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МІЖПРЕДМЕТНІ ЗВ’ЯЗКИ ЯК РЕСУРС РЕАЛІЗАЦІЇ
КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ НА УРОКАХ
ЛІТЕРАТУРНОГО ЧИТАННЯ
Обґрунтовано сутність поняття міжпредметні зв’язки, їх функції у навчальному
процесі сучасної початкової школи; охарактеризовано концептуальні засади розроблення
та застосування міжпредметних зв’язків на уроках літературного читання, окреслено
термінологічне поле дослідження (системний підхід, система, компетентнісний підхід,
компетентність).
Визначено лінії зв’язків літературного читання з іншими предметами початкової
освіти (українська мова, мистецтво, «Я у світі», природознавство). Обґрунтовано три типи
міжпредметних завдань, які відповідають дидактичній структурі компетентностей: знаннєвий,
діяльнісний, за ціннісними орієнтирами.
Ключові слова: компетентність; система; міжпредметні зв’язки; типи міжпредметних
завдань; літературне читання.
Постановка проблеми. У сучасних умовах необхідність впровадження
компетентнісного підходу вже не є об’єктом обговорення; актуальним є всебічне вивчення
реального стану його використання і цільовий пошук нових ресурсів, які сприятимуть
ефективному формуванню компетентностей у молодших школярів.
У результаті аналізу теоретичних напрацювань і досвіду роботи вчителів за новими
навчально-методичними комплектами (2010–2014 рр.) виявлено аспекти, які дотепер
залишалися на периферії наукових пошуків, хоча важливість їх зазначено у чинних програмах.
До них ми зараховуємо методичний потенціал міжпредметних зв’язків. Зокрема, необхідність
застосування їх зазначено у першому розділі програми «Загальнонавчальні уміння і навички»,
які «... формуються і функціонують у системі міжпредметних зв’язків, безперервно протягом
усього періоду початкового навчання відповідно до можливостей програмового матеріалу з
різних предметів та обов’язкового врахування попереднього рівня оволодіння ними» [1, с. 6].
У пояснювальній записці до програми з літературного читання визначено, що «читацька
компетентність є особистісно-діяльнісним інтегрованим результатом, що набувається у
процесі реалізації усіх змістових ліній … Для формування читацької компетентності учнів
використовують міжпредметні зв’язки [1, с. 71–72].
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У Концепції стандартів для Нової української школи ключові компетентності
є системоутворювальним чинником визначення очікуваних результатів шкільної
освіти, а отже, стають орієнтирами розроблення предметного змісту навчання. Ця
ситуація зумовлює особливу важливість науково обґрунтованого визначення межі
та обсягів міжпредметних зв’язків та міжпредметної інтеграції. Відповіддю на цей
виклик реформування змісту початкової освіти вважаємо розроблення для кожного
предмета дидактико-методичного супроводу на засадах системного, компетентнісного
й особистісно зорієнтованих підходів, наукові та прикладні результати якого дають
можливість запропонувати вчителям якісно новий міжпредметний продукт. У цьому
контексті системне використання різних типів міжпредметних зв’язків розглядаємо
як важливий ресурс, що має суттєво доповнити сучасні методики формування ключових
і предметних компетентностей.
У чому ж ми вбачаємо новизну проблеми? Ретроспективний аналіз свідчить, що
міжпредметні зв’язки, а також інтеграція змісту навчання не є новим явищем у вітчизняній
початковій школі, адже ще К. Д .Ушинським шляхом інтеграції процесів письма і читання
було створено синтетичний метод навчання грамоти. Упродовж ХХ ст. спостерігалися як
періоди захоплення науковців цими засобами, так і затухання інтересу. Піком теоретичного та
практичного втілення міжпредметної інтеграції і міжпредметних зв’язків був період 20–30 рр.
ХХ ст. коли впроваджувалися комплексні програми, що передбачали безпредметне навчання
у початковій школі за трьома комплексами (Природа. Суспільство. Праця), між якими
встановлювалися різні види зв’язків, особливо під час виконання проектів. Крах комплексної
системи (1930-ті рр.) призупинив наукове вивчення і впровадження у навчальному процесі
інтеграції та міжпредметних зв’язків. Однією з важливих причин невдачі цього підходу вчені
вважають надмірно широку інтеграцію змісту і недостатній контроль за процесом засвоєння
учнями базових умінь та навичок [2, с. 17–18].
