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ІНТЕГРОВАНИЙ МЕТОД НАВЧАННЯ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ  

ІНОЗЕМНИХ МОВ 
 

Розглянено особливості функціонування інтегрованого методу в процесі навчання іноземних мов, як ефективного, мотиваційного 

засобу на шляху оволодіння іноземними мовами. Подано основні визначення таких понять як «інтеграція», «інтеграція навчання», 

а також встановлено зв'язок та логічну співставленість цих понять з методичною наукою. Автором зроблено аналіз основних 

функцій, форм та принципів даного методу, а також особливості інтегрованого заняття, як  роботи на занятті. 
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предметні зв’язки.  

 
Постановка проблеми. Ефективність викорис-

тання інтегрованого методу навчання разом з інши-
ми новітніми методами для підвищення рівня знань 
та мотивації у студентів у процесі вивчення інозем-
них мов. Роль педагога в процесі реалізації освітньої 
функції, а також особливості інтегрованого навчан-
ня, що являється не простим методичним завданням 
для педагога та вимагає збалансованого підходу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Інтеграційні процеси у професійній освіті останніми 
роками посідають щораз важливіше місце, оскільки 
вони спрямовані на реалізацію нових освітніх ідеалів 
– формування цілісної системи знань і вмінь особис-
тості, розвиток їх творчих здібностей та потенційних 
можливостей. Тому дослідження інтегрованого 
підходу до навчання не втрачає своєї актуальності. 
Розглядом цієї проблеми займалися такі відомі 
педагоги, як В.В.Давидов, І.Я.Лернер, В.О.Онищук, 
В.Ф.Паламарчук, М.М.Скаткін, В.О.Сухомлинсь-
кий. Разом із тим, інтеграція сприяє системному i 
цілісному пізнанню світу. Ці загальні положення 
відносяться до використання інтегративних зв’язків 
при вивченні будь - якого навчального предмета. 
Наукові основи цієї педагогічної технології закладе-
но в працях І. П. Павлова і І. М. Сєченова. Згодом 
учені - психологи, проаналізувавши особливості 
мислення та пам’яті, дійшли висновків, що процес 
навчання має бути побудований таким чином, щоб 
формувати в учнів здатність відтворювати раніше 
засвоєні знання для міцного запам’ятовування 
нового матеріалу.   

Мета статті. З’ясувати особливості 
функціонування інтегрованого методу, а також 
продемонструвати важливість запровадження нових 
підходів та методів до процесу навчання на 
противагу традиційним. 

Основні результати дослідження. Поняття 
«інтеграція» походить від латинського integer — 
«цілісний», що передбачає створення єдиного 
освітнього простору навчальних дисциплін. 
«Інтеграція — це глибоке взаємопроникнення, 
злиття, в одному навчальному матеріалі узагальне-
них знань з тієї чи іншої галузі». Інтеграція – це 
процес взаємопроникнення структурних елементів 
різних галузей навчання, який супроводжується 
узагальненням та комплексністю знань. У філософ-

ському енциклопедичному словнику подано таке 
визначення цього поняття: «Інтеграція – це певна 
сторона процесу розвитку, пов’язана з об’єднанням у 
ціле різнорідних частин і елементів». Процеси 
інтеграції можуть мати місце в межах існуючої 
системи. У такому разі вони ведуть до піднесення 
рівня її цілісності та організованості або до 
виникнення нової системи. Вперше поняття 
«інтеграція» було використано в ХVII столітті Я. А. 
Коменським у роботі «Велика дидактика»: «Все, що 
знаходится у взаємозв’язку, повинно викладатися у 
такому ж взаємозв’язку».  

Інтегрований метод навчання має двояке 
значення: з одного боку словосполучення «інтеграція 
навчання» тлумачиться як «підбір та об’єднання 
навчального матеріалу з різних предметів з метою 
цілісного, системного й різнобічного вивчення 
важливих наскрізних тем» [2, с. 40].  Студенти, 
опановуючи іноземну мову, отримують знання з 
багатьох галузей науки, мистецтва, культури, а також 
повсякденного життя. Філософською основою 
міжпредметної інтеграції є принцип системності. 
Отже, опанування прийомом перенесення знань про 
один предмет під час засвоєння іншого робить 
аналітико - синтетичну діяльність студентів більш 
цілеспрямованою, підвищує ефективність навчання, 
забезпечує логічну послідовність у виконанні як 
загальних, так і конкретних завдань. Інтегрований 
підхід можна розглядати, також, з іншого боку, тобто 
його застосування та тлумачення в межах певної 
науки чи дисципліни. Методика викладання інозем-
ної мови показує, що одним із найпродуктивніших 
форм проведення занять досягається при 
використанні принципу інтегрованого підходу в 
поєднанні з комунікативним принципом в тому 
розумінні, що об’єднуються всі види розмовної 
діяльності: читання, письмо, говоріння й 
прослуховування. Основною метою видів розмовної 
(комунікативної) діяльності - оволодіння мовою на 
розмовному рівні, тому  у вивченні іноземної мови 
для досягнення комунікативних цілей студенти 
природно об’єднують (інтегрують) у межах самого 
предмету між предметні забезпечуючи собі 
ґрунтовні та зрозумілі знання, які можна ефективно 
застосовувати на практиці. Саме таким вмілим 
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поєднанням можна досягнути високого результату в 
процесі оволодінням іноземної мови. 

