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Створення єдиного освітнього простору, на чому наголошують у 

положеннях Болонської декларації, невід’ємно супроводжується 

інтеграційними процесами, що виявляються на різних рівнях. Ігнорування цих 

процесів неможливе, оскільки освіта має бути, за словами М. З. Згуровського, 

привабливою, тобто має надавати студенту в першу чергу мобільність між 

вищими навчальними закладами, країнами та перспективу працевлаштування 

та кар’єри не тільки в Україні, але й за кордоном, по-друге, бути доступною з 

точки зору наявності стипендіальних програм та зручною у побутових 

питаннях, тобто відповідати світовим стандартам [5].  

Необхідність мовної підготовки вже не ставиться під сумнів для 

забезпечення мобільності наших випускників, проте підчас навчання в 

університеті вивчення іноземної мови не завжди є добре вмотивованим серед 

студентів, що викликає необхідність створення нових курсів, впровадження 

нових підходів. Одним з таких підходів є інтеграційний. 

У мовній освіті інтеграція проявляється і як поєднання різних методів 

навчання, таких як аудіолінгвальний, комунікативний та інші, й розвиток умінь 

у всіх видах мовленнєвої діяльності: говорінні, аудіюванні, читанні, письмі, і 

поєднання знань з різних дисциплін, що традиційно розглядається як синтез 

краєзнавства, елементів мистецтва, науки та культури [1]. Ми наголошуємо на 

міжпредметній інтеграції, що розглядається як комплексне, взаємопов’язане 

об’єднання іноземної мови з одночасним формуванням професійно значимих 

знань та умінь залежно від майбутнього фаху [4].  

Міжпредметна інтеграція може бути реалізованою на трьох рівнях:  
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1. Міжпредметних зв’язків, що означають існування певного рівня 

відносин між явищами, що вивчаються, спільністю цілей навчання, тобто на 

цьому рівні можливе поєднання будь-яких дисциплін, оскільки акцент 

ставиться на компетентнісному підході. 

2. Дидактичного синтезу, сутність якого полягає в об’єднанні форм 

навчальних занять. 

3. Цілісності, для якого необхідною є повна змістовна та процесуальна 

єдність, що означає як збіг цілей, так і в змісті, принципах, методах та засобах 

навчання. На цьому рівні може йти мова про створення нової дисципліни [2-4]. 

Перераховані рівні стосуються переважно предметів одного циклу, проте, 

якщо ми говоримо про навчання іноземної мови у вищому технічному 

навчальному закладі, міжпредметна інтеграція реалізується при поєднанні 

дисциплін різних циклів, тому можливі такі варіанти. 

Якщо рівень мовної підготовки студентів є недостатнім, то можливе 

тільки базове впровадження міжпредметних зв’язків (наприклад, читання і 

переклад фахових текстів, опрацювання лексичних та граматичних вправ). 

Якщо рівень студентів вищий (В1-В2), то міжпредметні зв’язки можуть бути 

посилені шляхом створення спільних проектів з випускаючими кафедрами, де 

компетенції, що не можуть бути сформовані підчас занять з профільних 

дисциплін з-за їх формату (наприклад, лекції та лабораторні роботи), можуть 

бути компенсовані за рахунок іноземної мови. Якщо ж рівень студентів сягає 

рівня С1, то тут можна вже говорити про впровадження технології занурення, 

коли фахову дисципліну читають іноземною мовою. 

Для ефективної інтеграції треба виділити педагогічні умови, які 

допомагають у формуванні професійної компетентності випускника: крім 

міжпредметного характеру навчання це використання інформаційних 

технологій, що створюють умови для вирівнювання знань студентів, а також є 

корисним інструментом у самодіагностиці, та орієнтація на проблемний підхід, 

пошук нестандартних шляхів розв’язання професійних завдань. 
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Отже інтегроване навчання вже є частково впровадженим у фаховій 

підготовці студентів вищих технічних навчальних закладів, проте його 

потенціал ще не реалізовано в повній мірі. 
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