Яскравим прикладом втілення ідеї цілісного формування у 6–7-річних дітей
знань про навколишній світ був досвід В. О. Сухомлинського, який проводив «уроки
мислення в природі» у Павлиській школі у 60-х рр. ХХ століття. Інтеграція основних
видів пізнавальної діяльності дітей цього віку (спостереження, мислення, мовлення) з
метою їхнього навчання, виховання, розвитку і підготовки до школи у наш час широко
застосовується у різних варіантах організації інтегрованих занять у дошкіллі та
початковій освіті.
У 60–70 рр. ХХ ст. міжпредметні зв’язки почали досліджувати як засіб активізації
навчального пізнання, засвоєння учнями наукових понять, закономірностей (Б. Г. Ананьєв,
Б. П. Єсипов та ін.). Дослідження загальних основ дидактики і теорії створення підручників
у 70–80 рр. ХХ ст. активізували проблеми удосконалення змісту шкільної освіти, розвитку
пізнавальної активності та самостійності школярів (М. О. Данилов, М. М. Скаткін,
В. В. Краєвський, І. Я. Лернер, А. М. Алексюк, В. О. Онищук, В. Ф. Паламарчук,
Н. А. Половникова та ін.). У цей період з’явилися спеціальні теоретичні дослідження, у яких
розглядалися сутність міжпредметних зв’язків, їх роль у навчанні. Переважно це стосувалося
вивчення старшокласниками природничих дисциплін (І. Д. Звєрєв, М. І. Махмутов,
В. М. Федорова, І. І. Вергелес, Г. І. Воробйов та ін.). Теоретичним підсумком цього періоду
було обґрунтування необхідності використовувати у пізнанні складних об’єктів наявні
взаємозв’язки предметів та явищ природи і суспільства; наголошувалося на важливості
світоглядної та розвивальної функцій міжпредметних зв’язків, їхнього впливу на формування
в учнів системи наукових знань. На матеріалі 3-річної початкової школи у ті роки в Україні
було виконано лише дослідження С. В. Тадіян [3].
Підтвердженням важливості для педагогічної практики цих результатів було
включення до оновлених типових навчальних програм окремого блоку «Міжпредметні
зв’язки», яким завершувалася програма з кожного предмета (1984–1986 рр.).
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Проведення в Україні впродовж 80-х рр. ХХ ст. наукових досліджень з проблеми
навчання дітей 6-річного віку, у якому науковці УНДІ педагогіки відіграли провідну роль,
визначило нові засади розроблення змісту 4-річної початкової школи. Інноваційним було
зменшення концентризму, впровадження інтегрованих предметів і курсів, виділення
внутрішньопредметних і міжпредметних зв’язків. Формування соціальних і моральних
знань, досвіду поведінки учнів передбачалося здійснювати через новий предмет
«Ознайомлення з навколишнім» (у 1–2 класах).
У період державної незалежності України розроблення і впровадження оновленого
змісту шкільної, зокрема початкової, освіти відбувалося
бурхливо. Створення
Державного стандарту, варіативних програм і нових підручників та посібників для
11-річної та 12-річної школи сприяло розробленню нових предметів і курсів.
Окрім міжпредметної інтеграції на основі змісту, українські вчені досліджували
деякі аспекти використання міжпредметних операційних зв’язків: Л. П. Вороніна
(«Межпредметные связи в учебниках как средство обучения школьников приемам
учебной деятельности», 1988); О. С. Снисаренко («Формирование у школьников умений
организации учебной деятельности на межпредметной основе», 5–6 классы, 1988);
Н. М. Захарова («Міжпредметні зв’язки як засіб формування загальнопізнавальних умінь
молодших школярів», 2000; переважно на матеріалі природознавства); О. Я. Савченко
(«Барвистий клубок: дивись, міркуй, відповідай», 2013).
