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РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ПРИРОДОЗНАВСТВА
ДЛЯ ПРОФІЛЬНОЇ ШКОЛИ
Постановка проблеми. Політично-економічні та культурні перетворення в
суспільстві викликали необхідність розвитку системи освіти та зміну освітньої парадигми,
в основі якої лежать загальні тенденції гуманізації, гуманітаризації освітніх процесів,
інтеграції змісту освіти, переходу від вузькопредметного до галузевого розуміння цього
змісту. У зв’язку з майбутнім упровадженням запровадженням Концепції профільного
навчання в старшій школі питання організації профільного навчання, в тому числі
розробка нового навчально-методичного забезпечення інтегрованих шкільних предметів і
підготовка вчителів до їх викладання, набуває особливої ваги. Ця проблема вимагає
значних витрат і в часовому, і в матеріальному, і в кадровому вимірі. Отже, актуальність
теми нашого дослідження зумовлена як майбутніми змінами в структурі шкільної освіти в
старшій школі, так і здатністю післядипломної педагогічної освіти вирішити проблему
перепідготовки вчителів до впровадження в старшій школі інтегрованих курсів. Ця
модель вирішення проблеми пов’язана з меншими затратами часу, ніж у ВНЗ, і є більш
мобільною.
Метою нашої розвідки є висвітлення досвіду організації готовності інституту
післядипломної освіти до перепідготовки вчителів природничого циклу спеціальності
«Учитель природознавства».
Аналіз останніх публікацій і досліджень. На сьогодні в нашій країні відомо три
концепції профільного навчання в старшій школі: 2003 р. (схвалена рішенням Колегії
Міністерства освіти і науки України № 10/2-2 від 25. вересня 2003 р.), 2009 р.
(затверджена наказом Міністерства освіти і науки України № 854 від 11 вересня 2009 р.) й
остання, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України № 1456 від 21 жовтня
2013 р. [4; 5; 6]. Нині ведеться робота над четвертим проектом концепції профільного
навчання. Принагідно до теми нашого дослідження зауважимо, що попри несхожість
різних редакцій концепції, усі вони мають спільну рису, а саме пропонують вивчати в
профільних класах сусільно-гуманітарного та художньо-естетичного напрямів
природознавство – інтегрований предмет з елементами фізики, хімії, біології. У цьому
переконує й досвід зарубіжних країн, зокрема Іспанії, Данії, Кіпру, Німеччини, Франції,
Швеції, де школярі вивчають інтегровані курси природознавства [8, с. 318–365]. Відтак
необхідність розв’язання проблеми готовності вчителів до викладання нового курсу є
очевидною впродовж уже понад 10 років.
Виклад основного матеріалу дослідження.Як ми мали змогу переконатися, у
вітчизняній педагогіці існує об’єктивна необхідність у найкоротший термін підготувати
вчителів, готових викладати новий інтегрований курс «Природознавство» в профільній
школі. Шляхів вирішення цієї проблеми може бути два: підвищення кваліфікації в системі
закладів післядипломної педагогічної освіти та професійна підготовка на базі ВНЗ
педагогічного спрямування [6]. Однак, зважаючи на те, що в процесі перепідготовки
вчителя природничих дисциплін необхідно переорієнтувати його професійне мислення і
весь попередній педагогічний досвід на викладання принципово іншого предмета,
традиційна система підвищення кваліфікації є, на думку вчених, недостатньо ефективною
для перепідготовки вчителя. Це пов’язано насамперед із короткотривалістю курсів
підвищення кваліфікації, їхньою предметною спрямованістю та залежністю від базового
рівня підготовки вчителів. Альтернативою в цьому разі може стати така програма
перепідготовки педагогів, яка б не лише формувала предметну компетентність учителя
природознавства, але й підвищувала базовий рівень професійної підготовки педагога до

рівня вчителя профільної школи. Інтегрований курс «Природознавство», рекомендований
для вивчення в класах гуманітарного профілю, мусить враховувати інтелектуальні та
психічні особливості учнів-гуманітаріїв. Перебудова освітньої галузі «Природознавство»
для гуманітарних профілів навчання тягне за собою не тільки (і не стільки) скорочення
обсягу навчального матеріалу, як зміну фундаментальних підходів, на які спирається
методична система курсу.
Тут доречно наголосити на ще одній причині, чому професійну перепідготовку
вчителів природознавства варто проводити саме в закладах післядипломної освіти,
конкретно – в Полтавському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти
ім. М.В. Остроградського. У 1999 р.на базі Полтавського обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського був створений Науковометодичний центр інтеграції змісту освіти Інституту педагогіки НАПН України, до складу
якого увійшли співробітники ПОІППО ім. М.В. Остроградського, науковці лабораторії
інтеграції змісту освіти Інституту педагогіки НАПН України, очолюваної академіком
В.Р. Ільченко, та численні вчені з різних наукових установ країни. Саме співробітники
цього центру першими і єдиними в Україні розробили і широко втілили в шкільну
практику освітню модель «Довкілля», основною характеристикоюякої є цілісність змісту
освіти, що досягається на основі усвідомлення учнями найзагальніших закономірностей
природи – збереження, спрямованості самочинних процесів до рівноважного стану,
періодичності процесів у природі [1]. Одним із чільних принципів конструювання змісту
цієї освітньої моделі став принцип сутнісної інтеграції змісту освіти, який сприяє
формуванню в учнів цілісного знання про природу. Співробітники центру підготували
повний комплект методичного забезпечення інтегрованої природничої освіти – загалом
понад 50 навчальних програм, підручників, посібників для учнів,методичних
посібниківдля вчителів, збірників наукових праць,; були видані також монографії,
присвячені проблемам цілісної природничої освіти [1]. Тож цілком закономірно, що коли
у 2005 році Типовий навчальний план для середніх шкіл рекомендував не тільки
предметне, але й інтегроване вивчення освітньої галузі «Природознавство» у старших
класах суспільно-гуманітарного й філологічного профілів [3, с. 15–18],логічним кроком у
діяльності Науково-методичногоцентру інтеграції змісту освіти стало розроблення
навчальних програм для підготовки фахівців зі спеціальності 7.010103 «Педагогіка і
методика середньої освіти. Природознавство». Доцільність саме такої форми навчання, як
професійна перепідготовка, зумовлена не лише необхідністю підвищення базової,
предметної компетентності вчителя-природничника (адже досі більшість із них викладали
в середній і старшій школі тільки один предмет галузі «Природознавство» – фізику, хімію,
біологію або географію), але й нарощуванням професійної компетентності педагога, тобто
готовності працювати в умовах профільної освіти.
Найближчих аналогів системи перепідготовки педагогів за спеціальністю «Учитель
природознавства» варто шукати в Російській Федерації, однак не можна надто
прямолінійно зіставляти український і російський досвід вирішення цієї проблеми. Так, у
Росії для предмету «Природознавство» розроблено Федеральний державний стандарт
освіти [11], натомість в Україні маємо Державний стандарт освіти, єдиний для всіх
предметів. Загалом у Російській Федерації чимало уваги приділялося професійній
перепідготовці вчителів до викладання інтегрованого курсу «Природознавство», доки
неузгодженість нормативних документів у галузі освіти не унеможливила складання
єдиного державного екзамену з цього предмету. Низка закладів післядипломної
педагогічної освіти (як у Москві, так і в інших регіонах) пропонують курси професійної
підготовки вчителя до викладання інтегрованого предмета «Природознавство». Скажімо,
Інститут розвитку освіти Республіки Татарстан провадить підготовку вчителів за власною
освітньою програмою, до розробки якої залучені як співробітники цього навчального
закладу, так і викладачі класичного Казанського державного університету.
Характеризуючи програму, її автори Т.В. Куренєва і Д.О. Темников зазначають, що «в

змісті курсу основна увага приділяється міждисциплінарним темам, які розкривають
найзагальніші властивості й закономірності природних систем, що забезпечує необхідний
ступінь інтеграції» [7]. Послуги з професійної підготовки вчителів природознавства
пропонує і Московський інститут відкритої освіти, де така підготовка ведеться за двома
напрямками: «Природознавча і екологічна освіта» і «Екологія та стійкий розвиток».
Обидві програми розраховані на два роки навчання; періодичність занять – тричі на
тиждень, що в сумі становить 1322 години [9]. Виважено й науково підійшли до проблеми
професійної перепідготовки вчителів природознавства в Сахалінському обласному
інституті перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів. Співробітниця цього інституту
Л.П. Сакович захистила кандидатську дисертацію, присвячену підготовці вчителів
природознавства до роботи в профільній школі. Спеціально розроблена освітня програма,
на думку дослідниці, є здатною забезпечити «найбільш якісне засвоєння не лише
інтегрованого змісту освітньої галузі «Природознавство», але й сучасних навчальних
технологій, спрямованих на підготовку учнів до майбутнього професійного
самовизначення, що є неодмінною ознакою вчителя профільної школи» [10]. Провідним
принципом цієї освітньої програми є інтегративний підхід. Особливістю освітньої
програми, розробленої в Сахалінському обласному інституті перепідготовки і підвищення
кваліфікації кадрів, є її інноваційна структура, яка передбачає безперервний процес
перепідготовки: сесійне навчання, тренінги на експериментальних майданчиках,
педагогічні практики і дистанційно-методична підтримка слухачів у міжсесійний період
[10]. Крім того, програма включає як інваріантний, так і варіативний компоненти,
останній з яких може змінюватися залежно від регіональних особливостей, можливостей
навчального закладу чи індивідуальних запитів слухача. Ця програма розрахована на 1000
годин навчання (у тому числі 595 годин практичних занять і 100 годин педагогічної
практики) за два роки. Підготовка вчителів у Сахалінському інституті є кількарівневою:
від модулю, який формує знаннєву компоненту професійної компетентності, до
формування вмінь і навичок викладання інтегрованого курсу «Природознавство» і врештірешт – до «занурення» слухачів у реальні умови професійної діяльності в профільних
класах [10]. Отже, як бачимо, усі перелічені програми професійної підготовки вчителів
природознавства, за якими ведеться навчання педагогів у Російській Федерації,
зорієнтовані на комплексний кількаступеневий розвиток предметної та професійної
компетентностей учителів, керуються інтегративним підходом, складаються з інваріантної
та варіативної частин і, як правило, передбачають очно-заочну форму навчання.
Мета, задум і структура навчальної програми, розробленої співробітниками Науковометодичного центру інтеграції змісту освіти, з огляду на вищезазначені причини
відрізняється від аналогічних російських програм. Зміст освітньо-кваліфікаційної
програми спеціальності 7.010103 «Педагогіка і методика середньої освіти.
Природознавство» включає три цикли дисциплін:

цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки;

цикл професійної та практичної підготовки;

цикл вибіркових дисциплін.
Таке змістове наповнення зумовлене тим, що курс професійної перепідготовки має
на меті як підвищення освітнього рівня слухачів, так і надання їм певного
кваліфікаційного рівня. Програма розрахована на шістдесят тижнів (за умови денної
форми навчання), у тому числі 11 тижнів теоретичного навчання (двотижнева настановча
сесія та 3 сесії за підсумками семестрів по три тижні).
Планується, що слухачі, окрім теоретичного навчання, мають проходити педагогічну
практику на базі загальноосвітніх навчальних закладів, які здатні забезпечити належний
організаційно-методичний рівень. Під час практики передбачається використання
програми «Природознавство», підручника «Природознавство–10», методичного посібника
для вчителів природознавства, які розроблені лабораторією інтеграції змісту освіти
Інституту педагогіки Національної Академії педагогічних наук України.

Програма підготовки фахівців зі спеціальності 7.010103 «Педагогіка і методика
середньої освіти. Природознавство» розроблена з метою підготовки педагога до
інноваційної професійної діяльності – викладання курсів інтегрованого типу (у даному
випадку – предмету «Природознавство») в умовах профільної школи. Засвоєння
теоретичних знань має підкріплюватися практичною діяльністю, що стимулює
професійно-особистісний розвиток педагога, який здатний формувати майбутніх фахівців
будь-якої професії життєствердний образ світу, забезпечити оволодіння науковоприродничою компетентністю як здатністю оперувати базовими закономірностями
природи, суспільства та культури, як це визначено в державних стандартах освіти деяких
країн ЄС [8, с. 142].
Як уже було зазначено, в структурному плані курс підготовки фахівців за
спеціальністю 7.010103 «Педагогіка і методика середньої освіти. Природознавство»
складається із трьох циклів дисциплін: циклу гуманітарної та соціально-економічної
підготовки, циклу природничо-наукової підготовки і циклу професійної та практичної
підготовки. Кожен цикл, у свою чергу, містить нормативну і варіативну частини. Для
реалізації всіх циклів означених дисциплін колектив співробітників НМЦ інтеграції змісту
освіти розробив навчальний план та програми, які містяться в додатках.
Навчально-виховний процес в інституті забезпечується висококваліфікованим
викладацьким складом, здатнимздійснювати підготовку вчителів до викладання
природознавствавідповідно до сучасних вимог.Зокрема, в складі колективу є 2 доктори
педагогічних наук, професори з даного профілю, а також6 кандидатів педагогічних наук,
доцентів, 1 кандидат філософських наук, доцент, 1 старший викладач, 3 методисти вищої
категорії, які мають значні здобутки в теорії й практиці впровадження інтегрованого
навчання. Кількісний та якісний склад науково-педагогічних кадрів є достатнім для
забезпечення навчального процесу та відповідає вимогам щодо наявності докторів наук та
професорів, кандидатів та доцентів, які працюють за основним місцем роботи.
Для здійснення навчально-виховного процесу кафедри інституту повністю
забезпечені навчально-методичними матеріалами. Викладачі інститутуспільно зі
співробітниками НМЦ інтеграції змісту освіти створили робочі навчальні програми з усіх
основних дисциплін підготовки педагогічних кадрів зі спеціальності 7.010103 «Педагогіка
і методика середньої освіти. Природознавство» напряму 0101 «Педагогічна освіта», які за
структурою і змістом відповідають освітньо-кваліфікаційній характеристиці й освітньопрофесійній програмі.Для проведення контролю засвоєння знань з природознавства
кафедра методики змісту освіти розробила контрольні роботи та тестові завдання з
навчальних дисциплін, завдання для виконання самостійної роботи. У програмах,
створених викладачами кафедри, виділені питання для самостійного опрацювання, подані
списки рекомендованої літератури.Дисципліни навчального плану забезпечені
підручниками і навчальними посібниками. Семінарські, лабораторні й практичні заняття в
повному обсязі забезпечені методичними вказівками та методичними рекомендаціями.
Забезпечення студентів спеціальності 7.010103 «Педагогіка і методика середньої
освіти. Природознавство» підручниками, навчальними посібниками, що знаходяться у
власній бібліотеці інституту та бібліотеці Полтавського національного педагогічного
університету ім. В.Г. Короленка, становить 100%. Працюють читальні зали для студентів і
викладачів, які обладнано комп’ютерами, що мають вихід у Інтернет.Для студентів
заявленої спеціальності діє комп’ютерний клас, який має 12 комп’ютерів із доступом до
Інтернету. Усі кабінети пристосовані до проведення навчальних занять і мають відповідне
матеріально-технічне забезпечення. І це не лише комп’ютери, але й інші технічні засоби
навчання: магнітофони, відеомагнітофони, телевізори, відеопроектори.
Слід зауважити, що нині жоден педагогічний ВНЗ України не здійснює навчання
студентів за спеціальністю «Учитель природознавства». Крім того, жоден із інститутів
післядипломної освіти не пропонує такої освітньої послуги, як професійна підготовка
вчителів до викладання нового предмета. Лише Полтавський обласний інститут

післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського має не тільки розроблені й
цілком готові до впровадження в навчальний процес методичні матеріали, але й державну
ліцензію на навчання за програмою освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» для
спеціальності 7.010103 «Педагогіка і методика середньої освіти. Природознавство»
(додаток 1). Чинний Державний стандарт середньої освіти (2004) дозволяв реалізувати
зміст освітньої галузі «Природознавство» як через окремі навчальні предмети (астрономія,
біологія, географія, фізика, хімія), так і завдяки інтегрованим курсам («Природознавство»)
[2]. Наказ Міністерства освіти і науки України (2008) вилучивінтегрований предмет
«Природознавство» з типових навчальних планів для середньої і старшої школи. Хоча
інститут був повністю готовий до навчання фахівців за новою спеціальністю,
впроваджувати розроблене навчально-методичне забезпечення не було можливості.
Висновки. Здобутки ПОІППО ім. М.В. Остроградського в організації навчального
середовища для перепідготовки вчителів природничого циклу предметів до спеціальності
«Учитель природознавства» можуть бути використані як викладачами інститутів
післядипломної освіти, так і науковцями з ВНЗ в процесі підготовки фахівців з
інтегрованого навчання в профільній школі. Для цього необхідні затверджені
Міністерством освіти і науки України навчальні плани з предметом «Природознавство» у
профільній школі.
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ШКОЛИ
У статті представлений сучасний погляд на проблему підготовки вчителя до роботи в умовах
профільної освіти. Висвітлено готовність Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної
освіти ім. М.В. Остроградського до професійної перепідготовки педагогів за спеціальністю «Вчитель
природознавства».
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РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЕЙ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ ДЛЯ
ПРОФИЛЬНОЙ ШКОЛЫ
В статье представлен современный взгляд на проблему подготовки учителя к работе в условия
профильного образования. Освещена готовность Полтавского областного института последипломного
педагогического образования им. М.В. Остроградского к профессиональной переподготовке педагогов по
специальности «Учитель естествознания».
Ключевые слова: Полтавский областной институт последипломного педагогического образования
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V. Zelyuk
REALITIES AND PROSPECTS OF TRAINING OF TEACHERS OF NATURAL SCIENCES FOR
PROFILE SCHOOL
The article presents the modern view on a problem of training of the teacher to work in the conditions of
profile education. Readiness of the Poltava regional institute of postdegree pedagogical education of M. V.
Ostrogradsky to professional retraining of teachers as "A teacher of natural sciences" is shined.
Keywords: The Poltava regional institute of postdegree pedagogical education of M.V. Ostrogradsky,
scientific and methodical centre of integration of the content of education, professional retraining, profile
education, integration, natural sciences, the curriculum.
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К. Ж. Гуз
(м. Полтава)
ДІЯЛЬНІСТЬ ЛАБОРАТОРІЇ ІНТЕГРАЦІЇ ЗМІСТУ ОСВІТИ ІНСТИТУТУ
ПЕДАГОГІКИ НАПН УКРАЇНИ ВПРОДОВЖ 1994-2014 РР.
Академічні установи в Полтаві. Лабораторія інтеграції змісту освіти заснована в
1994 році 20 квітня. На базі Полтавського обласного інституту післядипломної освіти
педагогічних працівників за ініціативою комісії з питань науки і освіти Верховної Ради
України рішенням Президії АПН України відкрито лабораторію інтеграції змісту освіти
Інституту педагогіки АПН України, яку очолила член-кореспондент АПН України
В.Р. Ільченко. Під егідою лабораторії та ПОІППО проведена всеукраїнська науковопрактична конференція «Інтеграція елементів змісту освіти» (травень, 1994), яка зібрала
понад 150 учасників з України. Так почалася планомірна наукова робота над
розробленням і впровадженням освіти стійкого розвитку – концепції інтеграції змісту
природничо-наукової освіти, цілісної освіти «Довкілля» та її навчально-методичного
забезпечення, яке можна назвати нерукотворним пам’ятником Сократу землі полтавської
й української Г. Сковороді. Адже вся навчально-методична система освітньої моделі
«Довкілля» відповідає плану дій Г.Сковороди: «Пізнай природу, пізнай свій народ, пізнай
себе».

Ядро лабораторії інтеграції змісту освіти склали дидакти В.Р. Ільченко, К.Ж. Гуз,
філософ С.Ф. Клепко, психолог В.Ф. Моргун. Навколо лабораторії об’єдналися вчителі
початкових класів, фізики, хімії, біології, географії, які розпочали планомірну теоретичну
і практичну роботу над інтеграцією соціоприродничої та природничо-наукової освіти
початкової, основної і старшої школи. Тематика досліджень лабораторії була незвичною
для традиційних мірок української педагогічної науки, що породжувало численних
опонентів нової світової моделі. Однак впевненості руху в обраному напрямі розвитку
української педагогіки колективові лабораторії надавали попередні дані про перспективи
дослідження аналогічних проблем, що ведуться багатьма дослідницькими колективами
близького і дальнього зарубіжжя, зокрема США, Канади, Західної Європи, Росії.
Лабораторія почала працювати над урахуванням підгрунття означеної проблеми.
Народження освітньої моделі «Довкілля». У 1990 р. з ініціативи керівників
колективу ЗОШ № 37 м. Полтави О.А. Писанського розпочалась робота зі створення
змісту освіти авторської школи: «Формування цілісної свідомості ділової людини»,
зокрема розроблення навчального плану, програм та підручників які б утілювали ідеї
освіти стійкого розвитку. Так народилася модель освіти «Довкілля». Колектив школи на
чолі з директором О.А. Писанським, заступником директора О.І. Вовк під керівництвом
науковців на чолі з В.Р. Ільченко розпочав розробку і впровадження в практику школи
освіти для стійкого розвитку суспільства. У навчальному плані школи з’явився новий
предмет «Довкілля» та інтегрований курс «Довкілля» для 1–6 класів, у якому основою
формування цілісності змісту освіти і свідомості учнів слугували найбільш загальні
закономірності природи, а саме збереження, спрямованості самочинних процесів до
рівноважного стану, періодичності процесів у природі. Вивчення цих законів, як і
предмету з назвою «Довкілля», спершу було незвичним для вчителів. Але Віра Романівна
спиралася на думки видатних педагогів, психологів, які були попередниками освітньої
системи «Довкілля». Зокрема, швейцарський психолог Ж. Піаже довів, що названі закони
необхідні дітям, починаючи з 6–7-річного віку. Без них не можуть розвиватися вищі рівні
інтелекту, адже еклектичний, фактологічний зміст освіти формує людей з недостатньою
силою і з фрагментарною свідомістю, що нездатна протидіяти інстинктивно-підсвідомій
агресії (В.П. Базарний) та ін.
Полтавська міська рада, міський відділ освіти на чолі з В.І. Мірошниченком,
педагогічні працівники м. Полтави та області з розумінням поставилися до нових
педагогічних ідей, морально й матеріально допомагали їх упровадженню. За кошти
Полтавської міськради був виданий перший підручник «Довкілля-5», розроблена система
програм до цілісного змісту освітніх галузей «Людина і світ», «Природознавство» (1994,
1996). Фактично був започаткований галузевий підхід до формування змісту освіти,
розроблення системи навчально-методичного забезпечення цілісного змісту освіти
освітньої галузі.
Проводячи наукові дослідження в школі паралельно з роботою на фізикоматематичному та природничому факультетах Полтавського педагогічного інституту,
В.Р. Ільченко (в співавторстві з К.Ж. Гузом) написала підручники з предмету «Довкілля»
для 5–6 кл., які стали переможцями конкурсу фонду «Відродження» і були видані за його
кошти. У школах України з’явилася можливість упровадження інноваційної педагогічної
технології «Довкілля» – освіти для стійкого розвитку.
Науково-методичний центр інтеграції змісту освіти АПН України. Колектив
лабораторії інтеграції змісту освіти не міг охопити всі напрями інтеграції освіти, оскільки
фактично це стосувалося реформування змісту відповідно до стратегічних завдань,
поставлених в Державній національній програмі «Освіта» [9, с. 11] та модернізації змісту
освіти відповідно до ідей освіти стійкого розвитку. Через те в 1999 р. Президія АПН
України прийняла рішення про створення науково-методичного центру інтеграції змісту
освіти при Полтавському ОІППО, який почав працювати на умовах самофінансування,

тобто на громадських засадах. Центр об’єднав однодумців з-поміж учених Полтави,
Києва, Одеси, Рівного, Івано-Франківська та інших регіонів.
У 2000 р. було підведено підсумки всеукраїнського експерименту. Наказом № 529
від 13.11.2000 р. предмет «Довкілля», освітня модель «Довкілля» та її навчальнометодичне забезпечення були допущені до використання в загальноосвітніх навчальних
закладах. У пояснювальній записці до наказу комісія Міністерства освіти і науки
підкреслила виключне значення «Довкілля» для формування у дітей життєствердного
образу світу, розвитку високих рівнів інтелекту учнів, підвищення мотивації до навчання,
зміцнення здоров’я та підвищення рівня навченості [11]. Школи отримали офіційно
визнану цілісну освіту, альтернативу фактологічній педагогіці, від якої намагається
відмовитися світ, – освіту стійкого розвитку.
З 2003 р. підручники до освітньої технології «Довкілля» почали видаватися за
державні кошти. З центром та лабораторією співпрацює видавництво «Довкілля-К»
(директор – д.п.н. К.Ж. Гуз). За час існування лабораторії і центру (1994–2014 рр.) їхніми
науковими співробітниками без бюджетного фінансування розроблено і видано десятки
фундаментальних праць – монографій, понад 50 одиниць навчально-методичного
забезпечення, методичних посібників, збірників наукових праць, підручників, посібників
для учнів та вчителів, педагогічних програмних засобів, програм [Інтернет-ресурс
www.dovkillya.org.ua].
Наукова школа цілісної освіти – освітньої моделі «Довкілля» та її досягнення.
Наукова школа – неформальний колектив дослідників різних поколінь, об’єднаних
загальною програмою та стилем дослідницької роботи, які діють під керівництвом
визнаного лідера. Школу складає об’єднання однодумців, діяльність яких спрямована на
виробництво наукових знань, їхнє поширення, підготовку обдарованих фахівців, які
розвивають і поширюють ідеї наукової школи. До наукової школи освітньої моделі
«Довкілля» належать, перш за все, науковці лабораторії інтеграції змісту освіти, НМЦ
інтеграції змісту освіти, педагоги-практики, які створювали впродовж 1993–2013 рр.
навчально-методичне забезпечення освітньої моделі «Довкілля» – освіти стійкого
розвитку.
3 лабораторією інтеграції змісту освіти співпрацюють десятки шкіл-лабораторій, у
яких ведуться наукові дослідження, проводяться конференції з проблем інтеграції змісту
освіти та освіти стійкого розвитку. Серед них – відома освітянам Шишацька ЗОШ імені
В.І. Вернадського (керівники Н.П. Катаєва, В.В. Чмир), яка посідає особливе місце в
поширенні ідей «Довкілля». У цій школі, на Бутовій горі, на екологічній стежці, по якій
ходив В.І. Вернадський до Нардового озера, відбулося багато зустрічей учасників
Міжнародних та Всеукраїнських конференцій. Золотими буквами слід відзначити в історії
становлення в Україні освіти стійкого розвитку авторську школу «цілісної свідомості
ділової людини», яку пізніше назвали «Школою золотої бджілки» (СШ 37 м. Полтави)
(керівники – О. Писанський, О. Вовк, учителі О. Сколота, Т.Шпилька, Н.Шихалкіна та ін.).
Відомі освітянам ЗОШ № 26 м. Полтави (директор Г.Г. Дзюбкін, заст. директора Півень
Т.О.), школа впровадження здоров’язбережувальних технологій № 24 м. Полтави (директор
Л.М. Дудко, вчитель Неізвідська Л.С., та ін.), Дніпровська ЗОШ Верхньодніпровського
району Дніпропетровської області (директор – заслужений учитель України А.Х. Ляшенко),
яка, думаємо, ввійде в історію педагогіки України як науково-дослідний центр освіти
стійкого розвитку, який започаткував модель школи «Довкілля – як – школа»,
Дніпропетровська ЗОШ № 111 (директор Л.В. Ткачук), школа-гімназія м. Кремінної
Луганської області (директор Є.І. Кукуяшна), школи «Довкілля» Івано-Франківщини,
Рівненщини, Київщини. Особливо варто відмітити дослідницьку роботу з проблеми
ефективності цілісної освіти, яка проводиться в школах Івано-Франківщини під
керівництвом д.п.н. О.Я. Мариновської.
Які б випробування не випали Україні, освіта стійкого розвитку, основними
характеристиками якої є життєствердний національний образ світу учнів і система уроків,

яка забезпечує зв’язок дітей з першого по випускний клас зі своїм етносоціоприродним
довкіллям у народні свята, обумовить стійкість українського народу.
Вважаємо за необхідне назвати педагогів, учителів, які дбали про життєствердну
модель світу суспільства:
1. Білокінь Г.О. – вчитель-методист ЗОШ № 18 м. Кременчука, співавтор підручника хімії (7 кл.).
2. Богуш А.М. – дійсний член НАПН України, професор Південноукраїнського національного
педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського, співавтор посібників «Довкілля» для дошкільнят.
3. Бондаренко В.В. – вчитель вищої категорії, співавтор програм та підручників «Біологія-7»,
«Біологія» (7-11 кл.).
4. Бондаренко Н.М. – методист з початкового навчання м. Полтави, співавтор системи навчальних
посібників курсу «Мій рідний край – моя Полтава».
5. Булава Л.М. – професор Полтавського національного університету ім. В.Г. Короленка, співавтор
підручників «Природознавство-5» (2001, 2003), «Географія-6» (2001, 2003, 2006 рр.).
6. Вовк О.І. – заступник директора авторської ЗОШ № 37 м. Полтави, співавтор підручника «Хімія-7»
(1998 р.).
7. Водолазська Т.В. – доцент кафедри менеджменту Полтавського обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського, співавтор підручників та посібників для учнів
з курсу «Я і Україна. Довкілля».
8. Гончаренко С.У. – дійсний член НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, завідувач
відділення дидактики, методики та інформаційних технологій НАПН України, співавтор програми з фізики
(7-11 кл.).
9. Гринюк О.С. – науковий співробітник Інституту педагогіки НАПН України, співавтор посібників
«Біографія. Географія» (7-9 кл.) для учнів та вчителів.
10. Гуз К.Ж. – доктор педагогічних наук, провідний науковий співробітник Інституту педагогіки
НАПН України, співавтор освітньої моделі «Довкілля» і 8 підручників до неї, директор видавництва
«Довкілля-К».
11. Гуріненко Н.О. – старший викладач Полтавського національного університету ім. В.Г. Короленка,
співавтор програми «Біологія» (7-11 кл.) (2000 р.).
12. Гусєв В.І. – директор ліцею № 95 м. Донецька, голова Комісії з питань освіти і науки Верховної
Ради України (1990 – 1994). З ініціативи В.І, Гусєва була створена лабораторія інтеграції змісту освіти
Інституту педагогіки НАПН України.
13. Дудко С.Г. – екс-директор ЗОШ № 24 м. Полтави, автор посібника для вчителів «Країна здорових
дітей».
14. Зламанюк Л.М. – кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри природничих дисциплін н
Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, співавтор програми «Хімія»
(7-11 кл.).
15. Іващенко С.Г. – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, співавтор програми
«Біологія» (7-11 кл.).
16. Ільченко В.Р. – дійсний член НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, завідувач
лабораторії інтеграції змісту освіти Інституту педагогіки НАПН України, керівник розробників освітньої
моделі «Довкілля», співавтор підручників «Я і Україна. Довкілля» (1-4 кл.), а також з природознавства (56 кл.), фізики, біології, географії, хімії та посібників для учнів; голова громадської організації «Освітній
центр «Довкілля», бувша вчителька Чорнобильської СШ № 1.
17. Ільченко О.Г. – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Інституту педагогіки
НАПН України, розробник навчального середовища для освіти стійкого розвитку, співавтор підручників до
моделі освіти «Довкілля» для початкової, основної та старшої школи.
18. Катаєва Н.П. – директор Шишацької ЗОШ ім. В.І. Вернадського, в якій створила екологічну
стежкк та «зелені класи» для проведення уроків серед природи. Школу відвідали сотні учасників
міжнародних та всеукраїнських конференцій.
19. Клепко С.Ф. – доктор філософських наук, проректор з наукової роботи Полтавського обласного
інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського, ст.н.с. Інституту педагогіки (19941998 рр.), автор монографії «Інтегративна освіта та поліморфізм знання».
20. Клименко М.М. – вчитель фізики та біології Комишнянської ЗОШ Миргородського району,
співавтор посібників з фізики для 8-9 кл.
21. Коваленко В.С. – кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник Інституту педагогіки
НАПН України, доцент Дніпропетровського національного університету, співавтор 5 підручників з хімії,
підручника «Природознавство-10».
22. Кравченко Т.О. – проректор з навчальної роботи Полтавського обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського, співавтор програми «Хімія» (7-11 кл.).
23. Криштопа Н.В. – співавтор посібників для учнів з довкілля (1-2 кл.).
24. Куляєва О.М. – завідувач відділу ліцензування Полтавського обласного інституту післядипломної
педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського, співавтор програми «Фізика» (7-11 кл.).

25. Лебедик М.П. – доцент кафедри менеджменту освіти Полтавського обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського, член наукового колективу СШ 37, автор
монографії «Технологія атестації цілісного розвитку особистості…».
26. Ляшенко А.Х. – директор Дніпровської ЗОШ, заслужений учитель України, співавтор програми
«Хімія» (7-11 кл), 5 підручників з хімії, підручника «Природознавство-10», автор моделі школи «Довкілля як школа».
27. Мариновська О.Я. — зав. каф. менеджменту та освітніх інновацій Івано-Франківського
впровадження освіти стійкого розвитку – освітньої моделі «Довкілля» відповідно регіональних
особливостей.
28. Матвієнко П.І. – кандидат педагогічних наук, доцент, ректор Полтавського обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського (1993 – 2007), автор монографії «Комплексна
оцінка ефективності дидактичного процесу».
29. Мащенко О.М. – доцент кафедри географії Полтавського національного університету
ім. В.Г. Короленка, співавтор підручника «Географія-6» та посібників для учнів до моделі освіти
«Довкілля».
30. Моргун В.Ф. – кандидат психологічних наук, професор кафедри психології Полтавського
національного університету ім. В.Г. Короленка, автор монографії «Психолого-педагогічні основи інтеграції
та диференціації навчання», дослідник інтелектуального розвитку учнів на основі моделі «Довкілля».
31. Неізвідська Л.С. – вчитель вищої категорії ЗОШ № 24 м. Полтави, дослідник ефективності
освітньої моделі «Довкілля», автор посібників для учнів та вчителів з освітньої моделі «Довкілля»,
розробник бінарних уроків з довкілля та іноземної мови.
32. Писанський О.А. – директор авторської СШ № 37 м. Полтави, співавтор проекту авторської
школи «Цілісної свідомості ділової людини» («Золотої бджілки»).
33. Півень Т.О. – заступник директора ЗОШ № 26 м. Полтави, співавтор програми «Біологія» (7-11
кл.) та підручника «Біологія-7».
34. Помогайбо В.М. – кандидат біологічних наук, доцент кафедри природничих дисциплін
Полтавського національного університету ім. В.Г. Короленка, автор посібника «Довкілля» для студентів та
співавтор підручника «Біологія-9».
35. Редчук А.С. – кандидат хімічних наук, співавтор програми «Хімія» (7-11 кл.).
36. Рибалко Л.М. – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Інституту педагогіки
НАПН України, співавтор програми «Біологія» (7-11 кл.), 5 підручників з біології для 7-11 кл.,
природознавства для 6 та 10 кл.
37. Самодрин А.П. – доктор педагогічних наук, завідувач кафедри Дніпропетровського університету
економіки та права ім. А. Нобеля, автор статті «Без довкілля не вижити школі».
38. Сєдих К.В. – доктор психологічних наук, завідувач кафедри психології Полтавського
національного університету ім. В.Г. Короленка, автор завдань для зміцнення здоров’я учнів 1-4 класів в
посібниках «Довкілля» (3-4кл.).
39. Сиволап С.М. – вчитель фізики Градизської ЗОШ № 2, автор тестові завдання та контрольні
роботи з фізики для учнів 7 кл.
40. Собакар С.І. – вчитель-методист ЗОШ № 31, співавтор підручників «Довкілля» (1-2 кл.), «Я і
Україна» (1 кл.).
41. Степанюк А.В. – доктор педагогічних наук, професор Тернопільського національного
педагогічного університету ім. В. Гнатюка, співавтор програми «Біологія» (7-11 кл.).
42. Ткачук Л.В. – директор НВК № 111 м. Дніпропетровська, співавтор програми «Хімія» (7-11 кл.).
43. Фіалков Ю.Я. – доктор хімічних наук, професор Національного університету «Київський
політехнічний інститут», співавтор підручника «Хімія-7» (1998 р.).
44. Шевель І.М. — вчитель-методист з біології Бутенківської ЗОШ Кобеляцького району, один з
перших учителів довкілля (1994 р.), засновник Драбинівського заказника, автор довідника про нього.
45. Шихалкіна О.М. — вчитель довкілля СШ 37 (1994-2003 рр.).
46. Шиян Н.І. – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри хімії та методики викладання
хімії Полтавського національного університету ім. В.Г. Короленка, співавтор програми «Хімія» (7-11 кл.).
47. Шпилька Т.В. — заст.. директора СШ 37, вчитель довкілля (1994-2006 рр.).
48. Юдіна Н.О. – кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології Полтавського
національного університету ім. В.Г. Короленка, дослідник мотивації навчання і здоров’я учнів, які
навчалися за освітньою моделлю «Довкілля».
49. Яновська Т.А. – канд. психол. наук, доцент кафедри психології, дослідник розвитку інтелекту
учнів, які навчалися за освітньою моделлю «Довкілля» та за традиційною моделлю освіти.
50. Яценко Л.Г. – вчитель біології ЗОШ № 9 м. Полтави, співавтор підручників з біології для 7 і 8
класу (1998 р.).

(www.dovkillya.org.ua).
Лабораторією інтеграції змісту освіти та НМЦ інтеграції змісту освіти спільно з
Полтавським ОІППО проведено близько 20 конференцій, в тому числі міжнародних і

всеукраїнських, присвячених проблемі цілісної
освіти «Довкілля» — освіті стійкого розвитку.
Тринадцять випусків журналу «Імідж сучасного
педагога» містили матеріали цих конференцій.
Досвід впровадження освітньої моделі «Довкілля»
відомий зарубіжним педагогам [1; 10; 7].
Освітяни і громадськість про діяльність
педагогів «Довкілля»
У 2011 р. колектив Полтавського ОІППО рекомендував освітню модель «Довкілля»
на здобуття Державної премії в галузі освіти України. Під час обговорення моделі
надійшло понад 40 позитивних відгуків від усіх регіонів України та з-за кордону.
Науково-педагогічні колективи університетів, студенти, наукові співробітники,
педагогічні колективи шкіл визнають модель освіти «Довкілля» як єдину на сьогодні
цілісну модель, що реалізує засади освіти
стійкого
розвитку.
На
сайті
www.dovkillya.org.ua можна ознайомитися з
відгуками, з листом голови Комітету з
Державної премії України в галузі освіти
Міністра Д.В. Табачника (№1/11-6964 від
01.08.2011), в якому висловлюється щира
подяка за участь у конкурсі на здобуття
Державної премії України в галузі освіти
(номінація «Загальна середня освіта»)
В.Р. Ільченко, К.Ж. Гузу, О.Г. Ільченко,
Л.М. Рибалко, В.Ф. Моргуну, А.Х. Ляшенку,
які представили на премію роботу «Освітня
технологія ―Довкілля‖». Відзначається, що це дослідження «є значним внеском у розвиток
інтеграції вітчизняної загальної середньої освіти в європейський та світовий простір,
отримало широку громадську підтримку та високу оцінку наукових експертів».
«Модель освіти сталого розвитку – освітня модель «Довкілля» (дошкілля, початкова,
основна, старша школа) та перепідготовка вчителів природничого циклу до викладання
інтегрованих курсів» (автори – співробітники лабораторії Ільченко В.Р., Гуз К.Ж.,
Ільченко О.Г., Ляшенко А.Х., Коваленко В.С., Рибалко Л.М.) здобула перемогу в конкурсі
наукових розробок на Міжнародній виставці «Інноваційні технології в освіті – 2014» та
нагороджена золотою медаллю.
Освітня модель «Довкілля» – поки що єдина вітчизняна інноваційна модель освіти,
яка ввійшла в зарубіжні енциклопедії освітніх технологій [10], широко відома педагогам
зарубіжжя, як видно з наступного листа

Відзначимо деякі найважливіші, на нашу думку, досягнення наукової школи
«Довкілля»:
1.
Розроблення теорії формування і втілення в практику вітчизняної школи
цілісної освіти «Довкілля» як варіанту освіти стійкого розвитку, розв‘язання
стратегічних завдань реформування змісту вітчизняної освіти, поставлених у
Державній національній програмі «Освіта» («Україна ХХІ ст.») щодо спрямованості
змісту освіти на інтегровані курси [9].
2.
Розроблення теоретичних основ та методичної системи формування
життєствердного образу світу учнів загальноосвітньої школи, його основи –
екологічного образу природи, системи занять у довкіллі як основних умов реалізації засад
освіти стійкого розвитку, формування цілісної свідомості особистості.
3.
Створення системи навчально-методичного забезпечення (понад 50
найменувань) до освітніх галузей («Людина і світ», «Природознавство») для учнів
загальноосвітньої школи (1–11 кл.), яке реалізує засади освіти стійкого розвитку та
підготовку учнів до міждисциплінарних досліджень (через систему інтегрованих курсів
для дошкілля, початкової, основної та старшої школи), забезпечує особистісно
орієнтовану освіту.
4.
Розроблення навчального плану, програм та навчально-методичного
забезпечення для перепідготовки вчителів до впровадження інтегрованих курсів та
реалізації міждисциплінарних досліджень учнів.
5.
Обґрунтування змісту і структури ядра цілісної соціоприродничої початкової
освіти, природничої освіти основної та старшої школи, еволюції ядра в процесі навчання
учнів загальноосвітньої школи, експериментальна перевірка засвоєння його учнями як умови
розуміння ними цілісності знань про етносоціоприродне довкілля, про природу, досягнення
природовідповідно високих
рівнів інтелекту, оволодіння
природничонауковою
компетентністю.
6.
Досягнення економічної ефективності освіти:

- через реалізацію змісту освіти в підручниках інтегрованих курсів початкової,
основної, старшої школи, видання яких для держави економічно вигідніше, ніж друк
вузькопредметних підручників;
- через формування в учнів здатності до виконання роботи за найменшої витрати
енергії (втілення в навчально-методичному забезпеченні ідей вітчизняного економіста і
природознавця С.А. Подолинського, методики обґрунтування елементів знань, навчальної
діяльності на основі закономірностей збереження і перетворення енергії, спрямованості
процесів до рівноважного стану, періодичності процесів у природі).
7.
Вперше
в теорії і практиці педагогіки дидактизовані загальні
закономірності природи (збереження, спрямованості самочинних процесів до
рівноважного стану, періодичності процесів у природі), втілено в навчальнометодичному забезпеченні «закон троїчності», який, на думку, Піфагора і піфагорійців, є
центром теогонії і науки [16]; втілено провідні ідеї «Великої дидактики: в материнській
школі в посібниках і підручниках початкової школи і дошкілля основою цілісності змісту є
загальні закономірності природи («першооснови речей» за Я.А. Коменським), основою
розвитку пізнавальної активності дітей є уроки серед природи («впорядкувати розум
дитини можна тільки зримими законами природи» Я.А. Коменський); уроки серед
природи проводяться у визначні дні народного календаря, який формувався на протязі
тисячоліть представниками етносу з позитивним знанням природи.
8.
Система цілісної освіти «Довкілля» - освіти стійкого розвитку втілює план
пізнання світу Г. Сковороди (пізнай природу, пізнай свій народ, пізнай себе), її можна
вважати нерукотворним пам‘ятником українському, слов‘янському Сократу,
екологічною філософією для дітей, філософією батьківської віри (Ілюстрацією можуть
слугувати подані нижче приклади з учнівських робіт).
9.
Вперше у вітчизняній і світовій педагогіці розкрито роль освіти стійкого
розвитку у формуванні життєствердного національного образу світу дітей як умови
формування життєствердної моделі світу суспільства; необхідність різноманітності
носіїв життєствердних національних моделей світу як умови стійкості людства проти
зовнішніх і внутрішніх зрушень, небезпечності агресивної моделі світу суспільства як
умови самознищення його.
Заслуговують на увагу і менш глобальні досягнення наукової школи «Довкілля» –
введення
в
освіту
нового
етносоціоприродничого
предмету
«Довкілля»,
здоров’язбережувального середовища, невід’ємною складовою якою є екологічна стежка,
створені учнями заповідники, куточки довкілля тощо.
Учні в освіті стійкого розвитку — освітній моделі «Довкілля». Найбільше
бажання дітей, мабуть, найточніше виразив великий педагог і психолог, священик П.Ф.
Каптерєв: «Систематизація знань дає дітям насолоду більшу, ніж смачна їжа, пестощі і
відпочинок» [8, 419]. Система — закономірно пов’язані елементи знань. Діти підсвідомо
більш за все бажають впорядкувати свій розум законами природи, щоб жити в згоді з
природою, в передчутті вічної істини: «Не затвердить себе людина беззаконням, а корінь
праведників вічний», в інтуїтивному передчутті своєї необхідності для вічності природи,
свого народу, людства. Дослідження ефективності освітньої моделі «Довкілля» показало,
наскільки згубні для розуму дітей замість системи – закономірно зв’язаних елементів
знань давати їм фактологічні знання – тисячі, десятки, сотні тисяч елементів знань, не
зв’язаних між собою; відокремлювати дітей від життєдайного довкілля стінами школи,
чужими думками текстів підручників. Поруч зі списком педагогів-розробників освітньої
моделі «Довкілля» необхідно було б дати список учнів – найбільш видатних «приймачів»
цієї цілісної освіти.
Почнемо його з учениці 7 класу Вікторії Фабро — автора одного з образів природи,
який став символом видавництва «Довкілля-К». Учні експериментальних шкіл, робота
яких передувала народженню освітньої моделі «Довкілля», у кінці навчального року
виконували і захищали роботу «Мій образ природи» (в 7, 8, 9, 10, 11 кл.). Тисячі образів

природи аналізувалися керівниками експерименту. Наведемо приклад одного з «образів»,
у пояснювальній записці до якого учениця 7 класу написала: «Вивчаючи фізику, хімію,
біологію, географію, я могла пояснити майже всі явища природи за допомогою основних
законів — збереження, направленості процесів до рівноважного стану, періодичності
процесів у природі. Як добре, що ці природні закони неподільні…».
Закінчила пояснювальну записку до «образу природи» учениця власним віршем:
Моя рідна природо,
Як вірно тебе я люблю.
За чарівну твою тиху вроду,
За вічную правду твою.
Вікторія Фабро.
На запитання вчителів фізики, хімії, біології і керівника експерименту, що означає
вираз «неподільні закони», дівчинка відповіла: «Як би вам зрозуміло це пояснити… Це
закони , які діють на всіх однаково — що на учня, що на вчителя, що на директора…».
Стало ясно, в чому дитина бачить «правду природи». Єдині для всіх закони,
необхідні кожному і такі, що їх ніхто не може обійти, — ось у чому семикласниця бачить
вічну правду. І до цього вона прийшла, маючи можливість використовувати під час
пояснення різноманітних явищ природи зміст загальних закономірностей природи –
збереження, спрямованості самочинних процесів до рівноважного стану, періодичності
процесів у природі.
В центрі моделі свого «образу», дівчинка намалювала лебедя. Пояснила учителям
так: «Світ тримається на збереженні, на симетрії, на красі, на вічній любові і вірності».
Учениця створила символ життєствердного національного образу світу, який ми взяли за
екслібрис видавництва «Довкілля-К». На всіх підручниках, посібниках видавництва
зображений цей символ як нерукотворний пам’ятник дитячій проникливості в суть речей,
пам’ятник дитячому природному потягу до збереження сущого, до краси, любові,
відданості.
Під час експериментальної перевірки програм, підручників освіти стійкого розвитку
– освітньої моделі «Довкілля» в кінці навчального року учням давалося завдання:
перелистати підручник і викреслити у ньому всі тексти, які не сподобалися, здаються
зайвими або незрозумілими; те ж саме зробіть з усіма малюнками; написати, які уроки
вважаються найбільш корисними, пояснити свою думку. Виявилося, що діти –
найсправедливіші, найрозумніші рецензенти. Зауваження враховувалися авторами
підручників. Щодо «корисних» уроків то діти на перше місце ставили уроки серед
природи, просили, щоб таких уроків було більше.
Учень 5 класу Полтавської ЗОШ №37 (авторської школи) Макаренко Олександр
(1995 рік) так пояснив свою думку: «Всі уроки серед природи вважаю кориснішими, ніж
уроки в класі. А найбільш мені запам’ятався урок «Послухаємо весну». На цьому уроці я
почув, як у піснях співає українська земля. І з тих пір весна – моя найулюбленіша пора
року».
На уроці серед природи «Кругообіг води в природі. Послухаємо весну» учні
спостерігали рух води в довкіллі, в тому числі падіння крапель з дерев, дахів. Діти
співставляли такт ударів крапель об землю з мелодією веснянки: «А вже весна, а вже
красна… Із стріх вода капле…». Урок проводився 14 березня (народне свято Явдохи).
Дослідження інтелекту дітей, які навчалися за моделлю освіти «Довкілля», їхньої
мотивації учіння доводить, що позбавити дітей уроків серед природи, закономірностей,
якими вони вважають за можливе пояснити всі явища, властивості об’єктів природи,
злочин. У довкілят початкової школи інтелект такий, як у восьмикласників традиційної
школи, висока мотивація навчання (дослідження Т. Яновської, Н. Юдіної, О. Медвєдєва) [1,
182].
З 2010 р. замість програми «Я і Україна. Довкілля» (1-4 кл.), відповідно підручників
«Я і Україна. Довкілля» (1-4 кл.) вводиться програма «Природознавство» (1-4 кл.),

відповідні підручники в яких не згадуються закони природи, уроки серед природи, свята
українського народу. Замість підручників з природознавства видавництва «Довкілля-К»,
реалізуються інші підручники, програми «Природознавство»-5 (2012 р.) (авт. Гільберг Т.Г
та ін.). Згідно неї основна мета навчального предмета «Природознавство» в 5 класі
декларує формування природознавчої компетентності учнів через засвоєння системи
інтегрованих знань про природу і людину, основ екологічних знань, удосконалення
способів навчально-пізнавальної діяльності, розвиток ціннісних орієнтацій у ставленні до
природи. Досягнення зазначеної мети передбачає вирішення таких основних завдань:
формування ключових і предметних компетентностей; формування цілісної природничонаукової картини світу, що охоплює систему знань, уявлень про закономірності у природі
та місце людини в ній...
Мета і завдання поставлені, але досягти цієї мети і виконати завдання неможливо, бо
в державних вимогах до знань учнів зазначеної програми, у підручниках з
природознавства (2013 р., авт. Ярошенко О.Г., Бойко В.М., Коршевнюк Т.В., Баштовий
В.І.), за якими навчаються діти, не згадуються ні природничо-наукова картина світу, ні
уроки серед природи, ні закономірності природи, без яких неможливо сформувати
природничо-наукової компетентності учнів, природничо-наукової картини світу.
В рамках науково-дослідної роботи «Теоретико-методичні засади інтеграції
природничо-наукової освіти в основній школі» проведено дослідження з метою виявлення
знань учнів експериментальних шкіл, в яких вони навчаються з елементами освітньої
моделі «Довкілля», і загальноосвітніх шкіл, які вивчали «Природознавство» (2013 р.).
Наводимо типові відповіді п’ятикласників контрольних класів на запитання
(проаналізовано 85 робіт)
1.Які знання з природознавства ви вважаєте основними?
Варіанти відповідей: 1) Знання про природні явища, хімічні явища. 2) Про здоров‘я,
яке потрібно берегти. 3) Небо, сонце, вода, земля, клімат. (42%).
2.Поясніть вираз «природничонаукова картина світу».
Варіанти відповідей: 1) Це картина, де намальована природа. 2) Це наша планета
або різні підручники. (21%)
Що необхідно людині, щоб мати уявлення про природничо-наукову картину світу?
Варіанти відповідей: 1) Щоб люди могли мати уявлення про природничо-наукову
картину світу, їм треба поїхати на різні екскурсії або на природу. 2) Для цього треба
мати вміння і знати науку.
(19%)
3.Наведіть приклади знань про зв'язки між явищами живої і неживої природи, зміни
природного середовища під впливом людини.
Варіанти відповідей: 1) Людина охороняє ліси, доглядає квіти, чисті озера. 2) Не
добре людина впливає на природу: смітить, вихлопи газів, фабрики, вогнища у лісах.
(43%)
4.Яких умінь ви набули на уроках серед природи
На жаль, ми класом не були на природі, але я дуже хочу навчитися доглядати
дерева, виясняти, скільки йому років та все інше, що можна дізнатись про дерева.
5.Змоделюй свій образ природи. Допишіть на моделі образу природи елементи знань,
які можете об’єднати за допомогою загальних закономірностей природи.
Як образи природи подані малюнки будинків, тварин, іграшок.
На перші чотири запитання більше 50% не дали відповіді; на останнє – відсутня
відповідь у всіх учнів.
Таким чином, вивчення природознавства у 5 класі, основна мета якого дати учням
передрозуміння цілісності знань про природу перед вивченням окремих предметів у
наступних класах, не досягнута. Учням не даний «інструмент» моделювання цілісності
знань про природу і світ – загальні закономірності природи. В чинних програмах (2012)
наступних 6-9 класів загальні закономірності природи також відсутні.

Освітня модель «Довкілля», в змісті якої загальні, базові закономірності природи є
основою інтеграції змісту освіти, основою природничо-наукової компетентності учнів 111 класів, відповідає освітнім системам країн Європейського Союзу. Наприклад,
предметні компетентності, означені Національним стандартом Іспанії (2006) для освітніх
галузей «Природознавство», «Суспільствознавство, географія та історія», «Математика»
сформульовані як: «оперування базовими законами природи, суспільства, культури та
довкілля» [15, 142].
Наведемо результати контрольної роботи учнів експериментальних шкіл, які під час
вивчення природознавства за чинними підручниками користувалися також
експериментальними
навчальними
посібниками,
розробленими
науковими
співробітниками лабораторії інтеграції (2012-2014рр.).
Типові відповіді учнів експериментальних класів, 5 клас (80 осіб)
1. Які знання з природознавства ви вважаєте основними?
Варіанти відповідей: 1) Основними в природознавстві є ті знання, що допомагають
пояснити все, що ми вивчаємо про природу. 2) Знання про природу, тому цей предмет
назвали природознавством, бо в ньому вивчають частини природи. Основні знання - це
знання, які можна застосувати для пояснення природи. 3) Основними знаннями є
закономірність природи
(76%).
2. Поясніть вираз «природничонаукова картина світу».
Варіанти відповідей: 1) Це цілісна система уявлень про світ, його загальні
властивості і закономірності включають в себе уявлення про природу. 2) Під природничонауковою картиною світу розуміють усю сукупність знань про предмети і явища
природи, пояснені на основі трьох закономірностей. 3) Природничо-наукова картина
світу, тобто природнича наукова система знань, яка формується на основі законів
збереження, періодичності, спрямованості. (78%).
Що необхідно людині, щоб мати уявлення про природничо-наукову картину світу?
Варіанти відповідей: 1) Щоб мати уявлення про природничо-наукову картину світу,
людині потрібно знати закономірності природи і знання про природу. Знати як пов‘язана
з природою людина, треба розуміти взаємозв‘язки у природі. 2) Щоб мати уявлення,
людина, насамперед, повинна вміти досліджувати, пізнавати світ навколо себе, знати
закони природи. 3) Я вважаю, щоб мати уявлення про природничо-наукову картину світу,
треба знати закони природи і зв‘язки природи. (72%).
3. Наведіть приклади знань про зв'язки між явищами живої і неживої природи, зміни
природного середовища під впливом людини.
Варіанти відповідей: 1) Навесні починає гріти сонце, починається танення снігу, у
дерев починається сокорух, з‘являються бруньки. 2) Повітря, вода, тепло, світло,
мінеральні солі є умовами, необхідними для живих організмів, зв'язок цей виражається в
пристосуваннях, живих істот до середовища життя. Або, навпаки, живі організми
роблять вплив на навколишнє середовище, наприклад дерева очищують повітря. Також
велике значення мають зв‘язки між людиною і природою. Вони можуть бути і
негативними, як вирубування лісів, або позитивними – насадження дерев. (92%).
4. Яких умінь ви набули на уроках серед природи
Варіанти відповідей: 1) Навчився пояснювати, мати знання про природу, знати
закономірності, вміти спостерігати, вимірювати, експериментувати, моделювати образ
природи, вимірювати температуру, висоту, довжину, досліджувати, висновки робити,
вчимося допомагати природі, допомагати пташкам. 2) На уроках серед природи я
навчився спостерігати, досліджувати, вимірювати, проводити експерименти, навчився
поведінці в довкіллі, робити висновки, саме у 5 класі ми вчимося досліджувати і
пояснювати, вчимося допомагати природі. (91%).
5. Змоделюй свій образ природи. Допишіть на моделі образу природи елементи
знань, які можете об’єднати за допомогою загальних закономірностей природи.

Проілюструй свій образ природи та доповни його своїми або улюбленими
літературними творами.
Всі учні показали моделі образів природи, доповнили їх літературними чи власними
творами.
Коники-стрибунці
Кирило Леонтьєв, учень 5 класу
Хто це дзвонить молоточками
За кущами, за пеньочками?
Скінчився день,
Аж співа зелений луг,
Туман над річкою завис,
Аж луна іде навкруг.
Хмарки на небі, як медалі.
Це на ноги для обнови
Затих, відпочиває ліс,
Роблять коники підкови.
За обрій сонечко сідає.
Роблять з сонця золотого,
Вечірня зірка мерехтить.
Із промінчика легкого,
Скінчився день, нас ніч вітає.
Щоб їм весело стрибати,
Яка чудова, дивна мить!
Щоб не міг я їх спіймати.
Климов Денис, учень 5 класу
Шумить верхами буйний ліс –
Дуби, берези, буки.
Співає сойка, свище дрізд
І воркотять голубки.
Цілує сонечко листки
У ніжній теплій ласці.
Гриби наділи шапочки
Так само, як у казці.
Калініченко Катерина, учениця 5
класу
Повітря, земля і вода – це Природа.
Природа – це Я,
І ти – це Природа.
Пустелі і гори, поля і ліси,
І ми – тільки частка цієї краси.
Владислав Гришко, учень 5 класу

Застосування навчальних посібників для учнів, розроблених відповідно до
освітньої моделі «Довкілля», дає можливість учням виділяти основні знання,
моделювати свої образи природи, використовувати гуманітарні знання для підсилення
цінності «образів».
Реалії та перспективи. Колектив науковців і педагогів-практиків, об’єднаних
роботою над освітньою моделлю «Довкілля», упродовж 1990–2012 рр. створив,
апробував, запровадив у практику біля 50 номінацій навчальної літератури (програм,
підручників, навчальних посібників для учнів, посібників для вчителів), які, на думку
педагогів, не мають аналогів у вітчизняній та світовій навчальній літературі. Уперше
під керівництвом одного лідера, на єдиних принципах розроблена система навчальнометодичного забезпечення цілісного змісту освітніх галузей для 1–11 класів. За
міжнародними мірками створення цієї системи можна оцінити в понад $100 млн. (для
довідки: в Нідерландах розроблення й апробація нового підручника коштують державі
3 млн. євро). До викладання інтегрованих курсів за новими підручниками вчителів
готував насамперед колектив науково-методичного центру інтеграції змісту освіти
АПН України на базі Полтавського ОІППО.
Відмітимо, що уряд Америки планує вкласти в підготовку учнів до
міждисциплінарних досліджень мільярди доларів. На підготовку вчителів до реалізації
цієї ідеї заплановано 40000 стипендій по $25000 кожна. Уряд США називає це
«інвестиціями в майбутнє Америки» [12].
Творчий колектив освітньої моделі «Довкілля» створив навчально-методичне
забезпечення до системи інтегрованих курсів (дошкілля, початкова, основна, старша
школа) і підготував на всеукраїнських курсах при Полтавському ОІППО та по областях
понад 5000 учителів до викладання інтегрованих курсів, впровадження цілісної освіти
стійкого розвитку. Це вагомі «інвестиції в майбутнє України».
У 2003–2012 рр. за підручниками освітньої моделі «Довкілля» навчалося близько
1 млн. учнів 1–11 класів. У 2012 р. в зв’язку з впровадженням оновленого стандарту
освіти та нових навчальних планів цілісна освіта «Довкілля» почала витіснятися з
навчального процесу. Без альтернативи в початковій школі почав вивчатися курс
«Природознавство». Зміст цього курсу такий же, як і курсу «Природознавство» (2000–
2010 рр.), по якому визначався рівень природничої освіти початкової школи в
міжнародному дослідженні ТІMSS (2007 р.). Програма дослідження ТІMSS – це
результат узгоджених позицій більше ніж 50 країн-учасниць дослідження. Ця програма
втілює зміст природничої освіти, який вважається доцільним у більшості країн світу
[13]. У початковій школі України в 2000–2010 рр. природнича освіта реалізувалася
двома варіантами – предметами «Довкілля» і «Природознавство». Варіант «Довкілля»
(1–4 кл.) містить блок знань, який відповідає міжнародним вимірам TIMSS, зокрема,
включає знання про «сили, енергію, роботу в довкіллі, машини і механізми; магнітні,
звукові явища тощо» [13, 57]. Ці знання функціонують поки що в курсі
«Природознавство. Довкілля», який з 2014 р. буде вилучений. Другий варіант –
«Природознавство», зміст якого в основному відповідає концепції цього предмету в
ХІХ ст., розробленій В.Ф. Зуєвим. Зміст його не містить вищеназваного блоку знань.
Чиновниками Міністерства освіти і науки підтримувався саме цей варіант, хоча за
«Довкілля» і боролася громадськість.
У дослідженні ТІMSS (2007 р.) школи з «Довкіллям» участі не брали, оскільки
підручники з «Довкілля» для початкової школи в 2003–2004 рр. видавалися за державні
кошти пробним тиражем. Масовим тиражем «Довкілля-1» видано в 2007 р. Тому
освітня модель «Довкілля» не вплинула на результати TIMSS.
Дослідження ТІMSS (2007) показало, що в Україні низький рівень початкової
природничо-наукової освіти, а частка дітей з найвищим рівнем знань з природознавства
усього 2% – найменша з-поміж усіх країн-учасниць дослідження. Восьмикласників з таким
рівнем виявилося 3% при низькому загальному рівні знань. Для порівняння: у Росії, де
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вивчається інтегрований курс «Окружающий мир» частка учнів початкової школи з
найвищим рівнем знань становить 16%, а частка восьмикласників, що мають найвищий
рівень, – 10%. Отже, за час незалежності рівень вітчизняної природничо-наукової освіти
значно знизився – адже за радянської доби рівень знань у всіх республіках був однаковим
[14]. Зміст сучасного курсу природознавства у початковій школі (2010) аналогічний
дослідженому у 2007 р., з тією різницею, що на вивчення його відводиться 2 год. на
тиждень.
Наступне дослідження TIMSS природничої освіти в Україні (2011 р.) проводилося
тільки для учнів 8-х класів. Воно показало підвищення процента передового рівня
знань (з 3% до 6%) [16]. На нашу думку, це можна пояснити тим, що дослідженням
TIMSS (2011 р.) були охоплені учні, які в 5–6 класах вивчали «Природознавство», що
розроблене на основі «Довкілля» (5–6 кл.). Згідно з оновленим стандартом освіти
(2011 р.) та навчальними планами знову буде вивчатися «Природознавство», в змісті
якого відсутні вищеназвані предметні виміри TIMSS.
При оновленні Державного стандарту освіти (2010–2011 рр.) зі змісту стандарту
основної школи і програм вилучені загальні закономірності природи, поняття
природничо-наукової картини світу, термін «довкілля», які функціонували у державному
стандарті 2000–2010 рр. [8] та у навчально-методичному забезпеченні цілісної освіти
«Довкілля» в 2000–2011 рр.
В аспекті спрямованості України до вступу в ЄС вітчизняній освіті слід було б
орієнтуватися на відхід від фактологічного змісту освіти, на цілісну і доступну для
учнів освіту, варіантом якої є модель освіти «Довкілля». За цілісною освітою в Україні
майбутнє, в тому числі і за освітньою моделлю «Довкілля», і за науковою школою, яка
склалася під керівництвом лабораторії інтеграції змісту освіти впродовж двох
десятиліть і працювала на базі Полтавського обласного інституту післядипломної
педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського.
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В статті стисло висвітлюються етапи розвитку ідей інтеграції, цілісної освіти як освіти
стійкого розвитку, досягнення моделі освіти «Довкілля».
Ключові слова: цілісна освіта, фактологічна освіта, освіта стійкого розвитку, життєствердний
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В статье кратко освещаются этапы развития идей интеграции, целостного образования как
образования устойчивого развития, достижения образовательной модели «Довкилля» («Логика
природы»).
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УДК 37.013.3
В. Р. Ільченко
(м. Полтава)
ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОГРАМ ІНТЕГРОВАНИХ ПРИРОДОЗНАВЧИХ
КУРСІВ ЯК УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ
Постановка проблеми. У зв’язку з орієнтацією Державним стандартом (2012)
навчального процесу на компетентнісний підхід, зокрема, на формування
природничонаукової компетентності учнів під час засвоєння ними змісту освітньої
галузі «Природознавство», виникла необхідність розроблення програм інтегрованих
природознавчих курсів в основній школі. Ця необхідність обумовлена ще і тим, що в
профільній школі плануються інтегровані курси з базових предметів —
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природознавства, суспільствознавства, математики, мови і літератури. В основній
школі учні мають бути підготовлені до інтегрованого навчання.
Аналіз досліджень та виклад основного матеріалу. У статті представлена
система програм інтегрованих курсів з природознавства для основної школи —
«Природознавство» (5-6 кл.), «Фізика. Хімія» (7-9 кл.), «Біологія, Географія» (7-8 кл.),
«Біологія» (9 кл.), які втілюють ідею інтеграції змісту природничо-наукової освіти,
формування його цілісності; відповідають змістові освітньої галузі «Природознавство»
в Державному стандарті освіти (2012 р.) та змістові відповідних навчальних програм
предметів природничого циклу (2005 р., 2012р.) [9-12].
Програми орієнтують навчальний процес з предметів природничого циклу на
неперервну інтеграцію фактологічного змісту компонентів освітньої галузі
«Природознавство» основної школи шляхом обґрунтування елементів фізичних,
хімічних, біологічних, географічних знань (5-9 кл.) на основі загальних (базових)
закономірностей природи. Це ефективний спосіб оволодіння учнями природничонауковою компетентністю як ключовою, базовою, як задекларовано в Державному
стандарті (2012) [4], а також оновлення змісту вітчизняної освіти в напрямку змін в
освітніх системах країн Європейського Союзу. В країнах ЄС оволодіння учнів
компетентністю освітньої галузі «Природознавство» розглядається як здатність їх
оперувати базовими законами природи, суспільства, культури та довкілля. Пропоновані
в даному збірнику програми експериментально перевірялися і можуть бути використані
по відношенню до фактичного матеріалу чинних програм. Вони можуть бути
використані і по відношенню до програм, затверджених у 2012 р., а також для
поглибленого вивчення природничих предметів у 5-9 кл., на факультативних заняттях.
Це четверте видання системи програм, розроблених співробітниками лабораторії
інтеграції змісту освіти Інституту педагогіки НАПН України, спрямованих на
реалізацію ідей освіти стійкого розвитку. Попередні програми природознавчих курсів
були видані в 1994, 1996, 2003 рр. [6-8].
Метою розроблених програм і відповідних навчальних посібників є формування
життєствердного образу світу учня та його основи – екологічного образу природи,
навчального середовища, яке забезпечує постійний безпосередній зв’язок дітей з
етносоціоприродним довкіллям через уроки серед природи; формування основ
природничо-наукової, суспільствознавчої, математичної компетентності як здатності
оволодіння загальними (базовими) закономірностями природи; формування наукового
мислення учнів завдяки систематичному застосуванню закономірностей, які лежать в
основі парадигми сучасного наукового мислення.
Програми враховують тенденції змін змісту освіти в країнах Європейського
Союзу в напрямку його цілісності та обґрунтованості на основі базових
закономірностей. Так, у багатьох країнах знання про природу вивчаються в 1-6 класах
цілісним, інтегрованим курсом «Довкілля» або «Довкілля–Природознавство». В
основній школі вивчаються інтегровані курси «Фізика. Хімія», «Біологія. Географія»,
«Біологія. Наука про Землю» (Фінляндія, Франція та ін.) [5].
Зміни, які відбулися у вітчизняному Державному стандарті освіти за 1997-2012
рр., вимагають орієнтації навчального процесу на цілісність знань учнів про природу.
Так, у проекті Державного стандарту (1997) відзначається, що освітню мету вивчення
природознавства можна сформулювати так: …формування в свідомості учнів
природничо-наукової картини навколишнього світу… В основі виділення предметного
змісту освітньої галузі «Природознавство» лежить означення природознавства як
системи наук про природу, які вивчають основні закономірності руху і взаємозв'язки
між усіма формами матерії. Фундаментальні закони природи і теорії природничих наук
лежать в основі розв'язання основного завдання освітньої галузі «Природознавство» —
формування в свідомості учнів природничо-наукової картини навколишнього світу. Це
завдання розв'язують всі загальноосвітні предмети природничо-наукового циклу: фізи29

