
«Інтеграція навчального процесу  

як чинник формування 

життєвих компетентностей школярів  

в сучасній сільській школі» 



"Можна бездумно тужити за втраченими ідеалами, скаржитись 

на падіння духовності та вихованості,  втрату людяності й 

моральності, загалом на життя і на школу, але хід подій вже не 

повернути. Погрожувати поїздові, що стрімко віддаляється від 

перону, дозволено лише дітям" 

 І. Підласий 

Загальною 

тенденцією розвитку 

сучасного навчання  

є орієнтація на: 



  «Учнівський  барометр»   
застосування знань, отриманих на уроках   

          природничого циклу 

  

33% 
сподіваються на  

застосування 
знань 

55%  думають, 
що знання не 
використають   

12%  
відкидають 
засвоєння  

знань  взагалі 

Відторгнення 
знань від 

реального 
життя 



Головним завданням освіти є підготовка молоді  

до сучасного життя, тобто формування в неї  

необхідних компетентностей через:  

Вирішити основні суперечності освіти - протиріччя між безмежністю 

знань і обмеженими людськими ресурсами  - може  інтеграція 



 



 



Поява інтеграції є результатом високого рівня реалізації міжпредметних 

зв’язків, що передбачає не тільки комунікацію між предметними галузями 

знань, а й встановлення глибинного зв’язку між ними. Інтеграція 

ґрунтується на загальних для кількох предметних галузей знань наукових 

ідеях, концепціях, що дають цілісне уявлення про людину, світ,   життя. 

 Використання інтеграції в навчально-виховному процесі –  

формування наступних компетенцій:  

 ціннісно-смислових (розуміння мети уроку, важливості вивчення теми); 

 загальнокультурних (культура мовлення, почуття патріотизму);  

 інформаційних (робота з комп’ютером, вміння   підбирати  матеріал);  

 комунікативних (вміння працювати в групах, вислуховувати, спілкуватися); 

 життєвих (використання знань отриманих під час уроків біології, географії, 

хімії в реальному житті). 



 





 



 

 

 

 

 

Інтегративні форми та технології навчання 
 

• інтегративна педагогіка; 
• інтегративні курси; 
• інтегровані навчальні заклади; 
• концентроване навчання; 
• інтегровані курси; 
• дні інтеграції; 
• інтегровані уроки  
 

ІНТЕГРАЦІЙНА МОДЕЛЬ НАВЧАННЯ 

системність комплексність цілісність синтез гармонія 



 



 



Інтегровані уроки  

цілісні фрагментарні 

 -  неспівпаданням загальних навчальних тем з різних 
навчальних предметів за часом вивчення 
 
-  неможливість провести цілий урок інтегрованим, тому що на 
цьому уроці необхідно проходити і інший програмний 
матеріал, який не може бути інтегрованим з цим предметом 



правильне визначення об’єкту вивчення, ретельний відбір змісту 
уроку; 

високі професійні якості педагогів, що забезпечать творчу 
співпрацю вчителів і учнів при підготовці уроку; 

включення самоосвіти учнів в навчальний процес; 

використання методів проблемного навчання, активізація 
розумової діяльності на всіх етапах уроку; 

продумане поєднання індивідуальних, парних, групових форм 
роботи; 

обов’язкове врахування вікових психологічних особливостей 
учнів. 

 

Для ефективного проведення  
      інтегрованих уроків необхідні    

                                         наступні умови: 
 



 





 



 







 



 



 



 



Бінарні уроки є різновидом  інтегрованих - (від лат. binaries – подвійний) – тобто такий 

різновид інтегрованого уроку, що органічно поєднує вивчення двох предметів, наприклад, 

хімії та математики. Методика бiнарного уроку вiдрiзняється вiд методики традицiйного 

тим, що урок з деякої теми проводять два або більше викладачів. Етапи такого уроку не 

iзольованi один вiд одного, а органiчно взаємопов’язані, пластичні та можуть    

переплiтатися    один    з    одним.  

Бінарний урок  – це різновид інтегрованого уроку, що 

органічно поєднує вивчення двох предметів, наприклад, 

хімії та географії.  

Методика бiнарного уроку вiдрiзняється вiд методики 

традицiйного тим, що урок з деякої теми проводять два 

або більше викладачів. Етапи такого уроку не iзольованi 

один вiд одного, а органiчно взаємопов’язані, пластичні 

та можуть    переплiтатися    один    з    одним.  



 



 



 



ГЕОГРАФІЯ 

БІОЛОГІЯ ХІМІЯ 



 



 



Інтеграційні процеси в освіті тривають. Перед кожним з нас 

відкриваються два шляхи: жити минулими досягненнями, не 

помічаючи кардинальні зміни у світі та суспільстві, або прагнути 

до змін і проводити їх, застосовуючи новітні освітні технології. З 

досвідом роботи стає зрозуміло, що не можна дати знання якоїсь 

окремої науки незалежно від інших наук. 

Інтеграція, тобто органічне поєднання відомостей інших 

навчальних предметів навколо однієї теми, є однією з 

найперспективніших інновацій, яка закладає нові умови 

діяльності вчителів та учнів, що має великий вплив на 

формування компетентної соціально-адаптованої особистості. 
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1. Запропонуйте теми  уроків для  
внутрішньогалузевої  інтеграції ( в межах 
природничих предметів - біологія, географія, 
хімія) – до 5 

2. Запропонуйте теми уроків біології, 
географії, хімії для міжпредметної  інтеграції – 
до 5 

3. Запропонуйте теми  для  транспредметної   
інтеграції  - до 3 

4. Зконструюйте  інтегрований  урок  
 

Методичне коло   

«Інтеграція шкільних дисциплін» 