Оскільки існуюча освіта предметно - центрична, а 
інтеграція складає основу будь-якої освітньої 
системи, перехід освіти у сучасних умовах на якісно 
новий рівень насправді є рухом від внутрішньо - 
предметної до міжпредметної інтеграції. [7, с. 80]. 
Насправді, процес інтеграції є складним процесом, 
який виник не одразу. Але важливо відзначити те, що 
інтеграція можлива лише за певних умов: 
спорідненість наук, відповідних інтегруючих 
навчальних предметів. Отже, інтеграція предметів у 
сучасній навчальному процесі - реальна потреба часу 
на шляху формування всебічно розвиненої 
особистості, яка в освіті виконує такі функції: 
освітню, виховну, розвивальну, конструктивну, 
методологічну. 

 методологічна функція — формування в уч-
нів сучасних уявлень про досліджувані дисципліни; 

 освітня функція — формування таких якос-
тей та знань, як системність, глибина, усвідомленість 
і гнучкість; 

 розвивальна функція — формування пізна-
вальної активності, подолання інертності мислення, 
розширення кругозору; 

 виховна функція — формування наукового 
світогляду; 

 конструктивна функція — удосконалення 
змісту навчального матеріалу, методів і форм 
організації навчання. 

Інтеграція може мати різні форми: предметно-
образну, понятійну, світоглядну, діяльнісну, 
концептуальну. 

Серед основних принципів створення 
інтегрованої дидактичної системи виділяють такі: 
цілісності, системності, структурності, 
багаторівневості, відповідності дидактичної 
системи соціальним, культурним, природничим, 
науково-технічним сферам суспільного життя. 
Реалізація цих принципів дозволяє оптимізувати 
навчальний процес, і результатом функціонування 
інтегрованої дидактичної системи є: 

а) на рівні навчальної теми – встановлення 
системності в окремих фрагментах засвоєного 
студентами матеріалу;  

б) на рівні навчального модуля – виявлення 
співвідношень найбільш значущих елементів 
навчального матеріалу, загальної системності, 
комплексності та інтегративності культурологічних і 
спеціальних знань, способів діяльності; [3, с. 273] 

в) на рівні навчального предмета – інтегрування 
культурологічних, загальнонаукових і спеціальних 
знань і умінь; 

 г) на рівні навчальних циклів – досягнення 
єдності загальної і спеціальної підготовки студентів, 
їх системної цілісності [1, c. 100]. 

Як було зазначено у праці Ю.Г. Абрамової саме 
іноземна мова, як ніяка інша дисципліна, відкрита 
для численних міжпредметних зв’язків, для 
використання інформації з інших галузей знань [3, с. 
273]. Адже всі теми навчального матеріалу з 
іноземної мови пов’язані з іншими науками: 
вивчаючи про країни рідною мовою яких є 

англійська, німецька та інші мови неможливо не 
звернутися до географії, історії, країнознавства, щоб 
дізнатися про спосіб життя і побут того чи іншого 
народу, біографії відомих людей і так перелічувати 
можна багато. 

Основними методичними принципами, які забез-
печують інтеграцію завдань з мови вважаються такі: 

- постійний взаємозв’язок теоретичних 
відомостей (знань) з їх застосуванням; мовні знання 
всистемі опанування мови є важливим засобом 
формування, вираження і удосконалення думки; 

- активний характер навчання: опанування мови 
має стати активним процесом, який забезпечить 
органічне поєднання різних сфер життя, оскільки 
іноземна мова не функціонує сама по собі; 

- мовні знання, мовленнєві уміння й навички слід 
розглядати як умову й компонент розвивального 
навчання [2, с. 45]. 

Маючи ряд переваг, інтегроване навчання мови 
дозволяє поєднувати тематичний і нетематичний 
(не об’єднаний однією тематикою) підходи 
проведення занять. Вибрана тема повинна бути 
інформативною, цікавою і важливою для студентів, а 
також давати велику кількість мовних форм і 
функцій. Інтегрований підхід, який природно 
передбачає і гуманістичний підхід до навчання, 
дозволяє створити позитивну емоційну атмосферу. 
Цього можна досягти таким способом: саме заняття 
має стимулюючий, інформаційний характер (з 
обов’язковим поєднанням соціокультурної 
інформації) і відповідає темі, яка вивчається. 