ка, хімія, біологія, географія, астрономія. У цьому комплексі наук фізика відіграє роль
теоретичної бази для хімії, астрономії і частково для біології і географії. Загальною
метою фізики є формування в свідомості учнів природничо-наукової картини світу [3,
с. 16; с. 22].
Побіжно відмітимо, що згідно цього стандарту в початковій школі учні мають
ознайомитися з уявленнями про рух, відносність руху, інерція, магнітне поле Землі та
інші поняття, що входять в предметні виміри TIMSS, які відсутні у сучасному змісті
початкової школи.
В Державному стандарті (2004) освітньої галузі «Природознавство»
задекларовано формування наукового світогляду, системи знань з основ природничих
наук, необхідної для адекватного світосприймання та уявлення про сучасну
природничо-наукову картину світу [2, c. 34]. Поняття природничо-наукова картина
світу фігурує в загальноприродничому компоненті; відзначається, що зміст освіти може
реалізовуватися як окремими навчальними предметами (астрономія, біологія,
географія, фізика, хімія), так і завдяки інтегрованим курсам [2, c. 35]. У програмах
природничих предметів (2005) у пояснювальних записках до них відзначено, що метою
вивчення цих предметів є формування природничо-наукової картини світу, хоча в
тексті державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів цей вираз не
фігурує. В програмі з фізики у 9 класі фігурує «фізична картина світу». Таким чином,
для виконання Державного стандарту і програм необхідні програми інтегрованих
курсів, які б спрямовували навчальний процес з предметів природничого циклу на
формування цілісності знань про природу, природничо-наукової картини світу і
водночас природничо-наукової компетентності учнів 5-9 класів.
В Державному стандарті (2012) освітньої галузі «Природознавство» для основної
школи термін «природничо-наукова картина світу» відсутній у пояснювальній записці і
навіть у загально природничому компоненті; термін «природничо-наукова картина
світу» фігурує в «державних вимогах…» біологічного компоненту; в географічному
компоненті згадується «наукова картина світу»; у фізичному компоненті — фігурує
«цілісна фізична картина світу». В програмах з фізики, хімії, біології в 7-9 кл. фігурує
відповідно фізична, хімічна, біологічна картини світу. В старшій школі в Державному
стандарті (2012) з’являється природничо-наукова картина світу. Протиприродно
формувати спочатку окремі картини світу (фізичну, хімічну та ін.), а потім їх
об’єднувати в єдину — природничо-наукову картину світу. Це можна порівняти з тим,
що вирощуються окремо певні системи органів, а потім їх об’єднують у цілісний
організм [4].
Багаторічне дослідження методичними працівниками (В.П. Базарний і його
співробітники)
дослідження
впливу
вузькоспеціалізованого
предметного
«урокодавання» показало, що воно приводить до сегментації цілісного плану
свідомості учня, формування такого стереотипу, при якому обезволена особистість не
може протистояти потужному натиску інстинктивно-підсвідомої агресії [1, с. 162].
У зв’язку з вивченням інтегрованого курсу з природознавства у старшій школі
згідно з Концепцією профільної освіти вищеназвані курси є актуальними й в основній
школі. Особливо актуальним у світлі переходу вітчизняної освіти на компетентнісну
модель її змісту є використання загальних закономірностей природи в ролі наскрізних
принципів інтеграції елементів знань, вмінь, навичок, набутих під час вивчення
природничих предметів. Наприклад, в стандарті загальної середньої освіти Іспанії
галузевими компетентностями, що їх мають набути учні, засвоївши зміст кожної з
освітніх галузей — «Природознавство», «Суспільствознавство», «Математика», — є
«здатність учнів оперувати базовими законами природи, суспільства, довкілля та
культури» [5, с. 142].
Інтеграція змісту освіти, який учні засвоюють під час кожного уроку, кожної
теми, кожного розділу навчального курсу, освітньої галузі й обумовлює цілісність
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змісту освіти у свідомості учня, його життєствердний образ світу як особистісно
значущу систему знань, засновану на базових законах науки і, як результат освіти,
життєствердну модель світу суспільства, його довговічність та місце в біосфері і
ноосфері, на політичній карті світу.
До цієї освітньої мети співробітники лабораторії інтеграції змісту освіти разом із
сотнями педагогів шкіл, які впроваджували цілісну освіту моделі «Довкілля» як освіту
стійкого розвитку суспільства, наближалися впродовж 1994–2014 рр. Представлена
система програм є ще одним кроком у цьому процесі.
Цілі вивчення курсів «Природознавство» (5-6 кл.), «Фізика. Хімія» (7-9 кл.),
«Біології. Географія» (7-8 кл.), «Біологія» (9 кл.) подані у пояснювальних записках до
цих курсів. Відмітимо спільні завдання названих програм, які можливо розв’язати під
час вивчення зазначених курсів:
– дати учням поняття про цілісний процес розвитку знань, що охоплюють знання
про неживу і живу природу та людину як частину природи;
– обумовити засвоєння учнями ядра природничо-наукових знань (системи
загальних та часткових закономірностей природи) на кожному етапі навчання як
основи цілісності знань про природу, підвищити науковий рівень засвоєння знань про
природу;
– формувати в учнів природничо-наукову картину світу на всіх етапах навчання,
узагальнені надпредметні вміння і навички використання досягнень природничих наук,
що є необхідною умовою адаптації людини до навколишнього середовища і досягнення
раціонального природокористування;
– створити психолого-педагогічні умови для розвитку в учнів високих рівнів
інтелекту, здатного до прогнозування подій та ефективного функціонування в
технологізованому суспільстві;
– формувати в учнів системний, структурний, модельний, імовірнісний підходи до
пояснення дійсності;
– екологічне виховання учнів на всіх етапах навчання;
– формування у школярів ціннісного ставлення до природи і до наукових знань.
Зміст фактичного матеріалу програм з природознавства, фізики, хімії, біології,
загальної географії відповідає Державному стандартові та змісту чинних програм
названих предметів традиційної школи в кожному з класів (2005 р.). Відмінність між
природничо-науковою освітою, яка втілена в розроблених для інтегрованого навчання
програмах, та традиційним викладом знань про природу в шкільних програмах
природничого циклу полягає в наступному. У кожний момент навчального процесу в
учнів формується природничо-наукова картина світу та особистісно значуща система
знань (образ природи) кожного учня, яка створюється завдяки обґрунтуванню знань на
основі загальних закономірностей природи (збереження, спрямованості самочинних
процесів до рівноважного стану, періодичності процесів у природі) та зв’язаних із ними
понять та часткових закономірностей. Цей процес обумовлює цілісність знань,
цілісність мислення учнів, розуміння ними перебігу процесів у довкіллі та своєї ролі в
ньому.
Програми усувають фрагментарність знань, яка не дає змоги учням досягти
розуміння навчального матеріалу і набути здатності прогнозування перебігу процесів у
цілісному середовищі існування людства, забезпечення умов його життя, збереження
його для наступних поколінь.
Умови для пізнання учнем цілісності природи (в тому числі й себе як невід’ємної
її частини) у пропонованих програмах забезпечені відповідним структуруванням
навчального матеріалу в кожному класі, який на початку включає «випереджальні
організатори» знань. До їх складу входить зміст найбільш загальних закономірностей
природи, понять, що пов’язані з ними і вивчаються в даному курсі. Спільними у змісті
«випереджальних організаторів» для всіх предметів природничого циклу є загальні
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закономірності природи та методи її пізнання. Зміст їх засвоюється учнями в курсі
природознавства (5-6 кл.). «Випереджальні організатори» знань дають можливість
учителю скласти цілісний план вивчення предмету. Вони використовуються учнями під
час систематизації знань, вмінь, навичок з кожної теми — учні моделюють структурнологічні схеми, використовуючи ІКТ.
В програмах втілена одна з методологічних основ формування змісту освіти в
моделі «Довкілля» як варіанту освіти стійкого розвитку — екологічний реалізм,
основна ідея якого полягає в тому, що істинність наших знань про реальність ми
встановлюємо лише у безпосередньому спілкуванні з довкіллям. Інтегровані курси,
програми яких подаються в цьому збірнику, задовольняють цю умову. Завдяки системі
уроків серед природи згідно програм у 5–9 класах мають проводитися екологічні
спостереження, які супроводжують вивчення всіх курсів.
Програми планують використання системи загальних і часткових законів природи
(ядра природничо-наукових знань) як онтодидактичного стрижня обґрунтування і
систематизації знань про природу, завдяки чому природничо-наукова освіта в основній
школі є:
– цілісною (цілісність знань досягається внаслідок поясненню їх елементів на
основі загальних закономірностей природи);
– продуктивною (цілісність знань про природу, що складається у свідомості учня
впродовж навчання, є його власним продуктом, його особистим надбанням);
– екологічною (це обумовлено як систематичними спостереженнями і
дослідженнями у природі, так і розумінням метафорично сформульованих
Б. Комонером законів екології: «все зв’язане з усім», «все має кудись діватись», «за все
потрібно платити», «природа знає краще». Розуміння цих законів базується на змісті
загальних закономірностей природи);
– валеологічною (систематизація знань, за П.Ф. Каптєрєвим, дає дітям більшу
насолоду, ніж смачна їжа, турбота і відпочинок; вона призводить до позитивної
мотивації навчання, а разом з уроками серед природи сприяє зміцненню психічного і
тілесного здоров’я дітей).
Курс «Природознавство» у 5–6 класах можуть викладати учителі фізики, хімії,
біології, географії. Кожен з курсів «Фізика. Хімія», «Біологія. Географія» може
викладатися як одним вчителем, так і двома — кожен з модулів («фізичний»,
«хімічний» та ін.) викладає окремий вчитель-предметник. В малокомплектних
сільських школах курси можуть викладатися одним учителем при використанні
посібників для учнів, створених відповідно програмам. Програми разом з відповідними
посібниками можуть бути також використані на факультативних заняттях.
«Гуманітарний компонент» програм представлений в додатку до програм. Він
дасть можливість учителю вибрати елементи знань з історичного, літературного,
суспільствознавчого, мистецтвознавчого матеріалу відповідно до інтересів та
уподобань учнів.
Експериментальна перевірка програм показала, що гуманітарні знання доцільні
для використання під час природознавчих курсів в наступних, розроблених науковими
співробітниками лабораторії інтеграції змісту освіти Сигідою Т.В. та Антонюк М.А.,
аспектах:
1) соціокультурний аспект: взаємозв’язок історії науки та суспільства; цікаві
факти з життя видатних науковців; роль держави у розвитку науки; сталий розвиток
суспільства.
2) філософсько-методологічний аспект: наукові (спостереження, дослідження,
моделювання, експеримент тощо) та гуманітарні (переказ, інтерпретація, художній опис,
створення художнього образу об’єктів та явищ природи тощо) методи пізнання дійсності,
їхній взаємозв’язок; місце гуманітарних знань в образі природи учня (ціннісне, емоційне,
естетичне, морально-етичне забарвлення знань учнів про природу); прояв загальних
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законів природи (збереження, спрямованості самочинних процесів до рівноважного
стану, періодичності) у житті людини — побуті, мистецтві, літературі, музиці,
економіці тощо.
3) ціннісно-гуманітарний аспект: значення наукових відкриттів (їх гуманний і
антигуманний характер, негативний і позитивний вплив на екологію, здоров’я людини);
загальнолюдські та екологічні цінності.
4) етично-правовий аспект: правова та моральна відповідальність перед природою,
майбутніми поколіннями; прогнозування подій у залежності від індивідуальних вчинків.
5) етнічний аспект: народні уявлення про природу та людину як частину природи
(фольклор, народні традиції, народні свята, вірування тощо); «народна екологія» (народні
традиції раціонального бережливого використання природних ресурсів — лісів, земельних,
водних угідь тощо).
6) лінгвістичний аспект: науковий стиль та мовлення науковця; етимологія
(походження) термінів і понять; вживання наукових термінів у переносному значенні у
загальному лексичному прошарку.
7) емоційно-естетичний аспект: художнє відображення об’єктів та явищ природи
(у літературі, мистецтві, музиці, архітектурі, кіно, фотографії, власній творчості тощо);
засоби створення художніх образів реальних об’єктів (метафора, порівняння, алегорія,
художній символ, узагальнення, типізація, уподібнення, контраст, художнє абстрагування —
стилізація, гротеск, гіпербола тощо) та їх ознаки (емоційність, інтуїтивність,
інформативність, правдивість).
Вказані аспекти реалізуються в усіх програмах. В додатку «Гуманітарний компонент»
підібраний відповідний дидактичний матеріал.
Також експериментальна перевірка програм (2012-2014 рр.) показала, що переважна
більшість учнів у 5-9 класах (60-70%) здатні застосовувати загальні закономірності природи
при моделюванні образів природи як особистісно значимої системи знань з фізики, хімії,
біології, географії, обґрунтувати елементи названих знань на основі загальних
закономірностей природи, тобто володіють природничо-науковою компетентністю.
Висновок. Розроблені програми для інтегрованого навчання доцільно
використовувати в загальноосвітніх школах з метою формування в учнів природничонаукової компетентності, цілісності знань про природу як під час інваріантного вивчення
компонентів освітньої галузі «Природознавство», так і на факультативних заняттях.
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В. Р. Ільченко
ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОГРАМ ІНТЕГРОВАНИХ ПРИРОДОЗНАВЧИХ КУРСІВ ЯК УМОВИ
ФОРМУВАННЯ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ
В статті аналізуються можливості і обґрунтовується необхідність впровадження в основній
школі системи навчальних програм до освітньої галузі «Природознавство» з метою формування в учнів
цілісності знань, природничо-наукової картини світу та природничо-наукової компетентності.
Ключові слова: система навчальних програм, цілісність знань, природничо-наукова картина світу,
образ природи, життєствердна модель світу, природничо-наукова компетентність.
В.Р. Ильченко
ВНЕДРЕНИЕ ПРОГРАММ ИНТЕГРИРОВАННЫХ КУРСОВ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ КАК
УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧАЩИХСЯ
В статье проанализированы возможности и обоснована необходимость внедрения в основной
школе системы учебных программ к образовательной отрасли «Естествознание» с целью
формирования у учащихся целостности знаний, естественнонаучной картины мира и
естественнонаучной компетентности.
Ключевые слова: система учебных программ, целостность знаний, естественнонаучная картина
мира, образ природы, жизнеутверждающая модель мира, естественнонаучная компетентность.
V. R.Ilchenko
INTRODUCTION OF PROGRAMS OF THE INTEGRATED COURSES OF NATURAL SCIENCES
AS CONDITION OF FORMATION OF NATURAL-SCIENCE COMPETENCE OF PUPILS
The article analyses the opportunities and proves the need of introduction for the comperehensive school
of system of educational programs to educational branch "Natural sciences" for the purpose of formation
integrity of knowledge, a natural-science picture of the world and natural-science competence at pupils.
Keywords: system of educational programs, integrity of knowledge, natural-science picture of the world,
image of the nature, vital model of the world, natural-science competence.
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РАБОТА С МЕТАПРЕДМЕТНЫМ КОМПОНЕНТОМ НОВОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА: ПРАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Постановка проблемы. В нынешних образовательных стандартах каждому
учителю предлагается обеспечивать, проверять и оценивать метапредметные
образовательные результаты, начиная с начальной школы. К сожалению, авторы
стандартов невнятно объяснили, что` означают такие результаты. К тому же допустили
ошибки в толковании метапредметности: например, неправомерно отождествили
метапредметную и общеучебную деятельность. Поскольку стандарты утверждены на
законодательном уровне, школам приходится самим исправлять эти ошибки и
самостоятельно додумываться, как обеспечить метапредметные образовательные
результаты.
В этой статье я поделюсь методикой проектирования и организации
метапредметной образовательной деятельности учащихся на примере разработанных
нами метапредметных курсов и тем. Излагаемый подход — результат 20-летних
исследований нашей научной школы человекосообразного образования. Например,
нами разработаны и внедрены в практику метапредметы: «Числа» (1-й класс),
«Информатика» (3–4-й классы), «Мироведение» (5–6-й классы), «Культура» (5–7-й
классы), «Естествознание» (10–11-й классы), метапредметные разделы различных
школьных курсов.
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Основная часть статьи. «Мета» в переводе с греческого означает «после, за,
через». Эта часть слова используется при обозначении таких систем, которые служат
для описания или исследования других систем, например, метатеория, метаязык,
метапредмет.
Учебный метапредмет – предметно оформленная образовательная система,
которая, находясь «за» обычными учебными предметами, позволяет задавать и
описывать их корневую структуру и содержание с более общих исходных позиций.
Метапредмет может входить в структуру обычного учебного предмета, иметь статус
метапредметной темы или раздела. Содержание учебного метапредмета базируется на
системе фундаментальных образовательных объектов, которые, как правило, являются
общими для нескольких учебных предметов, например: число, знак, символ,
информация, пространство, время, движение, государство, человек.
Фундаментальные образовательные объекты — ключевые сущности, отражающие
единство мира и концентрирующие реальность познаваемого бытия. Это узловые точки
основных образовательных областей, благодаря которым существует реальная область
познания и конструируется система знаний о ней.
Фундаментальный образовательный объект имеет для ученика две грани своего
проявления – реальную (материальную) и знаниевую (идеальную). Реальная грань
отражается в изучаемых объектах: растениях, животных, стихиях (вода, земля, огонь,
воздух); явлениях природы и культуры, предметах искусства, совершаемых обрядах,
технических устройствах и т.п. Идеальная грань отражается в понятиях, категориях,
законах, теориях, художественных принципах, культурных традициях. К примеру,
фундаментальный образовательный объект «дерево», с одной стороны, — само дерево,
с другой — как идея, понятие дерева, художественные образы и разнонаучные знания о
нѐм. Обе формы проявления фундаментального объекта — реальная и идеальная —
имеют общий смысл. Смысл объекта — это его сущность, идея, заключѐнная в его
содержании и явленная через его видимые формы.
Наиболее общие фундаментальные понятия и категории (метазнания) также
являются фундаментальными образовательными объектами, поскольку благодаря
глубинному смыслу принадлежат как реальному, так и идеальному миру. Например,
фундаментальные константы — скорость света в вакууме, заряд электрона,
гравитационная постоянная, число «пи», золотое сечение и др., — отражают
взаимосвязи и взаимодействия в реальном мире и одновременно обозначают смысл
законов и теорий в идеальном мире изучаемых знаний.
Метапредметные образовательные результаты — это результаты метапредметной
деятельности учащихся в процессе изучения фундаментальных образовательных
объектов. Метапредметные образовательные результаты имеют две формы
выраженности — внешнюю (созданная учеником образовательная продукция) и
внутреннюю (личностные качества ученика — знания, умения, способности,
компетенции). Метапредметные образовательные результаты относятся к конкретным
фундаментальным (метапредметным) образовательным объектам, которые изучают
школьники.
Условием создания учеником метапредметного образовательного продукта
(идеального знаниевого конструкта) является предоставление ему возможности познать
реальный образовательный объект, и лишь затем — знакомиться со знаниями
человечества о нѐм. К примеру, сначала ребѐнок изучает лист дерева, открывает для
себя его свойства и особенности, формулирует вопросы и проблемы о нѐм и только
потом знакомится с текстом учебника ботаники, слушает рассказ учителя об этом
растении. А позже, может быть, ознакомится с художественным образным аналогом
этого «образовательного объекта» в пронзительном рассказе Альфонса Доде
«Последний лист».
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Диагностика, контроль и оценка метапредметных образовательных результатов
проводятся на основании создаваемой учеником образовательной продукции – текстов,
суждений, моделей, образов, исследований, проектов и т.п.
Чтобы реализовывать метапредметный подход, не нужно вносить в учебный
процесс что-то дополнительное. Стоит лишь переструктурировать содержание учебных
предметов и грамотно организовать деятельность школьников. Поскольку ожидать
качественных и научно обоснованных учебников с метапредметным компонентом в
ближайшие годы малоперспективно, учителям придѐтся самостоятельно или под
руководством методических служб менять свою практику «на ходу». Рассмотрим
основные действия по проектированию метапредметного содержания образования.
Начнѐм с выделения фундаментальных образовательных объектов.
Как уже сказано, метапредметная образовательная деятельность происходит по
отношению к фундаментальным образовательным объектам. Где их брать? Стандарты,
учебные программы и учебники не всегда в явном виде обозначают их. Поэтому от
учителя требуется отобрать фундаментальные объекты в изучаемом предмете.
Отбор метапредметных основ содержания образования предполагает
фокусирование его в виде «узловых точек», вокруг которых концентрируется
изучаемый материал. Эти точки и есть фундаментальные образовательные объекты.
При конструировании метапредметных основ учебного курса необходима системность.
Один фундаментальный образовательный объект, как правило, связан с другими
объектами родовидовыми отношениями: например, «дерево» — род, «берѐза» — вид.
Объект может находиться в функциональных отношениях с другими по каким-либо
признакам: например, вода, огонь, воздух — всѐ это фундаментальные
образовательные объекты, принадлежащие к общему объекту — стихиям.
Приведу несколько способов отыскивать фундаментальные образовательные
объекты.
1. Анализ науки или исходной области деятельности. В соответствующей
учебному предмету науке выделяются реальные предметы и явления: например, в
русском языке — это устная речь, тексты произведений как материализованные
объекты; в физике — физические явления, вещества в различных состояниях; в химии
— вещества и процессы их превращения; в живописи — красота и гармония как
объективная реальность художественного полотна; в истории — предметы и события
исторического значения и т.д.
2. Анализ учебного предмета. В учебном курсе выделяются ключевые
методологические
аспекты,
которым
соответствуют
объекты
реальной
действительности. Эти объекты и переводятся на первичную стадию учебного
познания ученика, который не усваивает готовое знание, а исследует объект. Так, в
курсе физики ключевой темой традиционно считается закон всемирного тяготения —
идеальная знаниевая конструкция; реальным же образовательным объектом становится
тяготение (гравитация). С точки зрения метапредметного личностно-ориентированного
обучения именно гравитация как реальный объект познания должна изучаться до того,
как будет рассмотрен закон всемирного тяготения — идеальное знание о реальном
объекте. Например, в одном из фильмов про К.Э. Циолковского показано начало его
урока — он входит в класс и роняет классный журнал, и только после этого задаѐт
вопрос, почему тот упал на пол, то есть начинает занятие не с закона тяготения, а с
явления гравитации.
3. Рефлексивный
анализ
учебной
деятельности.
Фундаментальные
образовательные объекты могут быть обнаружены непосредственно в ходе обучения.
Учитель задаѐт вопрос или формулирует задание, которое побуждает учеников
отыскивать главные объекты изучаемой предметной области. Результаты поиска
фиксируются, анализируются, на их основе коллективно отбираются изучаемые
объекты.
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Рассмотрим технологию выращивания личностного содержания образования
школьников, которое и является их метапредметным образовательным результатом,
если речь идѐт об освоении фундаментальных образовательных объектов.
Вначале учитель задаѐт образовательную ситуацию, в ходе решения которой
ученик включается в реальный культурный процесс или в его игровую имитацию: дети
строят древнюю пещеру, выполняют языческий обряд, играют в былинных богатырей.
Учитель обеспечивает эмоциональное проживание и осознанное видение детьми
происходящего действа. Ученик с помощью рефлексии выясняет нормы, которые
заключены в прожитом им явлении, выявляет способы, которые он применял.
Учитель предлагает ознакомиться с культурным аналогом того явления,
участниками которого были дети. Вместе с аналогом рассматривается его структура,
например, последовательность действий при разведении костра древними людьми.
Делается это для того, чтобы каждый школьник мог выделить элементы этой структуры
в своѐм образовательном продукте и впоследствии сопоставить его с аналогом по
определѐнным признакам. Например, для ученических продуктов, скажем, «моя
теория», задаются такие структурные элементы, присущие любой теории:
• исходные предпосылки;
• основные понятия, положения, законы;
• опытное подтверждение, или доказательство теории;
• выводы теории, еѐ применение.
Ученики сравнивают свои образовательные продукты и с культурными аналогами
по заданным признакам, например, по структурным элементам теории. Каждый
устанавливает не только сходство, но и отличие своего образовательного продукта с
другими по обозначенным учителем признакам. Ученики уточняют, видоизменяют или
трансформируют свои первичные образовательные продукты.
Далее учебная деятельность продолжается в одном из таких направлений:
• ученик утверждается в «правильности» своего образовательного продукта,
развивает и дополняет его;
• модифицирует свой продукт;
• отбрасывает свой первичный продукт и берѐт за основу иной, например,
культурный аналог.
В ситуации неопределѐнности, вызванной сопоставлением разных точек зрения,
подходов, происходит интенсивная методологическая деятельность ученика по
формированию личной познавательной позиции, поиску форм дальнейшей
деятельности. Одновременно с решением локальной познавательной задачи школьник
выстраивает мировоззренческую платформу образовательной деятельности, которая
помогает ему в дальнейшем решать встречающиеся проблемы.
На рефлексивном этапе познание объекта и продуктов-аналогов прекращается и
внимание учеников переключается на осознание выполненной деятельности и еѐ
результатов. Рефлексия позволяет уточнить результаты по учебному предмету:
найденные факты, сформулированные проблемы, обнаруженные различия в подходах,
а также выявить результаты методологического характера, которые обнаруживаются в
следующем:
• выявляются способы деятельности, которые применялись коллективно и
индивидуально, составляется их классификация или обозначается их перечень;
• осознаются рождѐнные идеи, образы, подходы, обнаруженные принципы,
закономерности, схемы и другие образовательные продукты, созданные как
отдельными учениками, так и коллективно;
• формулируются возникшие проблемы, анализируются пути и способы их
решения;
• выявляются трудности, условия и причины их появления; обозначаются
результаты, полученные в ходе решения трудностей и проблем;
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• выявляются и начинаются основы дальнейших образовательных планов,
программ и проектов, вытекающих из предыдущей деятельности, в том числе и
рефлексивной.
После рефлексии совокупность полученных образовательных продуктов
достраивается до целостной системы — школьники отыскивают сходства, различия,
взаимосвязи и соподчинѐнность образовательных продуктов.
Прожив собственную деятельность, ученик сопоставляет понятые им нормы с
теми, которые существуют исторически (о них он узнает от учителя). Так происходит
личностное усвоение норм и способов культурно-исторической или научной
деятельности. В дальнейшем ученик действует, уже исходя из этих норм, продолжая
изучаемые культурно-исторические процессы и традиции.
Что такое учебный метапредмет? К необходимости ввести в школу учебные
метапредметы меня привела экспериментальная практика разработки и апробации
эвристического обучения, цель которого — реализовать образовательный потенциал
ученика. Эти исследования начались в конце 1980-х гг. и продолжаются до сих пор. Я
заметил что, изучая фундаментальные образовательные объекты, ученики стали
выходить за рамки учебного предмета. Благодаря открывающимся новым связям и
отношениям изучаемого объекта — физического тела, математического знака,
природного или культурного явления они начинали привлекать понятия и методы из
других областей. Что это — межпредметные связи?
Если попытаться использовать для оценки подобных результатов традиционное
понятие «межпредметные связи», то будет нарушена внутренняя логика
образовательного движения школьников: их познание разворачивается вокруг единого
фундаментального объекта, а не разных учебных курсов. Потребовались устойчивые
предметные конструкции, позволяющие системно планировать и выстраивать процесс
обучения. Применять для этого термин «интегрированный курс» было бы неточно,
поскольку обычно это взаимосвязанное единство традиционных школьных дисциплин.
В нашем же случае имеется в виду принципиально другой уровень конструирования
содержания образования — метауровень. Для решения проблемы я стал использовать
понятие учебного метапредмета — предметно оформленной образовательной
структуры, содержание которой базируется на системе фундаментальных
образовательных объектов.
Для метапредмета характерны требования, предъявляемые к обычным учебным
курсам и их разделам: единство цели, содержания, видов деятельности, форм и методов
обучения, способов проверки и оценки результатов. Специфика метапредметов — в
более гибком характере построения содержания, в возможности его оперативной
перекомпоновки, построения на его основе новых метапредметных структур.
Метапредмет не является заданным навсегда, это «живой» организм. Он не всегда
ведѐтся в течение всего учебного года, может входить в структуру обычного учебного
курса, иметь статус метапредметной темы или раздела. Важно, чтобы общая
совокупность как метапредметов, так и обычных учебных предметов охватывала весь
комплекс общеобразовательной области и обеспечивала условия для целостного
гармоничного развития детей.
Содержание метапредмета группируется вокруг системы фундаментальных
образовательных объектов. Их познание, как и познание проблем, позволяет ученику
самоопределиться по отношению к ним, создать собственное содержание в
соответствующих образовательных областях. В сферу разворачивания каждой узловой
точки метапредмета может входить самый разный объѐм познавательных вопросов. В
процессе образования объѐм этих сфер непрерывно увеличивается, растѐт количество
усваиваемых учеником знаний, его личный опыт.
В настоящее время учебные метапредметы ещѐ не стали общепринятыми для
массовой школы. В то же время исследования нашей научной школы, проводимые
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около двадцати лет, позволили разработать несколько учебных метапредметов и
метапредметных тем, которые получили экспериментальную апробацию. Приведу
фрагменты из нескольких созданных нами учебных метапредметов. В одних случаях —
это пояснительная записка к курсу, в других — пример рабочей тетради, в третьих —
описание проведѐнных занятий.
Выводы. Учебный метапредмет – предметно оформленная образовательная
система, которая, находясь «за» обычными учебными предметами, позволяет задавать и
описывать их корневую структуру и содержание с более общих исходных позиций.
Содержание метапредмета группируется вокруг системы фундаментальных
образовательных объектов. Их познание, как и познание проблем, позволяет ученику
самоопределиться по отношению к ним, создать собственное содержание в
соответствующих образовательных областях. В сферу разворачивания каждой узловой
точки метапредмета может входить самый разный объѐм познавательных вопросов. В
процессе образования объѐм этих сфер непрерывно увеличивается, растѐт количество
усваиваемых учеником знаний, его личный опыт.
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WORKING WITH COMPONENT METAPREDMETNYM new educational standard: Practical Aspects
Training metapredmet - substantively modern educational system, which, being "for" the usual academic
subjects, allows you to define and describe their root structure and content with a common starting point.
Contents metapredmeta grouped around a system of fundamental educational facilities. Their knowledge, as
well as knowledge of problems allows the student to self-determination in relation to them, to create their own
content in their respective educational fields.
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Постановка проблеми. Сучасна біологічна наука знаходиться на етапі
теоретичного розвитку. Ця обставина докорінно змінює постановку і вирішення
проблеми конструювання змісту біологічної освіти, оскільки чинна програма шкілького
курсу «Біології» зорієнтована, в основному, на висвітлення описового періоду розвитку
науки. Переконливим доказом цього є тематика тестів, які розроблено на основі
Програми зовнішнього незалежного оцінювання з біології, у якій 75% завдань
стосуються клітинно-організменного рівня організації життя [1].
Лавиноподібне зростання наукової інформації вимагає ущільнення та
фундаменталізації змісту навчального матеріалу для школярів, підвищення його
теоретичного рівня, що сприяє забезпеченню пояснювальної здатності отриманих
знань. Тому метою статті є дослідження сутності поняття фундаменталізація змісту
освіти та окреслення шляхів реалізації цього принципу при конструюванні змісту
біологічної освіти школярів.
Виклад основного матеріалу. Аналіз педагогічної літератури засвідчив, що
поняття ―фундаменталізація‖ знань досить співзвучне за своїм трактуванням з поняттям
"генералізації". У цьому зв'язку виникає потреба розведення відповідних понять.
Генералізація визначається як постійно діючий в науці фактор скорочення знань
шляхом перетворення їх змісту [2]. Так, розвиток природничих наук не можна уявити у
вигляді моделі лінійного збільшення знань: до існуючих понять, законів, теорій і т.д.
додаються нові поняття, закони, теорії, що не впливають на попередні. У ході
історичного розвитку знання про природу проходять ущільнення, скорочення шляхом
перетворення їх змісту, тобто відбувається генералізація.
У процесі вивчення основ природничих наук в школі діє даний принцип. Його
реалізація пов’язана з такими актуальними методичними проблемами, як збільшення
обсягу знань, скорочення терміну їх вивчення, більш компактного викладу навчального
матеріалу. Генералізація саме і спрямована на виявлення того мінімуму знань, який
дозволяє успішно вирішити навчально-виховні завдання, що стоять перед сучасною
школою. Вона поєднується з відбором укрупнених одиниць — стержнів знань, навколо
яких конструюється весь програмовий матеріал. Таким чином, принцип генералізації
навчальних знань як принцип побудови змісту шкільних природничих предметів
означає вимогу фіксувати в мінімальному об’ємі знань такий зміст, що
характеризується великим пізнавальним навантаженням [2]. Разом з тим він передбачає
концентрацію необхідного та достатнього матеріалу фактологічного характеру навколо
того чи іншого стержня. Своєрідний підхід до генералізації знань, що пов’язаний із
гуманітаризацією змісту освіти, використаний нами при проектуванні інноваційного
змісту програмового матеріалу шкільних курсів природознавства та біології.
Під фундаменталізацією змісту природничо-наукової освіти більшість дослідників
розуміють обєднання (інтеграцію) програмового матеріалу навколо фундаментальних ідей,
законів, понять конкретної науки (Б.Е. Будний, Н.О. Гладушина, С.У. Гончаренко, В.Р.
Ільченко, В.І. Кравченко, О.Т. Проказа та ін.). Під фундаментальними в даному випадку
розуміються поняття, які визначають структуру моделі реальної дійсності. До них
дослідники відносять такі поняття, що відображають фундаментальні властивості природи
і водночас є універсальними засобами пізнання, а також ті, що дають інформацію про
найбільш загальні властивості матерії. Серед характерних рис фундаментальних понять
відмічають такі: вони, по-перше, структурно представляють систему понять і формуються
протягом тривалого періоду; по-друге, вони, як правило, мають проміжний статус між
природничими науками та філософією [7].
Деякі дослідники дотримуються погляду, що фундаменталізація передбачає
цілісність, глибину та взаємопроникнення загальнофілософських, загальнокультурних,
психолого-педагогічних та спеціальних знань, високий рівень узагальнень і разом з тим
професійну актуалізацію здобутих знань, вмінь та навичок. С.Ф. Клепко, приміром,
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вважає, що в основу фундаменталізації змісту освіти повинно бути покладене знання,
що об'єднують, інтегрують особистість із суспільством і людством, і знання, що
роблять особистість вільною. При цьому дослідник відзначає, що "інтеграція елементів
змісту освіти на принципах "екологічної" категоризації — основа фундаменталізації
освітніх систем" [3, 13]. На наш погляд, зазначені підходи більше стосуються принципу
генералізації, тому що охоплюють значно ширше коло проблем, ніж передбачає
фундаменталізація знань.
С.У. Гончаренко в своїх дослідженнях розкриває способи узагальнення та
систематизації знань учнів на рівні фундаментальних наукових понять, законів, теорій,
методологічних принципів природознавства (матеріальна єдність світу, форми
існування матерії, взаємозв'язок як атрибут матерії, всезагальний зв’язок тіл як джерело
всіх видів руху; принцип збереження та ін. [4]. Б.Є. Будний в основу фундаменталізації
змісту курсу фізики пропонує брати властивості природи, які водночас є і
універсальними засобами пізнання (симетрія, відносність, невизначеність) і такі, що
дають інформацію про найбільш загальні властивості матерії (поле, речовина, лептони,
кварки, бозони, спін, ймовірність, фундаментальні константи). Дослідник вважає, що
саме фундаментальні поняття мають бути покладені в основу цілісного навчального
курсу фізики. Їх формування, в значній мірі, має визначити об‖єм та послідовність
змісту навчального предмета. Він розкриває роль фундаментальних понять у
забезпеченні характерного для сучасної фізики парадигми способу бачення фізичної
ситуації, доводячи, що розповсюджена думка, ніби такі знання (―спосіб бачення‖)
передаються автоматично із засвоєнням теорій насправді не підтверджуються [2].
Один із продуктивних підходів до вирішення проблеми фундаменталізації знань
представлений дослідженнями В.Р. Ільченко, в яких пропонується систематизувати
знання про цілісну природу на основі виділення основних ідей і законів її розвитку
(ідея збереження: закон збереження маси речовини, закон збереження електричного
заряду, закон збереження та перетворення енергії; ідея спрямованості процесів:
принцип мінімуму потенціальної енергії, другий закон термодинаміки; ідея
періодичності: перший закон термодинаміки). На думку дослідниці, формування
зазначених ідей повинно розпочинатись з самого початку вивчення природничих
дисциплін і постійно пронизувати їх [5].
Необхідно зазначити, що ідея фундаменталізації змісту освіти отримала
максимальний розвиток у фізиці. Всі зазначені вище дослідження проводились в
основному на даному предметі. Це не випадково, оскільки фізика є однією з найбільш
розвинутих фундаментальних наук. Науки, об'єктом вивчення яких є, наприклад, жива
природа знаходяться лише на початковому етапі їх теоретизації. Тому нам вбачається,
що при визначенні основних стержневих ідей, на основі яких здійснюється
фундаменталізація біологічних знань, доцільно базуватись на дещо інших підходах.
Так, за перспективний ми вважаємо підхід дослідників з Гамбурга І.Вілле та
Г.Шефера, які розробили 12 універсальних принципів як основи біологічної освіти. А
саме: полярності, перетворення – фіксації, порядок – безпорядок, самостійність –
залежність, відкриті границі – закриті границі, з’єднання – роз’єднання, варіабельність
– уніфікація, пристосування – інерція, постановка пріоритетів – ліквідація пріоритетів
(оцінка), рух – спокій, виникнення значення – знищення значення, нагромадження
інформації – втрата інформації [6]. Мотивуючи необхідність розробки та введення до
шкільного курсу цих принципів дослідники пропонують в підручниках біологічну
різноманітність життя поєднувати з розглядом їх єдності та основних ознак живого
(рух, обмін речовин тощо). Однак, на нашу думку, виокремлення лише цих ознак дає
однобічну картину життя, оскільки при цьому не розкриваються притаманні йому
внутрішні суперечності. Так, у сучасних програмах та підручниках з біології вивчення
навчального матеріалу моделюється таким чином, що підкреслюючи активність руху,
не розглядається стан спокою, звертаючи увагу на ріст, не вказується на явище його
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припинення чи сповільнення, зосереджуючи увагу на "намаганні до порядку",
ігноруються процеси, що ведуть до безпорядку, хаосу.
Усі розглянуті принципи (крім полярності) є антономічними, тобто мають
―значення‖ і ―антизначення‖. Вони можуть трактуватись не лише як біологічні, але і
психічні. Проте система універсальних принципів залишає відкритим світоглядне
питання про походження та суть життя і психіки. Крім того, на наш погляд, ці
принципи залишаються відносно зовнішньою системою стосовно до розкриття
цілісності біологічних систем і не сприяють в достатній мірі формуванню відповідних
знань школярів про живу природу. Разом з тим, І. Вілле та Г. Шефер відзначають, що
кожний із зазначених принципів може бути розкритий на матеріалі шкільної програми
[6]. Отже, засвоєння принципів ставиться в основному як самоціль, а не як засіб
фундаменталізації знань.
Основні теоретичні узагальнення біології, концепції та теорії (сучасна концепція
біосфери, загальна клітинна теорія, загальна теорія спадковості, загальна теорія
мінливості, загальна теорія еволюції, концепція структурних рівнів живого)
М.Сидорович пропонує покласти в основу конструювання змісту біологічної освіти
школярів [7].
Загалом, аналіз наукової літератури засвідчив, що нині панівною методичною
ідеєю вивчення природи в школі є генералізація навчального матеріалу навколо
фундаментальних положень, ідей, принципів та закономірностей природничих наук.
Головними із них у біології є – рівні організації живого, зв'язок будови і функцій
організмів, історичний розвиток органічного світу, різноманітність організмів,
екологічні закономірності, цілісність і саморегуляція живих систем, зв'язок живих
систем і неживої природи, зв'язок людини і природи. На нашу думку, вказані
фундаментальні положення не мають єдиної основи їх виділення і не розкривають
сутності основних проявів життя. Вони орієнтовані, в основному, на висвітлення лише
організмового рівня організації життя. Тобто дослідники в даному випадку базувались
на концепції організмоцентризму, замість пануючої нині концепції поліцентризму.
Проведений аналіз сутності життя, його цілісності, системності та різнорівневого
характеру організації, дозволив зробити висновок, що фундаменталізацію знань про
живу природу доцільно здійснювати з позиції розкриття сутності життя на основі ідеї
його цілісності, системності та ієрархічного принципу побудови. Ми виділяємо чотири
блоки знань, фундаменталізація навчального матеріалу навколо яких в комплексі
сприятиме реалізації мети формування цілісних знань школярів про живу природу.
1. Свiтогляднi iдеї, якi виступають зовнiшнiми системотвірними факторами
стосовно до бiологiчної картини свiту (матерiальна єднiсть свiту, форми iснування
матерiї, всезагальний зв'язок як атрибут матерiї тощо).
2. Світоглядні ідеї, що є внутрішніми системотвірними факторами цілісної
системи живої природи (загальнобіологічні ідеї: цілісності живої природи та системної
її організації; еволюції та стабільності живих систем; відкритості біосистем; регуляції в
біосистемах).
3. Унiверсальнi закони розвитку природи: полярностi; збереження (речовини,
енергiї, iнформацiї); перiодичностi; iєрархiчного впливу.
4. Загальнобіологічні поняття, що розкриваються на всіх рівнях організації життя
(форма організації життя; елементарні системи, форми життя; організація живих систем;
обмін речовин та енергії; саморозвиток біосистем; взаємозв’язки в біосистемах, між
біосистемами та неживою природою; саморегуляція; самооновлення, безперервність життя
і спадковість між біосистемами; еволюція; органічна доцільність) [8].
Проблема розкриття універсальних законів розвитку природи в змісті
природничонаукової освіти школярів отримала детальне опрацювання в дослідженнях
В.Р. Ільченко. Тому зупинятись на їх розкритті ми не будемо. Змістове ж наповнення,
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конкретизація виділених блоків знань стосовно кожного рівня організації життя подано
в таблицях 1, 2.
Формування зазначених ідей, теорій, понять повинно розпочинатись з самого
початку вивчення живої природи і наскрізно пронизувати зміст шкільного курсу
біології. Їх розвиток відбувається спіралеподібно, кожному витку спіралі відповідає
певний рівень організації життя. В загальному вигляді цей процес зображено на рис. 1.
екосистемний рівень організації життя

популяційно-видовий рівень організації життя

клітинно-організмовий рівень організації життя
- - – напрям розвитку загальнобіологічних понять
Рис. 1. Розвиток теоретичних узагальнень у шкільному курсі «Біологія»

Таблиці 1 і 2 складені за матеріалами досліджень Верзіліна М.М.
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Розкриття світоглядних ідей в змісті шкільного курсу «Біологія»
№ Світог
ляд
ні ідеї
1 Матері
альна
єдність світу
2 Форми
руху матерії

3 Всезаг
альний
зв’язок як
атрибут
матерії
Систе
мна
організація
живої
природи
2 Цілісн
ість живої
природи
1

Клітинно-організмовий
Єдність хімічного складу живих
організмів; поняття «живе організує неживе» на рівні клітини та організму;
структурна і функціональна єдність.
Взаємозв’язок фізичної, хімічної та
біологічної форм руху матерії.
Особливості прояву біологічної
форми руху матерії. «Знятість» фізичних
та хімічних законів біологічними.
Розкриття структурного, функціонального,
генетичного
та
інформаційного зв’язків в клітині та
організмі.

Рівні організації життя
Популяційно-видовий
Світоглядні ідей І порядку
Структурна єдність з клітинноорганізмовим рівнем організації життя;
єдність на рівні речовини, енергії та
інформації; функціональна єдність форм.
Взаємозв’язок фізичної та хімічної
форм руху матерії з біологічною з одного
боку, біологічної з соціальною - з іншого
(стосовно людства). Особливості проявів
біологічної форми руху матерії.
Внутрішньо- та міжвидові зв’язки.
Розкриття прояву загальних законів
природи між формами даного рівня.

Екосистемний
Єдність (структурна і функціональна) живої і неживої природи в
біосфері; кругообіг речовин, енергії та
інформації в біосфері).
Взаємозв’язок форм руху матерії.
Особливості проявів біологічної форми
руху матерії загалом та стосовно даного
рівня організації життя.
Структурний, функціональний та
інформаційний
взаємозв’язки
між
структурними компонентами рівня.

Світоглядні ідеї ІІ порядку
Організм як система (структурна
Вид
як
система.
Структурна
Біосфера
як
система,
її
організація організму). Розкриття струк- організація виду, популяції (організм-> структурна
організація
(організм,
турних
взаємозв’язків,
ієрархічного популяція -> вид). Субординаційний зв’язок популяція вид, біосфера). Ієрархічний
контролю
між формами різних рівнів організації життя. принцип побудови.
Структурна
і
функціональна
цілісність клітин, організму. Регуляція в
біосистемах.
Рослинний, тваринний організми та
організм людини як єдине ціле. Функціонування організму як цілісності
(функції організму, що забезпечують
його цілісність). Поведінка.

Структурна і функціональна цілісність
популяції, виду. Функціонування виду як
цілісності
(на
прикладі
людства).
Тлумачення поняття «живе організовує
неживе».Основні закони функціонування
систем. Проведення аналогії з організмом.
Еволюція видів (історичний розвиток
рослинного та тваринного світу, походження

Біосфера – цілісна жива система.
Прояв
основних
законів
функціонування систем на рівні
біосфери. Тлумачення поняття «живе
організовує
неживе».
Розкриття
аналогії з організмом та суспільством
як організацією популяцій людей.
Еволюція та стабільність біосфери.
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Еволюція та стабільність живих людини). Стабільність видів. Відкритість Ноосфера. Відносна
систем. Відкритість клітини, організму
популяцій, видів
біосфери Землі.

ізольованість

Таблиця 2*
Загальнобіологічні поняття в шкільному курсі «Біологія»
№

Поняття
першого порядку

Поняття другого порядку
Біонтологічні
Клітина, організм

1
Форма організації
життя
2
Організація живих
Будова
і
систем
життєдіяльність організмів
3
Обмін речовин та
Метаболізм
енергії
4
Саморозвиток
Онтогенез
біосистем
5
Взаємозв’язки
в
Кореляція в організмі,
біосистемах,
між відносини між організмами і
біосистемами і неживою середовищами
природою
6
Саморегуляція
Саморегуляція
в
організмі
7
Самооновлення,
Регенерація,
безперервність життя і розмноження, спадковість і
спадковість
між мінливість
біосистемами
8
Еволюція
Ступінь
розвитку
організменної форми
9
Стабільність
Умови
стабільності
клітини, організму

Ейдологічні
Популяція, вид

Екосистемні
Екосистема

Структура популяцій і
Організація біосфери та біоценозів
видів
Обмін
матерії
при
Кругообіг речовин і потік енергії в
внутрівидових відношеннях
екосистемах
Видоутворення
Формування і зміни екосистем
Внутрівидові і міжвидові
відносини

Зв’язки в екосистемах

Саморегуляція на рівні
популяцій і видів
Безперервність існування
видів і спадкоємність між ними

Саморегуляція в екосистемах
Стабільність, мінливість екосистем

Ступені
розвитку
Історичний розвиток екосистем
популяцій і видів
Умови
стабільності
Умови стабільності екосистем та
популяції та характерні ознаки її характерні ознаки її ефективності
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0

1
Органічна
доцільність

ефективності
Адаптація,
зв’язок
Доцільність в організації
Доцільність
форми і функції органів
видів
екосистем

в

організації
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Висновки. Реалізація принципу фундаменталізації змісту біологічної освіти
передбачає використання інтегрованого підходу до формування цілісної картини живої
природи (внутрішньо- і міжпредметної інтеграції знань) як при конструюванні змісту
програмового матеріалу, так і в процесі організації цілеспрямованої діяльності школярів з
метою узагальнення знань в біологічну картину світу. Окреслений підхід реалізовано
нами при розробці інноваційного змісту біологічної освіти школярів. На даний час на
кафедрі теорії та методики навчання природничих дисциплін Тернопільського
національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка здійснюється
розробка його навчально-методичного супроводу.
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А. В. Степанюк
ФУНДАМЕНТАЛІЗАЦІЯ ЗМІСТУ БІОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ ШКОЛЯРІВ
Висвітлено суттєві відмінності у тлумаченні понять «генералізація знань» та «фундаменталізація
знань». Описано підходи до визначення основних ідей, законів, понять, на основі яких доцільно здійснювати
фундаменталізацію змісту біологічної освіти школярів. Виділено чотири блоки знань, фундаменталізація
навчального матеріалу навколо яких в комплексі сприяє реалізації мети формування цілісних знань про живу
природу, та здійснено їх змістове наповнення.
Ключові слова: генералізація знань, фундаменталізація, інтеграція, біологічна освіта школярів, цілісні
знання.
А. В. Степанюк
ФУНДАМЕНТАЛИЗАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ
Отображено существенные отличия понятий «генерализация знаний» и «фундаментализация
знаний». Описаны подходи к определению основных идей, законов, понятий, на основании которых
целесообразно осуществлять фундаментализацию биологических знаний учащихся. Выделено блоки знаний,
фундаментализация учебного материала вокруг которых в комплексе способствует реализации цели
формирования целостных знаний о живой природе, и предложено их содержательное наполнение.
Ключевые слова: генерализация знаний, фундаментализация, интеграция, биологическое образование
учащихся, целостные знания.
A. V. Stepanyuk
FUNDAMENTALIZATION OF THE CONTENT OF BIOLOGICAL EDUCATION OF
SCHOOLCHILDREN
Essential differences in the interpretation of concepts ―generalization of knowledge‖ and ―fundamentalization
of knowledge‖ have been identified. Approaches to determining fundamental ideas, on the basis of which it is
considered reasonable to carry out fundamentalization of biological knowledge of schoolchildren have been
described. Four blocks of knowledge have been singled out. Fundamentalization of educational material around
these blocks in complex promotes realization of the purpose of formation of the integrity of the knowledge about the
living nature and their semantic filling has been put into effect.
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УДК 301.01
В. Г. Разумовский
(г. Москва)
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ КАК ИСТОЧНИК СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
Постановка проблемы. Для того, чтобы дать образование школьникам в
соответствии с совре-менными требованиями ФГОС, такими как «креативный и
критически мыс-лящий, активно и целенаправленно познающий мир,… владеющий
основами научных методов познания окружающего мира…, навыками учебноисследовательской, проектной и социальной деятельности», нужна модернизация всех
учебных предметов, и в первую очередь физики. Эти требования не осуществимы без
методологических знаний и представлений, без формирования практических умений и
навыков. Естественным источником для такого усовершенствования содержания
образования является история развития теории научного познания, история разработки
научных методов исследования явлений, а также история открытий в области физики.
Школьные опыты должны быть не только средством наглядности, но и способом
экспериментального исследования изучаемых явлений. Основываясь на результатах
многолетних исследований и педагогической практики, а также отече-ственного и
зарубежного опыта покажем в виде фрагментов, как это можно сделать.
Основное содержание статьи. Для развития интереса к науке и познавательных
способностей уже в самом начале изучения курса физики следует познакомить
школьников с научным методом познания, с экспериментальными и теоретическими
методами исследования явлений природы, с выдвижением обоснованных гипотез, с
методами теоретического предвидения и методами экспериментальной проверки
теоретических выводов. Это можно сделать в седьмом классе, основываясь на
историческом материале становления современной науки, построив содержание учебного
материала следующим образом.
Наблюдения явлений природы служат источником научных знаний, но
умозрительные предположения – гипотезы о причинной связи явлений не всегда бывают
правильными.
Современные научные знания и представления об окружающем мире складывались и
развивались на протяжении истории человечества. Наиболее полное представление
древних людей о строении мира и явлениях природы до нас дошло в сохранившихся
трактатах древнегреческого ученого Аристотеля (384 – 322 до н. э.). Один из его трактатов
называется физика (гр. physike < phisis – природа). Отсюда и произошло название физики
как науки о наиболее общих закономерностях явлений природы, свойствах и строении
материи, о законах ее движения.
Взгляды Аристотеля основывались на наблюдениях, и в этом была их сила. Очень
многие достижения древних ученых, основанные на наблюдениях, подтверждаются
современной наукой, получили широкое применение на практике и послужили развитию
цивилизации. Например, к ним относятся:
– законы, лежащие в основе явлений равновесия тел, имеющих ось враще-ния
(рычагов, весов и др.);
– закон плаванья тел, помещенных в жидкость;
– законы отражения света и др.
Эти законы послужили созданию различных механизмов и машин, развитию
корабельного флота, обеспечили условия для географических открытий, для
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экономических и культурных связей человечества, способствовали развитию
производства, экономики
и культуры человечества. Однако многие другие
представления древних ученых не подтвердились практикой. Недостаток их
исследований был в том, что отбор наблюдаемых явлений для их систематизации и
объяснения был нередко искусственным. В частности, астрономические явления делились
на земные и небесные. Такое логическое противоречие заметил великий польский ученый
Н. Коперник в представлении древних ученых о геоцентрической системе мира.
Наблюдаемое петлеобразное движение планет в такой системе логически было
неестественно и трудно объяснимо. Предположив, что Земля вместе с другими
«небесными» планетами обращается вокруг Солнца и вращается вокруг своей оси, и что в
результате этого вращение небесной сферы вокруг Земли является кажущимся, Н.
Коперник устранил это противоречие (1 с.41). Пред-ложенная им
гипотеза
о
гелиоцентрической системе мира нашла свое подтверждение всеми последующими
открытиями о Вселенной.
Начало становления и бурное развитие современной физики в истории науки
связываются с именем итальянского ученого Галилео Галилея (1564—1642).
Г. Галилей, как и его предшественники, в своих исследованиях тоже исходил из
фактов, полученных в результате наблюдений. Однако он был убежден в том, что не
всякий факт раскрывает истину, как она кажется. Г.Галилей стремился охватить всю
совокупность наблюдаемых явлений и дать им непротиворечивое объяснение. Рискуя
судом инквизиции, он при-знал учение Н.Коперника верным. Он подверг сомнению
утверждение Аристотеля, что «все тяжелые тела падают скорее, чем менее тяжелые». Он
усмотрел в этом утверждении логическое противоречие. Из утверждения Аристотеля
логически вытекало, что, если тяжелое тело соединить с легким, то оно будет падать
медленнее. Но такое утверждение противоречит другому выводу: если сложить два тела
вместе, то получится тело еще тяжелее, и оно должно падать быстрее. Следовательно,
утверждение Аристотеля нелогично и противоречиво. Г. Галилей выдвинул обоснованное
предположение, гипотезу о том, что в отсутствие сопротивления воздуха все тела падают
одинаково. Эту гипотезу Г. Галилей проверил экспериментально в городе Пизе, бросая
одновременно ядра различного веса с наклонной башни (рис.1). По звуку было ясно, что
брошенные с башни шары, падали на Землю одновременно. Стало ясно, что причиной
наблюдаемых явлений неодинакового падения тел, например, свинцовой дробины, пера и
клочка бумаги является не их вес, а сопротивление воздуха. Теперь в этом можно
убедиться в школе, проведя эксперимент с вакуумной трубкой, из которой выкачен
воздух (рис.2). В ней свинцовый шарик, бумажка и перышко падают одновременно.
Сочетая строгий отбор достоверных фактов из наблюдений с вы-движением
обоснованных гипотез о закономерной связи наблюдаемых явлений с логическими
выводами из гипотез, а также и с эксперимен-тальной проверкой этих выводов, Г. Галилей
сделал ряд открытий: вы-двинул идею об относительности движения, установил законы
инерции, свободного падения тел, движения тел по наклонной плоскости, сложения
движений; открыл изохронность колебаний маятника. Построил телескоп и открыл горы
на Луне, 4 спутника Юпитера, фазы Венеры, пятна на Солнце. Активно защищал
гелиоцентрическую систему мира, за что был подвергнут суду инквизиции (2, с. 268).
В исследованиях Г. Галилея замечается одна и та же последовательность
исследовательских действий, научный метод (3, с, 80 – 81), а именно:
1) На основе исследования явлений и систематизации полученных данных
формулируется проблема о причинах этих явлений.
2) Первоначальное решение поставленной проблемы возникает как догадка –
гипотеза, которая должна быть логически непротиворечивой.
3) Из гипотезы делаются логические выводы – предвиденья других явлений.
4) Теоретические предвиденья проверяются экспериментально.
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Осознанное применение научного метода послужило ускорению развития науки. Это
легче всего показать на истории научных открытий в области аэростатики и гидростатики.
Почти до середины XVII века люди не знали о существовании атмо-сферного
давления, хотя с глубокой древности использовали «всасывающие» насосы. Их действие
объяснялось по Аристотелю тем, что «природа боится пустоты». Якобы поэтому при
выкачивании из трубы воздуха пустота заполняется водой. Ученик Г. Галилея
Эванжелиста Торричелли (1608—1647) — итальянский физик и математик опроверг такое
объяснение. Он обратил внимание на то, что поршневые насосы не могут поднять воду
выше 10,3 метров. Ученому это показалось странным. В последовательности его
дальнейших познавательных действий виден научный метод (1, с. 75 – 77).
1. Возникла проблема: почему только на высоту только 10,3 м поднимает воду
поршневой насос?!
2. Э.Торричелли выдвинул гипотезу о том, что не «боязнь пустоты», а сила
атмосферного давления вталкивает воду вслед за насосом в образовавшуюся пустоту.
3. Следствие - предвидение, которое вытекало из этой гипотезы, состояло в том, что
в вертикальной вакуумной трубке атмосферное давление воздуха будет удерживать
столбик ртути, высота которого будет во столько раз меньше, во сколько плотность ртути
больше плотности воды, т.е. в 13,6 раза.
4. Теоретический вывод полностью подтвердился в эксперименте.
Свое исследование ученый проводил на установке, изображенной на рисунке 3.
Трубка слева, запаянная на одном конце, наполнялась ртутью и, прикрытая пальцем,
опускалась в чашку, заполненную ртутью. Казалось бы, что из-за «боязни пустоты» ртуть
совсем не должна выливаться из трубки. Однако часть ртути выливалась в чашку, и
уровень ртути в трубке устанавливался на отметке В. При измерении высоты столбика
ртути в трубке оказалось, что он равен 760 мм, т.е. ровно в 13,6 раз ниже, чем столб воды,
который может поднять всасывающий насос. Это ровно во столько же раз, во сколько
плотность ртути больше плотности воды. На основании результатов этого опыта Э.
Торричелли предположил, что не «боязнь пустоты» удерживает жидкость в трубке на этой
отметке, а сила атмосферного давления воздуха, который, как и все тела на Земле создают
силу давления вследствие силы земного тяготения. Для проверки своей догадки
Э.Торричелли одновременно провел опыт с другой трубкой с колбой на конце Е (на
рисунке 3 она справа). Уровень ртути в ней остановился на том же, что и в трубке справа,
хотя по объему «боязнь пустоты» в ней должна бы быть больше и поэтому уровень ртути
должен быть выше, но этого не произошло (1, с.76). Одинаковый уровень ртути в обеих
трубках был подтверждением выдвинутой гипотезы: остающийся в вакуумных трубках
одинаковый столб ртути уравновешивает наружное атмосферное давление. Это давление
можно вычислить:
p = F/S ,
где F - сила тяжести столба жидкости;
F = Vρg,
где V – объем столба жидкости, который равен V = Sh, где S – его площадь, h –
высота, ρ – плотность жидкости.
Следовательно,
p = hSρg/S = ρgh.
По формуле давления p = ρgh легко установить соотношение между единицами
измерения 1 мм рт. ст. и 1 Паскаль, подставив в формулу численные значения входящих в
нее величин:
1 мм рт. ст. = 13600кг/м3 х 9,8 Н/кг х 0,001м = 1333,3 Па.
Следовательно, нормальное атмосферное давление 760 мм р.с. приблизительно равно
101300 Па.
Таким образом, Э.Торричелли не только открыл существование атмосферного
давления, но и стал автором изобретения ртутного барометра. Благодаря этому прибору
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впоследствии было установлено, что атмосферное давление у подножья горы больше, чем
на вершине. Это явление подобно тому, как давление воды связано с глубиной
погружения.
Открытие закона природы имеет огромное значение для науки и практики. Законы
обладают силой предвидения. Благодаря знанию законов люди могут понимать и
объяснять происходящие явления природы, а также использовать их в быту и на
производстве. Покажем это на примере, следуя четырем этапам научного метода:
наблюдения, гипотеза, теоретический расчет и его экспериментальная проверка.
В повседневном жизненном опыте каждый ощущал выталкивающую силу,
возникающую при погружении тел в воду. Благодаря выталки-вающей силе многие тела,
животные, люди, суда плавают по по-верхности воды. Рыбы, земноводные, аквалангисты
и подводные корабли плавают под водой. А многие тела тонут. Есть даже пого-ворка:
«тонет как топор! Но даже, если тело тонет, то действующую на него выталкивающую
силу можно заметить, погружая в воду груз на крючке динамометра (рис. 18).
Почему при погружении тела в жидкость возникает выталкивающая сила? И как ее
вычислить?
Зная закон Паскаля, причину возникновения выталкивающей силы в жидкостях
можно объяснить путем теоретических рассуждений. Пред-положим, что погруженное в
жидкость тело, высотой h и площадью основания S, имеет форму параллелепипеда
(рис.19). (Такое рассуждение можно применить к телу любой формы, мысленно разбив
его на сложенные вместе сколь угодно мелкие параллелепипеды). По закону Паскаля силы
давления сбоку со всех сторон одинаковы и взаимно уравновешиваются, а силы давления
на верхнее и нижнее основания F1 и F2 различны, поскольку находятся на разной глубине.
Заключение. Разумеется, что задача ознакомления учащихся с научным методом не
в том, чтобы на его основе изучать науку только эвристическим путем. Это невозможно.
Но четко установлено то, что, зная метод, школьники становятся более самостоятельными
и инициативными в овладении знаниями. Знакомство с методом способствует их
сознательному отношению ко всякого рода научной информации. К пониманию того, как
встречающиеся бытовые, природные и производственные явления идентифицируются с
известными научными понятиями и законами. Как изучаемые явления можно объяснить и
использовать на практике. Школьники относятся более осмысленно к анализу явлений, к
постановке познавательной проблемы, к выдвижению гипотезы, к теоретическим выводам
и способам их экспериментальной проверки. Все это способствует развитию
познавательных и творческих способностей.
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Задача ознакомления учащихся с научным методом не в том, чтобы на его основе изучать науку
только эвристическим путем. Он позволяет более осмысленно подходить к анализу явлений, к постановке
познавательной проблемы, к выдвижению гипотезы, к теоретическим выводам и способам их
экспериментальной проверки. Все это способствует развитию познавательных и творческих спосібностей
учащихся.
Ключевые слова: наука, научный метод, содержание образования.
V. Razumovsky
HISTORY OF SCIENCE AS A SOURCE OF IMPROVING THE CONTENT OF EDUCATION
The task of familiarizing students with the scientific method not to based on his study science only
heuristically. It allows a more sensible approach to the analysis of phenomena, to the formulation of cognitive
problems to the hypotheses, the theoretical conclusions and methods of experimental verification. All this
contributes to the development of cognitive and creative sposіbnostey students.
Keywords: science, the scientific method, the content of education.
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ДО ПРОБЛЕМ МОДЕРНІЗАЦІЇ ОСВІТИ РЕГІОНУ
Актуальність. Людина не відображає світ у своїй свідомості, а проектує його,
наділяючи певною сутністю в залежності від культурного, соціального, ціннісного
контекстуального простору… Нині становлення сучасного суспільства і громадян України
у складі європейської культурної спільноти відбувається за значного опору, в тому числі –
з боку освіти і, зокрема, через недосконалість регуляторної політики в галузі освіти на
регіональному рівні.
Освіті ж, від якої має залежати майбутнє в епоху ноосфери, належить стихійні
процеси життя зробити свідомими, забезпеченими смислами, олюдненими. Ноосфера
потребує позитивної свідомої синергії – помноженої конкретності дії в інтелектуальній і
реальній сфері як окремої особи, так і соціально цілісно – наскільки відповідально і
глибоко це поняття охоплює конкретний людський розум і мислення педагога, зокрема.
Потенціал сучасної нації – у вихованні і розвитку особистості. Для педагогіки ХХІ
ст. a priori маємо ідею й пілотні проекти побудови колективного творчого труда на
перспективу не лише на політичному рівні (ідеологема), а й на світоглядно-науковому:
синхронізація процесу «особистість – соціум – природа» здійснюється глобально як
користь (ефект) для соціуму планети в складі природних лакун (регіонів) на засадах
інтегративної освіти [2; 5; 6].
Уточнимо, регіон біосферний – відносно замкнуте територіальне недержавне
соціально-виробниче утворення, яке характеризується відносною самодостатністю й
здатністю до самовідтворення соціально-виробничих функцій і відповідної
інфраструктури, вбудоване у функціональну структуру космобіотизованого геопростору;
територія адміністративної області, краю, група адміністративних районів або окремий
район, містить у своєму центрі мегаполіс (місто або систему міст), щільність населення
спадає від центру до периферії [3; 8].
Нині поняття «біосферний регіон» для аналізу освітянами мало вживане… На жаль,
про профільність, як найефективніший засіб звільнення особистості для творчої дії, ми
говоримо лише як про навчання предметам в старших класах…
Але ж свобода в психолого-педагогічному плані – синонім самопізнання власної
психокультури, тієї системи цінностей, яка в людській душі трансформується в міцний
сплав світоглядної культури та особистісного світогляду. В умовах ноосфери культура
особистості, як основного складового елементу цивілізації, виходить на передній план.
Профільна освіта ідею для всіх здійснює як ідеєю для кожного.
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Аналіз дослідженості проблеми. З метою подальшого вдосконалення навчальновиховного процесу на засадах інтегративності освіти, розвитку пізнання в контексті
генетичної програми людини в складі біосферної області нами аналізувалися праці В.М.
Бехтєрєва, О.О. Богданова, В.Г. Буданова, В.Р. Ільченко, О.М. Князєвої, О.П. Ковальова,
В.А. Кордюма, В.С. Ледньова, А. Менегетті, І.Р. Пригожина, Г. Хакена, А.Г. Чернишова,
М.Г. Чумаченка.
З позиції профільного, диференційованого, особистісно-орієнтованого підходів до
навчально-виховного процесу розглянуті роботи Абульханової-Славської К.О., Г.О.
Балла, І.Д. Беха, С.У. Гончаренка, Л.М. Занкова, Є.О. Клімова, Н.Г. Ничкало, В.В.
Рибалки, І.Е. Унт, І.С. Якиманської та ін.
З точки зору моделі школи як цілісної педагогічної системи аналізувалися
дослідження В.П. Беспалька, В.І. Бондаря,
І.Я. Лернера, А.С. Макаренка, В.О.
Сухомлинського та ін.
Вище назване та педагогічні засади й теорія профільного навчання (Н.М. Бібік, Ю.І.
Дік, А.О. Остапенко, П.І. Сікорський, А.В. Хуторськой, С.М. Чистякова, Н.І. Шиян, О.Г.
Ярошенко), ідеї національного виховання (Г.Г. Ващенко, М.С. Грушевський, О.А.
Кобенко, С.Ф. Русова, Г.С. Сковорода, М.Г. Стельмахович, О.В. Сухомлинська)
дозволили говорити про освіту регіону як про проблему яка на часі, є досить важливою і
водночас залишається мало дослідженою.
Мета статті: посилити теоретико-методологічні засади проектування складних
соціально-економічних систем (соціальна інтеграція) на засадах безперервності
профільно-професійної освіти як цілісної системи, що встановлює регіональну цілісність і
дозволяє формування проектної здатності особистості.
Основна частина. Регіональна система освіти об’єднала низку слабко
структурованих проблем, розробка яких у наш час виявилася досить перспективною.
Серед цих проблем:
1). Профільність – паралельність перетинів (дифузія) синхронізмів і діахронізмів
Світу і світу Людини, що народжується Природою, виховується Школою, формується
Вчителем і присвоюється Особистістю. Профільність – спектр органічної енергії,
синтезованої в актові дії, спрямованої як користь – в цьому її доцільність, є проявом
особистісної дії, індивідуального стилю, засобом особистісного, індивідуального виміру,
переживанням протяжності часу – звідси походить увесь спектр профілю. Профільність –
вираження досконалості органічного світу, є результатом закону природи і будовою світу
нашою свідомістю.
Профільність передбачає активне оволодіння інформацією, дозволяє знанням
перетворюватися в інтегральну частку особистості (простір), усвідомлювати життя через
практичний досвід, зумовлює готовність до негайного використання здобутого досвіду в
разі виникаючих потреб.
Профільна діяльність людини, як певна її структура (з певною траєкторією), є
розв’язком системи «особистість» й у великій мірі визначає умову стійкості системи
«людина – природа» в процесі життя. Для її супроводу сучасна школа має завдання
психологізації своєї педагогіки (І.Д. Бех, П.П. Блонський, Л.С. Виготський, І.А. Зязюн,
П.П. Каптєрєв та ін.).
2). Регіональність системи профільного навчання – досягається в процесі
цілеспрямованої діяльності усіх елементів освітньої системи регіону на конкретний
результат: виховної урочної, позаурочної та позашкільної роботи з учнями, регіонально
зорієнтованої (змістово) системи підготовки і перепідготовки педагогічних кадрів. Цьому
також позитивно посприяє система науково-методичної роботи школи, активність
громади і управління областей і районів.
3). Зміст освіти для профільної школи. Складові змісту навчання можуть відтінити
«профільність» за умови, якщо елементи змісту освіти будуть подані в такій єдності:
«знання про світ і способи діяльності», «знання про способи профільної діяльності»,
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«досвід здійснення способів профільної діяльності», «досвід здійснення способів творчої
профільної діяльності». Профільна діяльність по суті є «співдіяльністю категорії учнів» і
одночасно «внутрішньо-зумовленим явищем» для кожного учня зокрема – найвищим її
рівнем, це творча робота душі.
Досвід здійснення способів профільної діяльності – споріднена діяльність щодо
генетичної програми особистості, як прояв «провідного акценту» діяльності –
індивідуального стилю дії або профілю навчання. Значить «досвід здійснення способів
профільної діяльності» обійматиме «індивідуальний стиль» особистості (персоніфіковано)
та в складі профілю навчання надасть можливість побудувати своєрідне підсилення
«кожному від кожного» (на рівнях: «ремесло», «технологія», «наука») як творчість.
4). Модель змісту навчання профільної школи – є «ди-тріадою»: («знання про світ і
способи діяльності» – «знання про способи профільної інтелектуальної діяльності» –
«досвід здійснення способів профільної інтелектуальної діяльності») – («знання про світ і
способи діяльності» – «знання про способи профільної прикладної діяльності» – «досвід
здійснення способів профільної прикладної діяльності»).
Така комплементарна структура вказує на дихотомію структури змісту –
забезпечить біфуркацію пошуку й одночасно міжпредметну інтеграцію в рамках взаємодії
«інтелектуальної» і «прикладної» школи – одночасно становить доповненість – смисл
життя людини + пошук власної професії [1; 8].
5). Регіональність освіти. Соціокультурні та педагогічні риси змісту освіти в
загальноосвітній школі на профільних засадах базуються на регіональних витоках
життєдіяльності людини. Освітня система регіону передбачає способи здійснення
профільної навчальної діяльності на таких рівнях: а) мікросфера – сфера навчальноприкладної діяльності: комплекс основних практичних знань і вмінь; б) мезосфера – сфера
виробництва: комплекс допоміжних знань і вмінь; в) мегасфера – сфера життя: комплекс
загальнолюдських знань і вмінь.
6). Засоби здійснення профільної навчальної діяльності: а) академічні способи
здійснення профільної діяльності; б) прикладні способи здійснення профільної діяльності.
Способи здійснення профільної навчальної діяльності по вертикалі складаються в
галузь навчальної діяльності, яка є суперпозицією навчальних галузей академічної школи
й навчальними галузями прикладної школи. «Прикладна-академічна» навчальна
діяльність у навчальній галузі трансформується в «академічну-прикладну» із певним
темпом, наближеним до процесу учіння. Глибина й обсяг знань цього процесу є
варіативною системою, підпорядковані принципу укрупнення (подрібнення) дидактичних
одиниць – забезпечує спектр природних зв’язків.
7). Нова структуризація навчання як внутрішньо, так і зовні. Єдність державної
освіти створюється єдністю мови й школи як системи педагогічної організації. Нова логіка
життя запитала освітньо-виховні заклади, які потребують нової структуризації навчання
як внутрішньо, так і зовні – нових взаємозв’язків і взаємодії між собою – навчальноосвітнього простору регіону, де в рамках освітньої системи регіону може бути здійснена
трансформація загальноосвітньої школи в напрямі цілісної системи профільного навчання
регіону. Тоді, структура освітньо-виховних закладів стане розвиватися як система –
профільні школи, споріднені з ними (профільно) вищі (професійні) навчальні заклади
регіону й соціальні інститути регіону зможуть діяти злагоджено, культурно як навчальноосвітні комплекси на основі встановлених понять, відображаючи загальні істотні
властивості предметів та явищ об’єктивної дійсності, загальні взаємозв’язки між ними у
вигляді цілісної сукупності ознак, а ознаки, які ввійдуть до складу відібраних для
засвоєння понять, складуть зміст – смисл.
8) Зміст освіти сучасної школи – повинен містити насамперед інтегративний
компонент для забезпечення принципу трансінтерналізації освіти - стає координуючим
началом побудови змісту освіту в умовах регіону:
а) орієнтованість на загальний соціокультурний розвиток екосистеми;
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б) орієнтованість на розвиток даного регіону;
в) орієнтованість на розвиток найближчих регіональних сусідів;
д) орієнтованість на провідну роль творчого начала особистості в умовах
колективно-розподіленої праці регіонального соціуму.
Регіональний
компонент
змісту
освіти
спрямовує
особистість
до
загальнокультурних, загально цивілізаційних знань з врахуванням соціокультурного
життя певної території, вказує на спільні й відмінні риси життя в регіонах, зразки
практичного досвіду, виховання, духовності. У той же час інформує про навколишні
регіони, їх культурні традиції, мову, побут тощо. Регіональний компонент забезпечує
ціннісно-смисловий підхід до регіону як до системи: геологічної, екологічної,
географічної, етнічної, культурної, соціальної, політичної тощо. Регіональний компонент
змісту освіти передбачає еластичний підхід (гнучка взаємодія і вмотивованість змісту
освіти, організаційних форм, методів навчання і виховання, вибору особистості
навчального профілю тощо). Регіональний компонент змісту освіти реалізується на
перетині загальної і професійної освіти, академічної і прикладної школи.
У свою чергу, зміст навчання середньої школи стає суперпозицією державного
стандарту освіти й стандарту базової й повної освіти регіону. Останній розробляється
централізовано регіональним інститутом змісту навчання (методичним центром,
методичним кабінетом тощо або на їх замовлення). Забезпечує середній і високий рівень
наукового знання.
Шкільний компонент змісту навчання передбачає адаптацію державного стандарту
базової й повної освіти й стандарту базової й повної освіти регіону до умов реального
процесу навчання та можливість подальшого його ускладнення, поглиблення й т. ін.
(врахування особистісного запиту), об’єктивує профільну спрямованість розвитку
особистості, завершуючи задавати стан та характер (профіль, спрямованість)
антропотизованої геосистеми як характер антропологізації.
На заключення.
1) Проблеми модернізації освіти регіону становлять упровадження нової
(ноосферної) освітньої системи для супроводу суспільства до нової логіки –
селекціонування соціальних інститутів на засадах добудови взаємообумовлюючих систем
частково-самокерованими й гармонійними – діють у складі біосферних регіонів.
2) Процес виховання діє для встановлення психопедагогічної основи навчання –
виявлення генетичної сутності особистості, попередньо заданої коеволюції в родовому
стрижні індивідуальності, пізнавальних інтересів і пізнавальної активності (як передумови
побудови «власного сигналу – помноженого»), повинен супроводжувати розвиток людини
на всіх етапах (логіки) її траєкторії (життя) рамками особистісно зорієнтованої парадигми
навчання і відповідними принципами.
3) Зміст освіти є певним інформаційним конструктом, відображенням складності
біосферних процесів, певною проекцією цих процесів на сучасну людину й навпаки;
повинен наділятися можливістю реального одухотворення, емоційно-ціннісним началом
людини, профільною зорієнтованістю щодо розвитку особистості, можливостями її
реалізації в інтересах біосферного суспільства й творчої індивідуальності людини; нести
ознаку зв’язку як власного сигналу особистості (самобудови), так і предметно діяльнісної
спрямованості особистості даного регіонального соціуму – профілю (самодобудови). Є
змістом профільної освіти особистості.
4) Потреба «нової» педагогіки – це, свого роду, теоретична (особистіснокібернетична) галузь знань – потреба педагогічного прогнозування, моделювання й
проектування майбутнього суспільства, динамічних зв'язків між його суб'єктами (людина,
група людей тощо), людиною й суспільством на різних етапах соціумізації особистості,
діяльності як співдіяльності людей (взаємодія генетичних програм), допрофесійної
підготовки учнів (студентів) на засадах до-профільної й профільної навчально-виховної
діяльності: взаємодії в напрямі взаємомислення.
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5) Предметно діяльнісний принцип (діяльність, що вибирається учнем – на першому
місці, предмет, що добирається – забезпечує реалізацію вибору учня щодо певної
діяльності: прикладна, академічна) забезпечить організацію профілів (до-профілів)
навчання в середній школі на засадах відповідної психологічної розвідки (рефлексії),
соціально орієнтованої, іманентно присутньої в навчальному предметі профорієнтації для
професійного самовизначення та наукової організації праці (кібернетичних основ
управління) у системі освіти.
6) Сучасна система освіти завдяки профільній побудові процесу навчання здобуде
такий тип мислення, як аксіологічне (ноосферно-біосферне мислення), такий тип
свідомості, як свідомість відповідальності за майбутнє.
7) Суспільство здатне поводити себе цілеспрямовано, культурно завдяки відповідній
освіті – може в певних рамках вибирати шлях власної еволюції.
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ДО ПРОБЛЕМ МОДЕРНІЗАЦІЇ ОСВІТИ РЕГІОНУ
Статья торкається проблеми досконалості системи освіти України, трансформації освітнього
простору в нову якість – ноосферну, можливості школи ХХІ ст. забезпечувати відповідну соціальну
свідомість і нову етику.
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К ПРОБЛЕМАМ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ РЕГИОНА
Статья касается проблемы совершенства системы образования Украины, трансформации
образовательного пространства в новое качество – ноосферное, способности школы ХХІ в. обеспечивать
соответствующее социальное сознание и новую этику.
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CONCERNING THE РROBLEMS OF MODERNIZATION OF EDUCATION IN THE REGION
Article of concerns the problem of perfection of education system of Ukraine, transformation of educational
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О. Я. Мариновська
(м. Івано-Франківськ)
ІНТЕГРОВАНЕ НАВЧАННЯ: ТЕХНОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ
Постановка проблеми. Реалізація в навчальному процесі особистісно-діяльнісного,
компетентнісного, аксіологічного підходів – стратегічний напрям розвитку освіти,
підвищення її якості та конкурентоспроможності. Одним із шляхів досягнення
стратегічних цілей є узагальнення набутого практичного досвіду інтегрованого навчання,
його теоретичне осмислення в контексті нової парадигми освіти та виокремлення тієї
концептуальної ідеї, що здатна забезпечити якісно новий рівень освіти – компетентнісну
спрямованість інтеграції змісту та організаційних форм. Технологізація результатів
фундаментальних досліджень є своєрідним механізмом трансформації найновіших
досягнень науки до потреб практики, що передбачає осмислення теоретикометодологічних засад інтегрованого навчання в контексті технологічного підходу.
Поняття ―інтеграція‖ (від лат. integrum − ціле, integratio − відновлення) – це стан
зв’язку окремих диференційованих частин у ціле, а також процес, що веде до цього стану
(1972); об’єднання в ціле раніше ізольованих частин (1979); об’єднання елементів, що
супроводжується ускладненням, зміцненням зв’язків між ними (1986). Отже, інтеграція –
це процес і результат створення нерозривно зв’язаного, єдиного, цільного (1991).
ˮРезультатом інтеграції є поява якісно нової, інтегративної властивості, яка не зводиться
до суми властивостей об’єднаних елементів, а забезпечує більш високу ефективність
функціонування усієї цілісностіˮ [1, с. 17].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Поглиблюють розуміння поняття
―інтеграція‖ наукові розвідки Н. Свєтловської: ―інтеграція – це творення нового цілого на
основі виявлених однотипних елементів і частин (виокремлено нами. – О. М.) у кількох
раніше розрізнених одиницях ˂…˃, а потім пристосування цих елементів і частин і їх
об’єднання в неіснуючий раніше моноліт особливої якості‖ [9, с. 59]. У працях Ю.
Колягіна, О. Алєксєєнко обґрунтовується інтеграція, з одного боку, як мета навчання, а з
другого – як засіб навчання (пошук спільної платформи для зближення предметних знань,
засіб отримання нових знань на стику традиційних предметних). Пріоритетний напрям
досліджень – інтеграція повинна заповнити прогалини у знаннях учнів, отриманих у
процесі диференційованого навчання; вона спрямована на розвиток ерудиції школяра.
Українські вчені Н. Бібік, М. Вашуленко, С. Гончаренко, В. Ільченко, С. Клепко, Ю.
Мальований, О. Савченко та ін. активно досліджують інтеграційні процеси в освіті. ―У 90х роках інтеграція набула функції механізму гуманізації процесу навчання та була
покликана сприяти формуванню у школярів цілісного погляду на світˮ [4]. Учені
підходять до інтегрування як якісно відмінного способу структурування, презентації та
засвоєння навчального змісту. Вважається, що інтеграція здатна не тільки ―заповнити
прогалини у знаннях учнів‖, скільки уможливити системний виклад знань у нових
органічних взаємозв’язках. Особливо актуальними були спроби інтегрування
різнопредметних знань, зокрема, у початковій школі, що супроводжувалися активним
розробленням й уведенням інтегрованих курсів, нетраційних за формою проведення
уроків на інтегрованій основі.
Інтегровані курси. В. Ільченко дослідила можливості інтеграції змісту природничонаукової освіти і втілила їх в освітній системі ―Довкілля‖. Розроблені інтегровані курси
втілюють логіку формування цілісних знань учнів, що здійснюється на основі сутнісної
інтеграції – виокремлюють однотипні сутності: уявлення про загальні закономірності
природи. Це – збереження, спрямованість самочинних процесів до рівноважного стану,
періодичності (повторюваності) у довкіллі. Вони закладені у суб’єктному досвіді дітей, а
тому відомі і зрозумілі для них. На уроках довкілля вчителі говорять з дітьми про ―зв’язки
у природі‖ (загальні закономірності), що виступають основою інтеграції новозасвоюваних
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знань у цілісність, використовуються для обґрунтування нових знань. Цілісність системи
знань, умінь і навичок є власним продуктом праці дитини. Ніхто не може замість неї в її
свідомості створити цілісність, єдність елементів знань. Отже, ―сутнісна інтеграція
полягає у виявленні в об’єктах пізнання однотипних (однорідних) сутностей і
встановленні на основі цих сутностей цілісності з виокремлених елементів знань про
дійсність‖ [2, с. 9].
Інтегровані уроки. Г. Селевко зазначає, що ―побудова навчального процесу на
інтегрованій основі здійснюється не тільки інтегрованими курсами. Інтегровані уроки, що
широко практикуються в останні роки, найчастіше виступають однією з форм
узагальнення знань. Вони можуть проводитися на основі внутріпредметної,
міжпредметної і міжсистемної інтеграції: об’єднані двох-, трьох-, чотирьох предметні,
урок-занурення, урок-екскурсія, урок-похід, урок-подорож і т.д. Інтегровані уроки часто
слугують продовженням паралельного вивчення споріднених предметів в межах одного
урокуˮ [5, с. 481]. М. Фіцула пише, що ―цікавими для теорії та практики є власне
нестандартні уроки, для яких характерне структурування змісту й форми, яке викликає
передусім інтерес в учнів і сприяє їх оптимальному розвитку і вихованню. До них
відносять: інтегровані уроки, на яких матеріал кількох тем подають блоками (В. Шаталов);
міжпредметні уроки, які ставлять за мету ―спресувати‖ споріднений матеріал кількох
предметів ˂…˃‖ [11, с. 170].
―Чим відрізняються уроки інтегрованого змісту від використання міжпредметних
зв’язків? На наш погляд, це – різні дидактичні поняття, − пише О. Я. Савченко. –
Міжпредметні зв’язки передбачають включення в урок запитань і завдань з матеріалу
інших предметів, що мають допоміжне значення для вивчення його теми. Це – окремі
короткочасні моменти уроків, які сприяють глибшому сприйманню та осмисленню
якогось конкретного поняття. ˂…˃ Якщо ж учитель проводить урок на тему ‖Художній
образ весниˮ, на якому зінтегровано зміст з різних предметів, і учні включаються у різні
види діяльності, щоб в їхній свідомості та уяві виник літературно-художній образ весни,
то такий урок вважаємо інтегрованим‖ [8, с. 261]. Олександра Яківна підкреслює, що
особливість такого уроку в тому, що поєднуються блоки знань з різних предметів,
підпорядкованих одній темі.
На основі узагальнення і систематизації наукових розвідок з проблеми, зроблено
спробу технологізувати інтегроване навчання, що є засобом підвищення якості освіти й
формування конкурентоспроможності школяра. Адже практична реалізація ідеї
інтегрованого навчання сприятиме розвитку системного мислення, емоційно-ціннісного
ставлення учнів до навчання, оскільки діти краще сприймають та осмислюють навчальний
матеріал на міжпредметній основі. На нашу думку, інтеграція – ―ключ‖ до розуміння;
передумова ефективного формування предметних та ключових компетентностей,
успішності учня.
Формування цілей статті. Мета статті – розкрити теоретико-методологічні
технології інтегрованого навчання.
Виклад основного матеріалу. Методологічний концепт.
Теоретико-методологічні засади технології ґрунтуються на основних положеннях
системно-синергетичного, особистісно-діяльнісного, інтегративного, аксіологічного
підходів [7, с. 3−5].
• Системно-синергетичний підхід (В. Кремень, В. Андрущенко, В. Лутай, О.
Остапчук, І. Пригожин та ін.) сприяв розумінню особистості як складної
самоорганізованої системи, якій не можна нав’язати шляхів її розвитку. Вона володіє
значними власними можливостями для саморозвитку. Завдання вчителя – створити
необхідні умови для розвитку та самореалізації учня як суб’єкта навчальної діяльності
засобами інтеграції змісту й організаційних форм. Ефективність технології забезпечується
узгодженою взаємодією усіх суб’єктів діяльності, оптимальним поєднанням предметно
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орієнтованого та інтегрованого підходів до організації навчального процесу в
загальноосвітній школі.
• Особистісно-діяльнісний підхід (О. Савченко, О. Киричук, С. Подмазін, А.
Хуторський, І. Якиманська та ін.) реалізується через особистісну орієнтацію й
компетентнісну спрямованість інтегрованого змісту й форм організації навчальновиховного процесу, ґрунтується на ідеї визнання унікальності й індивідуальної
самоцінності школяра як суб’єкта діяльності. Цей підхід сприяв розумінню взаємозв’язку
особливостей структури образу світу учня та його здатності до самореалізації у
навчально-пізнавальній діяльності.
• Інтеграційний підхід (В. Ільченко, С. Гончаренко, Ю. Мальований, К. Гуз та ін.)
розвиває ідею формування цілісних знань учнів, які подаються не в контексті предметно
орієнтованих схем, а привласнюються з опертям на знання міжпредметного характеру,
суб’єктний досвід школяра. В. Ільченко пише: ―Інтеграцію нових знань у цілісність
забезпечує процес розуміння сутнісних властивостей об’єктів пізнання (явищ, понять
тощо), що передбачає ―включення незрозумілого предмета в цілісність, систему
зрозумілих речей. Щоб зрозуміти щось, учень має приписати незрозумілому предметові
сутнісні властивості, відношення, в яких він впевнений, і на основі цих сутностей
включити знання про об’єкт пізнання у свою цілісну систему знань про дійсність‖ [2, с.
16]. Інтегруючи зміст суміжних дисциплін, учитель розкриває об’єкт вивчення цілісно і
водночас різнобічно, що сприяє формуванню життєствердного образу світу школяра.
• Аксіологічний підхід (І. Бех, В. Сластьонін, Г. Чижакова, Б. Братусь, Н. Ткачова та
ін.) розкриває механізм формування ціннісного ставлення дитини до навчання через
систему показників: ініціативність, відповідальність, емоційна піднесеність та
задоволення. Тільки не позбавлена смислу робота приносить дитині задоволення, тому
зміст навчального предмета повинен не стільки відповідати темі, меті уроку, скільки
конструюватися з урахуванням ціннісно-смислового ставлення дитини до об’єкта
пізнання; урок повинен бути сюжетним, захоплюючим, зі смислом, що формуватиме
мотивацію учнів до навчання, життєствердний образ світу – це особистісно значуща
система знань школяра, цілісність знань про реальність, вихідний пункт і результат будьякого пізнавального процесу, взаємодії особистості зі світом [2; 10]. Інтеграція змісту
виступає засобом формування цілісного образу світу школяра, що виступає системою
координат, з допомогою якої дитина усвідомлює своє істинне буття у світі.
Теоретичний концепт. Цей концепт містить визначення основних понять, що
сприяють розумінню суті технології:
• Систематизація та інтеграція – процеси близькі за своєю сутністю. Система – ―ціле
складене з частин‖, інтеграція – ―об’єднання в ціле будь-яких частин‖.
• Сутнісна інтеграція ―полягає у виявлені в об’єктах пізнання однотипних
(однорідних) сутностей і встановленні на основі цих сутностей цілісності з виокремлених
знань про дійсність‖ [2, с. 16]. Інтегровані курси – загальні закономірності природи, як
однотипні сутності; інтегровані технологічні уроки – проблеми, сюжети, події, поняття,
закономірності та ін., що виступають однотипними елементами у процесі інтеграції змісту
суміжних предметів.
• Інтеграційні процеси – створення системи знань у свідомості дитини, що є основою
розвитку її мислення, його об’єктивації.
• Інтеграція як засіб навчання – це пошук спільної платформи для зближення
предметних знань, засіб отримання нових на стику предметних. Вона заповнює прогалини
у знаннях учня, отримані у ході диференційованого навчання, спрямована на розвиток
системного мислення.
• Інтеграція як мета навчання передбачає формування цілісних знань, творення
власного ―образу світу‖ у свідомості школяра. Формування цілісності розглядається як
механізм самоорганізації знань, мозаїчних, енциклопедичних, відірваних від ціннісносмислової сфери дитини.
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• Технологія інтегрованого навчання – це побудова навчального процесу на
міжпредметній основі шляхом виявлення в різних навчальних предметах однотипних
елементів (проблем, сюжетів, подій, понять, закономірностей тощо) і поєднання їх у
якісно нову цілісність з метою створення життєствердного образу світу дитини.
Технологічний концепт. Він розкриває сутність та особливості технології
інтегрованого навчання, механізм її упровадження у практику роботи вчителів початкових
класів, а саме: цільові орієнтири технології; концептуальні ідеї; технологічну логіку;
технологічний продукт. Цільові орієнтири. Формування цілісних знань про об’єкт, що
вивчається, як засіб розвитку та самореалізації особистості школяра, утвердження
життєствердного образу світу. Концептуальна ідея – виявлення в різних навчальних
предметах однотипних елементів (проблем, сюжетів, подій, закономірностей тощо) і
поєднання їх у якісно нову цілісність з метою створення загального образу світу.
Концептуальна ідея реалізується шляхом:
• визначення принципово важливої теми для інтегрованого уроку;
• виявлення однотипних елементів змісту [9, с. 57–60] суміжних навчальних
предметів (проблем, тем, сюжетів, подій тощо) на основі аналізу навчальних програм,
підручників;
• визначення контактних сюжетів інтегрованого уроку та добір фактичного
матеріалу;
• структурування змісту смислових блоків на основі інтеграції змісту і
організаційних форм, що передбачає об’єднання однотипних елементів спільною метою
уроку;
• систематизацію набутих знань на уроці, що забезпечується їхнім включенням у
цілісність, оскільки знання міжпредметного характеру розширюють горизонт розуміння
[2], допомагають дітям сприймати поняття, явища цілісно і водночас різнобічно з опорою
на суб’єктний досвід;
• технологізацію набутих знань, що є особистісно привласненими та емоційно
підкріпленими, узгоджуються з образом світу дитини.
Інтеграція змісту слугує засобом формування цілісних знань учнів. Зміст смислових
блоків різних предметів має бути ретельно дібраний і структурований навколо
однотипних елементів (проблем, сюжетів, подій тощо), а згодом і об’єднаний спільною
метою в рамках теми уроку. Навчальна інформація повинна бути зрозумілою та
усвідомленою дітьми. Цьому сприяє постійне звернення вчителя до суб’єктного досвіду
дітей, його узгодження з навчальними завданнями, націленість на формування
особистісної форми змісту.
Технологічні етапи інтегрованого уроку [6, с. 12–15].
Перший етап – актуалізація опорних знань (підготовка до сприйняття; перевірка
домашнього завдання з опорою на суб’єктний досвід школярів; розкриття пізнавального
інтересу).
Другий етап – цілепокладання (формування пізнавальних мотивів; повідомлення
теми, мети уроку та залучення учнів до визначення очікуваних результатів).
Третій етап – вивчення нового матеріалу (передбачає інтеграцію змісту навчального
предмета, задану у формі цілісного блоку, об’єднаного певним смислом – проблема,
сюжет, подія, закономірність тощо навколо принципово важливої теми, мети і завдань
уроку). Цей етап умовно можна поділити на два блоки.
3.1. Смисловий блок: інтеграція змісту (усвідомлення змісту смислових блоків,
розроблених на інтегрованій основі). Він передбачає розкриття сутнісних властивостей
об’єкту пізнання, узгодження новозасвоюваних знань із суб’єктним досвідом школяра; як
результат: усвідомлення змісту навчальної теми.
3.2. Розкриття основних домінант уроку. Є доцільним залучення учнів до
рефлексивної діяльності, що передбачає зіставлення цільових завдань з отриманими
навчальними результатами.
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Четвертий етап – закріплення (закріплення нових знань і способів дій; цілереалізація
− з’ясовується ступінь сформованості цілісних знань учнів, їх власного образу світу в
межах принципово важливої теми для суміжних предметів; контрольно-оцінювальна
діяльність (контроль, самоконтроль, взаємоконтроль); залучення учнів до проектування
наступного уроку) [7, с. 3−5].
До проведення інтегрованих уроків можуть залучатися вчителі-предметники.
Найкращий варіант той, коли вчитель сам проводить урок, інтегруючи зміст суміжних
навчальних дисциплін з допомогою учнів, батьків та ін. у ролі асистентів.
Принципово важлива тема

Визначення спільної мети
Учитель
основного
предмету

УчительВизначення контактних сюжетів
асистент
(учень)

Добір фактичного матеріалу
Смисловий
блок змісту
основного
предмета

І н т е г р а ц і я з м і с т у:

Смисловий
блок змісту
спорідненого
предмета

спільний змістовий блок

Рис. 1. Концептуальна схема інтегрованого уроку
Технологічний продукт: цілісні знання учнів, сформовані засобами інтеграції змісту
й організаційних форм, життєствердний образ світу.
Практичний концепт
Найчастіше учителі застосовують міжпредметні зв’язки на традиційних уроках,
оскільки інтеграція змісту навчального матеріалу – це творчий процес конструювання
якісного нового цілого. Він практикується розробниками інтегрованих програм, а щодо
інтегрованих уроків (нетрадиційна форма проведення) застосовується рідко. Його
покладено за основу технологічної логіки відповідної технології інтегрованого навчання,
структурними компонентами якої є ―цілереалізація‖, ―смислові блоки‖, ―домінанти
уроку‖, ―цілереалізація‖, що забезпечують ціннісно-смислову основу інтеграції змісту
уроку, що має за основу концептуальну ідею ―сутнісної інтеграції‖ (В. Р. Ільченко) [2].
Як показує практика, учителі проводять інтегровані уроки у формах віртуальної
подорожі, КВК та ін., оскільки відчують потребу інтегрувати зміст суміжних навчальних
предметів, щоб полегшити дітям процес розуміння навчального матеріалу. В умовах
предметного підходу до навчання ці уроки ще називають нетрадиційними за формою
проведення: уроки-екскурсії, уроки-конкурси та інші. Зазначимо, що вони теж можуть
бути розроблені на міжпредметній основі, а до їх проведення залучатися фахівці з інших
навчальних предметів.
Технологічні інтегровані уроки відрізняться від нетрадиційних підходом до
конструювання змісту. Технологічні – реалізують концептуальну ідею сутнісної інтеграції
через конструювання смислових блоків різних предметів. Їх зміст ретельно добирають і
структурують навколо проблем, сюжетів, подій тощо (однотипних елементів), об’єднаних
спільною метою в рамках теми уроку.
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Нетрадиційні
уроки на
інтегрованій
основі

Традиційні
уроки на
інтегрованій
основі

Міжпредметна взаємодія
змісту навчального
предмета

організаційних
форм

Інтегрований урок

Бінарний урок

Урок-екскурсія

Урок-змагання

Урок-казка

Урок-гра та інші

Міжпредметні зв’язки, інтеграція змісту й
організаційних форм

Технологія
інтегрованого
навчання
Сутнісна
інтеграція
Цілепокладання
Смислові
блоки
Домінанти
уроку
Цілереалізація

Ціннісносмислова основа
інтеграції змісту

Рис. 2. Модифікаційні варіанти реалізації інтегрованого підходу в навчальному
процесі
Прогнозування якісних і кількісних показників застосування технології: цілісні
знання учнів; збільшення кількості школярів, у яких сформовано життєствердний образ
світу, їх знання можна схарактеризувати як цілісні, системні, оскільки вони узгоджені із
суб’єктним досвідом дитини, емоційно-забарвлені, мають особистісну цінність для
дитини. Така навчальна діяльність буде не позбавлена особистісного смислу, оскільки
дитина залучається до творення власного образу світу, що не нав’язується зовні, а
конструюється у формі особистісно й суспільно значимого змісту.
Висновки. Як показує практика, доцільно залучати саме кращих учнів у ролі
асистентів учителя, практикувати випереджувальні завдання на міжпредметній основі.
Тож, якщо дитина вмітиме вирізнити суттєві та несуттєві ознаки об’єкта вивчення, то в неї
розвиватиметься системне мислення як передумова розуміння виучуваного у процесі
інтеграції змісту суміжних дисциплін. Як результат – позитивне емоційно-ціннісне
ставлення до навчання, підвищення рівня сформованості ключових та предметних
компетентностей учнів.
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О. Мариновська
ІНТЕГРОВАНЕ НАВЧАННЯ: ТЕХНОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ
У статті розкрито теоретико-методологічні засади технології інтегрованого навчання:
методологічний, теоретичний, технологічний та практичний концепти; цільове орієнтири технології,
концептуальні ідеї, технологічна логіка й технологічний продукт.
Ключові слова: інтеграція змісту, інтеграція як засіб навчання, технологія, інтегрований урок.
О. Мариновская
ИНТЕГРИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ: ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
В статье раскрыты теоретико-методологические основы технологии интегрированного обучения:
методологический, теоретический, технологический и практический концепты; целевые ориентиры
технологии; концептуальные идеи, технологическая логика и технологический продукт.
Ключевые слова: интеграция содержания, интеграция как средство обучения, технология,
интегрированный урок.
Оksana Marynovska
INTEGRATED LEARNING: TECHNOLOGICAL ASPECT
The article deals with the theoretical and methodological principles of the technology of integrated learning:
methodological, theoretical, technological and practical concepts; targets technology, conceptual ideas,
technological logic and technological products.
Key words: integration of content, integration as a means of learning, technology, integrated lesson.