Поняття міжпредметні зв’язки актуалізовано у сучасних довідниках і словниках з
педагогіки (М. Д. Ярмаченко, С. У. Гончаренко), а також в «Енциклопедії освіти» (2008;
гол. ред. – В. Г. Кремень), що підтверджує їх затребуваність в українській дидактиці та
методиці ХХІ століття. Здійснено дослідження можливостей реалізації міжпредметних
зв’язків у старшій школі [4].
Аналіз напрацьованого в контексті теми нашого дослідження дає змогу
стверджувати, що міжпредметні зв’язки у початковій школі ще не постали об’єктом
активного наукового інтересу, а їх застосування у педагогічній практиці має епізодичний
характер. На уроках літературного читання міжпредметні зв’язки, як правило,
обмежуються епізодичним залученням елементів знань з інших предметів. Це означає,
що цей засіб спрацьовує лише на уточнення і збагачення одного структурного елемента
читацької компетентності – знання. Водночас слабо використовуються операційний і
ціннісний потенціал міжпредметних зв’язків, що має сприяти більш якісному оволодінню
учнями компетентностями, у процесі формування яких інтегруються знаннєвий,
діяльнісний і ціннісний складники.
Отже, попри важливість міжпредметних зв’язків у формуванні читацької
компетентності та тих ключових, що формуються у взаємозв’язку із нею (уміння
вчитися, комунікативна, громадянська, загальнокультурна), зазначена проблема не
постала як важливий ресурс впровадження компетентнісного підходу, їх використання
відображається лише в окремих завданнях підручників та у педагогічному досвіді як
елемент інших методичних засобів. З урахуванням новизни, недостатньої дослідженості
та водночас важливості міжпредметних зв’язків на уроках літературного читання нами
здійснено пошукове дослідження щодо сутності цього феномену як ресурсу впровадження
компетентнісного підходу.
Формулювання цілей статті. Розкрити сутність міжпредметних зв’язків (МПЗ)
і обґрунтувати види міжпредметних завдань, які сприяють ефективному формуванню в
учнів усіх структурних складників читацької та ключових компетентностей (знаннєвої,
діяльнісної, ціннісної).
Виклад основного матеріалу. Відповідно до мети і завдань дослідження
використано комплексну методику, яка охоплює такі методи:
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теоретичні (історико-генетичний – використаний у процесі вивчення
філософських, психологічних, дидактичних і методичних джерел для визначення
наукового апарату, розроблення концепції дослідження; моделювання – для обґрунтування
і побудови дидактико-методичної моделі застосування міжпредметних завдань на уроках
літературного читання; метод проектування – для розроблення типів міжпредметних
завдань; метод теоретичного аналізу та синтезування – у процесі розроблення методики
дослідження, інтерпретації якісного і кількісного оцінювання результатів, прогнозування
перспектив дослідження);
емпіричні – метод спостереження на всіх етапах дослідження, що виступає як
самостійний, так і у поєднанні з іншими; аналіз продуктів діяльності учнів і вчителів,
методистів; бесіди, інтерв’ювання учнів і вчителів; виконання діагностичних завдань;
констатувальний експеримент; кількісний і якісний аналіз одержаних даних.
За результатами пошукового етапу розроблено концепцію дослідження, що
охоплює методологічний, теоретичний і дидактико-методичний аспекти. Особливістю
дослідження є його комплексний характер: воно виходить за межі предмета літературне
читання і передбачає виокремлення у взаємозв’язку з іншими предметами тих знань, умінь
і цінностей, які ймовірно посилюють якісні характеристики читацької компетентності
учнів. Системно-структурний аналіз змісту освіти для всієї початкової школи зумовлює
потребу дидактичного обґрунтування критеріїв відбору тем, які об’єктивно мають різного
роду зв’язки, у контексті їх значущості щодо формування компетентностей на уроках
літературного читання. Розроблення і застосування МПЗ передбачає опосередкований
вплив на оволодіння молодшими школярами універсальними пізнавальними уміннями,
які є важливими для ключових компетентностей (аналіз, синтез, розуміння тексту,
розгляд об’єкта у його зв’язках, рефлексивні судження тощо).
Розкриємо сучасний контекст поняття міжпредметні зв’язки (МПЗ).
