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«Учитель - майстер життя»,- кажуть у народі.  

Основне його завдання - навчити дітей жити, бути людьми на 

землі. Тому ідеал сучасного навчання – це не  особистість  з 

енциклопедично розвиненою пам’яттю. Це особистість із 

гнучким розумом, зі швидкою реакцією на все нове, з 

повноцінними, розвинутими потребами дальшого пізнання та 

самостійної дії, з комунікативними навичками та креативним 

підходом до вирішення виникаючих питань.  



На інтегрованих уроках формуються 

наступні компетенції: 

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

• загальнокультурні (культура мовлення, 
почуття патріотизму, історичні дані про рідне 
місто); 

• інформаційні (робота з комп’ютером, вміння 
самостійно підбирати необхідний матеріал); 

• комунікативні (вміння працювати в групах, 
вислуховувати, спілкуватися, лояльно 
відноситися до людей з іншою точкою зору). 

 



    Інтегровані уроки 

-розвивають мислення і мовлення школярів, 

- їхню увагу, пам'ять, спостережливість, 

кмітливість, ініціативу, самостійність, 

наполегливість, працьовитість, чуйне, уважне 

ставлення один до одного та багато інших 

позитивних якостей особистості, які так 

важливо закладати 

якомога раніше. 
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Інтеграція навчальних 
предметів – це не лише 

вимога часу, це  і творчість, 
самобутність, мистецтво 

педагога . 
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Мета інтегрованих 
уроків : 

 
• - формування в учнів цілісного світогляду про 

навколишній світ, 
• -активізація їх пізнавальної діяльності; підвищення 

якості засвоєння сприйнятого матеріалу; 
• -створення творчої атмосфери в  колективі учнів; 
• - виявлення здібностей учнів та їх особливостей; 
• - формування навичок самостійної роботи школярів із 

додатковою  літературою, таблицями , опорними 
схемами; 

• -підвищення інтересу учнів до матеріалу, що вивчається; 
• -ефективна реалізація розвивально-виховної функції 

навчання . 
 





Кожен урок – відкриття 
Учитель Порубльова С.М 

. 



Цікаво учням на уроках  

Статкевич Н.В. 



Вивчаємо чудовий світ природи 



Мудрі порадники завжди поруч 

Учитель Хижко Т.Л. 



Пізнаємо 

 світ  

досліджуючи 

Учитель  

              Дудченко В.В. 



Вчимось 

міркувати 

Цюрюта І.О. 



•  
 

Позбавляють від перевтоми 

Пожвавлюють навчальний 
процес 

Економлять  навчальний 
час  



Дякую за увагу! 