УДК 37.015.311
М. В. Гриньова
(м. Полтава)
ПРОЕКТИ «ЗЕЛЕНОЇ» ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ
Постановка проблеми. У сьогоднішніх умовах Україна стоїть на порозі не лише
«другої хвилі» економічної кризи, але й переживає глибоку екологічну, внаслідок:
домінування у структурі її економіки енерго- та ресурсномістких галузей;
концентрованості промислових та сільськогосподарських комплексів; понаднормативної
експлуатації об’єктів зберігання промислових та побутових відходів; техногенної
катастрофи у Чорнобилі. Тому перед нами постає вибір або продовжувати виснаження
запасів природних ресурсів, погіршення стану здоров’я населення чи навпаки –
домагатися становлення концепції сталого розвитку країни за рахунок трикутника
взаємодії «економіка - екологія - соціальна сфера». Першим кроком у цьому напрямку
може стати побудова та функціонування «зеленої» економіки.
«Зелена економіка» – це цільовосформована, функціонально різнопланова, складна
та державнорегульована ринкова система яка спрямовується на оптимізацію використання
незамінних, взаємодоповнювальних природних та людських ресурсів. Відповідно їй
властива ієрархічна структура організування:
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зеленоорієнтований мікрорівень господарювання (підприємства, фізичні особи);
зеленоорієнтований мезорівень (галузі, комплекси, кластери);
зеленоорієнтований макрорівень (економіка країни);
глобальний зеленоорієнтований рівень господарювання (економіка світу).
Енергетична
складова
«зеленої» економіки
передбачатиме
підвищення
енергоефективності виробництва, постачання та споживання енергоресурсів, оскільки
Україна – держава, яка може задовольнити свої потреби у паливно-енергетичних ресурсах
лише на 47-57% (за різними оцінками), а відповідно її залежність від імпорту є
визначальною.
Враховуючи безпрецедентно низький рівень екологізації національної економіки
серед європейських країн (Україна займає 87 місце серед країн світу за Індексом якості
навколишнього середовища, згідно звіту ЮНЕСКО країна займає 95 місце серед 122 країн
світу за рівнем раціонального використання вод¬них ресурсів) безумовно актуальним
завданням постає включення у загальноєвропейський та світовий процес побудови
"зеленої " економіки українських науковців, бізнесу, громадськості тощо. Разом з тим, як
було зазначено вище, це неможливо здійснити без наявності чіткого мотиваційного
механізму для таких дій.
Міжнародний досвід свідчить, що країни світу використовують різні інструменти
"зеленої економіки" в своїй національній політиці та стратегіях розвитку. Інвестування в
охорону довкілля є важливим елементом багатьох пакетів заходів зі стимулювання
економіки. Найбільший обсяг "зелених" інвестицій у рамках екологічно орієнтованих
заходів, передбачених державними пакетами дій з відновлення економіки, припадає на
Китай (22300 млн. євро), Японію (12300 млн. євро), Республіку Корея (9300 млн. євро),
Францію (5700 млн. євро), Данію (700 млн. євро), Бельгію (118,8 млн. євро).
Виклад основного матеріалу. «Зелена економіка» та стале виробництво і
споживання являють собою дві сторони однієї медалі. Вони мають однакові цілі сприяння
сталому розвитку, що охоплює макро- та мікроекономічні аспекти державної політики,
регулювання господарської діяльності та соціальної поведінки. Стале споживання і
виробництво, в основному, спрямовані на підвищення ефективності використання
ресурсів в процесі їх виробництва та споживання.
Покращання екологічної ситуації перестає бути рядком витрат державного бюджету,
а стає власне суттю нової економічної системи. Таким чином держава формує нові
економічні умови ведення бізнесу, які приваблюють інвестиції саме в розвиток нових
"зелених" галузей та екологічної трансформації ("озеленення") традиційного
господарства.
В умовах ресурсної та енергетичної залежності України, яка сформована ситуацією,
коли екологічно шкідливі технології використовуються на застарілих енергонеефективних
підприємствах, саме поступова заміна "коричневої" індустріальної економіки на нову
"зелену" як стратегічний пріоритет розвиту дає шанс гарантувати національну безпеку
держави в найближчі десятиріччя. Ідеї ринкової саморегуляції як основи соціального
благополуччя знову стають неактуальними - на порядок денний висувається питання про
регулювання як соціально-економічних, так і ресурсно-екологічних проблем людства.
Питання державного суверенітету в царині користування природними ресурсами нерідко
піддається сумніву. Дедалі важливішими стають питання стратегічного гранування не
тільки економіки та соціуму, а й використання природи. Про це свідчать нові ініціативи
Організації Об’єднаних Націй для владних структур держав із підтримки "зеленої’
економіки для забезпечення сталого розвитку.
Україна посідає одне з перших місць у світі за рівнем споживання природних благ на
одиницю ВВП. Так, на одиницю ВВП витрачається майже тонна природних ресурсів, тоді
як у США – 3 кг. Загальне енергоспоживання на одиницю ВВП в Україні в 1,8 разу
більше, ніж в Російській Федерації, в 3,5 разу більше, ніж в Польщі, в 8,3 разу вище, ніж у
країнах Європи; за останні 20 років енергоємність одиниці ВВП України збільшилась
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майже вдвічі. Попри скорочення виробництва за останні 10 років, відбулося збільшення
частки викидів забруднюючих речовин у навколишнє середовище на одиницю виробленої
продукції.
Економіка України неконкурентоспроможна внаслідок енергоємності та
ресурсовитратності, тому необхідна її екологізація – перехід на відновлювальні джерела
енергії, впровадження "зелених" технологій і раціональний підхід до використання
ресурсів. Доцільним є об’єднання економічної та екологічної складових соціальноекономічних реформ на національному, регіональному та місцевому рівнях, практичне
врахування екологічних факторів безпосередньо у процесі господарської діяльності.
В контексті парадигми «зеленого» зростання економіки та необхідності формування
національного плану дій розглянуто точки «зеленого» зростання в моделі сталого
розвитку секторів національної економіки, визначено сучасне бачення політики
секторальних дій, можливі ризики та позитивні зміни від реалізації відповідних заходів.
«...Проблема переходу до «зеленого» економічного зростання, стала тим джерелом та
вихідною базою, з якої формуються певні наукові погляди на сутність подальшого
економічного розвитку держави.
Вона набуває актуальності: і як вектор сучасної міжнародної та національної
економічної політики; і як світовий процес, який потрібно оцінити та означити орієнтири
необхідних та достатніх перетворень; і як подія що об’єднає найближчим часом країни,
які вирішують майбутнє людства після Саміту Ріо+20.
Готових алгоритмів рішень щодо впровадження ідеології «зелених» перетворень в
звичному для нас розумінні поки що нема і не може бути на даний час. Але ж з огляду на
те, що «зелену» економіку розглядають як фактор подальшого розвитку, головним
завданням є певне концептуальне бачення проблеми, якою опікується сучасний світ.
Перелік поточних завдань повинен відповісти на питання, що розкривають сутність
парадигми «зеленої» економіки та очікувані результати найближчим часом.
Концепція «зеленої» економіки розглядається як інноваційний базис і магістральний
напрям в моделі сталого розвитку України. Забезпечення умов сталості відноситься до
завдань, які розглядаються як регулятивна ідея сучасного етапу світового розвитку. Не
дивлячись на це, національна стратегія сталого розвитку все ще не прийнята, а відносно
«зеленої» економіки світовою спільнотою не сформовано однозначне розуміння. Проте,
якщо з проблеми сталого розвитку накопичено солідний науковий багаж, то «зелений»
вектор зростання вимагає обґрунтованого наукового наповнення.
Перехід до «зелених» трансформацій прискорять: розробку механізмів мотивації і
стимулювання, що забезпечують зацікавленість всіх господарських структур в організації
і орієнтації своєї діяльності на екологічно орієнтований шлях через систему податків,
кредитів, субсидій, тарифів, мит, страхування; офіційне затвердження переліку
індикаторів стану природного довкілля, як складової Національній стратегії сталого
розвитку; пошук, акумуляцію і розробку екологічних інновацій; розвиток ефективної
компенсації наслідків впливу на довкілля; створення екологічної інфраструктури;
активізацію цивільного суспільства; цілеспрямовану освітню діяльність; підтримку
державою «зеленого» руху; міжнародну співпрацю.
Вказані заходи визначать формат моделі розвитку національної економіки на основі
стратегічних завдань сталого розвитку, що базуються на ефекті подвійного виграшу.
Передусім національними пріоритетами України в сфері розвитку екологічно чистого
виробництва є: забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку на основі
раціонального використання, охорони та відновлення природно ресурсного потенціалу;
досягнення показників ресурсо- та енергоємності, які забезпечили б необхідний рівень
незалежності держави; перехід на замінники традиційної сировини; впровадження
відновлювальних енергоресурсів і нових видів палива; реалізація переходу до
господарювання на основі принципу максимальної продуктивності ресурсів.
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Національні пріоритети розвитку ЕЧВ повинні реалізовуватись шляхом вирішення
таких завдань: поширення інформації про принципи (засади) екологічно чистого
виробництва; розробки та реалізації сукупності економічних та екологічних чинників
розвитку виробництва; удосконалення механізму інтеграції екологічних чинників у
стратегію економічного розвитку господарської діяльності; перегляду екологічних
нормативів забруднення та спеціального використання природних ресурсів, а також
нормативів їх економічного регулювання з метою поступового наближення до стандартів
ЄС; створення системи збалансованого управління розвитком виробництва що стимулює
охорону довкілля та забезпечує бережливе використання природних ресурсів.
М. В. Гриньова
ПРОЕКТИ «ЗЕЛЕНОЇ» ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ
Концепція «зеленої» економіки розглядається як інноваційний базис і магістральний напрям в моделі
сталого розвитку України. Проблема переходу до «зеленого» економічного зростання, стала тим
джерелом та вихідною базою, з якої формуються певні наукові погляди на сутність подальшого
економічного розвитку держави.
Ключові слова: зелена економіка, сталий розвиток суспільства, модель сталого розвитку.
М. В. Гринева
ПРОЕКТ «ЗЕЛЕНОЙ» ЭКОНОМИКИ В УКРАИНЕ
Концепция «зеленой» экономики рассматривается как инновационный базис и магистральное
направление в модели устойчивого развития Украины. Проблема перехода к «зеленому» экономического
роста, стала тем источником и исходной базой, из которой формируются определенные научные взгляды
на сущность дальнейшего экономического развития государства.
Ключевые слова: зеленая экономика, устойчивое развитие общества, модель устойчивого развития.
MV Grinyova
DRAFT "green" economy in Ukraine
The concept of "green economy" is seen as an innovative basis and the main direction in the model of
sustainable development in Ukraine. The problem of transition to "green" economic growth has become a source of
order and starting point from which formed certain scientific views on the nature of the further economic
development of the state.
Keywords: green economy, sustainable development of society, sustainable development model.
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МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОЗНАЙОМЛЕННЯ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ
ТА МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ З ОБ’ЄКТАМИ ДОВКІЛЛЯ В УМОВАХ
ІНТЕГРОВАНОГО НАВЧАННЯ
Постановка проблеми. Сучасна система освіти в усіх країнах проводить
реформування змісту, технологій навчання в напрямку інтеграції, формування цілісної
свідомості суб’єктів учіння. Вирішальна роль браку цілісного розуміння дітьми предметів
та явищ довкілля належить тому науковому підходу, який традиційно склався в нашій
пізнавальній культурі. Наука, яка прагнула пізнати глибинні закони та закономірності
навколишнього світу, змушена була диференціюватися, вичленивши окремі предмети
пізнання. Приміром, фізика розкриває фізичні закони світобудови, хімія – хімічні, біологія
– біологічні. Такий методологічний підхід було прямо перенесено в побудову освітнього
процесу. Навчальні дисципліни однозначно відповідають певним наукам. При цьому будьякий об’єкт довкілля, як цілісне утворення ―розривають‖ на окремі властивості, які не
узгоджено й ізольовано вивчають у різних навчальних курсах. Інтегрувати ж самостійно ті
розрізненні знання системи дитина об’єктивно не може, тому й говорити про якийсь
цілісний науковий світогляд не доводиться. У ліпшому разі в дітей може сформуватися
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фізичній, хімічний, природничий світогляд без внутрішнього зв’язку між ними. Інтеграція
навчального процесу має забезпечити в дитини у психологічно єдиному для неї часовому
діапазоні науково всеохоплююче відображення того чи іншого предмета або явища
довкілля в суб’єктивну пізнавальну цілісність [2].
Аналіз актуальних досліджень. У такій ситуації надзвичайно цінними й
продуктивними видаються спільні пошуки педагогічної науки і практики щодо розробки
інтегрованих курсів, які створили б пропедевтичну основу вивчення базових природничих
дисциплін (біології, географії, хімії, фізики). Це, зокрема, такі праці, як ―Віконечко‖
(Н. М. Бібік та Н. С. Коваль); ―Навколишній світ‖ (Т. О. Пушкарьова); ―Художня праця‖
(В. П. Тименко); ―Горішок‖ (М. С. Вашуленко, Н. М. Бібік, Л. П. Кочина); ―Довкілля‖
(В. Р. Ільченко, К. Ж. Гуз); «Інтегровані заняття» (Н. В. Гавриш) та інші.
Мета статті показати місце і значення інтегрованого підходу в формуванні у дітей
молодшого віку цілісних уявлень про об’єкти довкілля.
Виклад основного матеріалу. Зміст навчального матеріалу з ознайомлення з
об’єктами довкілля має спрямовуватися на досягнення такого рівня розумових здібностей
дітей, за якого перед ними розкриватиметься можливість швидкого, глибокого і
правильного орієнтування в різноманітних життєвих ситуаціях. Ці нові форми розумової
роботи не можуть виникнути самі по собі, вони завжди знаходяться в органічному зв’язку
з відповідним їм змістом, який включений в розумову діяльність суб’єктів учіння.
Один із перспективних засобів удосконалення процесу ознайомлення дітей з
об’єктами довкілля на різних вікових етапах представлений у дослідженнях Н. В. Гавриш,
Ю. І. Діка, В. Р. Ільченко, А. А. Пінського, В. В. Усанова. Науковці пропонують
інтегрувати споріднені навчальні дисципліни, тобто ліквідувати багатопредметність. Вони
наголошують на тому, що не може бути ізоморфної відповідності номенклатури наук і
номенклатури навчальних предметів. Наявність тих чи інших предметів визначається
цілями і задачами цілісної системи освіти [4, 5, 7].
Проведення уроків на основі інтеграції навчального матеріалу з кількох предметів,
об’єднаних навколо однієї теми О. Я. Савченко визначає одним із напрямків методичного
оновлення навчального процесу в початкових класах. На її думку, цей підхід сприяє
інформаційному збагаченню сприймання, мислення і почуттів учнів за рахунок залучення
цікавого матеріалу, що дає змогу з різних сторін пізнати якесь явище, поняття, досягти
цілісності знань. Вона пропонує проводити уроки за інтегрованими програмами з таких
предметів: ознайомлення з навколишнім (або ―Людина і світ‖), художня праця, музика і
рух. Крім того, в деяких школах у регіональному або шкільному компоненті введено
інтегровані уроки з народознавства, валеології, українознавства, розвитку творчих
здібностей, етики, художньої культури [12].
Науковець дуже точно дає порівняльний аналіз інтегрованих занять та занять з
міжпредметними зв’язками. Ми згодні з її думкою, це — різні дидактичні поняття. Так,
О. Я. Савченко зазначає, що міжпредметні зв’язки передбачають включення в урок запитань
і завдань з матеріалу інших предметів, що мають допоміжне значення для вивчення його
теми. Це – окремі короткочасні моменти уроків, які сприяють глибшому сприйманню та
осмисленню якогось конкретного поняття. Особливість інтегрованих уроків, на думку
автора, в тому, що тут поєднуються блоки знань з різних предметів, підпорядковані одній
темі. Тому дуже важливо чітко визначити головну мету означеного інтегрованого уроку, те,
як він сприятиме цілісності навчання, формуванню знань на якісно новому рівні. Метою
інтегрованих уроків, на думку О. Я. Савченко, є створення передумов для різнобічного
розгляду учнями певного об’єкта, поняття, явища, формування системного мислення,
збудження уяви, позитивного емоційного ставлення до пізнання.
Порівняльний аналіз традиційних уроків з інтегрованими дав змогу науковцям
висунути до останніх такі вимоги:
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- інтегрований урок повинен мати чітко сформульоване інтегративне навчальнопізнавальне завдання, для розв’язання якого необхідним є залучення знань із різних
навчальних дисциплін;
- інтегративні зв’язки на уроці повинні відображати істотні, внутрішні зв’язки, які
існують між явищами, процесами, що вивчаються, а не мати зовнішній чи штучний
характер;
- навчальний матеріал інтегрованого уроку повинен об’єднуватися навколо
провідних світоглядних ідей з обов’язковим формулюванням світоглядних висновків;
- на інтегрованих уроках необхідним є синтезування знань із різноманітних наукових
і світоглядних систем;
- на інтегрованому уроці повинні бути забезпечені висока активність учнів, взаємодія
їх з учителем, а також (у разі потреби) ефективна співпраця педагогів [10].
Наприклад, у інтегрованому курсі ―Людина і світ‖ авторами (Н. М. Бібік та
Н. С. Коваль) зроблено спробу синтезувати не тільки природничі знання, а й елементи
історії, фольклору, етнографії, суспільствознавства, етики й естетики. Його метою є
сприяння пізнанню природи й суспільства у їх єдності, взаємодії, взаємозв’язках.
Основними структурними компонентами курсу науковці визначають відомості про
зв’язки і залежності у природі і суспільстві, первинні моральні й оцінні поняття, уявлення;
уміння виконувати пізнавальні дії, виявляти залежності, робити самостійні висновки,
спілкуватися з людьми, оцінювати вчинки. Автори пропонують формування знань від
гіпотези через її уточнення, аналіз, перевірку до точного, чітко сформульованого
твердження [3]. Вони пропонують використовувати наступні методи: узагальнення
вражень з різних джерел, доцільну організацію самостійної і пошукової діяльності учнів.
Інтегрований курс ―Довкілля‖ включає не тільки природознавчі, а й валеологічні,
екологічні та народознавчі знання. У кожному класі він побудований за планом: Пізнай
природу, пізнай свій народ, пізнай себе. Він вимагає щотижневого спілкування дітей з
природою згідно обрядового кола українського народу: щотижневі уроки серед природи
проводяться у визначні дати народного календаря – під час свят. У кожному класі зміст
довкілля відповідає основному видові діяльності в науковому підході до освоєння життєвого
світу дитини. Це відображено в назві інтегрованого курсу: 1 клас –―Запитую довкілля‖, 2 клас
– ―Спостерігаю довкілля‖, 3 – клас – ―Досліджую довкілля‖, 5 – клас – ―Пояснюю довкілля‖, 6
клас – ―Основні системи природи та закономірності їх існування‖. У 7 – 9 класах вивчаються
окремі предмети – фізика, хімія, біологія, фізична географія. Єдність знань досягається через
методи та форми організації навчання, зокрема, через систему інтегративних днів. У X-XI
класах учням пропонується профільне вивчення природничих предметів. Незалежно від
обраного профілю, вивчається інтегрований курс ―Еволюція природничо-наукової картини
світу‖ [6].
Позитивні та негативні фактори впровадження інтеграції в освітній процес розглядає
Ю. М. Колягін. До числа позитивних він відносить готовність педагога, який веде
більшість навчальних предметів, природність переходу від цілісного сімейного виховання
до цілісного навчання і виховання у закладах освіти. Головним аргументом за
впровадження інтеграції, на його думку, є наявність більших потенційних можливостей у
розвитку інтелекту дитини. Негативними факторами інтеграції освіти він вважає такі:
малочисельність навчальних предметів, необхідність формування важливих навичок
читання, письма і лічби, труднощі у викладенні інтегративних курсів так, щоб дітям було
зрозуміло і цікаво. Ю. М. Колягін зазначає, що не будь-яке об’єднання навчальних
предметів або їх складових є інтеграцією. Він акцентує увагу на тому, що необхідна ідея,
реалізація якої забезпечить нерозривний зв’язок, цілісність інтегрованого курсу [8].
На думку науковця, поняття ―інтеграція‖ стосовно системи навчання може мати два
значення. Перше – це створення в дитини цілісного уявлення про навколишній світ (тут
інтеграція розглядається як мета навчання). Друге – зближення предметних знань (тут
інтеграція – засіб навчання). Інтеграція як мета навчання має дати дитині ті знання, які
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відображають взаємозв’язок окремих частин світу як системи, допомогти дитині з перших
кроків навчання уявляти світ як єдине ціле, в якому всі елементи взаємопов’язані.
Інтеграція також – це засіб отримання нових уявлень на межі диференційованих знань,
встановлення суттєвих зв’язків між ними. Вона спрямована на розвиток ерудиції, на
оновлення вузької спеціалізації в навчанні. Водночас інтеграція не повинна замінити
класичні навчальні предмети. Вона має з’єднати знання, які отримують діти, в єдину
систему.
Думку про неможливість відмови від предметного навчання висловлює
Н. М. Свєтловська. На прикладі комплексних програм 20-х років науковець доводить
непродуктивність викладення навчального матеріалу тільки у межах міждисциплінарної
інтеграції, так як вона не може забезпечити міцних системних знань. Цілком справедливо
нею зазначено, що інтеграція уже передбачає їх наявність у дітей. Висловлені думки
актуалізують проблему місця і ролі інтеграції, як методичного явища, її можливостей в
навчально-виховному процесі.
Науковці зазначають (Ю. М. Колягін, О. Л. Алексенко), що інтеграція і
диференціація – взаємозворотні процеси. Вони взаємодоповнюють діалектично
урівноважений стан цілісної системи будь-якого рівня. Саме тому в ідеалі на усіх
сходинках освіти необхідно прагнути до створення системи, яка оптимально поєднує ідеї
інтеграції і диференціації.
Процеси інтеграції і диференціації пронизують традиційне навчання. Перевага того
або іншого, або їх відносно стійкої рівноваги залежить від багатьох факторів (рівня
розробки програм або підручників, кваліфікації педагога, рівня загального розвитку
дитини тощо. Здійснення цілеспрямованої інтеграції навчання або його диференціації
фактично порушує певний баланс і тому має як переваги, так і недоліки, які властиві
кожній крайності. Саме цьому виникає необхідність усвідомлення основних ідей цих
підходів і шляхів їх впровадження в практику.
Інтеграція і диференціація знань – дві невід’ємні й взаємозалежні сторони пізнання, які
існують на всіх етапах його історичного розвитку. Водночас у певні періоди може
переважити якась одна з цих сторін. Здебільшого вважають, що це зумовлено станом
розвитку самої науки. Але, мабуть, правильніше було б розглядати домінування тих чи
інших тенденцій розвитку пізнання в широкому контексті загальнокультурних і соціальних
змін, з якими так чи інакше пов’язані і зміни в самій науці. Так, неважко помітити, що
переважання інтеграційних процесів у пізнанні найбільш характерне в так звані переломні
періоди, коли відбуваються важливі зміни в усіх сферах суспільного життя і в цілому
суспільстві домінують інтеграційні процеси [11].
Інтеграція і диференціація є певною мірою відображенням тих процесів, які
відбуваються в природі і суспільстві, бо пізнання дійсності відтворює такі її властивості,
як цілісність і розчленованість. Водночас інтеграція і диференціація пізнання не можуть
бути зведені лише до відображення відповідних процесів в об’єктивній дійсності й до
простого відтворення цілісності та розчленованості пізнавальних об’єктів. Це
пояснюється тим, що вони є закономірними сторонами й розвитку пізнання, але в сфері
пізнання прояв цих всезагальних властивостей має свої особливості. Інтеграція і
диференціація знань – це не просто мисленне відтворення цілісності й розчленованості
пізнавальних об’єктів, а насамперед поєднання різноманітних знань у єдине ціле і
розчленування знання на окремі галузі, науки, напрями, проблеми тощо [1].
Отже, мається на увазі поєднання і роз’єднання не самих об’єктів, а знань про них. І
робиться це не тільки для того, щоб повніше пізнати дійсність. Так, інтеграція знань
завжди пов’язана з їх певним ущільненням, що зумовлюється потребою поліпшити їх
зберігання, передавання, засвоєння та використання. Наприклад, хімічна формула чи
загальне поняття, що концентрує у собі знання про певні властивості безлічі однорідних
процесів або предметів, є надзвичайно компактним і тому дуже зручним для
запам’ятовування чи зберігання в записах; їх значно легше і зручніше передавати і
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засвоювати, ніж нескінченну кількість прикладів або величезний обсяг інформації про
однопорядкові конкретні предмети чи явища.
У свою чергу диференціація знань дає змогу детальніше зосереджуватися на
дослідженнях окремих об’єктів або їх сторін, що є надзвичайно важливим; діставши
глибші й точніші знання саме про ті аспекти дійсності, які є предметом людських потреб
чи практичної діяльності; здобувати вузькоспеціалізовані знання, які не мають широкого
вжитку, але потрібні для здійснення та існування певних видів людської діяльності [9].
Ми згодні з думкою вчених, що впровадження інтеграційного підходу, який не
відкидає диференціацію в навчанні, а доповнює її, може в більшій мірі, ніж традиційне
предметне навчання, сприяти формуванню цілісного світогляду дітей, здібності
самостійно систематизувати знання, які вони мають і нетрадиційно підходити до
розв’язання проблем.
У своєму дослідженні ми побудували експериментальне навчання старших
дошкільників у формі змістовно-пізнавальних модулів, що визначають цілісну
пояснювально-перетворювальну
стратегію.
Модуль
забезпечує
ознайомлення
дошкільників з властивостями конкретної речовини або матеріалу, формування умінь
класифікувати об’єкти за певною властивістю та розв’язувати практичні задачі.
Зміст модуля складає система знань, які мають забезпечити цілісне уявлення про
об’єкт, який вивчається. Так, у процесі ознайомлення з матеріалом (речовиною), діти
оволодіватимуть предметно-перетворювальними діями, за допомогою яких виявляються
його різні істотні властивості. На одному занятті доцільно розглядати лише одну із
властивостей матеріалу. Тому загальна кількість занять залежатиме від числа відібраних
педагогом властивостей для опанування. Після кожного заняття організується розв’язання
практичних задач. Їх метою є формування досвіду застосування навчальних умінь для
розв’язання конкретних побутових задач. Педагог конструює спеціальні практичні
ситуації, які вимагають застосування набутих знань та використовує ті, які виникають
стихійно. Кінцевим етапом модуля є інтегроване заняття.
Наприклад, модуль ―Вода та її властивості‖ включає чотири заняття. Три з них
присвячені ознайомленню з істотними властивостями речовин: текучість та змочування
(фізика), розчинник (хімія). Кількість занять у модулі залежить від числа обраних
властивостей. У подальшому можна розширювати знання дітей про об’єкт, знайомлячи їх
з іншими властивостями речовини. Так вода має їх більше двадцяти – поверхневе
натяжіння, теплоємність, теплопровідність, електропровідність тощо. Завершується
модуль інтегрованим заняттям, яке забезпечує в дитини в психологічно єдиному для неї
часовому діапазоні науково всеохоплююче відображення того чи іншого об’єкту в
суб’єктивну пізнавальну цілісність через об’єднання діяльностей, які використовують
функціональні властивості пізнаних об’єктів. Діяльність педагога протягом інтегрованого
заняття спрямовується на об’єднання знань дітей про воду в цілісну картину. На основі
аналізу різних видів діяльності, які зображено на малюнках, діти визначають, що об’єднує
всі ці професії. Формулюються завдання: до кожного виду діяльності підібрати схеми, які
позначатимуть ті істотні властивості, які в ній використовуються та продемонструвати їх.
Для активізації мислення дітей педагог ставить запитання: Що об’єднує всі ці професії?
Які властивості води люди використовують у своїй діяльності?
Вислухавши відповіді дошкільників, вихователь підсумовує сказане дітьми:
текучість дає можливість переміщувати воду в потрібне місце без використання
транспорту – по трубам, каналам; спроможність води розчинювати інші речовини
використовується для видалення бруду, виготовлення різних розчинів – сиропу, розсолу,
ліків, напоїв; спроможність води змочувати інші матеріали – нанесення фарби,
підживлення рослин. Люди використовують воду в єдності її властивостей.
Отже, об’єднання знань дітей в межах модуля здійснюється поступово й
завершується на інтегрованому занятті. Оволодіння кожною наступною властивістю
передбачає встановлення зв’язку з попередньою. Наприклад, для того, щоб зробити
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розчин спочатку треба спрямувати потік води до речовини, яку необхідно розчинити. Щоб
фарба потрапила в папір, спочатку необхідно зробити розчин, а потім нанести її на аркуш.
Фарба разом з водою проникне в аркуш і створить малюнок.
Цілісне уявлення дітей про об’єкт формуються на основі культурних видів
діяльності, у яких він використовується. У розумовому плані створюється цілісна система
знань, яка сприяє формуванню початкового наукового світогляду та системи діяльності,
яка забезпечує формування початків технологічного світогляду.
Отже, ділення навчального матеріалу на тематичні модулі сприяє процесам
диференціації та інтеграції знань про об’єкт, який вивчається. На заняттях у старших
дошкільників формується уявлення з різних галузей наук (природи, фізики, хімії тощо).
На інтегрованому занятті вихованці встановлюють зв’язки між окремими знаннями та
об’єднують їх в одне ціле. Запропонована система роботи передбачає створення дитиною
цілісної картини світу та системи відповідних практичних дій.
Висновки. Ідея інтегрованого навчання нині надзвичайно актуальна, оскільки з її
успішною методичною реалізацією передбачається досягнення мети якісної освіти, тобто
освіти конкурентоздатної, спроможної забезпечити кожній людині самостійно досягати
тієї чи іншої життєвої цілі, творчо самоутверджуватися у різних соціальних сферах.
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У статті висвітлено підходи до ознайомлення з об‘єктами довкілля дітей старшого дошкільного віку
та молодших школярів. Розкрито роль процесів диференціації та інтеграції у викладенні навчального
матеріалу. Представлено систему роботи, яка передбачає створення суб‘єктами учіння цілісної картини
світу.
Ключові слова: диференціація, інтеграція, змістовно-пізнавальний модуль, наукове знання,
узагальнене процесуальне уявлення, об‘єкти довкілля.
Л. И. Зайцева

71

МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЗНАКОМЛЕНИЯ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ И МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ С ОБЪЕКТАМИ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРИРОВАННОГО
ОБУЧЕНИЯ
В статье представлено подходы к ознакомлению с объектами окружающего мира детей старшего
дошкольного возраста и младших школьников. Раскрыто роль процессов дифференциации и интеграции в
изложении учебного материала. Показано систему работы, обеспечивающую создание субъектами учения
целостной картины мира.
Ключевые слова: дифференциация, интеграция, содержательно-познавательный модуль, научное
знание, обобщенное процессуальное представление, объекты окружающего мира.
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METHODOLOGICAL ASPECTS ACQUAINTANCE SENIOR PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL
CHILDREN WITH THE OBJECTS OF THE WORLD IN TERMS OF INTEGRATED EDUCATION
The article presents an approach to the dissemination of objects of the world preschool children and school
children. The role of the processes of differentiation and integration in presenting educational material. Displaying
system working, ensuring the creation of teaching subjects coherent picture of the world.
Key words: differentiation, integration, content-cognitive module, scientific knowledge, generalized
procedural representation, objects of the world.
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ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
УСЛОВИЯХ
(В рамках фундаментальных исследований Российской академии образования обозначены
предпосылки к реализации воспитательного потенциала естественнонаучного (биологического)
образования).

Постановка проблемы. Воспитание как первостепенный приоритет в образовании,
является органичной составляющей педагогической деятельности, интегрированной в
общий процесс обучения и развития. Усиление внимания к вопросам воспитания в
контексте
содержания
образования
обусловлено
современными
социальноэкономическими условиями: интеграций в мировое сообщество, развитием диалога
культур, демократизацией жизни, современными вызовами общественного мирового
развития, а также
такими социальными реалями как
информационный бум,
информатизация общества и функциональная неграмотность (Functional illiteracy).
Воспитание, как формирование мировоззренческой направленности личности учащегося,
не может быть успешным без реализации воспитательного потенциала образования
направленного на понимание современной естественнонаучной картины мира.
Проблема исследования заключается в том, что у современных школьников не
формируются в должной мере ценностные установки исходящие из понимания
современной естественнонаучной картины мира.
Задача исследования заключается в выявлении воспитательного потенциала
естественнонаучного (биологического) образования и обозначение путей его реализаци.
Естественнонаучное образование рассматривается как средство формирования
развивающейся личности (Я.А.Коменский), поскольку несет в себе общекультурный
потенциал научного знания о природе, объектах природы, процессах, закономерностях их
развития и бытия и закладывает общественные желания - основу дальнейших действий и
выбора верных жизненных решений.
Рассматривая
школьный
курс
биологии
как
неотъемлемую
часть
естественнонаучного образования, обозначим его воспитательный потенциал с точки
зрения содержания биологического образования. В частности, формирование системы
знаний о биологических закономерностях, связях между живыми организмами, об
эволюции, причинах видового разнообразия как основах экологической грамотности,
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установлении гармоничных отношений с природой, обществом, живыми организмами
способствует пониманию жизни как высшей ценности, гармонически развивая личность в
процессе обучения. Несомненно, что воспитательный потенциал школьного курса
биологии следует реализовывать через деятельность, направленную на становление
качеств личности, формирующих умение самостоятельно и творчески мыслить и
действовать. В учебно-воспитательном процессе реализация воспитательного потенциала
естественнонаучного образования возможна посредством дидактических единиц,
включаемых в обязательном порядке в основные образовательные программы начального
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования на основе требований
Федерального государственного стандарта, обозначившего усиление воспитательной и
социально-гуманитарной направленности содержания образования.
Естественнонаучное содержание, являясь системой биологических знаний,
раскрывающих картину мира, опыта способов деятельности (в том числе опыта
творческой деятельности, обеспечивающих разви-тие способностей у человека), опыта
ценностного отношения к миру, направлено на формирование познавательной,
нравственной и эстетической культуры. Исходя из этого, современная структура
школьного курса биологии представлена содержательными линиями (многообразие и
эволюция органического мира; биологическая природа и социальная сущность человека;
уровневая организация живой природы) и тремя разделами: «Живые организмы»,
«Человек и его здоровье», «Общие биологические закономерности», каждый из которых
содержит свой воспитательный потенциал.
Так, раздел «Живые организмы», включает сведения об отличительных признаках
живых организмов, их многообразии, системе органического мира, растениях, животных,
грибах, бактериях и лишайниках, определяя основы экологической грамотности.
Воспитательным моментом является представление материала на основе экологоэволюционного и функционального подходов, в соответствии с которыми акценты в
изучении организмов переносятся с особенностей строения отдельных представителей на
раскрытие процессов их жизнедеятельности и усложнения в ходе эволюции,
приспособленности к среде обитания, роли в экосистемах.
В воспитании культуры здоровья основную роль играет содержание разделе
«Человек и его здоровье» включающего сведения о человеке как биосоциальном
существе, строении человеческого организма, процессах жизнедеятельности,
особенностях психических процессов, социальной сущности, роли человека в
окружающей среде. Особое значение имеет гигиеническое воспитание и воспитание
здорового образа жизни, направленное на сохранение физического и нравственного
здоровья человека как основы видового сохранения человечества. Воспитательный
потенциал содержания раздела «Общие биологические закономерности» заключается в
обобщении и систематизации содержания, усвоенного учащимися при изучении курса
биологии в основной школе и знакомстве с некоторыми общебиологическими
закономерностями.
Следует отметить, что в курсе биологии акцент делается на экологическое,
трудовое, этическое, эстетическое, патриотическое и гражданское воспитание личности.
При этом важным условием воспитания и развития личности является высокая активность
объекта воспитания, избирательное отношение к восприятию окружающего мира,
стремление к разностороннему совершенствованию, что может быть достижимо через
деятельность в процессе обучения. В рамах требований ФГОС, результа-тами воспитания
выступают личностные изменения человека, проявляющиеся в системе отношений к миру,
к обществу и к самому себе, что, по существу, можно рассматривать как формирование
мировоззренческой направленности. Это достигается в процессе реализации целей, как
ожидаемых резуль-татов (ФГОС), отражающих основное направление развития общества,
государственной образовательной политики, уровня развития культуры, системы главных
ценностей общества. Цели рассматриваются как социально обусловленные ориенти-ры, из
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которых вытекают соот-ветствующие задачи, решение которых приво-дит к овладению
знаниями и умениями, формирует ценностные отношения к окружающей
действительности, к миру.
Целью воспитания являются ожидаемые изменения в личности уча-щихся,
возникшие в процессе изучения предмета и обозначенные Стандартом нового поколения
несколькими уровнями: глобальном, метапредметном, личностном и предметном. Одним
из способов достижения целей являются сформированные универсальные учебные
действия
(личностные,
регулятивные,
познавательные,
коммуникативные),
рассматриваемые как основа реализации воспитательного потенциала и обеспечивающие
самостоятельное усвоение новых знаний и умений. Наиболее общими и социально
значимыми для воспитания являются глобальные цели, определяемые социальными
требованиями, в том числе тенденциями социального развития, позволяющими
достигнуть социоморальной и интеллектуальной взрослости учащихся. А именно: войти в
мир культуры и социальных отношений, в ту или иную группу или общность, быть
носителями ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром
живой природы; приобщиться к познавательной культуре как системе познавательных
(научных) ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки;
ориентироваться в системе моральных норм и ценностей (признавать ценность жизни во
всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей); сформировать экологическое
сознание; воспитать любовь к природе; развить познавательные мотивы, направленные на
получение нового знания о живой природе; сформировать познавательные качества
личности, связанных с усвоением основ научных знаний, овладеть методами
исследования природы, сформировать интеллектуальные умения, познавательную и
эстетическую культуру как способность к эмоционально-ценностному отношению к
объектам живой природы.
Глобальные цели формируются с учетом биологического образования как
компонента системы образования в целом и являются наиболее общими и социально
значимыми. Успешность достижения глобальных целей в рамках изучения школьного
курса биологии, реальна при условии участия всей системы естественнонаучного
образования. Основой их достижения являются личностные и предметные результаты
учащихся, достигаемые учащимися в процессе успешного усвоения биологических
знаний. В рамках нового Стандарта важна, прежде всего, личность ученика и
происходящие с ней в процессе обучения изменения, а не сумма накопленных знаний. По
сути, цели и результаты биологического образования в рамках нового Стандарта есть не
что иное, как системное целенаправленное воспитание личности через предметное
обучение. Личностные результаты определяют готовность и способность обучающихся к
саморазвитию и личностному самоопределению, мотивацию к обучению и
целенаправленной
познавательной
деятельности,
социальные
компетентности,
личностные качества, ценностно-смысловые установки, отражающие их индивидуальноличностные позиции, формирование основ гражданской идентичности.
Предметными результатами в ценностно-ориентационной сфере являются знания
основных принципов и правил отношения к живой природе; основ здорового образа
жизни и культуры здоровья; анализ и оценка последствий деятельности человека в
природе, влияние факторов риска на здоровье человека. В эстетической сфере – владение
умением оценить с эстетической точки зрения объекты живой природы. В трудовой и
физической сфере деятельности - освоение приемов оказания первой помощи при
различных состояниях, умение наблюдать за своим организмом, ухаживать за растениями
и животными. Предметные результаты представленные познавательной, ценностноориентационной, трудовой, физической, эстетической сферами деятельности являются
важнейшими элементами процесса формирования мировоззренческой направленности
личности, являющегося отражением научного знания об окружающей действительности,
включающего философские, научные, политические, экономические, правовые,
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этические, эстетические понятия и представляющие целостную систему взглядов на
окружа-ющий мир (знания о месте человека в Природе и обществе, характере его
отношений к окружающей среде и к самому себе), а также убеждения, идеалы, жизненную
и научно-теоретическую ориентацию, систему ценностей, определяющую направле-ние
деятельности и отношение к окружающему миру и способам
осознания
действительности.
В рамках школьного естественнонаучного образования на основе обобщения и
синтеза основных естественнонаучных понятий и принципов (клеточной теории,
эволюции, генетики, гомеостазе и энергии) формируется мировоззренческая
направленность личности соответствующая современному уровню развития науки и
общественной практики, основанная на диалоге культур и различных формах
общественного сознания. Ядром любого миро-воззрения выступают философские
взгляды, опирающиеся на обоб-щение знаний о природе и обществе. Реализация
воспитательного естественнонаучного потенциала с опорой на личностноориентированную парадигму образования предполагается на основе формирования у
учащихся универсальных учебных действий, исходя из их индивидуальных особенностей
как самостоятельных субъектов познания. Универсальные учебные действия,
направленные на развитие способностей самостоятельно успешно усваивать новые
знания, формировать умения и компетентности, предполагают освоение обучающимися
всех компонентов учебной деятельности, включающих: познавательные и учебные
мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка,
преобразование материала, контроль и оценка).
Формирование универсальных учебных действий предполагает создание алгоритмов
деятельности при решении проблем учебного, исследовательского и творческого
характера и умения применять методы информационного поиска, в том числе с помощью
компьютерных средств, анализ полученной информации. Являясь средством
формирования самостоятельности школьников как элементом воспитания, универсальные
учебные действия формируются в результате взаимодействия обучения всем учебным
предметам, в каждом из которых преобладают определенные виды деятельности и,
соответственно, определенные виды учебного действия. В воспитательном плане
личностные универсальные учебные действия играют ведущую роль, поскольку
обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить
поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и
умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и
межличностных отношениях.
Немаловажным аспектом является развитие коммуникативных универсальных
учебных действий как необходимого условия обеспечения социальной компетентности и
учѐта позиции других людей; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в
коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу и строить продуктивное
взаимодействие и сотрудничество. Формирование системы универсальных учебных
действий в составе личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных
действий, можно рассматривать как
один из путей реализации воспитательного
потенциала естественнонаучного образования. При выборе и структурировании
содержания естественнонаучного образования необходимо наличие системы заданий и
вопросов направленных на достижение учащимися учебной деятельности, при которой
формируются универсальные учебные действия.
При системно-деятельностном подходе обучения биологии усвоение учащимися
основных биологических идей, теорий, законов, понятий, методов происходит в
результате решения учебных задач в информационно-коммуникационной среде. При
решении учебной задачи происходит формирование всех компонентов учебной
деятельности на основе активности, направленной на изменение самого себя как субъекта.
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Учебная задача должна создавать мотивацию к обучению, а соответственно,
способствовать развитию личности.
Средством для формирования мотивации является научный метод познания,
содержащий большой образовательный и воспитательный потенциал и служащий
ориентировочной основой для самостоятельных познавательных действий (Разумовский
В.Г., 2011). Использование метода научного познания как инструмента для изучения всех
естественнонаучных предметов определено требованиями Стандарта нового поколения.
Метод научного познания является ориентировочной основой для организации
самостоятельной исследовательской и конструктивной познавательной деятельности,
позволяет формировать необходимый опыт деятельности как систему универсальных
умений и навыков. На основе метода научного познания, включающего: наблюдение,
описание, измерение, эксперимент, умение обрабатывать результаты измерений,
обнаруживать зависимость между величинами, объяснять полученные результаты и
делать выводы, реализуется и проектная деятельность, как особая форма организации
учебного процесса и средство достижения личностных результатов, позволяющих
решать проблемы в практической жизни. В частности, приобретенные знания и умения в
процессе проектной деятельности могут быть реализованы в повседневной жизни для
обеспечения безопасности жизнедеятельности (в процессе использования транспортных
средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи,
оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей
среды).
Следует отметить возможности обязательного и повышенного уровня содержания
курса биологии и требования к уровню подготовки, которые по объему и глубине
раскрываемых знаний и сложным видам учебной деятельности имею т различный уровень
образовательного и воспитательного потенциала.
Заключение. В современных социально-экономических условиях воспитание
является приоритетной задачей школьного образования, результатом которого должна
стать гармонично развитая личность на основе знаний, умений, навыков и компетенций,
необходимых для жизни, а также осознанного выбора профессии и получения
профессионального образования. Федеральные государственные образовательные
стандарты, федеральные государственные требования, образовательные программы
направлены на повышение воспитательного потенциала, и в том числе через структуру и
содержание
естественнонаучного
образования,
обеспечивающего
реализацию
воспитательных функций, развитие и совершенствование гармоничной личности
способной творчески освоить общественный опыт, включиться в систему общественных
отношений. На это направлено и школьное биологическое образование.
Мировоззренческую основу школьного курса биологии, определяет современная
биологическая картина мира, представленная системой знаний (о биологических
закономерностях, связях между живыми организмами, об эволюции, причинах видового
разнообразия как основах экологической грамотности, установлении гармоничных
отношений с природой, обществом, живыми организмами) и способствующая пониманию
жизни как высшей ценности, оказывающая существенное влияние на мировоззрение
человека.
Условием реализации воспитательного потенциала является формирование
универсальных учебных действий в рамках ФГОС, основанное на личностноориентированной парадигме образования и направленное на развитие личности учащихся,
исходя из их индивидуальных особенностей как самостоятельных субъектов познания. Из
всех видов универсальных учебных действий, соответствующих целям общего
образования, ведущая роль принадлежит познавательной деятельности, направленной на
изучение биологических систем разного уровня и, следовательно, на развитие
познавательных учебных действий. Познавательные универсальные учебные действия при
обучении биологии включают личностный смысл, элементы учебной коммуникации,
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регуляцию и рефлексию процесса и результата деятельности, что и по существу можно
рассматривать как элементы воспитания. Инструментом формирования универсальных
учебных действий является конкретное содержание школьного предмета «Биология».
Определение условий, обеспечивающих успешное формирование универсальных
учебных действий как основы реализации воспитательного потенциала учебного предмета
«Биология» позволяет обеспечить возможность учащимся самостоятельно осуществлять
деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства
и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты
деятельности. Несомненно, что это является основанием для гармоничного развития
личности и еѐ самореализации и социализации. Условием, способствующим развитию
личности, является содержания курса биологии направленное на формирование
мотивации к обучению на основе научного метода познания, через систему заданий и
вопросов, способствующих достижению учащимися учебной деятельности, при которой
формируются универсальные учебные действия на основе активности, направленной на
изменение самого себя. Воспитательный потенциал биологического образования следует
реализовывать на основе деятельностного подхода посредством участия школьников в
решении естественнонаучных проблем, которые можно рассматривать как элементы
формирования мировоззрения.
Литература
1. Андреева И.Г. Современные проблемы здоровья школьников в системе биологического
образования /Андреева И.Г.// Биологическое и географическое образование в современной школе.
Сборник материалов научно-практической конференции. Ярославль, 15-17 ноября 2005 года. С
119-123.
2. Разумовский, В.Г.Научный метод познания и его образовательный потенциал:
концепция / В.Г. Разумовский // Педагогика. - 2011. - №2.
3. Международная оценка образовательных достижений учащихся (PISA). Примеры
заданий по естествознанию. Москва, 2007.
4. Международная программа PISA-2006 /Под ред. Г.С. Ковалѐвой; Центр качества
образования ИОСО РАО. М., 2006.
5. Примерные программы по учебным предметам. Биология 6-9 классы. М. Просвещение. - 2011.
6. Совет Европы: Симпозиум по теме «Ключевые компетенции для Европы»: Док. DECS /
SC / Sec. (96) 43. Берн, 1996.
7. Федеральный Государственный Образовательный Стандарт Основного Общего
Образования от 17 декабря 2010 г. № 1897.
8. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об образовании в
Российской Федерации».
И.Г. Андреева
ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ
ПОТЕНЦИАЛ
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
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СОВРЕМЕННЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
В статье раскрыто мировоззренческую основу школьного курса биологии, которая определяет
современную биологическую картину мира. Воспитательный потенциал биологического образования
следует реализовывать на основе деятельностного подхода посредством участия школьников в решении
естественнонаучных проблем, которые можно рассматривать как элементы формирования
мировоззрения.
Ключевые слова: содержание образования, развитие, воспитание, реализация, воспитательный
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I.G. Andreeva
EDUCATIONAL POTENTIAL OF NATURAL SCIENCE EDUCATION IN MODERN SOCIOECONOMIC CONDITIONS
In the article the ideological basis of a school biology course, which defines the contemporary biological
worldview. Educational potential of biological education should be implemented on the basis of the activity
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approach through student participation in solving problems of natural science, which can be considered as elements
of formation of outlook.
Key words: educational content, development, education, implementation, educational potential, science,
biology.

УДК 37.013.03
О.Г. Ільченко
(м. Полтава)
НАОЧНІСТЬ В ПРОЦЕСІ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕГРОВАНИХ КУРСІВ
ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОЇ ОСВІТИ
Постановка проблеми та актуальність дослідження. Забезпечення інтегрованих
природознавчих курсів наочністю є актуальним на нинішньому етапі становлення
природничонаукової освіти в зв’язку з інтеграцією змісту двох предметів або і всієї
освітньої галузі, використання кабінетів природознавства у однокомплектних сільських
школах.
Аналіз розробленості проблеми. Протиріччя між нинішнім станом розробленості
проблеми навчально-методичного забезпечення підготовки вчителів до викладання
інтегрованих природничих курсів та реальною потребою сучасної, зокрема,
однокомплектної загальноосвітньої школи в учителях інтегрованого навчання
природничих дисциплін присвячено значна кількість досліджень (О.С. Гринюк, К.Ж. Гуз,
М.К. Декарчук, В.Р. Ільченко, М.Т. Мартинюк [3], В.І. Хитрук та ін.). Співробітниками
лабораторії інтеграції змісту освіти Інституту педагогіки НАПН України розроблено
наочні посібники в паперовому [1, 2, 4] і електронному вигляді — понад 20 таблиць, які
ілюструють взаємозв’язки фізики, хімії, біології, географії на основі загальних
закономірностей природи. Проте методика використання цих наочних посібників не
висвітлювалася.
Її вплив на ефективність формування цілісності знань про природу
експериментально не досліджувалася.
Мета статті полягає в розкритті методики використання системи наочних посібників
в процесі вивчення учнями інтегрованих природознавчих курсів та висвітленні
результатів експериментальної перевірки цієї методики.
Виклад основного матеріалу. Розглянемо можливості використання декількох
таблиць з комплекту «Взаємозв'язки при вивченні загальних законів природи в школі під
час вивчення фізики, хімії, біології, географії» [1].
Зупинимося на використанні наочності під час вивчення поняття енергії та будови
речовини. Розуміння учнями цих понять визначає науковий рівень засвоєння учнями всіх
предметів природничого циклу основної школи. Спільні для фізики, хімії, біології,
загальної географії поняття, на яких базується поняття енергії, її зміна в природних
процесах, будова речовини — маса тіла, закон збереження маси речовини, який
вивчається в курсі хімії і застосовується при поясненні багатьох процесів у курсі фізики,
біології, географії (агрегатні перетворення речовини, обмін живих організмів речовиною
та енергією з навколишнім середовищем, кругообіг енергії та речовин у географічній
оболонці, понять про атоми і молекули, про будову атома, про рух і взаємодію атомів і
молекул, про дифузію, про агрегатні стани речовин, кристалічні та аморфні тіла та ін.).
Досвід показав, що найбільш ефективно взаємозв’язок означених понять реалізувати
за допомогою таблиць, які використовують як вчителі фізики, так і вчителі хімії, біології,
географії.
Подаємо приклади трьох таблиць з коротким описом їх застосування. Відмітимо, що
в описі таблиць будуть подані приклади їх використання в 7-9 класах.
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Зміна внутрішньої енергії. Збереження маси речовини (Таблиця 1).
Таблиця слугує наочністю під час пояснення зміни внутрішньої енергії і збереження
маси речовини по відношенню до фізичних, хімічних явищ, а також явищ, які
відбуваються в географічній оболонці. В таблиці є малюнки, які сприяють формуванню
уявлення про тепловий рух як вид існування матерії. Кожен з малюнків таблиці може
застосовуватися як при вивченні зміни і перетворення енергії, так і для ілюстрації
збереження маси речовини. Використання малюнків допоможе пояснити, що зміна і
перетворення енергії, збереження маси речовини, пов'язані з уявленнями про атомарну
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будову речовини. Тут розкривається зв'язок двох глибоких наукових ідей — збереження і
дискретності речовини і енергії в мікросвіті.
Таблицю доцільно використовувати як в 7 класі, так і при вивченні теми «Теплові
явища» у 8 класі. У роботі з таблицею вчитель спирається на знання учнів про умови
протікання хімічних реакцій і про закон збереження маси речовини, отримані на уроках
хімії.
При закріпленні поняття про тепловий рух доцільно запропонувати учням навести
приклади процесів, в яких він виявляється. Використовуючи малюнки таблиці 1, школярі
мають назвати агрегатні перетворення речовини, кругообіг води в природі, хімічні реакції,
процеси живлення і дихання організмів. На основі наведених прикладів можна підвести
учнів до висновку, що тепловий рух відбувається в процесах неживої і живої природи, в
географічній оболонці, є одним з видів руху матерії. Тобто вже на першому уроці,
присвяченому тепловим явищам, закладається основа для розуміння того, що збереження
маси речовини, зміни і перетворення енергії потрібно враховувати у всіх процесах, в яких
виявляється тепловий рух.
При закріпленні матеріалу під час вивчення поняття про внутрішню енергію можна
за допомогою таблиці підвести учнів до висновку про зміну внутрішньої енергії при
переході речовини з одного агрегатного стану в інший і в процесі хімічних реакцій. За
допомогою першого малюнка учні пояснюють, що при агрегатних перетвореннях
речовини змінюються відстань між частинками і енергія взаємодії частинок, а значить, і
внутрішня енергія речовини. Для частинок пари вона більша, ніж для частинок тієї ж
речовини, що знаходиться при тій же температурі в рідкому або твердому стані.
Звертаючись до малюнків, учні бачать, що при реакції з'єднання відстані між
частинками речовини в результаті утворення нових хімічних зв'язків зменшуються, отже,
зменшується і енергія взаємодії частинок. Реакції сполучення супроводжуються
виділенням теплоти. У результаті реакцій розкладання хімічні зв'язки перебудовуються
таким чином, що відстані між частинками речовини збільшуються, збільшується і
внутрішня енергія речовини. Такі реакції супроводжуються поглинанням енергії. В кінці
уроку доцільно підвести учнів до висновку, що внутрішню енергію тіла можна змінити не
тільки теплопередачею або роботою, але і за допомогою хімічних процесів, які
відбуваються в неживій природі і в живих організмах.
При закріпленні матеріалу під час вивчення плавлення і тверднення тіл таблиця
допоможе учням відповісти на запитання:
1. Чи змінюється маса води по відношенню до маси льоду, з якого вона утворилася?
2. Який закон потрібно використати для відповіді на це питання?
З курсу хімії учні згадують, що під час хімічних реакцій маса речовин, що вступили
в реакцію, рівна масі речовин, що утворилися після реакції. Аналізуючи малюнки таблиці,
вони знаходять докази цьому закону: кількість атомів речовин, що вступили в реакцію,
дорівнює кількості атомів речовин, що утворилися в результаті реакції. Жоден атом під
час хімічних реакцій не зникає, маса кожного з них також не міняється, тому маса речовин
до і після реакції однакова. Аналогічно при агрегатних перетвореннях кількість молекул
(атомів) речовини не змінюється, не змінюється і їх маса, тому і маса речовини при
агрегатних перетвореннях залишається постійною. Маса льоду і маса води, що утворилися
з цього льоду, рівні на основі закону збереження маси речовини. Розглядаючи питання
пароутворення і конденсації, учні приходять до висновку, що агрегатні перетворення, як і
хімічні реакції, підлягають закону збереження маси речовини. За допомогою малюнків
таблиці 1 приходять до висновку, що в процесах, які відбуваються в природі, в тому числі
і в колообігах речовин у географічній оболонці, маса речовин не змінюється.
На уроці, присвяченому вивченню перетворення енергії в механічних і теплових
процесах, можна розглянути такі питання: 1. За рахунок якої енергії відбувається
кругообіг води в географічній оболонці? 2. Чому при одних хімічних реакціях теплота
поглинається, а при інших виділяється?
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Аналізуючи малюнки таблиці 1, учні приходять до висновку, що у всіх процесах в
природі енергія не зникає і не виникає: кругообіг води відбувається за рахунок енергії
сонця. При таненні льодів і снігів, при перетворенні води в пару сонячна енергія
перетворюється у внутрішню енергію води. Вітри, які переносять масу води з водоймищ
на сушу, також виникають за рахунок енергії сонця. При конденсації пари, замерзанні
води сонячна енергія, що перетворилася у внутрішню енергію речовини, знову
виділяється в навколишнє середовище. При одних хімічних реакціях внутрішня енергія
реагуючих речовин зменшується, а при інших збільшується за рахунок поглиненої із
зовнішнього середовища теплоти.
У кінці уроку вчитель разом з класом ще раз підкреслює, що теплові явища
(кругообіг речовин, перетворення речовин з одного агрегатного стану в інший, хімічні
реакції, в тому числі і ті, які відбуваються в живих організмах) підлягають двом основним
законам природи — закону збереження і перетворення енергії і закону збереження маси
речовини. В природі діє загальна закономірність збереження до складу якої входять
розглянуті закони збереження.
Розкриттю загальності закономірності направленості самочинних процесів до
рівноважного стану присвячена таблиця 2 «Дифузія в природі» (7, 8, 9 кл.)
Таблиця допомагає вчителеві розкрити роль дифузії в таких процесах живої природи,
як: надходження води і поживних речовин в клітину, живлення і дихання рослин,
всмоктування поживних речовин в кишечнику. Перші два процеси знайомі учням з уроків
біології 7 класу, останні в загальному вигляді розглядаються на уроках біології (8 кл.) і
більш детально розкриваються на уроках біології (9 кл.).
У 7 класі на закріплення матеріалу теми уроку «Дифузія» (фізика, 7 кл.) учні з
допомогою мал. 1, 2 розглядають це явище на прикладах з курсу біології (6 кл.) і
відповідають, на якому фізичному явищі засноване проникнення води і поживних речовин
в клітини рослин. Учні згадують, що мембрани кореневих волосків, рослинних клітин
проникні для часток води, поживних речовин. Школярі вже знають, що такі частинки
називаються молекулами і вони проникають в клітини внаслідок безперервного
хаотичного руху.
Обговорюючи з класом ці відомості, вчитель повинен мати на увазі, що в даних
процесах виявляється не просто дифузія, а більш складний процес, який називається
осмосом, в основі якого також лежить хаотичний рух частинок. Суть його полягає в
наступному: якщо на межі двох розчинів поставити напівнепроникну перегородку
(мембрану), здатну пропускати тільки малі молекули, наприклад молекули води, виникне
направлений потік води з розчину меншої концентрації в розчин більшої концентрації. У
розчині низької концентрації молекули води рідше стикаються з молекулами великої
маси, внаслідок чого зменшується їх енергія і швидкість. Крім того, в кожній одиниці
об'єму цього розчину, що знаходиться з одного боку напівнепроникної мембрани, молекул
води більше, ніж з іншого боку мембрани. Отже, частинки розчинника (води) поступають
переважно з розчину низької концентрації в розчин більш високої концентрації. Явище
осмосу передбачає направлений потік через напівнепроникну перегородку не тільки
молекул води, але і інших низькомолекулярних сполук, розміри молекул яких сумірні з
величиною отворів у мембрані.
Розчин будь-якої концентрації володіє певним осмотичним потенціалом,
пропорційним своїй концентрації. Це означає, що коли розділити його і чисту воду
перегородкою, то він буде всмоктувати воду тим сильніше, чим більша його концентрація.
Розчин створює осмотичний тиск. Величина його визначається тиском, еквівалентним
зовнішньому тиску, який необхідно прикласти, щоб перешкоджати дифузії води через
напівнепроникну мембрану в розчин.
Всмоктування концентрованим розчином води можна спостерігати на досліді. Для
цього в мішечок з бичачого пухиря наливаємо підфарбований цукровий сироп,
прив'язуємо його до скляної трубочки і опускаємо в склянку з водою, краще
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дистильованою. Такий же дослід можна зробити і з бульбою картоплі, знявши шкірку і
зробивши в ньому циліндричне поглиблення по діаметру поліетиленової пробки, яку
вдасться підібрати. Потім треба взяти тонку скляну трубочку, розігріти один її кінець на
пальнику і вставити в поліетиленову пробку. Налити в поглиблення цукровий сироп,
краще підфарбований, щільно закрити пробкою і поставити бульбу у воду. Деякий час
рідина в трубці буде підійматися, проникаючи через бульбу картоплі, як і через плівку
бичачого пузиря. Розчин стане всмоктувати воду. Для проведення досліду можна
використати моркву або інший коренеплід. Доводилося спостерігати, як вчителі на уроці
біології, демонструючи модель явища поглинання води кореневими волосками рослини,
показують цей дослід в самому спрощеному варіанті: в поліетиленовий мішечок
наливають склянку концентрованого розчину цукру або солі, опускають мішечок в
посудину з водою і через 15-20 хв. в мішечку опиняється біля двох склянок рідини.
Всмоктування води розчином відбувається тим швидше, чим вища температура води
навколо нього. Ці відомості можна подати учням на уроці фізики частково у 7 класі, якщо
будь-хто з дітей зацікавиться, чому вода поступає з ґрунтового розчину в кореневий
волосок. На уроках біології (6 кл.) термін «осмос» не фігурує. Досвід роботи показує, що
механізм осмосу можна пояснювати учням вже в 7 класі на уроках фізики, біології, якщо
показати їм описані досліди. Їх можна запропонувати виконати після вивчення матеріалу
вдома і розповісти в класі про результати. У цьому випадку поняття дифузії засвоюється
міцніше і глибше.
У процесі роботи з таблицею на уроках доцільно розглянути наступні питання: 1. Як
проникнення води в бульбу картоплі пов'язане з явищем дифузії? 2. Чи буде кореневий
волосок всмоктувати воду з ґрунтового розчину, якщо концентрація речовин в кореневому
волоску (розчині, що знаходиться в ньому) і в ґрунтовому розчині буде однаковою? 3.
Чому березовий сік (природний) солодкий?
Розкриття цих питань допоможе учням зрозуміти, що дифузія — це самочинний
процес, що відбувається внаслідок хаотичного руху частинок речовини. Глибоке
розуміння механізму цього процесу є основою для формування розуміння спрямованості
процесів в природі.
На наступних уроках закріплення теми можна провести за допомогою запитань,
відповідаючи на які учні повинні використати малюнки таблиці:
1. Як рослини п'ють воду? 2. На якому фізичному явищі засноване дихання? 3. Як
пояснити явище всмоктування поживних речовин? Механізм цих процесів розглядати не
треба, це буде зроблено після вивчення їх на уроках біології. Але учні повинні знати про
роль дифузії в живій природі, щоб зрозуміти загальність закономірності направленості
процесів.
При закріпленні теми уроку «Тепловий рух» (8 кл.) з допомогою таблиці учням
можна запропонувати розглянути такі питання: 1. Як тепловий рух частинок виявляється в
живленні рослин, в проникненні води в клітини рослин? 2. Чому сік по стеблам рослин
починає підійматися після того, як відтане ґрунт на рівні кореневих волосків? 3. Як
тепловий рух частинок виявляється в диханні і живленні живих організмів? 4. Чи можливі
були б процеси живлення і дихання живих організмів, якби хаотичний рух частинок
речовини припинився? Відповідаючи на питання, учні повинні прийти до висновку, що
тепловий рух виявляється у всіх процесах, без яких не могла б існувати жива природа,
воно є єдиним для живої і неживої природи.
Розглянемо також можливості розкриття поняття «симетрія» на уроках предметів
природничого циклу. Цьому поняттю, яке є важливою складовою змісту закономірності
збереження, в курсах природничих дисциплін, приділяється недостатня увага. Таблицю 3
«Симетрія в природі» доцільно використовувати в 7 класі під час вивчення будови
кристалічних тіл, будови атомів (фізика, хімія), будови рослин (біологія), у 8 класі під час
вивчення будови тварин.
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Таблиця ілюструє принцип симетрії в мікро- і макросвіті, в живій і неживій природі.
Малюнки її допоможуть розкрити поняття симетрії по відношенню до кристалів, молекул,
атомів, об'єктів живої природи, показати, що симетрія пов'язана зі стійкістю об'єктів
навколишнього світу.
Використати таблицю можна при вивченні понять «Момент сили» (8 кл.),
«Кристалічна будова твердих тіл», «Плавлення тіл», «Основні положення молекулярнокінетичної теорії» (7 кл.).
Звертаючись до таблиці уперше в 7 класі, необхідно повторити з учнями такі
поняття, як «центр симетрії» і «вісь симетрії» (математика, 6 кл.), а також пригадати
матеріал з біології (7 кл.) про симетрію в будові рослин. Однак чіткого визначення
симетрії і її елементів в підручниках немає, тому кожний раз при використанні таблиці
вчителеві доведеться допомагати учням розуміти сутність тих видів симетрії, які
розглядаються на уроках, перш за все дзеркальної.
Якщо тіло можна уявно перетнути площиною так, що кожній точці тіла з одного
боку площини буде відповідати точка, яка лежить по іншу сторону площини, і при цьому
пряма, що з'єднує ці дві точки, перпендикулярна площині і ділиться нею пополам, то тіло
володіє дзеркальною або двосторонньою симетрією. Площина, що ділить тіло,
називається площиною симетрії. У тілах може бути один центр симетрії, декілька площин
і осей симетрії все це елементи симетрії. Чим більшою кількістю елементів симетрії
володіє об'єкт, тим вищий тип його симетрії. Найвищим типом симетрії володіє куля.
Перші живі істоти володіли симетрією кулі. Для «крапель», завислих у водах
Світового океану, всі напрями були рівнозначні. Еволюція живих істот відбувалася під
дією сили тяжіння. Цей чинник, а також спосіб життя істот наклали відбиток і на будову
їх тіла, його симетрію. Можна допустити, що в процесі еволюції ті тварини, які вели
малорухомий спосіб життя, набули поворотної симетрії. Для них важливі верх і низ, інші
напрями рівноцінні. Для тварин, які для здобування їжі змушені були пересуватися у
вибраному напрямі, доцільна двостороння дзеркальна симетрія.
У 7 класі на уроках фізики, у 8 класі на уроках хімії учні зустрічаються з
властивостями кристалічних тіл. Однак у підручниках при викладі цього матеріалу про
симетрію кристалів не згадується. Перший малюнок таблиці допоможе заповнити цю
прогалину. З його допомогою можна показати зовнішню і внутрішню симетрію на
прикладі кристала кухонної солі, який має форму куба. Іони натрію і хлору — складові
кристалу, розташовані один відносно одного певним чином. Таке взаєморозміщення
періодично повторюється в просторі. Отже, зовнішня симетрія кристала зумовлена
внутрішньою симетрією розташування частинок. Якщо зобразити кожний з іонів точкою і
з'єднати їх між собою, то отримаємо геометричний образ внутрішньої структури кристала
кухонної солі, його просторової гратки.
При вивченні теми «Умови рівноваги важеля» (8 кл.) таблицю доцільно використати,
щоб розглянути симетрію гідри, квітки і метелика. Для закріплення цієї теми можна
поставити учням наступні питання: 1. Як симетрія гідри або квітки пов'язана з їх
рівновагою в умовах сили тяжіння? 2. Як симетрія метелика сприяє його стійкості в
умовах дії сили. тяжіння? Розглядаючи малюнки, учні мають змогу прийти до висновку,
що рівнодійна сил тяжіння, прикладених до частин тіла кожного з цих організмів,
направлена вздовж лінії, що співпадає з віссю їх симетрії. Тому загальний момент сили
тяжіння, діючої на всі рівновіддалені від осі симетрії точки тіла організму, рівний нулю і
для підтримки стану рівноваги не треба затрачувати додаткових зусиль. Аналогічно,
використовуючи малюнок метелика, учні приходять до висновку, що його стійкості при
пересуванні або в стані спокою сприяє рівність моментів сил тяжіння, що діють відносно
осі його симетрії на однойменні частини тіла. Аналіз цих прикладів показує, що симетрія
в живій природі пов'язана з пристосуванням організмів до дії сили тяжіння з виживанням,
збереженням цих організмів. Таким чином розкривається загальність закономірності
збереження. Таблицю вчитель фізики використовує у 8 класі при поясненні явища
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плавлення кристалічних тіл. За допомогою першого малюнка можна показати, що для
кристалічних тіл характерна внутрішня симетрія, впорядковане розташування частинок
кристала. Частинки кристала знаходяться на певній відстані, яка є постійною для
кристалів даної речовини. Постійні і сили взаємодії між частинками кристала, і енергія
взаємодії між ними. Тому температура плавлення, питома теплота плавлення кристалів
даної речовини при одних і тих же зовнішніх умовах постійні. З всього сказаного видно,
що постійність характеристик речовини пов'язана з симетрією в розташуванні її часинок.
Застосовуючи таблицю на уроках фізики у 8 класі, можна розглянути з учнями
наступні питання: 1. Де знаходиться центр тяжіння організмів, що мають поворотну
симетрію? 2. Як в еволюції організмів виявилася дія закону всесвітнього тяжіння?
Використовуючи малюнки, таблиці, учні приходять до висновку, що центр тяжіння квітки
(гідри) знаходиться в центрі його симетрії, центр тяжіння метелика — на лінії, що
проходить через площину його симетрії. З таким розташуванням центра тяжіння пов'язана
стійкість організмів.
Виявлення учнями симетрії в будові молекул, атомів, кристалів; об'єктів живої
природи і їх стійкості в полі сил тяжіння; симетрії законів природи, переконує учнів не
тільки в загальності закономірності збереження, а і в тому, що краса об’єктів довкілля
обумовлена дією законів природи.
Експериментальна перевірка показала ефективність використання наочних
посібників, що реалізують методичні основи здійснення інтеграції змісту природничих
знань учнів 7-9 класів на основі загальних закономірностей природи. Контрольні роботи,
проведені в експериментальних 7-9 класах, питання моделювання цілісності знань (образу
природи) на основі загальних закономірностей, показали, що 58%-87% учнів 7-9 класів
при моделюванні свого образу природи показують зв'язок понять, наявних в таблицях, із
загальними закономірностями природи.
Висновок. Наочно-методичні посібники, що реалізують інтеграцію знань учнів про
природу, доцільно використовувати в процесі навчання, а також розробляти різні їх
варіанти.
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НАОЧНІСТЬ В ПРОЦЕСІ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕГРОВАНИХ КУРСІВ ПРИРОДНИЧОНАУКОВОЇ ОСВІТИ
В статті розкрита методика використання системи наочних посібників в процесі вивчення учнями
інтегрованих природознавчих курсів та висвітленні результатів експериментальної перевірки цієї
методики.
Ключові слова: наочність, інтегровані природознавчі курси, кабінет природознавства, загальні
закономірності природи.
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В статье раскрыта методика использования системы наглядных пособий в процессе изучения
учащимися интегрированых курсов естествознания и приведены результаты экспериментальной проверки
этой методики.
Ключевые слова: наглядность, интегрированые курсы естествознания, кабинет естествознания,
общие закономерности природы.
О.G. Ilchenko
PRESENTATION IN THE INTRODUCTION OF THE INTEGRATED COURSES OF NATURALSCIENCE EDUCATION
The article enlightens the technique of use of system of visual aids in the studying of the integrated courses of
natural sciences/ The research also gives the results of experimental check of this technique.
Keywords: the presentation, the integrated courses of natural sciences, natural sciences classroom, the
general regularities of the nature.