Диференціація наукового знання зумовлює як тенденції їх поглибленого вивчення, так
і потребу синтезування подібного змісту, що сприяє більш повному та різнобічному пізнанню
об’єктів. У навчальному процесі міжпредметні зв’язки є містком між змістом окремих
предметів з метою різнобічного пізнання тих понять, явищ, способів діяльності, які реально
перебувають у різних зв’язках і є елементами компетентностей. Встановлення МПЗ може
бути на рівні однієї освітньої галузі, окремих предметів і курсів з різних освітніх галузей.
Цей процес сприяє цілісності знань, розвитку в учнів пізнавального інтересу, асоціативного
мислення, кращому засвоєнню універсальних пізнавальних умінь.
Використання міжпредметних зв’язків ми розглядаємо як передумову для
методично правильного конструювання і використання інтегрованих курсів. Відомо,
що за чинними програмами у 1–4 класах майже половину навчального матеріалу діти
вивчають за інтегрованими курсами («Я у світі», «Мистецтво», «Природознавство»,
«Довкілля», «Технології», «Фізична культура і основи здоров’я»).
Характерною особливістю початкової школи багатьох зарубіжних країн є навчання
дітей за інтегрованими курсами. Наприклад, у Канаді читання, письмо, усне мовлення
об’єднані в мистецтво мовлення; відомості з історії, географії, громадянства – у
суспільствознавство; відомості з фізики, хімії, біології, математики – у курс наука тощо.
Методика організації засвоєння інтегрованого змісту потребує високого професіоналізму
вчителів, створення відповідного навчально-пізнавального середовища, адже навчання
відбувається як цілісний процес без поділу на уроки як різні форми взаємодії дітей
між собою, так і з різними навчальними об’єктами, участь у проектній діяльності та
дослідженні життєвих проблем [5, c. 167–181].
Аналіз змісту чинних програм і вивчення творчого досвіду вчителів у контексті
МПЗ відкриває широкі можливості для їх використання на уроках літературного читання
як ресурсу формування предметної та ключових компетентностей.
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визначає функції як окремих компонентів, так і системи взагалі;
знаходження між ними певних зв’язків, які відповідають структурі компетентності.
3) ієрархічності
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метою загальної середньої освіти є всебічний розвиток дитини як особистості, її
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цих
засад
у відборі
обґрунтування і систематизації умов, засобів для їх впровадження. У
кола літературного читання передбачає його багатокомпонентність і взаємозв’язок
контексті
реалізуються
через систему
міжпредметних
змістового,зазначеному
процесуального
та МПЗ
ціннісного
компонентів.
Зіставний
аналіз навчальних
програм дає змогу виокремити системоутворювальні уміння, поняття, зв’язки, цінності,
які впливають на якість оволодіння учнями читацькою і ключовими компетентностями,
що безпосередньо з нею пов’язані (уміння вчитися, комунікативна, громадянська,
інформаційна, загальнокультурна). Це є «точкою відліку» для обґрунтування типів
МПЗ у контексті компетентнісного підходу, що передбачає їх відповідність структурі
компетентності як інтегрованого утворення.
Предмет літературного читання є багатофункціональним, його зміст і методика
суттєво модернізувалися за час впровадження першого та другого покоління державних
стандартів. Це знайшло відображення у зміні назви предмета, уточненні мети, завдань,
принципів відбору змісту в контексті потреб естетичного та літературного розвитку
дітей. Компетентнісні засади курсу найбільшою мірою позначилися на прогнозуванні
вимог до очікуваних результатів, що зумовило суттєве оновлення методики.
Зокрема, окреслено сутнісні характеристики читацької компетентності і ключових,
визначено їх універсальну структуру, що охоплює знання, розуміння, уміння, ставлення
учнів. Взаємозв’язок предметних і ключових компетентностей, багатопредметність і
водночас цілісність системи початкової освіти актуалізують необхідність використання
у нових умовах міжпредметних зв’язків. Нами визначено і охарактеризовано три типи
МПЗ на уроках літературного читання.
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який необхідно враховувати у процесі розроблення міжпредметних завдань і методики
формування в учнів діяльнісного складника компетентності.
