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 Нові завдання шкільної освіти, спрямовані на компетенізацію всього 

освітнього процесу, визначають нові пріоритети навчання і виховання учнів, 

посилюють вимоги до організації роботи вчителя, пошуку ефективних 

шляхів підвищення якості знань школярів. Тому, щоразу, плануючи урок, 

учитель має розв’язати принципове завдання – як найдоцільніше 

організувати передачу нового матеріалу та зробити учіння цікавим. На 

сучасному етапі розвитку педагогічної теорії та практики важливою умовою 

ефективного навчання учнів, пробудження в них стійкого інтересу до 

свідомого та міцного здобуття знань є розвиток пізнавальної активності 

школярів.  

 Всебічний розвиток особистості багато в чому визначається змістом, 

характером, різноманітністю видів діяльності, що тісно взаємопов’язані. Роль 

пізнання в житті і діяльності школяра значною мірою визначає важливість 

пізнавальної активності у формуванні його особистості. 

 В.І. Лозова розглядає пізнавальну активність учнів як рису особистості, 

яка виявляється у її ставленні до пізнавальної діяльності, що передбачає стан 

готовності, прагнення до самостійної діяльності, спрямованої на засвоєння 

соціального досвіду, накопичених людством знань, способів діяльності та 

знаходить вияв в якості пізнавальної діяльності. 

 Пізнавальна активність дитини – це її внутрішня готовність до 

подальшої участі у процесі оволодіння знаннями, уміннями і навичками та 

виявлення самостійності й творчого підходу до виконання навчальних 

завдань. 

 В основі пізнавальної активності є потреба в набутті нових знань, 

оновленні тих, що є, в осягненні духовної культури суспільства, потреба в 

самовираженні в певній галузі діяльності. Потреба є початком активної 

діяльності дитини. Але потреби активної пізнавальної діяльності не 

виникають у школярів самі по собі [2]. 

 А отже, важливим є створення певних умов для розвитку пізнавальної 

активності учнів, цілеспрямованого педагогічного впливу, що сприяє 

виникненню потреби як джерела активності школярів, певної стимуляції їх 

діяльності [2]. 

З огляду вимог Нової української школи, актуальним напрямком 

удосконалення освітнього процесу, що забезпечує високу активність учнів у 

навчанні, їх самостійність в пізнавальній діяльності, є запровадження  

інтегрованого навчання, оскільки його реалізація пов’язана з наданням 



якісної освіти, конкурентоздатної, спроможної забезпечити кожній людині 

самостійно досягти тієї чи іншої життєвої мети, творчо самостверджуватися в 

різних соціальних сферах. 

 Інтеграція – важлива умова сучасної науки й розвитку цивілізації в 

цілому, адже нинішня стадія наукового мислення дедалі більше 

характеризується прагненням розглядати не окремі ізольовані об’єкти та 

явища життя, а їх більш чи менш широкі єдності. Інтеграція, як вимога 

об’єднання в ціле певних частин чи елементів, є необхідним дидактичним 

засобом, що допомагає створити цілісну картину світу.  

 Навчальний предмет географія за своїм змістом і сутністю є наукою 

інтеграційною. Фізичні, хімічні, біологічні, математичні, астрономічні знання 

допомагають учням установлювати причинно-наслідкові, функціональні, 

логічно-змістові, просторові зв’язки та закономірності між фізичними 

об’єктами і явищами, аналізувати їх сутність, порівнювати ознаки, робити 

узагальнення та висновки. 

 На відміну від інших шкільних предметів географія вчить бачити світ у 

комплексі, у поєднанні природних явищ та наслідків, усвідомлювати 

особисту причетність щодо них та відповідальність людини за зміну 

природних об’єктів. 

 Географія належить до тих дисциплін, що найповніше формують 

цілісну картину світу, планетарне мислення дитини. Світ, що є об’єктом 

вивчення географії як науки, дуже багатогранний, у ньому тісно 

переплітаються події, процеси, явища, що є об’єктом вивчення фізики й хімії, 

біології й екології, астрономії й математики. Часто питання, що 

розглядаються на уроці, виходять за межі суто географічної науки і для того, 

щоб розкрити їх, потрібно поєднувати знання географічні із знаннями основ 

наук суміжних дисциплін, тобто здійснювати інтеграцію навчальних 

предметів. 

 Запровадження в процесі вивчення географії інтегрованих уроків, тобто 

органічне поєднання на уроці відомостей з інших предметів при вивченні тієї 

чи іншої теми, сприяє інформаційному збагаченню сприймання, мислення і 

почуттів учнів. При цьому використання цікавого матеріалу дозволяє учням з 

різних сторін пізнати якесь явище, поняття, досягти цілісності знань.  