УДК 376.1
О. О. Лаврентьєва
(м. Київ)
РОЛЬ І МІСЦЕ УЗАГАЛЬНЮЮЧИХ ІНТЕГРОВАНИХ СПЕЦКУРСІВ В
СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ
Постановка проблеми. В умовах, коли метою професійно-педагогічної підготовки є
формування педагогічної культури майбутнього вчителя шляхом реалізації механізму, що
сприяє засвоєнню ним цілісного загальнокультурного досвіду людства відповідно до
майбутньої професійної діяльності та індивідуальних особливостей [3], постає проблема
оновлення змісту й структури професійної підготовки.
Аналіз останніх досліджень. Концептуальні засади професійної підготовки
майбутнього вчителя були закладені О. Абдулліною, А. Алексюком, Л. Вяткіним, О.
Дубасенюк, В. Краєвським, Н. Кузьміною, Л. Нечепоренко, В. Сластьоніним, Л.
Рувинським та іншими. Їх ідеї дістали подальшого розвитку в працях сучасних
дослідників цього питання – В. Андрушенка, В. Болотова, Є. Бондаревської, О. Глузмана,
М. Євтуха, І. Зязюна, Т. Іванової, Л. Кондрашової, О. Пєхоти, В. Серикова, С. Сисоєвої, Л.
Хомич, B. Шахова, О. Щербакова, Н. Якси та інших. Сучасні пошуки змісту й структури
професійної підготовки, обумовлені викликами євроінтеграції, глобалізації й
інформатизації, зумовлюють мультидисциплінарний характер педагогічної освіти та
наголошують на ґрунтовному засвоєнні майбутнім учителем знань з предмету викладання,
педагогічних знань, навичок і компетенцій, необхідних для керівництва учнями,
розуміння соціокультурних аспектів освіти.
Вирішити такі складні завдання спроможна та система професійної підготовки, що
забезпечує не лише засвоєння загальноосвітнього, загальнопедагогічного та спеціального
(за профілем конкретного навчального предмета) блоків навчальної інформації, але й
створює можливості для інтеграції й узагальнення педагогічних знань, формування в
майбутнього вчителя цілісного уявлення про педагогічну реальність, що не розпадається
на окремі складові.
У передовому педагогічному досвіді міститься чимало прикладів побудови змісту
таких узагальнюючих інтегрованих спецкурсів. Зокрема, для формування комунікативних
умінь та навичок майбутніх педагогів, основ його професіоналізму розроблені та
впроваджені відповідні програми О. Вознюк, О. Дубасенюк, І. Зязюном, Л. Кондрашовою,
О. Семеновою, для підвищення культури майбутніх педагогів – Т. Івановою, В.
Кудрявцевою та В. Уруським, І. Пальшковою, для усвідомлення основ дидактичної
взаємодії – О. Якубовською та І. Гапійчук.
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Мета статті: відображення побудови змісту узагальнюючого інтегрованого
спецкурсу «Методика педагогічної взаємодії», що спрямований на становлення
професійної культури майбутнього вчителя.
Виклад основного матеріалу. Із метою забезпечення майбутнім вчителям
теоретичного обґрунтування та практичної апробації структури, змісту, форм та методів
педагогічної діяльності, складовою якої є педагогічна взаємодія; виокремлення шляхів та
засобів професійного саморозвитку та самовдосконалення; формування системи
професійних цінностей та основ професійно-педагогічної культури й професіоналізму [1],
було розроблено та апробовано інтегрований узагальнюючий спецкурс «Методика
педагогічної взаємодії». Спецкурс розраховано на 18 годин семінарських, 18 годин
самостійної роботи, у цілому на 36 год. / 1 кредит ECTS.
Відбір змісту спецкурсу відбувався з урахуванням потреб студентів, засновувався на
урахуванні передового педагогічного досвіду [2], традицій кафедри педагогіки
Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет»
[1]. Зміст спецкурсу представлено в табл. 1.
Таблиця 1
Зміст спецкурсу «Методика педагогічної взаємодії» (за [1; 2])
Тема заняття Зміст заняття
Змістовий модуль 1. Зміст і структура професійної компетентності майбутнього
вчителя
Педагогічний професіоналізм – необхідна умова творчого співробітництва вчителя й
учнів 1.
Постановка мети та завдань спецкурсу.
2.Обговорення рекомендованої літератури для самоосвіти.
3.Пред’явлення обсягу та зразків самостійної роботи.
4.Рольова гра «Презентація».
5.Інтерактивна гра «Колесо успіху» на визначення основних проблем професійного
саморозвитку.
6.Діагностування рівня готовності студентів до педагогічної взаємодії з учнями.
Показники професійного становлення майбутнього вчителя
1.Професіограма вчителя.
2.Педагогічний професіоналізм.
3.Педагогічний світогляд.
4.Професійна педагогічна позиція.
5.Етапи професійного становлення майбутнього вчителя.
6.Фактори професійного становлення педагога.
Творчий компонент професійної компетентності майбутнього вчителя
1.Сутність компетентнісного підходу до побудови освітнього процесу.
2.Поняття професійної компетентності вчителя.
3.Моделі професійної компетентності вчителя.
4.Діалектика співтворчості вчителя та учня.
5.Поняття педагогічної творчості.
6.Механізми творчого розвитку педагога.
Сутність і структура педагогічної взаємодії в системі «вчитель – учень»
1. Визначення поняття «взаємодія» в філософський, педагогічні та психологічній
літературі.
2.Педагогічна взаємодія як показник готовності до педагогічної діяльності майбутніх
вчителів.
3.Типологія педагогічної взаємодії.
4. Педагогічні задачі й ситуації, стратегії їх розв’язання.
5. Презентація поглядів видатних педагогів щодо вимог до вчительської професії.
Змістові характеристики педагогічної взаємодії вчителя та учнів у навчальновиховному процесі
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1.Освітні парадигми, еволюції поглядів на навчально-виховний процес.
2.Особливості педагогічного процесу, побудованого на принципах співробітництва
вчителя й учнів.
3.Педагогічні умови, що забезпечують творчу взаємодію вчителя й учнів у
навчально-виховному процесі.
4.Педагогічний альманах «Сучасні концепції педагогічної взаємодії вчителя та
учнів» (педагогічна підтримка, колективно-творче виховання, створення ситуацій успіху,
фасилітація й тьюторство тощо).
Змістовий модуль 2. Стратегії і тактики педагогічної взаємодії
Стратегії і прийоми педагогічної взаємодії 1.
Стратегії
взаємодії
як
засіб
розв’язання педагогічної ситуації.
2.Ефективність використання різних стратегій взаємодії в педагогічних ситуаціях.
3.Педагогічна рефлексія, психологічні механізми рефлексії.
4.Поняття прийому педагогічної взаємодії. Класифікація прийомів.
5.Характеристика гальмівних і спонукальних прийомів.
6.Прийоми етичного захисту педагога.
Професійно-педагогічне спілкування, його сутність і структура
1.Роль спілкування в житті людини. Специфіка педагогічного спілкування, його
особливості й функції.
2.Діалогічне педагогічне спілкування, його критерії.
3.Класифікації стилю діяльності вчителя в навчально-виховному процесі
4.Структура педагогічного спілкування.
5.Стилі педагогічного керівництва і стилі спілкування.
Культура ділового спілкування вчителя
1.Роль і значення культури освітян у становленні демократичної держави.
2.Сутність поняття «загальна культура», «педагогічна культура», «педагогічна
культура спілкування» у філософському і педагогічному аспектах.
3.Учитель – професія інтелігентна.
4.Поняття ділового спілкування.
5.Види ділового спілкування
6.Загальні положення ділового спілкування.
7.Побудова ділового спілкування в педагогічному середовищі.
Мовленнєва культура майбутнього фахівця
1.В.О. Сухомлинський про роль слова педагога.
2.Сутність поняття «мовленнєва культура».
3.Правильність, точність і логічність мови вчителя.
4.Виразність мови.
5.Мовна культура у науковому і навчальному спілкуванні вчителя.
6.Рекомендації щодо розвитку мовленнєвої культури.
Спілкування і конфлікт
1.Конфлікти у колективі: причини, управління, мінімізація.
2.Основні стилі спілкування у конфлікті.
3.Основні стилі поведінки людей у конфлікті.
4.Педагогічні засоби запобігання конфліктів.
5.Прийоми вирішення конфліктних ситуацій в навчально-виховному процесі.
Професійне самовиховання в системі підготовки майбутніх педагогів
1.Завдання, засоби й технології професійного самовиховання.
2.Програма професійного самовиховання.
3.Захист навчальних проектів.
Кожне заняття будувалося за схемою: організаційний блок (експрес-діагностика,
інтерактивна вправа на мобілізацію уваги студентів тощо), інформаційний блок,
практичний блок (вирішення педагогічних ситуацій, діагностика провідних якостей),
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рефлексивний блок (дискусія за темою заняття, інтерактивна вправа на усвідомлення
значущості заняття).
Ми виходили з необхідності забезпечити: науковість пропонованих знань, зв’язок
педагогічної теорії із педагогічною практикою, інтеграцію антропологічних знань,
постійний моніторинг системи професійно важливих якостей майбутнього вчителя.
Відтак, кожне заняття передбачало обговорення теоретичних положень, діагностику й
самодіагностику якостей особистості майбутнього вчителя, розглядуваних в ході заняття;
вирішення педагогічних ситуацій, рефлексію навчальних дій.
Існуюче на сьогодні розмаїття методичних розробок із психології, філософії й
педагогіки, власний педагогічний досвід, відеоматеріали й відеозаписи лекцій,
кінофільмів, тренінгів, надали нам змогу відібрати доцільні для занять педагогічні
ситуації, методики діагностики, на цій основі побудувати кейси, розробити зміст
колективної та індивідуальної роботи студентів за тематикою занять.
Спецкурс будувався на кредитно-модульних засадах, що зумовило розробку
критеріїв та показників оцінювання роботи студентів, як на заняттях, так і за результати
виконання самостійної роботи та навчального проектування.
Самостійна робота в рамках спецкурсу передбачала підготовку студентів до
інформаційного блоку заняття. За потребою в покращенні стану успішності, деякі зі
студентів готували реферати на одну із запропонованих тем:
1.Психологічний портрет учителя.
2.Модель професійної компетентності вчителя і майбутнього вчителя.
3.Модель професійно-педагогічної культури спілкування майбутнього фахівця.
4.Форми, методи і засоби формування педагогічного спілкування майбутнього
педагога.
5.Професійна освіта і саморозвиток учителя.
6.Система педагогічних ситуацій, вправ з формування професійної компетентності
майбутнього вчителя.
7.Естетика професійної праці педагога.
8.Формування іміджу майбутнього учителя.
9.Розвиток здібностей як шлях до збагачення професіоналізму майбутніх учителів.
10.Управління міжособистісним конфліктом у навчально-виховному процесі.
Залік/ атестація відповідно навчального плану проводилася за результатами
успішності студента протягом вивчення курсу, у тому числі й виконання навчального
проекту.
Тема проекту може бути обрана студентом відповідно до змісту курсу як з переліку
запропонованих нижче, так і на власний розсуд.
Форми представлення проекту: усний журнал, комп’ютерна газета, презентація,
альманах, розробка авторського сценарію виховного заходу тощо.
Орієнтовні теми для навчального проектування:
1.Психологія людських взаємин.
2.Основні стратегії поведінки в процесі педагогічної взаємодії.
3.Техніки ефективного педагогічного спілкування.
4.Рольове спілкування.
5.Ділова комунікація та етика ділових відносин у педагогічному процесі.
6.Робота в команді.
7.Спілкування і конфлікт у педагогічній діяльності.
8.Евристична гра «Особисті права і відповідальність майбутнього учителя».
9.Прес-конференція «Шляхи розвитку педагогічної творчості».
10.Круглий стіл «Типи вчителів у історичній, педагогічній літературі».
11.Дискусія «Відомі суспільні діячі про вчителя і педагогічну культуру».
12.Тренінг «Конструювання досвіду педагогічної культури спілкування».
13.Педагогічна газета: «Мотиви вибору педагогічної професії».
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14.Конференція «Ідеальний образ сучасного вчителя».
15.Дебати «Система оцінки результатів навчання в загальноосвітній школі ХХІ
століття».
16.Дискусія «Загальнолюдське і національне в системі навчання в України – як вони
співвідносяться і взаємодіють».
17.Профілактика конфліктів у педагогічній діяльності.
18.Система педагогічних ситуацій для діагностування рівня професійної
компетентності майбутнього вчителя.
19.Система діагностичних процедур для виявлення морально-психологічного
клімату в колективі.
Вимоги до виконаного проекту:
Навчальний проект може виконуватися індивідуально чи творчими групами
студентів, у останньому випадку його обсяг повинен пропорційно збільшуватися.
Результатом проектування має бути готова до використання оригінальна
розробка, представлена у вигляді: газети, презентації, тематичної теки, методичної
розробки тощо.
Результат проектування повинен бути представлений у друкованому
(рукописному) вигляді у вигляді брошури формату А4 або А5. Якщо власне проект є
комп’ютерною презентацією чи газетою або альманахом, кадри мають бути роздруковані і
також зібрані у вигляді брошури.
Обсяг друкованої презентації проекту повинен складати від 10 аркушів.
Презентація проекту повинна містити: тему, мету проектування, проблему,
на вирішення якої було спрямовані зусилля, опис теоретичних і практичних результатів.
Спосіб оформлення результатів проектування відбувається на розсуд
виконавця, але до обов’язкових вимог належать: тема, мета, проблема, опис ключових
понять і розкриття їх змісту у обсязі, достатньому для усвідомлення сутності проекту;
практичне втілення ідеї проектування; список використаних джерел. Без практичного
втілення виконана робота оцінювалася як реферат.
Представлений матеріал повинен бути актуальним для вчителів
загальноосвітньої школи і повністю готовим для впровадження у практику виховання.
Критеріями оцінки навчального проекту є: повнота, стислість, логічність викладу
теоретичних основ питання; оригінальність, етапність, цілісність, практична значущість,
форма презентації.
Проведене по завершенню спецкурсу опитування студентів показало, що 96,6 % з
них вважає такий курс і форми проведення занять доцільними для своєї професійної
підготовки. З-поміж найбільш вдалих методів роботи було відмічено: педагогічні ситуації
(100 %), діагностику професійно й особистісно важливих якостей (96,6 %), інтерактивні
вправи (75 %), ігрове проектування (66,6 %), творчі групи (66,6 %), навчальні проекти
(63,3%), кейс-метод (58,3 %).
Висновки. У колі проблем професійно-педагогічної підготовки досить гостро постає
питання підготовки майбутнього вчителя, формування його професіоналізму, світоглядної
культури, духовно-морального обличчя. Зміст професійної підготовки повинен включати
порід із базовими складовими й такі, що забезпечують формування його професійної
культури на засадах інтеграції й узагальнення знань. Такі спецкурси повинні будуватися
на основі потреб студентів, їх зміст має забезпечувати науковість пропонованих знань,
зв’язок педагогічної теорії із педагогічною практикою, інтеграцію антропологічних знань,
постійний моніторинг системи професійно важливих якостей майбутнього вчителя.
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О. О. Лаврентьєва
РОЛЬ І МІСЦЕ УЗАГАЛЬНЮЮЧИХ ІНТЕГРОВАНИХ СПЕЦКУРСІВ В СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ
ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ
У статті розглядаються питання змісту й структури узагальнюючого інтегрованого спецкурсу
«Методика педагогічної взаємодії», що має забезпечити теоретичне обґрунтування та практичну
апробацію майбутніми вчителями структури, змісту, форм та методів педагогічної взаємодії в навчальновиховному процесі загальноосвітньої школи.
Ключові слова: професійна підготовка, інтегровані спецкурси, педагогічна взаємодія.
Е. А.Лаврентьева
РОЛЬ И МЕСТО ОБОБЩАЮЩИХ ИНТЕГРИРОВАННЫХ СПЕЦКУРСОВ В СИСТЕМЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ
В статье рассматриваются вопросы содержания и структуры обобщающего интегрированного
спецкурса «Методика педагогического взаимодействия», который должен обеспечить теоретическое
обоснование и практическую апробацию будущими учителями структуры, содержания, форм и методов
педагогического взаимодействия в учебно-воспитательном процессе общеобразовательной школы.
Ключевые слова: профессиональная подготовка, интегрированные спецкурсы, педагогическое
взаимодействие.
O. Lavrentieva
ROLE AND PLACE OF THE GENERALISING INTEGRATED SPECIAL COURSES IN SYSTEM OF
VOCATIONAL TRAINING OF THE FUTURE TEACHER
In article questions of the content and structure of the generalising integrated special course «The technique
of pedagogical interaction» which should provide a theoretical substantiation and practical approbation by the
future teachers of structure, the content, forms and methods of pedagogical interaction in teaching and educational
process of a comprehensive school are considered.
Keywords: the vocational training, the integrated special courses, pedagogical interaction.
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СУЧАСНА ПРИРОДНИЧО-НАУКОВА КАРТИНА СВІТУ:
АСПЕКТ ЦІЛІСНОСТІ
Постановка проблеми. Серед пріоритетних завдань сучасної природничо-наукової
освіти чільне місце належить формуванню цілісного наукового світогляду. Тобто, такого
світогляду, який би адекватно відображав навколишній світ, давав змогу правильно
оцінювати причини природних явищ і суспільних подій. Вироблення світогляду
відбувається, як відомо, поступово. Спочатку в учня створюється певний власний образ
природи, який постійно розширюється і зрештою формується в картину світу. В уяві
школярів картина світу створюється в будь-якому разі. Однак, завдання полягає у
створенні науково обґрунтованої, цілісної картини світу.
Проте із формуванням цілісної картини виникають проблеми, значною мірою вони
обумовлені історичними причинами. Картина світу мислителів античності була, як відомо,
синкретичною, цілісною. Але враховуючи те, що наукові знання тоді лише
зароджувалися, то вона не могла не бути умоглядною. Оскільки описати світ в усій його
складності на зорі наукового пізнання було неможливо, то наука почала розвиватись
шляхом вивчення окремих фрагментів природи. Стала стрімко розвиватись диференціація
наукових дисциплін.
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У ХІХ ст. дисциплінарна організація науки остаточно сформувалась. За кожною
дисципліною закріпилась певна ділянка навколишнього світу, деякий її фрагмент. Наукова
картина світу стала значною мірою фрагментарною. Подальша диференціація наук у ХХ
ст. лише поглиблювала цю тенденцію. Тому і світогляд, що формувався на базі такої
картини світу, теж був фрагментарним. Адже він був віддзеркаленням змісту дисциплін
чи окремих розділів, що вивчалися в ізоляції один від одного. Виникла нагальна
необхідність у формуванні цілісного природничо-наукового світогляду.
Приблизно з середини ХХ ст. у науці і освіті досить чітко стала виявлятись
протилежна тенденція – до інтеграції природничо-наукових знань. На початок ХХІ ст.
вона стає домінуючою [3,5].
Однак, на наш погляд, численні заклики до інтеграції знань у багатьох випадках
залишаються декларативними. Справа в тому, що дуже важливими для реалізації
зазначених завдань є, з одного боку, вдалий вибір засобів інтеграції, а з іншого –
усвідомлення того, що зумовлює єдність природи, виступатиме, так би мовити, наріжним
каменем її цілісності [2].
Аналіз актуальних досліджень. На сьогодні існує досить значна кількість
публікацій, спрямованих на інтеграцію природничо-наукових знань. Проте в більшості із
них, на жаль, обмежуються, як правило, наведенням прикладів внутрішньо - та
міжпредметних зв’язків. Цього, звичайно, недостатньо. Останнім часом, щоправда,
з’явилися роботи, в яких здійснені спроби інтеграції знань на більш глибокому,
трансдисциплінарному рівні.
Найчастіше інтегрування базується на використанні еволюційної [9] та еволюційносинергетичної парадигм [3]. Досить цікавими є спроби об’єднання конкретного матеріалу
на основі концепцій системності, доповнювальності і еволюції [10] та ідеї інтегральної
взаємодії трьох сутнісних начал – енергії, інформації, синергії [4]. Заслуговує на увагу
спроба авторів [10] сформувати цілісну картину за рахунок розкриття кількох
трансдисциплінарних ідей та зв’язків. Слід відзначити також цикл робіт Л.В. Тарасова
[11], в яких інтегрування природничих знань здійснюється на засадах основних ідей
(симетрія, ймовірний характер законів) сучасної фізики.
Все ж, на наш погляд, завдання формування цілісного природничо-наукового
світогляду у сучасних школярів і студентів поки-що не знайшло розв’язання. Спробуємо
висловити деякі думки із зазначеної проблеми.
Виклад основного матеріалу. Пошук єдності. Відоме висловлювання стверджує,
що наука є пошуком єдності. Хоча, можливо, це не завжди так, та якщо розглядати
глибинні тенденції розвитку науки, то з ним, безперечно, можна погодитись.
Дійсно, ще середньовічний учений Біруні (ХІ ст.), а пізніше Г. Галілей (ХVII ст.)
стверджували, що закони фізики, відкриті на Землі, справедливі для всіх явищ, що
відбуваються будь-де у Всесвіті. Галілей продемонстрував єдність земних і небесних
явищ своїми астрономічними відкриттями.
І. Ньютон понад 300 років тому, відкривши закон всесвітнього тяжіння, ототожнив і
об’єднав земне тяжіння (силу, що змушує падати яблука) і небесну гравітацію (силу, що
утримує планети на орбітах навколо Сонця). Ще через півтора століття М.Фарадей і Дж.
Максвел об’єднали сили електричні і магнітні. Після їх робіт стало ясно, що світло,
теплове випромінювання, радіо- та рентгенівські промені є різними проявами
електромагнітної взаємодії. Після виникнення квантової механіки вчені зрозуміли, що і
хімічні сили, у тому числі ті, що управляють життям взагалі і діяльністю мозку зокрема,
також є виявленням електромагнетизму, уже на квантовому рівні.
У 1905 р. А. Ейнштейн об’єднав поняття простору і часу, а пізніше показав
нерозривну єдність їх з матерією. В останні роки життя він сподівався увінчати справу
свого життя об’єднанням гравітації і електромагнетизму, в результаті якого вони
виглядали б як різні сторони єдиної взаємодії [8].
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Ейнштейну, як відомо, не вдалося здійснити свій грандіозний задум. Проте, нині
його численні послідовники інтенсивно працюють у цьому напрямі. Сьогодні вже ні в
кого не викликає сумнівів, що природа – від найменших елементарних частинок до
гігантських скупчень галактик – є цілісним утворенням. Упевненість в єдності природи
лежить в основі всієї науки [8]. Чим же зумовлена єдність природи? Сьогодні можна
говорити принаймні про три аспекти такої єдності – матеріальну єдність Всесвіту, єдність
його загальних законів і фундаментальних взаємодій та генетичну, еволюційну єдність
усіх об’єктів природи. Розглянемо зазначені аспекти докладніше.
Матеріальна єдність світу. Ще 150-200 років тому вважали, що земний і космічний
світи мають мало спільного. На сьогодні ж беззаперечно доведено, що всі тіла і об’єкти
всесвіту складаються із порівняно невеликої кількості (бл. 100) одних і тих же хімічних
елементів – Гідрогену, Гелію тощо. Цей висновок науки став уже надбанням поезії:
Иного ничего в природе нет,
Ни здесь, ни там – в космических глубинах,
Все, от песчинки малой до планет,
Из элементов состоит единых (С. Щипачов)
У створенні, функціонуванні та перетворенні атомів усіх хімічних елементів беруть
участь, по суті, лише п’ять елементарних частинок – протони, нейтрони, електрони,
фотони та нейтрино [5,8]. Порівняно недавно було установлено, що протони і нейтрони, в
свою чергу, складаються із ще більш фундаментальних частинок – кварків.
Єдність загальних законів та фундаментальних взаємодій. Багаторічний досвід
об’єднання знань дозволив зрозуміти, що ефективне інтегрування природничих знань
можливе лише в разі вдалого вибору засобів інтеграції, які б «пронизували» усі
природничі дисципліни, об’єднуючи їх в єдине ціле [1]. Логічно допустити, що таким
засобом можуть бути наукові закони. Очевидно, засобами інтеграції можуть бути не всі
закони (сфера дії багатьох із них обмежена), а лише найзагальніші закони природи, які
охоплюють найширше коло явищ, описують різні види взаємодії і використовуються в
різних науках [1,12].
Про які закони йде мова? М.Планк ще на початку ХХ ст. писав, що єдність фізичної
картини світу забезпечують закон збереження енергії та зростання ентропії (друге начало
термодинаміки). Саме ці загальні закони природи – збереження (енергії, маси, кількості
руху, моменту імпульсу, заряду) спрямованості процесів до найстійкішого стану
(зростання ентропії) та закономірність періодичності – проф. В.Р. Ільченко та її колеги із
лабораторії інтеграції змісту освіти АПН України обрали засобами інтеграції
природничих знань [1,2]. Багаторічний досвід використання їх у середній школі показав
їхню ефективність та доступність навіть для школярів молодших класів [2].
Зауважимо у зв’язку з цим, що основні закони збереження тісно пов’язані з
властивостями простору і часу. Згідно з теоремою Е. Неттер, закони збереження є наслідком
збереження певних симетрій матеріального світу. Так, із однорідності часу випливає закон
збереження енергії, із однорідності простору – закон збереження кількості руху, а із
ізотропності простору – закон збереження моменту кількості руху [9].
Оскільки всі фізичні, хімічні, біологічні, геологічні процеси відбуваються у просторі
і часі, то закони збереження, що випливають із просторово-часових властивостей
(симетрії) мають найзагальніший характер.
Цікаво, що час, на відміну від простору, є анізотропним. Звідси випливає, що
повинна існувати величина, яка не буде зберігатись [9]. Її називали ентропією. Досвід
показує, що внаслідок будь-якого самочинного процесу загальна ентропія завжди зростає.
В цьому і полягає сутність закону спрямованості процесів (так називають друге начало
термодинаміки, вивчення якого шкільною програмою не передбачене). Р. Клаузіус, один із
творців термодинаміки, дав одне з найбільш ємних визначень її першого та другого начал:
енергія світу незмінна, ентропія – прагне до максимуму. Зазначимо також, що значне
число законів та рівнянь фізики і хімії, які вивчають в шкільному курсі, є наслідками,
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конкретизацією або окремими випадками згадуваних законів природи. Біологічні закони
природного добору Дарвіна та незворотності еволюції Долло також можна вважати
відображенням закону спрямованості процесів, а закони біогенної міграції атомів
Вернадського – як конкретизацію законів спрямованості та збереження маси. Все це також
підтверджує єдність природи та її цілісність.
Слід вказати також і на єдність фундаментальних взаємодій у сучасному
природознавстві. На сьогодні виділяють чотири основні сили, що визначають поведінку
зазначених вище фундаментальних частинок. У гравітаційній взаємодії беруть участь всі
частинки. Вона зумовлює поведінку планет, зірок, галактик, визначає основні риси
нашого Всесвіту. В електромагнітних взаємодіях беруть участь заряджені частинки. Ця
взаємодія відповідає за те, що атоми існують як ціле. Переважно саме вона обумовлює всі
відомі явища життя на Землі. У слабких ядерних взаємодіях можуть брати участь всі
частинки за умови, що вони віддалені одна від іншої на відстань меншу за 10-16см. Завдяки
слабким силам існують важкі елементи на Землі і у Всесвіті. Сильні ядерні взаємодії
зв’язують між собою протони і нейтрони в атомах. Такі явища, як термоядерний синтез,
завдяки якому світить Сонце, і поділ ядер, що відбувається у ядерних реакторах, – різні
прояви цієї взаємодії [8].
Фізики, однак, сподіваються об’єднати, уніфікувати ці чотири взаємодії таким
чином, щоб всі сили виявилися різними гранями єдиної фундаментальної взаємодії. На
цьому шляху уже досягнено чималих успіхів. Створена і перевірена в експериментах
теорія, що об’єднує електромагнітні і слабкі ядерні взаємодії (теорія електрослабкої
взаємодії). Порівняно недавно створено теорію так званого Великого об’єднання, яка
об’єднує сильні взаємодії з електрослабкими і зводить три фундаментальні взаємодії до
двох. Остання потребує, щоправда, додаткових експериментальних підтверджень.
Сьогодні на чергу дня поставлено питання створення єдиної теорії всіх
фундаментальних взаємодій – так званого супероб’єднання, або супергравітації [5,8].
Коли вчені досягнуть успіху на цьому шляху (а вони на це сподіваються), то це стане ще
одним доказом того, що природа єдина в своїх глибинних основах.
Єдність походження. Глобальний еволюціонізм. Ще одним важливим аспектом, що
підтверджує єдність природи та її цілісність, є встановлена останнім часом генетична
єдність (єдність за походженням) всіх об’єктів Всесвіту. Науці сьогодні вдається
прослідкувати практично всі ланки дуже тривалого ланцюга послідовних перетворень від
найперших миттєвостей існування Всесвіту (Великий вибух, інфляція) до виникнення
розуму і людського суспільства [6,7,9]. Проміжними ланками такої еволюції були:
виникнення елементарних частинок; створення атомів хімічних елементів; утворення зір
та галактик; виникнення планет, зокрема Землі; поява життя на ній; еволюція земної кори,
рослинного і тваринного світу; поява людини.
Однією із важливих складових сучасної природничо-наукової картини світу стала
концепція глобального еволюціонізму, яка базується на принципах системності і
еволюційного розвитку. Згідно з нею, Всесвіт уявляється як універсальний процес
еволюції певної цілісності, в якій космічна, планетарна, геологічна, хімічна, біологічна,
соціальна еволюція виступають як окремі ланки єдиного процесу розвитку, що послідовно
і генетично зв’язані між собою [9].
В концепції глобального еволюціонізму підкреслюється спрямованість загальної
еволюції природи на підвищення своєї структурної організованості. Як правило, еволюція
відбувається у напрямку прогресивного розвитку, тобто ускладнення об’єктів та
збільшення їхньої різноманітності (це насамперед стосується живих організмів). Складні
системи здатні виконувати більше функцій і тому у них більше шансів вижити зі зміною
зовнішніх умов. Різноманітність організмів також підвищує ймовірність їхнього
виживання. Частина організмів, звісно, загине, зате інша частина зможе адаптуватись до
нових умов середовища.
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Очевидно, саме такий напрям еволюції забезпечує найбільшу стійкість об’єктів
(організмів) при зміні зовнішніх умов. Це відповідає вимогам закону спрямованості
процесів (ІІ начала термодинаміки). Але з іншого боку, в разі ускладнення системи її
ентропія зменшується, а це нібито вступає у протиріччя з дією другого начала. Постає
питання – чи дійсно прогресивна еволюція суперечить закону спрямованості? Якщо так,
то тоді виходить, що нежива і жива природа розвиваються за різними законами.
Насправді, ніякого протиріччя тут немає. Деяке зменшення ентропії системи з надлишком
компенсується при цьому значним зростанням ентропії середовища. Так, що загальна
ентропія зростає. Але чому ж ми всюди спостерігаємо прагнення до впорядкованості і
локального зниження ентропії? Відповідь може бути такою.
Переважна більшість систем навколишнього світу складається з атомів і молекул.
Для зростання ентропії існує два основні шляхи. Перший – розпад атомів чи молекул на
складові частини. Це відбувається, наприклад, при руйнуванні тіл, гірських порід,
будівель тощо. При цьому збільшується число носіїв теплового руху, тобто ентропія. Але
на розірвання зв’язків в молекулах чи атомах потрібна енергія. Її, як правило, постачає
зовнішнє середовище: холод, жара, вітер, шторм, гроза, природні катаклізми, катаклізми
антропогенного походження.
Існує, проте, і інший шлях збільшення загальної ентропії. Утворення із відносно
простих елементів більш складних структур – молекул, кристалів, геологічних систем,
організмів тощо. Утворення структур є переважно екзотермічним процесом. Воно
супроводжується виділенням електромагнітної енергії (фотонів) у довкілля. Цілком
очевидно, що ентропія довкілля при цьому зростає.
Отже, утворення складних структур не тільки не протирічить загальним законам
природи, а і є наслідком їхньої дії, що знову ж таки свідчить про єдність процесів
матеріального світу.
Висновки. Єдність природничо-наукової картини світу зумовлюється єдністю її
матеріальних носіїв, загальних законів природи та фундаментальних взаємодій, а також
єдністю походження (еволюційного розвитку). Тому сучасна природничо-наукова картина
світу є цілісною, а отже, може і повинна бути основою формування цілісного наукового
світогляду учнів.
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В.С. Коваленко, А.Х. Ляшенко
СУЧАСНА ПРИРОДНИЧО-НАУКОВА КАРТИНА СВІТУ: АСПЕКТ ЦІЛІСНОСТІ
Розглядаються чинники, що забезпечують єдність природи як певної цілісності. Висловлюється
думка, що цілісність сучасної природничо-наукової картини світу зумовлюється єдністю її
фундаментальних законів і взаємодій, матеріальних носіїв та еволюційного розвитку.
Ключові слова: природничо-наукова картина світу, єдність природи, інтеграція знань, закони
збереження, закон спрямованості, глобальний еволюціонізм.
В.С. Коваленко, А.Ф. Ляшенко
СОВРЕМЕННАЯ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНАЯ КАРТИНА МИРА: АСПЕКТ ЦЕЛОСТНОСТИ
Рассматриваются факторы, обеспечивающие единство природы как некоторой целостности.
Делается вывод, что целостность современной естественно-научной картины мира определяется
единством еѐ фундаментальных законов и взаимодействий, материальных носителей и эволюционного
развития.
Ключевые слова: естественно-научная картина мира, единство природы, интеграция знаний, законы
сохранения, закон направленности, глобальный эволюционизм.
Kovalenko V.S., Lyashenko A.H.
MODERN NATURAL-SCIENCE WORLDVIEW: INTEGRITY ASPECTS
Factors which provide the unity of nature as some integrity are considered. It is concluded that the integrity
of modern natural-science worldview is determined by unity of its fundamental laws and interactions with material
objects and evolutionary development.
Key words: natural-science worldview, the unity of nature, integration of knowledge, the general
(fundamental) laws of nature.

УДК 372.811
Т. Л. Груба
(м. Рівне)
ФОРМУВАННЯ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ ПРОФІЛЬНОЇ ШКОЛИ
ЗАСОБАМИ МІЖПРЕДМЕТНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
Постановка проблеми. Інноваційні процеси, що відбуваються сьогодні в системі
педагогічної освіти, гостро порушують пошуку пошуки резервів удосконалення
підготовки високоосвіченої, інтелектуально розвиненої особистості, яка має внутрішній
потенціал для подальшого самовдосконалення й самореалізації. Нині інтенсивно
формуються концептуальні засади національної системи освіти, апробуються нові підходи
до вивчення різних навчальних предметів, зокрема й рідної мови, розробляються і
затверджуються предметні стандарти, змінюється зміст навчання. Пріоритетним стає
розвиток мовної особистості нового типу – економічно грамотної, здатної до толерантного
міжкультурного спілкування, творчого мислення, відповідальної й дисциплінованої.
Зважаючи на це, необхідним стає врахування потреб та інтересів конкретного учня в
професійному й особистісному становленні, проекція на можливу галузь його майбутньої
діяльності.
Перед учителем-словесником стоять нові вимоги до мовної освіти та мовленнєвої
підготовки учнів сучасної профільної школи, це зокрема, робота над усним і писемним
мовлення старшокласників, збагачення їхнього лексико-фразеологічного запасу, аналіз
текстів різних типів і стилів та побудова власних висловлювань діалогічної і монологічної
структури.
Показниками досконалого мовлення є достатній обсяг активного словника,
різноманітність використовуваних у мовленні граматичних форм і конструкцій, уміння
вибирати з-поміж мовних засобів ті, що відповідають умовам і ситуації спілкування.
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Особлива роль у цьому належить роботі над функціональним аспектом вивчення
лексикології, фразеології, граматики засобами міжпредметної інтеграції.
Інтеграція предметів у сучасній профільній школі – це не лише один з напрямів
активних пошуків нових педагогічних рішень, що сприяють поліпшенню якості знань,
розвитку творчого потенціалу учнів, але й засіб досягнення загальних цілей навчання,
усебічного розвитку особистості школяра, один з необхідних чинників формування
конкретних педагогічних завдань, визначення загальнопредметних знань і вмінь.
Актуальність обраної теми зумовлена, насамперед, інтегративністю поняття „мовна
особистість‖, дискусійністю опрацювання проблеми формування мовної особистості
засобами міжпредметної інтеграції в теоретичному й практичному аспектах.
Аналіз актуальних досліджень. Ідея інтегрованого навчання української мови на
сучасному етапі приваблює багатьох учених у нашій країні. Так, науковий інтерес
окремих дослідників спрямований на вивчення проблеми організації інтегрованого уроку
(О. Біляєв, Л. Варзацька, Т. Донченко, В. Заєць, Ю. Колягін, О. Савченко, В. Тименко та
ін.). Більшість українських лінгводидактів (О. Біляєв, Н. Голуб, О. Горошкіна, С. Караман,
Л. Мацько, А. Нікітіна, М.Пентилюк, О. Семеног, В.Тихоша, Г. Шелехова та ін.)
вважають, що навчання в профільній школі повинно відповідати сучасним вимогам
суспільства, давати учням змогу інтегрувати знання з усіх предметів для оволодіння
майбутньою професією, закладати основи для подальшого навчання професійно
орієнтованого спілкування.
У наукових дослідженнях О. Біляєва, С Гончаренка, Н. Звєрєвої, Д. Кобцева,
О. Савченко, A. Хуторского з’ясовується сутність міжпредметної інтеґрації як однієї із
провідних розвивальних функцій особистісно зорієнтованої освіти та перспективних
шляхів її реалізації, і передусім її домінантного принципу – природовідповідності.
Мета наукової розвідки полягає у з’ясуванні сутності міжпредметної інтеграції як
засобу формування мовної особистості учня профільної школи, визначення методики
використання міжпредметного матеріалу на уроках української мови в старших класах.
Виклад основного матеріалу. Інтеграція в навчанні української мови становить
процес поєднання блоків знань з різних навчальних дисциплін в одне ціле, у результаті
чого створюється якісно новий зміст для пізнання мовної картини світу та розвитку
мовлення учнів. У лінгводидактичній реалізації ідеї інтегрованого навчання важливого
значення набуває врахування окремих вихідних положень:

функціональний підхід до вивчення мовних явищ, що передбачає розгляд
мовних засобів у структурі комунікативних одиниць – речення або тексту;

комплексний підхід до вивчення мовних понять, що забезпечить, з одного
боку, вивчення мовних одиниць у різних зв’язках і відношеннях цілісної системи, а з
іншого – взаємодію внутрішньо предметних мовних знань і їх складових елементів –
соціокультурних, мовленнєвих;

аксіологічний підхід, що передбачає цілісне формування особистості
школяра на основі єдності почуття і розуму – створення умов для розвитку понятійнообразного мислення, збагачення духовного світу, вироблення ціннісних орієнтацій і
самореалізації в пізнавальній та мовленнєвій діяльності;
 інтеграція мовно-мовленнєвих і естетичних знань на основі зв’язків мови і
мистецтвознавчих предметів; кожне мистецтво має свої специфічні виражальні засоби для
відображення дійсності, та потенціал їх дієвої сили на розвиток культури мовлення і,
взагалі формування гармонійно розвиненої особистості збільшується, коли вони діють у
сукупності за єдиними законами естетики [7, с. 101].
Міжпредметна інтеграція як один з видів інтеграції може бути повною або
частковою. Повна інтеграція як органічне об’єднання в одному курсі різних навчальних
предметів дає змогу нівелювати деякі недоліки предметної системи навчання, зокрема
розрізненість і фрагментарність та залучити потрібні відомості із суміжних предметів, що
сприяє різнобічному, емоційному і цілісному засвоєнню знань [1, c. 35].
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Повна інтеграція характерна здебільшого для практики зарубіжних країн. Найбільш
перспективними є такі інтегровані курси:
 мистецтво мовлення, що об’єднує читання, письмо, усне мовлення учнів;
 природознавство, яке синтезує фізику, хімію, біологію, астрономію.
У вітчизняній теорії й практиці відомі такі інтегровані курси (початкова школа):
„Горішок‖ М. Вашуленка, „Довкілля‖ В. Ільченко, „Художня праця‖ В. Тименка,
„Природознавство‖ Н. Бібік, Н. Коваль, „Я і Україна‖ Н. Бібік, „Музика‖ О. Лобової,
„Українська література‖ для 5кл. М. Зваричевської.
Часткова інтеграція полягає в поєднанні матеріалу з різних предметів, яке
підпорядковане одній темі. На її основі будуються інтегровані уроки, які є ефективним
засобом оновлення навчально-виховного процесу.
Лінгводидактичні особливості інтегрованих уроків в середній школі обґрунтовано в
працях видатного вченого О. Біляєва [1], яким передусім визначено два основні типи
міжпредметної інтеграції:
 інтеграцію за змістом (залучення матеріалу та видів діяльності з інших, дотичних
предметів);
 інтеграцію за способами пізнавальної діяльності, якими є спостереження,
мислення, мовлення.
Система інтегрованих уроків української мови зорієнтована на формування:
 перспективних способів сприймання, відтворення, побудови і оцінки тексту та
розвитку на цій основі умінь і навичок в чотирьох видах мовленнєвої діяльності
(слухання-розуміння, читання, говоріння, письмо);
 умінь виражати думку в різних типах, стилях, жанрах мовлення;
 прийомів та способів творчої діяльності й емоційно-ціннісного ставлення до світу;
 національної свідомості і громадської активності.
Розвиток зазначених умінь відбувається не тільки на уроках рідної мови, а й на
інших, особливо під час сприйняття або читання літературних творів, навчальних
матеріалів з підручників історії, географії, української літератури тощо (формування умінь
у рецептивних видах мовленнєвої діяльності). Розвиток умінь у продуктивних видах
мовленнєвої діяльності (говоріння, письма) потрібно практикувати у процесі проведення
навчальних переказів або просто усних відповідей на уроках гуманітарного або
природничого циклу. Наприклад, у старших класах чинними програмами передбачений
переказ з творчим продовженням професійно орієнтованих текстів. Методистами
(О. Горошкіна, С. Караман, Т. Ладиженська Л. Мацько, М. Пентилюк, Г. Шелехова та ін.)
доведено, що використання творчого переказу дозволяє одночасно оцінити рівень мовної
й мовленнєвої компетентності школярів, перевірити комплекс необхідних комунікативних
умінь: сприймати почуту інформацію, відтворювати її докладно, самостійно визначати
предмет і завдання висловлювання, добирати для їх розв’язання необхідні мовні засоби,
створювати власні висловлювання певного стилю, типу і жанру мовлення, а творчого
переказу професійно орієнтованого тексту поєднати українську мову з іншими
дисциплінами. Наприклад, учням можна запропонувати таке завдання:
І. І. Прочитайте поради, які допоможуть вам якнайкраще переказати текст.
1. Коли сприймаєте текст перший раз, намагайтеся відповісти на такі запитання: У
якому стилі й жанрі написаний текст? Про що в ньому йдеться? Яка його тема й
основна думка?
2.Під час другого сприйняття, спираючись на відповіді, отримані під час первинного
сприйняття тексту, намагайтеся зафіксувати: кількість частин, за допомогою яких
розкрито зміст тексту; логічну послідовність викладу змісту тексту; ключові слова, які
несуть основну інформацію тексту (дієслова для розповіді; прикметники для опису; слова,
які називають або перераховують аргументи, для роздуму); засоби міжфразового зв’язку.
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3.Обдумуючи зміст переказу, намагайтеся скласти (для себе) план тексту,
формулюючи назву кожної частини й добираючи факти (перераховуючи ключові слова),
що мають першорядне значення для розкриття основної думки тексту; продумайте
початок і кінцівку тексту, перехід від однієї частини до іншої; пригадайте, які мовні
засоби використовує автор для передачі змісту; ураховуйте стилістичні й жанрові
особливості тексту.
ІІ. Сформулюйте поради для однокласників, які допоможуть ефективно здійснити
самоперевірку.
ІІІ. Напишіть переказ тексту, використовуючи подані поради.
Знаменитий паризький аеропорт „Орлі‖ названий на честь одного з синів
українського гетьмана Пилипа Орлика – Григорія.
Усе його життя було нерозривно пов‘язане з життям і діяльністю батька і
присвячене боротьбі за незалежність України. Переслідуваний московськими шпигунами,
Григорій Орлик жив на чужині, намагаючись шляхом дипломатичних переговорів
створити військовий союз європейських держав проти Росії з метою відділення від неї
України як суверенної держави. Оголошений поза законом у межах Російської імперії, син
українського гетьмана мужньо відстоював у Європі інтереси, ставши справжнім
козацьким амбасадором.
Григорій Орлик увійшов в історію як розвідник міжнародного класу, генераллейтенант армії короля Франції, член „таємного кабінету‖ Людовика XV „Секрет
короля‖, маршал Франції і видатний полководець. За свої бойові заслуги він отримав
титул французького графа і був нагороджений орденом „Хреста Святого Людовика‖,
військовим орденом „Меча Швеції‖, польським орденом „Білого Орла‖.
Генерал Григорій Орлик загинув у 1759 році в битві при м. Міндені. Йому було тоді
57 років. Українські козаки-запорожці, що разом із ним воювали на боці Франції, поховали
його 17 листопада на березі Рейну. У співчутливому листі до вдови Григорія Орлика
Людовик XV написав:
„Мадам!
Я втратив одного з найдостойніших дворян Франції, сміливого і видатного
генерала, ім‘я якого залишиться у славних анналах Армії. У безмежному горі, що з Вами
трапилось, знайдіть розраду в цьому моєму визнанні, що пан граф Орлик помер, як слід
умирати людині його роду і достоїнства‖.
У Франції Пилипа і Григорія Орликів пам‘ятають і сьогодні. Не випадково їхнє
прізвище в назві одного в найбільших аеропортів світу. (З кн. „Духовна велич України‖).
ІІ. Розкажіть, як ви здійснюєте самоперевірку переказу.
ІІІ. Визначте особливості тексту професійної тематики (тематика, стиль, тип і жанр
мовлення, мовні особливості тощо).
Творчі завдання до переказів повинні бути різноплановими. На їх вибір
впливатимуть рівень засвоєння учнями стилю й типу мовлення, відповідність чинній
програмі тощо. У більшості випадків додатковими завданнями до переказів будуть такі:
висловити власне ставлення до порушеної в тексті проблеми, продовжити текст
розповіддю про щось, розширити певний абзац описом предмета або явища й т. ін., тобто
тип мовлення майбутнього міні-твору прогнозуватиметься відповідно до завдання. Стиль
первинного тексту й первинно-вторинного (творчого продовження) учителі-словесники
пропонують учням зберігати.
Зазначимо, що навчально-виховна ефективність міжпредметної інтеграції буде
належною в тому випадку, якщо її засоби встановлюватимуться за всіма напрямами
роботи:
 набуття знань на уроках (попередня підготовка учнів, сприймання нового
матеріалу, закріплення, повторення, збагачення знань і вироблення вмінь користуватись,
ними практично);
 оволодіння шляхами пізнання (спостереження, індукція, дедукція тощо),
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розумовими операціями (порівняння, аналіз, синтез, абстрагування, узагальнення,
конкретизація) та словесним оформленням їх результатів (судження, умовиводи, поняття
тощо);
 формування вмінь (активно слухати пояснення нового матеріалу і нотувати
головне; працювати з науковою літературою, конспектувати, складати тези, реферувати;
проводити спостереження над текстом художнього твору з певною метою; самостійно
здійснювати перенесення знань і вмінь у нову навчальну ситуацію, комбінувати вже
засвоєні способи вирішення навчального завдання, будувати принципово новий спосіб
цього вирішення та інше);
 набуття учнями вмінь практично застосовувати свої знання (під час сприймання
художніх творів та їх аналізу, засвоєння явищ літературного процесу, виконання
письмових робіт, вироблення грамотного мовного стилю тощо);
 використання на уроках засобів наочності;
 узагальнення, повторення, систематизація знань, засвоєних школярами протягом
певного часу (чверті, півріч, року);
 проведення різних форм позакласної роботи (шкільні вечори, ранки, екскурсії,
виставки, читацькі конференції і диспути, бібліографічна робота та інша).
Практика свідчить, що найчастіше, на уроках української мови залучається матеріал,
який генетично пов’язаний з виучуваним предметом, – українська, російська чи зарубіжна
література, російська чи іноземна мова, історія, образотворче мистецтво, музика.
Поєднання окремих предметів передбачається самим змістом мовного навчання:
написання переказів і творів за картиною, вивчення правопису слів іншомовного
походження, ознайомлення з історичним пластом української лексики, переклади з
російської мови, опрацювання дидактичного матеріалу, узятого з художніх творів тощо.
Опора на рідну мову учнів лежить в основі методики вивчення української мови як
державної. Природно, що такий міжпредметний матеріал органічно вплітається у
структуру уроку, легко засвоюється учнями, зміст і методика його застосування подається
в підручниках і посібниках, а тому організація роботи над ним не викликає труднощів у
вчителів [5].
Висновки. Таким чином, основним засобом формування мовної особистості, на
нашу думку, є інтеграція змісту навчального матеріалу, укладання міжпредметних
словників (термінологічно-понятійних, тлумачних тощо), комплексні творчо-пошукові
завдання, система спеціально дібраних вправ на розвиток усіх видів мовленнєвої
діяльності у взаємозв’язку. Вивчення мовних явищ засобами міжпредметної інтеграції, що
забезпечується використанням дидактичних матеріалів з української і зарубіжної
літератури, природничих дисциплін дозволить учням спостерігати за функціонуванням
груп слів за значенням у різних типах і стилях мовлення, сприятиме різнобічному й
цілісному розгляду певних лінгвістичних понять та створить умови для формування
свідомої, гармонійно розвиненої мовної особистості.
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Т. Л. Груба
ФОРМУВАННЯ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ ПРОФІЛЬНОЇ ШКОЛИ ЗАСОБАМИ
МІЖПРЕДМЕТНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
У статті з‘ясовано сутність міжпредметної інтеграції як засобу формування мовної особистості
учня профільної школи, окреслено складові методики використання міжпредметного матеріалу,
запропоновано умови реалізації міжпредметної інтеграції на уроках української мови в старших класах.
Т. Л. Груба
ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ УЧЕНИКА ПРОФИЛЬНОЙ ШКОЛЫ СРЕДСТВАМИ
МЕЖДУПРЕДМЕТНОЙ ИНТЕГРАЦИИ
В статье определена суть межпредметной интеграции как средства формирования языковой
личности ученика профильной школы, охарактеризировано составляющие методики использования
межпредметного материала, предложено условия реализации межпредметной интеграции на занятиях
украинского языка в старших классах.
Gruba T.L.
FORMATION OF LINGUISTIC INDIVIDUAL OF A PUPIL OF PROFILE SCHOOL BY THE MEANS OF
INTERDISCIPLINARY INTEGRATION
Interdisciplinary integration sense as the means of formation of linguistic individual of a pupil of profile
school is defined in the article, components of methodology use of interdisciplinary material are characterized, and
conditions of interdisciplinary integration implementation at the lessons of the Ukrainian language for senior
classes are proposed.

УДК 371.315
Л.М. Зламанюк
(м. Дніпропетровськ)
ІНТЕГРАЦІЯ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ – ЗАПОРУКА ЕФЕКТИВНОСТІ
ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
Постановка проблеми. Початок ХХІ століття характеризується тим, що
постіндустріальне суспільство переростає на інформаційне (information society), за яким уже
проглядаються контури суспільства знання чи освіти (knowledge-based or education society).
Для системи освіти все більше стають характерні такі принципово нові риси як динамізм чи
варіативність.
Закон України «Про загальну середню освіту» утверджує нову філософію освіти, що
ґрунтується на засадах гуманізму і демократії. Законодавчо затверджено головні цінності
загальної середньої освіти – виховання громадянина України, формування особистості
учня, розвиток його здібностей, обдарувань тощо [1].
Одним з головних напрямків реформування освіти є її стандартизація. ―Державний
стандарт загальної середньої освіти – це зведення норм і положень, що визначають
державні вимоги до освіченості особистості на рівні початкової, базової і повної загальної
середньої освіти та гарантії держави у її досягненні громадянами [1]. Стандартом освіти
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передбачений обов’язковий і однаковий для всіх учнів за змістом обсяг знань та вмінь, але
його визначають як певний мінімум, доступний середньому за здібностями нормально
розвиненому учневі. Окремі предмети вивчають поглиблено, що дає змогу бажаючим
підготуватися до вступу до ВНЗ певного профілю. Тобто, стандартизацією поставлено
питання про перехід від школи з єдиним до школи з диференційованим змістом навчання.
Диференціація навчання здійснюється шляхом введення в навчальний план регіонального
та шкільного компоненту як варіативної його частини, що ― слугує завданням розширення
і поглиблення змісту загальноосвітньої підготовки школярів, забезпечення їхнього
індивідуального розвитку, пізнавальних інтересів і нахилів, передбачаючи години для
вивчення предметів і курсів, які учні можуть обрати понад пропоновані в інваріативній
частині, а також години, відведені на необов’язкові (факультативні) заняття ‖ [5].
Формування цілей статті. Ставимо на мету даної статті – теоретичне та методичне
обґрунтування поняття інтеграції в освітньому просторі ХХ та початку ХХІ століття.
Виклад основного матеріалу дослідження. Отже, першим і головним напрямком
зміни існуючого типу освіти є її переорієнтація у відношенні до особистості учня.
Основою оновлення школи на сучасному етапі повинно виступати особистісно
орієнтоване навчання, яке базується на принципах природовідповідності, особистісному
підходу і культуро доцільності. В освітній процес включається сукупність заходів
підтримки і розвитку природних сил і задатків дитини, особливо її здоров’я та
індивідуальних здібностей, здійснюється допомога в становленні її самобутності,
соціалізації та творчої самореалізації.
Слід зазначити, що здійснення особистісно орієнтованого підходу передбачає:
 визнання дитини суб’єктом розвитку, навчання і виховання, що реалізує свої
прагнення у відношенні до зовнішнього світу в процесі суб’єкт-суб’єктних освітніх
взаємодій;
 визнання здатності дитини до саморозвитку й її права на індивідуальну
траєкторію засвоєння освітніх галузей;
 супроводжуючу у відношенні до діяльності учня позицію педагога, школи, а
також нормативних і навчально-методичних засобів організації навчально-виховного
процесу (базовий навчальний план, навчальні програми, підручники, методичні
посібники, освітні засоби і технології, системи оцінки освітніх досягнень);
 пріоритет внутрішньо особистісного змісту освіти, що формується в процесі
проходження індивідуальної освітньої траєкторії навчання дитини над інваріантним
компонентом змісту освіти при організуючій і регламентуючій ролі останнього;
 пріоритет продуктивного компоненту освіти, що виражається в творчій функції
учня, над репродуктивним, що важливо для передачі учневі технологій його освітньої
діяльності, а не готової інформації та ―знань‖.
Завдання навчання полягає, таким чином, у забезпеченні індивідуальної зони
творчого розвитку і самореалізації учня, що дозволяє йому на кожному етапі навчання
створювати ту освітню продукцію, яку він може створити, спираючись на індивідуальні
особливості та здібності, що реалізуються у співвідношенні з зовнішнім освітнім
середовищем.
У справі практичної реалізації принципу особистісно орієнтованого виховання і
навчання школа вдало вибрала три напрямки роботи :
Психолого-педагогічне проектування соціального розвитку особистості школяра
(керівник Киричук Валерій Олександрович);
Освітня програма ―Довкілля‖ з унікальною навчально-виховною технологією (автор
Ільченко Віра Романівна);
Технологія психолого-педагогічного проектування соціального розвитку особистості
школяра дає можливість вірно сформулювати основну мету та завдання виховної роботи
школи на основі психолого-педагогічної діагностики, створити систему умов виховання,
які б спонукали дитину до саморозвитку, самовиховання, самокорекції, самореалізації.
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Проектувати виховний процес – значить створювати для своїх вихованців таке
середовище, таку виховну ситуацію, в якій би вони найбільш повно розкрили свій
внутрішній світ, були вільними досягти успіху і відчули себе комфортно.
Під інтеграцією в педагогічному процесі [9] дослідники розуміють одну зі сторін
процесу розвитку, пов'язану з об'єднанням в цілі раніше розрізнених частин. Цей процес
може проходити як в рамках вже сформованої системи , так в рамках нової системи.
Сутність процесу інтеграції - якісні перетворення всередині кожного елемента, входить в
систему [8].
Принцип інтеграції передбачає взаємозв'язок всіх компонентів процесу навчання,
всіх елементів системи , зв'язок між системами , він є провідним при розробці
цілепокладання , визначення змісту навчання , його форм і методів. Інтегративний підхід
означає реалізацію принципу інтеграції в будь-якому компоненті педагогічного процесу ,
забезпечує цілісність і системність педагогічного процесу. Інтегративні процеси є
процесами якісного перетворення окремих елементів системи або всієї системи. Багато
дослідження у вітчизняній дидактиці і в теорії виховання спираються на вище
перераховані положення при розробці конкретних шляхів удосконалення освітнього
процесу.
Інтеграція навчання зараз застосовується для підвищення якості як середньої так і
вищої освіти. Слід зазначити, що використання комплексності та системності при
структуруванні змісту освіти, а також організація навчального процесу на інтеграційної
основі має наступні переваги:
- інтегративний зміст навчання є підхід інтегрований зміст навчання є інформаційне
більше містким і спрямовано на формування здібності мислити системно;
- інтегровані поняття дозволяють сформувати орієнтовну основу дій високого рівня
узагальнення;
- інтегрований зміст має великі можливості формування альтернативного мислення
студентів, що дозволяє вільно оцінювати факти і знаходити принципово нові методи
рішення поставлених завдань;
- побудова учбового процесу на інтегрованій основі сприяє розвитку симультанного
мислення, тобто здатності бачити загальне в зовні різноякісних явищах і процесах;
- інтегроване навчання спрямоване на формування діалектичного мислення учнів,
тобто дозволяє розглядати проблемні ситуації різного рівня складності;
- при інтеграції образно-емоційного і логічного компонентів процесу навчання
досягається цілісне сприйняття світу, залучення різних механізмів пізнавальної іінтеграція різнохарактерного змісту сприяє реалізації ціннісного підходу до навчання,
підвищує рівень особистої і професійної мотивації студентів [3, с. 123].
Висновки. Отже, інтеграція знань – це динамічний, безперервний, суперечливий
процес, який потребує прогностичного підходу, врахування особливостей параметрів
знань, виявлення специфіки їх структурування, предметних та інтегрованих знань та
передбачає застосування адекватних змісту форм, методів, засобів навчання.
Інтеграція знань, як правило, пов’язана з узагальненням, ущільненням,
концентрацією, які спричинені необхідністю покращення і полегшення зберігання,
передачі, засвоєння і використання цих знань, а також з їх упорядкуванням,
класифікацією, систематизацією, взаємопроникненням різних методів пізнання і
моделюванням, відтворенням цілісності складно організованих об’єктів.
Таким чином, інтеграційний підхід відкриває перспективу використання
загальнонаукових методів теоретичного дослідження в педагогіці. Застосування
інтеграційного підходу в педагогіці здатне сформувати якісно нову систему - інтегральний
освітній простір.
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Л.М. Зламанюк
ІНТЕГРАЦІЯ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ - ЗАПОРУКА ЕФЕКТИВНОСТІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
У статті запропоновано розглянути деякі історико-педагогічні аспекти інтеграції та етапи її
реалізації в освіті ХХ та на початку ХХІ століття. Визначені основні характеристики даного поняття в
сучасної освіті, в теорії та методики.
Ключові слова: інтеграція, інтеграційний підхід, інтегральний освітній простір, інтеграція знань,
інтегроване навчання, принцип інтеграції, стандартизація.
Л.М. Зламанюк
ИНТЕГРАЦИЯ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ – ЗАЛОГ ЕФФЕКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
В статье предложено рассмотреть некоторые историко-педагогические аспекты интеграции та
этапы ее реалнизации в образовании ХХ та начала ХХІ веков. Очерчены основные характеристики данного
понятия в современном образовании, теории та методики.
Ключевые слова: интеграция, интегрированный поход, інтегральний образовательный простор,
интегрированное обучение, интеграция знаний, принцип интеграции, стандартизация
L. Zlamanyuk
INTEGRATION OF THEORY AND PRACTICE – PLEDGE EDUCATIONAL PERFORMANCE
Article suggests to consider some historical and pedagogical aspects of integration realizing stages of its
formation in XX-XXI centuries it began. Outlines the main characteristics of this concept in modern education
theory that technique.
Keywords: integration, integrated campaign, integrally educational space, integrated learning, knowledge
integration, the principle of integration, standardization
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Постановка проблеми. Уявлення про живу природу Землі формується у шкільних
курсах біології та географії. При цьому кожен з названих навчальних предметів
зосереджується лише на окремих рисах спільного об'єкта вивчення. Безумовно, цей етап
формування знань про рослинність є необхідним і закономірним, проте не єдиним і не
остаточним. Інформацію про будову, процеси життєдіяльності та різноманітність рослин
із біологічного курсу необхідно поєднувати з відомостями про поширення рослинності та
фітоценози з географічної дисципліни. За таких умов учні будуть більш чітко і глибоко
засвоювати компетентності обох природничих дисциплін унаслідок повноти розгляду
спільного об'єкта вивчення та володіння різностороннім матеріалом для встановлення
причино-наслідкових зв'язків. Під основними компетентностями ми розуміємо поняття,
закономірності, причинно-наслідкові зв'язки.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. В існуючих підручниках із біології та
географії для 7 класу знаходимо мінімум прикладів інтеграції знань цих дисциплін. У
курсі фізичній географії материків та океанів даються окремі приклади пояснення
поширення рослинних угрупувань кліматичними умовами, а також зазначаються де-які
пристосування рослин [3;7]. У курсі біології перелічуються екологічні чинники та стисло
характеризуються екологічні групи рослин [2]. Наукова література інтегративного
характеру з розглядуваної проблеми майже не представлена. Наявна фундаментальна
література з екології рослин, проте без географічних аспектів територіальності [1]. Нами
обґрунтовано еколого-просвітницький потенціал сучасної географічної освіти в Україні
[6] та розроблені екологічні аспекти викладання ландшафтознавства для географів і
метеорології та кліматології для екологів у вишах [4;5]. Проте для шкільного навчання
формування цілісних знань про рослинність Землі на основі інтеграції біологічної та
географічної інформації не досліджувалося.
Усе зазначене дозволило з'ясувати проблему дослідження та сформулювати мету
статті – розробити теоретико-змістове забезпечення формування компетентностей про
рослинність Землі на підґрунті інтегративних знань про зональні екологічні чинники
формування рослинності.
Виклад основного матеріалу. Нами розроблено теоретико-змістове підґрунтя
інтеграції знань про рослинність Землі на екологічні чинники формування рослинності у 7
класі. Згідно хорологічної групи загальних географічних закономірностей ми виділили дві
групи абіотичних екологічних чинників – зональні і азональні. Група зональних
екологічних чинників формування рослинності представлена такими їх видами : 1)
субширотний розподіл кількості сонячної енергії та температур повітря; 2) зміна режиму
освітленості від екватора до полюсів; 3) відмінності річного ходу температур повітря у
субширотному напрямку; 4) зміна добової амплітуди температур повітря у субширотному
напрямку; 5) формування «спектрів» висотної поясності рослинності в залежності їх
розташування на певній широті; 6) зональний розподіл атмосферних опадів; 7) відмінності
режиму випадання атмосферних опадів у кліматичних поясах.
Кожен із виділених чинників має поєднувати такі змістові елементи: сутність дії
екологічного чинника; класифікацію рослин за відношенням до цього чинника,
географічний розподіл кількісних та (або) якісних показників екологічного чинника,
закономірності та райони розміщення рослинних угруповань згідно розглядуваного
екологічного чинника.
Зміна кількості сонячної енергії та температур повітря у субширотному напрямку.
Найбільшу кількість сонячної радіації отримують екваторіальні й тропічні широти та
природні зони, розташовані в низьких широтах. А найменшу сумарну кількість сонячної
енергії отримують природні зони полярних широт. Відповідно рослинність Землі у зв’язку
із подібними контрастами кліматичних умов має величезну видову різноманітність.
За рік розподіл сумарної радіації по земній поверхні має зональний характер, тобто
зменшується від низьких широт до високих. Але найбільшою сонячна радіація є не на
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екваторі, а в тропічних внутрішньоконтинтальних пустелях (Східна Сахара й Центральна
Аравія, а також Калахарі, долина Смерті в Північній Америці), тому що при значних
висотах Сонця повітря тут дуже сухе, немає хмар. Сумарна сонячна радіація тут
становить – 220-200 ккал/см2/рік. А на екваторі із-за високої вологості повітря і щільної
хмарності сумарна сонячна радіація зменшується. Але різниця у сумарній сонячній
радіації між тропічними і екваторіальними широтами незначна і кількість сонячної енергії
тут є достатньо великою і становить 160-140 ккал/см2/рік. В субекваторіальних широтах
вона становить 180-160 ккал/см2/рік, що створює оптимальні умови для поширення
рослинності саван [4].
Характерною особливістю субтропіків є надходження тієї ж кількості сонячної
енергії, що і на широті екватора - 160-140 ккал/см2/рік, але внаслідок визначального
впливу на природу континентальних і океанічних повітряних мас, субтропічна
рослинність за видовим складом і біорізноманітністю сильно поступається екваторіальній.
Оскільки помірний пояс має значне простягання між 40º і 60º пн. ш., то кількість сонячної
енергії змінюється від 120 до 80 ккал/см2/рік, що сприяло формуванню в помірному поясі
бореальної (холодної) і суббореальної (прохолодної) природних зон. Сумарна сонячна
радіація досягає мінімуму в Арктиці (60 ккал/см2/рік). Антарктида ж одержує майже в два
рази більше сонячної енергії (80 ккал/см2/рік), ніж в Арктиці із-за великої сухості повітря,
ясних днів та значної висоти над рівнем моря [4].
У залежності від зміни кількості сонячної енергії, змінюються і термічні показники і
ті умови теплозабезпечення, в яких формується різна рослинність. В екваторіальному
поясі вологі екваторіальні ліси формуються при температурі +24…+28ºС. В
субекваторіальних кліматичних умовах формуються вічнозелені вологі і помірно вологі
ліси, напіввічнозелені вологі і помірно вологі ліси, вічнозелені напівсухі ліси і чагарники,
листопадні помірно вологі і сухі ліси, вологі і помірно вологі савани і рідколісся, сухі і
опустелені савани, рідколісся і чагарники в таких термічних умовах: літо - +30ºС, зима +14ºС. В межах тропічного поясу чітко різняться природні умови в межах
континентальних і приокеанічних територій. В континентальній області формуються
пустелі, напівпустелі і савани при температурі влітку - +35…+40ºС, взимку - +10…+15ºС.
А в приокеанічних – формуються напіввічнозелені сезонно вологі ліси, вічнозелені
постійно вологі ліси при температурі влітку +20…+27ºС і взимку - +10…+15ºС.
Субтропічна рослинність формується в умовах дуже жаркого літа – від +30 до +50ºС і
прохолодної зими + 8…+ 10ºС [4].
Отже, в низьких широтах, що характеризуються високими термічними показниками
та порівняно згладженим річним ходом температур повітря, зональна величина
теплозабезпеченості не є лімітуючою і тому дає можливість формування широкого
спектру типів рослинних термофільних угрупувань. Зміна одного такого типу рослинності
іншим відбувається переважно під впливом зміни чинника вологозабезпеченості, тобто
типу зволоження, в тому числі й по сезонах. Сезонна відмінність, навіть протилежність
типів зволоження - надлишкове під час дощового сезону та недостатнє і навіть мізерне в
сухий сезон - яскраво виражене в субтропічному та субекваторіальному кліматах.
У межах помірного поясу змінює одна одну рослинність суббореальної
(прохолодної)) і бореальної ( холодної) смуги, тобто від більш теплолюбної до
холодовитривалої. На таке поширення рослинності впливають термічні умови: в
бореальній смузі влітку середньорічна температура становить від +12ºС до +19ºС, а
взимку – від -18 до -40 ºС. При таких температурах добре себе почуває хвойна
рослинність тайги. У суббореальній смузі влітку - від +20 до +28ºС взимку від +4 до – 17
ºС [4]. У таких термічних умовах послідовно змінюють одне одного рослинні
угруповання та однойменні природні зони: пустелі і напівпустелі, степи, лісостепи і
прерії, широколистяні ліси, мішані ліси. Останнє фітологічне поєднання рослинних
угрупувань уможливлене тим, що зона має достатню вологість, щоб зростали хвойні
рослини і підвищений термічний режим, а також збільшення кількості днів з активними
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температурами вище 10°, що дає можливість молодим пагонам широколистяних дерев
розвиватися і не замерзнути.
У субполярних умовах формуються тундри, лісотундри і передтундрові рідколісся при
температурі влітку - +5 +10ºС і дуже холодними зимами з температурою - 50ºС. У полярних
умовах поширена бідна рослинність арктичних пустель і арктотундр, яка формується при
від’ємних температурах - -20…-40ºС, повітря тут сильно охолоджене і не піднімається вище
0ºС.
Зміна режиму освітленості від екватора до полюсів. Величезний вплив на
життєдіяльність рослин має співвідношення світлого (тривалості дня) і темного
(тривалості ночі) періодів доби протягом року. Рослини активно реагують на тривалість
світлового дня та сезонну зміну його тривалості. Вони здатні «вимірювати час», тобто
орієнтуватися на тривалість світлового чинника. Ця властивість організмів сприймати
співвідношення тривалості дня і ночі має назву фотоперіодизм (від гр. фотос - світло).
Фотоперіодизм можна назвати явищем географічним, оскільки співвідношення тривалості
дня і ночі зумовлене широтою певної місцевості (табл.1). Це важлива характеристика
світлового режиму.
Табл.1.Тривалість світлового дня та полярної доби на різних широтах[1]
Тривалість світлового дня

Ши
рота

найдовшог
о

найкоротшого

Ши
рота

Тривалість полярного
дня та ночі
дня

ночі

1 доба
65
103
134
161
186

1 доба
60
97
127
153
179

12 год
12 год 35
хв
0°
хв
10°
20°
хв
23°
27

33'

хв
30°
40°
хв
50°
60°
хв
65°
66°
хв

13 год 13
13 год 30
13 год 56
14 год 51
16 год 09
18 год 30

12 год
11 год 25 хв
10 год 47 хв
33'
10 год 30 хв
10 год 04 хв
9 год 09 хв
7 год 56 хв
5 год 30 хв
2 год 51 хв
0 год 00 хв