Охарактеризуємо зазначені елементи цього типу завдань, ґрунтуючись на психологічних дослідженнях структури пізнавальної діяльності (Д. Б. Ельконін, В. В. Давидов,
О. М. Леонтьєв, З. І. Калмикова, Г. С. Костюк, О. В. Скрипченко, С. Д. Максименко та ін.).
Механізмом усіх видів діяльності є дії. «Людська діяльність не існує інакше, як у формі дій або
ланцюга дій» [7, с. 154]. «Способи реалізації дій є операціями» [7, с. 256]. Будь-яка розумова
дія складається з певних операцій, а основою всіх розумових дій є процеси аналізу та синтезу.
Виконуючи їх, учень спостерігає, виокремлює ознаки, частини, диференціює відоме і невідоме,
виявляє та пояснює зв’язки. Дії за формою прояву можуть бути зовнішніми і внутрішніми.
Операції утворюють «технічний склад» дій, вони мають відносну незалежність, на відміну
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від дій, відповідають умовам, а не меті. Саме тому одні й ті ж операції можуть виконуватися
у складі різних дій – внутрішніх і зовнішніх. Як відомо, у компетентнісних результатах
початкової школи вміння і навички учнів належать до базових. Вони зазначені у Міжнародній
стандартній класифікації освіти (МСКО) як обов’язковий результат початкової освіти, це
її внесок у систему неперервної освіти. Тому повнота, міцність та гнучкість умінь читати,
писати, лічити об’єктивно підтверджують необхідність вправлянь на різному предметному
змісті однакових (універсальних) розумових дій. Ці уміння визначаються як «готовність
суб’єкта свідомо і самостійно розв’язувати ту чи іншу задачу» (С. Д. Максименко, О. І. Раєв);
як «система прийомів, що забезпечує готовність і здатність людини свідомо і самостійно з
належною якістю і у відповідний час виконувати роботу в нових умовах» (Т. С. Назарова).
Між умінням і навичкою існує тісний взаємозв’язок. «… Якщо для відпрацювання
навички необхідне збереження одних і тих самих умов, у яких виконувана дія багато разів
повторюючись, автоматизується, то для засвоєння вмінь учень повинен розв’язувати різні
за структурою і змістом задачі, з тим щоб навчитися виділяти в задачах будь-якого змісту
ті основні показники, ті суттєві ознаки і зв’язки, які потребують застосування відомих
прийомів і правил… Уміння як цілісні утворення не автоматизуються, хоча на високому рівні
оволодіння ними людина швидко і успішно виконує всі необхідні розумові дії. Можна сказати,
що розвинене уміння характеризується згорнутістю операцій, необхідних для їх вибору і
застосування у конкретному випадку. Важливою характеристикою розвиненості уміння є
зростання можливостей для його переносу при розв’язанні нових задач, тобто із зміненим
змістом та іншою структурою умов» [8, с. 105–106]. Отже, хоча уміння та навички є діями,
природа їх утворення відрізняється. Навичка – це дія автоматизованого характеру. Вона може
слугувати основою для формування більш складних дій – умінь.
Цей аспект варто враховувати у розробленні міжпредметних завдань діяльнісного типу,
їх використання створює передумови для оволодіння молодшими школярами універсальними
загальнонавчальними уміннями і уміннями працювати з текстами, які мають широку сферу
застосування, формуються та розвиваються на міжпредметній основі.
Варіанти завдань діяльнісного типу:
- визначення учнями суттєвих ознак і якостей об’єкта з метою більш повного та
глибокого його пізнання;
- формування уміння визначати головне, що є обов’язковим елементом узагальнювальної
діяльності, без якої не сформується жодне поняття і спосіб дії, тому уміння визначати головне
і узагальнювати є обов’язковим для оволодіння будь-якою компетентністю;
- встановлення і пояснення різноманітних зв’язків, які уможливлюють опосередковане
пізнання об’єктів і явищ за допомогою логічного й образного мислення, цим створюються
передумови для їх глибшого розуміння; (наприклад, розрізнення учнями текстів різних жанрів;
встановлення взаємозв’язку теми твору і його автора; взаємозв’язку тексту з ілюстраціями
тощо);
- формування вміння різнобічно розглядати об’єкт, яке, поступово ускладнюючись,
підпорядковуючи собі інші вміння (наприклад, різні види аналізу і синтезу), створює
передумови для оволодіння учнями всіма структурними елементами читацької та ключових
компетентностей;
- формування літературних творчих здібностей на основі зіставлення та переносу
аналогічних способів дій з різних навчальних предметів.