 Для вивчення курсу шкільної географії інтеграція освітнього процесу 

надає можливість вирішити такі завдання: 

– вийти на рівень формування синергетичного мислення, що дозволяє 

учням знайти і зрозуміти єдині закономірності розвитку природи і 

суспільства, сформувати цілісне синтезоване сприйняття наукових питань; 

– створити найсприятливіші умови для розвитку інтелектуальних умінь 

учнів, активізації їх мислення, формуванню дослідницького типу 

особистості; 

– навчити учнів застосовувати теоретичні знання в практичному житті, 

конкретних життєвих, професійних ситуаціях; 

– наблизити процес навчання до життя. 



Неможливо вивчити географію без пояснення фізичної природи явищ 

та процесів. Знання хімії допомагає учням зрозуміти явища карсту, солоності 

вод, природу мінералів та гірських порід, кругообіг речовин в природі; 

знання історії – вивчити населення та господарство світу, краще усвідомити 

суспільно-економічні явища; знання математики надають можливість вільно 

користуватися величезною кількістю географічних показників, графіками, 

картами, діаграмами та вільно будувати їх; знання біології та хімії сприяє 

кращому усвідомленню процесів відтворення ґрунтів та поширення 

природних зон тощо. 

 Інтегрований урок є одним з ефективних шляхів формування 

природознавчих знань в умовах глобалізації освітнього процесу, метою якого 

є розкриття загальних закономірностей, законів, ідей, теорій, відображених у 

різних науках та відповідних навчальних предметах [3]. 

 Основою інтегрованих уроків є міжпредметні зв’язки, що дозволяють 

учням глибше, всебічно, цілісно, системно пізнати об’єкт вивчення.  

 Завдяки тісним зв’язкам географії з багатьма шкільними предметами 

вчитель має значні можливості використовувати в процесі навчання бінарні 

та інтегровані уроки, у ході проведення яких важливим є актуалізація та 

конкретизація знань.  

Під актуалізацією слід розуміти створення на уроці такої ситуації, коли 

в пам’яті учня відновлюються необхідні знання. При цьому справжня 

наступність у вивченні матеріалу виникає тоді, коли відновлені знання 

конкретизуються, тобто переносяться на нові об’єкти вивчення конкретної 

теми. Інакше реалізація міжпредметних зв’язків набуває формального 

характеру. Конкретизація знань здійснюється за допомогою бесід, роботи із 

зіставленням дидактичних матеріалів, інтерактивних вправ. 

 Для забезпечення якісної освіти інтегрований урок з предмету потребує 

використання географічних завдань. Завдання інтегрованого характеру 

можна використовувати на різних етапах інтегрованого уроку, а саме: 

– на етапі мотивації навчальної діяльності учнів; 

– на етапі актуалізації та корекції опорних знань; повторення й аналіз 

основних фактів, подій, явищ; 

– на етапі творчого перенесення знань і навичок учнів у нові ситуації; 

–  на етапі узагальнення та систематизації навчальних досягнень учнів, 

основних ідей та наукових теорій з предметів, що є складниками 

інтегрованого курсу. 

Найбільш продуктивно інтегровані завдання можна використовувати 

на інтегрованих уроках формування практичних умінь і навичок, де головну 

увагу варто приділити виконанню вправ під час вивчення нового матеріалу 

(вступні мотиваційні та пізнавальні вправи), первинне застосування нових 

знань (пробні вправи, самостійне застосування учнями знань у стандартних 

ситуаціях, творче перенесення знань і навичок у нові ситуації (творчі 

вправи). Також інтегровані завдання доцільно застосовувати при проведенні 

інтегрованих  уроків формування понять, що передбачають вивчення нового 



матеріалу, виведення законів і правил, тобто осмислення всього вивченого на 

основі формування понять. 

 Розвитку пізнавальної активності учнів сприяє створення передумов 

для формування в них творчого інтегративного мислення. Звідси інтегровані 

завдання з географії повинні широко використовуватися на творчому рівні з 

метою глибокого, свідомого, ґрунтовного засвоєння учнями знань з предмету 

та успішного розв’язання ними комплексних творчих, дослідницьких  

завдань [3]. 

Наведемо приклади завдань з теми «Материки та океани – великі 

природні комплекси географічної оболонки» (7 клас), що ґрунтуються на 

використанні знань з теми «Взаємодія тіл» з курсу фізики 7 класу: 

1. Чому південно-західні постійні вітри в помірному поясі північної 

півкулі відхиляються настільки, що дмуть із заходу на схід, утворюючи 

західні вітри? 

