваного уроку мови 
й мовлення засвідчує, що найперспективнішою є така організація піз-
нання, за якої об’ єднуються уроки рідної мови та інших навчальних 
предметів (літератури, природознавства, образотвор чого мистецтва, 
музики) спільною темою дидактич ного матеріалу.

Ì³ñöå ³íòåãðîâàíèõ óðîê³â
 ó íàâ÷àëüíî-âèõîâíîìó ïðîöåñ³

Тематична єдність дидактичного матеріалу на уро ках ряду навчаль-
них предметів дає змогу спланува ти систему уроків мови й мовлення, 
у якій раціонально поєднуються різні їх види: 

 âñòóïí³ óðîêè до певної навчальної теми з викорис танням між-
предметних зв’язків та інтегрованих видів ді яльності;

 áàçîâ³ óðîêè, спрямовані на вироблення навичок і вмінь, корекцію 
та контроль їх, на узагальнення й систематизацію виучуваного мовного 
матеріалу. На цих уроках не вико ристовують інтегровані засоби на-
вчання, ефективними тут є міжпредметні зв’язки;

 çàêëþ÷í³ óðîêè з вивчення певної теми з широким ви користанням         
інтегрованих видів діяльності, що активізують словесну творчість, роз-
кривають виражальні можливості мовних засобів (слова, граматичної 
форми, інтонації).

Íà перших âñòóïíèõ óðîêàõ з вивчення нової теми основна увага 
зосереджується на формуванні нових уявлень і понять, а зв’язні вислов-
лювання дітей (з певною мірою допомоги) супроводжують пізнавальні 
процеси, увиразнюють, конкретизують їх. У цьому випадку своєчасним 
є використання міжпредметних зв’язків та інтегрованого навчання 
(особливо, коли йдеться про введення опорних знань).

Óðîêè ôîðìóâàííÿ íàâè÷îê, умінь, узагальнення мовних знань 
передбачають поступове зростання рівня творчої активності й само-
стійності в розв’язанні мовленнєвих завдань. Перевага віддається кон-
структивній діяльності з елементами творчості (пере констру ю вання, 



9

доповнення, відновлення, редагування, переказ тексту, складання 
зв’язних висловлювань за робочими матеріалами). Великої розвивальної 
сутності набуває  використання міжпредметних зв’язків. Міжпредметна 
інтеграція тут є недоцільною.

Çàâåðøàëüí³ óðîêè з певної теми характеризуються високим рівнем 
словесної творчості дітей. Цьому значною мірою сприяє інтеграція ви-
дів діяльності, змісту навчальних предметів.

Обґрунтовуючи місце інтегрованих уроків у на вчально-виховному 
процесі, ми виходили зі здобутих наукових даних про структуру форму-
вання мовних знань у єдності їх засвоєння та засто сування в  мовленні 
(äèâ. òàáë. 2). 

Òàáëèöÿ 2

Åòàïè ôîðìóâàííÿ 
ìîâíèõ çíàíü

Çàñâîºííÿ âëàñíå ìîâ-
íèõ çíàíü

Îâîëîä³ííÿ âì³ííÿ-
ìè âæèâàòè âèó÷ó-
âàí³ ìîâí³ çíàííÿ ó 
çâ’ÿçíîìó ìîâëåíí³

I. Початковий етап 
ознайом лення 
з мовними 
знаннями.   

Актуалізація знань і 
досвіду, мотивація на-
вчальної діяль ності; 
виділення й  узагаль-
нення істот них ознак 
поняття; встановлення 
зв’яз ків між ознака ми; 
введення терміну, його 
осмислення. 

Актуалізація  виу чу ва-
них мовних знань до 
введення поняття за 
допомогою різних ви-
дів мовленнєвої діяль-
ності, які є засобом 
унаочнення мовних 
категорій і форм, що 
вивчаються.

ІІ. Етап закріп лення, 
корекції, контролю, 
уза гальнення.

Закріплення істот них 
ознак поняття та його 
зв’язків, розрізнення 
виучу ваного поняття  і 
схо жих зовні; уста нов-
лення міжпо ня тійних 
зв’язків; від пра цювання 
опор них умінь; підго-
товка до сприйман ня 
наступ ного мате ріалу .