66°
70°
75°
80°
85°
90°

21 год 09
хв
24 год 00
хв

Різноманіття періодів добової та сезонної освітленості досить значне. Рослини
змушені розраховувати час розвитку так, щоб цвітіння, утворення плодів і насіння
припадало на сприятливий сезон. Настання несприятливих умов, зазвичай, корелює зі
зміною тривалості дня. Найпомітніші коливання в тривалості світлого часу доби
спостерігається у високих широтах: за полярним колом буває полярний день (24 години
світла на добу) і полярна ніч (0 годин світла на добу), тобто упродовж року тривалість
світлої частини доби тут відрізняється на усі 24 години. Чим ближче до тропічних
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областей, тим менші сезонні коливання тривалості світлового дня. І, нарешті, на екваторі
день завжди дорівнює ночі - 12 годин світла на добу (табл.1) [1].
Розглянемо зменшення тривалості дня як зовнішній регуляторний чинник. Для
рослин помірних широт зменшення тривалості дня свідчить про насування похолодання.
Відповідно, рослини готуються до стану спокою: відбувається листопад, поживні
речовини переміщуються з надземної частини в підземну, зростання зупиняється. Для
рослин з субтропічних угрупувань скорочення довжини дня говорить про настання зими найвологішого сезону року з прийнятними для зростання температурами. Вони повинні
давати протилежну фізіологічну реакцію: активізувати ріст і цвітіння. Ці два протилежні
відповіді на зміну тривалості дня можна назвати типовими [1].
По відношенню до тривалості дня фізіологи виділяють різні групи рослин:
нейтральні, довгоденні, короткоденні тощо. Для нейтральних рослин тривалість дня не
чинить помітного впливу, рослини квітнуть по досягненні певного віку або розміру.
Зазвичай, нейтральні рослини походять з екваторіальних областей. Довгоденні рослини
зацвітають лише в тому випадку, якщо тривалість дня більше деякої критичної величини.
Ці рослини походять з помірних областей з рівномірним зволоженням по сезонах.
Короткоденні рослини зацвітають лише тоді, коли тривалість дня менше, ніж деяка
критична величина. Вони походять з субтропічних і тропічних областей зі зимовим
максимумом зволоження. Короткодовгоденним рослинам для цвітіння необхідна зміна
коротких днів на довгі. Сприятливий період у цієї групи асоціюється з весняним сезоном.
Це рослинність тундри, лісотундри, степів, напівпустель, саван тощо.
Зміна річної амплітуди температур повітря у субширотному напрямку Рослинні
угрупування, що мешкають на різних широтах, існують в різних умовах коливання
температур. Рослини, що пристосувалися до існування при незначних амплітудах
температури повітря, утворюють екологічну групу стенотермних видів. Рослини, що
витримують великі амплітуди, відносяться до екологічної групи евритермних видів [1].
Значною мірою амплітуда залежить від широти місця. Так, найменша річна
амплітуда фіксується на екваторі, а найбільша - у північній (бореальній) смузі помірних
широт та субарктичних широтах. Таким чином, зміна цього термічного показника має
зональний характер. Над материками амплітуда розподіляється так: в екваторіальному
типі до 50, в субекваторіальному типі - 5-100, в тропічному - 10-150 [4]. Під впливом
порівняно невеликих коливань температури у «низьких» широтах, що є найтеплішими,
найбільш поширені стенотермні організми.
При віддаленні від екватора і розташуванні в середніх частинах північної та
південної півкуль амплітуда збільшується. У субтропічному типі вона сягає 15 - 200 ,
помірному – 30-400, субарктичному – 60-700 [4]. Евритермні види поширені від
субтропічних до субполярних широт. Особливо значна кількість їх у межах помірного
поясу на материках північної півкулі.
У полярних широтах амплітуда знову зменшується до 15-300[4]. При цьому
температури упродовж року залишаються переважно від’ємними. Попри середні і навіть
значні величини амплітуди це створює одноманітні лімітуючі термічні умови для
рослинності. Саме в полярних широтах знаходиться ще один ареал стенотермних рослин.
Висновки. Отже, інформацію про будову, процеси життєдіяльності та
різноманітність живих організмів з біології необхідно поєднувати з відомостями про
поширення рослинності та фітоценози з географічної дисципліни. Таке поєднання для
формування цілісного уявлення про рослинність Землі має здійснюватися на підгрунті
виділених нами семи зональних екологічних чинників. Кожен із виділених чинників має
поєднувати такі змістові елементи: сутність дії екологічного чинника; класифікацію
рослин за відношенням до цього чинника, географічний розподіл кількісних та (або)
якісних показників екологічного чинника, закономірності та райони розміщення
рослинних угруповань згідно розглядуваного екологічного чинника.
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Перспективи подальших розробок з проблеми дослідження полягають в інтеграції
біологічної інформації про екологічний чиник вологозабезпеченості та географічних
відомостей про вплив його розподілу на поширення рослинності для формуваня цілісних
знань про рослинність Землі в учнів 7 класу.
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Разработано теоретически-содержательное обеспечение формирования компетентностей о
растительности Земли на основе интеграции информации о зональных экологических факторах на примере
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УДК 371.388.3
Т. В. Коршевнюк
(м. Київ)
ПРАКТИКУМ З БІОЛОГІЇ В СИСТЕМІ ЗАСОБІВ ІНТЕГРОВАНОГО
НАВЧАННЯ УЧНІВ ПРОФІЛЬНИХ КЛАСІВ
Постановка проблеми. Однією з детермінант формування змісту курсу біології на
профільному рівні є відповідність принципу науковості, згідно якого зміст навчального
предмета відображає біологію в двох аспектах: як науку і як діяльність. При створенні
програми біології для учнів профільних класів [2] ми виходили з того, що змістовий і
діяльнісний аспекти біологічної науки повинні бути представлені узгоджено і
взаємопов’язано. Для цього при конструюванні змісту курсу біології учнів профільних
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класів було передбачено здійснення ними різних видів діяльності – навчальної, наукової,
практичної у процесі засвоєння предметного змісту.
За такого підходу відбувається розгортання змісту освіти «на основі інтегральної
єдності чотирьох логік: 1) логіка навчально-пізнавальної діяльності школяра, студента,
дорослого; 2) логіка педагогічної діяльності вчителя, викладача; 3) логіка розгортання
наукового знання; 4) логіка засвоюваної тими, хто навчається, практичної, в тому числі
професійної діяльності, де ці знання слугуватимуть засобом її здійснення» [3, с. 57].
Аналіз та узагальнення сучасних нормативних документів про освіту,
концептуальних положень формування змісту, теоретичних і методичних засад
конструювання та реалізації змісту природничої освіти дозволили зробити висновок, що
зазначене положення узгоджується з метою вивчення біології як профільного предмета:
«забезпечення загальноосвітньої профільної підготовки учнів з біології, розвиток навичок
самоосвіти, проведення експерименту з біологічними об’єктами й аналізу його
результатів, формування вмінь застосувати біологічні знання на практиці, підготовка до
подальшої професійної освіти чи професійної діяльності» [ 2, с. 64]. Для учнів, які
вивчають біологію на профільному рівні, сказане доповнюється практичною
орієнтованістю освіти, посиленням професійно-діяльнісного аспекту, обов’язковим
включенням старшокласників у дослідницьку діяльність і систематичним здійсненням
самоосвітньої діяльності. Це зумовлює зміни в засобах, технологіях, формах організації
навчання, які в свою чергу детермінують інтегральну єдність структурних елементів
змісту навчання.
Аналіз актуальних досліджень. Теоретичні та методологічні основи процесів
інтеграції в освіті представлено в науковому доробку І.Ю. Алексашиної, М.Н. Берулави,
С.У. Гончаренка, В.Р. Ільченко, О.І. Ляшенка, Ю.І. Мальованого, Т.Б. Невзорова та інших
вчених. Стосовно природничо-наукової освіти цю проблему розглядають з позицій
інтеграції чуттєвого та раціонального, природничо-наукового і гуманітарного знання (О.В.
Бузова, К.Ж. Гуз, І.Д. Звєрєв, В.А. Ігнатова, Т.В. Куренєва, І.А. Пеккер та ін).
Аналіз стану проблеми інтегрованого навчання показав, що цей феномен
пов’язується дослідниками із впровадженням особистісно зорієнтованих принципів
навчання, утвердження компетентнісного та діяльнісного підходів.
Вивчення фахової літератури з проблем реалізації компетентнісного підходу в
середній освіті (Н.М. Бібік, О.Я. Савченко, ), підходів до конструювання змісту
біологічної освіти учнів старшої школи (Н.Ю. Матяш, М.М. Сидорович, А.В. Степанюк,
Е.В. Шухова), дає підстави для висновку, що формування біологічної компетентності
відбувається в процесі активної особистісно-значущої навчально-пізнавальної діяльності з
опанування змісту біологічної освіти.
У профільному навчанні біології актуальність інтегрованого навчання зумовлена
полімодальністю пізнання і навчання, системністю біологічних об’єктів, які вивчаються
школярами, та інтегративним характером поняття компетентності, що включає споріднені
знання та вміння, набуті в процесі навчання і соціалізації та необхідні особистості у
вирішенні навчальних завдань і різних життєвих ситуаціях [9].
Практико-орієнтований характер біологічної підготовки учнів профільних класів
зробив доцільним включення до навчальної програми «Лабораторного практикуму» та
«Польового практикуму» [2], які орієнтовані на повторення, поглиблення, розширення та
узагальнення знань, отриманих учнями у процесі вивчення теми чи розділу, розвиток і
вдосконалення експериментальних вмінь та навичок.
Мета статті – висвітлити теоретичні основи створення і практичні аспекти
використання практикуму з біології як засобу інтегрованого навчання учнів профільних
класів.
Виклад основного матеріалу. У дидактиці усталеним є положення, що навчання
учнів є ефективним за умов, коли пізнавальна діяльність здійснюється на
репродуктивному, продуктивному та творчому рівнях. Це зумовлено тим, що «будь-яка
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пізнавальна діяльність, будь-який мислительний процес, взятий в реальній конкретності,
здійснюється одночасно на різних рівнях багатопланово» [7 , с. 34].
Ознакою продуктивної пізнавальної діяльності визначено взаємопроникнення
репродуктивної, продуктивної і творчої діяльності. Наприклад, накопичення учнем
фактичних знань згодом зумовлює перехід кількісних змін в якісні: репродуктивні знання
використовуються в продуктивній (перетворювальній) діяльності. Так, здійснюючи
продуктивну діяльність, учні прогнозують особливості розвитку зародка і плоду людини
залежно від умов життя батька і матері, досліджують вплив інгібіторів росту рослин,
моделюють процеси транскрипції й трансляції тощо. При цьому старшокласники певним
чином використовують попередній досвід пізнавальної діяльності.
Здійснюючи перехід з одного рівня пізнавальної діяльності до іншого, учень
вдається до засвоєння навчальних прийомів, з допомогою яких здійснюється
репродуктивна, продуктивні і творча діяльність.
У створеному нами навчальному посібнику «Практикум з біології. 10 клас» [6]
поєднання різних видів пізнавальної діяльності забезпечується системою завдань,
сконструйованою з урахуванням навчальних прийомів, які дозволяють здійснювати
пізнавальну діяльність на репродуктивному, продуктивного і творчого характеру.
Розкриваючи значення лабораторного практикуму як одного з видів організації
навчальної діяльності, В.В. Свєтозаров вказує на те, що практикум значно «посилює
фундаментальну природничо-наукову підготовку, сприяє розумінню сутності
досліджуваних явищ та їх практичному застосуванню в професійній діяльності» [ 8,
с.137]; забезпечує тим, хто навчається, практичне опанування науково-теоретичних
положень навчальної дисципліни, оволодіння навичками експериментування у відповідній
галузі науки, використання набутих знань в якості інструмента для розв’язання навчальнодослідницьких, а згодом реальних експериментальних і практичних завдань [10].
На основі узагальнення доробку вчених щодо педагогічних основ використання
практикумів у навчанні старших підлітків [1] нами визначено дидактичні принципи
проведення практикуму з біології: спрямованість на формування цілісної картини світу,
професійна спрямованість практикуму, реалізація особистісно зорієнтованого підходу,
дослідницька орієнтація навчального процесу, урахування спільності
методів
навчального і наукового пізнання, інтеграція теоретичних і емпіричних знань
Головна ідея створення і використання у навчанні біології як профільного предмету
практикуму полягає в інтегруванні теоретико-методологічних знань і практичних умінь
учнів у процесі навчальної діяльності, що забезпечить ознайомлення їх з прикладною
стороною майбутньої професії. Умовами ефективної організації навчання біології учнів
профільних класів у процесі виконання практикуму визначено: урахування специфіки
майбутньої професії біолога чи навчання вищому навчальному закладі, перенесення
акцентів з предметного змісту навчального предмета біології на набуття досвіду і
оволодіння способами пізнавальної діяльності як основної умови пізнання цієї складової
природничої освіти старшокласників.
У створеному навчальному посібнику «Практикум з біології» для учнів десятих
класів, які вивчають біологію на профільному рівні, інтегровано різні види знань і
способів діяльності через систему завдань, яку ми позиціонуємо як основний ресурс
вчителя для забезпечення ефективного навчально-виховного процесу і як своєрідний
алгоритм розвитку пізнавальної діяльності учнів.
Практикумом передбачено здійснення учнями різних видів діяльності –
репродуктивної, продуктивної і творчої – в процесі виконання практичних і лабораторних
робіт. До нього увійшли інструкції з проведення робіт, що увійшли до змісту створеного
навчального посібника, а також різноманітні пізнавальні завдання, включені до окремих
рубрик.
Словесна форма «Сформулюйте означення понять» вказує на репродуктивний
характер цих завдань, проте їхнє призначення полягає у вивченні наукового стилю мови,
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зокрема фахової термінології. Включення цих завдань узгоджене з цілями профільного
навчання біології, зокрема оволодіння мовою біологічної науки, засвоєння спеціальних
термінів.
Здійснення продуктивної діяльності учнями відбувається під час виконання завдань
рубрик «Поясніть..», наприклад, «Поясніть, що являють собою рівні організації живої
природи і чим зумовлена необхідність їх виділення» [6, c,11], «Поясніть, як у природі
підтримується стала кількість хромосом у ряді поколінь організмів одного виду» [6, с.36].
Робота над такими завдання передбачає використання певного відомого учням алгоритму
(формули чи плану), на базі якого вибудовується розгорнута відповідь.
Трансформація наявних знань, алгоритмів у незнайомій ситуації становить основу
творчої діяльності, що має місце при виконанні завдань рубрики «Доведіть», наприклад
«Доведіть, що з підвищенням рівня організації живого зростає різноманітність біосистем»
[6, c. 11], «Доведіть, що дія деяких лікарських препаратів пов’язана з інгібіруванням
певних ферментів» [6, c.25]. Оскільки у процесі виконання таких завдань старшокласник
виявляє самостійність у виборі способів пізнання і стратегії діяльності, відбувається
самовизначення в сфері цінностей усвідомлення власних навчальних можливостей, тож
навчальна робота набуває гуманітарного характеру. Виконання завдань набуває
особистісного значення, усвідомлення об’єктивної цінності отриманих знань і
переживання їх як потреби, вироблення особистої позиції, мотивація наявних знань і
прогнозування їх застосування у майбутньому.
Елементи репродуктивної, продуктивної і творчої діяльності поєднуються в рубриці
«Напишіть», що надає включеним до неї завданням інтегрованого характеру. Так,
репродуктивною є діяльність з написання каріотипу жінки і чоловіка, значення видової
сталості каріотипу; продуктивною є робота із представленим на малюнку каріотипом
людини, користуючись яким необхідно визначити стать, номер хромосомної пари, що має
відхилення від норми, описати сутність відхилення в хромосомному наборі [6, c. 36].
Завдання рубрики «Крок до професії» пов’язані зі сферою ймовірної професійної
діяльності та призначені для оволодіння способами діяльності (навчальних, початкових
професійних), необхідних в подальшому отриманні середньої спеціальної чи вищої
професійної освіти або на початку трудової діяльності за спеціальністю, яка не потребує
високої кваліфікації. Ці завдання орієнтовані на те, щоб зробити наявні в них проблемні
ситуації особистісно-значущими для учнів і навчити старшокласників їх вирішувати.
Завдання цієї рубрики також забезпечують включення старшокласників у професійно
значущу діяльність (дослідницьку, проектну), яка вимагає комплексного застосування
знань не лише з біології, але й предметів різних освітніх галузей, сприяють розвитку
професійно важливих якостей особистості, необхідних у майбутній професійній
діяльності. Наприклад, «Однією з рекомендацій у лікуванні сечокам’яної хвороби і
ефективним засобом профілактики остеопорозу є обмеження вживання овочів і зелені
(особливо шпинату і щавлю), в яких підвищений вміст щавлевої (оксалатної) кислоти.
Прокоментуйте цю пораду позиції хіміка, агронома, лікаря» [6, c.58].
Серед завдань є такі, формулювання яких складається з двох частин: інформаційної
(інформація, необхідна для аналізу і розв’язання) та імперативної (вимоги, запитання).
Наприклад, «Вивчаючи найпростіших, німецький натураліст К.Еренберг на початку ХІХ
століття описав їх як складно організованих істот, які мають різні системи органів і
відрізняються від інших тварин лише своїми розмірами. Інфузорію дослідник назвав
«найдосконалішим організмом». Дайте оцінку висновкам Еренберга щодо найпростіших» [6,
c.10].
Таким чином, система практико-орієнтованих завдань створеного нами навчального
посібника враховує цілі біологічної освіти, змістову специфіку навчального предмета на
профільному рівні, процесуальну складову навчання учнів профільних класів.
У процесі виконання завдань практикуму діяльність учня включає: аналіз умови
завдання і визначення вимог щодо здійснення діяльності (при формулюванні вимог
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використовуються запитальні або спонукальні речення, на зразок «у чому подібність…»,
«запропонуйте …», «доведіть або спростуйте твердження …»); встановлення суперечності
між вимогою і дійсністю; визначення плану щодо усунення суперечності; спонукає до
творчого мислення («Дайте відповідь з позицій різних станів», «Припустіть…», «Чи
можна…?», ситуація і «спрогнозуйте розвиток описаної проблеми і запропонуйте шляхи її
вирішення»).
До практикуму включено комплексні завдання, які забезпечують перенесення
теоретичних знань на конкретну дослідницьку і практичну діяльність. У такий спосіб на
різних етапах навчання здійснюється перехід від диференційованого застосування знань і
умінь до інтегрованого. При конструюванні комплексних завдань ми враховували такі
характеристики: цінність і новизна інформації, що визначається цілями вивчення біології
на профільному рівні; ускладнення способів діяльності по засвоєнню змісту; набуття
навичок роботи з різними джерелами інформації (навчальною, науковою, довідковою,
публіцистичною літературою; Інтернет-ресурсами; моделями та ін);
розвиток
інтелектуальних умінь (оволодіння операціями синтезу, порівняння тощо) і загальних
навчальних умінь (планувати свою роботу, організовувати її виконання, здійснювати
рефлексію і самоконтроль тощо); забезпечення наступності, варіювання складності та
проблемності; оптимальне поєднання репродуктивної, евристичної та творчої діяльності.
Висновки. Практикуми за дидактичним призначенням є однією із форм, а за
змістовим наповненням одним із засобів навчання Навчальний посібник «Практикумі з
біології» створено для досягнення цілей профільної біологічної освіти, його система
пізнавальних завдань підпорядкована ідеї профільної диференціації.
Використання практикуму в навчанні старшокласників біології на профільному рівні
дає можливість проектувати цілісний навчальний процес завдяки встановленню і
реалізації інтегруючих зв’язків між елементами змісту освіти з урахуванням
індивідуальних пізнавальних можливостей учнів і особливостей змісту біології як
профільного предмета, сприяє створенню професійно-орієнтованого середовища, що
дозволяє наблизити старшокласників до їх майбутньої професії.
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Т.В. Коршевнюк
ПРАКТИКУМ З БІОЛОГІЇ В СИСТЕМІ ЗАСОБІВ ІНТЕГРОВАНОГО НАВЧАННЯ УЧНІВ
ПРОФІЛЬНИХ КЛАСІВ
У статті наведено наукове обґрунтування структури і підходи до практичної реалізації практикуму з
біології для учнів старшої школи, які вивчають біологію на профільному рівні. Структура і зміст навчального
посібника «Практикум з біології» для учнів профільних класів забезпечує оптимальне поєднання змісту
біологічної освіти з діяльністю по його засвоєнню, забезпечує належну допрофесійну підготовку і стійку
мотивацію до навчання біології, що дозволяє визнати створений практикум одним із засобів інтегрованого
навчання
Ключові слова: профільний рівень навчання біології, інтегроване навчання, практикум, пізнавальна
діяльність
Т.В. Коршевнюк
ПРАКТИКУМ ПО БИОЛОГИИ В СИСТЕМЕ СРЕДСТВ ИНТЕГРИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ
УЧАЩИХСЯ ПРОФИЛЬНЫХ КЛАССОВ
В статье приведено научное обоснование структуры и подходы к практической реализации
практикума по биологии для учащихся старшей школы, которые изучают биологию на профильном уровне.
Структура и содержание учебного пособия «Практикум по биологии» для учащихся профильных классов
обеспечивает оптимальное сочетание содержания биологического образования с деятельностью по его
усвоению, обеспечивает надлежащую допрофессиональную подготовку и устойчивую мотивацию к изучению
биологии, что позволяет признать созданный практикум одним из средств интегрированного обучения.
Ключевые слова: профильный уровень обучения биологии, интегрированное обучение, практикум,
познавательная деятельность
T.V. Korshevnyuk
WORKSHOP ON THE BIOLOGY OF THE SYSTEM FUNDS INTEGRATED EDUCATION OF
STUDENTS OF PROFILE CLASSES
The article gives a scientific substantiation of the structure and approaches to the practical implementation of
the workshop on biology for high school students who are studying biology at the profile level. The structure and
content of the training manual "Workshop on biology" for the students of specialized classes provides the optimum
combination of the content of biological education activities on absorption, provides appropriate training and steady
motivation to study biology, which allows to recognize created a workshop one of the tools for integrated education
Keywords: profile level the study of biology, integrated training, workshop, cognitive activity
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Г. І. Матукова
(м. Кривий Ріг)
РОЗВИТОК КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ДО
ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ЗАСАДАХ МІЖПРЕДМЕТНОЇ
ІНТЕГРАЦІЇ ЗНАНЬ
Постановка проблеми. Сьогодні проблема формування й розвитку компетентностей
у майбутніх спеціалістів економічного профілю постає досить гостро. Формування в них
важливих якостей особистості, що вважаються сьогодні ключовими на ринку праці, як-от:
здатність швидкого орієнтування в мінливих ситуаціях, вчасного засвоєння нових
професій; прийняття рішень в умовах невизначеного ризику; креативного мислення тощо,
не може бути здійснено зусиллями однієї навчальної дисципліни.
Аналіз актуальних досліджень. Проблему підготовки майбутніх фахівців галузі
економіки до підприємницької діяльності в різних аспектах розглянуто в працях
І. Добренко, Д. Закатнова, Є. Єгорової, С. Клімова, Н. Кульбіди, Н. Литвинової,
П. Перепелиці, Є. Помиткіна, В. Рибалки, О. Сергєєнкової, В. Семиченко, О. Скрипченко,
Ю. Шваба та інших. Шляхи оновлення змісту професійної підготовки майбутнього
економіста із використанням інноваційних технологій та в тому числі з використанням
міжпредметних та інтегративних зв’язків розглядають в своїх роботах О. Аксьонова,
К. Беркита, В. Бобров, Й. Бринкель, Н. Бутенко, В. Валєшній, Я. Галета, В. Казаков,
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Л. Каніщенко, Г. Ковальчук, О. Куклін, О. Михайлов, Т. Поясок, Г. Романова,
Н. Статинова, В. Стрельніков, О. Шпак та інші.
Метою статті є опис досвіду розвитку компетентності майбутніх фахівців до
підприємницької діяльності, що ґрунтується на встановленні міжпредметних зв’язків між
базовими та варіативними дисциплінами навчального плану підготовки спеціаліста в
галузі економіки.
Виклад основного матеріалу. Досліджуючи проблему становлення та розвитку
компетентності майбутніх фахівців до підприємницької діяльності, нами визначено певні
можливості інтегрованих курсів та програм економічного напряму щодо забезпечення
більш ефективної діяльності в реальному економічному просторі. Інтеграція знань з
базових дисциплін навчального плану підготовки – економіка підприємства; економіки
праці та соціально-трудових відносин; мікро-макро економіки; економіко-математичних
методів та моделей; менеджменту; ризикології; міжнародної економіки; маркетингу та ін.,
надає можливість:
 навчити студентів розробці концепції бізнесу;
 сформувати навички аналітика стосовно вчасного розрахунку ризиків;
 навчити основам маркетингу, складання бізнес-плану;

надати знання відповідно ведення бізнесу, започаткування особистої справи;
 навчити виконувати розрахунки економічного характеру, використовувати
математичні програми й моделі в особистій справі, при прийнятті рішень;
 сформувати стиль оптимального управління;
 навчити здійснювати критичний аналіз досвіду Європи та інших країн;

враховувати необхідні можливості для більш ефективного розвитку особистої
справи та ін.
Для побудови оптимальної стратегії розвитку в студентів компетентності до
підприємницької діяльності нами було визначено комплекс базових знань, а також
здійснено контент-аналіз можливостей навчальних курсів щодо їх формування та в такий
спосіб встановлено міжпредметні зв’язки, які мають бути враховані при вивченні
спецкурсу «Підприємницька діяльність: технологія її створення» (див. табл. 1).
Таблиця 1
Контент-аналіз міжпредметних зв’язків базових та варіативних курсів
Теми курсу
Аспект компетентності
«Підприємницька
до підприємницької
діяльність:технологі
діяльності
я її створення»
1. Типологія
Розробка
вимог
до
підприємництва,
створення
бізнес-проекту,
технологія створення вивчення
ринкового
підприємства
середовища
й
прийняття
відповідного
рішення;
законодавча
база
підприємництва
2. Стратегія
Обчислення основних й
формування
оборотних фондів, визначення
підприємницького
стратегії
формування
капіталу
підприємницького капіталу
3. Інвестиційна
Розрахунок
відсотків,
політика
обчислення нагромаджень при
підприємства
простих й складних відсотках,
дисконтування,
визначення

Курси базового навчального
плану
Економіка
підприємства,
Економіка праці та СТВ, Економічна
теорія, Економіка та організація
діяльності об’єднань підприємств,
Обґрунтування та експертиза бізнеспроектів
Економіка
підприємства,
Капітал, Національна економіка,
Фінанси, Фінанси підприємств
Інвестиції,
Міжнародна
інвестиційна діяльність, Економіка
підприємства, Макроекономіка
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4.
Бізнеспланування
у
підприємницькій
діяльності
5. Договірні
взаємовідносини
і
партнерські зв’язки у
підприємництві

6. Міжнародна
підприємницька
діяльність

7.
Підприємницький
успіх
і
культура
бізнесу

8.
Аналітична
оцінка ефективності
підприємницької
діяльності

9.
Шляхи
підвищення
ефективності

ефективності
капіталовкладень, розрахунок
амортизації
Визначення показників
мікро- й макросередовища,
головні чинники алгоритму
ціноутворення,
етапів
життєвих циклів товару
Складення
договорів
(ліцензійний, про спільну
діяльність, тверда аферта
тощо), формування статуту
підприємства, типової схеми
техніко-економічного
обґрунтування
створення
міжнародного
спільного
підприємства
Розрахунок
системи
мотивації
іноземних
інвесторів,
коефіцієнта
ефективності
міжнародних
інвестицій,
індексу
рентабельності, внутрішньої
норми прибутковості, строку
окупності
міжнародних
інвестицій
Визначення стандартів та
етичних
норм
поведінки
працівників, їх комунікаційні
зв’язки;
розрахунок
необхідної
кількості
працівників з урахуванням
співвідношення
вікового,
статевого
і
професійного
стосовно
регіональних,
місцевих
особливостей
трудової
поведінки
працюючих з урахуванням
традицій
населення;
визначення стилю роботи
підприємця
Обчислення затрат на
виробництво
продукції,
розрахунок точки Фішера –
точки
беззбитковості,
обчислення
рентабельності
підприємства,
обчислення
затрат
на
виробництво
продукції
Розрахунок
величини
виробничого
потенціалу,
визначення
тенденцій

Економіка
підприємства,
Капітал, Маркетинг, Ризикологія,
Фінанси підприємства
Міжнародна
інвестиційна
діяльність, Економіка підприємства,
Економіка та організація діяльності
об’єднань підприємств, Економіка
праці, Менеджмент

Міжнародна
інвестиційна
діяльність, Економіка підприємства,
Економіка та організація діяльності
об’єднань підприємств

Методика викладання у вищій
школі, Економіка підприємства,
Обґрунтування та експертиза бізнеспроектів

Управління
потенціалом
підприємства,
Обґрунтування
господарських рішень, Економіка
підприємства,

Управління
потенціалом
підприємства,
Обґрунтування
господарських рішень, Економіка та
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підприємництва

реалізації
інноваційних організація діяльності об’єднань
технологій
у
підрозділах підприємств
підприємства,
алгоритму
виробничої програми ринку
10. Ринок та
Визначення
схеми
Обґрунтування та експертиза
конкуренція у системі сегментації
ринку, бізнес-проектів, Маркетинг
підприємництва
можливостей підприємства
Студентам протягом вивчення курсу надавалися комплексні завдання
міжпредметного змісту різного рівня складності, наприклад:
Завдання Рівня А.
– Побудувати концепцію власного бізнесу, використовуючи знання й практичні
навички курсів: економіки підприємства; ризикології; економіки праці; маркетингу.
Проект має бути обсягом до 15 аркушів з розрахунковою складовою не менше 30 %
роботи.
– За допомогою програми Power Point сформувати презентацію-рекламу власної
справи, додавши інформацію стосовно: структури; бізнес-плану; прогнозної динаміки.
Використати знання з інформатики, маркетингу, економіки підприємства; ризикології;
макро-мікро економіки.
Завдання Рівня В.
– Дано зразок аналізу бізнесу певної галузі. Побудувати аналіз свого бізнесу за
допомогою цього зразка. По завершенню роботи здійснити оцінку власного бізнесу.
Надати відповіді на наступні питання:
1. Чи буде обрана вами ідея актуальною через 5 років.
2. Чи потрібно внести зміни в концепцію вашого бізнесу через 1 рік, 2 роки, 3
роки? Чому?
3. Може слід відмовитися від своєї ідеї?
4. Здійснити бенчмаркінгові дослідження «свого» продукту або послуги.
Питання з курсу економіки:
 визначте своє виробництво, фактори, що впливають на його прибутковість;
 надайте визначення формі власності;
 визначте організаційну структуру вашого підприємства, обґрунтуйте свій вибір;
 визначте загальну структуру бізнес-плану, його складові тощо.
Питання з курсу маркетингу:
 здійсніть дослідження конкурентного статусу підприємства;
 дослідіть поведінку споживачів;
 надайте визначення конкурентних пріоритетів;
 розробіть алгоритм прогнозування товарного ринку, в контексті свого товару
або послуги тощо;
 розробіть систему логістики вашого підприємства.
Питання з курсу економіка праці:
 визначте необхідну кількість робітників, потребу підприємства в керівниках,
спеціалістах, робітниках;
 сформуйте систему управління продуктивністю праці тощо.
 Розв’яжіть задачу. Під час розв’язання скористайтеся знаннями з курсів
інвестиції, міжнародної інвестиційної діяльності.
– Клієнт поклав у банк грошову суму розміром 250000 грн. під 20 % річних на два
роки. Визначити: яка сума буде на рахунку наприкінці 2-го року; яка сума буде у клієнта
наприкінці 1-го року, якщо він буде перезакладати кошти кожний квартал..
Як бачимо, встановлення міжпредметних зв’язків допомагає реалізувати особистісно
орієнтований підхід у навчанні. При цьому мають враховуватися основні принципи
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сучасного освітнього процесу: варіативність навчання; інтеграція; цілісність змісту освіти;
систематичність; розвивальний характер навчання; самостійність і творча активність
студентів. Під час проведення занять, особливо коли вони проводяться у малих групах,
викладач неодмінно має наголосити майбутнім підприємцям на:
 необхідності вибору більш ефективної стратегії у підприємницькій діяльності;
 умінні переконати своїх співробітників (учасників групи), обґрунтовувати
власну позицію;
 прислуховуватися до поглядів оточуючих й при цьому не відходити від
основного завдання;
 спілкуванні простою та зрозумілою мовою, не боятися слів «не зрозумів»,
«повторіть», а також дякувати за цікаві пропозиції;
 прояві гнучкості, оптимізмі, науковості [1].
Окрім цього нами була розроблена й запропонована система міжпредметних
проектів з курсів «Економіка праці і соціально-трудові відносини», «Економіка
підприємства» , «Підприємницька діяльність та бізнес-культура», «Економіка та
організація діяльності об’єднань підприємств». Тематика проектів обіймала не лише
становлення важливих для майбутньої професії знань і навичок, але й комплексу якостей
особистості: швидкої реакції, навичок співпраці, розуміння, вміння працювати в команді,
аргументовано доводити свої пропозиції. Результатами такої діяльності студентів на
засадах міжпредметної інтеграції є готові підприємницькі проекти у вигляді есе, креслень,
схем, бізнес-планів фірм, міні-підприємств, наукових досліджень на межі предметів.
Висновки. Вищеописану діяльність з розвитку компетентності майбутніх фахівців
до підприємницької діяльності, що включає інтегровані спецкурси, систему
міжпредметних
різнорівневих
завдань,
міжпредметних
проектів,
вважаємо
дослідницькою, відносимо до засобів комплексного вирішення завдань виховання,
набуття майбутніми фахівцями професійних навичок, сприяння формуванню певних норм
і цінностей особистості, а головне – важливим чинником становлення та розвитку
компетентності до підприємницької діяльності в усіх її аспектах.
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Г. І. Матукова
РОЗВИТОК КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ДО ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
НА ЗАСАДАХ МІЖПРЕДМЕТНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ ЗНАНЬ
У статті розкрито досвід розвитку компетентності майбутніх фахівців до підприємницької
діяльності, що ґрунтується на встановленні міжпредметних зв‘язків між базовими та варіативними
дисциплінами навчального плану підготовки спеціаліста в галузі економіки, використання системи
різнорівневих завдань і навчальних проектів.
Ключові слова: компетентність до підприємницької діяльності, міжпредметна інтеграція.
А. И. Матукова
РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ К ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОСНОВЕ МЕЖПРЕДМЕТНОЙ ИНТЕГРАЦИИ ЗНАНИЙ
В статье раскрывается опыт развития компетентности будущих специалистов к
предпринимательской деятельности, которая основывается на установлении межпредметных связей
между базовыми и вариативными дисциплинами учебного плана подготовки специалиста в области
экономики, использовании системы разноуровневых заданий и учебных проектов.
Ключевые слова: компетентность к предпринимательской деятельности, межпредметная
интеграция.
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ON THE BASIS OF INTERSUBJECT INTEGRATION OF KNOWLEDGE
In article of development of competence of the future experts to enterprise activity which is based on an
establishment of intersubject communications between base and variability disciplines of the curriculum of
preparation of the expert in the field of economy are experience, use of system of tasks of different level and
educational projects is opened.
Keywords: competence to enterprise activity, intersubject integration.

УДК 371.315 + 573(07)
Г.Я Жирська
(м. Тернопіль)
ІНТЕГРАЦІЯ БІОЛОГІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО АСПЕКТІВ
У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ
Постановка проблеми. Об’єктом вивчення навчального предмета «Біологія» є
життя у всіх його проявах, тобто усі живі істоти і біологічні системи різних рівнів
організації, серед яких особливе місце посідає людина – жива істота і носій суспільних
цінностей. Пізнання людини як цілісного елемента природи можливе за інтегрованого
підходу, який враховує взаємозв’язок біологічного і соціального аспектів у змісті
навчання, що є основою для розуміння синергетичної властивості особливого об’єкта.
Зв'язок природничо-наукових знань із соціальними забезпечує ціннісно-орієнтаційну
функцію освіти, яка визначає пріоритет загальнолюдських й національних цінностей для
соціального становлення людини, для її життєвого і професійного самовизначення,
саморозвитку і самовдосконалення.
Інтегрований підхід щодо вивчення людини як цілісної системи і як найвищої
цінності тісно пов'язаний з аксіологічним, компетентнісним, культурологічним,
діяльнісним, рефлексійним, середовищним та іншими підходами, за яких зміст освіти
набуває особистісно-орієнтованого і практико-значущого сенсу. Організація навчальновиховного процесу з урахуванням зазначених підходів сприятиме формуванню
особистості людини, спроможної ефективно взаємодіяти з навколишнім світом і
співпрацювати з іншими людьми, проявляти толерантність до інших культур,
співвідносити особисті інтереси з потребами суспільства, вибудовувати власну систему
життєвих цінностей.
Однак, галузевий підхід до вивчення навчальних предметів у загальноосвітній школі
при декларації міжпредметних зв’язків певної галузі не створює належних можливостей
для інтеграції природничо-наукових і гуманітарних знань. Опитані нами учителі біології
зазначили, що своїм головним завданням ставлять засвоєння учнями знань про об’єктивну
дійсність, тобто закономірності будови і процесів життєдіяльності живих організмів, в
тому числі і людини, взаємозв’язки у біологічних системах різних рівнів організації тощо.
Проблему формування системи ціннісних ставлень особистості вважають другорядним
завданням, для якого передбачена позаурочна виховна робота, а у змісті уроку
недостатньо часу і засобів для такої діяльності. Педагоги вказували на відсутність засобів
інтеграції біологічних і соціальних знань у змісті переважної більшості підручників і
посібників для школярів.
Аналіз актуальних досліджень. Пізнання людини стосовно її цілісності завжди
цікавило зарубіжних і вітчизняних філософів, психологів та педагогів (С.Ф.Анісімова,
Л.С.Виготського,
О.Т.Дробницького,
О.М.Леонтьєва,
А.Маслоу,
К.Роджерса,
С.Д.Максименка, Є.А.Спіріна, І.Т.Фролова та інших), які в основу своїх досліджень
ставили розробку образу морально цілісної особистості. На доцільність інтегрованого
підходу до вивчення організму людини вказував відомий психолог Б.Г.Ананьєв: «Лише в
людині природа та історія об’єднуються безкінечною низкою зв’язків і залежностей в
одному об’єкті, ядром якого є її існування як особистості, суб’єкта практичної діяльності
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та пізнання» [1, с. 316]. Всесвітньо відомий вчений, основоположник вчення про біосферу
В.І.Вернадський також закликав науковців до інтеграції пізнання навколо проблем, а не
спеціалізації на окремих науках, оскільки це дає змогу заглибитися у явище і охопити
його з усіх точок зору[4].
У своєму дослідженні опираємося на праці вчених Інституту педагогіки НАПН
України, які внесли значний вклад у вивчення мотиваційно-потребнісної сфери
особистості, формування системи ставлень у пізнавальній діяльності. Зокрема, для нас
цінною є праця Г.О.Васьківської, яка, досліджуючи теорію і практику формування
системи знань про людину в учнів старшої школи, охарактеризувала специфіку цілісного
підходу до створення власної ціннісної системи особистості. Виходячи з принципів
людиноцентризму та фундаменталізації змісту освіти, науковець обґрунтувала
необхідність запровадження метакурсу «Людинознавство», що вчитиме старшокласників
моделювати ситуації життя у різних сферах суспільства [3]. Ми вважаємо, що інтеграція
біологічного і соціального начал в людині для формування її ціннісних орієнтацій
необхідна і у процесі вивчення навчального предмета «Біологія» в основній школі.
Мета статті полягає в і розкритті можливостей та розробці шляхів інтеграції
біологічних і соціальних знань у процесі конструювання підручника з біології людини,
оскільки саме підручник часто виступає основним джерелом знань, а за методично
грамотного його використання – засобом формування не лише предметних, а й ключових
компетентностей учня.
Виклад основного матеріалу. При виборі стратегії реалізації інтегрованого підходу
до вивчення біології людини виходимо з того, що підручник має надзвичайно важливе
значення у навчально-виховному процесі. Він не лише містить основний зміст
навчального матеріалу, є засобом його засвоєння, але й служить для формування
особистості школяра завдяки інструментам, які сприяють осмисленню, аналізу та
емоційній оцінці поданої інформації. Для цього в основу конструювання власного
підручника з біології для учнів 9 класу [2], авторським колективом покладено
інтегрований підхід на основі принципів біоцентризму і гуманізму. Вони дозволяють
розширити площину вивчення організму людини як цілісної системи, оскільки розумна
людина, як істота біосоціальна і невід’ємна складова всієї природи, повинна виявляти
гуманне ставлення до всього живого.
Процес гуманізації сучасної освіти, що відбувається останнім часом, не може
здійснюватися без врахування етичних принципів не лише у ставленні людини до іншої
людини, а й до всіх проявів життя. Згідно біоцентризму, який розглядає життя як найвищу
цінність, добробут та процвітання людства та інших форм життя на Землі мають свою
внутрішню цінність, яка не визначається через поняття корисності для людини. Розвиток
наук про життя (фізіології, психології, медицини, біотехнології) вимагає врахування
комплексу соціальних, правових, екологічних та педагогічних аспектів, оскільки саме
майбутнє покоління відповідатиме за збереження життя небайдужої людини, здатної
цінувати, любити, співчувати, допомагати, та збереження видової різноманітності живого
на планеті взагалі. Тому, розглядаючи організм людини як біологічну систему, авторами
звертається увага на особливості її функціонування в умовах природного та соціального
середовища.
В.Г.Кремень методологічною основою визначення змісту сучасної шкільної освіти
вважає загальнолюдські цінності, необхідні для конструктивного розв’язання глобальних
проблем світової цивілізації [5]. Людина – носій цінностей, які відображають її ставлення
до потреб іншої людини та всього живого з позицій гуманізму. Ми вважаємо, що
надзвичайно важливим завданням у вихованні сучасної молоді є формування у неї таких
цінностей, які характеризують активне ставлення до людини і всього живого, що
ґрунтується на повазі до будь-якої форми життя, усвідомлення його недоторканості,
визнання життя найвищою цінністю у світі. Таке ставлення проявляється у відповідних
переконаннях, у постійному дотриманні гуманістичних принципів, норм і правил, в
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альтруїстичному характері почуттів і переживань, у переважанні соціально цінних
мотивів поведінки. Воно знаходить вираження у визнанні потреб та інтересів іншої
людини, її права на свободу волевиявлення, здатності до духовного самовдосконалення.
Згідно гуманістичного принципу у змісті та завданнях підручника нами
передбачається рефлексія наукових знань до рівня особистісно значимих на основі
розкриття ціннісних аспектів біологічної науки та медицини. Особистісна значущість
знань про людину виявляється в емоційно-ціннісних ставленнях школярів до людини,
суспільства, до самого себе та життя загалом. Емоційно-ціннісне ставлення формується в
процесі оцінної діяльності, за якої визначається не лише біологічна, а й соціальна сутність
життя людини, встановлюється багатогранна цінність природи для людини та роль
людини в природі, виявляються сутність, значущість об’єктів довкілля для людей як
суб’єктів пізнання та смисл життя людини для збереження стабільності біосфери. Ця
діяльність здійснюється відповідно до потреб, інтересів, ідеалів певної особистості, має
мотиваційно-потребнісний смисл. Під час оцінної діяльності стимулюються емоції
(негативні чи позитивні), переживання, що є важливим способом засвоєння не лише
практичного, але й емоційного досвіду.
У процесі емоційно-оцінної діяльності, коли потрібно оцінити факт, подію, явище,
історичну особу, результати її діяльності тощо, учні, спираючись на ціннісні уявлення,
життєвий та емоційний досвід, вчаться давати оцінку з певних позицій, виявляють
ставлення, здійснюють вибір рішення у проблемній ситуації, уточнюють, а інколи
змінюють особисті ціннісні орієнтації. Оцінна діяльність є не репродуктивною, а творчою,
оскільки передбачає готовність людини до прийняття рішень та реалізації їх у
нестандартних умовах. Вона завжди здійснюється на основі емоційного сприйняття, що
зумовлює певний особистісний характер і результат діяльності.
У процесі оцінювання вчені виділяють два рівні –– чуттєвий і раціональний. На
чуттєвому рівні оцінка здійснюється через емоційні переживання, наявну систему
ціннісних особистісних орієнтацій і життєвого досвіду. Емоційна оцінка складається у
вигляді первинного враження («подобається — не подобається», «погано — добре», «не
знаю»). На раціональному рівні чуттєва оцінка поглиблюється, уточнюється, а інколи й
змінюється з розширенням знань про об’єкт оцінки, усебічним його аналізом,
формуванням цілісного уявлення про те, що оцінюється [6]. Ефективність й
результативність емоційно-оцінної діяльності визначається добором об’єктів чи змістом
навчального матеріалу та відповідних методів і засобів її організації.
Гуманізація змісту навчального матеріалу підручника з біології для учнів 9 класу, на
наш погляд, забезпечується висвітленням історико-наукових знань та матеріалу
народознавчого характеру (біографічних даних, історії наукових відкриттів, внеску
вітчизняних та зарубіжних учених, лауреатів Нобелівської премії, деяких традицій та
звичаїв українського народу), в тому числі на основі місцевого матеріалу. Засобом
рефлексії такої інформації, на нашу думку, можуть виступати завдання на виявлення
ставлення до проблеми, здійснення оцінки фактів, розв’язання ситуативних задач.
Наприклад: «Українські медики винайшли досконалий матеріал для трансплантації шкіри
на уражені частини тіла — пересадка свинячої шкіри. У зволоженому стані така шкіра
відновлює свої властивості. У м. Тернополі вже понад 10 років працює банк
ксенотрансплантантів. Висловіть своє ставлення щодо такого методу медичної
допомоги потерпілим».
Як уже зазначалося, при конструюванні підручника ми виходили з того, що метою
навчання є не лише засвоєння фактичних знань, а й становлення системи ціннісних
ставлень до біологічних та соціальних аспектів життя людини. На цій основі здійснюється
формування свідомої мотивації здорового способу життя та готовності до усвідомленого
вибору стратегії поведінки щодо вирішення соціальних проблем молоді. З самого початку
висвітлення теми ми намагалися звернути увагу на взаємозв’язок біологічного і
соціального у процесі формування системи знань про людину. Цьому сприяло залучення
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школярів до осмислення й коментування епіграфів до тем та аргументування
висловлювань відомих людей. Так в епіграфі до теми «Опора і рух» подано слова лікаряакушера, ученого-енциклопедиста ХVІІІ-ХІХ століття Нестора Амбодика-Максимовича:
«Тіло без руху подібне до стоячої води, яка пліснявіє, починає псуватись і гнити». Вислів
французького філософа та енциклопедиста ХVІІІ століття Дені Дідро «Лікарі безперервно
трудяться над збереженням нашого здоров‘я, а кухарі – над руйнуванням його, однак
останні впевненіші в успіху» є доречним, на нашу думку, в темі «Харчування і травлення».
Соціалізації молоді на основі визнання загальнолюдських цінностей сприятиме, на
нашу думку, використання завдань дискусійного та оцінного характеру щодо виявлення
власного ставлення до сучасних досягнень біологічної науки та їх значення для медицини,
до молодіжної моди, до способів самовираження та самоідентифікації підлітків – дієти,
татуювання, пірсингу, музики, статевої поведінки тощо. Так додатковий текст до теми
«Будова і функції шкіри» може містити не лише цікаву інформацію, а й спонукання
школяра до вибору виваженого рішення у проблемній ситуації: «Щоб вирізнятись, деякі
люди роблять татуювання. Це болюча процедура. Для нанесення малюнка багаторазово
проколюють шкіру голкою. Кожний укол — це краплинка фарби, яка назавжди
залишиться в шкірі. Кожний дотик голки — це ризик інфікування. Татуювання бере
витоки у наших далеких предків, коли вони намагались забезпечити собі такі ознаки, які
не змивалися б і не стиралися б. За татуюванням можна було дізнатися, до якого племені
належить людина, який у неї статус. Чи допомагає татуювання самостверджуватися
сучасній людині?».
Зміст підручника, його методичний апарат створюють для учнів освітнє середовище,
в якому можливо: висловлювати та відстоювати власну точку зору щодо сучасних
проблем; мислити критично; робити свідомий вибір між альтернативами; відповідати за
свій вибір та прогнозувати його наслідки; слухати та розуміти інших; розв’язувати
конфлікти цивілізовано; вчитися працювати в команді, домовлятись та взаємодіяти
толерантно. Наприклад, наступна інформація може бути актуальною не лише для
дискусій, але навіть для диспуту з морального виховання: «Ще в давнину жінки
регулювали народжуваність, щоб кількість дітей відповідала можливостям батьків їх
виростити. Протягом тривалого часу поширеними методами регуляції кількості дітей
були тривале годування грудьми, пізній шлюб, слідкування за циклом місячних. Лише з
розвитком цивілізації засобом регулювання народжуваності стали аборти. Аборт (від
лат. abortus — викинутий) — штучне переривання вагітності хірургічним способом. Це
небезпечна операція, яка спричиняє порушення в організмі, налаштованому на вагітність.
Аборт часто призводить до запальних процесів статевої системи, ендокринних розладів,
безпліддя тощо. Норвезькі вчені опублікували результати спостережень за психологічним
станом жінок, що втратили дитину внаслідок аборту чи викидня. Згідно з ними,
більшість жінок, які штучно перервали вагітність, страждають на нервові й психічні
розлади, що виникли як наслідок фізичної чи психологічної травми, і часто до кінця
життя звинувачують себе. Чи вважаєте ви, що аборт — це злочин (у фізіологічному,
моральному, юридичному та інших аспектах)?
Структура підручника дозволяє учителям здійснити перехід від передачі готових
знань школярам до створення умов для їх активного засвоєння та отримання практичного
досвіду, а для учнів – перехід від пасивного засвоєння знань до активного їх пошуку,
практичного осмислення. У підручнику реалізуються два шляхи диференціації навчання,
яка також є важливим чинником гуманізації навчально-виховного процесу. Перший шлях
реалізується через включення додаткової пізнавальної інформації в рубриках «На вістрі
науки» та «On line», яка не лише розвиває пізнавальний інтерес, а й потребує аналізу й
критичного осмислення її. Наприклад, «Донедавна вважали, що нервові клітини не
відновлюються. У 1990-х рр. канадські нейробіологи С. Вайс і Б. Рейнольдс довели, що
нейрони здатні відновлюватися. Пізніше американські нейробіологи встановили, що на
дні порожнини проміжного мозку є стовбурові нейрони — джерело утворення інших
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клітин нервової системи. Учені з офтальмологічного інституту Шепенса при
Гарвардській медичній школі встановили, що стовбурові клітини є в усіх частинах мозку,
проте вони неактивні. Дослідники виявили речовини, які здатні активізувати стовбурові
клітини мозку і сприяти їх перетворенню в нейрони. Поміркуйте, яке значення може
мати це відкриття для медицини».
Другий шлях диференціації забезпечується включенням завдань різного рівня
складності та характеру діяльності, що передбачають врахування пізнавальних інтересів
та навчальних можливостей учнів. Продемонструємо це на прикладі теми «Нервова
регуляція функцій організму людини». Перша група завдань на репродуктивне
відтворення знань передбачає перевірку засвоєння змісту основ науки біології щодо
організму людини: «1. Охарактеризуйте будову кори головного мозку людини. 2. Назвіть
основні частки та функціональні зони кори великого мозку. 3. Поясніть роль борозен та
звивин кори головного мозку. 4. Розкрийте роль кори великого мозку в забезпеченні
довільних рухів». Завдання на застосування прийомів активної розумової діяльності
передбачають необхідність з’ясування зв’язку між суто біологічним і соціальним у
поведінці людини: «1. Як ви розумієте пораду Рене Декарта: «Піклуйтеся про своє тіло,
якщо бажаєте, щоб ваш розум працював правильно»? Чи підтримуєте її? 2.
Розтлумачте вислів Мішеля де Монтеня: «Мозок, що добре влаштований, вартий
більшого, ніж мозок, який добре наповнений»? Інші завдання пов’язані з дослідженнями,
що передбачають як самоспостереження, так і роботу в групах, переважно гетерогенних за
різними ознаками. «Дослідженнями вчених установлено, що фізичні навантаження
позитивно впливають на розумову діяльність. Це пояснюється тим, що в цей час
покращується кровопостачання тканин та органів, у тому числі мозку. До речі,
французький дослідник Зігфрід Лорль висловив припущення, що навіть жувальна гумка
має аналогічну дію. Яка ваша думка із цього приводу?»
Висновки. Отже, врахування інтегрованого підходу на основі біоцентричного і
гуманістичного принципів при конструюванні підручників з біології дозволяє зробити їх
не лише джерелом програмового матеріалу, а й засобом активізації його емоційноціннісного сприйняття як основи для формування системи цінностей особистості. Саме
такий підхід закладає основу для пізнання людини як біопсихосоціокультурної цілісності,
що формується і живе під впливом як природних, так і соціальних чинників.
Інтеграція біологічних і соціальних аспектів знань про людину зокрема і живу
природу загалом потребує нового підходу до визначення обсягу та структури навчального
предмета «Біологія» (не лише розділу «Людина») в контексті формування ключових
компетентностей школярів, а також розробки відповідних технологій навчання. Це може
бути об’єктом подальших наукових пошуків щодо проблеми інтеграції природничонаукових і гуманітарних знань.
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Г.Я Жирська
ІНТЕГРАЦІЯ БІОЛОГІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО АСПЕКТІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ОРГАНІЗМУ
ЛЮДИНИ
У статті обґрунтовується необхідність здійснення інтегрованого підходу щодо розгляду біологічних
і соціальних аспектів у функціонуванні організму людини, розкриваються шляхи інтеграції знань про людину
під час конструювання підручника з біології для учнів 9 класу загальноосвітньої школи. Пропонується
система завдань на здійснення оцінної діяльності, прийняття рішення у ситуаціях альтернативного
вибору, виявлення ставлення тощо.
Ключові слова: інтегрований підхід, принципи біоцентризму і гуманізму, підручник біології, оцінна
діяльність, рефлексія.
Г.Я. Жирская
ИНТЕГРАЦИЯ БИОЛОГИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО АСПЕКТОВ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ
ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА
В статье обосновывается необходимость осуществления интегрированного подхода к
рассмотрению биологических и социальных аспектов функционирования организма человека, раскрываются
пути интеграции знаний о человеке в учебнике по биологии для учащихся 9 класса общеобразовательной
школы. Предлагается система заданий на оценочную деятельность, выбор решения в альтернативных
ситуациях, выявление отношения и т.п..
Ключевые слова: интегрированный подход, принципы биоцентризма и гуманизма, учебник биологии,
оценочная деятельность, рефлексия.
Zhyrska H.
INTEGRATION OF BIOLOGICAL AND SOCIAL ASPECTS DURING THE PROCESS OF STUDYING
OF HUMAN BODY
The article deals with the need of integrational approach in the consideration of biological and social aspects
of the functioning of the human body , the ways of knowledge integration about human body during the
construction of textbook in biology for the 9th grade students of secondary schools. The system of tasks to perform
evaluation activity, how to make a decision in the situations of alternative choices, identify attitudes are proposed.
Keywords: integrated approach , principles of biocentrism and humanization,textbook in biology , evaluation
activities, reflection.
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НАЦІОНАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ І ПОЛІЕТНІЧНЕ СУСПІЛЬСТВО
Розглядаються проблеми національного виховання, формування національної
свідомості в сім’ї, родині, поліетнічному суспільстві на сучасному етапі становлення
української державності.
Ключові слова: національне виховання, національна свідомість та самосвідомість,
свідомість та самосвідомість, поліетнічне суспільство.
Рассматриваются
проблемы
национального
воспитания,
формирования
национального сознания в семье, полиэтническом обществе на современном этапе
становления украинской государственности.
Ключевые слова: национальное воспитание, национальное сознание и самосознание,
сознание и самосознание, полиэтническое общество.
The paper deals with problems of national education, formation of national consciousness
of the family and multiethnic society at the present stage of the Ukrainian statehood.
Keywords: national education, national consciousness and self-awareness, consciousness
and self-awareness, multiethnic society.
Актуальність теми та постановка проблеми. В умовах глобалізації усіх сфер
життя, до якої все більше прилучається Україна, загострюється суперечність між
глобальним (світовим) і локальним (національним). Українське суспільство повинне
подбати про те, як увійти в світову спільноту, стати „громадянином світу‖, не втративши
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власної самобутності. У зв’язку з цим, стратегічним завданням стає осмислення кращих
зразків становлення міжнаціональних відносин в умовах поліетнічного суспільства.
Громадсько-державний рівень становлення національної свідомості передбачає
турботливе ставлення до національно-культурних вартостей інших народів, прищеплення
почуття національної, расової, конфесійної толерантності.
Україна сьогодні. Економічна криза, спад виробництва, інфляція, корупція,
хронічний брак коштів відсунув проблеми національного, морального, трудового,
патріотично виховання в сім’ї та школі на задній план, що призвело до подальшої
денаціоналізації молоді, занепаду моралі, катастрофічного зростання дитячої, підліткової і
юнацької злочинності, втрати цікавості до знань.
Атмосфера дезорієнтації, невпевненості в завтрашньому дні пов’язана з крахом
звичних атрибутів соціального добробуту, відсутністю у населення ринкових настанов,
втратою «історичної пам’яті» у відношенні володіння і розпорядження власністю.
Реформи асоціюються з погіршенням власного матеріального стану. Невідповідність
очікувань та реальної ситуації, коли перехід значної частини населення від традиційного
образу життя до сучасного не підкріплюється зростанням добробуту, створює загрозу
виникнення і зростання екстремістських настроїв.
В атмосфері кризи ціннісної системи, її переоцінки та різкої зміни ідеалів вагоме
значення набуває проблема формування суспільних цінностей – національної
самосвідомості, патріотизму кожної нації і в першу чергу, титульної, української.
Аналіз публікацій. Різним аспектам національної самосвідомості присвячені
дослідження як вітчизняних, так і зарубіжних учених – В. Андрущенка, А. Бичко, Ю.
Бромлея, Е. Вільсона, Б. Гаврилишина, Е. Гелнера, Г. Касьянова, І. Кресіної, Д. Міллера,
М. Пірен, П. Ситника, О. Шморгуна та ін. Нації, націоналізму та національної
ідентичності – доробки вчених-педагогів А. Бойко, О. Вишневського, С.Гончаренка, П.
Дроб’язко, М. Євтуха, А. Капської, О. Коберника, В.Кононенка, І. Матюші, Ю. Руденка,
М. Стельмаховича, Б. Ступарика, Д. Тхоржевського, Г. Філіпчука, М. Фіцули, М. Чепіль.
Українській козацькій педагогіці – наукові праці, О. Губка, М. Дмитренка, П. Ігнатенка, П.
Кононенка, О. Любар, І. Пуха, Ю. Руденка, М. Стельмаховича, Д. Федоренка.
Аналіз наукової літератури свідчить, що більшість дослідників визначають
національну самосвідомість через категорію «усвідомлення», виділяючи при цьому одну
чи декілька її характеристик. На думку Ю. Бромлея, під національною самосвідомістю
слід розуміти «весь комплекс уявлень нації про саму себе (у тому числі усвідомлення
кожного її представника власної належності до неї), її усвідомлені інтереси, цінності,
орієнтири і настанови щодо ставлення до інших національностей» [2, с. 57]. У свою чергу,
І. Кресіна стверджує, що національна самосвідомість – це усвідомлення державнополітичної, громадсько-територіальної спільності (соборності), духовної єдності, етнічної
та історичної спорідненості, психологічної, культурної самобутності та неповторності.
Національна самосвідомість виступає як усвідомлення спільнотою або окремою людиною
своєї національної (поряд з етнічною) належності, спільності історичної долі,
специфічності геополітичних, культурних, соціальних, історичних чинників [5, с. 87].
Мета дослідження: створення засад для системної і цілеспрямованої діяльності в
суспільстві щодо національно-патріотичного виховання молодої людини – патріота
України в умовах поліетнічного суспільства.
Виклад основного матеріалу. Сучасні процеси формування демократичної
політичної системи є складовою частиною національного відродження України,
характеризуються зростанням національної та історичної свідомості і політичної культури
народу. Національна свідомість, національний характер основної частини українців
значною мірою сформовані під впливом політичних відносин минулого. Довге
перебування під колоніальним гнітом, панування тоталітаризму деформували уявлення
про демократію, спричинили формування зневіри до можливості розвитку самостійної,
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демократичної України. Сьогодні виникає загроза появи нового тоталітаризму,
поставленого тепер уже на службу національній ідеї.
Україна поліетнічна держава. За даними Всеукраїнського перепису 2001 року
населення України становило 48 млн. 457 тис. осіб. Серед загальної кількості населення в
Україні українці становили 37 млн. 541,7 тис. осіб або 77,8 % загальної кількості; росіяни
– 8 млн. 334,1 тис. осіб, або 17,3 %; 2 млн. 365 тис., або приблизно 5 %, припадає на
представників решти 134 національностей, які мешкають в Україні [1]. Суспільство, що
бажає зберегти свою свободу повинно усвідомити відповідальність за власну долю, долю
країни, необхідність формування ціннісних орієнтацій, настанов та моделей поведінки, що
відповідали б вимогам становлення, збереження демократичної держави та захищали
інтереси всіх етнічних груп поліетнічного суспільства.
Сьогодні в умовах будівництва незалежної, суверенної Української держави
особливого значення набуває формування не лише громадянської, а й національної
самосвідомості. Понад 340 років московські великодержавники денаціоналізовували
народ України і домоглися того, що значна частина українців стала байдужими
малоросами-безбатченками, втратила пам'ять, а з нею і рідну материнську мову, стала зі
зневагою ставитися до традицій і звичаїв свого народу. Відродити націю, національну
самосвідомість, національну гідність українця, його любов і повагу до історії, мови,
культури, звичаїв і традицій та звичаїв народу може тільки наскрізна система
національного виховання, основою якої є сім’я і школа. Через серце батьків та педагогів
проходить кожна дитина, а тому цілком певно можна сказати, що сім’я і школа формують
націю. Та треба пам’ятати, що формування особистості національно свідомого
громадянина України – процес довготривалий та важкий, особливо, коли він
ускладнюється реаліями сьогодення. Сьогодні в занепаді знаходиться українське
кіномистецтво, бібліотеки, клубні установи, книговидання.
Для того, щоб у свідомості людей утвердились такі риси демократії, як терпимість,
готовність до співробітництва з тими, що мають інші політичні та ідейні погляди, повага
до прав особи і національних меншин необхідний довготривалий досвід успішної
діяльності демократичних інститутів. Вихованець школи має виростати патріотом
України. І якщо намагання державної системи освіти зробити росіянина «українцем» є
порушенням прав дитини, то її прагнення, щоб і росіянин, і єврей, і поляк, поруч з
українцем були чесними громадянами і патріотами, шанували закони і традиції народу
України, на землі якої вони живуть, є цілком правомірним.
Національне виховання найбільш відповідає потребам відродження України. Воно
однаково стосується як українця, так і представників інших народів, що проживають в
Україні. Саме принцип етнізації виховного процесу і передбачає надання широких
можливостей представникам усіх етносів для пізнання своєї історії, традицій, звичаїв,
мови, культури, формування власної національної гідності. Через пізнання власної
історико-культурної спадщини допомагає пізнати глибинність взємозв’язків кожного з
українською нацією, її державою, переконатися, що саме українська незалежна, суверенна
держава охороняє національні права всіх її громадян.
Мета національно-патріотичного виховання молоді може бути досягнута шляхом
реалізації таких основних виховних завдань: забезпечення сприятливих умов для
самореалізації особистості в Україні відповідно до її інтересів та можливостей; виховання
правової культури, поваги до Конституції України, Законів України, державної символіки
– Герба, Прапора, Гімну України та історичних святинь; сприяння набуттю молоддю
соціального досвіду, успадкування духовних та культурних надбань українського народу;
формування духовних цінностей українського патріота: почуття патріотизму,
національної свідомості, любові до українського народу, його історії, Української
Держави, рідної землі, родини, гордості за минуле і сучасне на прикладах героїчної історії
українського народу та кращих зразків культурної спадщини; підтримання кращих рис
української нації – працелюбності, прагнення до свободи, любові до природи та
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мистецтва, поваги до батьків та родини; створення умов для розвитку громадянської
активності,
професіоналізму,
високої
мотивації
до
праці
як
основи
конкурентоспроможності громадянина, а відтак, держави; сприяння розвитку фізичного,
психічного та духовного здоров’я; задоволення естетичних та культурних потреб
особистості; виховання здатності протидіяти проявам аморальності, правопорушень,
бездуховності, антигромадської діяльності. Головна мета національного виховання —
«набуття молодим поколінням соціального досвіду, успадкування духовних надбань
українського народу, досягнення високої культури міжнаціональних взаємин. Формування
у молоді, незалежно від національної приналежності рис громадянина Української
держави: розвиненої духовності, моральної, художньо-естетичної, правової, трудової,
екологічної культури» [4]. Найважливішою громадянською рисою особистості є
сформованість національної свідомості, національної гідності й гордості за свою
Батьківщину, відмова від почуття національної меншовартості, національної
неповноцінності, що формувалося віками, повага до представників різних націй та
народностей. Діти і молодь мають усвідомити, що важливою складовою культури
міжнаціональних відносин, міжнаціонального спілкування є такі моральні вимоги як
дотримання такту, повага та доброзичливість у стосунках із представниками різних націй
та народностей. Усвідомити, що зневажливе ставлення до тієї чи іншої національності, її
культури, системи цінностей, мови, традицій, звичаїв шкодить обом сторонам у
спілкуванні.
Кожна країна має свою неповторну історію, специфіка якої полягає в соціальному
успадкуванні тих стереотипів і традицій, що були покладені в основу її становлення.
Особливий інтерес для нас мають історичні традиції національних взаємовідносин в
США, де вони були важливим чинником формування американської нації та становлення
американської державності, своєрідною програмою, що давала змогу реалізувати потреби
і внутрішній потенціал кожної людини в багатонаціональному суспільстві. Недарма
дослідники, говорячи про Америку, часом користуються образом «плавильного казана», у
якому найрізноманітніші народи змогли стати єдиною нацією й досягти значних успіхів.
Освіта зароджувалась разом з американською державою й суспільством, була
інструментом зміцнення державної незалежності й демократичних перетворень,
формування американської нації, забезпечення за допомогою правильно організованого
виховання й освіти підростаючих поколінь високого і стабільного рівня життя в Америці.
Вона стала своєрідною відповіддю на потреби й вимоги найрізноманітніших людей у
цьому мультинаціональному суспільстві й символізувала появу нового типу цивілізації, у
якій кожен має право на вільне самовираження й самовдосконалення. Орієнтуючи на
забезпечення вільного доступу громадян до навчання, освіта сповідувала віротерпимість,
гармонійний розвиток природних задатків і здібностей індивіда. Зміст шкільної освіти
відповідав потребам промисловості й сільського господарства, формувався з урахуванням
динамічних соціально-політичних і культурних перетворень.
Шкільна освіта Америки формувалась в умовах набуття незалежності й становлення
єдиної держави, була важливим засобом закріплення досягнутого, її положення є
актуальними для України, яка нині переживає схожі процеси.
Стрижнем усієї системи виховання в Україні має стати національна ідея, яка відіграє
роль об'єднуючого, консолідуючого фактора у суспільному розвиткові, спрямованого на
вироблення життєвої позиції людини, становлення її як особистості, як громадянина своєї
держави. Національний характер виховання полягає у формуванні молодої людини як
громадянина України незалежно від її етнічної приналежності.
Велику роль відіграє знання мов в процесі міжнаціонального спілкування, але
сьогодні в багатьох сім'ях проблема полягає в незнанні саме державної мови. Люди з
високою культурою ніколи не ставляться зневажливо чи вороже до людей іншої
національності та їхньої мови, надто ж до мови державної.
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В Україні забезпечено додержання норм статті 10 Конституції України, статті 20
Закону України «Про засади державної мовної політики» щодо всебічного розвитку і
функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя, у тому числі в освіті,
та вільного розвитку, використання і захисту російської та інших мов національних
меншин України. Громадянам України гарантується право здобуття освіти державною
мовою або мовами національних меншин.
Важлива роль у національному відродженні України відводиться вивченню
української мови, бо лише завдяки їй можна глибше пізнати традиції, звичаї, психологію,
національний дух українців, подолати національний нігілізм, яничарство, які
культивувалися в Україні протягом століть. Мова – це основа національної гідності і
ставлення до неї є виявом національної самосвідомості, а відтак і громадянської позиції.
Підвищення мовної культури, статусу національних мов сприятиме зміцненню
міжетнічних стосунків, культури відносин людини і нації, а також виробленню
доброзичливого ставлення до представників інших етносів та народів.
Майбутнє України, майбутнє народу — в наших дітях. Кожен батько і мати, хочуть
вони того чи ні, є вихователями своїх дітей. Інша річ що їхній виховний вплив, залежно
від характеру їхнього власного життя, може буті позитивним чи негативним. Виховання
дітей у родині – складний і суперечливий процес, на який впливають різні фактори:
матеріально-економічна забезпеченість, соціальний стан та рівень освіти батьків, місце
проживання (місто, село), звичаї і традиції в родині, кількість членів родини, ставлення до
дітей, тощо. Українська родина стоїть у центрі глобальних економічних, політичних та
культурних змін, які відбуваються в державі і являється тією найменшою клітиною в
житті суспільства, його основою, яка через власну культуру, мову виявляє духовну
суверенність і власну самобутність у розв’язанні таких завдань, як: виживання (своєчасне
реагування сім’ї на суспільні зміни та їх коригування з тим, щоб не стати жертвою того чи
іншого суспільного устрою); регулювання (громадська й політична активність з метою
забезпечення функціонування родини в житті суспільства); виховання підростаючого
покоління; передача історичного та життєвого досвіду; забезпечення засвоєння й
функціонування основних моральних цінностей родини, що виявляються у ставленні одне
до одного та до країни і її долі в цілому. Тільки в єдиному житті і дорослими, поділяючи
його радощі й турботи, беручи на себе частку відповідальності, дитина стає справжньою
людиною-громадянином, національно свідомою особистістю.
Організовуючи і здійснюючи виховання дітей у сім’ї, батьки мають усвідомлювати,
що в жодній країні світу немає виховання «взагалі». Воно завжди має конкретноісторичну, національно-державну форму вираження і спрямоване на формування
громадянина конкретної держави, яка не може бути безнаціональною. «Загальної системи
народного виховання для всіх народів не існує не тільки на практиці, а й у теорії», – писав
наш видатний педагог К Д. Ушинський [9]. В основі національного виховання в сім’ї має
лежати формування основних компонентів духовного світу дитини, як майбутньої
особистості, серед яких слід вирізнити національну психологію, національний характер і
народну мораль.
Психологія українця – це психологія працьовитого господаря, умілого хлібороба,
захисника прав особистості і державної незалежності Батьківщини-України. Це
психологія людини, яка вічно захищала сама себе, свою матеріальну і духовну спадщину,
падала в нерівному бою, підіймалася і перемагала.
Національний характер українців формувався протягом віків. Типовими якостями
відомого в цивілізованому світі українського національного характеру є гостинність і
щедрість, ласкавість і доброзичливість, пісенність і музичність, працьовитість і
талановитість, ніжність і глибокий ліризм, волелюбство і душевне багатство.
Мораль народу (совісність, правдивість, справедливість, чесність тощо) проймає всі
грані життя, є його сутністю. Народна мораль найкраще засвоюється у процесі
безпосереднього включення дітей у працю, побут, дотримання традицій, звичаїв, обрядів.
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Відповідальна, історична місія батьків – знати національну психологію і формувати її в
кожній дитині. не руйнувати національного характеру , а всіляко його підтримувати,
зберігати і розвивати, забезпечувати глибоке осмислення кожною дитиною народних
моральних та етичних положень [6]. Молоді властиво шукати ідеалів у історії, в навчанні,
праці, спорті, поведінці. Ідеал — це приклад для наслідування. Часто ідеалом стають
батьки — робітники, військові, вчені, учителі, товариші, односельці, яких люди шанують
за працьовитість, мужність, чесність і справедливість.
«Усе – і хороше, і погане – людина отримує в сім’ї». Сім’я відповідає за створення
певного способу життя. Власне сімейне виховання це певний комплекс цілеспрямованих
педагогічних впливів, - казки дідуся, бабусі, спілкування з батьками.. Участь батьків та
дітей у суспільно-корисній роботі, читання й обговорення творів художньої літератури,
перегляд кінофільмів та спектаклів, у яких гостро звучить тема Батьківщини,
невимушений обмін думками про роль українського народу та його видатних
представників у світовій історії, у визвольній боротьбі завжди патріотичні.
Батьки мають чітко розуміти, що найважливішою громадянською рисою особистості
є сформованість національної самосвідомості, любові до рідної землі, народу, готовності
до праці в ім’я України, усвідомлення себе суб’єктом історичного відродження нації.
Свідомість це властивість людської особистості і являє собою усвідомлення людиною
навколишнього середовища, свого ставлення до нього. І чим глибше і повніше пізнає
людина навколишній світ і керується набутими знаннями у своїй діяльності, тим більше
ця її діяльність є свідомою. Самосвідомість – це усвідомлення людиною себе самої у своїх
відношеннях до зовнішнього світу та інших людей. Вона має багато різних форм свого
вияву, наприклад: з пізнавальною діяльністю людини пов’язані самоспостереження,
самоаналіз, самооцінка, самокритика; з емоційною стороною психічної діяльності
людини: самопочуття, самолюбство, самовихваляння, самовпевненість, приниженість,
скромність, почуття відповідальності, власної гідності; з вольовою стороною психічної
діяльності людини пов’язані такі вияви, як стриманість, самовладання, самоконтроль,
ініціатива, самодисципліна тощо. Формування національної самосвідомості передбачає
засвоєння молоддю своєї етнічної спільності, національних цінностей (мови, території,
культури), відчуття своєї причетності до розбудови Української державності, патріотизму,
що сприяє утвердженню власної національної гідності, внутрішньої свободи, гордості за
свою землю. Самосвідомість у своєму розвиненому вигляді виявляється лише у дітей
старшого віку та дорослих людей. Але початок її формування припадає на дитячі роки.
Важливу роль у формуванні самосвідомості дитини відіграє мова [7].
Збереження історичної пам’яті, надбань духовності може забезпечити тільки мова.
Батькам варто пам’ятати і ніколи не забувати: відступ від рідної мови робить їхніх дітей
бездуховними, бо від мовного ренегатства міліє розум, спустошується душа та леденіє
серце, втрачається людська гідність», – пише академік М.Г. Стельмахович [8]. «Кожен
батько, кожна мати, їхні діти мають усвідомити, що боротьба за українську мову – це
боротьба за майбутнє свого народу, його культуру, духовність, його обличчя серед
народів світу. Тому кожен із нас повинен дбати про мову як засіб творення національної
духовності та національної культури... Ми зобов’язані зміцнювати позиції нашої мови в
суспільстві, не допустити, щоб на нашому поколінні обірвався предковічний мовнокультурний зв’язок поколінь українського народу, що йде в майбуття з глибини
тисячоліть» – наголошує Андрій Бурячок [3].
Мова – невичерпне джерело розумового розвитку дитини, скарбниця всіх знань.
Слово виховує і розвиває дитину. Під впливом мови вдосконалюються її сприймання,
збагачуються знання про навколишній світ. Важлива роль у формуванні особистості
дитини, зокрема в розвитку її мови, належить сім’ї. Адже перші слова, перші речення вона
вимовляє в колі близьких людей – матері, батька, бабусі, дідуся. Навчання мови
починається змалку, коли дитина починає вимовляти перші слова. Батьки повинні
прагнути до того, щоб забезпечити правильний мовний розвиток дитини, починаючи вже з
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перших місяців її життя. Однак дехто з батьків вважає, що дитина починає навчатися
літературної мови лише у школі, і не звертає належної уваги на формування мови дітей у
дошкільному віці. Перестала українська мова бути престижною як засіб комунікації. А
громадяни незалежної України, незважаючи на економічні труднощі, готові платити
шалені гроші, щоб навчити своє дитя англійської чи німецької мови, але мало хто
докладає зусиль, щоб їхні діти опанували одну з найдосконаліших мов світу — свою
рідну, українську.
Згідно з теорією американських вчених Б. Лі Уорфа та Е. Сеіра, мова тісно пов’язана
з національною психологією, ментальністю, оскільки мислення, світогляд і поведінка
людей залежить від прийнятих форм кодової інформації, слововживання, від природи і
характеру мови, якою вони висловлюють свої думки і почуття та дії. Не випадково нині
боротьба проти української мови стала одним головних напрямів боротьби проти
української державності. Без української мови не буде української держави.
Одним з провідних принципів національного виховання в сімї має стати принцип
культуровідповідності – опанування молодими поколіннями певних набутків народної
культури. Природовідповідним і культуровідповідним А.Дістервег вважав виховання –
індивідуальне, національне, вселюдське. У статті «Зауваги про педагогіку і прагнення
вчителів» він зазначає, що завданням педагогіки є формування людини. Учитель,
вихователь має справу з індивідуумом, наділеним людськими задатками; з людиною
певної національності, наділеною певними національними особливостями; з людиною як
частиною людства. Звідси перед педагогікою постає три завдання – рахуватися з
особистістю і формувати її відповідно природних особливостей; своєрідності нації, до
загальнолюдських цілей .
Відомий український педагог Софія Русова твердила, найширшу демократизацію
освіти забезпечує кожній нації національне виховання яке створивши нові оригінальні,
самобутні скарби задля вселюдського поступу, через повагу до свого народу
виховуватиме в людях пошану до інших народів.
Ми повинні усвідомити: якщо ми хочемо мати власну державу, а не територію, якщо
хочемо мати український народ, а не населення – нам потрібна національна ідеологія.
Вона має стояти на позиції державності, обстоювати її інтереси, протистояти
антидержавницьким силам і тенденціям. Відчуття Батьківщини – найважливіше в людині,
воно визначає спрямованість особистості. Конче потрібно, щоб саме у зв’язку з цим
почуттям формувався духовний світ юної особистості, її ідеали, моральні потреби. За
переконливий приклад нам можуть правити багатоетнічні Сполучені Штати Америки –
щокроку в Америці ви побачите державний прапор; повсюдно панує державна символіка;
американці пишаються своїм американським паспортом, прославляють свою країну в
пісні: «Америка, Америка». У США із сотень етнічних груп склалася монолітна
американська нація – кожен вважає себе американцем, а тоді вже може додати –
іспанського, китайського чи українського походження. І жодного натяку про якусь
двомовність чи подвійне громадянство. І ніхто з тих, хто обрав громадянство США, не
нарікає, а докладає всіх зусиль, щоб якнайшвидше оволодіти державною мовою.
В основу освітньої політики нашої багатонаціональної держави також повинні бути
покладені ідеї, які сприятимуть об’єднанню людей різних національностей,
соціокультурних орієнтацій. Освітня система, що намагається забезпечити переваги одної
частини населення над іншою, не має перспектив, оскільки суперечить демократичним
принципам і не зможе сформувати справжніх громадян, здатних пишатися своєю країною.
Висновок. Американський досвід дає підстави стверджувати, що система освіти, яка
сповідує світоглядний плюралізм, віротерпимість, інтелектуальну свободу покликана
сприяти формуванню національної ідентичності, віри в майбутнє, оптимізму і патріотизму
громадян України, може успішно сприяти подоланню соціального песимізму, забезпечити
і функціонування державної мови і збереження культурних традицій кожної нації, і в
першу чергу, титульної, української. Система освіти, деполітизована й деідеологізована,
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може й повинна розглядатися як чинник зміцнення незалежності держави, поглиблення
докорінних перетворень в усіх галузях суспільного життя.
Ефективна освіта повинна відповідати потребам економіки, соціально - політичної
галузі, бути пов’язаною з потребами реальної життєдіяльності людини й сприяти
формуванню моральності, здорового способу життя, любові до праці - якостей, без яких
жодна країна не зможе досягти процвітання.
Література
1. Всеукраїнський перепис населення 2001 року [Електронний ресурс]/ Режим доступу :
httр://2001.ukrcensus.gov.ua
2. Бромлей Ю. В. Национальные процессы в СССР: в поисках нових подходов / Ю. В. Бромдей. – М.,
1998. – 179 с.
3. Бурячок А. Мова і консолідація нації / А. Бурячок // Вечірній Київ – 1996. – 12 січня.
4. Дроговоз В. Сучасні концепції патріотизму як змістова основа патріотичного виховання
студентської молоді / В. Дроговоз// Духовність особистості : методологія, теорія і практика: збірник
наукових праць. – Луганськ: Вид-во Східноукр. нац. ун-ту ім. В.Даля, 2006. – Випуск (6) 19 – С. 56-61.
5. Кресіна І. Українська національна свідомість і сучасні політичні процеси: Етнополітичний аналіз :
монографія / І. Кресіна. – К. : Вища шк., 1998. – 390 с.
6. Основи національного виховання : Конц. полож. / за заг. ред. В.Г. Кузя та ін. – К.: ІВЦ «Київ»,1993.
– С.109-112
7. Психологія / за ред.. Г.С. Костюка – К., 1968. – С.510
8. Стельмахович М. Г. Українська родинна педагогіка / М.Г. Стельмахович – К.: ІСДО, 1996. – С. 117
9. Ушинський К.Д. Избранные произведения / К.Д Ушинский – М.: Просвещение, 1968. – С.272-281
Щербань М. П.
НАЦІОНАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ І ПОЛІЕТНІЧНЕ СУСПІЛЬСТВО
Розглядаються проблеми національного виховання, формування національної свідомості в сім‘ї,
родині, поліетнічному суспільстві на сучасному етапі становлення української державності.
Ключові слова: національне виховання, національна свідомість та самосвідомість, свідомість та
самосвідомість, поліетнічне суспільство.
Щербань Н. П.
НАЦИОНАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ И ПОЛИЭТНИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО
Рассматриваются проблемы национального воспитания, формирования национального сознания в
семье, полиэтническом обществе на современном этапе становления украинской государственности.
Ключевые слова: национальное воспитание, национальное сознание и самосознание, сознание и
самосознание, полиэтническое общество.
Scherban N.P.
The paper deals with problems of national education, formation of national consciousness of the family and
multiethnic society at the present stage of the Ukrainian statehood.
Keywords: national education, national consciousness and self-awareness, consciousness and selfawareness, multiethnic society.

