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Завдання: 

   Розробити, теоретично 

обґрунтувати та 

експериментально перевірити 

впровадження інтегрованого 

навчання у шкільному курсі на 

прикладі 6-А класу 



Наукове обґрунтування: 

“ Всі знання виростають з одного 

коріння – навколишньої дійсності, 

мають між собою зв`язки, а тому 

повинні вивчатися у зв`язках” 

                                          Ян Коменський 

Песталоцці Й.Г., Ушинський К.Д, 

Сухомлинський В.О. 



Актуальність проблеми: 

 Недостатній рівень сформованості у 

сучасного випускника цілісного погляду на 

світ; 

 Зниження інтересу учнів до вивчення 

предметів природничо-математичного циклу; 

 Недостатність розвитку в учнів пізнавальної, 

творчої активності,сформованості 

самоосвітніх компетентностей 



Що таке інтеграція? 

      Інтеграція ( від лат.integer – повний, 

цілісний) – об`єднання в ціле будь-яких 

окремих частин. 
 

      Інтеграція навчання – відбір та 

об`єднання навчального матеріалу з 

різних предметів з метою цілісного, 

системного і різнобічного вивчення 

важливих наскрізних тем 



Поради по самоосвіті 

В. Д. Шарко “ Сучасний урок, 

урок в інтегральній технології 

навчання “ 



Види міжпредметної 

інтеграції 

Повна - об`єднання в одному курсі різних 

навчальних предметів 

(наприклад: природознавство + фізика, хімія, 

біологія, географія, астрономія) 

Часткова – поєднання матеріалу різних 

предметів,підпорядкованого одній темі; 

За змістом – залучення матеріалу інших предметів; 

За способом пізнавальної діяльності – 

спостереження, мислення, мовлення. 

 



Планування 

міжпредметних зв`язків 

 Програма для загальноосвітніх навчальних закладів  

    “Математика 5-12класи”; 

 Підручник “ Математика “ 6 клас Г. Янченко; 

 Підручник “ Природознавство “ 6 клас О. Ярошенко; 

 Підручник “ Українська література “ 6 клас  О.Авраменко; 

 Підручник “ Українська мова “ 6 клас О, Глазова; 

 Підручник “ Історія стародавнього сівту “ 6 клас О Шалагінова; 

 Підручник “ Географія“ 6 клас О.Скуратович; 

 Підручник “ Образотворче мистецтво “ 6 клас Г.Рубля 



Типи уроків 

     Інтегрований урок – 

це тип уроку, в 

якому навколо 

однієї теми 

поєднано відомості 

різних навчальних 

предметів 

Бінарний урок – це 

різновид 

інтегрованого уроку, 

що органічно поєднує 

вивчення двох 

предметів 

Міжпредметні зв`язки – 

короткі відомості з інших 

предметів 



Позакласна робота 

 Написання науково-дослідницьких робіт; 
 

 Створення проектів і комп`ютерних 

презентацій; 
 

 Проведення предметного тижня; 
 

 Виховні години. 

 



Практичний вихід роботи 

над проблемою 

6-А 

№ 48 

“ Відношення і пропорції ” Інтегрований урок 

математики і хімії 

6-А 

№ 56 

Пропорції. Діаграми Інтегрований урок 

математики і географії 

6-А 

№49 

Відсотки в задачах економічного змісту Інтегрований урок 

математики з економікою 

6-А 

№17 

Звичайні дроби Інтегрований урок 

математики і української 

мови 

6-А 

№110 

Координатна площина  Інтегрований урок 

математики з географією 

6-А 

№111 

Приклади графіків, залежностей між 

величинами. Графік шляху. 

Інтегрований урок 

математики з фізикою 

6-А 

№ 78 

Від`ємні числа.  Інтегрований урок 

математики з історією 



Позаурочна діяльність 

5-А Математична казка Збірка казок і малюнків 

10-А Сторінки біографії відомих математиків. Видатні 

жінки - математики. 

Проект + комп`ютерна 

презентація 

6-А  Я люблю математику. Інтегрований позакласний 

захід з математики 

10-А Дослідження фракталу. Побудова серветки та 

килима Серпинського, сніжинка Коха 

ЛШС інтегрований підхід 

до вивчення математики 

10-А Діафантові рівняння Науково-дослідницька 

робота (Ткаченко О.) 

5-6 

класи 

Проект авторської програми факультативного 

курсу з математики “ Розвиток логічного мислення 

та просторової уяви “ 

Інтегрована програма з 

математики, фізики, 

природознавства, 

геометрії. 

5-6 

класи 

Я люблю Україну.  Інтегрований позакласний 

захід з математики, історії, 

географії. 



Висновок 

В інтегральній технології поєднуються 

основні напрями вдосконалення 

навчального процесу: 

 планування результатів навчання; 

 укрупнення дидактичних одиниць; 

 комп`ютеризація. 


