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Виникнення інтеграції – 

результат високого рівня 

реалізації міжпредметних 

зв’язків, що передбачає не 

просто контакти, комунікацію 

предметів, частіше за все          

в якій-небудь одній області 

знань, а встановлення зв’язку 

глибинного, оскільки вона 

ґрунтується на загальних для 

декількох предметів наукових 

ідеях, концепціях, що дають 

цілісне уявлення про людину, 

світ, культуру. 

 



Метою інтегрованого навчання є: 

 • формування в учнів цілісного уявлення про 
навколишній світ, системи знань і вмінь; 

• досягнення якісної, конкурентоздатної освіти; 

• створення оптимальних умов для розвитку 
мислення учнів в процесі вивчення 
загальноосвітніх предметів і предметів 
професійно - теоретичного циклу; 

• активізація пізнавальної діяльності учнів на 
уроках; 

• ефективна реалізація розвивально-виховних 
функцій навчання. 
 



  Історичні корені інтеграції в навчанні: 

     
 
 

  
 

Я.А. Коменський 

Пансофія – 
всезагальна 

мудрість 
 

І.Г. Песталоцці 

Багатоманітність 
взаємозв’язків 

навчальних 
предметів 

К.Д. Ушинський 

Єдність світу 
природи і 
людини 



Чому саме інтеграція? 

• Інтеграція може вирішити основні суперечності 

освіти – протиріччя між безмежністю знань і 

обмеженими людськими ресурсами  

• Інтегроване навчання як інноваційне явище 

виникло і впроваджується в педагогічну практику 

у зв’язку з тим, що існує потреба у формуванні 

нового типу мислення у сьогоднішніх школярів 

для успішної адаптації у сучасних умовах.  

 



  Новий освітній ідеал педагогіки ХХІ століття: 
     

 
 

  
 

А. Урбанскі: 

«В основі викладання буде лежати 

навчання мисленню». 
 



Характеристики мислення цілісної особистості: 
     

 
 

кліпове 

мозаїчне 
фрагментарне 

калейдоскопічне 

однопівкульне 

лінійне 

статичне 

гармонійне 

об’ємне 
цілісне 

нове ціннісне 
природне 

екологічне 
двопівкульне 

здорове 

універсальне 

Інтегративне мислення 



Інтегративне мислення   

• інструмент адаптації сучасного школяра 
до трансформуючих умов його 

існування, 

•  специфічний спосіб освоєння потоку 
навчальної та повсякденної інформації 

про природу, суспільство та власне 
місце в них,  

• інструмент самоактуалізації, 
самоудосконалення і самореалізації. 



  Інтегративні форми і технології навчання: 

     
 
 

  
 

інтегрований урок 

інтегративний день 

концентроване навчання контекстне навчання 

інтегровані навчальні 
заклади 

інтегративна педагогіка 

інтегративні курси 

інтегровані курси 



    Основні відмінні характеристики будь-якої 
інтеграційної моделі: 

     

 
 

  
 

системність 

комплексність 

цілісність 

синтез 

гармонія 



 
Інтегрованим уроком називають 
будь-який урок             зі своєю 
структурою, якщо для його 
проведення залучаються знання, 
вміння та результати аналізу 
матеріалу, що вивчається, 
методами інших наук, інших 
навчальних предметів. 

 

Мета таких уроків – набуття системи знань та 
цінностей, «занурення» в певну культурну епоху, 
діалог з нею, осягнення картини світу і людини в 
знаках, символах, образах, моделях буття. 



Дні інтеграції (9 інтеграцій) 
1. “Здорова дитина – здорова нація” вересень; 

2. “Моя країна – рідна Батьківщина” жовтень; 

3. “Я Українець і цим пишаюся” листопад; 

4. “Добро починається з тебе” грудень; 

5. “Успішне майбутнє – творимо сьогодні” січень; 

6. “Театральне мистецтво як засіб творення особистості” 
лютий; 

7. “Духовний скарб українського народу – запорука 
єдності нації” березень; 

8. “Екологія природи через екологію душі” квітень; 

9. “Родина – найвища цінність на Землі” травень. 







Інтеграційні процеси в освіті тривають. 

 Перед кожним із нас два шляхи: жити минулими 
заслугами, закриваючи очі на кардинальні зміни у 
світі,  або пробувати щось змінити у своєму 
ставленні до новітніх освітніх технологій.  

 
 

"Можна бездумно тужити за втраченими ідеалами, скаржитись 
на падіння духовності та вихованості, втрату людяності й 

моральності, загалом на життя і зовсім незвичну школу, але хід 
подій вже не повернути. Погрожувати поїздові, що стрімко 

віддаляється від перону, дозволено лише дітям". 

 

І. Підласий 

Резюме 
 

  
 