УДК 37.091.033-028
О.О. Буйдіна
(м. Полтава)
ВІЗУАЛІЗАЦІЯ ЗНАНЬ ЯК УМОВА ІНТЕГРОВАНОГО НАВЧАННЯ
Постановка проблеми. Система шкільної освіти характеризується наявністю
різноманітних і суперечливих тенденцій, що ґрунтуються на неузгодженості реального
навчального процесу із запланованою моделлю випускника загальноосвітнього
навчального закладу. Сьогодення вирізняється стрімким зростанням обсягу знань, що
інтенсифікує навантаження на мислення та свідомість школяра. Зазнає змін структура
повідомлень, які надходять до нього із зовнішніх джерел. Реакцією на швидке сприйняття
інформації, яка характеризується фрагментарністю і різнорідністю елементів, є
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формування «кліпового» мислення. Як наслідок, учень стає менш чутливим до
вербального стилю сприйняття, що пропонує йому традиційне шкільне навчання, й
орієнтується на візуальне представлення навчальної інформації – невимушеної та
доступної.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значущість візуального (зорового)
сприйняття в процесі пізнання світу та ключової ролі образу, розуміння необхідності
спеціальної підготовки дитини в умовах зростання інформаційного навантаження вперше
підкреслювалося в кінці 60-х років ХХ ст. у запропонованій американськими вченими
концепції «візуальної грамотності» (visual literacy), яка поєднувала в собі погляди
Дж. Дьюї, а також досягнення північноамериканських дослідників у галузі теорії
інформації та масової комунікації (Г. Лассуел, М. Маклюен, К. Шенон, В. Шрамм та ін.).
Згідно з концепцією людина в сучасному світі піддається впливові різноманітних
чинників природного та соціокультурного походження (усна та писемна мова, статичні та
динамічні образи, явища природи тощо), котрі необхідно сприйняти, зрозуміти і
належним чином застосувати.
Візуалізація знань здійснюється з урахуванням фізіологічних чинників її зберігання
в мозку й актуалізації в процесі розв’язання навчальних завдань. Дослідження психологів
П. Анохіна, Р. Арнхейма, P. Грановської, П. Зінченко, А. Лурії присвячені вивченню
механізмів, відповідальних за оброблення, поновлення і перетворення інформації через
зір; обґрунтуванню переваг об’ємного структурування інформації перед лінійною її
розтягнутістю аналогічно усному чи писемному мовленню; доведенню ефективності
поєднання слів із символами, звуками, образами, почуттями.
Педагогами теоретично обґрунтовано доцільність використання різноманітних
способів і форм візуалізації знань у навчально-виховному процесі. Питанню підвищення
результативності уроку на основі використання засобів візуалізації навчальної інформації
велика увага приділялась у працях П. Анохіна, П. Барабохи, В. Кузнецової, І. Павлова,
О. Ухтомського, В. Шаталова. Проблемі розроблення та застосування у навчальному
процесі засобів візуалізації навчальної інформації присвячені розвідки українських
(Н. Тарасенкова, Т. Матюшкіна) і російських (Н. Єжова, Н. Іванчук, О. Павлова,
Н. Рєзник) дослідників.
Мета статті. Визначити сутність візуалізації знань як умови інтегрованого навчання,
запропонувати інструменти та механізми її реалізації.
Виклад основного матеріалу. Більшість шкільних начальних предметів мають
інтегративний характер. Найчастіше – це інтеграція внутрішнього рівня. Зокрема, курс
шкільної хімії об’єднує змістові лінії, які є проекціями відповідних хімічних дисциплін і
відображають їх своєрідний конгломератний характер, дослідницьку практику і досвід
експериментальної діяльності. Навчальний матеріал різних тем тісно пов’язаний один із
одним: зміст одних є первинним для розуміння наступних, сформовані навички –
вихідними для формування складніших предметних умінь. При найменших недоліках у
засвоєнні знань виникають утруднення свідомого подальшого сприйняття інформації.
Обмін повідомленнями у системі, де постійно проходить процес семіотичної
диференціації, виникають нові знакові системи і спостерігається вільна взаємодія різних
мов, здійснюється на інтегральній основі. О.Я. Данилюк інтеграцію освіти визначає як
здійснення учнем під керівництвом учителя послідовного перекладу повідомлень із однієї
навчальної мови на іншу, у процесі чого відбувається засвоєння знань, формування
понять, поява особистісних і культурних смислів [5, с. 232]. Тому візуалізацію знань ми
розглядаємо як умову інтегрованого навчання – процес репрезентації об’єктивної
(зовнішньої) аудіальної, візуальної, тактильної (дотикової) інформації у суб’єктивних
(внутрішніх) формах, обумовлений дидактичними цілями. Навчальна інформація при
цьому не втрачає своєї сутності, її зміст унормований відповідними документами.
Позитивним є те, що учні навчаються працювати з великими обсягами навчальної
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інформації, відбираючи, структуруючи й упорядковуючи отримані знання, представляючи
їх у компактному, зручному для зорового спостереження вигляді.
У загальноприйнятому визначенні «візуалізація» (від лат. viso – дивлюся),
«візуальний» (від лат. vіsualіs – зоровий) означає видимий. «Візуальні спостереження» –
ті, які проводяться неозброєним оком або за допомогою оптичних приладів [6]. Відомі
педагогічні теорії схем (Р. Андерсон, Ф. Бартлетт) і фреймів (Ч. Фолкер, М. Мінський)
візуалізацію розглядають як зовнішнє представлення уявних внутрішніх (суб’єктивних)
образів, форма яких стихійно визначається механізмом асоціативної проекції; здатність
розуміти зображення, перетворювати індивідуальні знання у доступні для огляду моделі.
Візуалізацію не слід ототожнювати з унаочненням. Наочність завжди встановлює образ,
заданий ззовні, тому її споглядання – це пасивний процес. Візуалізація ж характеризується
презентацією продуктів інтелектуально-розумової діяльності людини.
Мета візуалізації – покращення передачі знань, стимулювання когнітивних процесів,
уміння аналізувати й синтезувати зорову реальність. Сутність засобів візуалізації знань
усвідомлювалася завжди. Утім практика довела, що візуальні засоби навчання традиційно
використовувалися тільки для ілюстрації того чи іншого об’єкта чи явища. Зразки речовин
і їх колекції, моделі (кристалічні ґратки, заводські апарати хімічних виробництв і
металургії, моделі атомів і т.д.), прилади і пристосування, інструменти (шпателі, ложки і
т.д.), лабораторний посуд, друковані таблиці (таблиці-плакати, схеми, діаграми, графіки і
т.д.) завжди вважалися необхідними елементами викладання та засвоєння навчального
предмета «Хімія». За їх допомогою значно ефективніше відбувається усвідомлення й
осмислення навчальної інформації, формування уявлень і понять, ознайомлення з
явищами та процесами, які не можуть бути відтворені в класі під час уроку тощо.
Із виникненням же різних педагогічних систем науковці, вчителі-практики почали
вивчати й інші можливості візуальних засобів, які крім наочно-образного мислення
дозволяють формувати й абстрактно-логічне. Візуалізована інформація не тільки ілюструє
протікання різноманітних процесів, але й робить доступнішими для сприйняття абстрактні
поняття, здійснює індивідуальний підхід у навчанні, посилює мотивацію навчання,
створює умови для розвитку творчого мислення учнів.
У межах даної публікації візуалізацію знань розглядаємо через систему
взаємопов’язаних процесів: візуального сприйняття, як розумової діяльності, спрямованої
на кодування зовнішньої (об’єктивної) візуальної, аудіальної, тактильної інформації у
внутрішні (суб’єктивні) візуальні образи засобами знакового мовлення, і візуального
перекладу – діяльності, що полягає в реконструкції та відтворенні відомих образів.
Щоб учень міг засвоїти знання, оперувати ними, їх потрібно належним чином
формалізувати, представити. Оформлення навчальної інформації для зорового сприйняття
здійснюється за допомогою знаків – засобів знакового мовлення, матеріальних предметів
(моделей), які придатні для чуттєвого сприйняття, виступають у процесі пізнання і
спілкування в ролі представника (замісника) іншого предмету (моделі), використовуються
для добування, зберігання, перетворення і передачі інформації про нього [3, с. 4].
У результаті дослідження нами було виокремлено три групи знаків для оформлення
навчальної інформації: 1) геометричні або образні – малюнки-ілюстрації, фотографії,
креслення, плани; 2) графічні, структурні – графи, схеми, таблиці, діаграми; 3) символьні,
серед яких виділено природні, які забезпечують вербальне мовлення, і штучні (формальні
або спеціальні) – (математичні формули, хімічні символи, емпіричні формули хімічних
речовин тощо). Стисло схарактеризуємо їх.
Геометричні (образні) знаки передбачають представлення об’єктів і предметів
хімічного змісту через ілюстрації: малюнки і фотографії. Роль малюнків у навчанні
досліджував Л. Виготський. Вчений доводив, що малювання виникає на основі
вербального мовлення, а перші дитячі малюнки скидаються на словесні поняття, які
повідомляють тільки суттєві властивості предметів[2]. При сприйнятті деякої картини
людина групує одні її частини з іншими. При цьому образ сприймається як одне ціле.
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Проте для малюнка, як засобу представлення навчальної інформації, відсутня гарантія
істинності. Малюнок обов’язково потребує коментарів. Реалістичне зображення об’єктів
передають фотоілюстрації. У навчанні вони використовуються при вивченні унікальних,
недоступних для безпосереднього спостереження об’єктів чи явищ (фотопортрет
історичної постаті, подія, природне явище і т. д.).
Графічна візуалізація знань надає представленій вербально навчальній інформації
структурованої (схематичної, табличної і т.д.) форми, допомагаючи систематизувати й
узагальнити знання. Різні автори для позначення схем і їх різновидів користуються
різними термінами: семантичні схеми, граф-схеми, множинні репрезентації понять,
ідеографічні описи, денотантні графи, дидактичні тезауруси, семантичні сітки,
структурно-логічні схеми тощо. В основі схеми лежить поняття сітки або графа, що
складаються з вершин (вузлів), з’єднаних між собою дугами або ребрами. Це площинна
фігура з вершинами, виконаними засобами знакового мовлення і лініями зв’язків.
Вершина в схемі – це навчальний елемент, а ребро – зв’язок між навчальними елементами.
Схема хімічного змісту – це не що інше, як рівняння хімічної реакції, ланцюжки
перетворень із відомими й невідомими елементами, схема генетичного зв’язку між
класами речовин. У навчанні хімії найпростішою моделлю схеми є зображення
структурної формули речовини. Порядок сполучення атомів відображений у структурній
формулі рискою, а вершини – це символи елементів.
Окремої уваги заслуговує формульна візуалізація – специфічний спосіб запису
змісту навчального матеріалу, який є природнім для хімії. Під формульним (аналітичним,
символьним) завданням навчальної інформації розуміємо запис змісту фрагмента
інформації за допомогою спеціальних символів. Формулу можна порівняти з малюнком,
відмінність між якими у позначеннях: формула використовує стандартні позначення із
алфавіту (списку) і має чіткі правила організації. Засоби даного способу розмежовуємо на
символьно-формульний і символьно-наочний. До символьно-формульних відносимо
штучно створені позначення. У випадку навчання хімії – це символи окремих хімічних
елементів, позначення йонів, формули сполук: Н, О, SO42-, Са2+, H2, H2O тощо. Їх
написання і правила організації потребують спеціального запам’ятовування, а
застосування – відповідного тренування.
До символьно-наочних засобів представлення навчальної інформації відносимо
символи, які своєю формою допомагають візуально сприйняти їх сутність. Так, символ
«↑» представляє рух вгору (у хімії ним позначають виділення газу), символ «↓» – рух униз
(означає випадання осаду в розчині).
Раціональною й ефективною формою опрацювання навчального матеріалу, у процесі
якої учні навчаються визначати ключовий термін, групувати навколо нього інші похідні
або додаткові навчальні елементи, конкретизувати родове поняття через перелік видових
тощо, є самостійне складання схем, таблиць, графіків. Опрацювання одного поняття
(візуальне сприйняття і візуальний переклад) передбачає з’ясування його родо-видових
зв’язків із іншими; виявлення ознак, спільних для множини об’єктів або притаманних
тільки конкретному тощо. Інформація у засобах візуалізації знань обов’язково
упорядкована за якимось принципом – алфавітним, кількісними показниками чи якісними
характеристиками тощо. Такий порядок дозволяє швидко знаходити певну інформацію.
Теоретичною основою основних прийомів візуалізації навчальної інформації
(ущільнення, узагальнення, моделювання) є концепції змістового узагальнення
(В. Давидов), укрупнення дидактичних одиниць (П. Ерднієв), систематизації локальних
структур навчального матеріалу (А. Сохор). Ущільнення знань здійснюється шляхом їх
кодування – скороченого запису окремих понять, величин, фактів за допомогою знаків.
Закодована порція навчальної інформації підлягає подальшій організації: узагальненню –
пошуку спільних і відмінних елементів, асоціативних, логічних, формальних зв’язків між
ними, і моделюванню – укрупненню елементів в єдиний комплекс, упорядкуванню й
структуруванню виділених інваріантних частин тексту, класифікації, установленню
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логічних зв’язків, конструкції елементів у єдину систему. Зауважимо, що внутрішня
(суб’єктивна) візуальна модель не є повною аналогією зовнішнього (об’єктивного), вона
відтворює тільки найсуттєвіші деталі, відрізняється динамічністю, дозволяє виконувати
уявні візуальні перетворення, операції, представлення.
Наприклад, вивчення основних класів неорганічних сполук починаємо із запису
конкретних формул речовин, характеристика яких дозволить вивести загальну формулу
того чи іншого класу. При вивченні теми «Основи» – це NaOH, KOH, Al(OH)3, Ca(OH)2,
Ba(OH)2, Cr(OH)3 і т.д. Аналізуючи формули, учні впізнають однакові елементи (–ОН),
підкреслюють їх чи беруть у рамку (NaOH, KOH, Al(OH)3, Ca(OH)2, Ba(OH)2, Cr(OH)3).
Фрагменти інформації, що залишилися поза підкресленням, ототожнюють із деякими
відомими об’єктами або поняттями: символи металічних елементів позначають знаком
Ме, а індекси, які показують валентність металу – х. Кінцевий результат роботи має
X

I

Me(OH) x .
вигляд –
За характером змісту ми розрізняємо візуалізацію фактичних знань і візуалізацію
операційних знань. Візуалізація фактичних знань передбачає представлення тверджень
про хімічні об’єкти, їх властивості, зв’язки. Це правила і їх доцільно використовувати при
засвоєнні, повторенні й узагальненні теоретичних знань. Візуалізація операційних знань
описує правила трансформації об’єктів хімічної галузі. Це можуть бути алгоритми,
приклади розв’язування задач, складання рівнянь хімічних реакцій, окисно-відновних
реакцій, інструкції тощо.
Висновки. Тезисно сформулюємо основні положення візуалізації знань як умови
інтегрованого навчання. Інтеграцію розглядаємо як обмін повідомленнями в середовищі,
де постійно виникають нові знакові системи і взаємодіють різні мови. Візуалізація
спрямована на інтерпретацію об’єктивної візуальної, аудіальної, кінестетичної інформації
у суб’єктивні візуальні образи. Візуалізація знань включає сприйняття зовнішньої
(об’єктивної) візуальної, аудіальної, кінестетичної інформації, шляхом її кодування,
узагальнення й моделювання у внутрішні (суб’єктивні) візуальні образи, і переклад –
реконструкцію і відтворення відомих образів. У якості інструментів візуалізації знань
розглядаємо засоби знакового мовлення – матеріальні предмети (моделі), які придатні для
чуттєвого сприйняття, виступають у процесі пізнання і спілкування в ролі представника
(замісника) іншого предмету (моделі), використовують для одержання, зберігання,
перетворення і передачі інформації про нього.
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О.О. Буйдіна
ВІЗУАЛІЗАЦІЯ ЗНАНЬ ЯК УМОВА ІНТЕГРОВАНОГО НАВЧАННЯ
З‘ясовано сутність візуалізації знань. Описано графічні, геометричні і символьні засоби знакового
мовлення, які можна використовувати для візуального оформлення навчальної інформації. Проаналізовано
способи візуального опрацювання навчальної інформації.
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Е. А. Буйдина
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ЗНАНИЙ КАК УСЛОВИЕ ИНТЕГРИРОВАНОГО ОБУЧЕНИЯ
Выяснено сущность визуализации знаний. Описаны графические, геометрические и символьные
средства знаковой речи, которые можно использовать для визуального оформления учебной информации.
Проанализированы способы визуальной обработки учебной информации.
Ключевые слова. Интеграция, визуализация знаний, знак, визуальный перевод, визуальное восприятие.
EA Buydina
DISPLAY OF KNOWLEDGE AS A CONDITION OF TEACHING INTEGRATION
It is found out essence of visualization of knowledge. Graphic, geometrical and symbolical means of the sign
speech which can be used for visual registration of educational information are described. Ways of visual
processing of educational information are analysed.
Keywords. Integration, visualization of knowledge, sign, visual translation, visual perception.

УДК 159.98
Я.В. Сухенко
(м. Полтава)
ПСИХОЛОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ПЕДАГОГА ЯК ЧИННИК
ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У СИСТЕМІ ОСВІТИ
Актуальність проблеми. Інтеграційні процеси, що відбуваються на сучасному етапі
в освітній галузі, мають глобальний характер і при цьому не є простими. Тому педагог,
який ініціює, реалізовує і бере на себе відповідальність за них, насамперед, має бути
відкритим до нового у найширшому сенсі цього слова: до нових знань, до нових дій, до
нових умов, до нових перспектив. Психологічна компетентність педагога, що зумовлює
ефективність виконання ним професійних завдань, набуває у даному контексті особливої
актуальності.
У загальному розумінні інтеграційні процеси характеризуються тенденцією до
встановлення взаємозв’язків, взаємозалежністю та взаємообумовленістю між елементами.
Наразі існує значна кількість понять, які відображають багатовекторність і
різноплановість інтеграційних процесів у системі освіті на сучасному етапі її розвитку.
Поняття інтеграція в освіті охоплює такі процеси як: інтеграція української освітньої
системи у світовий освітній простір; установлення внутрішньо предметних і
міжпредметних зв’язків у педагогічному процесі; створення інтегрованих курсів, блоків і
модулів; інтеграція природничого та гуманітарного типів наукового знання; інтеграція та
соціальна адаптація дітей мігрантів, а також соціальна інтеграція учнів. Під освітньою
інтеграцією розуміється соціалізація й адаптація дітей з особливими освітніми потребами,
що включає спеціалізовану корекційну допомогу, психологічну підтримку і навчання у
загальноосвітніх навчальних закладах. Педагогічна інтеграція – це процес і результат
розвитку, становлення та формування багатовимірної особистісної цілісності в умовах
реалізації інтегративно-педагогічної діяльності. Інтеграція освіти передбачає
інтеріоризацію змісту освіти у свідомості учнів, їхню смислотворчу діяльність у взаємодії
з педагогом [6].
Метою даної статті є визначення та аналіз особливостей психологічної
компетентності педагога (з акцентом на не директивному управлінні динамікою
колективного суб’єкта психолого-педагогічної взаємодії), що сприяють інтеграції змісту
освіти у свідомості учнів і оптимізують дані процеси.
Виклад основного матеріалу. Психологічна компетентність педагога представляє
собою цілісну характеристику рівня його професійної підготовки, що базується на
загальнопрофесійних психолого-педагогічних знаннях, набутих уміннях, в єдності з
професійно важливими якостями та спрямованістю особистості [7].
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Готовність до змін, толерантність до невизначеності, креативність, конгруентність,
гнучкість, здатність бути продуктивним у груповій роботі – насамперед такі риси
характеризують особистість сучасного педагога та утворюють ядро його психологічної
компетентності.
Ключовим професійним умінням сучасного вчителя, що забезпечує особистісно
орієнтоване навчання та сприяє ефективній інтеграції змісту освіти, є фасилітація
(недирективне управління) групових процесів. Зупинимося більш докладно на
психодинамічній та змістовій характеристиках колективного суб’єкту психологопедагогічної взаємодії, оскільки розуміння специфіки групової динаміки є невід’ємною
складовою психологічної компетентності педагога та чинником, що визначає
ефективність інтеграції змісту освіти у свідомості учнів.
Стосовно групи людей, що виступають як єдине ціле та здатних продемонструвати
свою суб’єктність, дослідниками використовуються такі поняття як «колективний суб’єкт
діяльності», «інтерсуб’єкт», «полісуб’єкт», «соціальна екосистема» [1, 3, 4, 5].
Колективний суб’єкт психолого-педагогічної взаємодії (далі КСППВ) являє собою
специфічну соціальну групу, що розвивається в умовах психолого-педагогічної взаємодії.
А. Л. Журавльов виділяє три найважливіші властивості групи, які, на його думку, є
необхідними та фактично критеріальними при описанні колективного суб’єкта:
взаємозв’язки між членами групи, що не обмежується просторово-часовими зв’язками, а
являють собою таку сукупність, «яка стає основою формування психологічної готовності
до певних форм (видів) спільної активності, що і є найбільш принциповим»; їх спільна
активність та групова саморефлексивність. Композиції цих параметрів та домінування
певної ознаки в них дозволяють виділяти різні прояви суб’єктності групи: «від
елементарних форм взаємозв’язку (потенційної суб’єктності) через різноманітні форми
(можливо, і додаткові рівні) спільної активності (реальної суб’єктності) до різних, у тому
числі від простих до найскладніших, форм групової саморефлексії як особливої, такої, що
якісно відрізняється від інших форм спільної активності та виявляється далеко не кожною
групою – такий рівневий розвиток може бути характерним для колективного суб’єкта» [3,
с. 66 70].
Базовим критерієм у типології колективного суб’єкта, розробленій І. В. Вачковим,
обрано рівень взаємодії між суб’єктами. В якості основної одиниці аналізу групової
взаємодії ним обрано стосунки між суб’єктами, які входять до колективного суб’єкта та
розуміються як «складне, багатокомпонентне та багаторівневе утворення, що встановлює
зв'язок між суб’єктом, різними об’єктами та суб’єктами, багате простором своїх
потенційних та актуальних смислів, яке включає в себе ідеї цілісності, активності,
розвитку, взаємодії, діалогічності, рефлексивності, творчості» [1, с. 151]. Передсуб’єктна
взаємодія розуміється як відсутність реальної взаємодії та позначається як нульовий
рівень колективного суб’єкта. Суб’єкт-об’єктним стосункам, що спрямовані на
використання інших у власних цілях, відповідає рівень атомарного колективного суб’єкта.
У межах суб’єкт-суб’єктної взаємодії розрізняються три типи колективного суб’єкта:
корпоративному типу колективного суб’єкта, члени якого орієнтуються на шаблонне
відтворення звичних зразків поведінки, але з урахуванням суб’єктності партнерів,
відповідає групоцентрований рівень взаємодії. Для полісуб’єктної взаємодії характерною
ознакою виступає здатність вибудовувати не лише внутрішньогрупові – інтерполісуб’єктні, а й міжгрупові – інтра-полісуб’єктні відносини. Досягнення найвищого
рівня взаємодії, якому відповідає універсальний полісуб’єкт, характеризується особливою
духовною близькістю між суб’єктами та короткочасністю, трапляється вкрай рідко й
схоже на «прориви», тоді як полісуб’єктна взаємодія на рівні полісуб’єкта спільної
діяльності більш тривала й може виникати в спільнотах різного типу (навчальній групі,
сім’ї, психотерапевтичній групі та ін.). Кожен із виділених типів колективного суб’єкта
характеризується вираженими певною мірою ознаками: здатністю бути суб’єктом та
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усвідомлювати систему відношень між суб’єктами, спільними творчою активністю та
семантичним простором, спрямованістю на саморозвиток [1].
Одним із сучасних вітчизняних особистісно орієнтованих підходів до надання
психологічної допомоги та навчання є екологічна фасилітація. П. В. Лушин, засновник
даного напрямку вважає, що психодинаміка КСППВ, з одного боку, містить елементи
рівноправної неманіпулятивної взаємодії, з іншого – «витонченого ведення», або
управління складною нелінійною логікою розвитку відкритої системи та включає ряд
стадій, які відображають трансформацію позицій його учасників. Перша стадія –
«директивності» як ініціація однією із сторін виходу на більш глибокі смислові рівні
взаємодії. Друга – «конфронтації/антагонізму» як створення необхідних умов для
майбутнього розподілу відповідальності. На третій стадії «фасилітації/використання»
з’являються ознаки формування нового колективного суб’єкта, оскільки фасилітатор
використовує позиції учасників як джерело ресурсів або як «склад» для побудови нової
групової ідентичності. На четвертій стадії «кооперації/співпраці» груповий процес
спрямовується на визначення спільного смислового поля або групової ідентичності,
супроводжується визначенням позиції кожного, прийняттям її іншими, виникненням
групових катарсичних явищ та індивідуальних інсайтів. Стадія п’ята – «розширення
можливостей/підпорядкування», по суті, є «початком кінця», оскільки дослідження
особливостей нової ідентичності учасниками групи веде до розширення її меж, смислова
єдність підтримується лише на емоційному рівні, як згадки про пережитий позитивний
спільний досвід. На останній стадії «завершення/індиферентності» учасники
демонструють ознаки нової конфронтації, яка стимулює фасилітатора до більш
директивної позиції, яка у свою чергу стимулює новий виток розвитку. Якщо фасилітатор
не сприймає виклик групи, вона розпадається для того, щоб відродитися на новому рівні
або в іншому місці [5, с. 218 233].
Формування навичок екологічної фасилітації у педагогів відбувається під час
тренінгового навчання. Тренінгова група, або проблемно-орієнтована група, розглядається
як відкрита динамічна система, що має здатність до самоорганізації, самостійно визначає
свої цілі та засоби їх досягнення. В основу організації і проведення тренінгів закладено
основні принципи, що відображають системне розуміння групового процесу з базовою
тенденцією до самоорганізації і трансформації, а також ураховують взаємообумовленість
його елементів:
• Принцип абсолютного позитивного прийняття означає, що право на висловлювання
своєї позиції та її зміст – це справа спільного обговорення на рівні колективного суб’єкта.
• Принцип переходу «порядок через хаос» полягає в інтерпретації непередбачуваних
і негативних реакцій із боку учасників як природних, так і, найчастіше, необхідних
інтегруючих реакцій на певні моменти групової динаміки. У даному випадку хаос є
свідченням можливості переходу на більш високі рівні розвитку колективного суб’єкта.
• Принцип невизначеності групового процесу свідчить про те, що швидкість, стиль
та результати групового процесу не можуть бути заздалегідь передбачені, оскільки
особистість, група та зміст програми є складовими єдиного цілого, і елемент, який на
певному етапі роботи стримує систему, згодом може взяти на себе конструктивну
функцію та стимулювати виникнення неадитивних новоутворень.
• Принцип колективного суб’єкта як спільної групової ідентичності, взаємного
включення та розподіленої відповідальності як засіб забезпечення «... єдності та
різноманіття, автономії і взаємозалежності, індивідуального здоров’я як елементу та
результату групового здоров’я.
• Принцип профіциту, згідно з яким кожна людина – це безмежний і неповторний
ресурс, члени групи в процесі взаємодії розглядаються «...не як клієнти-отримувачі, а як
учасники системи «взаємовигідного інвестування», і зовсім не обов'язково в спільну
справу, цілком допустимо кожен у свою» [5, с. 212–213].
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Висновок. Інтеграційні процеси, що відбуваються у системі освіти, зумовлюють
специфічні вимоги до психологічної компетентності педагога. Інтеграція змісту освіти у
свідомості учнів на засадах особистісно орієнтованої освіти забезпечується, насамперед,
професійними знаннями, особливим особистісним профілем педагога та його здатністю до
недирективного управління груповими процесами. Одним із засобів формування умінь
педагогів щодо недирективного управління психодинамікою колективного суб’кта
психолого-педагогічної взаємодії є тренінгове навчання, що базується на засадах
екофасилітативного підходу.
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Я.В. Сухенко
ПСИХОЛОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК ЧИННИК ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У СИСТЕМІ
ОСВІТИ
У статті проаналізовано особливості психологічної компетентності педагогів, які забезпечують
сучасні інтеграційні процеси у системі освіти, виокремлено її ключові елементи та висвітлено основні
підходи до формування.
Ключові слова: колективний субєкт психолого-педагогічної взаємодії, екофасилітація,
толерантність до невизначеності, психологічна компетентність.
Я.В. Сухенко
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ КАК ФАКТОР ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В
СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ
В статье проанализированы особенности психологической компетентности педагогов, выделены
ключевые елементы и обозначены основные подходы к ее формированию.
Ключевые
слова:
коллективнный
субъект
психолого-педагогческого
взаимодействия,
екофасилитация, толеранность к неопределенности, психологическая компетентность.
Y. Sukhenko
PHYCOLOGYCAL COMPETENCE AS AN ELEMENT OF INTEGRATIVE PROCESSES IN THE
SYSTEM OF EDUCATION
In the article the pecularities (features) of psycological competence of pedagogs are analysed, the key
elements are marked out and the main approaches to its formation are denominated.
Key words:collective subject, ecofacilitation, tolerance to uncertainty, psycological competence
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Т.О. Бондар
(Полтава)
«ФІЛОСОФІЯ ДЛЯ ДІТЕЙ» ЯК ІНТЕГРАТИВНА ДИСЦИПЛІНА: ПЕРСПЕКТИВИ
ДЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ
Постановка проблеми. Метою будь-якої інтеграції є цілісність, максимально
ефективне й доцільне поєднання певних елементів, принципів та систем, їх
взаємопроникнення та взаємодія задля покращення результату – якості того чи іншого
процесу, продуктивності виробництва, ефективності навчання тощо. Втім, інтеграція в
освітній галузі (поєднання окремих методик, підходів, створення нових інтегративних
дисциплін) має за мету не лише оптимізацію навчального процесу і підвищення його
продуктивності, але і є важливим стратегічним та світоглядним чинником. Адже освіта –
вагомий інструмент соціалізації особистості, трансляції культурних кодів, формування у
нового покоління відповідних ціннісних орієнтирів, установок та адекватної підготовки до
майбутнього.
Таку адекватність в умовах інформаційного суспільства може забезпечити лише
освітня система, що зорієнтована на формування і розвиток у школярів цілісної, а не
мозаїчної картини світу, набуття ним навичок критичного мислення, креативності, вміння
аналізувати і продукувати інформацію.
При цьому, як слушно зауважують російські дослідники А.Огурцов та В.Платонов,
мова йде вже не просто про синхронізацію проблем сучасної педагогіки та філософії, а
«про створення міждисциплінарних дослідницьких програм відповідно до численних
аспектів освіти, які змогли б дати відповіді на виклики сучасної людської цивілізації, …
про визначення того типу культури і цивілізації, які освіта передбачає відтворювати в
майбутньому і на які будуть орієнтуватися усі її підрозділи, ... визначення характеристик
особистості, готової до самозміни, її установок, що дають можливість особистості змінити
саму себе і навколишні обставини» [цит. за: 10, С. 4].
Серед перспективних міждисциплінарних програм та курсів нового типу особливу
увагу дослідників привертає потенціал та здобутки програми американського філософа і
педагога М.Ліпмана «Філософія для дітей», яка була створена ще наприкінці 60-х років
ХХ ст., але розвивається у руслі ідей рефлексивної освіти та зорієнтована на формування
критичного, креативного, турботливого та колективного мислення учнів [див.: 1, С.7].
Дана програма має значний розвивальний вплив на учнів, створюючи інструментарій
(відповідні навички) для більш ефективного засвоєння ними багатьох інших дисциплін та
на сьогодні визнана міжнародною, будучи поширена більше, ніж у 50 країнах світу [див.:
13, С.6].
Аналіз актуальних досліджень. Тематика розвитку критичного мислення на
сьогодні є досить широко висвітлена у працях як закордонних авторів (серед яких
Х.Альберт, Д.Дьюї, К.Меридіт, Р.Пауль, Ж.Піаже, К.Поппер, Д.Стіл, Ч.Темпл, Д.Халперн,
П.Фрейре та ін.), так і вітчизняних дослідників (С.Мірошник, В.Мисан, О.Пометун,
С.Терно, О.Тягло та ін.). Питанням упровадження філософії у школі присвячені ґрунтовні
дослідження О.Бреніф’є, К.Ліндопа, М.Ліпмана, А.Марголіса, Дж.Парка, Л.Ретюнських,
М.Тєлєгіна, А.Шарп, Н.Юліної. Із сучасних українських науковців дослідженням
програми «Філософія для дітей» займаються Н.Адаменко [1], Н.Гавриш та О.Лінник [4],
О.Горбачук-Наровецька, Г.Іванчук, Ю.Кравченко, О.Рогачова. Втім, питання
співвіднесення методу цілісного навчання філософствуванню з 1 по 11 клас, який
пропонується програмою М.Ліпмана, та методу традиційної програми вивчення філософії,
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введеної для вивчення в українських школах в 10-11 класах (профільного рівня), на нашу
думку, висвітлено недостатньо.
Тож метою нашої статті є розгляд «Філософії для дітей» як інтегративної
дисципліни, аналіз її перспектив та відмінностей порівняно із традиційним курсом
шкільної філософії в 10-11 класах (профільного рівня) в Україні.
Виклад основного матеріалу. Ідея викладання філософії дітям як окремої
дисципліни у різні часи зустрічала як захоплену підтримку, так і чимало заперечень –
причому і перше, і друге висловлювалось майже однаково часто з боку різних учасників
освітнього процесу – вчителів, батьків, дітей та самих філософів. Аргументи теж
наводились доволі різноманітні, однак усі вони, майже без винятку, торкались однієї
сфери – формування дитячого мислення та впливу, який філософія здійснює (чи не
здійснює) на нього.
Сьогодні в Україні філософію як окрему шкільну дисципліну пропонується вивчати
учням загальноосвітніх навчальних закладів профільного рівня в 10 та 11 класах: спершу в
курсі «Історії філософії», потім – «Філософії». Дані курси, як зазначають у програмі
розробники, мають допомогти дітям «освоїти теоретичну і методологічну інтелектуальну
спадщину та неоціненний, найбагатший категоріальний апарат, необхідний для успішної
теоретичної і практичної діяльності» та посприяти формуванню «філософської культури
мислення; … здатності аналізувати світоглядні проблеми на підставі критичного
залучення масиву аргументів щодо тих чи інших філософських концепцій; … вмінню
творчо аналізувати явища і процеси навколишньої дійсності; зіставляти філософські,
світоглядні ідеї з практикою суспільного життя» тощо [9]. Зважаючи на таку розгорнуту
мету, завдання курсу ставиться теж доволі широко – «сформувати уявлення про предмет
«історія філософії», про найважливіші філософські системи та видатних мислителів, які
зробили значний внесок у вирішення «вічних» проблем людства, ознайомити учнів, які
вивчають філософію, з її різними напрямами, течіями, школами, системами та основною
філософською проблематикою в процесі її виникнення, становлення та розвитку» (див.:
[5]).
Попри те, що особливу увагу розробники зосереджують на важливості активної
позиції учнів у навчальному процесі та їхній самостійній роботі, декларуючи перехід «від
методики, типовою особливістю якої є пояснювально-ілюстративний характер викладання
в поєднанні з подальшою перевіркою результатів запам’ятовування учнем чергової теми,
до методики, основним змістом якої є організація активної самостійної роботи, в процесі
якої учні вчаться глибоко продумувати висновки природознавчих і гуманітарних наук,
міфології, релігії і філософії, усвідомлювати на їх основі свій життєвий досвід, критично
ставиться до фактів реальної дійсності, переробляючи набуті знання під час вивчення всіх
навчальних предметів і нові світоглядні положення у власні погляди на навколишній світ,
на своє місце в пізнанні і перетворенні світу відповідно до власних потреб й інтересів», в
цілому пропонована програма є зразком т.зв. традиційного (інформативного, знаннєвого)
підходу (див.: [7, 29]) до вивчення філософії.
Втім, чи є даний формат (зміст та концепція програми, форма викладу, вік дітей
тощо) викладання філософії найбільш оптимальним для української школи? Як він
співвідноситься з ефективними практиками вивчення дітьми філософії в інших країнах?
Актуальність відповіді на дані питання зумовлена тією важливою функцією, яку
сьогодні покладено і на філософію, і на систему освіти в цілому.
Гострий, переломний період, який переживає зараз наша країна, потребує
максимальної консолідації сили і максимального використання усіх наявних ресурсів для
остаточного виходу зі стану, який П.Фрейре, описуючи постколоніальну Бразилію,
характеризував як стан «напів-перехідної-свідомості» [див.: 12, С.32] – стан, коли після
руйнації замкнених відчужених суспільств люди «виходять на поверхню» вже не просто
як спостерігачі, а як активні учасники, котрі випростовують плечі і, відмовляючись
очікувати, прагнуть втручання [12, С.29]. Допомогти цим людям подолати опір еліт (котрі
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усіма силами намагаються зберегти старий лад, в якому вони домінували), опір власної
колоніальної свідомості і критично увійти в історичний процес, де рішення приймаються
«разом із населенням, а не для нього чи з нав’язуванням їх йому» і покликана освіта. Вона,
за словами П.Фрейре, має піти до людей і допомогти їм зрозуміти «саму свою здатність до
розуміння», здатність до вибору [12, С.32].
Втім, виконати таку важливу функцію освіта спроможна лише за умов, якщо вона
сама виходить за межі старої авторитарної (тоталітарної, колоніальної тощо) системи і
може стати дійсно потужним ресурсом для розвитку мислення та упровадження змін.
Дуже чітко різницю між традиційним (знаннєвим, інформаційним, банківським) та
рефлексивним підходами в освіті показав американський філософ і педагог Метью
Ліпман.
Традиційний підхід, на його думку, характеризується такими ознаками: (1) освіта
полягає в передачі знання від тих, хто знає, до тих, хто не володіє знанням; (2) пізнання
спрямоване на світ, наше знання світу є недвозначним, певним, не містить загадок; (3)
знання розподілено по дисциплінах, які не перетинаються і в своїй сукупності вичерпують
пізнаваний світ; (4) учитель грає авторитарну роль в освітньому процесі, бо тільки вчителям
відомо, чи можуть учні засвоїти те, що вони знають; (5) учні оволодівають знаннями
шляхом поглинання інформації, тобто якихось конкретних даних; освічений розум – це
розум, напханий знанням [цит. за: 13, 98].
Іншими словами – діяльність учня спрямована на вивчення висновків, а не
дослідження проблем. Протилежний підхід до навчання пропонує так звана
«рефлексивна» освітня парадигма.
До речі, приклад саме описаного вище непродуктивного, нарративного навчання
описував бразильський педагог і філософ П.Фрейре у роботі «Освіта як практика
звільнення», порівнюючи акт навчання з роботою банківської системи. «Освіта, – писав
П.Фрейре, – перетворюється в акт розміщення інформаційних внесків, в процесі якого
учні постають у ролі сховищ, депозитаріїв, а викладачі грають роль вкладників,
депозиторів. Замість спілкування викладач видає повідомлення, здійснює внесок (подібно
вкладу в банк), який учень терпляче приймає, запам'ятовує і відтворює… Перед нами
обмежуюча «банківська» (англ. ―banking‖ «банківський», «обмежуючий») концепція
освіти, в якій все, що учням дозволяється, – це приймати, розкладати по поличках і
зберігати внески» [11].
Про недопустимість такого підходу до викладання філософії, його поверхневість і
безперспективність ще в кінці ХІХ - початку ХХ ст. писав український педагог і перший
академік-філософ НАНУ О. Гіляров. Коли у Києві на поч. ХХ ст. розгорілась справжня
дискусія щодо доцільності введення філософії у гімназії, він застеріг: «оскільки філософія
не містить жодних сталих та завершених знань, вона є повністю результатом
особистісного світорозуміння, яке ґрунтується на вільній критиці всієї дійсності і на такій
же вільній творчості, а тому не ставить собі іншої мети, крім пошуку істини» [цит. за: 6]. І
саме це унеможливлює, на думку О.Гілярова, її повноцінне існування в умовах
тогочасних гімназій: «з усіх загальноосвітніх курсів, – зазначав дослідник, – він (курс з
філософської пропедевтики – Т.Б.) був би найбільш загальноосвітнім і при належному
ставленні до нього, розширив би розумовий кругозір учня та підняв його розумовий
рівень. Але у нас ... в сучасних умовах таким чином ставити це питання неможливо, а
тому, якби ми і запровадили в своїх гімназіях викладання філософії, то воно врешті
звелося б до млявого лицемірства і затьмарення. Можливо, тоді довелось би замість
філософії учням викладати будь-які розумові викиди нездатних учителів» [цит. за: 6].
Щодо особливостей рефлексивної парадигми, її домінуючими настановами є зовсім
інші: (1) навчання – це результат участі в керованому учителем дослідному
співтоваристві, однією з цілей якого є досягнення розуміння та гарного судження; (2)
учнів спонукають думати про світ, наше знання про нього презентується як двозначне,
невизначене і загадкове; (3) дисципліни, в рамках яких відбувається дослідження, не
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вважаються вичерпними, допускається їх перетин; їх ставлення до свого змісту досить
проблематичне; (4) позиція вчителя не авторитарна, вона відкрита до спростування (тобто
готовності визнати помилку); (5) передбачається, що учні стають вдумливими,
рефлексивними, все більш розважливими і розсудливими; (6) фокус освітнього процесу
спрямований не на поглинання інформації, а на осягнення внутрішніх відносин
досліджуваних предметів [цит. за: 13, С.98-99].
За словами М.Ліпмана, рефлексивна парадигма розглядає освіту як дослідження, в
той час як для стандартної парадигми притаманне інше бачення, з чого і породжуються
суперечності щодо умов протікання навчання та переслідуваних цілей. Існує відмінність
між тим, що зроблено, і тим, як зроблено. Наприклад, в стандартній парадигмі вчителя
опитують учнів; в рефлексивної парадигмі вчителі та учні задаються питаннями. У
стандартній парадигмі вважаються, що учні мислять тоді, коли вони вивчили те, чому їх
навчають; в рефлексивної парадигмі – коли вони беруть участь в співтоваристві
дослідників [цит. за: 13, 99].
Яскравим прикладом рефлексивної освіти може бути розроблена у кінці 60-х років
ХХ століття М.Ліпманом та його колегами з Монтклерського університету (США) якраз і
є програма «Філософія для дітей».
Програма курсу розрахована на використання у школі з 1 по 11 клас і має вражаючі
результати: у дітей, які пройшли філософські класи за цією методикою, як показали різні
системи тестування, успіхи у математиці на 36% вищі, ніж у класах, де філософія не
викладалась, а успіхи з гуманітарних предметів ще вагоміші – 66%. Перш за все курс
спрямований на розкріпачення можливостей інтелекту і розвиток у дітей самостійності
мислення та соціальної відповідальності. Його головні принципи:
1) навчати філософствуванню, а не інформації про філософію;
2) проблемна подача філософського знання;
3) перетворення класу в співтовариство дослідників і організація уроку за
принципом сократичного діалогу;
4) надання учням замість підручників художніх повістей та оповідей, які мають
філософське навантаження і провокативний характер, що стимулює до розмірковування
[див.: 13, С.6].
Попри надзвичайну популярність у світі, в Україні програма М.Ліпмана поки що не
має системного розвитку чи координації на державному рівні. Зважаючи на недостатню
дослідженість та адаптацію даної програми до реалій української школи, на базі кафедри
філософії і економіки освіти Полтавського обласного інституту післядипломної
педагогічної освіти імені М.В.Остроградського створено спеціальну дослідницьку групу
вчителів (СДГ) «Філософія у школі», одним із напрямків роботи якої є вивчення цієї та
низки інших моделей шкільної філософської освіти та визначення шляхів їх упровадження
в освітній простір регіону.
Щодо специфіки викладання курсу класичної філософії в українській школі, варто
також наголосити на проблемі, яку російський філософ В.Миронов позначає як
«нерозрізнення рівнів філософської освіти», вважаючи її однією з типових помилок
багатьох освітніх систем, за яких студенту будь-якого ВНЗ за рік намагаються дати той
же матеріал, що і на філософському факультеті університету, тільки в стислому вигляді, а
учню школи – скопійовану і лише дещо спрощену програму ВНЗ. На думку названого
автора, яку ми також поділяємо, подібний шлях є неправильним і шкідливим, адже нічого,
крім відрази до філософії, він викликати не може [див.: 8]. Адже навіть Кант вводив чітке
розмежування двох рівнів філософії, що виконують різні завдання: школярську,
знайомитися з якою слід на ранніх стадіях навчання, у школах, гімназіях і ліцеях, інакше
кажучи, у рамках середньої шкільної освіти, та філософію як філософську мудрість,
особливу науку про останні цілі людського розуму, що виявляє значення для людини всіх
інших видів знання [8]. На переконання В.Миронова, перший рівень – це рівень
«популярної історії», те, що повинна знати кожна культурна людина, не філософія як така,
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а лише те, що розуміли під нею інші люди. За такого підходу, у школі, як зазначає автор,
«людина філософствувати не навчиться, але позитивне знання про філософію вона
одержати може» [там само].
Серйозною проблемою у викладанні філософії, на жаль, залишається і недостатня
кількість кадрів із фаховою філософською освітою, рівень підготовки яких, як правильно
зазначає В.С.Возняк, дозволив би їм «бути здатними у гранично обмежений час – ні, не
―запакувати матеріал‖, а простежити і виразити логіку руху думки і причому представити
рух цієї логіки не у цехово-професійних термінах, а живою, зрозумілою дітям мовою, щоб
це їх зачепило, завело, щоб вони раптом відчули: все це – про них, саме про них, нині
живущих» [3]. Втім, зважаючи на недостатню кількість таких спеціалістів, курс філософії
у школах читають переважно вчителі суспільних дисциплін, що не мають спеціальної
філософської освіти.
Звичайно, що розглянутим колом питань проблеми введення і використання
шкільною освітою філософії далеко не обмежуються. Їх детальний і глибокий аналіз
потребує окремого дослідження.
Висновки. Вибір формату викладання філософської освіти у школі (як і зміни
філософії освіти в цілому) для України зараз є особливо актуальним, адже у перехідні,
«переломні» для соціуму часи, коли відбуваються процеси перебудови суспільних
структур та переосмислення традиційних систем цінностей, філософія (як і освіта загалом)
набуває особливого значення і виступає як надзвичайно потужний ресурс для розвитку
мислення та для упровадження змін. Важливо, як ми цей ресурс використаємо, чи стане
він дієвим інструментом, чи залишиться лише невикористаною можливістю.
Адже, знаходячись в рамках традиційної «знаннєвої» освітньої парадигми, навіть
такий незвичний навчальний предмет як філософія з неймовірно потужним розвивальним
та трансформуючим потенціалом знаходиться під загрозою перетворення на буденну,
нецікаву і перенавантажену дисципліну, що може стати для дитини чи не найвідчутнішим
щепленням від любові до філософії на все життя.
Цього допустити ні в якому разі не можна. Тому головною проблемою навчання
філософії у школі зараз, на нашу думку, є навіть не обґрунтування її важливості чи
доцільності, а вибір найбільш ефективного способу, за допомогою якого ми можемо
цікаво і захопливо донести її до дитини. Таким ефективним способом нам видається саме
рефлексивний підхід.
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«ФІЛОСОФІЯ ДЛЯ ДІТЕЙ» ЯК ІНТЕГРАТИВНА ДИСЦИПЛІНА: ПЕРСПЕКТИВИ
ДЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ
Розглядаються особливості програми М.Ліпмана «Філософія для дітей» як
інтегративної дисципліни, спрямованої на розвиток критичного і креативного мислення
учнів, здійснюється порівняння її зі шкільним курсом «Основи філософії» для 10-11 кл.
(профільний рівень) українських шкіл.
Ключові слова: філософія для дітей, критичне мислення, інтеграція, рефлексивна
освіта.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ УКРАИНСКОЙ ШКОЛЫ
Раскрываются особенности программы М.Липмана «Философия для детей» как
интегративной дисциплины, направленной на развитие критического и креативного
мышления учащихся, проводится ее сравнение со школьным курсом «Основы философии»
для 10-11 кл. (профильный уровень) украинских школ.
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Describes the peculiarities program M. Lipman, "Philosophy for Children" as an
integrative discipline, designed to the development of critical and creative thinking of learners,
are compared it with the school course "Fundamentals of Philosophy" for 10-11 cl. (profiled
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ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ОСОБЛИВА ФОРМА
ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВНЗ
Постановка проблеми. Одним із шляхів модернізації освітньої системи України
виникає впровадження у навчальний процес ВНЗ інноваційних педагогічних технологій і
методів. Інновації (італ. іnnovatione – новизна, нововведення) – нові форми організації
діяльності та управління, нові види технологій, які охоплюють різні сфери
життєдіяльності людства.
Педагогічну інновацію розглядають як особливу форму педагогічної діяльності та
мислення, які спрямовані на організацію нововведень в освітньому просторі, або як
процес створення, впровадження та поширення нового в освіті. Інноваційний процес в
освіті – це сукупність послідовних, цілеспрямованих дій, спрямованих на її оновлення,
модифікацію мети, змісту, організації, форм і методів навчання та виховання, адаптації
навчального процесу до нових суспільно-історичних умов.
Проблема інноватики в освітній системі актуалізувалася після вступу України у
сучасний європейський освітній простір, що було викликано наступними факторами [1,
C.33]:
• нові соціально-економічні перетворення зумовили необхідність корінних змін в
організації системи освіти, методології і технології організації педагогічного процесу в
навчальних закладах різного типу (гімназії, ліцеї, коледжі тощо) і необхідність підготовки
нової плеяди науково-педагогічних і педагогічних кадрів;
• посилилася тенденція гуманітаризації змісту освіти, з'явилися нові навчальні
дисципліни і стрімко виникла потреба у викладачах, які могли б забезпечити творчий,
інноваційний підхід до реалізації цих тенденцій.
• на відміну від умов жорсткої регламентації змісту та організації навчального
процесу в радянський період в обновлюваній національній школі викладач отримав
можливість створення власної педагогічної лабораторії, що, безумовно, вимагає набуття
досвіду інноваційної діяльності.
• входження навчальних закладів у ринкові відносини викликає конкуренцію між
державними і недержавними вузами, надає можливості молодій людині вчитися там, де
інноваційний потенціал та якість отриманої освіти вищі.
• бурхливі зміни в інформатизації суспільства активізували потребу оновлення
інформаційно-освітнього середовища.
Д.С. Мазоха і Н.І. Опанасенко відзначають, що педагогічна професія вимагає
особливої чутливості до тенденцій, що постійно оновлюються, суспільного буття,
здатності до адекватного сприйняття потреб суспільства і відповідної корекції навчальновиховної діяльності [3, C.48]. Особливу значущість має ця здатність за нинішньої
постіндустріальної, інформаційної доби, яка потребує багатьох принципово відмінних від
попередніх навичок, умінь і відповідного мислення. Школа, як один з найважливіших
інститутів соціалізації людини, підготовки молоді до ролі активних суб'єктів, майбутніх
суспільних процесів, повинна бути винятково уважною як до нових реалій і тенденцій
суспільного розвитку, так і до нововведень у сфері змісту, форм і методів навчання і
виховання. Відповідно інноваційність повинна характеризувати професійну діяльність
викладачів ВНЗ.
Нововведення (інновації) не виникають спонтанно, а є результатом системних
наукових пошуків, аналізу, узагальнення педагогічного досвіду. Стрижнем інноваційних
процесів в освіті є впровадження досягнень психолого-педагогічної науки в практику,
вивчення, узагальнення та поширення передового вітчизняного та іноземного
педагогічного досвіду [2, C.75].
Рушійною силою інноваційної діяльності є педагог як творча особистість, оскільки
суб'єктивний чинник є вирішальним при пошуку, розробці, впровадженні та поширенні
нових ідей. Творчий викладач, вчитель, вихователь має широкі можливості і необмежене
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поле для інноваційної діяльності, оскільки на практиці може експериментувати і
переконуватися в ефективності методик навчання, коригувати їх, здійснювати детальну
структуризацію досліджень навчально-виховного процесу, пропонувати нові технології та
методи навчання. Основна умова такої діяльності – інноваційний потенціал педагога .
Інноваційний потенціал педагога – сукупність соціокультурних і творчих
характеристик особистості педагога, який виявляє готовність удосконалювати педагогічну
діяльність, наявність внутрішніх засобів і методів, здатних забезпечити цю готовність
(Д.С. Мазоха, Н.І. Опанасенко) [3, C.51].
Наявність інноваційного потенціалу педагога визначають такі чинники:
• творча здатність генерувати нові ідеї;
• високий культурно-естетичний рівень, освіченість, інтелектуальна глибина і
різнобічність інтересів;
• відкритість особистості педагога новому і сприйняття різних ідей, думок, поглядів,
концепцій, заснований на толерантності особистості, гнучкості та широті мислення.
Можна виділити наступні критерії готовності викладача вищої школи до
інноваційної педагогічної діяльності (рис.1):
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Рис. 1.Критерії готовності викладача ВНЗ до інноваційної педагогічної діяльності.
Процес впровадження педагогічних інновацій, творчий пошук істотно залежать від
морально-психологічного клімату в науково-педагогічному колективі вузу, матеріальнотехнічних, санітарно-гігієнічних і естетичних умов праці. В організації інноваційних
пошуків важливий вибір актуальної науково-педагогічної теми, чітке формулювання цілей
і завдань творчої діяльності як усього колективу, так і кожного педагога зокрема,
оптимальний розподіл і корпорація робіт [1, C.112].
Процес впровадження інновацій доцільно розділити на основні етапи, враховуючи
теоретичну і практичну підготовку викладачів. На основі всебічного аналізу необхідно
своєчасно коригувати темп і зміст оновлення педагогічного процесу, намічаючи нові
перспективи роботи.
Слід подбати про науково-методичне обґрунтування інновацій, залучення до їх
впровадження авторитетних, творчих педагогів, які можуть подолати опір педагогічної
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спільноти в таких випадках. Необхідним є створення спеціальних груп кваліфікованих,
творчих, ініціативних викладачів, які візьмуть на себе відповідальність з аналізу та
апробації передового досвіду, систематичного відбору ефективних ідей, технологій,
концепцій, які можуть бути впровадженими в педагогічну практику. Такий підхід
дозволяє об'єднати зусилля авторів педагогічних нововведень з орієнтованими на
інноваційну діяльність педагогами, створити сприятливе інноваційне середовище.
Інноваційна спрямованість визначається критеріями педагогічних інновацій, до яких
відносять [2, C.63]:
а) новизну що дозволяє визначити рівень оригінальності досвіду. Розрізняють
абсолютний, локально-абсолютний, умовний, і суб'єктивний рівні новизни;
б) оптимальність, яка сприяє досягненню високих результатів при найменших
витратах часу фізичних і розумових сил учасників педагогічного процесу;
в) результативність та ефективність що означає певну стійкість позитивних
результатів у діяльності викладача;
г) можливість творчого застосування нових результатів в масовому досвіді, що
передбачає придатність апробованого досвіду для масового впровадження в навчальних
закладах.
Інновації конкретизуються як в цілісній конструкції педагогічного процесу, так і в
кожному конкретному його елементі:
• цільова складова впливає на структуру і зміст навчального плану та програми як
окремої дисципліни, так і всього комплексу навчальних дисциплін, орієнтує на певний
прогнозований педагогічний результат;
• змістовна складова впливає на зміст і структуру як окремих навчальних дисциплін,
так і на освіту в цілому;
• оціночна складова впливає на зміст, методи, форми контролю та оцінки навчальнопізнавальної діяльності студентів.
Висновки. Таким чином, розглянувши загальні питання моделювання інноваційних
процесів у сфері вищої освіти, можна зробити висновок, що інноваційний розвиток освіти
є завданням не лише державним, а й особистим для кожного викладача та науковопедагогічного колективу, освіта має подавати приклад впровадження інновацій. Саме
розроблення методологічної основи застосування інноваційних технологій у сфері вищої
освіти стане підґрунтям інноваційного розвитку українського суспільства.
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У статті аналізуються інноваційні технології навчання як форма педагогічної діяльності ВНЗ,
фактори актуалізації зазначеної проблематики, фактори інноваційного потенціалу педагогів, критерії
готовності викладачів вузів до інноваційної діяльності.
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В статье анализируются инновационные технологии обучения как форма педагогической
деятельности вуза, факторы актуализации указанной проблематики, факторы инновационного
потенциала педагогов, критерии готовности преподавателей вузов к инновационной деятельности.
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УПРОВАДЖЕННЯ МІЖПРЕДМЕТНОГО ІНТЕГРОВАНОГО НАВЧАННЯ НА
ЗАНЯТТЯХ З МАТЕМАТИКИ ЯК ЗАСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ
СПРЯМОВАНОСТІ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
Постановка проблеми. Традиційне навчання пов’язує ряд навчальних дисциплін,
які змістовно і методично погано узгоджуються між собою і функціонують як автономні
освітні системи. Самостійність предметів, їх слабкий зв’язок один з одним, породжують
серйозні труднощі при формуванні у студентів цілісної картини світу. Предметна
роз’єднаність стає однією з причин фрагментарності світогляду випускників, у той час як
у сучасному світі переважають тенденції до інтеграції у різних сферах суспільного життя.
Більшість студентів не усвідомлюють необхідності вивчення загальноосвітніх
дисциплін, до яких належить математика, що не дозволяє їм правильно орієнтуватися в
практичних завданнях, застосовувати знання для вирішення завдань, пов’язаних з
майбутньою спеціальністю.
Тому в теорії і практиці навчання спостерігається тенденція до інтеграції навчальних
дисциплін (інтегровані курси, інтегровані заняття), що дозволяє студентам досягати
міжпредметних узагальнень і наближатися до розуміння загальної картини світу [1]. Це
особливо важливо для викладання математики, методи якої використовуються у багатьох
галузях знань і людської діяльності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Численні психолого-педагогічні
дослідження розкривають окремі аспекти проблеми інтеграції та показують її
комплексний характер. Ідеї міжпредметних зв’язків і їх перехід в самостійну дидактичну
проблему пов’язані з теоретичними та практичними пошуками педагогів різних епох: Я.А.
Коменського, К.Д. Ушинського та ін. [2, 3]
Необхідно зазначити, що в історії розвитку науки проблема інтеграції – одна з
найстаріших. Ідея про єдність наукових знань знаходила відображення навіть у працях
стародавніх мислителів. Проте вона є актуальною і понині.
Виклад основного матеріалу. Інтеграція предметів у сучасному навчальному
процесі – один з напрямків активних пошуків нових педагогічних рішень, розвитку
творчого потенціалу як викладачів так і студентів.
Одним з організаційно-методичних засобів підвищення якості підготовки фахівця
можна назвати міждисциплінарну інтеграцію, основними завданнями якої є створення у
студентів цілісного уявлення про навколишній світ та знаходження спільного при
зближенні предметних знань.
У Полтавському нафтовому геологорозвідувальному технікумі Полтавського
національного технічного університету імені Юрія Кондратюка (ПНГрТ ПолтНТУ)
математика є необхідним інструментом для вивчення різних предметів (фізики, технічної
механіки, бурового устаткування, нафтопромислового устаткування), а ці предмети
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формують математичне мислення студентів, ілюструють прикладну спрямованість
математики, її значення в повсякденному житті.
Мета статті – проаналізувати і показати на прикладах інтеграцію математики з
фізикою і спеціальними дисциплінами механічного і бурового відділень ПНГрТ ПолтНТУ
Досвід роботи показує, що студенти мають труднощі при практичній реалізації
теоретичних положень (табл. 1).
Таблиця 1
Аналіз проблем при використанні математичного апарату
Математичні поняття, формули,
графіки
квадратне рівняння
графіки лінійної та квадратичної
функцій
теореми синусів і косинусів
тригонометричні функції
похідна функції
графік
прямої
пропорційності

і

Проблема
знаходження рівнянь руху (фізика)
побудова графіків руху (фізика)

розрахунок
балансира
верстатакачалки (нафтопромислове устаткування)
опис
руху
поршня
(бурове
устаткування)
знаходження швидкості і прискорення
матеріальної точки (фізика, технічна
механіка)
оберненої
графічна залежність між основними
параметрами стану газу (фізика)

Тому проблемні питання такого характеру спонукають до тісної співпраці викладачів
математики, фізики та спеціальних дисциплін.
Широкі можливості для інтеграції математики і нафтопромислового устаткування є
при вивченні теми „Система опорних фактів курсу планіметрії―. Доцільно при вивченні
даної теми розглянути доповідь про роботу верстата-качалки штангової свердловинної
насосної установки і задачу про розрахунок балансира верстата-качалки.

Рис. 1 Робота верстата-качалки штангової свердловинної насосної установки
Доповідь:
Нафта і газ – головні джерела енергетичної потужності людства і найголовніше
джерело хімічної сировини.
Сучасний нафтогазовий комплекс перетворився в дуже насичений технікою об’єкт
з високим ступенем автоматизації управління, що виконує десятки складних
взаємопов’язаних технологічних процесів.
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Однією із потужних машин в цій області є штангові свердловинні насосні
установки (ШСНУ) (рис. 1).
ШСНУ застосовують для підняття пластової рідини із свердловини на поверхню.
Однією із складових установки є привід, тобто балансирний верстат-качалка (рис. 2).

Рис. 2 Верстат-качалка CK-7: 1 – рама; 2 – стойка; 3 – кривошипи; 4 – балансир; 5 –
шатуни; 6 – редуктор; 7 – електродвигун; 8 – противаги; 9 – гальмо
Рис. 2 Верстат-качалка CK-7: 1 – рама; 2 – стойка; 3 – кривошипи; 4 – балансир; 5 –
шатуни; 6 – редуктор; 7 – електродвигун; 8 – противаги; 9 – гальмо
Верстат-качалка призначений для приводу в дію глибинно-насосної установки. Він
перетворює обертальний рух вала двигуна у вертикальний зворотно-поступальний рух
точки підвісу штанг, тобто всієї колони штанг і плунжера глибинного насоса [4].
При роботі ШСНУ енергія від електродвигуна передається через редуктор до
кривошипно-шатунного механізму, що перетворює обертальний рух вала редуктора через
балансир в зворотньо-поступальний рух колони штанг. Зв’язаний з колоною плунжер
також здійснює зворотньо-поступальний рух. При ході плунжера вгору накопичувальний
клапан закритий тиском рідини, яка знаходиться над плунжером, і стовп рідини в колоні
насосно-компресорних труб рухається вгору – відбувається відкачування рідини. В цей
час впускний клапан відкривається і заповнює об’єм циліндра насоса під плунжером. При
ході плунжера вниз всмоктуючий клапан під дією тиску стовпа рідини, що відкачується,
закривається, накопичувальний клапан відкривається, і рідина перетікає в надплунжерний
простір циліндра. Рідина, що відкачується, відводиться із колони і направляється в
промисловість [5, 6].
Висновки. Інтегрований підхід до навчання дає можливість ширше використати
потенційні можливості змісту навчального матеріалу та сприяти розвитку здібностей
студентів, у цілому забезпечити високу якість освіти.
Застосування інтегрованих форм навчання сприяє підвищенню зацікавленості у
студентів при вивченні як математики, так і дисциплін, де вона застосовується,
налагодженню взаєморозуміння і поліпшенню співпраці викладача та студентів у
навчальному процесі.
Реалізація інтеграційних зв’язків математики із дисциплінами фахового спрямування
сприяє формуванню у студентів загальнокультурних та професійних компетенцій.
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УПРОВАДЖЕННЯ МІЖПРЕДМЕТНОГО ІНТЕГРОВАНОГО НАВЧАННЯ НА ЗАНЯТТЯХ З
МАТЕМАТИКИ ЯК ЗАСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ
СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
У статті розглянуте питання міжпредметної інтеграції курсу математики з фаховими
дисциплінами. Показано аналіз проблем при використанні математичного апарату на заняттях з фізики
та спеціальних дисциплін. Наведено приклад інтеграції дисциплін „Математика― і „Нафтопромислове
устаткування―.
Ключові слова: інтеграція, міжпредметні зв‘язки, математика, фізика, спеціальні дисципліни,
верстат-качалка, теорема косинусів
Л.П. Шумская, З.Н. Руденко, Н.Н. Ревуцкая
ВНЕДРЕНИЕ МЕЖПРЕДМЕТНОГО ИНТЕГРИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ ПО
МАТЕМАТИКЕ КАК СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
В статье рассмотрен вопрос межпредметной интеграции курса математики с профессиональными
дисциплинами. Показан анализ проблем при использовании математического аппарата на занятиях по
физике и специальным дисциплинам. Приведен пример интеграции дисциплин „Математика― и
„Нефтепромышленное оборудование―.
Ключевые слова: интеграция, межпредметные связи, математика, физика, специальные дисциплины,
станок-качалка, теорема косинусов
L.P. Shumska, Z.M. Rudenko, N.M. Revutska
INTRODUCTION OF INTERDISCIPLINARY INTEGRATED LEARNING ON THE LESSONS OF
MATHEMATICS AS REALIZATION MEANS OF PROFESSIONAL ORIENTATION OF THE STUDENTS OF
TECHNICAL SPECIALTIES
This article discusses the issue of interdisciplinary integration of mathematics with professional disciplines. It
shows the analysis of the problems using the mathematical apparatus on classes of physics and special disciplines.
It is given the example of integration of mathematics and oil field equipment.
Key words: integration, interdisciplinary communication, mathematics, physics, special disciplines, pumping
unit, cosine theorem
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Л.Ф. Пашко, Ю.З. Колос
(м. Полтава)
АКМЕОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ЛО ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ
В ПРОЦЕСІ ІНТЕГРОВАНОГО НАВЧАННЯ
Постановка проблеми. Акмеологія, яка досліджує проблеми успішності людини,
почала формуватись як самостійна наукова дисципліна в 90-і роки XX століття. Сучасна
школа переходить на новий рівень її еволюційного розвитку, а її випускник повинен
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вивести країну з кризи, одержавши акмеологічну освіту,яка передбачає продуктивне
навчання і виховання
Теоретичними розробками проблем акмеології займались А. Деркач, В. Зазикін, Н.
Кузьміна, В. Максимова, А. Бодалєва, та інАкмеологія - це наука про якість людини та
якість життя. Акмеологія освіти, у свою чергу, досліджує умови досягнення високої якості
освітніх систем і розвитку суб'єктів освітнього процесу - вчителя й учня. Акмеологічний
підхід до освіти стає особливо актуальним у зв'язку із загостренням проблеми якості
сучасноі школи.Школа переходить з режиму функціонування до режиму розвитку, при
цьому значно підвищується і якість освіти, тому що в усіх суб'єктів освіти
систематизуючими стають пізнавальні мотиви, навчання стає внутрішньою потребою, а
творче переосмислення дійсності стає провідним. Необхідність акмеологічного підходу в
навчально-виховному й управлінському процесі загальноосвітньої школи очевидна,
оскільки суспільство очікує від школи, що її випускники будуть комунікабельними,
креативними, самостійно мислячими особистостями, які прагнуть до успіху й уміють
будувати індивідуальну траєкторію розвитку. Акмеологічні прийоми, акметехнології
пропонують практичне рішення питання особистісного та професійного успіху. Пошук
оптимальних, найбільш ефективних способів, що впливають на якість освіти, в останні
роки тільки розширюється. Створюються нові педагогічні технології, актуалізуються вже
відомі, оскільки все більш явною стає неспроможність традиційної освітньої системи
відповідати новим соціокультурним та економічним умовам. /9/ Це дає можливість для
створення акмеологічної школи, в якій створюються всі необхідні умови для становлення
й розвитку в усіх суб'єктів освіти уявлення про успіх, високі досягнення, необхідні для
розвитку особистості й соціуму. В акмеологічній школі дитина розвивається як індивід,
особистістьураховуються її індивідуальні особливості, формуються духовні та моральні
цінності, розвиваються творчі здібності, уміння соціалізуватись, будувати відносини в
колективі та соціумі .
Виклад основного матеріалу. Акмеологічні підходи до формування успішної
особистоті корелюють з вирішенням проблем сучасної освіти. Серед них важливими є:
оптимізація змісту освіти, профілізація школи, формування ключових,життєвих,та
предметних компетентностей, підготовка до сімейного життя .Акмеологічний підхід
дозволяє вирішити ці проблеми досить ефективно..При акмеологічному підході домінує
проблематика розвитку творчих здібностей, особистісних якостей, що сприяють реалізації
індивідуальних якостей кожної дитини.акмеологічної школи.
Ідеї акмеологічної школи реалізуються у програмі розвитку школи, у річному плані
науково-методичної роботи . Актуальність теми "Акмеологія як умова підвищення якості
освіти" обумовлена особливим інтересом у педагогіці й методиці до проблеми якості
освіти. Пошук оптимальних, найбільш ефективних способів, що впливають на якість
освіти, в останні роки тільки розширюється. Створюються нові педагогічні технології,
актуалізуються вже відомі.
Акмеологічні підходи до формування особистості здійснюються з врахуванням її
здібностей, нахилів і талантів. При цьому слід враховувати актуальні проблеми сучасної
освіти та шляхи її оптимізації. За роки незалежності на основі Конституції України
визначено пріоритети розвитку освіти, створено відповідну правову базу, здійснюється
практичне реформування галузі згідно з Державною національною програмою ―Освіта‖
(―Україна ХХІ століття‖).
Пріоритетними напрямками державної політики щодо розвитку освіти є:
– особистісна орієнтація освіти;
– формування національних і загальнолюдських цінностей;
– створення для громадян рівних можливостей у здобутті освіти;
– постійне підвищення якості освіти, оновлення її змісту та форм організації
навчально-виховного процесу;
– розвиток системи безперервної освіти та навчання протягом життя;
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– пропаганда здорового способу життя;
– розширення україномовного освітнього простору;
– забезпечення освітніх потреб національних меншин;
– забезпечення економічних і соціальних гарантій для професійної самореалізації
педагогічних, науково-педагогічних працівників, підвищення їхнього соціального статусу;
– розвиток дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти у сільській
місцевості та професійно-технічної освіти;
– органічне поєднання освіти і науки, розвиток педагогічної та психологічної науки,
дистанційної освіти;
– запровадження освітніх інновацій, інформаційних технологій;
– створення індустрії сучасних засобів навчання і виховання, повне забезпечення
ними навчальних закладів;
– створення ринку освітніх послуг та його науково-методичного забезпечення;
– інтеграція вітчизняної освіти до європейського та світового освітніх просторів.
Основні сучасні інноваційні системи навчання, які впроваджуються методичними та
педагогічними працівниками освіти:
– особистісно зорієнтованого навчання;
– компетентнісно зорієнтованого навчання
– інтегрованого навчання;
– профільного навчання;
– проектних технологій;
– розвивального навчання (зокрема, проблема наступності);
– оцінювання навчальних досягнень учнів, зокрема комплексна оцінка дидактичного
процесу.
Комплекс знань, умінь та навичок є підґрунтям для набуття необхідних життєвих
компетентностей. Реформування освіти в Україні є частиною оновлення освітньої системи
за останні 20 років в європейських країнах. Набуття знань, умінь та навичок –
трансформація в компетентності – сприяє розвитку технологій, розвитку гармонії та
взаємодії з технологічним суспільством. Поняття компетентності базується на знаннях.
Компетентність має бути результатом навчання. Проблема сучасного змісту освіти –
учень має навчитись використовувати інформаційні технології, критично мислити,
приймати рішення, орієнтуватись на ринку праці. Такий зміст освіти не достатньо
відповідає потребам суспільства та ринку праці, не спрямований на набуття необхідних
життєвих компетенцій.
2. Уже визначені ключові компетентності: здатність працювати в команді,
застосування інформації та комунікації технологій, критично мислити, розв’язувати
конфлікти та ін; здійснюється компетентісно-орієнтований підхід до формування змісту
освіти. Ведеться дискусія у рамках країн-учасників організації економічного
співробітництва та розвитку (ОЕСД), дослідження, вибір ключових компетентностей у
країнах світу, класифікація, порівняльний аналіз, рекомендації щодо покращення якостей
змісту освіти. Сучасний зміст освіти базується на принципах науковості,
полікультурності, світського характеру освіти, системності, гуманізму, демократії.
3. Одним із провідних принципів функціонування школи є принцип
культуровідповідності. "Соціалізація особистості" розглядається як "сукупність усіх
соціальних і психологічних процесів, за допомогою яких індивід засвоює систему знань,
норм і цінностей, що дозволяють йому функціонувати як самостійному члену суспільства"
(І. Кон).
"Конкурентоспроможність - інтегральна характеристика, що включає: високий
рівень працездатності; прагнення до якісного кінцевого результату; стресостійкість,
здатність переборювати труднощі; творче ставлення до справи; здатність до прийняття
відповідальних рішень; комунікабельність, здатність до кооперації, співробітництва,
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співтворчості; здатність до швидкого освоєння нової справи; здатність до самоосвіти,
самореалізації, саморозвитку" (В. Андрєєв).
"Економічна культура являє собою частину загальної культури суспільства й кожної
людини. Економічна культура - поняття, яке включає не тільки відповідний рівень
економічної освіченості та вихованості, а й соціально-ціннісне ставлення людини до
навколишнього світу, систему ціннісних установок, відповідальність людини за свою
діяльність" (В. Бенін)
В наукових дослідженнях акмеологічні підходи розглядаються як умови підвищення
якості освіти. Методичні та технологічні аспекти, понятійний і методологічний апарата
акмеології дозволяють розглядати можливість вивчення та практичного застосування
акмеологічного підходу в контексті проблеми "якість освіти".Ключова ідея розвитку
сучасної загальноосвітньої школи - якість освіти. Якість шкільної освіти можна визначити
як сукупність її властивостей, що обумовлює її пристосованість до реалізації соціальних
цілей з формування й розвитку особистості в аспектах її навченості, вихованості,
виразності соціальних, психічних і фізичних властивостей", - наголошує В. Панасюк.
Успіх розглядається як форма самореалізації особистості. Досягнення успіху
залежить від рівня самозбереження особистості, уявлень про самореалізацію, від
соціальної зрілості особистості й від усвідомлення соціальної відповідальності (Г.
Тульчинський). Соціальний успіх розуміється як таке освітньо-виховне середовище, в
якому учні й учителі одержують можливість максимально повно реалізувати наявний у
них творчий потенціал, інтелектуальні можливості, що сприяють успішній соціалізації
дитини та її адаптації в мінливих соціально-економічних умовах
Комплекс знань, умінь та навичок є підґрунтям для набуття необхідних ключових
життєвих компетентностей. Реформування освіти в Україні є частиною оновлення
освітньої системи за останні 20 років в європейських країнах. Набуття знань, умінь та
навичок – трансформація в компетентності – сприяє розвитку технологій, розвитку
гармонії та взаємодії з технологічним суспільством. Поняття компетентності базується на
знаннях. Компетентність має бути результатом навчання. Проблема сучасного змісту
освіти – учень має навчитись використовувати інформаційні технології, критично
мислити, приймати рішення, орієнтуватись на ринку праці. Такий зміст освіти не
достатньо відповідає потребам суспільства та ринку праці, не спрямований на набуття
необхідних життєвих компетенцій.
Одним із шляхів оновлення змісту освіти і інтеграція до європейського та світового
освітнього простору є орієнтація навчальних програм на набуття ключових
компетентностей та на створення ефективних механізмів їх впровадження. Тому
актуальною є
орієнтація на створення програм та педагогічних технологій з
інтерактивним та компетентним підходом. Ключові компетентності враховуються при
оцінці навчальних досягнень учнів.
3. Гуманізація навчально-виховного процесу в сучасних освітніх закладах.
Нинішні соціально-політичні реалії в нашій державі, закріплені в її Конституції,
створюють об’єктивні передумови для розбудови освітньої системи на засадах гуманізму.
Трансформація існуючої освіти характеризується поняттям гуманістичної освіти.
Великого значення набувають організаторська і консультативна функції педагога.
Гуманізувати навчально-виховний процес означає створити такі умови, за яких дитина не
може вчитися погано. Розглянемо основні складові, що забезпечують такі умови.
Забезпечення атмосфери психологічного комфорту, ―психологічної безпеки‖.
Гуманна педагогіка заснована на вірі в дитину, вона передбачає прийняття вихованця
таким, яким він є, з усіма позитивними і негативними рисами. Створення ситуації успіху
передбачає пред’явлення лише посильних для школярів вимог.
Гуманізація педагогічної праці та взаємин у колективі. Щоб учитель був гуманним
до дітей, він сам повинен відчувати таке ж ставлення до себе. Отже, мова йде передусім
про гуманізацію стилю керівництва педагогічним колективом, яка передбачає об’єктивну і
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справедливу оцінку праці вчителів, уваги до їх особистих проблем, підвищення довір’я до
них. Гуманізації взаємин у шкільних колективах сприяє збагачення духовного життя
вчителя.
Гуманізація способу життя школи. Всі організації, побутові, нормативні, режимні
аспекти життя школи повинні забезпечувати найсприятливіші умови для життєдіяльності
вихованця.
Гуманізація взаємин між учнями в школі. Загальновідомо, що головна роль у
формуванні моральних якостей особистості належить не самій по собі праці або навіть
колективній творчій діяльності. Взаєм
Термін ―гуманізація‖ походить від слова ―гуманізм‖ і згідно з енциклопедичним
словником означає ―визнання цінності людини як особистості, її права на вільний
розвиток і виявлення своїх здібностей‖.
Ш. Амонашвілі зазначає, що ―якщо педагог не бачить у дитині людини – це і є
бездітна педагогіка‖.
У концепції національного виховання гуманізація віднесена до основних принципів
національного виховання. Згідно з цим документом вона являє собою ―створення умов
формування якостей та здібностей дитини, гуманізацію взаємин між вихователем і
вихованцями, повагу до особистості, розуміння її запитів, інтересів, виховання гуманної
особистості‖.
Отже, успіх навчання тісно пов’язаний з гуманізацією навчання. Це означає:
– утвердження учня в ролі суб’єкта навчально-виховного процесу;
– переорієнтацію психології вчителя на розуміння того, що школяр не слухняний
матеріал, з якого за допомогою цілеспрямованих педагогічних впливів можна сформувати
будь-що, а це активний індивід, який може піддаватися впливам лише тоді, коли того
захоче;
– перехід від навчання з примусу до самонавчання.
ини між людьми в процесі цієї діяльності формують особистість. Отже, виховання
гуманізму в учнів – це перебудова гігантського комплексу взаємин між учнями на основі
доброзичливості, милосердя, довір’я, співробітництва. Причому важливо добиватися такої
згуртованості учнівського колективу, за якої у складних ситуаціях кожний знає, що всі
будуть діяти за законами братерства, людяності й поваги до особистості. Не повинні
залишатися поза увагою прояви байдужості, лицемірства, жорстокості, неповаги до
вчителів, товаришів./8/
В дослідженнях В.Петрухіна представлена «модель школи соціального успіху.»
Пріоритетними напрямами освітньої політики школи є:
• створення умов для оволодіння учнів культурними цінностями;
• розширення сфери загальних соціально-економічних інтересів учнів;
• формування еколого-валеологічного світогляду сільських школярів;
• формування та розвиток інформаційно-правового простору соціуму.
Робота школи за зазначеними напрямами сприяє рішенню таких задач:
• відбір змісту освіти та педагогічних технологій, що розкривають учням ціннісні
життєві орієнтири та сприяють найбільш повній реалізації їх ціннісних і життєвих
орієнтацій;
• розширення спектра освітніх послуг, що дозволяють школярам і сільській молоді
опанувати культуру самовизначення й самореалізації;
• збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров'я школярів у всіх сферах
їх діяльності;
• розвиток соціального партнерства, що сприяє соціалізації особистості сільського
школяра;
• відновлення виховної системи школи у зв'язку з новими напрямами в розвитку
освітньої установи;
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• удосконалення професійної компетентності й загальнокультурного рівня
педагогічних працівників;
• створення системи моніторингу якості навчально-виховного процесу у "Школі
соціального успіху";
• виховання конкурентоспроможної особистості сільського школяра, формування
конкурентоспроможної особистості всіх учасників освітнього процесу.
"Школа соціального успіху" покликана створювати умови для становлення
соціальноактивної, морально й фізично здорової особистості дитини, зацікавленої в
результатах своєї діяльності та здатної досягати поставлених цілей. Модель "Школи
соціального успіху" припускає створення умов для успішної соціалізації особистості,
формування конкурентоспроможної особистості, формування економічної культури
дитини.
Висновки. Безперервна педагогічна освіта перебуває в постійному оновленні й
удосконаленні, їй притаманні динамізм, гнучкість, удосконалення якості змісту,
навчальних планів, програм і підручників, інноваційних систем навчання та педагогічних
технологій. Здійснювати акмеологічні підходи до формування особистості в сучасній
освіті – важливе завдання кожного педагогічного працівника.
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УДК 37. 014.
Гринюк О. С.
(м. Полтава)
РЕАЛІЗАЦІЯ ІНТЕГРОВАНОГО НАВЧАННЯ БІОЛОГІЇ З ПРЕДМЕТАМИ
ПРИРОДНИЧОГО ЦИКЛУ: АСПЕКТ ВПРОВАДЖЕННЯ
Постановка проблеми. Сучасна система освіти спрямована на формування
високоосвіченої, інтелектуально розвиненої особистості з цілісним уявленням картини
світу, з розумінням глибини зв’язків явищ і процесів, що представляють цю картину.
Предметна роз’єднаність стає однією з причин фрагментарності світогляду випускника
школи, в той час як у сучасному світі переважають тенденції до економічної, політичної,
культурної, інформаційної інтеграції. Таким чином, самостійність предметів, їх слабкий
зв’язок один з одним породжують серйозні труднощі у формуванні в учнів цілісної
картини світу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Висвітлення проблем, пов’язаних з
використанням інтеграції у навчальному процесі, започатковано й розвинуто в працях
провідних фахівців у галузі педагогіки і дидактики.
Проблемами інтеграції навчальних дисциплін на рівні загальноосвітньої школи
займалися такі вітчизняні (К.Ж. Гуз, В.Р. Ільченко, С.У. Гончаренко, І.М. Козловська та
ін.) та зарубіжні вчені (М.Н. Берулава, О.Я. Данилюк, І.Т. Суравегіна та ін.).
Результати аналізу науково-методичної літератури та періодичних видань дають
можливість стверджувати, що реалізація в навчанні інтеграції сприяє ефективному
засвоєнню природничих дисциплін та вдосконалює навчально-виховний процес у
загальноосвітніх навчальних закладах.
Мета статті полягає в теоретичному обґрунтуванні інтеграції біології з предметами
природничого циклу на основі застосування загальних закономірностей природи та
висвітленні результатів впровадження інтегрованого курсу «Біологія. Географія» для
учнів 7-8 класів.
Виклад основного матеріалу. У сучасній системі наук процес інтеграції змісту
природничо-наукової освіти основної школи є цілком об’єктивним, який обумовлений
єдністю навколишнього світу. Розвиваючись, кожна наука не лише поглиблює свої знання
про природу, але і розширює межі своїх досліджень. Тому головною умовою отримання
учнями цілісних знань про природу є інтеграція біології з усіма природничими
предметами, що слугуватиме їх кращому розумінню, засвоєнню і систематизації цих знань
для створення оптимальних умов навчання та формування в свідомості учнів природничонаукової картини світу [3, с. 9].
Проблема інтегрованого навчання в школах різних типів є предметом наукового
інтересу багатьох дослідників. На думку Т. Усатенко, «реалізація ідей інтеграції і
гуманітаризації передбачає докорінну перебудову не лише педагогічного мислення, а й
усієї системи освіти – вихід учителя за межі власного предмета. Настав час осмислювати
фактичний матеріал з позиції філософії, здійснювати міжпредметні зв’язки, усвідомивши
місце своєї дисципліни в загальній системі культури» [1, с. З4].
Сама специфіка природничих дисциплін на їхньому сучасному рівні спонукає до
комплексного підходу в навчанні школярів цих предметів. Тому важлива роль у розвитку
логічного мислення і творчих здібностей учнів, формуванні наукових понять і законів,
розумінні взаємозв’язків явищ у природі і суспільстві, а також створення оптимальних
умов навчання відводиться інтеграції знань з предметів природничого циклу, яка не
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заперечує предметної системи, а навпаки, слугує шляхом її удосконалення, подолання
недоліків і спрямована на поглиблення взаємозв’язків та взаємозалежностей між
природничими предметами.
Інтегроване навчання допомагає вчителю по-новому бачити свій предмет, більш
чітко усвідомлювати його співвідношення з іншими науками; допомагає поєднувати
можливості різних навчальних дисциплін у створенні цілісних знань учнів про світ,
суспільство, науку, довкілля тощо [2, с. 5].
Мета інтеграції біології з предметами природничого циклу полягає в тому, щоб дати
учням цілісні знання про довкілля, обґрунтовані та об’єднані на основі біологічних,
географічних, фізичних і хімічних закономірностей та загальних закономірностей
природи, сприяти підвищенню розумової активності школярів, забезпечити
самовираження, самореалізацію, розвиток гармонійної особистості з притаманними їй
загальнолюдськими цінностями.
Інтеграції предметів природничого циклу можна досягти проведенням інтегрованих
уроків, які сприяють активізації пізнавальної активності школярів, що є умовою їх
успішного навчання.
Інтегровані уроки біології з іншими предметами природничого циклу сприяють
формуванню в учнів цілісних знань про природу, природничо-наукової компетентності.
Задля успішного їх проведення необхідно:
– навчати учнів логічно пов’язувати і систематизувати отримані знання про природу
з раніше вивченим матеріалом;
– обґрунтовувати знання про природу на основі загальних закономірностей природи,
спільних для змісту всіх предметів природничого циклу, адже їх застосування забезпечує
встановлення логічних зв’язків між отриманими знаннями;
– спрямовувати навчальний процес так, щоб учні знали і розуміли зміст загальних
закономірностей природи та на їх основі вміли пояснювати процеси і явища природи та
застосовувати методи її пізнання (спостереження, експеримент, опис тощо);
– формувати в учнів здатність оперувати загальними закономірностями природи;
– навчати учнів узагальнювати та систематизувати знання та моделювати їх у вигляді
СЛС та образу природи;
– навчати учнів застосовувати знання у повсякденному житті, користуватися різними
джерелами інформації і оцінювати її достовірність;
– виховувати в учнів ціннісне ставлення до самого себе, інших людей, природи.
Таким чином, процеси інтеграції біології з іншими предметами природничого циклу
дозволяють виокремити головні елементи змісту навчання, передбачити розвиток
системоутворюючих ідей, понять, загальнонаукових методів і прийомів навчання,
можливості комплексного застосування знань з різних предметів в навчальній діяльності
учнів. Тому варто виділити системоутворюючі зв’язки, які забезпечують інтеграцію
природничо-наукових знань (табл. 1).
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Таблиця 2
Зв'язки опорних біологічних понять з географічними, хімічними та фізичними поняттями на основі загальних закономірностей
природи, 7 клас
Опорні
Біологічні
Опорні географічні
Опорні
хімічні
Опорні
фізичні
біологічні поняття
закономірності,
які поняття
поняття
поняття
пояснюються
на
основі
загальних
закономірностей
природи
1. Рослина
Закономірності
Річні
коливання
Закон
збереження
Перетворення енергії,
відкритості
біологічних температури повітря,
маси речовини, атоми,
світлові явища,
систем,
цілісності,
зональність,
молекули, йони
взаємодія тіл
системності,
симетрії, материки
і
океани,
полярності,
циклічності, природна зона, природний
пристосованості,
теорія комплекс,
геосистема,
виникнення життя на Землі, забруднення
клітинна теорія.
навколишнього
середовища
(Закономірність
збереження,
направленості
процесів, періодичності)
2. Дихання
закономірність
Річні
коливання
Багатоманітність
Перетворення енергії,
саморегуляції живих систем, температури повітря,
речовин,
періодична
агрегатні
закон
збереження
енергії;
материки і океани, система елементів, хімічні перетворення
речовин,
пристосованості.
забруднення
формули речовин.
дифузія
навколишнього
(Закономірність
збереження,
направленості середовища
процесів, періодичності)
3. Живлення
Закономірність
Материки і океани,
Закон
збереження
Перетворення енергії,
саморегуляції живих систем, річні
коливання маси
речовини,
світлові
явища,
циклічності, закон збереження температури повітря,
багатоманітність речовин
дифузія
енергії;
пристосованості.
забруднення
(Закономірність збереження, навколишнього
направленості
процесів, середовища
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періодичності)
закономірність
саморегуляції живих систем,
циклічності, закон збереження
енергії; пристосованості
(Закономірність
збереження,
направленості
процесів,періодичності)
5.
Обмін
закономірність
речовин
і саморегуляції живих систем,
перетворення енергії циклічності, закон збереження
енергії; пристосованості
(Закономірність
збереження,
направленості
процесів, періодичності)
6.
Сезонні
Закономірність
явища
мінливості,
пристосованості
(Закономірність
збереження,
направленості
процесів, періодичності)
4. Фотосинтез

Материки і океани,
річні
коливання
температури
повітря,
атмосферні опади,
забруднення
навколишнього
середовища.
Материки і океани,
річні
коливання
температури повітря,
атмосферні
опади,
забруднення
навколишнього
середовища
Материки і океани,
річні
коливання
температури повітря,
атмосферні опади

Закон
збереження
Перетворення енергії
маси речовини, періодична
Світлові явища, сила
система
елементів, світла,
освітленість,
багатоманітність речовин, дифузія,
агрегатні
хімічні формули речовин.
перетворення речовин
Закон
збереження
Перетворення енергії
маси речовини, періодична
Світлові явища, сила
система
елементів, світла,
освітленість,
багатоманітність речовин
дифузія,
агрегатні
перетворення речовин
Закон
збереження
Перетворення енергії
маси
речовини,
Світлові явища, сила
багатоманітність речовин
світла,
освітленість,
взаємодія тіл, дифузія,
агрегатні
перетворення
речовин
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Зв'язки опорних біологічних понять з географічними, хімічними та фізичними поняттями на основі загальних закономірностей
природи, 8 клас
Опорні
біологічні поняття

1. Тварина

2. Дихання

3. Живлення

Біологічні
закономірності,
які
пояснюються
на
основі
загальних
закономірностей
природи
Закономірності
відкритості
біологічних
систем,
цілісності,
системності,
симетрії,
полярності,
циклічності,
пристосованості,
теорія
виникнення життя на Землі,
клітинна
теорія,
теорія
природного добору.
(Закономірність
збереження,
направленості
процесів, періодичності )
закономірність
саморегуляції живих систем,
закон
збереження
енергії;
пристосованості.
(Закономірність
збереження,
направленості
процесів, періодичності)
Закономірність
саморегуляції живих систем,
циклічності, закон збереження
енергії;
пристосованості.

