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The article deals with the relevance of 
integration of social, natural, technical 
knowledge at geography lessons, which is 
determined by the current level of 
development of science and requirements for 
the education level of school graduates.

Attention is focused on the importance 
of intersubjective connections in school 
education at current stage of education 
reform. An example of mini-notes of binary 
lesson on social-economic geography of the 
world and computer science in the 11-th grade 
of senior profile high school is presented.
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The speed of updating information 
and the diversity of its transmission requires 
from teachers and students general mobility 
in its processing, perception of geospatial 
world, computer skills and information and 
communication technologies, which, in turn, 
aims to develop and form geoinformation 
competence of participants in the 
educational process, which is emphasized in 
the article.
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У статті акцентовано увагу на 
значенні міжпредметних зв’язків у 
шкільному навчанні на сучасному етапі 
розвитку освіти, що обумовлено нинішнім 
рівнем розвитку науки та вимогами до 
ступеня освіченості випускників закладів 
загальної середньої освіти, зокрема 
профільного спрямування. 

На основі міжпредметних зв’язків, 
використаних під час опанування учнями 
змісту географії на профільному рівні, 
подано приклади запитань, завдань та тем 
уроків інтегрованого спрямування.
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Інтеграція різних видів (художньо-
продуктивної, музичної, театральної) 
мистецької освіти дітей дошкільного 
віку, у поєднанні з різними видами  
діяльності (пасивної, активної, 
інтерактивної), сприяє : розвитку  у них 
творчого потенціалу, здібностей, 
емоційного інтелекту; ініціюванню 
розробки індивідуальних освітніх 
траєкторій особистісного становлення, 
процесу само творення.
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У статті висвітлено питання  інтегрованого 
підходу до навчання учнів змісту предметів 
суспільно-гуманітарного циклу. 

Акцентовано увагу на подоланні 
фрагментарності  навчання та, натомість, 
наголошено на значимості оволодіння учнями 
комплексними знаннями, формування у них 
цілісного світогляду. 

Зокрема, проаналізовано доцільність 
міжпредметної інтеграції змісту природничих і 
гуманітарних дисциплін.
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У статті  аналізується тезаурус за 
напрямом «інтеграція»,  зокрема, 
розглядається сутність понять 
«інтегроване навчання», «інтегрований 
урок» .

Доведено переваги змістової 
інтеграції  над  вузько предметним 
навчанням задля підвищення мотивації 
навчання та покращення якості 
проведення  інтегрованого уроку.
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