
Анкета для учня 

«Ставлення учнів до інтегрованого навчання» 

 
Інструкція 

Шановний учню! Дайте відповідь на запропоновані запитання щодо характеру навчання у школі. Нам важливо 

знати вашу думку! 

 

1. З’ясуйте, чи було б Вам цікаво вивчати одну тему в контексті різних навчальних предметів: 

□ так; 

□ ні. 

 

2. Укажіть, чи вважаєте Ви, що кожна наука має вивчати явища, що входять тільки до її компетенції:  

□ так; 

□ ні. 

 

3. Зазначте, які навчальні предмети було б цікавіше вивчати в тісному взаємозв’язку одне з одним? (укажіть стрілками): 

 

Біологія Географія 

Хімія Історія 

Історія БЖД 

Історія Українська література 

Фізика Інформатика 

інший варіант (зазначте)____________________________________________________. 

 

4. З’ясуйте, чи подобається Вам, коли вчитель підкреслює зв’язки між навчальними предметами, створюючи цілісне 

уявлення про світ: 

□ так; 

□ ні. 

 

5. Уявіть, що вивчаючи хлор як хімічний елемент, Ви одночасно дізнаєтеся, як необхідно діяти під час хімічної атаки 

хлором (БЖД), а також вивчите цей елемент як одну зі складових шлункового соку людини (біологія). Визначте, чи стане 

навчання цікавішим: 

□ так; 

□ ні. 

 

6. Укажіть, чи буде Вам цікаво водночас вивчати історію бронзового віку, хімічний склад сплаву бронзової зброї, щільність 

і фізичні властивості бронзи (фізика) та опис битв із застосуванням зброї, виготовленої із бронзи (література):  

□ так; 

□ ні. 

 

7. З’ясуйте, чи вважаєте Ви, що такі уроки (запитання 5 і 6) дадуть Вам змогу усвідомити практичну значимість інформації, 

що її отримують у школі: 

□ так; 

□ ні. 

 

8. Зазначте, наскільки часто необхідно проводити інтегровані уроки, що розкривають зв’язки між навчальними предметами: 

□ завжди; 

□ кожного дня; 

□ щотижня; 

□ один раз у чверть; 

□ один раз на півроку; 

□ один раз на рік; 

□ ніколи 

□ інший варіант (зазначте)___________________________________________________. 

 

9. Укажіть, чи вважаєте Ви за необхідне запровадження інтегрованого навчального предмета «Мистецтво» замість окремих 

начальних предметів «художня культура», «музичне мистецтво», «образотворче мистецтво»: 

□ так; 

□ ні. 

 

10. З’ясуйте, чи дасть Вам змогу інтегроване навчання ліпше запам’ятовувати та осмислювати навчальний матеріал: 

□ так; 

□ ні. 

Дякуємо! 

 