Опорні
поняття

географічні

Опорні
поняття

хімічні

Опорні
поняття

фізичні

Кліматичні ресурси,
Неорганічні
Рівномірний
та
ґрунти і земельні ресурси, речовини,
хімічні нерівномірний
рух,
тваринний світ, рослинний елементи, хімічний зв'язок способи зміни внутрішньої
покрив,
природноенергії, тепловий баланс
територіальні комплекси,
геоекологічна ситуація в
Україні

Кліматичні ресурси,
Неорганічні
ґрунти і земельні ресурси, речовини,
хімічні
тваринний світ, рослинний елементи, хімічний зв'язок
покрив,
природнотериторіальні комплекси

Рівномірний
та
нерівномірний
рух,
способи зміни внутрішньої
енергії, тепловий баланс,
тиск, зміна тиску.

Внутрішні
води,
Кількість речовини,
Рівномірний
та
кліматичні ресурси, ґрунти неорганічні
речовини, нерівномірний
рух,
і
земельні
ресурси, хімічні елементи, хімічний способи зміни внутрішньої
рослинний
покрив, зв'язок
енергії, тепловий баланс
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(Закономірність збереження,
направленості
процесів,
періодичності)
4. Рух
закономірність
саморегуляції живих систем,
циклічності, закон збереження
енергії; пристосованості
(Закономірність
збереження,
направленості
процесів,періодичності)
5.
Обмін
закономірність
речовин
і саморегуляції живих систем,
перетворення енергії циклічності, закон збереження
енергії; пристосованості
(Закономірність
збереження,
направленості
процесів, періодичності)
6. Середовище
Закономірність
існування
Пристосованості,
зональності, теорія природного
добору.
(Закономірність
збереження,
направленості
процесів, періодичності)

тваринний
світ,
геоекологічна ситуація в
Україні
Внутрішні
води,
Хімічний зв'язок
кліматичні ресурси, ґрунти
і
земельні
ресурси,
рослинний
покрив,
тваринний
світ,
геоекологічна ситуація в
Україні
Внутрішні
води,
Кількість речовини,
кліматичні ресурси, ґрунти неорганічні
речовини,
і
земельні
ресурси, хімічні елементи, хімічний
рослинний
покрив, зв'язок
тваринний світ.
Внутрішні
води,
Неорганічні
кліматичні ресурси, ґрунти речовини,
хімічні
і
земельні
ресурси, елементи, хімічний зв'язок
рослинний
покрив,
тваринний
світ,
геоекологічна ситуація в
Україні,
закономірності
поширення
корисних
копалин

Рівномірний
та
нерівномірний
рух,
способи зміни внутрішньої
енергії, тепловий баланс,
закон
збереження
механічної енергії
Рівномірний
та
нерівномірний рух, закон
збереження
механічної
енергії
способи
зміни
внутрішньої
енергії,
тепловий баланс.
Атмосферний тиск, р
способи зміни внутрішньої
енергії; тепловий баланс;
рівномірний
та
нерівномірний рух; тиск,
зміна тиску; сила, види
сил.
способи
зміни
внутрішньої енергії,
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Цілісність природничо-наукових знань та формування природничо-наукової картини світу
великою мірою обумовлюють цілісність свідомості учнів – адже створення цілісності
біологічних знань в 7-8 класах базується на біологічних закономірностях та загальних
закономірностях природи та інтеграції біологічного матеріалу з хімічними, фізичними та
географічними знаннями, які нижче пояснюються при розгляді основних біологічних понять.
Основною метою вивчення тем «Будова та життєдіяльність рослин», «Фотосинтез і
дихання» є формування в учнів уявлення про рослинний організм як відкриту живу систему,
яка для забезпечення своєї життєдіяльності постійно потребує обміну з навколишнім
середовищем речовиною, енергією, інформацією.
Рослина – автотрофний організм, (пригадати з хімії, що він складається з таких атомів і
хімічних елементів як: Н, С, О, N) для якого є характерною здатність до фотосинтезу, який
здійснюється тільки вдень (на світлі), що є проявом закономірності періодичності (учні
пригадують матеріал про світлові явища з фізики). У рослин здійснюються такі важливі
процеси як живлення та обмін речовин під час яких відбувається перетворення енергії (що
також вивчається у фізиці), поглинання та виділення речовин (пригадати, що до складу цих
речовин входять такі хімічні елементи як: О, С, Н тощо), що є проявом закономірності
збереження. Головною умовою життя рослин, як і будь-якого живого організму, є дихання яке
посилюється з підвищенням температури навколишнього середовища (учні пригадують про
річні коливання температури повітря та зональність з географії), але до того рівня, при якому
можлива її нормальна життєдіяльність, що є проявом закономірності спрямованості процесів (
також слід пригадати про географічні фактори, які впливають на рослини та природні зони, де
зростають різні види рослин). Тож на прикладі поняття «рослина» ми зазначили міжпредметну
інтеграцію біологічних знань з географічними хімічними, та фізичними опорними поняттями.
При вивченні теми «Фотосинтез і дихання» учням необхідно пояснити взаємозв’язок та
відмінність між цими двома процесами життєдіяльності рослин, завдяки яким підтримується
життя на Землі. Фотосинтез – процес синтезу органічних сполук з вуглекислого газу та води
(учні пригадують періодичну систему елементів та хімічні формули речовин) з використанням
енергії світла й за участю фотосинтетичних пігментів: часто з виділенням кисню як побічного
продукту, що є проявом закономірності збереження. Цей процес вночі не відбувається, а
здійснюється лише вдень при наявності сонячного світла (пригадати з фізики про світлові
явища, силу світла та освітленість), що є проявом закономірності періодичності. Енергія, яку
рослини запасають під час фотосинтезу в органічних речовинах, виділяється в процесі дихання,
коли ці речовини руйнуються (учні пригадують з фізики про перетворення енергії та агрегатні
перетворення речовин), що є проявом закономірності спрямованості процесів (також слід
згадати про значення фотосинтезу у вирішенні проблем забруднення навколишнього
середовища, що вивчається у географії).
Другим найважливішим процесом, що полягає в безперервному газообміні рослини з
навколишнім середовищем є дихання, яке здійснюється шляхом поглинання кисню, окиснення
за його допомогою органічних речовин, виділення вуглекислого газу, води (пригадати
періодичну систему елементів та хімічні формули речовин) і великої кількості теплової енергії,
що є проявом закономірності збереження (учні пригадують з фізики про дифузію, перетворення
енергії, агрегатні перетворення речовин). Ця енергія витрачається на рух цитоплазми в
клітинах, розвиток молодих тканин і органів, розмноження, тобто на ріст і розвиток рослини в
цілому. Перетворення енергії, поглинання та виділення речовин відбувається згідно із
закономірністю збереження. Інтенсивність дихання рослин – величина непостійна. Вона
залежить від біологічного виду рослини та від зовнішніх умов середовища (зміна дня і ночі),
тому у більшості рослин у темряві дихання більш інтенсивне, ніж на світлі, що є проявом
закономірності періодичності. Дихання рослин посилюється з підвищенням температури
навколишнього повітря (учні пригадують про річні коливання температури повітря з географії),
але до того рівня, при якому можлива її нормальна життєдіяльність, що є проявом
закономірності спрямованості.
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При ознайомленні учнів з процесами фотосинтезу і дихання , необхідно зазначити, що в
основі цих процесів лежить обмін речовин і перетворення енергії – основна властивість живого.
Одним з головних процесів життєдіяльності рослин є обмін речовин – це сукупність
процесів поглинання речовин із навколишнього середовища, їхніх перетворень в організмі та
виведення з нього продуктів життєдіяльності. Процеси обміну речовин, обміну енергією
відбуваються відповідно до закономірності збереження (маси речовин, енергії).
Для рослин основним джерелом енергії є сонячне світло. Зелені рослини здатні
синтезувати органічні сполуки з неорганічних, використовуючи енергію світла (учні
пригадують з хімії інформацію про багатоманітність речовин, періодичну систему елементів та
хімічні формули речовин). Вони безпосередньо поглинають сонячну енергію та витрачають її
для забезпечення процесів життєдіяльності або запасають її у вигляді синтезованих сполук
(білків, жирів, вуглеводів), що є проявом закономірності збереження. Рослини здійснюють
обмін речовин із навколишнім середовищем і та енергія, яку рослини запасають під час
фотосинтезу в органічних речовинах, виділяється в процесі дихання, коли ці речовини
руйнуються, що є проявом закономірності спрямованості процесів (учні пригадують з фізики
про дифузію, перетворення енергії, агрегатні перетворення речовин)
Обмін речовин у рослин відбувається завдяки фотосинтезу. Цей процес вночі не
відбувається, а здійснюється лише вдень при наявності сонячного світла (як зазначалося вище),
що є проявом закономірності періодичності.
На уроках біології у 8 класі учні починають вивчати особливості будови та процесів
життєдіяльності тварин. Тварини – це переважно багатоклітинні еукаріотичні (ядерні)
організми, однією з найголовніших ознак яких є гетеротрофність, тобто споживання готових
органічних речовин, які у процесі обміну речовин перетворюються зі складних сполук на прості
(учні пригадують з хімії про неорганічні речовини та хімічні елементи), під час яких
виділяється енергія, яка перетворюється з одного виду в інший (пригадати з фізики про способи
змін внутрішньої енергії), що є проявом закономірності збереження. Головною умовою життя
тварин є дихання яке посилюється з підвищенням температури навколишнього середовища
(учні пригадують з фізики про тепловий баланс), але до того рівня, при якому можлива її
нормальна життєдіяльність, що є проявом закономірності спрямованості процесів. Усі тварини
розмножуються, птахи мігрують, деякі ссавці впадають у сплячку – всі ці процеси
здійснюються періодично тому що пов’язані з біологічними ритмами, що є проявом
закономірності періодичності. На відміну від рослин, тварини здатні швидко рухатися (учні
пригадують з фізики про рівномірний та нерівномірний рух), що є найважливішою відповідною
реакцією їх на зовнішній вплив, тому вони спроможні легко добувати їжу і уникати небезпеки.
Всі тварини пристосувалися до різноманітних середовищ існування: на землі, під землею, у воді
(пригадати з географії про кліматичні ресурси, природно-територіальні комплекси, які населені
тваринами та геоекологічну ситуацію в Україні).
Під час вивчення теми «Будова і життєдіяльність тварин» учні продовжують
знайомитися з основними процесами життєдіяльності тварин, зокрема з обміном речовин, що
являє собою сукупність процесів поглинання речовин із навколишнього середовища, їхніх
перетворень в організмі та виведення з нього продуктів життєдіяльності. Для тварин джерелом
енергії є готові органічні речовини, які вони одержують із їжею (рослинного чи тваринного
походження). У тілі живих організмів постійно відбувається обмін речовин і перетворення
енергії. Основу обміну складають процеси синтезу – утворення складних органічних сполук із
простих, на які витрачається енергія, та процеси розпаду – перетворення складних органічних
сполук на прості (учні пригадують з хімії про неорганічні речовини, хімічні елементи та
хімічний зв'язок), під час яких енергія виділяється, це свідчить про те, що вона не зникає і не
виникає, а перетворюється з одного виду в інший (пригадати з фізики закон збереження
механічної енергії), що є проявом закономірності збереження. Енергія необхідна організмам
для підтримання життєдіяльності. Обмін речовин також підпорядковується закономірності
періодичності, оскільки процеси, пов’язані з ним, в організмі тварини відбуваються під час
засвоєння їжі (учні пригадують з хімії про кількість речовини). Як відомо, ці процеси
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підкорюються біологічним ритмам – відчуття голоду настає у певний час, травлення їжі
відбувається за певний проміжок часу тощо.
У природі постійно відбувається обмін речовин (учні пригадують з географії про
внутрішні води, кліматичні і земельні ресурси та рослинний покрив). Усі живі організми
здійснюють обмін речовин із навколишнім середовищем: поглинають поживні речовини,
внутрішня енергія яких перетворюється в теплоту (тепловий баланс) і випромінюється у
довкілля (способи зміни внутрішньої енергії), що є проявом закономірності спрямованості
процесів.
При вивченні теми «Сезонні явища в житті птахів» учні дізнаються про особливості
міграції птахів – щорічне переміщення або переселення птахів на відносно великі відстані (учні
пригадують з фізики про рівномірний та нерівномірний рух), пов’язане із сезонною зміною
екологічних або кормових умов або особливостями розмноження з території гніздування до
території зимівлі і назад. Часто у визначенні також ставиться вимога здатності до такого
переміщення у відповідь на довжину світлового дня або час року, незалежно від погодних умов,
що є проявом закономірності періодичності. Міграція – пристосування до сезонних змін
клімату та залежних від них факторів (наявність доступного корму, відкритої води тощо), (учні
пригадують з географії про кліматичні ресурси, природно-територіальні комплекси, які
населені тваринами та геоекологічну ситуацію в Україні), що є проявом закономірності
спрямованості процесів.
Під час міграції птахів відбувається безліч хімічних та фізичних процесів. Здібності птахів
до міграції сприяє їхня висока мобільність завдяки здатності до польоту під час якого
здійснюється газообмін в легенях і в повітряних мішках (рясно забезпечених кровоносними
капілярами), через які повітря проходить під час вдиху і видиху двічі (в повітряні мішки і
назад) та виділяється енергія, яка перетворюється з одного виду в інший (учні пригадують з
фізики про способи зміни внутрішньої енергії), що є проявом закономірності збереження.
Повітряні мішки сприяють підтримці тіла птаха в польоті, а також охолодженню тіла і
збереженню життя при тривалій відсутності дихання, що свідчить про пристосованість до умов
існування і є проявом закономірності спрямованості процесів.
Усі основні особливості будови та процеси життєдіяльності рослин і тварин учні повинні
вміти пояснювати і з точки зору біологічних закономірностей, зокрема відкритості
біологічних систем, циклічності, симетрії, полярності пристосованості, системності та
спадковості і мінливості. Рослини і тварини є відкритими системами живої природи і
постійно взаємодіють із довкіллям, а особливості їх будови пояснюються закономірним
правильним розміщенням частин тіла відносно центра (радіальна симетрія) або відносно прямої
лінії (двостороння симетрія), що є проявом закономірності симетрії та закономірністю
полярності – протилежність кінців тіла: у тварин – передній і задній, у рослин – верхній і
нижній. Під час повітряного живлення (фотосинтезу) рослина з вуглекислого газу, води і
мінеральних речовин на світлі утворює органічні речовини, необхідні їй для підтримання
життєдіяльності, а натоміть у довкілля рослина виділяє кисень. Під час живлення організм
рослин і тварин обмінюється з довкіллям речовиною та енергією. Рослини і тварини – це
системи, елементами яких є органи, тканини, клітини, що постійно взаємозв’язані. Вони
постійно пристосовуються до змінних умов середовища існування, що пояснюється
біологічною закономірністю пристосування. Для тварин характерне повторення певних
періодів життя: сезонна циклічність, добова циклічність, життєва циклічність (період від
народження до смерті), циклічність у чергуванні ядерних фаз: диплоїдної та гаплоїдної, що є
проявом закономірності циклічності. Також у процесі розмноження тварин проявляються
закономірності спадковості – здатність організму відтворювати собі подібних і передавати
наступному поколінню свої властивості та ознаки та мінливості – здатність організму
змінювати свої ознаки; генотипна мінливість успадковується, фенотипна – не успадковується.
Отже, під час пояснення кожного з виділених біологічних понять учителю доцільно
пояснювати їх на основі біологічних та загальних закономірностей природи, які дозволяють
учням формувати цілісні знання про природу.
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Інтеграція природничих наук не ліквідує специфіку біології, географії, фізики та хімії, а
лише збагачує їх теорії і методи пізнання природи, не порушуючи властивої їм своєрідності.
Використання в шкільному курсі біології елементів географії, фізики й хімії не перетворює її
ані в біогеографію, ані в біохімію, ані в біофізику, а лише збагачує біологічний зміст цього
курсу, підвищує його науковість і дозволяє учням глибше зрозуміти своєрідність усіх процесів
життя організмів [4].
В рамках підтеми науково-дослідної роботи «Педагогічні умови інтеграції змісту
біологічного компонента цілісної природничо-наукової освіти основної школи», з метою
перевірки ефективності інтегрованого курсу «Біологія. Географія» для учнів 7-8 класів, було
проведене педагогічне дослідження на базі експериментальних шкіл: Полтавської гімназії
«Здоров’я» № 14, ЗОШ № 24, Дніпровська СЗБШ І-ІІІ ст.
Наводимо результати контрольних робіт учнів експериментальних класів, які під час
вивчення біології за чинними підручниками користувалися експериментальними посібниками,
розробленими науковими співробітниками лабораторії інтеграції змісту освіти (2012-2014 рр.)
Типові відповіді учнів експериментальних 7-их класів (проаналізовано 87 робіт)
експериментальних 8-их класів (проаналізовано 89 робіт) та контрольних 7-их класів
(проаналізовано 85 робіт), контрольних 8-их класів (проаналізовано 83 роботи):
1. Як ви формували природничо-наукову картину світу під час вивчення природничих
предметів (фізики, хімії, біології, географії)?
Варіанти відповідей учнів експериментальних 7-их класів:
1) формували природничо-наукову картину світу шляхом дослідження і пояснення
об‘єктів і явищ природи на основі загальних закономірностей природи; 2) під час вивчення
природничих предметів та процесів життєдіяльності живих організмів на основі трьох
загальних закономірностей природи; 3) вивчали основні знання, процеси та явища з біології,
географії, фізики, хімії і пояснювали їх на основі закономірностей збереження, періодичності
та спрямованості процесів (72%).
Варіанти відповідей учнів контрольних 7-их класів: 1) ми вивчаємо природничі
предмети, завдяки яким бачимо навколишній світ наповнений красою; 2) природничо-наукова
картина світу формується під час вивчення теоретичного матеріалу і узагальнення всіх знань
з фізики, хімії, біології і географії; 3) під час встановлення взаємодії між науками(35%).
1. Як змінилися твої знання про природничо-наукову картину світу порівнюючи з 7
класом?
Варіанти відповідей учнів експериментальних 8-их класів: 1) моя ПНКС стає більш
розширеною і цілісною порівняно з 7 класом, на основі отримання нових знань про природу і
пояснення їх на основі загальних закономірностей природи, а саме: на уроках фізики ми
навчилися пояснювати різноманітні явища та процеси; на уроках хімії навчилися складати
хімічні реакції та пояснювати хімічні процеси; на уроках біології та географії ми дізналися
більше про особливості будови тварин та умови їх середовища існування; 2) порівняно з 7
класом я суттєво збільшила свої знання з природничих предметів з уроків фізики ми вивчали
механічний рух, теплові явища, роботу та енергію; з біології особливості будови тварин та
середовище їх існування, з уроків хімії – будову атома, хімічні реакції, хімічні зв‘язки, з
географії ми вивчали про нашу Україну, її населення, промисловість та географічне положення;
всі ці знання про ПНКС ми пояснювали на основі загальних закономірностей природи (85%).
Варіанти відповідей учнів контрольних 8-их класів: 1) порівнюючи з 7 класом мої знання
про природничо-наукову картину світу змінилися на краще, ми більш детально вивчили рельєф,
природні зони, річки, ґрунти України тощо; 2) я набув більше знань про навколишнє
середовище, навчився користуватися картами; 3) мої знання про ПНКС значно збільшились,
тому що у 8 класі з‘явилися нові предмети, на яких ми отримали цінні знання (52%).
Аналіз відповідей учнів експериментальних 7-8 класів на перше запитання показав, що на
відміну від учнів контрольних класів, вони знають і розуміють зміст загальних закономірностей
природи та на їх основі вміють пояснювати процеси та явища природи, що свідчить про
сформованість в їх свідомості природничо-наукової картини світу. На жаль 65% учнів
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контрольних 7-их класів і 48% учнів контрольних 8-их класів взагалі не дали відповіді на це
запитання, що свідчить про недостатній рівень розуміння ЗЗП та сформованості природничонаукової картини світу у цих дітей.
Результати відповідей учнів на друге завдання, яке вимагало від них дописати елементи
знань на моделі образу природи, показали, що 95-98% учнів експериментальних 7-8-их класів
засвоїли основні знання з вивченого матеріалу та навчилися виділяти головні біологічні поняття
та процеси, що з ними пов’язані. Що стосується результатів відповідей учнів 7-8 контрольних
класів, то з цим завданням впоралися 76-95% дітей, а у 14% учнів 7 класів і у 10% учнів 8 класів
виникли труднощі у виділенні основних понять з вивченого матеріалу, а деякі з них взагалі не
дали відповіді на дане завдання, що говорить про їх недостатній рівень уміння узагальнювати
знання.
Відповіді учнів на третє тестове завдання свідчать, що 90-95% учнів експериментальних 78 класів і 29-43% учнів контрольних 7-8 класів розуміють, що природа є цілісною системою, бо
між її об’єктами існують закономірні зв’язки на основі загальних закономірностей природи;
87% учнів експериментальних 7-их класів і 58% учнів контрольних 7-их класів розуміють, що
енергія в екосистемах відновлюється внаслідок фотосинтезу; 94% учнів експериментальних 8их класів і лише 44% учнів контрольних 8-их класів розуміють, що у природі не зможе
припинитися будь-який з процесів, бо кожна система взаємопов’язана з іншими і численні
взаємодії з навколишнім середовищем виводять її з рівноважного стану.
Аналіз відповідей учнів експериментальних 7-8 класів на четверте завдання, яке
передбачало встановлення зв’язків між біологічними, географічними, хімічними і фізичними
закономірностями та загальними закономірностями природи, свідчить, що на високому і
достатньому рівнях таку здатність мають 76% учнів 7 класу і 85% учнів 8 класу.
Варіанти відповідей учнів експериментальних 7-их класів: 1) рослина є цілісною
системою, яка поглинає з грунту мінеральні речовини і транспортує їх по стеблу до листків,
де при дії світла під час фотосинтезу утворюються органічні речовини, при цьому
спостерігаються зв‘язки рослин з навколишнім середовищем, що пояснюється на основі
закономірності збереження; 2) об‘єкти живої природи пов‘язані між собою обміном речовин
та перетворенням енергії. Під час цих процесів енергія та речовини не зникають безслідно, а
перетворюються на інші види, що пояснюється закономірністю збереження, 3) проявом
закономірності періодичності є рух Землі навколо Сонця, зміна дня і ночі, зміна пір року,
розвиток і розмноження рослин (76%).
Варіанти відповідей учнів контрольних 7-их класів: 1) закономірність збереження
пов‘язана з закономірністю ритмічності, тому що існує зміна пір року і змінюється доба; 2)
кожна жива система на планеті взаємопов‘язана з будь-якоюсь іншою системою та прагне до
стійкого стану і не підлягає періодичності (28%).
Варіанти відповідей учнів експериментальних 8-их класів: 1) основні процеси
життєдіяльності тварин (живлення, дихання тощо) підлягають дії закономірностей
спрямованості самочинних процесів та збереження – діяльність всього організму відбувається в
узгодженій взаємодії всіх органів і систем органів; 2) середовище життя кожного організму
включає живу та неживу природу. Обмін речовин і перетворення енергії, що відбувається в
кожному середовищі життя тварин пояснюється на основі прояву закономірності збереження та
періодичності; 3) у будові тварин спостерігаємо прояв закономірності збереження – організм
тварини функціонує як система з внутрішніми системними та зовнішніми екологічними
зв’язками, зберігаючи свою цілісність (85%).
Варіанти відповідей учнів контрольних 8-их класів: 1)закономірність спрямованості
самочинних процесів є основним процесом життєдіяльності тварин; 2) середовища життя
організмів мають зв'язок із закономірністю збереження, тому що вони різні і слугують для
збереження різних видів живих організмів (37%).
Аналіз відповідей на четверте завдання свідчать про те, що у більшості учнів
експериментальних 7-8 класів наявне розуміння процесів та явищ живої природи, здатність
встановлювати і обґрунтовувати зв’язок між опорними біологічними, географічними,
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хімічними і фізичними поняттями на основі загальних закономірностей природи, що сприяє
формуванню в їх свідомості цілісних знань про живу природу, що на жаль не можна сказати
про учнів контрольних 7-8 класів, 50-60% з яких невірно відповіли на це запитання, а 70-80%
учнів взагалі не змогли обґрунтувати зв’язок між опорними природничими поняттями на основі
загальних закономірностей природи, що свідчить про недостатній рівень сформованості в їх
свідомості природничо-наукової компетентності та цілісності знань про живу природу.
Порівняльний аналіз результатів контрольних зрізів знань учнів експериментальних 7-8
класів, які вивчали інтегрований курс «Біологія. Географія», на відміну від учнів контрольних
7-8 класів, які навчалися за діючою програмою з біології, показав різницю рівня засвоєння
біологічних знань, сформованості цілісності знань про живу природу, що є результатом впливу
інтеграції природничо-наукових знань учнів. Зокрема, учні, що вивчали інтегрований курс
«Біологія. Географія» мають більш узагальнені і структуровані знання, порівняно з учнями, що
навчалися за діючою програмою з біології. Вони розуміють вагоме значення загальних
закономірностей природи та вміють використовувати їх для пояснення явищ і процесів у живій
природі, виділяють головне серед множини навчальної інформації та пов’язують її з
матеріалом, вивченим раніше. Учні вміло об’єднують поняття, інтегрують біологічні знання з
такими предметами природничого циклу як: географія, хімія та фізика, формуючи цілісні
знання про живу природу, а на їх основі – природничо-наукову картину світу та власний образ
природи. Порівняно з ними учні контрольних класів володіють більш конкретними
біологічними знаннями, замало розуміють роль загальних закономірностей природи як основи
для об’єднання навчального матеріалу, не повною мірою усвідомлюють, що інтеграція біології
з іншими природничими науками дає цілісне уявлення про всю систему знань про природу.
Висновки. Реалізація інтегрованого навчання біології з предметами природничого циклу
усуває дублювання у вивченні навчального матеріалу, заощаджує час і створює сприятливі
умови для формування в учнів природничо-наукової картини світу, систематизації знань,
підсилення пізнавальної активності при засвоєнні географічних, фізичних і хімічних знань та
забезпечує суспільно необхідний рівень освіти випускників шкіл.
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О.С. Гринюк
РЕАЛІЗАЦІЯ ІНТЕГРОВАНОГО НАВЧАННЯ БІОЛОГІЇ З ПРЕДМЕТАМИ ПРИРОДНИЧОГО ЦИКЛУ:
АСПЕКТ ВПРОВАДЖЕННЯ
У статті теоретично обґрунтовано інтеграцію біології з предметами природничого циклу на основі
застосування загальних закономірностей природи, що забезпечує формування в учнів цілісних знань про живу
природу та природничо-наукову компетентність. Подаються результати впровадження теоретичних розробок в
шкільну практику.
Ключові слова: інтеграція, інтегрований урок, біологія, загальні закономірності природи, природничонаукова компетентність.
О.С. Гринюк
РЕАЛИЗАЦИЯ ИНТЕГРИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ БИОЛОГИИ ПО ПРЕДМЕТАМ ЕСТЕСТВЕННО
ЦИКЛА: АСПЕКТ ВНЕДРЕНИЯ
В статье теоретически обоснована интеграция биологии с предметами естественнонаучного цикла на
основе применения общих закономерностей природы, обеспечивает формирование у школьников целостных
знаний о живой природе и естественно-научную компетентность. Представлены результаты внедрения
теоретических разработок в школьную практику.
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Ключевые слова: интеграция, интегрированный урок, биология, общие закономерности природы,
естественнонаучная компетентность.
O.S. Grinyuk
MPLEMENTATION OF INTEGRATED LEARNING BIOLOGY COURSES OF NATURAL SCIENCES:
IMPLEMENTATION ASPECTS
This paper theoretically grounded integration of biology with objects of natural sciences through the application of
the general laws of nature, providing holistic development of students' knowledge of wildlife and natural scientific
competence. The results of the implementation of the theoretical development work in school practice
Keywords: integration, integrated lesson, biology, general laws of nature, natural-scientific competence.
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ГУМАНІТАРНИЙ КОМПОНЕНТ ІНТЕГРОВАНИХ ПРИРОДНИЧИХ КУРСІВ
У КОНТЕКСТІ ЦІЛІСНОСТІ ОСВІТИ
Постановка проблеми. Цілісність знань учнів небезпідставно є однією з найактуальніших
проблем сучасної педагогіки. Обсяг інформації, що нас оточує, повсякчас зростає, і це не може
не впливати на способи подання й обробки інформації в навчальному процесі та на роль
вчителя в ньому. Учені говорять про феномен кліпової свідомості, яка поширюється завдяки
сучасним медіа, застерігаючи освітянський загал від її домінування в навчальних програмах [6].
Сьогодні ми ще не вповні можемо оцінити далекосяжні наслідки цього явища, однак уже
очевидно, що кліпова свідомість спрямована на засвоєння переважно невеликих обсягів
візуальної інформації, що калейдоскопічно змінюється. Щó в такому разі відбувається із
ціннісним підґрунтям знання, визначити складно. Крім того, існує ще одна проблема, пов’язана
з ціннісним ставленням людини до свого довкілля. Маємо на увазі те, що суспільство
споживачів, на яке ми стрімко перетворюємося, часто не замислюється над тим, що його
бажання й запити мають природну межу – навколишній світ, ресурси якого скінченні.
Допомогти людині усвідомити, що Іншим для неї є не лише ближній, але й природа, – це також
завдання цілісної освіти.
Аналіз досліджень і публікацій. Видатні мислителі ХХ ст. М. Гайдеґґер, Е. Гуссерль, Г.Ґ. Ґадамер, осмислюючи особливості пізнання, дійшли висновку, що гуманітарне і наукове
пізнання не варто розокремлювати, а тим більше протиставляти. На думку сучасних
дослідників, інтегроване природничо-наукове мислення, яке має на меті сконструювати цілісне
знання про світ, співвідноситься із гуманітарним мисленням, яке засадничо дивиться на світ як
на цілісність [7, с. 185]. Тому по праву сучасною може називатися тілька така освітня
концепція, яка пропонує дієві методи подолання атомістичного, фрагментарного погляду на
природу, який, на думку дослідників цілісності освіти, «неминуче призведе людство до кризи»
[3, с. 10]. Поняття цілісності освітнього процесу, цілісності знань учнів сьогодні найчастіше
розглядаються в контексті гуманізації шкільної та вищої освіти. Перелік зовнішніх критеріїв
цілісної освіти може бути невичерпним, однак нам важливим видається наголос на внутрішній
її характеристиці, тобто на тому, наскільки цілісною вона є з погляду учня чи студента:
«…Освітній простір не є об’єктивною цілісністю, а постає перед студентом як цілісність лише
тоді, коли він буде прийнятий ним зсередини, буде відцентрований, організований самим
студентом навколо себе. … Таким чином, цілісність освітнього простору – це з боку студента, з
боку його особистості сприйнята характеристика сукупності умов освіти, які перетворені
особистістю у власні, освоєні, організовані й такі, що працюють за її ―викликом‖» [2]. Таким
чином, суб’єктивне усвідомлення цілісності освітнього процесу неможливе без ціннісного
ставлення до знань, а таке ставлення безпосередньо пов’язане з гуманітаризацією змісту освіти,
зокрема її природничо-наукового компоненту.
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Мета статті – довести доцільність уведення гуманітарного компоненту до природничонаукових курсів з погляду цілісності освіти, схарактеризувати можливості використання
гуманітарних знань в процесі вивчення природничих дисциплін.
Виклад основного матеріалу. Шляхів досягнення цілісності змісту освіти є кілька.
Приміром, у контексті цілісної природничої освіти доречно вести мову про міжпредметну
інтеграцію природничих дисциплін. Однак проблема є далеко ширшою, ніж видається на
перший погляд. Адже мова йде не лише про знання, вміння, навички учнів, про їхню
компетентність, тобто результат пізнання, але й про сам процес цього пізнання, який не може
рухатися виключно в одному напрямку. Психічні й когнітивні передумови цього лежать у
площині фізіології. Мозку притаманна функціональна асиметрія півкуль: ліва півкуля
відповідає переважно за мову й мовлення, а права керує навичками. що пов’язані з просторовим
і зоровим досвідом. Крім того, ліва півкуля обробляє інформацію аналітично й послідовно, а
права – одночасно й цілісно [4]. Також відомо, що залежно від того, яка з півкуль є
домінантною, в людини розвивається певний тип інтелекту – аналітичний або гуманітарний.
Можна навести приклад нестандартного сприйняття навчальної інформації з математики серед
учнів гуманітарних класів. Як свідчить російська дослідниця Л. Клімашина, учні
спеціалізованих музичних класів мають добре структуровану пам’ять, чому сприяє так званий
механізм «згортання» і «розгортання» музичних творів. Саме завдяки цьому механізму
відбувається запам’ятовування і відтворення почутої музики. Дослідниця підмітила цікаву річ:
ця особливість мислення переноситься і на інші навчальні предмети, зокрема на фізику. Двічі –
в 9 і 10 класі – учні відповідали на запитання анкети: «Який матеріал підручника тобі
найбільше сподобався?». Десятикласники поставили на перше місце історичні відомості про
вчених (що цілком закономірно для гуманітарного профілю) та виведення формул. Причому в
дев’ятому класі ті самі учні поставили виведення формул на передостаннє дев’яте місце з 10
запропонованих варіантів відповідей. На думку Л. Клімашиної, це свідчить про те, що
інформація, яка міститься у фізичній формулі, асоціюється в учнів музичних класів з образом
«згорнутого» музичного твору, причому що вищим є рівень їхньої музичної освіти, то
сильнішою є ця асоціація [5, с. 10–11]. Вочевидь, доцільним буде звернути увагу таких учнів на
те, що математичні задачі часто мають кілька способів розв’язання, й один з них неодмінно
виявиться більш вишуканим і красивим, ніж інші. Іншими словами, варто привчати учнів
бачити прекрасне і в інших галузях знання, які безпосередньо не пов’язані з обраною ними
спеціалізацією.
Важливим є й те, що через згадану функціональну асиметрію півкуль мозку акт пізнання
має синкретичний характер: півкулі працюють почергово, і коли йде активний процес в одній з
них, то друга в цей час дещо пригальмовує свою роботу, тому прояв її функцій менш
інтенсивний і виразний [4]. Таким чином, поділ пізнання на логічне, образне, почуттєве тощо
може бути корисним для науки, але не для навчання. Варто згадати слова С. Аверинцева, у яких
досить чітко описується обмеженість диференційованого пізнання і недостатність пізнання
власне наукового: «Кожна наука, кожна наукова дисципліна має право й обов’язок знімати з
досліджуваного об’єкта проекції на свої екрани і працювати з цими проекціями. Але світогляд,
який заслуговує на таку назву, не може мати справу з проекціями. Він тому й ―світ – огляд‖, що
прагне ―оглядати‖ світ, а не методологічні екрани. ―Науковий світогляд‖ — це contradictio in
adjecto. Навпаки, ―цілісний світогляд‖ — це плеоназм: який же це, питається, світогляд, якщо
він не цілісний?» [1].
Цілісність світогляду, про яку говорить мислитель, і є далекосяжною метою навчальновиховного процесу. Тому особливої уваги заслуговують ті підходи до його організації, які
мають на меті створення не репродуктивної та фрагментарної, а творчої й цілісної системи
знань. Саме такий підхід лежить в основі освітньої моделі «Довкілля», яка вирізняється від
традиційної моделі природознавства тим, що навколишнє середовище трактується в ній як
етносоціоприродна єдність. У навчально-методичному забезпеченні цієї освітньої моделі
увиразнено взаємозв’язок і взаємовплив людини й довкілля. Поруч із тим, що вся система
«Довкілля» спирається на базові закономірності природи, котрі, як відомо, є об’єктивними,
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тобто незалежними від людини, у концепції системи постійно кладеться наголос на
суб’єктивний чинник у відносинах «людина – довкілля» – на ціннісне ставлення людини до
природи. Актуалізація погляду на світ через призму істини, добра і краси, а не лише з позицій
прагматизму, зближує природничо-наукове та гуманітарне мислення в межах освітньої моделі
«Довкілля». Крім того, сама методична система засвоєння знань в цій освітній моделі
побудована на світоглядних принципах: досягнути цілісності знань учнів пропонується завдяки
формуванню в них природничо-наукової картини світу, що спирається на індивідуальний образ
світу учня. Уже сам терміни «картина світу» є науковою метафорою, що вказує на генетичний
зв’язок цього поняття із гуманітарним способом пізнання дійсності. Так само й образ світу є
синкретичним утворенням, що містить як сліди художнього, донаукового, ба навіть
довербального сприйняття дійсності, так і елементи наукового знання, зокрема загальні
закономірності природи [3, с. 106].
«Довкілля» пропонує кілька шляхів вирішення проблеми атомарності світогляду як
наслідку некоректних підходів до організації сучасної освіти. Насамперед ідеться про цілісність
змісту природничої освіти на основі загальних закономірностей, спільних для всіх природничих
наук. Так, у системі навчальних програм освітньої моделі «Довкілля» для основної школи
запропоновано такі інтегровані курси, як «Природознавство», «Фізика. Хімія» та «Біологія.
Географія». Це дозволяє показати учням спорідненість різних природних явищ, зв’язок між
ними і їхню підпорядкованість дії одних і тих самих природних закономірностей.
Однак, на думку авторів освітньої моделі «Довкілля», недостатньо показати зв’язки лише
між спорідненими галузями знань. Новаторство полягає в тому, що модель цілісної освіти
включає в себе елементи як природничого, так і гуманітарного знання. Скажімо, в посібниках
для учнів з інтегрованих курсів «Фізика. Хімія» та «Біологія. Географія» ця ідея реалізується
через залучення різноманітного пізнавального історико-біографічного матеріалу про видатних
дослідників, включення уривків літературних творів, які так чи інакше співвідносяться із
навчальною темою, та через систему творчих, особистісно орієнтованих завдань, які
пропонують учневі поглянути на те чи інше явище очима поета або художника. Крім того,
розробники навчальних програм орієнтують учителя в доборі тем для бінарних уроків,
проводячи доречні паралелі між певними темами природничих та гуманітарних курсів,
приміром, бінарний урок з української мови та біології в 6 класі на тему:«Науковий стиль мови.
Наукова термінологія». Такі уроки сприяють розширенню світогляду учнів, допомагають
глибше побачити причини того чи іншого явища, опукліше, цілісніше сприймати історію
людства. Скажімо, учням цікаво було б не лише довідатися про епоху великих географічних
відкриттів, але й збагнути її глибинні причини (ясна річ, не лише економічні), спробувати
відтворити світогляд тогочасного мандрівника. На допомогу вчителеві укладачі навчальних
програм освітньої моделі «Довкілля» підібрали відповідний дидактичний матеріал із різних
гуманітарних галузей знання: історії, літератури, історії культури тощо.
Важливе місце в гуманітарному компоненті природничих курсів освітньої моделі
«Довкілля» посідає естетична складова – твори літератури, образотворчого мистецтва, музики.
Роль естетичного сприйняття навколишнього світу для формування ціннісного ставлення до
нього є неоціненною. І той факт, що спілкування з мистецтвом духовно збагачує людину,
робить її шляхетнішою, навряд чи хтось може спростувати. Згадаймо обурення Т. Шевченка
після відвідин інституту шляхетних панн у Новгороді: «В залах института, кроме скамеек и
грозного лубочного изображения самодержца, ни одной картины, ни одной гравюры. Чисто,
гладко, как в любом манеже. Где же эстетическое воспитание женщины? А оно для нее, как
освежающий дыхание воздух, необходимо. Душегубцы!» [9, с. 150]. Тому при вивченні
загальних закономірностей природи освітня модель «Довкілля» пропонує розглянути тему
симетрії в довкіллі й мистецтві, де на прикладі видатних творів живопису, архітектури, навіть
певних літературних жанрів доводиться, що симетрія є основою краси й гармонії світу.
Літературний елемент гуманітарного компоненту набуває різного втілення в освітній
моделі «Довкілля»: мотто до тем та уроків, завдання для зіставлення, пошуку, розвитку
мислення та творчих здібностей, матеріал для додаткового читання з тієї чи іншої теми.
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Розмаїття способів застосування літературної складової гуманітарного компоненту дає
можливість учителеві використовувати його систематично, що, на думку педагогів, є запорукою
успішної інтеграції гуманітарного й природничо-наукового знання. Крім того, цілком очевидно,
що завдання з літературним компонентом, розраховані на розвиток творчих здібностей учнів,
варто давати всім учням класу, а не лише тим, хто виявляє до цього найбільше здібностей. Це
дозволить уникнути зайвої диференціації учнів на талановитих і менш обдарованих [8, с. 39].
Необхідно також окреслити деякі проблеми, що спіткають учителя при застосуванні
гуманітарного компоненту в природничо-наукових курсах. Так, чи не найбільшою складністю є
відсутність у навчальній програмі спеціально виділеного часу для роботи над такими
завданнями, брак часу в учителя для пошуку відповідної інформації. Тому гуманітарний
компонент реалізований, як правило, у формі таких завдань, які вимагають від учителя лише
настановчої ролі, натомість від учня – найактивнішої участі в їх виконанні. Такими є колективні
й індивідуальні творчі проекті, що можуть мати різну тривалість виконання і зорієнтовані
переважно на виконання вдома. Крім того, використання гуманітарного компоненту може
слугувати добрим впроводом як у тему, так і в курс загалом, тому можна звертатися до нього на
початку вивчення певного тематичного модулю або на початку чергового навчального року.
Нарешті, на підсумкових уроках доцільно використовувати завдання узагальнювального
характеру, які допомагають учневі конструювати власний образ світу. Структурно-логічна
схема образу світу, розроблена в рамках освітньої моделі «Довкілля», дозволяє учневі
побачити, як поступово, крок за кроком, ця схема заповнюється новими поняттями, як вони
пов’язуються між собою в єдине ціле.
Ще однією проблемою, яка може суттєво ускладнювати застосування гуманітарних знань
при викладанні природничих дисциплін, є порівняно невелике число точок дотику між
природничими і гуманітарними дисциплінами в межах певного року навчання. Буває так, що
світло як фізичне явище вивчається в 7 класі, а його похідні – кольори та їхні властивості – на
рік-два раніше розглядаються в курсі образотворчого мистецтва. Ясна річ, це робить
неможливим проведення бінарних уроків з фізики та образотворчого мистецтва, однак дозволяє
актуалізувати при вивченні фізичного боку світла попередні знання учнів про закони поєднання
кольорів, естетичну роль гармонії і контрасту тощо. Ще більш заплутаною є справа з такими
складовими гуманітарної освітньої галузі, як мови й літератури та історія. Річ у тому, що
внаслідок втрати наступності в навчанні нерідко видається майже неможливим здійснити
міжпредметну інтеграцію навіть у межах суто гуманітарних дисциплін. До того ж навчальні
програми предметів «Українська література» та «Світова література» складені відповідно до
завдань цих дисциплін, а зовсім не для того, щоб ілюструвати ті чи інші природні
закономірності. Пояснити ж, приміром, що людська мова є системою, тобто організована
подібно до природних ієрархічних екосистем, не так легко, адже для цього потрібно піднятися
на дещо вищий ступінь абстрагування, ніж це може запропонувати шкільний курс мови.
Однак, гадаємо, в рамках навчального процесу можна віднайти достатньо шляхів
інтеграції гуманітарного знання в природничу освіту. Останні експериментальні дослідження
лабораторії інтеграції змісту освіти показують, що цей процес не безперспективний. Так,
навесні цього року учням 7–8 класів кількох експериментальних шкіл – Полтавської ЗОШ № 24
та Дніпровської середньої загальноосвітньої багатопрофільної школи Верхньодніпровського
району Дніпропетровської обл. – були запропоновані підсумкові контрольні роботи з біології та
географії. Одне із завдань полягало в тому, щоб учень доповнив структурно-логічну схему
образу природи поняттями, засвоєними впродовж навчального року, та намалював те, що в
нього асоціюється з образом природи. Як видно зі схеми образу природи, він має чітко
виражений і семантично наголошений центр та периферію. Слід зауважити, що більшість учнів
упоралася із завданням, співвіднісши засвоєні в курсі біології та географії поняття з
відповідними гаслами на периферії схеми та символічно змалювали свій образ природи.
Завдання якраз і передбачало певну піктографічність, символічність цього образу – подібно до
іконок-піктограм в Інтернеті, а отже, оцінюватися має насамперед план змісту, а не план
вираження. Як правило, ці піктограми зображають пейзаж із деревом, сонцем, річкою; іноді
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можемо побачити стилізовану тваринку чи людську постать. В одній з робіт постать була
підписана: «Я», що є цілком справедливим, адже образ природи є неминуче
антропоцентричним. Попри те, що вода на цих малюнках трапляється часто, вона не є
домінантою, за винятком одного малюнка, який зображає море, сонце і птаха на воді. Нашу
увагу привернула робота одного з учнів, де в центрі образу світу зображено змія-уробороса –
один з найдавніших символів, що репрезентує вічність і нескінченність, циклічну природу
життя: почерговість сотворіння і руйнування, життя і смерті. На нашу думку, учень цілком
закономірно розмістив його в центрі власного образу світу, показавши, як у символічній формі
можна виразити загальні закономірності природи.
Окремої згадки варті художні твори, якими діти ілюструють свій образ природи. Ясна річ,
більше розмаїття віршів зустрічається в роботах тих класів, де вчитель уводить гуманітарний
компонент до природничого курсу, звертає увагу учнів на те, як видатні митці й учені зуміли
осмислити й художньо виразити закони природи. У тих класах, де така систематична робота не
проводилася, спостерігаємо більш одноманітну картину: невеликий репертуар із двох-трьох
поезій, що вивчалися в курсі української літератури. Ось кілька прикладів художніх творів, що
їх навели в своїх роботах учні:
В долонях Всесвіту … життя!
В руках людини – її доля!
Тож будьмо, друзі, ми сповна
Творцями власного буття
В природній мудрості й любові!
Аліна Лебідь, учениця 5 класу
Задзвени із глибини
Тихої печалі,
Мила пісенько Весни,
Линь все далі й далі!
Линь, дзвени, знайди той дім,
В квітах сад зелений,
І троянду перед ним
Привітай від мене.
Г. Гейне
Лев Михлик, учень 5 класу

Повітря, земля і вода – це Природа.
Природа – це Я,
І ти – це Природа.
Пустелі і гори, поля і ліси,
І ми – тільки частка цієї краси.
Владислав Гришко, учень 5 класу
Шумить верхами буйний ліс –
Дуби, берези, буки.
Співає сойка, свище дрізд
І воркотять голубки.
Цілує сонечко листки
У ніжній теплій ласці.
Гриби наділи шапочки
Так само, як у казці.
Калініченко Катерина, учениця 5
класу

Варто зазначити, що деякі з цих віршів створені самими учнями, тобто навіч показують
можливість інтеграції гуманітарного і природничо-наукового пізнання в межах шкільних
природничих курсів.
Висновки. Зараз перед Україною, як і перед іншими країнами світу, стоїть завдання
адекватно відреагувати на виклики сучасного глобалізованого й інформатизованого
суспільства, де повністю переосмислена цінність інформації та ставлення до неї. Це стосується
насамперед освіти, адже саме завдяки їй людина не лише вчиться шукати й обробляти
інформацію, але й формує ціннісне ставлення до знань. Останнє невіддільне від проблеми
гуманітаризації освіти, зокрема природничо-наукового знання: актуальність його ціннісного
підґрунтя є надто очевидною в час, коли зміни в довкіллі стають невідворотними. Тому
особливої ваги набуває створення освітніх стратегій, які формували б ціннісне ставлення учня
до навколишнього світу. Відповіддю на цей виклик сьогодення є освітня модель «Довкілля»,
особливістю якої є послідовна гуманітаризація змісту природничо-наукової освіти. Одним зі
способів здійснення гуманітаризації, що їх пропонує ця освітня модель, є введення до
природничих курсів (фізики, хімії, біології, географії, природознавства) різноманітного
гуманітарного компоненту, який збагачує інтелектуальний багаж учнів, доопмагає їм збагнути
глибинні взаємозв’язки між гуманітарним і природничим знанням, розвиває їхні творчі
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здібності, постійно актуалізує різноманітні види пізнання, оосбливо в художньо й гуманітарно
обдарованих дітей. Експериментальна перевірка ефективності впровадження гуманітарного
компоненту показує, що творчі завдання допомагають учням краще осмислити і структурувати
здобуті знання, висловити власне ціннісне ставлення до них, проявити свої творчі здібності та
знання з інших галузей знання, які не є суміжними з природничими.
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М.А. Антонюк
ГУМАНІТАРНИЙ КОМПОНЕНТ ІНТЕГРОВАНИХ ПРИРОДНИЧИХ КУРСІВ У КОНТЕКСТІ
ЦІЛІСНОСТІ ОСВІТИ
Стаття розглядає гуманітарний компонент природничих курсів як один із засобів реалізації цілісності
змісту освіти (на прикладі освітньої моделі «Довкілля»). Окреслено психофізіологічні передумови інтеграції
гуманітарних знань у природничо-наукові курси, зміст гуманітарного компоненту природничих знань,
можливості його використання та приклади застосування творчих завдань в навчальному процесі.
Ключові слова: цілісність змісту освіти, гуманітаризація освіти, інтегрований природничий курс,
синкретизм пізнання
М.А. Антонюк
ГУМАНИТАРНЫЙ КОМПОНЕНТ ИНТЕГРИРОВАННЫХ КУРСОВ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ В КОНТЕКСТЕ
ЦЕЛОСТНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ
В статье рассматривается гуманитарный компонент естественнонаучных курсов как одно из средств
достижения целостности содержания образования (на примере образовательной модели «Довкилля» - «Логика
природы»).
Очерчены
психофизиологические
предпосылки
интеграции
гуманитарних
знаний
в
естественнонаучные курсы, содержание гуманитарного компонента естественнонаучных знаний, возможности
его использования и примеры применения творческих заданий в учебном процессе.
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M. Antonyuk
THE HUMANITARIAN COMPONENT OF NATURAL SCIENCES SUBJECTS IN THE CONTEXT OF
INTEGRITY OF EDUCATION
The article analyses the humanitarian component of natural sciences subjects as a means of achieving the integrity
of content of education (by the example of educational model ―Dovkillya‖ – ―Logic of the Nature‖). The research outlines
psychical and phisiological conditions for introduction of humanitarian knowledge into natural sciences subjects, the
content of humanitarian component of natural sciences knowledge and possibilities of its usage in the educational process.
Keywords: the integrity of content of education, humanitarization of education, integrated natural sciences subject,
the syncretism of knowledge.
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ОРГАНІЗАЦІЯ САМООСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛІВ
У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
Потсановка проблеми. Науково-технічний і соціальний прогрес швидко змінює характер
знань, умови праці людини та засоби її діяльності. Відтак постає проблема перегляду цілей,
змісту і технологій професійної підготовки фахівця до успішного життя й діяльності в нових,
надзвичайно мінливих умовах інформаційного суспільства. Неперервність освіти протягом
усього життя людини (професійного та загальнокультурного), невід’ємною складовою якого є
самоосвітня діяльність, визначено одним із пріоритетів Державної національної програми
«Освіта» (Україна XXI століття), Державної цільової соціальної програми підвищення якості
шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року, Національної стратегії
розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, та інструментом професійної підготовки й
адаптації педагогів.
Аналіз наукових досліджень. У наукових доробках досліджуються такі напрями:
історичний і соціальний аспекти самоосвіти (Л. Айзенберг, А. Громцева, Г. Закіров); сутність,
особливості та функції самоосвіти, її місце в професійній діяльності (Т. Воронова, С. Єлканов);
роль і місце самоосвіти в системі неперервної освіти, зокрема забезпечення ефективного
функціонування на різних життєвих етапах (А. Даринський, О. Савченко, М. Солдатенко, В.
Турченко); самоосвіта як інтенсивна форма підвищення кваліфікації (Т. Браже, Л. Ващенко, Ю.
Кулюткін, Н. Косенко, Н. Протасова, Г. Сухобська, Т. Сущенко); самоосвіта як складова
самовиховання, самовдосконалення та саморозвитку особистості (Є. Ісаєв, І. Котова, В.
Слободчиков). Теоретичні основи самоосвіти вчителя, загальну концепцію її стимулювання,
взаємозв’язок між самоосвітою та ефективністю професійної діяльності вчителів
обґрунтовують М. Заборщикова, О. Лебедєв, В. Лутанський, І. Наумченко, П. Пшебильський та
інші.
Поряд із цим вивчення проблеми самоосвіти вчителів у теорії і на практиці свідчить про
недостатню розробленість питання у науковій літературі, зокрема стосовно змісту, форм і
методів самоосвітньої діяльності вчителів. Актуальними є проблеми, пов’язані з аналізом умов,
які забезпечують ефективність процесу самоосвіти та її вплив на особистісно-професійне
зростання вчителів.
У літературі поняття "самоосвіта" розкривається як безперервне продовження загальної та
професійної освіти, завдяки якому актуалізуються і розширюються знання і заповнюються
прогалини в інтелектуальному і духовному розвитку людини.
Виклад основного матеріалу. Основними характеристиками самоосвіти є: вільний вибір
кола проблем, які цікавлять; самостійна робота з джерелами інформації; самостійна організація
процесу самонавчання.
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При відборі змісту самоосвіти враховується рівень кваліфікації педагога; об'єктивні
професійні потреби вчителя, його особисті інтереси; специфіка освітньої установи, в якому
працює вчитель, етап його розвитку.
Самоосвіту педагога потрібно розглядати як постійне та нерозривне співвідно¬шення
між педагогічною теорією і шкільною практикою. При відборі змісту та форм роботи вчителю
необхідно брати до уваги два її аспекти: предмет вивчення - нові науко¬ві ідеї, найактуальніші
педагогічні проблеми, які ще не пройшли перевірки масовою шкіль¬ною практикою;
предметом самостійного вивчення може бути передовий педагогічний досвід, який ще не
на¬був належного теоретичного узагальнення.
Для організації самоосвіти педагога існує низка вимог:
зв'язок самоосвіти із практичною діяльністю педагога, і як результат – поліпшення якості
викладання предмету;
систематичність і послідовність самоосві¬ти, неперервний характер роботи, постійне
ускладнення змісту та форм самоосвіти;
комплексний підхід до відбору змісту й орга¬нізації обраної теми з самоосвіти;
індивідуальний характер самоосвіти, сутність якої полягає в тому, що зміст, форми та
методи самоосвіти мають бу¬ти підпорядковані особливостям особистості педагога, наявності в
нього професійно зна-чущих якостей, умовам його шкільної роботи, його реальним
можливостям, спрямованості його професійних інтересів, ступеню свідо-мості щодо
необхідності самоосвіти для себе та користі її для шкільної практики;
гласність і наочність результатів самоосвітньої роботи в педагогічному колективі школи,
ра¬йону, області. Саме цим створено можливості для об'єктивного аналізу досягнень і недоліків
у навчально-виховній роботі школи з позиції сучасних наукових вимог обміну досвідом,
зближення з наукою, що допоможе педагогові краще зрозуміти, сутність своєї праці;
створення в школі певних умов спонукає педагогів звертатись до нових наукових
до¬сягнень і фактів передового педагогічного досвіду. Цьому сприяє відвідування й аналіз
відкритих уроків, проведення позакласної ро¬боти з учнями, напрацювання етичних бесід,
виступи перед батьками або населенням мі¬крорайону тощо;
завершеність самоосвітньої роботи на кож¬ному її етапі (участь у семінарі, інформація
на засіданні методичного об'єднання, кафед¬ри, складання реферату або доповіді, участь у
педагогічних читаннях, науково-практичних конференціях тощо).
Успішність роботи із самоосвіти залежить від правильно організованої пізнавальної
діяльності педагогів, від її постійного ускладнення.
Жерносек І.П. виділяє п’ять етапів організації самоосвіти вчителів. А саме:
Перший етап – установчий. Він передбачає створення певного настрою в педагога до
самоосвітньої роботи. На цьому етапі педагогу важливо правильно обрати мету своєї роботи,
від чого залежатиме і вибір змісту самоосвіти; виходячи з науково-методичної теми (проблеми)
школи, слід сформулювати особисту педагогічну проблему в контексті розробки індивідуальної
теми, осмислити послідовність своїх дій.
Другий етап – навчальний. Зміст роботи педагога на цьому етапі зводиться до вивчення
психолого-педагогічної та методичної літератури з обраної проблеми самоосвіти.
Ознайомлення педагога зі станом досліджуваної проблеми в сучасній науці допоможе
конкретно визначити її для себе.
Третій етап – практичний. Це головна ланка роботи кожного педагога, оскільки вона
пов’язана із накопиченням педагогічних фактів: їх добором, аналізом, перевіркою нових
методів роботи. Постановкою експерименту. Практична робота має обов’язково
супроводжуватися систематичним вивченням літератури. Необхідним елементом роботи на
цьому етапі є й відвідування уроків своїх колег, які працюють над аналогічними проблемами.
На третьому етапі роботи потрібна особлива увага керівництва школи до педагога, підтримка
його пошуків, створення доброзичливої атмосфери.
Четвертий етап самостійної роботи – теоретичне осмислення, аналіз й узагальнення
накопичених у ході третього етапу педагогічних фактів. Робота педагога на цьому
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узагальнюючому етапі також має супроводжуватись засвоєнням психолого-педагогічної,
науково-методичної та спеціальної літератури з предмета. На четвертому етапі доцільно
залучити до роботи принцип колективності: колективне обговорення прочитаної педагогічної
літератури; творчі звіти про хід роботи з самоосвіти на засіданні методичного об’єднання з
наступним обговоренням відкритих уроків з обраної проблеми та інші колективні форми
роботи. За такої організації науково-теоретичні знання, якими володіє один вчитель, стають
надбанням багатьох вчителів, а сам доповідач під час підготовки до виступу глибше засвоює
теорію питання.
П’ятий етап – підсумково-контрольний – виступає як заключний. На цьому етапі педагог
має підбити підсумки своєї самостійної роботи, узагальнити спостереження, оформити
результати. В ході п’ятого етапу головним є опис проведеної роботи й установлених фактів, їх
аналіз, теоретичне обґрунтування результатів, загальні висновки та визначення перспектив у
роботі. На цьому етапі від керівництва школи вимагається організація гласності й наочності
результатів самоосвіти вчителів.
Запропонована поетапність у роботі вчителя з самоосвіти сприяє систематичній її
організації з поетапним ускладненням і дає йому можливість вести постійний самоконтроль за
ходом і результативністю цієї роботи, а керівництву школи – знаходити засоби стимулювання
розвитку професійних інтересів і творчих пошуків педагогів.
Самоосвіта педагога буде продуктивною за наступних умов:
у процесі самоосвіти реалізується потреба особистості у власному розвитку;
педагог уміє визначити свої сильні та слабкі сторони, володіє способами самопізнання та
самоаналізу, є відкритим до змін;
педагог володіє розвинутою здатністю до рефлексії (діяльності особистості, що
спрямована на усвідомлення власних дій, почуттів, аналіз цієї діяльності та формулювання
висновків);
програма професійного саморозвитку, самоосвіти містить у собі можливості
дослідницької, пошукової, творчої діяльності;
педагог є готовим до творчості;
існує зв’язок особистісного та професійного розвитку і саморозвитку.
Важливо, що самоосвіта для сучасного педагога стала необхідністю, тому що тільки за
такої умови він досягає поставленої мети, творчо зростає, а головне бачить і розвиває здібності
учнів та вихованців.
Висновки. Прояв самоосвітньої активності педагогічних працівників - результат високої
самоорганізації особистої діяльності, без якої педагог не може вдосконалювати свій
професіоналізм. Головними внутрішніми мотивами самоосвіти педагога мають бути: бажання
поліпшити слабкі сторони володіння певним напрямом діяльності; глибоке вивчення теорії та
практики даної проблеми; намагання осмислити, втілити в практику, запропонувати колегам
механізм певної дії; не зупинятися на досягнутому. Модель сучасного вчителя передбачає
готовність до застосування нових освітянських ідей, здатність постійно навчатися, бути у
постійному творчому пошуку.
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Раскрывается значение самообразовательной деятельности педагога в системе последипломного
образования. Представлены особенности и проблемы организации самообразовательной деятельности.
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НАНОТЕХНОЛОГИИ ХХI ВЕКА
Постановка проблемы. Стратегическими национальными интересами любой страны
являются повышение качества жизни населения, достижение определенного экономического
роста, развитие национальной фундаментальной науки, образования и культуры, обеспечение
обороны и безопасности страны.
Одним из реальных направлений достижения этих целей может стать ускоренное
развитие, так называемых «высоких технологий», или еще их называют «прецизионные
технологии» или «нанотехнологии».
Разновидности технологий, которые, согласно прогнозам ученых, будут играть ведущую
роль в ХХI веке, тесно связаны с квантовой. биомолекулярной и компьютерной революцией.
Основное содержание. На основе накопленного научно-технического задела в области
«высоких» технологий вполне возможно внедрение многих из них в технологический комплекс
страны в ближайшие годы ХХI столетия. В основе такого подхода лежат следующие
направления:
– ряд выдающихся открытий последних лет в области физики низкоразмерных систеи и
структур;
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– новейшие разработки компьютерно-информационных технологий ,биотехнологий,
которые являются фундаментом научно-технической революции ХХI века;
– новейшие технологии в области микробиологии и медицины;
– создание новых металлических и неметаллических материалов с уникальными
свойствами ( фуллерены, нанотрубки, нанокерамика, новые виды пластических масс и
конструкционных материалов с рекордными эксплуатационными характеристиками) для
машиностроения, авиационной, атомной, космической и военной техники и строительной
индустрии;
– разработка и создание приборов и устройств на основе квантовых наноструктур, лазеры
на квантовых точках, сверхбыстродействующие транзисторы, запоминающие и передающие
устройства, используемые во всех видах техники, в т.ч. и медицинской;
– многократное повышение производительности систем передачи и хранения
информации;
– решение остро назревших, пока практически неразрешимых, экологических проблем и
охраны окружающей среды.
Развитие перечисленных и близких к ним направлений науки, техники и технологий,
связанных с созданием, исследованиями и использованием объектов с наноразмерными
элементами, уже в ближайшие годы приведет к кардинальным изменениям во многих сферах
человеческой деятельности – в материаловедении, энергетике, электронике, информатике,
машиностроении, медицине, сельском хозяйстве, экологии. Требования к точности деталей при
механической обработке по стандарту ISO и шероховатость поверхности изделий во многих
сопряженных поверхностях доходит до 0,001мк. Таким образом в новом тысячилетии
технология размерной обработки значительно возрастает
Сущность систем «высоких» технологий - «прецизионных» технологий состоит в
следующем: каждое изделие, какого бы назначения оно не было, поставляемое в условиях
жесткой конкуренции на внутренний и, в особенности на внешний рынок должно обладать
новым уровнем свойств и отвечать все возрастающим требованиям, предъявляемым
потенциальным потребителем к функциональным, экологическим и эстетическим свойствам.
Эти тенденции нашли свое отражение в международных стандартах.
Получение такого уровня изделий все больше связывают с нетрадиционными
конструкторскими и технологическими решениями, реализация которых невозможна на основе
использования традиционных технологий.
В связи с этим все больше и больше привлекает идея освоения и использования
нетрадиционных технологий, созданию которых накопление данных фундаментальных и
прикладных наук: вот такие технологии и называют «наукоемкими», «высокими»
«прецизионными«, «ультрапрецизионными» или нанотехнологиями».
Эти названия связаны с тем или иным признаком технологического процесса или
свойствами изделия. Чаще всего во внимание берется предельная точность, обеспечиваемая
данной технологией.
Термин «Нанотехнология» используется для характеристики систем оборудования и
технологических процессов, обеспечивающая обработку изделий с точностью 1 нм. (Нанометр
– это 1 миллиардная доля метра )
ХХ век характеризовался последовательным переходом от миллиметровых величин
допусков на изготовление деталей машин к микрометрическому, а в ХХI веке к
нанометрическому.
Каждое десятилетие, начиная с 1920 до 1980года происходило повышение точности
обработки изделий, например, в машиностроении, приборостроении на один класс точности по
ІSO 9000 и переходит к нанометрическому диапазону точности. Возможности рабочих
процессов, на которых базируется нанотехнология, приближается к предельным – критическим,
так как теоретическим ограничением точности при обработке материалов являются размеры
молекулы или атома вещества, ее кристаллической решетки (0,2 – 0,0 нм.
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«Высокими» следует считать такие технологии, которые обладают совокупностью их
основных признаков: наукоемкостью, системностью и надежностью,автоматизацией, наличием
информационной и управленческой компьютерной средой, возможностью физического и
математического моделирования технологических процессов с целью структурно
параметрической оптимизации. Существенным признаком высоких технологий также являетса
экологическая чистота процессов всей системы, гармонизация с окружающей средой.
Важную роль играет техническое обеспечение высоких технологий: прецизионность –
кинематическая точность оборудования, что позволяет обеспечить изготовление высокоточного
инструмента и всех видов оснастки, систем диагностики и контроля.
Особое место в системах «высоких» технологий занимает профессиональная подготовка
персонала во взаимосвязи «человек – техника – организация» .Человеческий фактор
выдвигается на главенствующую роль в плане профессионализма, коммуникабельность,
восприимчивость к новому, при необходимости, способность переучиваться.
В развитых странах: США, Японии, Китае, Бразилии, за последние годы в России ряде
других стран, осознание ключевой роли, которую уже в недалеком будущем будут играть
результаты работ по нанотехнологиям, привело к разработке широкомасштабных научно –
исследовательских программ и подготовке соответствующих научных и технических кадров.
В приведенном нами ниже кратком анализе необходимо осознать, что наука движется
вперед безвозвратно. Из этого следует, что для разработки и внедрения новых «высоких
«технологий – «нанотехнологий», а ,следовательно, для создания новых материалов, новых
типов машин, оборудования и приборов различного назначения требуются грамотные кадры
рабочих, инженеров, экономистов с высоким уровнем сознания и ответственности, более
развитых интеллектуально и духовно.
Известно, что многие глобальные изменения в обществе происходят с участием молодых.
Не секрет, что большинство своих открытий ученые с мировым именем сделали в возрасте до
35 лет.
Молодежь – это критические взгляды и настроения в отношении существующей
действительности, это новые идеи и та энергия, которые особенно необходимы в момент
коренных реформ.
Молодежь – это носитель огромного интеллектуального потенциала, особых способностей
к творчеству, имеют повышенную чувственность, восприятие, образность мышления. Это
наиболее здоровая физически часть населения любой страны, жизненная сила общества,
сгусток энергии, неограниченных интеллектуальных и физических сил, требующих выхода.
Ценность молодости в современном мире увеличивается и в связи с повышением
значимости образования и профессиональных навыков ,необходимых в условиях научно технической революции. В молодости человек легко приобретает основные знания, умения и
навыки. Молодых не пугает необходимость непрерывного образования.
Роль образования в связи с развитием нанотехнологий ученые сравнивают с научным
экономическим и военным потенциалом государства.В высокоразвитых странах большой
популярностью пользуется концепция человеческого капитала, а инвестиции в сферу
образования многие исследователи определяют как один из главнейших факторов устойчивого
экономического развития страны
Известно, что чем ниже коэффициент полезного действия (кпд) образования в стране, тем
она беднее. Точно также устаревшие технологии не дают прибыли - они убыточны,
Человеческий интеллект характеризуется образовательным уровнем специалистов,
характеризует индустриальный уровень страны, а уровень индустриализации страны
определяет уровень развития общества в целом.
Все высокоразвитые страны с высокообразованным населением.
Развитие индустриализации страны тесно связано с развитием научных исследований в
области экономики, и особенно техники и технологий в том числе «высоких» «прецизионных» технологий, прогрессивного оборудования и приборов.
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Сложно говорить о «прецизионных технологиях» когда в стране не работают многие
предприятия, а те которые продолжают работать используют оборудование 40 – 50-х годов
прошлого столетия.
Одна из основных задач образования на современном этапе в развития общества и
идеологов, и учителей разного уровня , конечно, родителей необходимо уделить пристальное
внимание политехническому инженерному образованию, так как за последние годы – годы
кризиса во всех сферах жизни нашего общества в том числе и индустрия страны лишилась в
основном высококвалифицированных специалистов инженерного профиля. Инженерные п
высокопрофессиональные кадры государственных предприятий сокращены с предприятий
или ушли на пенсию, а молодые – ушли в малый бизнес или уехали из страны в соседние
государства.
Для того, чтобы поднять инженерное образование надо научиться учить физике,
математике, технологии, труду в школах, начиная с младших классов, заинтересовать
школьников работой в тематических кружках различного технического творчества; в целом в
стане повысить престиж инженерных специальностей. Заинтересовать учителей в работе
технических кружков в школах и повысить оплату труда инженеров. Не секрет, что
инженерные должности входят в группу низкооплачиваемых.
Выводы. Хотелось бы обратить внимание руководителей институтов повышения
квалификации и учителей общеобразовательных школ: в общешкольных учебниках пока нет
еще ссылок на «нанотехнологии» на «высокие технологии», но ведь они уже существуют и в
химии, в биологии и медицине, в физике и астрономии. Давайте смотреть хотя бы на
десятилетие вперед, тогда и уроки наши будут более интересными, содержательными. Каждый
учитель должен шагать в ногу с наукой на то он и УЧИТЕЛЬ. ХХI век – век «нанотехнологий»,
«прецизионных» высокоточных технологий; необходимо срочно готовить для этого
специалистов, создавать для них определенные социальные условия. Давно известно, что
«кадры решают все». Задачи общеобразовательной и высшей школы огромны.
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НАНОТЕХНОЛОГИИ ХХI ВЕКА
В статье рассмотрены некоторые нанотехнологии, используемые в електронике і компьютерной технике,
інформатике. Автор представил их реализацию в учебном процессе профессионально-технических учебных
заведений и старших классах общеобразовательных школ.
Ключевые слова: нанотехнологии, техника,электроника,інформатика.учебный процесс.
V.I. Sigova
NANOTECHNOLOGY XXI CENTURY
The article discusses some of nanotechnology which are used in computer technique, informatics. The authors
present the options of their implementation in teaching vocational and technical schools and upper secondary schools.
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Постановка проблеми: довести переваги поєднання окремих елементів навчання та
виховання в єдину цілісну систему з метою одержання якісно нового результату шкільної
освіти.
Аналіз актуальних досліджень. Робота над проблемою інтеграції змісту освіти показала,
що поняття довкілля як середовища життя людини і будь-якої живої істоти має великий
інтегративний потенціал, який може бути використаний впродовж вивчення природничих (і не
тільки природничих) дисциплін у загальноосвітній школі. «Образ довкілля» - життєвого досвіду
дитини, став тим інтегруючим фундаментом, який об’єднав соціо-природничу і частково
технологічну та валеологічну освіту школярів. Життєвий світ дитини постає перед нею в
єдності довкілля природного, суспільного, етнічного, технологічного (створеного людиною
світу), небезпечного і оздоровлюючого. [8]
В історії розвитку науки проблема інтеграції – одна з найдавніших. Ще багато років тому
відомий педагог Я.А.Коменський відзначав: «Усе, що перебуває у взаємному зв’язку, повинно
викладатися у такому зв’язку» [5].
Вивчення шкільних предметів у взаємозв’язку – природне явище, зумовлене логікою
навчання. Інтеграція вважається необхідним дидактичним засобом, за допомогою якого
створюється цілісна картина світу у навчально-виховному процесі. Інтеграція повинна вивести
учня до розуміння єдності світу. У розвитку сучасних освітніх систем інтеграція виступає
провідним принципом, що об’єднує різні форми відображення дійсності.
Під науковими основами інтеграції знань про природу маються на увазі ті елементи знань
про природу, які мають найбільшу інтегративну здатність –
можуть бути використаними для виявлення сутнісних зв’язків між об’єктами
навколишнього світу, між процесами і явищами,які у ньому відбуваються.
Виступаючи основою встановлення сутнісних зв’язків, такі елементи знань будуть
виступати для учня і основою розуміння – процесу мислення, спрямованого на виявлення,
з’ясування істотних рис, властивостей і зв’язків предметів, явищ, подій у навчальному процесі
під час засвоєння знань про природу.[4]
Проблема інтегрованого навчання у школах різних типів є предметом наукового інтересу
багатьох дослідників. Питаннями формування особистості на засадах інтегративності школи і
позашкільних закладів, урочних і позаурочних видів діяльності досліджувалися Є.В.
Суботським, Є.М.Помиткіним, В.Г.Смирновим. На думку Т. Усатенка, «реалізація ідей
інтеграції і гуманітаризації передбачає докорінну перебудову не лише педагогічного мислення,
а й усієї системи освіти вихід учителя за межі власного предмета. Настав час здійснювати
міжпредметні зв’язки, усвідомивши місце своєї дисципліни у загальній системі культури». [6]
Розвиток світової науки у ХХІ столітті неможливо сьогодні уявити без наукових
досягнень та ідей видатного мислителя і вченого В.І.Вернадського. Розроблена ним ідея
інтеграції знань, в контексті його праць розглядалася як більш глобальна ідея органічної єдності
різних форм духовної культури та їх взаємозв’язку з іншими сферами людського життя.
Головне положення, з якого В.І.Вернадський виходив у своєму вченні, полягало у визнанні
загальної єдності природи, існуючих у ній взаємозв’язків. На основі накопичення наукою
безлічі різноманітних фактів, відзначав він, «склалися ідея і розуміння єдності природи,
почуття невловимого, але міцного і глибокого зв’язку, що охоплює всі його явища – ідея
Всесвіту, Космосу». [3]
Ідеї видатного вченого і мислителя про інтеграцію знань можуть плідно
використовуватися у визначенні змісту шкільної освіти. Особливо треба відзначити думку
В.І.Вернадського про те, що популяризація нових наукових знань, їх переважання в
демократично організованій шкільній освіті є поряд з творчою науковою роботою однієї з
головних передумов перетворення біосфери в ноосферу.[1]
Мета статті: розкрити суть та значення навчання на інтегративній основі, висвітлити
досвід роботи з проблеми поєднання можливостей різних навчальних дисциплін у створенні
цілісних уявлень учнів про світ.
Виклад основного матеріалу.
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В основу формування особистості мають лягти ідеї гуманістичної парадигми особистісно
орієнтованої освіти та виховання. Мета школи з особистісно орієнтованим навчанням –
розвинути людину в людині, закласти в ній механізм самореалізації.[6]
Особливістю сучасних знань є їх інтеграція. Інтегроване навчання допомагає вчителю поновому бачити свій предмет, більш чітко усвідомлювати його співвідношення з іншими
науками; допомагає дати цілісне уявлення про довкілля, сприяти підвищенню розумової
активності школярів, забезпечити самовираження, самореалізацію.
У дітей досить рано з’являється свій «образ світу». Він має свою суттєву характеристику –
цілісність сприймання довкілля. З часом ця цілісність, на жаль, починає руйнуватись через
«суворі кордони» між окремими розділами програми: знання, які одержують діти, мало
пов’язані між собою. Учителі різних предметів не мають уявлень що до того, чим займалися
діти на попередньому уроці. Тому якісно новий рівень синтезу знань дітей - це інтегровані
заняття, інтегровані курси, які об’єднують навколо певного заняття чи теми різнорідні знання.
Таке об’єднання знань дозволяє показати взаємозв’язок явищ, інтенсивно формувати у дитини
розумові операції: аналіз, порівняння, узагальнення тощо. Отже, під інтеграцією ми розуміємо
процес поєднання окремих елементів навчання та виховання в єдину цілісну систему з метою
одержання якісно нового результату шкільної освіти.
Інтегрований освітній процес будується за принципами: доступності; науковості;
послідовності; системності; цілісності; логічності; а також за «принципом інтеграції», який
використовується для побудови змісту, розробки методики та технологій навчання і виховання.
Інтегроване навчання тісно пов’язане з принципом розвивального навчання, однією з
необхідних умов якого є його зміст. Але, щоб узагальнити зміст, дати його у цілісному вигляді,
потрібно згрупувати матеріал навколо якоїсь проблеми. Це допоможе дати дітям спочатку
загальне, цілісне уявлення про проблему, а потім її конкретизувати, уточнити, поглибити,
враховуючи вікові особливості учнів.
У Державному стандарті біологічної освіти школярів зазначено, що основною її метою є
формування цілісної картини живої природи та стратегії поведінки людини в ній. Стосовно
шкільної освіти це означає, що при вивченні живої природи необхідно базуватись на знаннях з
фізики та хімії і встановлювати зв’язки з суспільними науками. Це можливо реалізувати при
використанні міжгалузевої інтеграції знань, що проявляється у між предметній інтеграції змісту
природничо-наукової і гуманітарної освіти [7].
Головна ідея інтеграції ґрунтується на основі здобуття знань, що розширюють можливості
адаптації дитини до різних життєвих умов, формують у неї уміння взаємодії з довкіллям,
сприяють творчій самореалізації, оптимальному розкриттю власного особистісного та
інтелектуального потенціалу.
Досягнення сучасної біологічної науки, зокрема інтеграція знань, уможливлюють
визнання одним з перших, пріоритетних завдань навчально-виховного процесу формування в
учнів наукової картини живої природи, яка є складовою наукової картини світу, вищою
формою інтеграції знань. Вона виконує поряд з навчальною і виховну функцію розвитку
сучасного стилю мислення, світогляду учнів, їх інтелектуального потенціалу, залучає до
опанування досвідом творчої діяльності. Шкільний предмет ―Біологія" засобами свого змісту
має сприяти формуванню ставлення учня до живої природи, до людини, її життя й здоров’я як
найвищої цінності, а також до біологічної науки та методів наукового пізнання. У зв’язку з цим
завданнями біологічної освіти мають бути: формування наукового світогляду, забезпечення і
засвоєння норм та правил екологічної етики, формування відповідального ставлення до
природи й готовності до активної її охорони, вироблення стратегії поведінки сучасної людини у
біосфері, формування свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших людей як
найвищої соціальної цінності; розкриття ролі інтегрованих біологічних знань; формування
інтересу до біологічної науки.
Переваги інтеграції на уроці є те, що інтегровані уроки розвивають потенціал самих учнів,
спонукають їх до активного пізнання навколишньої дійсності, до осмислення й знаходження
причинно-наслідкових зв'язків, до розвитку логіки, мислення, комунікативних здібностей.
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Більшою мірою, ніж звичайні, вони сприяють розвитку мови, формуванню вміння порівнювати,
узагальнювати, робити висновки, формують інтегровані знання.
Форма проведення інтегрованих уроків нестандартна, захоплююча. Використання різних
видів роботи підтримує увагу учнів на високому рівні, що дозволяє говорити про розвиваючу
ефективність таких уроків. Вони знімають стомлюваність, перенапругу учнів за рахунок
перемикань на різноманітні види діяльності, різко підвищують пізнавальний інтерес, служать
розвитку уяви, уваги, мислення, мови й пам'яті школярів.
Інтеграція дає можливість для самореалізації, самовираження, творчості вчителя, сприяє
розкриттю здібностей його учнів. Інтеграція є джерелом знаходження нових фактів, які
підтверджують або поглиблюють певні висновки, спостереження учнів на різних предметах.
Інтегровані уроки дають дітям досить широке і яскраве уявлення та інтегровані знання про світ,
у якому вони живуть.
Інтегроване навчання має ряд переваг для одержання якісно нового результату шкільної
освіти:
- сприяє розвитку наукового стилю мислення учнів;
- дає можливість широкого застосування учнями природничо-наукового методу пізнання;
- формує комплексний підхід до навчальних предметів, єдиний з погляду природничих
наук погляд на ту або іншу проблему, що відображає об'єктивні зв'язки в навколишньому світі,
формує у школярів систему інтегрованих знань;
- підвищує якість знань учнів;
- підвищує й розвиває інтерес учнів до предметів природничо-наукових дисциплін.
Світ, що оточує дітей, пізнається ними в різноманітті і єдності. Предмети шкільного
циклу, спрямовані на вивчення окремих явищ цієї єдності, не дають понять про ціле явище,
дроблячи його на розрізнені фрагменти. Цінність інтегрованого уроку полягає у побудові його
так, щоб діти відчули свою активну роль у навчальному процесі: знання повинні здобуватися
активно. Важливою під час навчання стає мобілізація всіх психологічних компонентів пізнання:
уваги, мислення, пам'яті, сприйняття, почуттів, уяви. Важко домогтися міцних знань, якщо у
школяра немає інтересу до навчальної праці й досліджуваного матеріалу. Важливо не тільки
передати учням певну суму знань, а розвивати у них бажання шукати, знаходити й
використовувати необхідну інформацію, інтегрувати свої знання у життя, у практичні ситуації.
Підбір форми уроку залежить від навчального матеріалу, від можливостей класного
колективу, від сформованих взаємин між учителем та учнями, а також від індивідуальних
особливостей та конкретних умов навчального процесу. Варіативність сполучення різних форм
уроків дуже велика і забезпечує можливість їх творчого моделювання.
Інтегровані уроки є частковим застосуванням інтегральної технології навчання,
формування у школярів інтегрованої системи знань.. Вони є одним із факторів оптимізації
навчання. Причини труднощів, які виникають при цьому - це недостатність методичних
рекомендацій по проведенню інтегрованих уроків, відсутність координації діяльності вчителівпредметників, необізнаність у змісті програм із суміжних предметів, недостатність знань та
умінь, відсутність досвіду в реалізації зв'язків між предметами.
Об'єктами пізнавальної діяльності учнів стають загальні для ряду предметів ідеї, теорії,
закони, факти, комплексні проблеми.
На основі експериментальних даних педагоги дійшли висновку, що систематичне
використання міжпредметних зв'язків виробляє в учнів уміння критично осмислювати матеріал,
що вивчається. Новий матеріал вони порівнюють із тими фактами, які їм відомі, зіставляють їх,
аналізують, і ця активна розумова діяльність по узагальненню нового під впливом раніше
відомого сприяє більш міцному засвоєнню програмного матеріалу.
Крім того, систематичне використання у навчальному процесі інтегрованих занять
позитивно змінює діапазон застосування знань та умінь, сприяє формуванню в дітей широких
пізнавальних інтересів.
У формі інтегрованих уроків доцільно проводити узагальнюючі уроки, на яких будуть
розкриті проблеми, найбільш важливі для двох або декількох предметів, але інтегрованим
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уроком може бути будь-який урок зі своєю структурою, якщо для його проведення залучаються
знання, уміння й результати аналізу досліджуваного матеріалу методами інших наук, інших
навчальних предметів.
Специфіка таких уроків полягає у тому, що вони проводяться спільно вчителями двох або
декількох суміжних предметів. Особливо важливо продумати методику проведення такого
уроку. Заздалегідь визначається обсяг і глибина розкриття матеріалу, послідовність його
вивчення. Частка участі кожного вчителя залежить від змісту матеріалу, але приблизно повинна
бути рівною. Один із учителів вибирається ведучим. Часто таким урокам передує організація
випереджальних домашніх завдань індивідуально або фронтально. Інтегровані уроки,
моделюють навчальний процес з великих тем, відповідно до їх змісту. Досвід роботи педагогів
показує пріоритети інтеграції наступних предметів - біології й хімії, біології й екології, біології
й образотворчого мистецтва (для середньої ланки загальноосвітньої школи). У даній технології
завжди є потенціал для нових творчих джерел. Наприклад, інтегруючи уроки біології й
образотворчого мистецтва, вчитель допомагає учням продумувати й правильно
використовувати прийоми образотворчої діяльності при виконанні творчих практичних завдань,
у застосуванні методів дослідження природних об'єктів.
Наприклад, інтегрованим може бути урок з теми «Вода», яка вивчається у курсі біології,
екології, хімії та географії. Об’єднані зусилля учителів-предметників допомагають учням
глибше зрозуміти тему про поширення води у природі, її склад, властивості, її значення у житті
людини, проблему охорони води та дбайливого, економного її використання.
Вивчення в курсі біології теми «Адаптивні біологічні ритми. Явище фотоперіодизму»
доцільно провести спільно з учителем російської та зарубіжної літератури. Такий урок
підвищує інтерес до предмета, розширює знання про явище фотоперіодизму, адаптивні
біологічні ритми, розвиває логічне мислення, уміння встановлювати причинно-наслідкові
зв’язки, виховує інтерес до творчості письменників, стимулює учнів до отримання нових знань.
Цікавим може бути інтегрований урок «Сезонні явища в житті птахів. Кочівлі, перельоти».
До проведення його залучаються учителі літератури, музики, образотворчого мистецтва.
Навчальна тема з біології тварин, вірші поетів, у яких розкриваються зміни в природі навесні
та восени, музичний супровід, зображення птахів у різні пори року на полотнах художників усе це допоможе учням краще засвоїти тему, викличе естетичні почуття, сприятиме розвитку
образного та цілісного світосприймання.
Формування інтегральних знань біології та екології дозволяють зрозуміти людину як
важливий компонент природи і як розумну істоту, що впливає на неї, виховувати в учнів
дбайливе, свідоме ставлення до природи, готовність до активних дій по її охороні. Без уміння
поєднувати знання різних наук, інтегрувати свої знання, не можуть бути вирішені багато
проблемних ситуацій, особливо біологічних, екологічних та інших. Для цього учням просто
необхідно засвоїти методи застосування елементів інтеграції [4].
Для вирішення цієї мети доцільно для учнів 7 класів розробити і впроваджувати
інтегрований урок «Єдність живої й неживої природи.». Тут можна зробити спробу формування
у школярів природничо-наукового світорозуміння на основі розвитку уявлень про єдність живої
й неживої природи й відповідальності людини за стан навколишнього середовища. Він
припускає одержання знань про історію освоєння людиною навколишнього світу, узагальнення
й систематизацію знань про ті ж предмети і явища, які досліджуються різними навчальними
предметами.
У старших класах доцільним є проведення інтегрованого уроку з теми «Клітина». На
даному уроці даються теоретично обґрунтовані, експериментально перевірені методи
формування природничо-наукового світорозуміння, на прикладі розширення й поглиблення у
школярів знань про клітину.
З огляду на великий інтерес підлітків до комп'ютера як засобу одержання нової інформації
й комунікації, можна використовувати мережу Інтернет як засіб дистанційного навчання для
розширення кругозору, формування вмінь користуватися різними джерелами інформації,
розвитку аналітичних здатностей і підтримки інтересу до процесу навчання.
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Вивчення інтегрованих курсів сприяє розвиткові світорозуміння учнів. Про це говорилося
ще в працях К.Ушинського: «Не науки повинні схоластично вкладатись у голові учня, а знання
та ідеї, що повідомляються будь-якими науками, повинні органічно створювати один ясний і по
можливості широкий погляд на світ і на життя. Кожен клас, починаючи з наймолодшого,
повинен мати своє світоспоглядання, доступне вікові учнів». [9]
Висновок. Отже, інтегроване навчання - це навчання, яке забезпечує пізнавальну
спрямованість особистості школяра, створюючи умови для його самореалізації та
саморозвитку. Поєднання окремих елементів навчання та виховання в єдину цілісну систему з
метою одержання якісно нового результату шкільної освіти має переваги над традиційною
організацією навчально-виховного процесу.
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УПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕГРОВАНОГО НАВЧАННЯ З БІОЛОГІЇ
У статті розкриваються можливості застосування інтегрованого навчання при вивченні предметів
природничого циклу у загальноосвітній школі, його значення та переваги у створенні цілісних уявлень про світ.
Інтегровані заняття – це якісно новий рівень синтезу знань дітей, у якому інтеграція виступає провідним
принципом у сучасних освітніх систем.
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ВНЕДРЕНИЕ ИНТЕГРИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ ПО БИОЛОГИИ
Аннотация: В статье раскрываются возможности применения интегрированного обучения при изучении
предметов естественнонаучного цикла в общеобразовательной школе, его значение и преимущества в создании
целостных представлений о мире. Интегрированные занятия - это качественно новый уровень синтеза знаний
детей, в котором интеграция выступает ведущим принципом в современных образовательных системах.
Ключевые слова: Интеграция, принцип интеграции, интегрированное обучение, интегрированные уроки,
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IMPLEMENTATION OF INTEGRATED EXERCISE BIOLOGY
Abstract: The article deals with the applicability of the integrated teaching of subjects of natural sciences in
secondary school, the value and benefits of establishing a coherent conception of the world. Integrated studies - a new level
of synthesis of knowledge of children in which integration serves guiding principle in modern educational systems.
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ИНТЕГРИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ
Постановка проблемы. Долгое время, работая в среднем учебном заведении, поневоле и
с грустью замечаешь, что интерес к обучению, у современных школьников развит очень слабо,
а в старшей школе порой пропадает вообще. А ведь главная задача современной школы «Учить
учиться»! И учителя в постоянном поиске новых форм, методов подачи материала, всячески
стараются повысить мотивацию детей, стимулировать их к осознанному изучению предметов.
Но в большинстве случаев среднестатистический школьник просто впитывает знания и может
только воспроизвести базовый уровень. Ни о каком творческом подходе речь не идет. Особенно
страдают предметы естественно-математического цикла. Ученики заявляют о том, что знания,
которые они получают на уроках алгебры, геометрии, физики, химии и биологии, почти не
пригодятся им в жизни. Не зная, кем станут в будущем, тем не менее, они уверены в
ненужности и надуманности школьной программы. Не имея знаний, современные школьники
рассуждают о серьезных вещах, которые, по сути, намного выше их общего уровня развития.
Возникает вопрос: а как изменить систему образования, чтобы заинтересовать детей в
учебе? На уровне учителей проблема уже не решается. Нужно менять основополагающие
подходы к обучению. Для меня все более очевидным становится использование
интегрированного обучения, как своеобразной панацеи в данной ситуации.
Анализ актуальных исследований. Профилизация старшей школы ставит учащегося
перед выбором будущей профессии. Значит получение знаний, информации по отдельным
предметам, не связанным с выбором, забирает время, силы и распыляет внимание ученика в
погоне за средним балом аттестата. Объединения в рамках одного учебного предмета
нескольких разных подходов и взглядов на одну и ту же тему, процесс или явление
существенно улучшат процесс обучения. То есть интегрировать несколько предметов в один емкий, доступный, современный курс, что особенно реально для естественных наук в классах
со стандартной программой обучения. Этот подход в образовании не является принципиально
новый. Например, Я. А. Коменский, акцентировал внимание на необходимости «везде и во всем
брать вместе то, что связано друг с другом» [2]. Как современно и злободневно звучат его
слова, что «Все знания произрастают из одного корня – окружающей действительности, имеют
тесные связи между собой, а потому и изучаться должны во взаимосвязях» [3].
Большой толковый словарь современного украинского языка дает такое определение:
«интеграция – сочетание, взаимопроникновение. Это процесс объединения каких-либо
элементов (частей) в одно целое. Процесс сближения и образования взаимосвязей» [1].
Педагогический словарь уточняет, что «интеграция обучения» – это отбор и объединение
учебного материала из курса различных предметов, целью которого является целостное,
системное, разноплановое изучение сквозных тем (тематическая интеграция); создание
интегрированного содержания обучения – предметов, которые будут соединять в единое целое
знания из различных отраслей [4].
История развития педагогики отражает постоянное (в разной степени) внимание к вопросу
интегрированного обучения. Педагоги уже достаточно давно занимаются решением проблем
интеграции. Среди исследователей, в работах которых рассматриваются вопросы интеграции,
можно отметить В.В. Краевского, А.В. Петровского, Н.Ф. Талызину, Г.Д. Глейзера, В.С.
Леднѐва, С.М. Гапеенкову, Г.Ф. Федорец. Этими учеными заложены основы методологии
интеграции в педагогике.
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Украинский дидакт М.М. Фицула указывал в своих исследованиях, что правильное
структурирование формы и содержания уроков вызывает интерес у учеников, способствует их
оптимальному развитию и воспитанию [5]. Для этого учитель должен продумать систему
интегрированных уроков с блочным способом подачи материала (см. схему 1)
Схема 1
В 80-90 годах XX столетия интеграция обучения начала использоваться как инструмент
гуманизации процесса образования, для формирования природной научной картины мира,
образа природы, что определяет поведение человека в окружающей среде, отношение к ней,
критическую оценку информации, формированию собственной позиции по отношению к