Розширення уявлень 
про значення слова, 
його сполучуваність,  
функ  ц ійну  роль ;  
акти  візація типових 
синтак  сичних кон-
струкцій, розвиток 
узагальнених способів 
мовленнєвої діяль-
ності.

ІІІ. Етап 
засто сування 
здобутих знань.

Удосконалення мов них 
знань, розгляд мовних 
засобів у функ ційному 
аспекті.

Розвиток  умінь роз-
по відати, описувати, 
мірку вати.
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Сконструйована система уроків мови й мовлення з урахуванням су-
купності дидактичних цілей створює повноцінні умови для ефектив-
ного використання зав дань з різним рівнем творчості й самостійності, 
міжпредметних зв’язків та інтегрованих засобів навчання. Завдяки 
такій організації навчально-виховного процесу мотивується діяльність: 
кожному учневі про грамується шлях — від дій, спільних з учителем 
однокласниками — до самостійних; від наслідування через конструк-
тивну діяльність — до творчої праці з орієнтацією на зону найближчого 
розвитку (Ë. Âèãîòñüêèé).

Îñíîâíèé ïðèíöèï îðãàí³çàö³¿ 
³íòåãðîâàíîãî óðîêó

Будуючи той чи інший інтегрований урок у системі уроків мови й 
мовлення, учитель відчуває труднощі у визначенні та поєднанні змісту 
інших предметів, ви дів діяльності, спрямованих на активізацію словес-
ної творчості дітей. Чим слід керуватися у цьому випадку? Визначаль-
ним критерієм у доборі змісту та видів ді яльності в процесі пізнання 
мовних явищ є сукупність дидактичних цілей уроку мови й мовлення, 
яку можна подати у вигляді стрункої ієрархії (äèâ. ñõåìó 1).

                                                           Ñõåìà 1

     сприймання, осмислення
     нових знань з лексики, 
     словотвору, будови слова,
     граматики, правопису
Дидактичні цілі 
уроку мови й            розвиток мислення, усного
мовлення      й писемного мовлення

     відпрацювання навичок
       грамотного письма

     удосконалення опорних умінь

      узагальнення, встановлення
     міжпонятійних зв’язків

     підготовка до спримання
     наступного матеріалу
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Виходячи із сукупності дидактичних цілей кожного з уроків, від-
ведених на вивчення того чи іншого розді лу, теми, учитель визначає 
конкретні цілі даного уро ку. ² íàéãîëîâí³øå — вичленовує основні та 
супровід ні. Керуючись основними дидактични ми цілями (домінантою), 
знаходить найоптимальніше поєднання інтегрованих засобів навчання, 
уникаючи небажаного нагромадження видів діяльності, що при зводить 
до втоми дітей, гальмування (замість бажа ної активізації) їх словесної 
творчості.

Ñòðóêòóðà 
³íòåãðîâàíîãî óðîêó ìîâè é ìîâëåííÿ

У структурі інтегрованого уроку мови й мовлення виділяємо три 
етапи:

1 —  формування задуму висловлювання;
2 —  творення тексту (усно й письмово);
3 —  редагування — виразне читання (розпові дання) складених 

творів, власне редагування, обго ворення, зіставлення з творами ху-
дожньої літерату ри (чи з поданим зразком).

Визначена нами структура інтегрованого уроку ґрунтується на 
даних психології про етапи мовлен нєвої діяльності (орієнтування, 
планування, реаліза ція, контроль) Î. Ëåîíòüºâ.

Åòàï ôîðìóâàííÿ çàäóìó âèñëîâëþâàííÿ співвід носиться з такими 
етапами мовленнєвої діяльності, як орієнтування, планування. На цьому 
етапі розв’я зуються такі завдання:

актуалізація чуттєвого досвіду, знань учнів про пред мет вислов-
лювання;

активізація слів, словосполучень, речень, необхідних для вира-
ження думки;

удосконалення способів мовленнєвої діяльності (“аз буки мовлен-
ня”), найголовніших опорних умінь;

спостереження за виражальними можливостями сло ва, грама-
тичною формою, інтонацією;

розвиток навичок грамотного й каліграфічного пись ма, удоско-
налення граматичних умінь.

