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 Інтеграція є одним із провідних напрямів перетворень освітнього 

процесу в сучасній школі та усунення протиріч між невпинно зростаючим 

обсягом знань і здатністю їх засвоєння учнями.  Інтеграція покликана 

сприяти подоланню фрагментарності знань учнів, забезпечує оволодіння 

ними комплексними знаннями, слугує формуванню їхнього системно-

цілісного світогляду. Інтеграція сприяє формуванню системного мислення, 

позитивно-емоційному задоволенню пізнавальних потреб учнів, економному 

використанню навчального часу [1]. 

Головним завданням освіти сьогодні є підготовка здобувачів освіти до 

сучасного життя, тобто формування в них ключових компетентностей, а 

одним із засобів їх формування є інтеграція навчальних знань.  

Мета інтегрованого навчання – дати цілісне уявлення про довкілля, 

сприяти підвищенню розумової активності школярів, забезпечити 

самовираження, самореалізацію, розвиток гармонійної особистості з 

притаманними їй загальнолюдськими цінностями [2]. 

Упровадження інтеграції в освітній процес сьогодні є актуальним, тому 

що дає змогу:  

– об’єднати споріднений матеріал кількох навчальних предметів 

навколо однієї теми; 

– засвоїти учнями  значний за обсягом навчальний матеріал, досягти 

цілісності знань; 

–  застосувати учнями  набуті знання з різних предметів у житті. 

Інтеграція знань з інших навчальних предметів в освітньому процесі є 

одним із пріоритетних напрямів у новій українській школі, що сприяє 

оптимізації, інтенсифікації навчальної та педагогічної діяльності; упливає на 

формування в учнів якісно нових знань, що характеризуються вищим рівнем 

осмислення, динамічністю їх застосування, розвитком наукового стилю 

мислення [3]. 

Інтеграція знань з інших навчальних предметів в освітньому процесі: 

– сприяє формуванню в учнів цілісного уявлення про явища природи 

та взаємозв’язки між ними;  

– забезпечує розвиток знань і вмінь, що можуть використовуватися 

учнями під час вивчення навчального матеріалу з інших предметів; 

–  створює передумови для застосування отриманих знань на 

практиці в конкретних життєвих ситуаціях [3]. 

Інтеграція  знань з інших навчальних предметів у проєктній діяльності 

на уроках трудового навчання в умовах воєнного стану залежить від уміння 

вчителя об'єднати споріднений матеріал кількох предметів навколо однієї 

теми, опанувати значний за обсягом навчальний матеріал, досягти цілісності 

знань, застосувати набуті знання в житті. Наголошуємо, що вчителю слід 

спочатку проаналізувати власне календарне планування, зіставити матеріал 



різних предметів, визначити теми, близькі за змістом і метою та запланувати 

їх практичне використання. 

Інтеграція знань з математики, інформатики, історії України, 

креслення, мистецтва сприяє реалізації проєктно-технологічної діяльності 

учнів. Предметна діяльність учнів, яка інтегрує в собі знання про процеси 

моделювання, конструювання та технологію виготовлення виробів з опорою 

на графічні,  математичні, ІК-знання та вміння, дає можливість реалізувати в 

освітньому процесі проєктну діяльність. 

Звертаємо увагу, що на етапі вивчення навчального матеріалу 

інформацію вчителю варто структурувати у змістові блоки та визначати 

наявність однотипних елементів. Наприклад, у проєкті «Виготовлення 

комплексного виробу. Стілець» – блок математики (обчислення площі 

правильного багатокутника), блок мистецтва (виконання ескізу виробу) 

тощо. 

Пропонуємо під час проєктної діяльності на уроках трудового навчання 

теми об'єднувати в блоки наприклад, проєкт «Кулінарія»: математика 

(відсотки, дробові числа), історія України (краєзнавчий компонент – 

дослідження життя та побуту); проєкт «Підставка під гарячий посуд»: 

інформатика (графічний редактор, векторні зображення), фізика (фізичні 

властивості деревини), креслення (поділ кола на рівні частини); проєкт 

«Технологія виготовлення вишитих виробів»: мистецтво (розробка 

композиції), математика (пропорція, масштаб). 

З метою реалізації інтеграції знань з інших навчальних предметів у 

проєктній діяльності на уроках трудового навчання в умовах воєнного стану, 

рекомендуємо вчителям: 

– запланувати використання окремих тем (розділів) з інших 

навчальних предметів у проєктній діяльності на уроках трудового навчання 

за календарно-тематичним плануванням; 

– об’єднати споріднений матеріал кількох навчальних предметів 

навколо однієї теми; 

– передбачити перелік об'єктів проєктної діяльності на уроках 

трудового навчання в умовах воєнного стану;  

– визначати очікувані результати проєктної діяльності за кожним 

блоком навчального предмета. 

 Інтеграція знань стимулює пізнавальну самостійність, творчу 

активність та ініціативу учнів. 

Отже, інтеграція знань з інших навчальних предметів у проєктній 

діяльності сприяє: 

– формуванню в учнів цілісного уявлення про навколишній світ, 

системи знань і вмінь; 

– досягненню якісної, конкурентоздатної освіти; 

– створенню оптимальних умов для розвитку мислення учнів у 

процесі вивчення навчальних предметів; 

– активізації пізнавальної діяльності учнів; 



– реалізаціїкомпетентностей,предметнихключових,формуванню

наскрізних умінь. 
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