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ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОЇ ОСОБИСТОСТІ  

ШЛЯХОМ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕГРАЦІЇ В ОСВІТУ 

Пальцева І.В., вчитель хімії, вчитель-методист 

Великомостівський опорний заклад зальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

 

Школа нового тисячоліття – це школа інноваційних перетворень. 

Державним стандартом загальної освіти передбачається одне з найголовніших 

завдань – всебічний розвиток та виховання особистості через формування в 

учнів бажання і вміння вчитися. Педагогічні працівники мають стати 

основною рушійною силою відродження та створення якісної нової 

національної системи освіти, реалізації компетентнісного підходу до 

сучасного освітнього процесу, впровадження інноваційної освітньої 

діяльності. Пошуки шляхів удосконалення системи освіти привели до 

відродження інтеграції навчання. 

Актуальність ідеї інтегрованого навчання в тому, що вона є 

оптимальною для сучасного етапу розвитку національної школи, адже на 

даному етапі є ускладнення змісту освіти, зростання обсягу необхідної 

інформації та зменшення часу, відведеного для її засвоєння. Сьогодні розвиток 

освіти як системи повинен реалізуватися через системні знання, що є 

необхідними для формування цілісного, системного мислення. Ці знання 

можуть бути отримані на основі інтеграції природничих і фундаментальних 

дисциплін, а також повинні орієнтуватися на світовий рівень розвитку науки. 

Такий підхід сприяє відновленню цілісних уявлень про світ, картину світу як 

єдиного процесу.  

Проведення інтегрованих уроків забезпечує: формування в учнів цілісної 

системи уявлень про діалектико-матеріалістичні закони пізнання навколишнього 

світу в їх взаємозв’язку та взаємозумовленості; сприяє поглибленню та 

розширенню знань учнів, діапазону їх практичного застосування до процесів та 

явищ оточуючої дійсності. Вони сприяють розкриттю наукових законів та умов їх 

прояву в різних галузях науки та сферах практичної діяльності, виявленню 

специфіки та можливості прояву закономірностей, законів, ідей, теорій в 

оточуючій дійсності, інтеграції діяльності вчителів із формування загально 

навчальних умінь і навичок учнів (навчально-організаційні, навчально-

інформаційні, навчально-інтелектуальні), розкриттю багатогранності можливостей 

застосування набутих знань учнів у різних галузях науки та сферах діяльності, 

синтезу фактів, явищ, процесів з метою висунення нових ідей, розробки гіпотез, 

інтеграції діяльності вчителів з формування творчої особистості учня, розвитку 

його здібностей. У результаті проведення інтегрованих уроків підвищується рівень 

знань учнів з предмета, який виявляється у глибині понять, що розглядаються, 

закономірностей, за рахунок їх багатогранної інтерпретації з використанням змісту 

різних наук; змінюється рівень інтелектуальної діяльності, що забезпечується 

завдяки вивченню матеріалу з позиції основної ідеї, встановлення взаємозв’язків 

між проблемами; зростає пізнавальний інтерес учнів. 

Тому вчителям хімії необхідно активно залучати в освітній процес 

інтегровані уроки, що дозволить цікаво та актуально реалізувати навчальну 

програму з хімії.   