Åòàï òâîðåííÿ äèòÿ÷èõ çâ’ÿçíèõ âèñëîâëþâàíü від повідає третьому 
етапові мовленнєвої діяльності — реалізації задуму. Керування дитячою 
творчістю здій снюється через багатоваріантні мовленнєві завдан ня, 
які спонукають дітей до складання тематично близьких казок, роз-
повідей, роздумів, віршів. Здебільшого пропонується кілька блоків 
завдань на розвиток зв’язного мовлення з різною мірою допомоги та 
рівнем творчості.
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Åòàï ðåäàãóâàííÿ  —  завершальний, він зорієнтований на четвертий 
етап мовленнєвої діяльності — контроль. Доцільними тут є виразна 
розповідь складених творів в особах, драматизація, творення пластич-
них етю дів, виконання ілюстрацій чи колективних композицій, добір 
влучних заголовків до творчих робіт, зіставлення учнівських творів із 
зразком (текстом) складнішої  образної системи і структури.

Âèäè ìîâíèõ çàâäàíü 
ó ñòðóêòóð³ ³íòåãðîâàíîãî óðîêó

Будуючи інтегровані уроки, за основний вид мов них завдань бе-
ремо розгляд виучуваних мовних засобів у функційно-стилістичному 
аспекті. Такі завдан ня передбачають:

спостереження за живописною функцією мовних засобів у тексті, 
їхньою роллю в передачі інформації, у ство ренні художнього образу;

обґрунтування доцільності, виразності вжитих автором тих чи 
інших слів, граматичних форм;

самостійний добір та використання виражальних засобів (лек-
сичних, граматичних, інтонаційних) рідної мови для висловлення 
власної думки, почуттів.

Ці завдання можна конкретизувати за допомогою уточнювальних 
питань і різноманітних видів робіт:

1. З якою метою вжито в тексті синоніми, антоніми, звертання, 
тропи, окличні речення, однорідні чле ни речення та ін.? Що вони 
зримо малюють? Який настрій створюють?

2. Дібрати влучні слова для характеристики предмета, героя, події, 
явища (використовуючи опрацьований текст). Які слова відтворюють 
барви, характер персонажа, звуки тощо?

3. Чого досягає автор, вживаючи велику кількість слів, що належать 
до однієї частини мови? Яке це справляє враження? Яку картину вони 
малюють в уяві?

4. Замінити окремі слова тексту синонімами, ан тонімами. Чи до-
цільно це?

5. Поширити текст з опорою на малюнок, музику.
6. Скласти словесний малюнок за мотивом   музики, поезії, кар-

тини.
7. “Поговорити” з героями твору. Висловити побажання, застере-

ження, співчуття, пораду.
8. Побудувати діалог, розповідь за мотивами тексту.
9. Дати відповіді на запитання до твору.
10. Перебудувати текст.
11. Відновити текст.
12. Відредагувати текст.
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13. Скоректувати текст (допомогти однокласникам виправити 
помилки).

Широко використовуються завдання на зіставлення схожих мовних 
явищ. Тренувальні вправи на вдосконалення навичок на інтегрованих 
уроках не практикуються. Мовні завдання покликані активізувати 
словесну творчість.

Ñïîñîáè ³íòåãðàö³¿ âèä³â ä³ÿëüíîñò³
Доцільний добір завдань, інтегрованих способів навчання — важ-

ливий складник успіху. Конструюючи етап формування задуму ви-
словлювання, найчасті ше використовуємо такі комплексні завдання, 
інтегровані види діяльності:

Виразне читання вірша, пісні (в особах чи в музичному супроводі): 
спостереження за живописною функцією мовних засобів. Запис тексту 
з голосу  вчителя, чи списування образного вислову, поетичного рядка, 
строфи. Добір заголовків з використанням авторських слів. По будова 
речень, словосполучень за мотивами вірша.

Виразне читання вірша, складання діалогів з героями твору 
(âåðáè÷åíüêîþ, ñèíè÷êîþ, Îëåíêîþ), доповнення художніх описів, мір-
кувань.

Виразне читання вірша, зіставлення його з ху дожньою картиною. 
(Ùî â íèõ ñï³ëüíå? Ùî â³äì³í íå?)

Сприймання в комплексі вірша, музики, кар тини. (×è ñï³âçâó÷í³ 
ö³ òâîðè? ×îìó?)

Сприймання двох картин (контрастних за на строєм). Прослухо-
вування музики. (Ç ÿêîþ êàðòè íîþ ïåðåãóêóºòüñÿ ìóçèêà? ×îìó?)