2. Система течій у Світовому океані утворює багато колових систем, 

наприклад: Південна пасатна течія – Бразильська течія – течія Західних  

вітрів – Бенгельська течія. Бенгельську та Бразильську течії, на відміну від 

інших двох, не рухають постійні вітри. Чому ж виникають течії? 

3. Течію Гольфстрім порівнюють з потужним обігрівачем Західної 

Європи. Які фізичні властивості (показники) забезпечують вплив течії на 

узбережжя? 

4. Чому руйнівні циклони, що виникають у тропічних широтах по 

обидві сторони від екватора, не загрожують мореплавцям біля західних 

берегів Африки, Південної Америки, Австралії? 

Приклади завдань до курсу географії 7 класу, що ґрунтуються на 

знаннях з курсу біології 6 класу: 

 1. Розкрийте взаємозв’язки між географічними закономірностями 

розподілу тепла й вологи на Землі та пристосуванням рослин до різних 

кліматичних умов. 

2. Чому листя акації, баобабу в савані розгорнуто майже паралельно до 

променів сонця й не дає тіні, а листя лавра, секвойї, туї в лісовій зоні 

Північної Америки розгорнуто перпендикулярно до сонячного світла? 

 При цьому варто зазначити, що завдання повинні комплектуватися, 

насамперед, за рівнями знань. Так, завдання І-ІІ рівнів спрямовано на 

закріплення та відпрацювання навчального матеріалу, завдання ІІІ-IV рівнів – 

на освоєння нових знань. 

 Особливу категорію становлять творчі завдання IV рівня, що є 

важливими для розвитку в школярів творчого мислення, адже географія – це 

комплексна наука. А отже, розв’язання творчих дослідницьких завдань 

потребує від учнів інтеграції знань та вмінь з кількох дисциплін. Наприклад:  

1. У пошуках нових заходів щодо збереження природних ресурсів 

людство намагається використовувати метод, що пов’язаний із 

застосуванням штучно виготовлених замінників, та який створює низку 

проблем. Які це проблеми та як вони розв’язуються? Чи застосовують цей 

метод у вашій місцевості? 



2. Відомо, що людство нераціонально використовує природні ресурси 

Світового океану і, як наслідок, виснаження та забруднення води призводить 

до порушення природного кругообігу речовин. З’ясуйте, як припинити 

глобальну короткозорість людства стосовно використання природних 

ресурсів Світового океану? Чи постраждає Україна від таких наслідків? 

Інтеграція освітнього процесу є важливою з огляду формування в учнів 

ключових компетентностей, необхідних для громадянина, який вміє 

ухвалювати відповідальні рішення, діяти в різноманітних ситуаціях.  

Використання завдань інтегрованого змісту, що потребують знань з 

інших навчальних предметів є одним із ефективних шляхів конструювання 

компетентнісно орієнтованих уроків. Такі уроки сприяють цілісному 

сприйняттю матеріалу, що вивчається, набуттю навиків практичного 

використання, формування позитивного емоційного ставлення до процесу 

пізнання та предмету вивчення.  

Формуванню в учнів ключових компетентностей сприятиме 

розв’язання творчих завдань, що потребують знань з інших шкільних 

предметів. Наприклад: 

Останнім часом говорять не тільки про дуже велике економічне 

значення, а й нову геополітичну роль терміналів зрідженого газу для країн 

Західної Європи. Складіть проєкт «Створення міжнародного консорціуму з 

транспортування зрідженого газу» у вигляді есе та спробуйте обґрунтувати в 

ньому функцію (місце) для України, а також виконайте завдання: 

– розрахуйте транспортні та сумарні витрати постачання зрідженого 

природного газу до однієї з країн Європи. Для отримання необхідних для 

розрахунків інформації та показників скористайтесь Інтернет-ресурсами; 

– використовуючи картографічний матеріал, оцініть 

конкурентоздатність зрідженого газу в порівнянні з транспортуванням за 

допомогою газопроводів; 

– сформулюйте глобальну проблему в рамках якої розвиватиметься 

Ваш проект та лозунг (англійською мовою) для його популяризації; 

– спрогнозуйте геополітичні та екологічні ризики в діяльності 

консорціуму, їх вплив на вирішення соціальних проблем України.  

Розв’язання запропонованих завдань сприятиме формуванню в учнів 

таких ключових компетентностей: 

1. Спілкування державною мовою: складіть опис проєкту у вигляді 

есе «Створення міжнародного консорціуму з транспортування газу». 

2. Спілкування іноземними мовами: складіть лозунг англійською 

мовою, що можна було б використати для популяризації вашого проєкту.  

3. Математична грамотність: розрахуйте транспортні та сумарні 

витрати постачання зрідженого природного газу до однієї з країн Європи. 

