
Практичне заняття № 3 

ТЕХНОЛОГІЯ  ІНТЕГРОВАНОГО  НАВЧАННЯ ПРИ  ВИВЧЕННІ 

ОСВІТНЬОЇ  ГАЛУЗІ „СУСПІЛЬСТВОЗНАВСТВО” 

План 

1. Процес інтеграції у педагогічній науці. 

2. Характеристика інтегрованих курсів. 

3. Характеристика технології інтегрованого навчання. 

4. Інтеграція курсу „Я у світі” з іншими предметами. 

5. Особливості проведення уроків із курсу „Я у світі” за інтегрованою 

технологією навчання. 
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Контрольні питання 

1. У чому полягає сутність інтеграції? 

2. В чому полягають особливості побудови інтегрованого курсу „Я у світі”? 

3. Чи існує можливість інтеграції курсу „Я у світі” з іншими навчальними 

предметами? З якими? 

4. Як визначають інтегрований урок у сучасній педагогічній науці? 

5. Які важливі елементи інтегрованого уроку? 

6. Як розкривається поняття „інтегрований курс”? 

7. Чи відомі вам сучасні інтегровані курси? Які? 

8. Які рівні інтеграції існують у сучасному освітньому просторі? 

9. Які рівні інтеграції виділяє В. Кукушин? 

10. Які поняття можуть виступати об’єктами інтеграції? Чому? 

11. Розкрийте поняття „інтегрований курс”. 

Завдання для самостійної роботи 

1. Розкрийте зміст ключових понять теми.  

2. Розробити фрагмент уроку „Я у світі” з реалізацією технології 

інтегрованого навчання (тема, клас – на вибір). 

 


