
 
 



 
 

 



 
 

ВСТУП 

 

Навчальна програма вибіркової дисципліни ―Інтегровані навчальні 

дисципліни‖ складена відповідно до освітньо-професійної програми 

підготовки студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

спеціальності 014 «Середня освіта (Географія)». 
Предметом вивчення навчальної дисципліни є вивчення сучасних 

засобів, методів, прийомів інтеграції та інтенсифікації навчальнo-виховної 
роботи вчителя географії. 

Місце навчальної дисципліни в структурі освітнього процесу. 
Міждисциплінарні зв’язки засновані на використанні знань та вмінь, які 

набули студенти при вивченні наступних навчальних дисциплін: 
«Педагогіка», «Методика виховної роботи», «Основи педагогічної 

майстерності», «Географія в ЗОНЗ та методика її викладання». 
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових 
модулів: 

1. Інтеграція та інтегроване навчання 
2. Інтегрування на уроках географії та природознавства. 

 
1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни ―Інтегровані навчальні 

дисципліни‖ є формування у свідомості майбутніх вчителів географії 

комплексного уявлення про науково-предметну та ціннісну картину світу 

завдяки навчанню їх способом застосування набутих знань в практичному 

житті, що дозволить правильно організувати їх роботу при викладанні 

предмету «Географія» у закладах середньої освіти. 

Основними завданнями вивчення дисципліни ―Інтегровані навчальні 

дисципліни‖ є: 
 формування у студентів знання про теорію та практику застосування 

прийомів інтегрування навчальних дисциплін при викладанні географії та 
природознавства; 

 засвоєння студентами основних факторів, які впливають на вибір 

прийомів інтенсифікації учбового процесу, що підвищує ефективність 

опанування навчального матеріалу, сприяє розвитку пізнавального 

інтересу, творчих здібностей учнів, формування єдиної картини світу, 

створення позитивного емоційного фону навчання; 

 формування уявлень про використання сучасних прийомів та підходів 
організації учбового процесу шляхом застосування міжпредметних 
зв’язків. 
Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів 

наступних компетентностей: 
ЗК1 - Знати й розуміти предметну область та розуміння професійної діяльності 

ЗК5 - Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел 

ЗК10 - Здатність до адаптації та дії в новій ситуації 

ФК6 - Здатність здійснювати професійну діяльність вчителя географії, класного 

керівника, педагога-організатора позакласної та позашкільної виховної роботи 



 
 

на основі аналізу та осмислення педагогічної діяльності, застосування творчого 

підходу,  інноваційних методів та освітніх технологій для відповідного 

забезпечення належної якості навчально-виховного процесу в закладах освіти 

ФК8 - Здатність застосовувати набуті географічні і психолого-педагогічні 

компетентності, знання сучасних методик і освітніх технологій для формування 

в учнів загальних і предметних компетентностей та здійснення міжпредметних 

зв’язків географії  

ФК13 - здатність застосовувати знання і вміння з основ вищої математики, 

інформатики, геофізики, геохімії для цілісного засвоєння змісту географічної 

освіти 

Кінцеві програмні результати навчання (вміння та навички), 

формуванню яких сприяє навчальна дисципліна ―Інтегровані навчальні 

дисципліни‖: 

ПРН5 - знає психолого-педагогічні аспекти навчання і виховання учнів: вікові 

та індивідуальні психологічні особливості особистості учня, основні психічні 

процеси, зміст педагогічних теорій, основні категорії педагогіки, методи 

педагогічних досліджень, закономірності, принципи та методи навчання та 

виховання, особливості фізичного розвитку учня, функціональні обов’язки 

вчителя та класного керівника тощо 

ПРН7 - розуміє основні механізми функціонування природних і суспільних 

територіальних комплексів, окремих її компонентів, класифікує зв'язки і 

залежності між компонентами, знає причини, перебіг і наслідки процесів, що 

відбуваються в них 

ПРН8 - знає елементи теоретичного й експериментального (пробного) 

дослідження в професійній сфері та методи їх реалізації, розуміє сутність 

дисциплін, їх місце та роль у формуванні різносторонньо розвиненого фахівця 

географа 

ПРН12 - застосовує набуті географічні і психолого-педагогічні компетентності, 

сучасні методики і освітні технології, в тому числі і інформаційні, для 

забезпечення для формування в учнів загальних і предметних компетентностей, 

здійснення міжпредметних зв’язків та формування основ цілісної природничо-

наукової картини світу відповідно до вимог державного стандарту  

ПРН24 - аналізує державний стандарт основної (базової) середньої школи і 

навчальні програми з географії та природознавства для планування і 

конструювання основних видів навчальної діяльності учнів 

В результаті вивчення дисципліни ―Інтегровані навчальні дисципліни‖ студент 

повинен: 

знати: 

 місце і значення інтегрування у навчанні; 
 класифікації методів та форм інтегрування навчального процесу; 
 історію виникнення інтегрованого навчання; 
 відмінні риси інтегрованого навчання від традиційного навчання; 
 сучасні вимоги до організації навчально-виховного процесу; 
 роль і можливості організації інтегрованого навчання. 
вміти: 
 використовуючи теоретичні, психолого-педагогічні і методичні знання 



 
 

при вирішуванні практичних навчально-виховних задач; 

 використовувати сучасні прийоми та підходи організації учбового 

процесу шляхом застосування міжпредметних зв’язків; 

 при плануванні і здійсненні навчально-виховного процесу орієнтуватися 

на особистість учня, його мотиви, пізнавальні інтереси і здібності; 
 відокремлювати зі змісту навчання ключові знання, що мають 

системоутворююче значення; 
 вносити в зміст навчання корективи, які відображають події сучасного 

життя; 
 аналізувати ефективність власної педагогічної діяльності; 

 використовувати придбані знання в умовах професійної діяльності. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 135 годин, що становить 4,5 

кредити ЄКТС. 