4. Компетентності в природничих науках і технологіях: 

використовуючи картографічний матеріал, оцініть перспективи використання 

зрідженого газу та його конкурентоздатність у порівнянні з 

транспортуванням газопроводами.  



5. Інформаційно-цифрова компетентність: необхідні для 

розрахунків показники знайдіть в Інтернет-ресурсах, підготуйте презентацію. 

6. Соціальні і громадянські компетентності: обґрунтуйте, як 

порушена проблема може вплинути на енергетичну незалежність України. Чи 

може використання зрідженого газу сприяти зниженню комунальних тарифів 

в Україні? 

7. Підприємливість: складіть проект «Створення міжнародного 

консорціуму з транспортування газу» у вигляді есе; використовуючи власні 

знання про природноресурсний та транзитний потенціал (сланцевий газ, 

газосховища), обґрунтуйте перспективи Україна на світовому ринку газу.   

8. Загальнокультурна грамотність: визначте імовірний вплив 

чинників ісламського фундаменталізму на зовнішню політику країн-

експортерів. 

9. Екологічна грамотність: як вплине використання зрідженого 

газу на загальний стан екологічної ситуації у країнах Європи та чи не нанесе 

транспортування газу шкоди екології вздовж обраного маршруту ? 

Важливим напрямком організації інтегрованого навчання є  

застосування методу проєктів, що передбачає розв’язання конкретної 

проблеми, з одного боку, ураховуючи різноманітні методи й засоби навчання, 

з іншого – інтегрування знань, умінь з різних галузей науки, техніки тощо. 

До того ж оформлення проєктів повинно здійснюватися відповідно до вимог 

проєктної документації. 

Варто також зазначити, що різні розділи курсу шкільної географії 

мають теми творчого характеру, що потребують проведення досліджень та 

мають інтегративну складову. Наведемо приклад тем досліджень творчого 

характеру: 

1. Взаємодія Світового океану, атмосфери та суходолу, її 

наслідки (7 клас). 

2. Нова Зеландія – високорозвинена країна зі сприятливими умовами 

для ведення бізнесу (10 клас). 

3. «Бананові республіки»: типові ознаки та сучасний розвиток  

(10 клас). 

4. Екологічні виміри економічного зростання в країнах Азії (10 клас). 

З 2008 року в 10-11 класах закладів загальної середньої освіти 

відбувається впровадження експериментального інтегрованого курсу 

«Природничі науки». 

Вивчення цього інтегрованого курсу здійснюється за 4-ма навчальними 

програмами, що мають гриф Міністерства освіти і науки України (наказ від 

23.10.2017 № 1407 «Про надання грифу МОН України навчальним 

програмам для учнів 10-11 класів закладів загальної середньої освіти».  

Мета курсу – дати цілісне наукове бачення світу, розвивати 

допитливість та вміння застосовувати наукові знання в повсякденному житті. 

Водночас складність полягає в тому, що пілотується курс без належного 

методичного супроводу: в умовах відсутності підручників, відповідних 

розробок занять, дидактичних матеріалів тощо.  



У цілому процеси глобалізації, що відбуваються нині у світі, значною 

мірою впливають на інтеграцію освітнього процесу. Запровадження 

інтегрованого навчання при вивченні географії є вимогою часу. 

Інтеграція означає об’єднання в одне ціле будь-яких частин, 

відновлення, поповнення, взаємодоповнення, узгоджений розвиток. 

Провідний дидактичний інструмент інтеграції – це міжпредметні зв’язки. 

Використання міжпредметних зв’язків як однієї з форм навчальної 

діяльності дозволяє не лише поєднати на одному уроці інформацію з різних 

дисциплін, а й сприяє підвищенню пізнавальної активності учнів, кращому 

засвоєнню знань та вмінь, більш глибокому сприйняттю й осмисленню 

понять, що вивчаються [1]. 

 Уміле використання інтеграції в освітньому процесі сприяє 

формуванню в учнів єдиної картини світу, наукового світогляду, озброює їх 

системою знань із споріднених предметів, забезпечує повноцінний характер і 

суспільно необхідний рівень освіти.  

 Отже, за інтеграцією навчального процесу майбутнє, бо вона 

найкращим чином сприяє формуванню в учнів ключових компетентностей.

 Саме тому кожен учитель має, насамперед, сам зрозуміти та 

усвідомити важливість порушеної проблеми, а також докласти зусиль для 

впровадження в освітній процес інтегрованого навчання як важливої форми 

розвитку пізнавальної активності учнів, що значною мірою залежить від 

методики викладання предмету, від того, як майстерно буде побудовано 

навчальну роботу.  
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