Аналіз виставки дитячих малюнків після екс курсії в природу.     
Прослуховування музики. (ßê³ ç ìàëþíê³â ñóãîëîñí³ ìóçèö³?)

Літературно-драматична композиція.
Складання словесних, графічних, хореографіч них малюнків за 

мотивами поезії.
Хоровий спів (з елементами танцю).
Складання описів за дидактичними іграми. (ßêà ïòàøêà ìåí³ 

çóñòð³ëàñÿ â ãàéêó? Ùî çà äèâíèé çâ³ð? ßêà êâ³òî÷êà (ã³ëî÷êà, ëèñòî÷îê, 
ïë³ä) ìåí³ íàé á³ëüøå ñïîäîáàëàñÿ? ×îìó? Ùî çà ãîñòèíö³ ïðèíåñ ëà äëÿ 
áàáóñ³ Íàñòóñÿ ç ë³ñó (ãîðîäó, ïîëÿ, ëóãó?)

Відгадування загадок, ребусів, кросвордів. Спос тереження за ви-
ражальними можливостями мовних засобів; зіставлення тексту загадки 
й ілюстрації до неї.

Робота я прислів’ями і приказками, народними прикметами. 
Пояснення їхнього змісту. Відновлення деформованих прислів’їв. 
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Списування (запис з комен туванням чи з голосу) прислів’їв. Чи ха-
рактеризує при слів’я дії казкового героя? Чи можна дане прислів’я
використати як заголовок до казки, оповідання? Чо му? Складання 
тексту за змістом прислів’я.

Хореографічні вправи, пластичні етюди в му зичному супроводі, 
які передують усним імпровізо ваним розповідям дітей. (Óÿâ³òü, ùî 
âè — ðèáêè.)

Добір образних мовних засобів у процесі еврис тичної бесіди під 
час спілкування з природою, кар тиною, поезією, музикою (можливо, 
з використан ням емоційно-образних таблиць і малюнків).

Імпровізовані розповіді дітей на основі колек тивних чи само-
стійних спостережень, за матеріала ми дослідницької (фольклорної, 
народознавчої, при родознавчої) діяльності та за творами з позакласного 
читання.

Виготовлення художніх виробів та колектив них композицій (ви-
шивок, малюнків, аплікацій — з природного матеріалу, пластиліну 
тощо).

Виразне читання, розповідь в особах казки, ле генди, міфу. Запис 
із пам’яті образного вислову, що найбільше припав до душі. Виконання 
до нього ма люнка (аплікації) чи колективної художньої компо зиції.

Складання діалогу. (Ïîãîâîð³òü ç ãåðîÿìè òâî ðó.) Виконання 
колективної композиції чи індиві дуального малюнка за мотивами 
тексту.

Запис тексту з голосу (з коментуванням або спи сування тексту), 
виконання до нього ілюстрації.

Читання (прослуховування) тексту. Написання докладного чи 
стислого переказу (з використанням словесно-графічної опори); допо-
внення опису, мір кування з використанням авторських слів, виконан ня 
ілюстрацій.

Складання власної розповіді про героя прочи таного твору і її за-
пис (з використанням при потре бі словесно-графічної опори).

Складання власної розповіді за аналогією до прочитаного тек-
сту.

Вибір із двох суджень про героя легенди, каз ки, оповідання того, 
яке є істинним.

Доповнення, відновлення, переконструювання, переказ однієї з 
частин тексту (з використанням перфокарток).

Добір виразних мовних засобів у процесі гри, спостережень за кар-
тиною, ілюстрованим текстом (до зошитів — мовних скарбничок).

Доповнення, поширення, відновлення казки, вірша, оповідання 
з використанням перфокарт.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Вступ. Значення  

мови в житті сус-
пільства. Українська 
мова — державна 
мова України

Значення мови в 
суспільстві

М
іф
и
 та леген

ди
 стародавн

ьої У
країн

и

А
н
тичн

а м
іф
ологія

К
арти

, атлас, глобус

Т
рипільська культура

К
олядки

П
исан

карство (м
отиви

, орн
ам
ен
ти

)