Міжпредметні завдання ціннісного типу. Категорія цінність належить до ключових
понять сучасних людинознавчих наук. У довідниках із філософії, соціології, педагогіки
знаходимо тлумачення понять «цінності», «ціннісні орієнтири», «ціннісні ставлення».
Ми поділяємо думку відомого польського педагога Тадеуша Левовицького, який вважає,
що «наступає ренесанс аксіологічної проблематики в суспільних науках, живе зацікавлення
освітньою аксіологією. Виділяються навіть нові напрями, чи, можливо, субдисципліни – такі,
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наприклад, як дидактика цінностей» [9]. В узагальненому тлумаченні цінності характеризують
соціальні та особистісно значущі смисли життя людини, це її духовні орієнтири. Філософи
зазначають, що всяка загальнозначуща цінність стає дійсно значущою лише в індивідуальному
контексті (Н. К. Бахтін).
Зміст літературного читання закладає передумови для формування у молодших
школярів ціннісних смислів і ставлень, які є складником компетентностей, що формуються у
процесі реалізації всіх змістових ліній предмета. Ціннісний аспект сприймання і осягнення
літературних творів забезпечує природну потребу дітей в емоційних переживаннях, виявленні
та розумінні своїх почуттів і почуттів інших людей, створює передумови для естетичного та
соціального розвитку, засвоєння еталонів морально-етичної поведінки.
Зміст творів, методичний апарат підручників «Літературне читання» містять значний
потенціал для розвитку і виховання дітей на загальнолюдських і національних цінностях.
Окреслимо їх коло: цінність життя кожної людини, цінність культури, знань; патріотизм;
відповідальне ставлення до природи; цінність людських чеснот (доброта, свобода, чесність,
толерантність, прагнення творчості, працелюбність, повага до старших).
Аналіз і зіставлення змісту навчальних предметів і відповідних навчальних
комплектів для учнів 2–4 класів дає змогу стверджувати, що зміст інших предметів також
має значний ціннісний потенціал. Зокрема, у процесі вивчення української мови реалізується
соціокультурна змістова лінія, засобами предмету «Я у світі» відбувається формування у
дітей широкого кола цінностей (патріотизм, соціальна справедливість, любов до природи,
гідність, працелюбство, взаємоповага та ін.). Усі теми цього предмета («Людина»; «Людина
серед людей»; «Людина в суспільстві»; «Людина у світі») передбачають активне набуття
знань та досвіду особистісного ставлення дітей до системи цінностей демократичного
суспільства [1, с. 205].
Зміст предмета «Музичне мистецтво» передбачає формування в учнів світоглядних
ціннісно-орієнтаційних ставлень, естетичних почуттів, оцінювальних суджень тощо [1, с. 213].
У програмі з образотворчого мистецтва зазначено, що, окрім внутрішньої галузевої інтеграції,
доцільно використовувати міжпредметні зв’язки з іншими освітніми галузями, з-поміж
яких «Мова та література» [1, с. 247]. У програмі з «Основ здоров’я» до головних завдань
курсу належить виховання в учнів потреби у здоров’ї, що є важливою життєвою цінністю,
утвердження ціннісного ставлення до життя школярів та інших людей [1, с. 314].
Отже, зміст чинних програм містить потужний потенціал, який ми виявили і включили
у методичну систему міжпредметних завдань ціннісного типу у підручники з літературного
читання [10].
Зазначимо тематику розділів, у вивченні яких використано міжпредметні завдання для
засвоєння учнями кола цінностей; почуттів любові до рідного слова, країни; ставлення до
людей, творчості тощо [10]. Зокрема, у 2 класі це такі теми: «В рідній школі – рідне слово»,
«Нема без кореня людини, а нас, людей, без Батьківщини», «Твори українських письменників»,
«Я хочу сказати своє слово».