 

2. Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Інтеграція та інтегроване навчання 

Тема 1. Принципи та прийоми інтегрування у навчальному процесі. 

Мета та принципи інтегрованого навчання. Етапи інтеграції у 

навчальному процесі. Класифікація прийомів інтегрування: за видом 

інтегрування (вертикальна та горизонтальна інтеграція), за рівнем інтегрування, 

за формою інтегрування. Основні характеристики форм інтегрування, які 

використовують у навчальному процесі: інтегрованого курсу, інтегрованого 

уроку та інтегрованого фрагменту уроку. Основні професійні вимоги до 

особистості учителя. Переваги застосування інтегративного підходу на уроках. 
Тема 2. Інтегрований урок у навчальному процесі. 
Керування мотивами навчання. Сучасні мотивації на школу. Види 

мотивацій. Роль учителя в створенні мотивацій на навчання та керування ними. 

Інтегрований урок: особливості підготовки до уроку, способи його організації та 

структури. Типи і форми інтегрованих уроків: урок формування нових знань; 

урок навчання умінням і навичкам; урок використання знань на практиці; урок 

повторення, систематизації та узагальнення знань, закріплення умінь; урок 

контролю та перевірки знань та умінь (в усної або письмової формах); урок 

комплексного контролю знань; комбінований урок. 
Тема 3. Міжпредметні зв’язки в інтегрованому навчанні. 
Принципи теорії міжпредметних зав’язків. Міжпредметні пізнавальні 

завдання і вміння. Види міжпредметних зв’язків: змістовно-інформаційні 

зв'язки; операційно-діяльнісні зв'язки; організаційно-методичні зв'язки. 

Класифікація форм змістовно-інформаційні зв'язків: за складом наукового 

знання; за областю знань; за знаннями про ціннісні орієнтації. 

Класифікація форм операційно-діяльнісних зв'язків: за способом 

практичної діяльності в застосуванні знань на практиці; за способами 

навчально-пізнавальної діяльності; за способами ціннісно-орієнтаційної 

діяльності. Класифікація форм організаційно-методичних зв'язків: за способом 

засвоєння різних видів знання; за широтою здійснення; за часом здійснення; за 

способом взаємозв'язку предметів; по стабільності реалізації; за рівнем 

організації навчально-виховного процесу; за формами організації роботи учнів. 



 
 

 

Змістовий модуль 2. Інтегрування на уроках географії та 

природознавства 
Тема 4. Сучасна концепція шкільної географічної освіти. 
Зміна акцентів в учбовій діяльності в бік посилення інтелектуального 

розвитку учнів. Посилення прикладного напрямку змісту курсів природничих 

дисциплін; особисто-орієнтовані технології навчання. 

Реалізація компетентнісного підходу. Ключові компетенції – пізнавальна, 

інформаційна, комунікативна, організаційна. 

Продуктивна педагогіка. Інтеграція учбового процесу - комплексне 

використання усіх методів навчання: примусового та самостійного, пасивного 

та активного. 

Роль, види та організація самостійної роботи учня: робота над 

підручником та додатковою літературою, ведення конспекту, написання 

доповіді або реферату, складання питань за темою. Пошук інформації в Internet. 
Тема 5. Організація сучасних уроків географії за принципами 

інтегрування. 
Системно-структурний підхід з застосування принципів інтегрування до 

вивчення географії. Порівняльна характеристика організації уроків географії за 

традиційної формою навчання та за принципами інтегрування. 

Планування та організація блоків змісту інтегрованих уроків. 

Застосування диференційованого підходу до учнів при побудові інтегрованого 

уроку. Складання алгоритмів дій при відповіді на запитання та вирішення задач 

з географії. Роль письмових відповідей в розвитку географічного мислення 

учнів. 

Використання сучасних технологій на уроках географії (онлайн 

платформ, мультимедійних технологій, інтернет ресурсів). 
Тема 6. Організація сучасних уроків природознавства за принципами 

інтегрування. 
Системно-структурний підхід з застосування принципів інтегрування до 

вивчення природознавства. Порівняльна характеристика організації уроків 

природознавства за традиційної формою навчання та за принципами 

інтегрування. 

Планування та організація блоків змісту інтегрованих уроків. 

Застосування диференційованого підходу до учнів при побудові інтегрованого 

уроку. Складання алгоритмів дій при відповіді на запитання та вирішення задач 

з природознавства. Роль письмових відповідей в розвитку географічного 

мислення учнів. 

Використання сучасних технологій на уроках природознавства (онлайн 

платформ, мультимедійних технологій, інтернет ресурсів). 
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16. Електронні інформаційні ресурси 

1. Сайт издательского дома 1сентября http://1september.ru/ 
2. ГОУ Ярославской области Институт развития образования 

http://www.iro.yar.ru/m_letter/himia.htm 
3. Банк передового педагогического опыта http://www-windows-

1251.edu.yar.ru/russian/pedbank/index.html 

4. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов для учреждений 

общего и начального профессионального образования http://school-

collection.edu.ru/ 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання залік. 

 

5. Методи діагностики успішності навчання студентів здійснюється 

шляхом: поточного контролю – поточне усне опитування (індивідуальне 

або фронтальне), або тестування; опитування на практичних заняттях; 

модульного контролю - тести. 
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