2 РЗМ. Види мовлен-
нєвої діяльності. На-
вчальне аудіювання

Загальне уявлення 
про мовлення і спіл-
кування. Основні 
правила спілкування

Рідна мова материн-
ська

3 РЗМ. Монологічне та 
діалогічне мовлення. 
Створення діалогів

Рідна мова материн-
ська 

4 Частини мови (осно-
вні ознаки). Іменник

Осінь. Вересень. 
Осінні свята. Про-
гностик

5 Прикметник, числів-
ник, займенник

Українська пісня — 
душа народу

6 Дієслово, прислівник Традиційна повага 
до старших в Україні

7 Прийменник, спо-
лучник

Символи українців. 
Пошана до народних 
символів

Îð³ºíòîâíå êàëåíäàðíå ïëàíóâàííÿ ³íòåãðîâàíèõ óðîê³â ìîâè ³ ìîâëåííÿ ó 5 êëàñ³



16 8 РЗМ. Усний доклад-
ний переказ тексту

Тема та основна дум-
ка тексту. Докладний 
переказ тексту (усно 
та письмово)

Роль читання в жит-
ті людини

9 — 
10

РЗМ. Письмовий 
докладний переказ 
тексту

Роль читання в жит-
ті людини

11 Звуки і букви. Склад. 
Наголос

Українські звичаї, 
традиції

12 Значущі частини 
мови

Рідна школа

13 Текст. Речення Україна у світі
14 
— 
15

Трипілля 
— пра-
батьків-
щина 
України

1. Екскурсія до 
природничого 
музею.
2. Порівняння 
уявлень про яви-
ща природи в 
міфах та легендах 
різних народів.
3. Створення ілю-
страцій до міфів 
та легенд

Інтегрований урок. 
РЗМ. Характеристика 
героя твору

Побут і традиції, 
культура давніх 
українців

16 Контрольна робота. 
Диктант з граматич-
ним завданням. Те-
матичне оцінювання

Національна симво-
ліка України

Б
. М

озолевський
. “С

кіф
ський

 степ
”

С
кіф

и
: побут, звичаї, зброя, м

истецтво

М
. Л
исен

ко. “Е
легія”

Р
ослин

н
і, тварин

н
і орн

ам
ен
ти

. 
Зображ

ен
н
я лю

дей

17 Словосполучення.
Головне та залежне 
слова в словосполу-
ченні

Норми моралі. Риси 
характеру

18 Речення. Граматична 
основа речення

Жовтень. Народний 
прогностик

19 
— 
20

Золото-
сяйна 
Скіфія

1. Екскурсія на 
виставку “Золото 
скіфів”.
2. Збирання ма-
теріалів до за-
сідання “Клубу 
допитливих”

Інтегрований урок. 
РЗМ. Лист до друга

Культура скіфів
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21 Речення з одним 
головним членом. 
Види речень за ме-
тою  висловлювання. 
Окличні речення. 
Розділові знаки в 
кінці речення

Стилі мовлення Людина і природа, 
їхня нерозривна 
єдність

Л
еген

ди
, літоп

и
сн
і оповідан

н
я про засн

уван
н
я К

иєва

У
творен

н
я ран

н
ьоф

еодальн
ої держ

ави

І.Ш
ам
о. “К

и
єве м

ій
”

М
алю

н
ки

 учн
ів К

Д
А
М

 “М
ій

 К
иїв”

22 Тире між підметом і 
присудком

Рушник

23 Тире між підметом і 
присудком

Вишивання та його 
види

24 
—25

Києве 
мій

Індивідуальні екс-
курсії (улюблене 
місце в Києві)

Інтегрований урок. 
РЗМ. Твір на основі 
особистих спостере-
жень та вражень

Культура давніх 
слов’ян. Заснування 
Києва. Княжа доба

26 Другорядні члени 
речення

Батьківщина

В
ірш

і україн
ських поетів про осін

ь

О
. П

уш
кін

. “О
сін
ь”

Ф
ен
ологія

С
творен

н
я власн

их м
алю

н
ків про осін

ь

А
. В
івальді. “П

ори року”

27 РЗМ. Типи мовлен-
ня. Докладний пере-
каз тексту наукового 
стилю (усно)

Мій край, моя земля

28 Другорядні члени 
речення

Читання художнього 
тексту (мовчки)

Мій край, моя земля

29 Додаток, означення, 
обставина

Краса рідного краю

30 Контрольна робота. 
тест

Історичні відомості 
про рідний край

31 Речення з однорідни-
ми  членами

Нам жити на цій 
землі

32 Розділові знаки в 
реченнях з однорід-
ними членами

Нам жити на цій 
землі
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