У 3 класі розроблено та впроваджено у підручник міжпредметні завдання до розділів:
«Цікава книга природи», «Від слова – до книги», «Чарівні казки», «Літературні казки»,
«Байки», «Світ дитинства у поезії і прозі»; «Тарас Шевченко: сторінки життя і творчості»,
«Візьму перо і спробую».
У 4 класі – «Із скарбниці усної народної творчості», «Сторінками історії України», «Як
не любить той край …», «Видатні українські письменники», «Розповіді про нас самих», «Світ
дитинства в літературі» («Людина починається з добра», «У кожного є співуча пір’їнка»).
З метою системного використання міжпредметних завдань вчителям запропоновано
дорожню карту, у якій враховано: синхронність, ретроспективність та перспективність завдань
щодо можливості їх використання у системі уроків літературного читання як локальних або
розподілених впродовж вивчення всього розділу.
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Висновки. Системне використання міжпредметних зв’язків, які відповідають
структурним компонентам читацької компетентності, є важливим ресурсом впровадження
компетентнісного підходу.
Встановлення міжпредметних зв’язків тем літературного читання з темами української
мови, мистецтв, «Я у світі», природознавством сприяє цілісності навчальних досягнень,
розвитку в учнів пізнавального інтересу, асоціативного мислення, засвоєнню універсальних
пізнавальних умінь. Впроваджено три типи міжпредметних завдань: знаннєвий (збагачення,
доповнення знань); діяльнісний (оволодіння універсальними пізнавальними уміннями);
ціннісно-орієнтований (формування і розвиток почуттів, ставлень, оцінювальних суджень).
Основою на уроках є читацька діяльність, залучення матеріалу з інших предметів, відіграючи
допоміжну роль, розширює простір формування предметної і ключових компетентностей.
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МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ КАК РЕСУРС РЕАЛИЗАЦИИ
КОМПЕТЕНТНОСНОГО ПОДХОДА НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ
Обоснована сущность понятия межпредметные связи, их функции в учебном процесс
современной начальной школы; охарактеризованы концептуальные основы разработки и
использования межпредметных связей на уроках литературного чтения, определено терминологическое поле исследования (системный подход, система, компетентностный подход,
компетентности). Определены линии связей литературного чтения с другими предметами
начального образования (украинский язык, искусство, «Я в мире», природоведение). Обоснованы три типа межпредметных заданий, которые соответствуют дидактической структуре
компетентностей: знаниевый, деятельностный, по ценностным ориентирам.
Ключевые слова: компетентность; система; межпредметные связи; типы межпредметных заданий; литературное чтение.
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INTER-CURRICULA LINKS AS A RESOURCE FOR IMPLEMENTATION OF
COMPETENCY APPROACH AT THE LESSONS OF LITERARY READINGS
The genesis of the study on interdisciplinary connections was revealed; its relevance in the
implementation of competence approach in primary schools, especially in the literary readings was
proved. Inter-curricula links are defined as communication lines between the objects for the purpose
of comprehensive cognition of the concepts, phenomena, mastering the methods of action that are in
the real relations of similarity or difference and are parts of the competencies. The functions of the
interdisciplinary communication include promoting the integrity of the knowledge, the development
of the students’ association thinking, universal ways of life, cognitive interest; applying intercurricula links is a prerequisite for the use of various forms of integrated education (content, block,
interdisciplinary).
Conceptual bases of the research are based on systematic and competent approach that
define the line of interdisciplinary links of literary readings with the subjects (Ukrainian language,
arts, «I am in the world», natural sciences).
According to the interdisciplinary links, a system of interdisciplinary tasks, which aims at
forming competences components was defined. The terms of reading, content and structure of a
reading competence is the basis for determining the types of interdisciplinary tasks and combining
them into a system. Three types of problems were determined; they are the following: knowledge
(enrichment, addition, clarification of educational material on the lessons of literary reading with the
information from other subjects); and activity (gaining universal cognitive abilities, actions by the
students); value-oriented (formation and development of feelings, attitudes, evaluative judgments).
Keywords: competence; system; interdisciplinary links; types of interdisciplinary tasks;
literary reading.
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