Інтегроване заняття — це складна форма 
роботи, яка вимагає тривалої, ретельної підготовки. 
Вона активізує навчально - пізнавальну діяльність 
учнів та студентів, що забезпечує їм можливість 
учитися самостійно працювати з додатковими 
джерелами інформації, широко використовувати 
освітні ресурси Інтернету. Це дозволяє створити 
раціональну комплексну систему навчання, сприяє 
цілісному, якісному засвоєнню студентами 
фундаментальних знань, виявленню причинно - 
наслідкових зв’язків між навколишніми подіями та 
стандартними алгоритмічними структурами. 
Інтегроване навчання надзвичайно актуальне. Воно 
передбачає створення нової навчальної інформації 
відповідно до нових технологій. Суть полягає в тому, 
що студент сприймає предмети та явища цілісно, 
системно, емоційно. 
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Для ефективного проведення інтегрованих 
занять необхідні наступні умови: 

 правильне визначення об’єкту вивчення, 
ретельний відбір змісту; 

 високий професіоналізм викладачів, що забез-
печить творчу співпрацю при підготовці заняття; 

 включення самоосвіти студентів у навчальний 
процес; 

 використання методів проблемного навчання, 
активізація розумової діяльності на всіх етапах 
заняття; 

 продумане поєднання індивідуальних і 
групових форм роботи; 

 обов’язкове врахування вікових 
психологічних особливостей студентів. 

Інтеграційні процеси тісно переплітаються зі 
впровадженням інноваційних технологій, метою 
яких є розвиток творчої особистості. [6, c. 20] 

Інтегрування — це не тільки особливе 
комбінування навчального матеріалу, а й спосіб 
організації навчальної діяльності, який передбачає: 

o аналіз навчального матеріалу з різних позицій; 
o виокремлення головного; 
o робота з уже відомим у новому аспекті; 
o виконання навчальних завдань; 
o виконання завдань творчого характеру. 
Висновки: Інтегрування дозволяє створити на 

уроці атмосферу співробітництва. Уміння співпра-
цювати виникає поступово. Це має стати однією зі 
стратегічних цілей учителя чи викладача. Саме інте-
грований підхід дозволяє використовувати емоцій-

ний вплив на студента, органічно поєднати логічні й 
емоційні підґрунтя, побудувати систему наукової та 
естетичної освіти на основі широкого використання 
виховної мети уроку й усебічного розвитку суб’єкта 
освітнього процесу — учня чи студента. Інтегроване 
заняття вимагає від викладача додаткової підготовки, 
чималої ерудиції, високого професіоналізму. 
Безперечно, він повинен вміти реалізовувати освітню 
функцію, тобто допомагати студентам в оволодінні 
уміннями вчитися, розширювати свій світогляд та 
пізнавати різні системи понять, через які можуть 
усвідомлюватися інші явища. Дуже важливо - в 
неосяжному потоці сучасної інформації навчити 
студентів впорядковувати її в різних аспектах, інте-
гровано мислити, самостійно систематизувати набуті 
знання, творчо застосовувати їх на практиці. Застосо-
вуючи технологію інтегрованого навчання, надзви-
чайно важливою є здатність викладача управляти 
діяльністю групи в цілому та кожного окремого 
студента. Педагог має використовувати активні ме-
тоди навчання (роботу в малих групах, парах), 
застосовувати засоби мультимедіа, вірно коригувати 
кількість часу відведеного на самостійну роботу на 
занятті Особливим є те, що інтегрований підхід 
дозволяє застосовувати на заняттях найрізноманіт-
ніші види роботи, зберігаючи при цьому принципи 
комунікативності, ситуативності, новизни та індиві-
дуальності. Узгоджуючи теми фахових дисциплін та 
іноземної мови, викладач повинен здійснювати 
правильний добір відповідних матеріалів: текстів, 
завдань, вправ, презентацій, фільмів тощо. 
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Soltusik I.  
INTEGRATION METHOD IN THE PROCESS OF FOREIGN LANGUAGES STUDYING  
It is considered the main features of functioning the integration method in foreign languages studying as the effective, motivating means on the 
way of mastering the foreign languages. It is given the major definitions of such notions as “integration”, “integration study” and also is 
shown the connection between these notions and the methodology. The analysis of the main functions, forms and principles of the given method 
and the peculiarities of the integral lesson are made by the author of the article. 
Key words: integration, method, integration study, educational process, communicative notion, humanistic approach, interpersonal 
connections. 
 
Солтысик И.В.  
ИНТЕГРИРОВАННЫЙ МЕТОД ОБУЧЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 
Рассмотрено особенности функцыонирования интегрированного метода в процессе обучения иностранных языков, как 
еффективного, мотивирующого средства на пути овладения иностранными языками. Представлено основние определения 
следующих понятий как «интеграция», «интеграция обучения», а также установлено связь и логическое соотношение с 
методической наукой. Автором сделан анализ основних функций, форм и принципов данного метода, а также особенности 
интегрированного занятия, как работы на занятии. 
Ключевые слова: интеграция, метод, интегрированное занятие, образовательное простанство, коммуникативный принцип, 
гуманистический подход, межпредметние святи. 