природно-экологическим проблемам, что решаются на данный момент человечеством. Большой
вклад и огромная работа в этом направлении проделана В. Р. Ильченко и коллективом научной
школы «Довкілля».
Цель статьи. Практическое использование в современной школе элементов
интеграционного обучения при изучении предметов естественно-математического цикла.
Перспективы и проблемы интеграции естественных наук школьного курса.
Изложение основного материала. В школьной практике мы длительное время
пользуемся понятием «меж предметные связи» и показываем применение получаемых знаний в
других школьных предметах. Совместно проведенные уроки или внеурочные мероприятия
частично помогают ученику увидеть связь изучаемых дисциплин, наталкивает на мысль о
единстве природных процессов, их взаимосвязи. Но психология школьника работает таким
образом, что для него математика – это математика, а физика – это физика. Такие элементарные
понятия, как скорость, время и расстояние известны школьникам с младшей школы. Задачи с
использованием этих величин они легко решают в 3-4 классе. Но уже в курсе механики 8-го
класса становится заметно, что никакой взаимосвязи между «временем-скоростьюрасстоянием» в математике и этими же величинами в физике дети попросту не видят. Парадокс
или феномен психики? Получается, что закрыв дверь кабинета математики, ученики закрывают
некую ячейку своего мозга, где хранятся математические знания и выходят в пустой «коридор
отдыха». А при входе в кабинет физики у них открывается другая ячейка – физическая, где
хранятся знания только по этому предмету. Когда на уроке физики возникают темы, напрямую
связанные с химией или биологией (например, электролиз, капиллярность), ученики с завидным
постоянством произносят удивленно фразу: «Это же химия (биология), причем здесь физика!».
И лишь у немногих школьников в голове проложен коридор, в котором расположены ячейкикомнаты естественных наук.
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Учитывая, что среднестатистический класс – это как раз и есть группа учеников с
рассмотренным выше типом мышления, напрашивается вывод, что учебный процесс должен
быть организован таким образом, чтобы дети не выходили из рамок предмета. Соответственно,
предмет – это единое целое, т.е. в нем интегрируются несколько школьных дисциплин. Таким
образом, мы пришли к выводу, что оптимальным способом обучения современных школьников
является интегрированное обучение. Это особенно ярко проявляется на начальном этапе
обучения в школе, когда ребенок воспринимает мир как единое целое.
Организация интегрированного обучения в старшей школе дает возможность представить
перед учениками мир во всем его разнообразии. При этом даются научные знания, которые
дополняются наглядной демонстрацией применения изучаемого процесса или явления в
реальной жизни.
Специфика интегрированного обучения создает благоприятные условия и для проявления
творческого подхода учителю. Она обеспечивает определенную свободу в выборе темы,
содержания, способов для обучения школьников.
Для реализации интегрированного подхода в обучении необходимым условием является
неукоснительное соблюдение таких моментов:
- понимание педагогом сущности развивающих и воспитательных возможностей
интегрированного обучения;
- соответствие тематики, содержания и способов реализации интегрированного подхода к
общим принципам организации учебно-воспитательного процесса и цели деятельности учителя
в конкретном классе;
- использование групповых методов работы;
- многократное повторение приобретенных знаний и умений;
- оптимальное количество интегрированных уроков.
Как бы ни хотелось нам, педагогам, преподавать исключительно свой предмет (физику,
биологию, химию), но время ставит другие цели. Только специализированные физикоматематические или естественно-математические классы могут позволить себе роскошь
«чистой» физики, химии или биологии. А что делать в «нематематических» классах? Система
профильного образования требует создавать новые интегрированные предметы, где несколько
наук гармонично сплетаются в единое целое. Для всего набора естественно-математических
дисциплин таким общим предметом станет природоведение (или естествознание).
Скрупулезно отобрав материал, необходимый «гуманитарию» или «филологу» в
дальнейшей жизни, можно создать предмет, который будет доступен для понимания этими
«творческими натурами». Тогда, не перегружая их значительным объемом теории, можно
добиться понимания простых фундаментальных истин, на которых базируются естественные
науки. Такой подход будет намного полезнее, чем современные попытки вложить в головы
учеников тонны «ненужного» им материала по математике, физике, химии или биологии.
На данном этапе профилизации украинской средней школы проблема внедрения таких
интегрированных курсов предметов естественного цикла велика. Это и неподготовленность
учителя к кардинальным переменам; программное обеспечение МОН Украины; профилизация
на бумаге, а реально - классы по 30 и более учеников с разными «перспективами»
послешкольного образования.
Выводы. Подводя итоги, необходимо отметить, что именно интегрированное обучение с
хорошо продуманным содержанием и объемом материала, может стать тем лекарством, которое
спасет нашу систему обучения школьников, восстановит их интерес к учебе. А школа тем
самым сможет выполнить государственный заказ – выпустить из своих стен компетентного,
мыслящего и развитого молодого члена общества.
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ІНТЕГРОВАНЕ НАВЧАННЯ В СУЧАСНІЙ ШКОЛІ
В статті розглядається сучасний стан викладання в загальноосвітній школі природничо-математичних
дисциплін з точки зору вчителя-предметника (фізика) стосовно інтегрованого навчання, практичного
використання його елементів в умовах профілізації старшої школи.
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И. В. Левина
ИНТЕГРИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ
В статье рассматривается современное состояние преподавания в общеобразовательной школе
естественно-математических дисциплин с точки зрения учителя-предметника (физика) относительно
интегрированного обучения, практического использования его элементов в условиях профилизации старшей
школы.
Ключевые слова. Интегрированное обучение, естественно-математические дисциплины, ученики,
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INTEGRATED EDUCATION AS A REGULAR NECESSITY, ARISING UP AT MODERN SCHOOL
In the article is examined the modern state of teaching at general school of naturally-mathematical disciplines from
the point of view the teacher of discipline (physics) in relation to the integrated education, practical use of his elements in
the conditions of profiling high school.
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УДК 373.6
Т. В. Орел
(м. Кривий Ріг)
КУРСИ ЗА ВИБОРОМ ЯК СУЧАСНИЙ ЧИННИК МОДЕРНІЗАЦІЇ
ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ В СТАРШІЙ ШКОЛІ
Постановка проблеми. Необхідність і доцільність профільного навчання в старшій школі
закладена у Національній доктрині розвитку освіти, Законі України «Про загальну середню
освіту», окреслена в Концепції загальної середньої освіти (12-річна школа) та Концепції
профільного навчання в старшій школі. І хоча сьогодні призупинено перехід до 12-річного
навчання, питання профільної підготовки старшокласників все ще залишається актуальним,
однак і недостатньо розробленим.
Основною проблемою дидактики та методики навчання в профільній школі є
переосмислення логіки побудови його змісту як на різних рівнях засвоєння предмету (базовому,
академічному й профільному), так і на рівні проектування супровідних елективних курсів для
різних профілів навчання. Так, за нашими спостереженнями, учитель у запровадженні
профільного навчання зіштовхується із низкою труднощів. З-поміж них: недостатня
поінформованість щодо механізмів побудови змісту освіти в різних комбінаціях профільного
навчання; брак методичних порад з оновлення технологій навчання відповідно рівнів і напрямів
профільної підготовки; відсутність досвіду викладання предмета на профільному рівні; низький
інтерес старшокласників до вибору природничого профілю навчання, особливо хімії та біології;
невисокий рейтинг фізико-технічних і еколого-природничих спеціальностей у колі сучасних
професій тощо. Як наслідок, у більшості загальноосвітніх шкіл відсутнє профільне навчання з
природничих дисциплін, міжпредметні та інтегровані профільні спецкурси й факультативи.
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Аналіз актуальних публікацій. Профільне навчання не є професійним навчанням, при
всій своїй прогресивності воно не зводиться до вивчення предметів вузької спеціалізації,
оскільки готує старшокласника не до певної професії, а визначає його індивідуальну освітню
траєкторію у виборі низки близьких професій [3]. Н. Бібік, О. Бугайов, С. Гончаренко,
О. Коберник, В. Корнєєв, К. Корсак, В. Кремень, А. Сиротенко, О. Топузов та ін. вказують, що
профільне навчання не повинне бути детермінованим і має надавати школяреві, окрім
спеціалізованої, й загальноосвітню підготовку.
Невід’ємною частиною профільного навчання в старшій школі мають стати елективні
курси (від лат. electus – обраний), тобто курси за вибором та міжпредметні й інтегровані
факультативи. Проектуванням їх змісту та обґрунтуванням механізмів запровадження в
шкільну практику займаються В. Кизенко, П. Лернер, І. Лікарчук, В. Орлов, Л. Паламарчук,
О. Топузов та інші.
Мета статті: виявити специфіку, зміст і шляхи запровадження курсів за вибором у
профільне навчання старшокласників.
Виклад основного матеріалу. Курси за вибором становлять компонент базисного
навчального плану, що доповнює зміст профілю, є новим сучасним механізмом актуалізації та
індивідуалізації процесу навчання [5, с. 2]. Такий курс є обов’язковими для вивчення, його
призначенням є доповнення й поглиблення змісту певного навчального курсу чи предмета
державного освітнього компонента.
У літературі розрізняють допрофільні та профільні елективні курси. Основне завдання
допрофільних елективних курсів – допомогти учням основної школи обрати профіль
подальшого навчання. Їх основна функція – профорієнтаційна, а саме: формування в школярів
правильного вибору профілю навчання, визначення сфери майбутньої професійної діяльності,
усвідомлення учнями своїх переваг з позиції майбутньої спеціалізації. Бажано, щоб школа
надавала можливість учневі вибирати зі значної кількості таких курсів, які при цьому повинні
мати короткостроковий (9-17 год.) і поступовий характер. Зауважимо, що сьогодні такої
можливості основною школою не передбачено.
Профільні курси за вибором у старшій школі вже повинні забезпечувати поглиблене та
розширене вивчення профільних предметів. Водночас, вони можуть сприяти вивченню
непрофільних предметів і бути зорієнтованими на певний вид діяльності поза обраним учнем
профілем навчання. Тут курси за вибором, зауважує О. Топузов, виконують такі три основні
функції:
1) «надбудови» профільного курсу – вивчення основних профільних предметів на
належному рівні за рахунок насичення додатковим змістом, який поглиблює і розширює знання
учнів;
2) розвитку змісту одного з базових навчальних предметів, вивчення якого здійснюється
на мінімальному базовому рівні;
3) задоволення пізнавальних інтересів учнів [5].
Завданнями курсів за вибором є:
• орієнтація старшокласника на індивідуалізацію та самостійність;
• виявлення індивідуальних здібностей в обраному напрямі;
• створення умов для реалізації обраного учнем напряму;
• допомога учневі в професійному самовизначенні;
• створення навчально-методичної бази з обраного учнем предмета, що надасть йому
змогу реалізувати свою майбутню професійну діяльність за межами школи;
• створення умов для профілізації, спрямованої на реалізацію мети навчального закладу
[5].
Т. Гільберг вирізняє загальноорієнтаційні, предметно-орієнтаційні та міжпредметні
елективні курси [1, с. 16-17].
Загальноорієнтаційні елективні курси покликані інформувати учнів про різні профілі
навчання в старшій школі, специфіку видів діяльності, ознайомити з колом професій,
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допомогти обрати профіль навчання з урахуванням своїх індивідуальних особливостей,
здійснити професіональні спроби й спроектувати професіональну кар’єру.
Предметно-орієнтаційні елективні курси спрямовані на посилення підготовки з певного
навчального предмета, формування в учнів пізнавального інтересу до даної галузі знань. Їх
розділяють на кілька груп:
• Елективні курси підвищеного рівня, спрямовані на поглиблення того чи іншого
навчального предмета.
• Елективні спецкурси, в яких поглиблено вивчаються окремі розділи основного курсу, що
входить до програми предмета («Географія релігії», «Економіка Євросоюзу» тощо).
• Елективні курси з поглибленого вивчення окремих розділів основного курсу, що не
входять до обов’язкової програми предмета («Астрофізика», «Радіастрономія»).
• Прикладні елективні курси, метою яких є ознайомлення учнів з важливими шляхами і
методами застосування знань на практиці, розвиток інтересу учнів до виробництва, наприклад,
«Радіоелектроніка», «Географія туризму», «Економічна кібернетика».
• Елективні курси з вивчення методів пізнання природи, наприклад, «Методи
астрономічних досліджень», «Електронні моделі».
• Елективні курси з історії предмета.
• Елективні курси, присвячені методам розв’язання теоретичних та експериментальних
задач, проведення експерименту (фізичного, хімічного, біологічного, комп’ютерного тощо) [1].
Міжпредметні елективні курси, виходячи за рамки традиційних предметів,
ознайомлюють учнів з комплексними задачами, які потребують застосування інтегрованих
знань
з
ряду
навчальних
предметів,
сприяють
формуванню
синтезованих
загальнодисциплінарних, загальнокультурних, комунікативних і соціальних компетентностей.
Приміром, «Природознавство», «Основи біофізики», «Біоника», «Основи космонавтики»,
«Медична географія» [1].
Таким чином, елективні курси або курси за вибором є надбудовою над певним навчальним
предметом обраного профілю. Вони: а) розвивають зміст базового, академічного й профільного
курсів; б) сприяють задоволенню пізнавальних інтересів та індивідуальних особливостей учнів
у різних галузях знань; в) не повторюючи зміст академічного й профільного рівня,
відображають основну навчальну програму [1].
Не варто ототожнювати елективні та факультативні курси. Факультативні курси
забезпечують поглиблене вивчення понять, що вивчаються в основному курсі, і при цьому
обсяг матеріалу тут обмежений шкільною програмою.
Спільні і відмінні риси факультативних та елективних курсів подано у таблиці 1.
Тематика й зміст елективних курсів, обґрунтовує Д. Єрмаков, повинні відповідати
наступним вимогам: мати соціальну й особистісну значущість, актуальність, як з погляду
підготовки професійних кадрів, так і для особистісного розвитку учнів; сприяти соціалізації й
адаптації учнів, надавати можливість для вибору індивідуальної освітньої траєкторії,
усвідомленого професійного самовизначення; підтримувати вивчення базових і профільних
загальноосвітніх предметів, а також забезпечувати умови для внутріпрофільної спеціалізації;
вносити вклад у формування цілісної картини світу школярів; сприяти розвитку
загальнонавчальних, інтелектуальних і професійних умінь і навичок, ключових
компетентностей учнів [2, с. 37].
Таблиця 1
Порівняння змісту і структури факультативних та елективних курсів
(за Т. Гільберг [1, с. 17])
Показники
Мета
Спосіб введення

Елективні курси
Факультативні курси
Спільне
поглиблення знань, розвиток інтересів, здібностей,
нахилів та професійне самовизначення
Складові варіативної частини навчального плану.
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Вибираються учнями на основі власних уподобань
Стандартизова
ність
Методи
і
форми роботи

Відсутність стандартів та екзаменів (ЗНО)
Інноваційні, активні, змістовні, нестандартні

Відмінне
Підтримання профілю
Завдання
навчання
Вибираються кожним
Місце
у
учнем.
навчальному процесі
Включені до розкладу
Спосіб
Обов’язкові
для
оцінювання
відвідування, контролю
Від 8-9 год. до 72 год.
Обсяг курсу
Тривають від місяця до
семестру
Значна кількість курсів
Спосіб реалізації
з кожного предмета

Реалізація здібностей та
нахилів учнів
Вибираються частиною
учнів.
Поза розкладом
Необов’язкові,
не
оцінюються
Тривалість від 34 год.
Весь навчальний рік чи
повний семестр
Один курс з одного
предмета

При відборі змісту курсу за вибором, на думку П. Лернера, треба з’ясувати: які закони,
теорії, ідеї, принципи, поняття, уміння, навички, види учнівської діяльності пропонуються для
засвоєння; яким чином навчальний матеріал буде сприяти внутрішньо профільній спеціалізації
навчання і формуванню профільних умінь і навичок; для яких саме професій, галузей діяльності
потрібен відібраний зміст; що учні мають попередньо знати та вміти перед вивченням
елективного курсу [4].
Стосовно методів вивчення елективних курсів треба сказати, що, крім традиційних (розповідь,
пояснення), пріоритетними сьогодні є ті, які сприяють становленню цілісного світогляду, розвитку
особистості, врахуванню індивідуальних особливостей і потреб учнів, особистісно діяльнісному і
суб’єкт-суб’єктному підходу. Це в основному інтерактивні методи (рольові ігри, імітаційне
моделювання, тренінги, метод проектів, методи проблемно-пошукового і дослідницького
характеру, що стимулюють пізнавальну активність учнів) [1]. Актуальним залишається
використання практичних методів навчання, збільшення частки самостійної роботи школярів та
розвиток навичок самонавчання. Реалізувати це можливо, використовуючи: проведення
практичних робіт; спостереження за об’єктами та явищами в природі і на виробництві; прийоми
роботи з картами, схемами, рисунками, статистичними показниками, діаграмами, графіками;
самостійну роботу з різними джерелами інформації; організацію дослідницької діяльності
школярів; практико-орієнтовані методи навчання; творчі завдання на заняттях і вдома; проблемні
завдання і ситуації; лекційно-семінарські форми проведення занять; випереджувальні завдання з
підготовки виступів, повідомлень, презентацій [2].
Висновки. Зроблений нами огляд показує, що елективні курси, поряд з базовими
загальноосвітніми і профільними предметами, повинні становити індивідуальну освітню
програму для кожного школяра, що сприятиме реалізації його здібностей і потреб, створенню
можливостей для подальшої професійної освіти й працевлаштування. Елективні курси
позитивно впливають на мотивацію при виборі життєвого шляху, мають великий потенціал для
профільного самовизначення школяра, їм належить майбутнє в профільному навчанні.
Органічне поєднання профільних шкільних предметів (базового й поглибленого рівнів),
базових і елективних профільних курсів дозволяє досягти цілей профільної освіти
старшокласників, як найважливішого моменту модернізації загальної середньої освіти [2; 4; 5].
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Т. В. Орел
КУРСИ ЗА ВИБОРОМ ЯК СУЧАСНИЙ ЧИННИК МОДЕРНІЗАЦІЇ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ В
СТАРШІЙ ШКОЛІ
У статті розкриваються питання сутності та змісту елективних курсів в системі профільного навчання
старшокласників; подаються підходи до побудови методики їх організації та проведення; аналізуються умови
ефективності курсів за вибором та факультативів з урахуванням нагальних потреб модернізації базової
середньої освіти.
Ключові слова: профільне навчання в старшій школі, елективні і факультативні курси.
Т. В. Орел
КУРСЫ ПО ВЫБОРУ КАК СОВРЕМЕННЫЙ ФАКТОР МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
В СТАРШЕЙ ШКОЛЕ
В статье раскрываются вопросы сущности и содержания эллективных курсов в системе профильного
обучения старшеклассников; подаются подходы к построению методики их организации и проведения;
анализируются условия эффективности курсов по выбору и факультативов с учетом первоочередных
потребностей модернизации базового среднего образования.
Ключевые слова: профильное обучение в старшей школе, эллективные и факультативные курсы.
T. Orel
ELECTIVE COURSES AS THE MODERN FACTOR OF MODERNISATION OF PROFILE TRAINING AT THE
SENIOR SCHOOL
In article essence and content questions elective courses in system of profile training of senior pupils are reveal; the
construction of a technique of their organisation and carrying out move are approaches; conditions of efficiency of courses
on a choice and open classrooms taking into account prime requirements of modernisation of base secondary education
are analyzed.
Keywords: profile training at the senior school, elective and facultative courses.

УДК 378.016
І.М. Васильченко
(м. Кривий Ріг)
ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ І ІНТЕГРАЦІЯ НАВЧАННЯ – УМОВИ РОЗКРИТТЯ ТВОРЧОЇ
ІНДИВІДУАЛЬНОСТІ ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ ТА ВЧИТЕЛЯ В КОНТЕКСТІ
ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ
Постановка проблеми. Сучасна природничо–математична освіта, у відповідності до
загальнонаукових тенденцій та вимог часу, все активніше та більш впевнено рухається у
напрямку інтеграції. Інтеграція –одна з найперспективніших інновацій.
Принцип інтеграції відіграє особливу роль в освіті «встановлення інтеграційних зв’язків
дає змогу забезпечити вчителя однорідною системоюзнань і методологією, спроможними
подолати дезорієнтацію при виборіконкретних методів у професійній діяльності».
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Термін «інтеграція» практично не вживався до
ХІХ століття. На межі ХІХ-ХХ століть відбувається «цементація наук» - утворення зв’язків між
різними науками.
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«Єдність знання поглиблює систематизацію понять», - писав Н. Бор. Пошук єдності і
взаємозв’язку у природі був однією із провідних ідей А.Ейнштейна,Д. Менделєєва, Ч. Дарвіна
та інших.
Виклад основного матеріалу. Вчителі природничо–математичних наук, як правило,
акцентують свою увагу на тому чи іншому аспекті інтеграції, тому кожен має ряд своїх
оригінальних ідей.
Створення інтеграційного освітнього середовища дозволяє стверджувати, що втілення в
освітню практику інтегрованого підходу закладає сприятливі умови для формування творчої
особистості учня та вчителя в контексті профільного навчання.
Отже, значущість проблеми інтеграції та диференціації навчання в профільній школі
дають змогу визначити основні аргументи вирішення та шляхів вдосконалення даних питань.
Аргумент 1. Зміст навчання.
В основі змісту навчання, в першу чергу, лежить зміст програм профільного навчання з
предметів природничо–математичного циклу. По-друге, навчальний процес кожний вчитель
доповнює, виходячи з потреб учнів, спецкурсами за вибором, факультативними заняттями,
науково-дослідницькою роботою, позакласною роботою з предмета.
Виходячи із змісту навчальних програм, вчителі предметів природничо-математичного
циклу визначають спільний освітній інтегрант, що забезпечує підготовку та моделювання
інтегрованих уроків, які дозволяють глибше опанувати теми. На таких уроках кожен учитель
намагається подати суть того, що вивчається, зі своєї, специфічної для кожного предмета, точки
зору.
Використання міжпредметних зв’язків дає можливість об’єднати програмовий матеріал у
вигляді стрункої системи знань, творчо підійти до виконання тих завдань, які потребують знань
з інших предметів, розглядати природні явища під іншим кутом зору, тобто з погляду інших
предметів, повніше і глибше розкрити зв’язки між хімією, біологією, математикою, фізикою,
географією, суспільствознавчими предметами, тобто забезпечити підпорядкування окремого
загальному.
Аргумент 2. Інтегроване навчання на міжпредметній основі дає змогу формувати ключові
компетентності учнів.
Мета педагогічного процесу спрямована на навчання та виховання особистості
випускника, якому властиві високі морально-духовні цінності, достатня теоретична і практична
підготовка, творча активність та конкурентоспроможність.ЇЇ не можна досягнути поелементно,
оскільки на всіх етапах розвитку дитина є цілісною особистістю.У процесі інтеграції навчання
формуються різноманітні компетентності(полікультурні, соціокультурні, комунікативні,
інформаційні, трудові тощо).У цьому контексті особливої актуальності, на нашу думку, набуває
проблемареалізації міжпредметних зв’язків математично-природничих наук з іншими
дисциплінами. Випускник сучасної школи, який буде жити й працювати в новому тисячолітті в
постіндустріальному суспільстві, повинен уміти самостійно, активно діяти, приймати рішення,
гнучко адаптуватися до умов життя, що змінюються, володіти високим рівнем толерантності.
Аргумент 3. Предмети природничо-математичного циклу мають широку практичну
спрямованість.
У викладанні предметів математично-природничого циклу
в профільних класах
інтеграція не тільки органічно вписується у навчально-виховний процес на уроці, але і є
основною формою позаурочної діяльності з предмету. Вагоме значення у створенні навчально–
виховного середовища, що забезпечує можливість використання інтеграції, є навчальна
практика з природничо-математичних дисциплін в умовах профілізації старшої школи.
Відповідно до методичних рекомендацій МОН України щодо організації навчально-виховного
процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів
загальноосвітніх навчальних закладів, проведення практики спрямоване на розвиток
пізнавальної діяльності школярів, залучення їх до пошуково-дослідницької роботи,
поглиблення та систематизацію знань, формування міжпредметних зв’язків. Навчальна
практика є частиною навчального процесу, під час якого проходять перевірку і закріплюються
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знання і практичні навички, одержані протягом навчання. Практика дозволяє учням
закріплювати уміння та навички, виховує потребу систематичного поновлення своїх знань та
вправного їх застосування в практичній діяльності.
Інтеграція природничо-математичних дисциплін дає можливість використати значні
резерви окремих предметів у їх поєднанні, забезпечує глибину, взаємопроникнення різних
навчальних тем.Методика викладання профільних предметів передбачає можливість їх
вивчення від повного синтезу до простої координації навчального матеріалу із збереженням
специфіки навчального предмету. Знання з однієї галузі наук ґрунтується на знаннях з іншої.
Практична реалізація інтегрованого навчання предметів природничо-математичного
циклу в Криворізькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 93 здійснюється на базі класів з
різним профілем навчання. Зокрема, були проведені такі заняття:
 урок в 9 класі з поглибленим вивченням математики «Початкові відомості стереометрії»
(інтеграція знань з математики та хімії), на якому відбулося знайомство учнів з
многогранниками та тілами обертання на прикладі будови куле-стержневих моделей молекул
органічних речовин та кристалічних ґраток алмазу та графіту.
 урок в9 класі з поглибленим вивченням математики «Масова частка розчинної речовини.
Приготування розчинів» (інтеграція знань з хімії та математики).У процесі уроку учні вчаться
обчислювати масову частку і масу речовини в розчині та виготовляти розчини з певною
концентрацією за допомогою математичного алгоритму розв’язування задач на відсотки.
 у 9 класі з поглибленим вивченням гуманітарних предметів на уроці з біології « Кров »
учні знайомляться із значенням крові в житті людини з точки зору збереження сімейних
стосунків як головної складової генеалогічного дерева та держави, це наштовхує школярів до
виконання проекту «Генеалогічне дерево моєї родини». А в 9 класі з поглибленим вивченням
математики (інтеграція знань з біології та основ здоров’я) розглядають вплив зміни кров’яного
тиску на стан здоров’я, захворювання людини та причини їх виникнення і попередження.
 у 10 клас математичного профілю «Гармонійні коливання» (інтеграція фізики та
математики),учні вивчають дану тему застосовуючи знання з математики (тригонометричні
функції та властивості). А в класі філологічного профілю доцільно здійснювати інтеграцію
зазначеної теми зі знаннями з української та світової літератури. На такому уроці ведеться
бесіда про гармонійні коливання як фізичне явище та поняття гармонії у житті людини на
прикладі літературних творів.
 у 10 класі гуманітарного профілю «Хімічний склад клітини, неорганічні речовини»
(інтеграція біології і основ здоров’я). Учні вивчають склад хімічних елементів у клітині та їх
вплив на життєві функції організму.
 у 10 класі, природничого профілю, на урок хімії «Мінеральні добрива» доповнюється
проектним и розробками математичних розрахунків, пов`язаних ізвнесенням добрив у ґрунт,
приготуванням мінеральнихпоживних розчинів, з`ясуванням потреби рослин у підживленні та ін;
Реалізацію міжпредметних зв’язків хімії та біології в класі математичного профілю
навчання пропонуємо розглянути на прикладі міжпредметних проектів, які є ефективним
засобом розвитку пізнавальної діяльності, самостійності та творчості на уроках хімії та
біологіїі дозволяють вивчати навчальний предмет різнобічно. Міжпредметні, або інтегративні,
проекти найчастіше виконуються в позакласній роботі, передбачають інтеграцію знань із
кількох предметів і потребують кваліфікованого координування. Прикладом інтегративних
проектів можуть бути проекти «Біосфера», «Хімічний склад живих організмів», «Вода як
основа життя». Тематику міжпредметних проектних завдань ми розробляємо із урахуванням
програмних вимог, вікових та індивідуальних особливостей учнів, хоча вона може бути
запропонована й самими учнями. У своїй роботі ми прагнемо до того, щоб теми проектів мали
практичне спрямування і відображали вирішення конкретних практичних задач, що потребують
від учнів знань з різних предметів, творчого мислення, дослідницьких навичок.З огляду на це,
зауважимо, що до виконання проектів хімічногонапряму варто залучати не лише школярів, що
мають глибокий інтерес дохімії. Цікаві проекти можна здійснити на міжпредметній основі
серед учнів, які цікавляться іншими навчальними дисциплінами і тим самим викликати інтерес
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до хімічноїнауки. Наприклад, учнів, що відвідують гурток орігамі може зацікавити історія та
процес виготовлення паперу, і вони виконають проект про користьпереробки макулатури на
папір. Відвідувачі гуртка квітникарів можуть провести дослідження із вивчення вмісту
хлорофілу у різних кімнатнихрослинах і, на основі отриманих результатів, розробити
рекомендації щодовидів рослин, умов їх утримування у класній кімнаті для більш
ефективногопоглинання вуглекислого газу.
Підготовка інтегрованих уроків передбачає:
- аналіз річного календарного планування;
- зіставлення матеріалу різних предметів для виділення тем, близьких за змістом або
метою використання;
- визначення завдань уроку;
- «конструювання» уроку.
В інтегрованому уроці з декількох предметів один предмет обов’язково є провідним.
Проте історія й література, фізика та хімія, біологія і математика аж ніяк не можуть бути
представлені на одному уроці рівноцінно. Якомусь предметові доводиться поступитись,
«увібравши» в себе інший, і по-новому показати себе. В іншому разі користь від інтегрування
сумнівна, тоді як шкода (зокрема, перевантаження учнів) досить виразна.
Під час підготовки до інтегрованого уроку треба досконало підібрати систему форм і
методів роботи, для реалізації поставленої мети у класах різного профілю навчання, з
використанням елементів інтерактивних технологій. Формами роботи на інтегрованому уроці,
незалежно від профілю навчання, є індивідуальна, групова, фронтальна. Методи роботи в
класах різних профілів навчання будуть суттєво відрізнятися. Так в класах природничоматематичного напрямку доцільно застосовувати такі інноваційні методи, як «мозковий
штурм», «карусель», «метод конкретних ситуацій», «метод інциденту», «корабельна рада»,
«метод матрьошок», «два – чотири - всі разом», тому що учні цих класів мають конкретно образний стиль мислення , у них більше розвинена логіка та операції аналізу, синтезу,
узагальнення і систематизації навчального матеріалу.А у класах гуманітарного профілю, як
показує досвід роботи, більш ефективними є «метод маленьких чоловічків», «коло ідей»,
«карусель», «мікрофон», «ажурна пилка», «незакінчене речення», «сенкан», «гранування»,
«синтез думок», оскільки в цих учнів переважає образне мислення, що забезпечує глибину
сприйняття навчального матеріалу та вони більш досконало володіють усним і писемним
мовленням.Залежно від мети уроку можна комбінувати ці форми і методи роботи по різному.
Використання такого розмаїття видів роботи підтримує увагу учнів на високому рівні, що
дозволяє говорити про розвиваючу ефективність таких уроків.Якщо такі інтегровані уроки
відбуваються систематично, це значно впливає на розвиток пізнавальних здібностей школярів.
Навчальна практика є органічною складовою інтегрованого навчання, охоплює різні види
навчальної діяльності учнів, відрізняється універсальністю та варіативністю змісту навчання,
забезпечує право вибору і можливості використання спільних інтегрантів різних наук. Вона є
практично-зорієнтованим компонентом базової підготовки учнів в умовах стандартизації та
особистісного спрямування навчання учнів.Під час проведення інтегрованих занять бажано
об’єднувати учнів у групи, що мають різну підготовку з предметів. Відповідно і завдання для
груп диференціюються. Для ефективної роботи груп вчитель має підготувати міні-бібліотечку,
рекомендувати певні джерела інформації, сайти Інтернету. Тематика занять повинна
поглиблювати і розширювати світоглядні уявлення учнів про принцип матеріальної єдності
світу, також підпорядковуватиконкретні знання з різних предметів у єдину систему знань.
Завдання необхідно підібрати таким чином, щоб вони заохочували до роботи тадослідницької
діяльності.Заняття бажано проводити в комп’ютерному класі, надавати дітям час для
оформлення звітів. Постійно тримати на контролі темп, якість, розподіл обов’язків у групі. Для
кожного учня потрібнозавести «папку досягнень» на час практики. Зазначені форми роботи
сприяють розвитку дослідницької діяльності й соціальної практики учнів, самореалізації та
свідомому вибору професії, формуванню активної громадської позиції.
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Висновки. Отже, диференціація та інтеграція навчання стали для вчителів природничоматематичного циклу школою співпраці, що допомагає разом створювати інтегральний освітній
простір. Інтеграція навчання закладає нові умови діяльності вчителя й учнів, є діючою моделлю
активізації інтелектуальної діяльності та розвиваючих прийомів навчання.
Ми повинні завжди пам’ятати, що дитина це сонце, центр педагогічного всесвіту. Тому в
школі необхідно створювати умови, які здатні забезпечити формування особистості, якій
властиві високі морально-духовні цінності, достатня теоретична і практична підготовка, творча
активність та конкурентоспроможність.
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ІНДИВІДУАЛЬНОСТІ ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ ТА ВЧИТЕЛЯ В КОНТЕКСТІ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ
У статті викладено значення інтеграції предметів природничо-математичного циклу,основною метою
якої є забезпечення співпраці, співтворчості, взаємодії вчителів різних предметів та учнів, що суттєво доповнює
традиційні форми і методи навчання.
Ключові слова: інтеграція, навчання, природничо-математичні, міжпредметні зв‘язки, інтегрований урок.
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ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ - НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ РАСКРЫТИЯ
ТВОРЧЕСКОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ ЛИЧНОСТИ УЧЕНИКА И УЧИТЕЛЯ В КОНТЕКСТЕ ПРОФИЛЬНОГО
ОБУЧЕНИЯ
В статье изложено значение интеграции предметов естественно-математического цикла, основной целью
которой является обеспечение сотрудничества, сотворчества, взаимодействия учителей разных предметов и
учащихся, что существенно дополняет традиционные формы и методы обучения.
Ключевые слова: интеграция, обучение, естественно-математические, межпредметные связи,
интегрированный урок.
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DIFFERENTIATION AND INTEGRATION OF TRAINING – THE NECESSARY CONDITIONS OF
DEVELOPING CREATIVE INDIVIDUALITY OF THE PUPIL AND THE TEACHER IN THE CONTEXT OF
SUBJECT ORIENTED TRAINING
The importance of natural and mathematical cycle subjects‘ integration, whose main aim is to ensure cooperation,
co-creation and interaction of different subjects‘ teachers and students that significantly complements the traditional forms
and methods of teaching, is presented in the paper.
Key words: integration, training, natural and mathematical, inter-subject connections, integrated lesson.

УДК 371.05
О. В. Курочкіна
( м. Кривий Ріг)
ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕГРОВАНИХ УРОКІВ ПРИ ВИВЧЕННІ
ШКІЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН
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постійно зростає, зміст навчального матеріалу, який має засвоїти дитина, розширюється, і в
учителя виникає потреба розкривати приховані резерви її активності, формувати самостійність
у пізнанні навколишнього світу, використовувати найоптимальніші методи і прийоми для
якісного засвоєння знань, умінь і навичок у різних видах діяльності.
Сучасні світові стандарти в галузі освіти вимагають інтеграції знань, об’єднання
теоретичного знання в цілісну систему, яка відображає об’єктивний світ в його єдності й
розвитку. Інтеграція сучасного наукового знання як одна з найважливіших тенденцій розвитку
науки знайшла відображення і в шкільному навчанні. Продуктивним напрямом модернізації
змісту освіти є використання інтегративного підходу на різних рівнях, зокрема тематичної,
блочної, міжпредметної інтеграції.
Інтеграція як методична система дає змогу ширше і різнобічніше засвоювати ті поняття та
явища, які мають об’єктивні міжгалузеві зв’язки. Вона сприяє формуванню системного
мислення, позитивно-емоційному задоволенню пізнавальних потреб, економному використанню навчального часу. Інтеграція змісту навчальних предметів не забезпечує системності їх
вивчення. Вона є важливим засобом подолання недоліків їх викладання, поглибленого
засвоєння знань про міжпредметні взаємозв’язки.
Виклад основного матеріалу необхідність забезпечення оптимального поєднання
диференціації й інтеграції в освіті.
Аналіз актуальних досліджень дозволяє стверджувати, що втілення в освітню практику
інтегрованого підходу створює сприятливі умови для формування цілісного образу світу,
прояву творчості дитини й учителя. Інтегроване навчання дає свободу вибору теми, змісту,
засобів, які використовуються в організації навчання школярів. Цей вибір зумовлений
перспективними й поточними дидактичними, виховними та розвивальними завданнями
навчально-виховного процесу.
Мета статті: зацікавити колег ідеєю інтеграції уроків з інформатики та математики;
показати ефективність взаємодії вчителя і учнів на інтегрованому уроці; розкрити можливості
використання ІКТ на інтегрованих уроках з математики та інформатики.
У загальному розумінні інтеграція — це процес пристосування і об’єднання розрізнених
елементів в єдине ціле за умови їх цільової та функціональної однотипності.
Інтеграція як методична система дає змогу ширше і різнобічніше засвоювати ті поняття та
явища, які мають об’єктивні міжгалузеві зв’язки. Вона сприяє формуванню системного
мислення, позитивно-емоційному задоволенню пізнавальних потреб, економному використанню навчального часу.
Одним з актуальних шляхів підвищення ефективності шкільного навчання в сучасній
дидактиці вважається інтегрування навчальних предметів, під яким слід розуміти взаємне
узгодження завдань окремих програм з метою усунення дублювання, з одного боку, та
створення умов для поглибленого засвоєння навчального матеріалу, з іншого. Інтегрування
завдань з різних предметів на змістовому, мотиваційному та процесуальному рівнях позитивно
впливає на весь навчальний процес, сприяє поєднанню в одному шкільному предметі
узагальнених знань і вмінь, які раніше формувалися розрізнено — у межах двох або кількох
предметів.
Інтегрований урок об’єднує блоки знань з різних навчальних предметів, тем навколо
однієї проблеми з метою інформаційного та емоційного збагачення сприйняття, мислення,
почуттів учня завдяки залученню цікавого матеріалу, що дає змогу з різних боків розглянути
якесь явище, поняття, забезпечує цілісність знань. Такий урок спрямований на розкриття
загальних закономірностей, законів, ідей, теорій, відображених у різних науках і відповідних їм
навчальних предметах.
Варіанти проведення інтегрованих уроків різноманітні. Можна інтегрувати не тільки два, а й
три, чотири, п’ять предметів на одному або кількох уроках. Але не слід забувати, що в основі
інтегрованих уроків має лежати близькість змісту основних тем різних предметів, їх гармонійне
комплексне взаємопроникнення. Необхідно, щоб цей урок був цілісним. Мав певну мету.
Оскільки інтеграція — не самоціль, а певна система в діяльності вчителя, то педагог
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очікує від інтегрованих уроків певних результатів, зокрема:
 підвищення рівня знань учнів з предмета, що виявляється у глибині розуміння понять,
які розглядаються;
 зростання пізнавального інтересу школярів;
 розвиток емоційної сфери і творчої активності учнів.
Оскільки за висловлюванням академіка А. П. Єршова – «…програміст зобов’язаний
володіти здібностями першокласного математика», а французький математик Б. Паскаль
говорив: «Об’єкт математики настільки серйозний, що слід не пропускати нагоди зробити його
трохи цікавішим», то інтеграція уроків з інформатики та математики є природною.
Підготовка до проведення таких уроків передбачає:

аналіз річних календарних планів з інформатики та математики;

зіставлення матеріалу навчальних програм з цих предметів для виявлення
можливих варіантів побудови інтегрованого уроку;

обдумування та формування кола спільних понять, узгодження часу їх вивчення;

вибір форм і методів реалізації навчального матеріалу, визначення тематики;

з’ясування мети і завдань уроку;

визначення оптимального навантаження учнів різноманітними видами діяльності
під час уроку;

добір дидактичного матеріалу.
Найоптимальнішим типом уроку для інтегрованого з математики та інформатики є урок
застосування знань, навичок, умінь. Протягом всього уроку повинна бути організована чітка
взаємодія вчителів інформатики та математики, тому оптимальним є варіант, коли вчитель
інформатики для даного класу є і вчителем математики.
За допомогою комп’ютерних презентацій можна створювати і демонструвати різні творчі
проекти, використовуючи в них різноманітне оформлення тексту, графіку, звуковий супровід,
анімаційні ефекти, відеоінформацію, то для вчителя – це хороший інструмент для створення
багатих на унаочнення, різнопланових за змістом, незвичайних, цікавих уроків.
Презентації по-різному можуть демонструватися в умовах загально освітнього
навчального закладу:
 на кожному комп’ютері в комп’ютерному класі;
 на кіноекрані за допомогою мультимедійного проектора;
 за допомогою сенсорної дошки.
Залежно від способу демонстрації обирають структуру презентації. За структурою
презентації поділяються на лінійні та розгалужені.
Презентації лінійної структури створюються для послідовного викладання матеріалу з
використанням мультимедійних засобів. Вони мають містити лише тези повідомлень, які
допомагають усвідомити його зміст, та ілюстрації. При колективній роботі з класом доцільно
використовувати саме лінійну презентацію, демонстрація якої здійснюється на кіноекрані за
допомогою мультимедійного проектора чи на сенсорній дошці.
Динаміка зміни слайдів дозволяє зекономити час на уроці, який не витрачається для
записів на дошці чи пошуку завдання в підручнику. Анімаційні ефекти появи правильних
відповідей чи зникнення зайвого зосереджують увагу учнів на презентації, заставляють з
нетерпінням чекати появи наступного слайду з новим завданням.
Для роботи в групах (2-3 учні за комп’ютером) бажано створювати презентації
розгалуженої структури, тобто такі, в яких, завдяки гіперпосиланням, можливий не послідовний
перехід з одного слайда на інші. Такі презентації дають кожному учневі можливість повторити,
необхідний для викладу нової теми матеріал, але і оцінити власну підготовку до уроку.
За бажанням вчителя, презентаціями, що будуть містити потрібний довідковий матеріал,
можна замінити стенди і таблиці, різного виду унаочнення уроку, тобто зекономити на їх
виготовленні чи оновленні.
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З практики роботи в школі дійшла висновку, що використання комп’ютера як засобу
навчання базових дисциплін можна розглядати як навчання технологій виконання конкретних
завдань з конкретного предмета.
Залучення учнів 1–4-их класів до процесу вивчення елементів комп'ютерної грамотності є,
за своєю суттю, досить важливим та актуальним. Чимало психологів у своїх роботах
стверджують, що основні логічні структури мислення, а також операційні навички формуються
у віці 5–11 років. Саме в молодшому шкільному віці відбувається перше знайомство учнів із
шляхами вивчення властивостей і явищ навколишнього світу.
Важливим засобом підвищення інтересу малюків до навчання є використання
комп’ютерних програм на уроках курсу «Я і України». Так, наприклад, з вчителем початкових
класів ми розробили програмний продукт з даного курсу. Особливе місце у цьому курсі для
учнів 1-го класу відводиться «Країні подорожі». Саме вона дозволяє в доступній формі,
ненав’язливо, цікаво пояснити те, над чим задумалась дитина. Ця, доступна з раннього
дитинства, форма сприйняття світу є близькою дітям цього віку. Спочатку знайомлячись з
відомостями про природні явища, про знайомих і незнайомих тварин, про навколишнє
середовище, про довкілля, діти входять в привабливий світ подорожі, а потім перевіряється
засвоєння цього матеріалу за допомогою практичних завдань.
Розроблена навчальна програма містить теоретичний матеріал, практичні завдання з тем
«Жива та нежива природа», «Космос». Основна мета роботи – осмислення і закріплення
теоретичного матеріалу, підвищення рівня знань та навичок з інформатики та природознавства
шляхом введення нових інформаційних технологій в начальний процес.
Висновки. Активізація пізнавальної діяльності є одним із важливих засобів досягнення
повного і глибокого засвоєння учнями знань із кожного навчального предмета. Сучасна
комп’ютерна техніка, новітні інформаційні технології та програмне забезпечення відкривають
нові можливості й дають змогу по новому підійти до розв’язання цього завдання. В
комп’ютерному класі доцільно проводити уроки математики та інтегровані уроки. Це
сприятиме підвищенню інтересу учнів як до інформатики (обчислювальної техніки) як
ефективного засобу навчання, так і до математики – предмета дослідження.
Ефективність таких уроків порівняно із звичайними вища, оскільки в процесі навчання
учні виконують творчу, дослідницьку роботу як щодо можливостей комп’ютера та програмного
забезпечення так і математичних закономірностей. А це викликає стійкий інтерес до обох
предметів (математики та інформатики), розвиває пізнавальну активність учнів.
Інтеграція в сучасній школі — вимога часу, актуальна для всіх, хто зацікавлений у
формуванні всебічно розвиненої особистості. Вона вимагає від педагога творчості,
самобутності, майстерності. Адже творча активність дитини на уроці не виникає сама по собі, її
треба стимулювати, створювати відповідну атмосферу, подавати приклад для наслідування.
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О. В. Курочкіна
ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕГРОВАНИХ УРОКІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ШКІЛЬНИХ
ДИСЦИПЛІН
Стаття містить роздуми автора щодо ефективності інтеграції предметів природничо-математичного
циклу в умовах сучасної освіти. Мета статті у теоретичному обґрунтуванні та розкритті суті поняття
інтеграції, передумов інтеграції, функцій інтеграції знань у навчально-виховному процесі.
Ключеві слова: інтеграція, інтегроване навчання, міжпредметна інтеграція, комп‗ютерна презентація,
активація пізнавальної діяльності, новітні інформаційні технології
Е. В. Курочкина
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕГРИРОВАННЫХ УРОКОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ШКОЛЬНЫХ
ДИСЦИПЛИН
Статья содержит размышления автора относительно эффективности интеграции предметов
естественно-математического цикла в условиях современного образования. Цель статьи в теоретическом
обосновании и раскрытии сущности понятия интеграции, предпосылок интеграции, функций интеграции знаний в
учебно-воспитательном процессе.
Ключевые слова: интеграция, интегрированное обучение, межпредметная интеграция, компьютерная
презентация, активация познавательной деятельности, новейшие информационные технологии
E. V. Kurochkina
EFFICIENCY OF THE USE OF THE INTEGRATED LESSONS IS AT STUDY OF SCHOOL DISCIPLINES
The article contains the reflections of author in relation to efficiency of integration of the articles of naturallymathematical cycle in the conditions of modern education. An aim of the article is in a theoretical ground and opening of
essence of concept of integration, pre-conditions of integration, functions of integration of knowledge in an educational
process.
Key words: integration, integrated studies, intersubject integration, computer presentation, activating of cognitive
activity, newest information technologies
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АКТИВІЗАЦІЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УЧНІВ ЗАСОБАМИ
ІНТЕГРОВАНИХ НАВАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ У СТАРШІЙ ПРОФІЛЬНІЙ ШКОЛІ
Постановка проблеми. Активізація інтелектуального розвитку школярів під час навчання
залишається досить гострою й однієї з провідних проблем сучасної освіти. Її розв’язання
полягає, насамперед, у створенні комплексу умов для найвищої, творчої, інтелектуальної
діяльності учнів у навчальному процесі.
Аналіз актуальних досліджень. Вітчизняна та зарубіжна наука має чималий досвід у
розв’язанні питань інтелектуального розвитку учнів. Прихильниками цієї ідеї були відомі
педагоги минулого: Платон, Аристотель, Я.А. Коменський, Дж. Локк, Й.Ф. Герберт,
Й. Песталоцці, М. Пирогов, Ж.-Ж. Руссо, Дж. Д’юї, П. Блонський, К. Ушинський та інші. В
роботах Ю. Бабанського, В. Бондаря, В. Дружиніна, Л. Занкова, В. Давидова, Б. Ельконіна,
І. Лернера, І. Малафіїка, О. Митника, О. Новикова, В. Паламарчук, М. Скаткіна, О. Савченко,
В. Сухомлинського, Х. Гарднера, Р. Стернберга, Е. Торндайка, Ж. Піаже, Р. Форстейна та
інших, розкриті основні процеси та рушійні сили інтелектуального розвитку, подаються
загальні вимоги до організації навчання учнів та змісту навчальних програм.
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Активізацію інтелектуального розвитку М. Холодна розглядає як процес впливу засобів
активізації (методів і організаційних форм навчально-пізнавальної роботи учнів) на компоненти
структури особистості з метою їхньої мобілізації для формування інтелекту більш високого
рівня і його важливих показників – компетентності, ініціативи, творчості, саморегуляції,
унікальності складу розуму [4].
Кінцевою метою інтелектуального розвитку учнів в процесі шкільного навчання, вказує
Т. Боловіна, є сформована наукова картина світу, широкий розумовий кругозір, гнучкість і
багатоваріантність оцінок, що відображує готовність особистості до прийняття незвичайної
інформації, розвинені уміння осмислювати одночасно причини й наслідки, вбачати істотні,
об’єктивно значущі аспекти, мислити в категоріях імовірного [2].
Відтак, у змісті інтелектуальної освіти повинні бути представлені: аналітико-логічна,
візуальна, інтуїтивна, практична, алгоритмічна, «неможлива» лінії введення навчального
матеріалу; завдання на розвиток психологічних якостей особистості; завдання на варіативність
вихідних даних і шляхів їхнього розгляду, зорієнтовані на аналіз учнями своїх рішень за
допомогою мотивуючих і проблемних питань. При цьому навчальний матеріал має подаватися з
використанням сюжетних історій, психологічних коментарів, історико-культурних матеріалів.
Все перераховане сприяє зросту інтелектуальних можливостей кожного школяра [2].
Одним із засобів активізації інтелектуального розвитку в умовах сучасної профільної
старшої школи виступає інтегративне навчання, яке запобігає створенню в учнів мозаїчної
картини світу, розрізнених хімічних, біологічних, історичних та інших уявлень щодо фактів,
явищ і процесів. Ці ідеї знайшли глибоке обґрунтування в працях педагогів, психологів і
методистів, як-от: М. Верзиліна, Е. Бруновт, І. Звєрєва, В. Ільченко, В. Корсунської, П. Лернера,
Г. Малахової, І. Мороза, В. Пакулової, Л. Хомич та ін. Установлено, що сполучною ланкою в
інтегративному навчанні виступає цілісна міжпредметна ситуація, що осмислюється учнями на
високому рівні узагальнення й абстрагування й вирішується в результаті розкриття причиннонаслідкових зв’язків [2].
Оскільки реалізувати повноцінно інтегративні зв’язки навчальних предметів у рамках
класно-урочної системи буває часто вкрай важко, на допомогу творчо працюючому вчителеві
приходять інтегровані уроки й факультативні заняття, міжпредметні семінари.
Метою статті є огляд методики підготовки та проведення інтегрованих навчальних занять
в умовах профільної старшої школи.
Як відомо, основною формою організації навчання в школі є урок – систематично
застосовувана до розв’язання дидактичних завдань – освіти, виховання й розвитку учнів –
основна форма організації вчителем навчання, що забезпечує реалізацію в єдиному процесі
змісту, засобів, форм і методів навчання [3].
Інтегрований урок, зазначає Г. Арефьева, це урок, який проводиться з метою розкриття
загальних закономірностей, законів, ідей, теорій, відображених у різних науках і відповідних їм
навчальних предметах [1].
Проведення інтегрованих уроків, з метою загального розвитку особистості, забезпечує:
формування в учнів цілісної системи уявлень щодо діалектико-матеріалістичних законів
пізнання в їх взаємозв’язку та взаємозумовленості; поглиблення, розширення й узагальнення
знань, їх конкретизацію на практичному матеріалі довкілля; розкриття багатогранних
можливостей у застосуванні набутих знань у різних сферах діяльності; синтезування фактів,
явищ, процесів й встановлення причинно-наслідкових зв’язків, розробку та опрацювання нових
ідей, гіпотез і передбачень. Разом із цим, такі уроки сприяють поєднанню зусиль та
цілеспрямованій взаємодії вчителів різних навчальних предметів не лише з формування в учнів
загальнонавчальних умінь і навичок, але й творчої особистості учня, його інтелектуальної
активності [1].
Для повноцінної реалізації функції інтеграції знань на таких уроках потрібна
цілеспрямована продумана діяльність учителя в системі уроків, теми, розділу, предмета. На
відміну від «традиційного» уроку, інтегрований урок готують і проводять декілька вчителів,
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хоча один з них виступає в ролі ведучого. Інтегровані зусилля педагогів при цьому мають бути
спрямовані на:
1) Визначення місця інтегрованого уроку в навчально-виховному процесі та постановку
його цілей та завдань.
2) Відбір змісту та обсягу навчального матеріалу з кількох навчальних предметів,
відповідно до поставлених цілей та завдань.
3) Встановлення міжпредметних зв’язків між елементами змісту з урахуванням
специфіки кожного навчального предмета.
4) Обґрунтування доцільних методів і форм роботи учнів на уроках, раціональної
технології й логіки реалізації змісту інтегрованого уроку.
5) Побудову композиції уроку. Визначення місця та ролі кожного вчителя.
6) Відбір дидактичних засобів навчання, міжпредметного наочного приладдя,
посібників, міжпредметних завдань тощо [1].
У педагогічній практиці виокремлюють чимало різновидів інтегрованих уроків, які
класифікують за дидактичними цілями, за етапами навчальної діяльності, за змістом навчальної
діяльності тощо. Проте, найбільш доцільними виявляються інтегровані уроки на
систематизацію та узагальнення знань, умінь і навичок учнів, оскільки саме такий тип уроку
дозволяє забезпечити творчий рівень засвоєння навчального матеріалу шляхом міжпредметного
переносу сформованих навчальних і предметних компетентностей школярів.
Структура інтегрованого уроку, як і будь-якого іншого, детермінується поставленими
цілями та завданнями; визначається змістом навчальної діяльності учнів. Вона переважно
будується за таким планом:
І. Постановка проблеми уроку, що повинна сприяти прояву інтелектуальної активності
школярів, оскільки саме тема інтегрованого уроку й викликає в учнів певні утруднення. Тут
необхідним є підведення учнів до усвідомлення необхідності розглянути навчальний матеріал
під іншим кутом зору, з урахуванням знань і вмінь, здобутих на інших предметах.
ІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів відповідно практичної та теоретичної
значущості інтегрованого навчального матеріалу.
ІІІ. Повідомлення теми, цілей, завдань і плану уроку. Зазвичай учителі цей етап уроку
намагаються провести в незвичайній, ігровій формі. Це може бути: оголошення, реклама,
гороскоп, об’ява, запрошення до «мандрівки таємничою країною», розігрування, побудова
перспективних завдань, заохочення до конкурсу за певними номінаціями та ін.
ІV. Актуалізація опорних знань, повторення й аналіз основних фактів і явищ, встановлення
міжпредметних зв’язків між ними. Таку діяльність забезпечує кожен з ведучих учителів,
пропонуючи школярам питання й завдання за своїм навчальним предметом.
V. Робота над творчим перенесенням знань і навичок учнів у нову ситуацію. Це по суті й є
основною частиною уроку, коли школярі залучаються до вирішення системи міжпредметних
завдань практичного, теоретичного й експериментального характеру, що поступово
ускладнюються. Доцільними можуть бути й презентації міжпредметних та інтегрованих
проектів, творчих робіт учнів за темою уроку.
VІ. Підбиття підсумків уроку, узагальнення та систематизація засвоєних знань, основних
ідей як складових інтегрованого уроку, оцінка роботи учнів на уроці з точки зору їх активності,
ініціативності, зацікавленості в інтеграції знань, виявлення перспектив подальшого вивчення в
такий спосіб навчального матеріалу [2].
У старшій школі, враховуючи рівень розвитку учнів, доцільними виявляються
міжпредметні семінари, які можуть проводитися в різних формах – прес-конференція, «круглий
стіл», «усний журнал», ток-шоу, дебати, дискусія, майстер-клас, конкурс-захист проектів,
тематична конференція, читацька конференція та ін. відбір тієї чи іншої форми організації
інтегрованого навчання залежить від можливостей навчального матеріалу, а також від цілей і
завдань уроку, місця навчальної дисципліни.
У будь-якому разі тематика інтегрованих навчальних занять в старшій школі повинна
охоплювати найважливіші для даного вікового періоду й учнівського контингенту питання. З215

поміж них: особливості наукової картини світу, взаємозв’язки в системі «природа-людинасуспільство», співвідношення між поняттями «здоров’я», «щастя», «довголіття»,
«самореалізація»; а також «краса і здоров’я»; піднімати важливі питання екології; сутності
Людини й її призначення. Відтак, зміст роботи повинен сприяти розширенню світогляду учнів,
інтеграції ізольованих уявлень про світ природи й суспільства.
Звісно, що методика проведення інтегрованих уроків можуть бути різною та основуватися
на технологіях проблемного, розвивального, інтерактивного, діалогічного, продуктивного,
евристичного тощо навчання. У цьому випадку вирішення міжпредметних завдань відбувається
з використанням провідних прийомів і форм навчальної діяльності учнів в рамках застосованих
технологій.
Для успішного інтелектуального розвитку учнів на інтегрованих уроках необхідним є
оптимальне поєднання методів і прийомів пізнавальної діяльності. Причому найбільш ціннісно
значущими в цьому сенсі постають ті види навчальної роботи, які зазвичай приналежні до
інших галузей знань: хімічні й фізичні досліди та експериментальні завдання; декламування й
літературний аналіз; історичні аналогії й робота з додатковою літературою; фізичні вправи;
інсценування; ілюстрування, математичне моделювання; комп’ютерні презентації тощо.
Необхідно також підкріплювати теоретичний матеріал прикладами, моделями. Ставити
перед учнями завдання, що вимагають самостійного пошуку. Підбирати завдання, змістовний
бік яких відповідає реальній дійсності. По-можливості використовувати для них матеріал, що
відповідає інтересам учнів, має позитивне емоційне пофарбування. При цьому треба вчити їх
при вирішенні завдання переходити на формальний рівень, відволікатися від конкретного
змісту. Повніше використовувати на уроках історико-науковий матеріал.
Підготовка й проведення інтегрованого навчального заняття є складною справою не тільки
для вчителя, але для учнів, оскільки необхідно створити такі умови, за яких досліджуваний
матеріал з’явився б в усьому розмаїтті зв’язків і відносин, і отже – у новій, незвичній і
привабливій формі. Цьому сприяє включення учнів в продуктивні види інтелектуальної
діяльності за допомогою міжпредметних і поліпредметних проектів, відповідних змісту уроку.
Продуктивні види інтелектуальної діяльності передбачають поетапне вирішення учнями
проблеми через її осмислення, проектування, моделювання, конструювання й презентацію
відповідно рівню індивідуального творчого досягнення кожного школяра.
Складний зміст і методи навчання, що притаманні інтегрованим урокам, вимагають від
учнів високого рівня самостійності, активності й організованості, умінь застосовувати на
практиці прийоми й операції мислення, швидкого переключення між різними видами
навчальної роботи. На інтегрованих навчальних заняттях, як ніде, важливо підтримувати
позитивні емоції, забезпечувати мажорний тон. Це знімає м’язові напруження, психологічні
гальмування, «розкріпачує» особистість. Якщо учні усвідомлюють і розуміють сутність
міжпредметних узагальнень, то і отримують задоволення від самого процесу навчання.
Висновки. Інтегровані навчальні заняття є такою формою організації навчання учнів, яка
проводиться з метою розкриття загальних закономірностей, законів, ідей, теорій, відображених
у різних навчальних предметах. Структура інтегрованого заняття зумовлюється поставленими
цілями та завданнями; детермінується змістом навчання, особливостями діяльності вчителів та
учнів, специфікою міжпредметних зв’язків. Активізація інтелектуального розвитку учнів на
інтегрованих навчальних занять забезпечується урахуванням індивідуальних та вікових
особливостей учнів у підборі змісту навчального матеріалу, запровадженням особистіснодіяльнісного підходу, включенням учнів в продуктивні види інтелектуальної діяльності,
створення на уроці позитивної емоційної атмосфери.
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Н. М. Коваль
АКТИВІЗАЦІЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УЧНІВ ЗАСОБАМИ ІНТЕГРОВАНИХ НАВАЛЬНИХ
ЗАНЯТЬ У СТАРШІЙ ПРОФІЛЬНІЙ ШКОЛІ
Статтю присвячено розкриттю методики організації та проведення інтегрованих навчальних занять з
метою активізації інтелектуального розвитку учнів в умовах старшої профільної школи; це передбачає
урахування індивідуальних та вікових особливостей учнів, запровадження особистісно-діяльнісного підходу,
включення учнів у продуктивні види інтелектуальної діяльності, створення позитивної емоційної атмосфери.
Ключові слова: інтегровані навчальні заняття, інтелектуальний розвиток учнів
Н. Н. Коваль
АКТИВИЗАЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ УЧАЩИХСЯ СРЕДСТВАМИ
ИНТЕГРИРОВАННЫХ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ В СТАРШЕЙ ПРОФИЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Статья раскрывает методику организации и проведения интегрированных учебных занятий с целью
активизации интеллектуального развития учащихся в условиях старшей профильной школы; это
предусматривает учет индивидуальных и возрастных особенностей учеников, использование личностнодеятельностного подхода, включение учеников в продуктивные виды интеллектуальной деятельности, создание
положительной эмоциональной атмосферы.
Ключевые слова: интегрированные учебные занятия, интеллектуальное развитие учащихся
N. Koval
ACTIVIZATION OF INTELLECTUAL DEVELOPMENT OF PUPILS BY MEANS OF THE INTEGRATED
STUDIES AT THE SENIOR PROFILE SCHOOL
Article is devoted disclosing of a technique of the organisation and carrying out of the integrated studies for the
purpose of activization of intellectual development of pupils in the conditions of the senior profile school; it provides the
account of individual and age features of pupils, use of personal-and-аctivity the approach, inclusion of pupils in
productive kinds of intellectual activity, creation of positive emotional atmosphere.
Keywords: the integrated studies, intellectual development of pupils
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МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ІНТЕГРАЦІЇ БІОЛОГІЇ З ХІМІЄЮ В ШКОЛІ
Постановка проблеми. Зміна цілей і функцій шкільної освіти, особистісно-орієнтований
підхід до навчання і виховання учнів значною мірою вимагають потребу переосмислення ідеї
навчання в контексті виховання та розвитку особистості зокрема, для вирішення проблем
гуманізації освіти, яка має ґрунтуватися на принципах гуманітаризації, диференціації та
інтеграції.
Ідея інтегрованого навчання передбачає досягнення мети якісної освіти, тобто освіти
конкурентноздатної, спроможної забезпечити кожній людині самостійно досягти тієї чи іншої
цілі, творчо самоутверджуватися у різних соціальних сферах.
Однак інтеграція як дидактичний засіб чи система має при цьому втілитися у навчальні
предмети, у формі їх об’єднання і представлення єдиним цілим. Реалізація ідеї створення
інтегрованих курсів і уроків виявляється не дуже легкою.
Аналіз останніх досліджень. Проблема інтеграції у психолого-педагогічній теорії
досліджувалася науковцями в різні періоди і з різних позицій.
Аналіз науково-методичного забезпечення щодо формування інтегрованих знань про
людину і світ учнів висвітлено у дослідженнях дидактів та інноваційній діяльності практиків
Г.М. Андрєєвої, Н.М. Бібік, К.Ж. Гузя, В.Р. Ільченко, Н.С. Коваль, Н.М. Свєтловської, О.Я.
Савченко та інших [1].
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На розвиток теорії і практики інтегрованого підходу до організації навчання вплинули й
новітні нормативні документи, зокрема, національна програма ―Освіта" (Україна ХХІ століття),
Національна доктрина розвитку освіти в Україні в ХХІ столітті, Закон України ―Про загальну
середню освіту‖ [2].
З 90-х років ХХ ст. в Україні активно розвивається дидактичний аспект теорії інтеграції у
дидактичному аспекті за такими напрямами: методологічні проблеми інтеграції (С.У.
Гончаренко, Ю.І. Мальований, О.В. Сергєєв); особливості інтеграційних процесів у
професійно-технічній школі (Р.С. Гуревич, І.А. Зязюн, Б.Г. Камінський, І.М. Козловська, Н.Г.
Ничкало, Б.О. Федоришин); взаємозв’язки інтеграції та диференціації (В.Ф. Моргун);
психологічні аспекти інтеграції (В.А. Семиченко, Т.С. Яценко); структурування інтегрованих
знань та цілісність змісту природничо-наукової освіти (Б. Є. Будний, В.Р. Ільченко, А.В.
Степанюк); проблеми розробки інтегрованих курсів (К.Ж. Гуз, Л.Б. Лук’янова, В.К. Сидоренко,
Я.М. Собко, Н.О. Талалуєва); інтеграція у ступеневій освіті (Ю.Ц. Жидецький); формування
системи знань інтегративними методами (О.І. Джулай); інтегративне навчання з використанням
комп’ютерної техніки у початковій професійній підготовці (Р.М. Собко); використання
інтегративно-диференційованого підходу до структурування змісту знань (Л.В. Дольнікова) [6].
Аналіз психолого-педагогічних досліджень дозволяє стверджувати, що втілення в освітню
практику інтегрованого підходу створює сприятливі умови для формування цілісного образу
світу, прояву творчості дитини й учителя. Інтегроване навчання дає свободу вибору теми,
змісту, засобів, які використовуються в організації навчання школярів
Формування цілей статті. Метою написання статті було показати, значущість проблеми
набуття інтегрованих знань школярами в процесі вивчення хімії та біології.
Виклад основного матеріалу. Розвиток України на сучасному історичному етапі
потребує формування знань і вмінь учнівської молоді, її виховання, всебічного розвитку власної
особистості молодої людини — громадянина України на новому якісному рівні.
Зміна цілей і функцій шкільної освіти, особистісно-орієнтований підхід до навчання і
виховання учнів значною мірою вимагають потребу переосмислення ідеї навчання в контексті
виховання та розвитку особистості зокрема, для вирішення проблем гуманізації освіти, яка має
ґрунтуватися на принципах гуманітаризації, диференціації та інтеграції. Сучасний етап
розвитку освіти характеризують полярні тенденції - диференціація й інтеграція різних сторін
освітньої системи. Ці два, на перший погляд, протилежних процеси на практиці є діалектичною
єдністю, що взаємно доповнюють і супроводжують один одного. Поняття інтеграції - це процес
такого усвідомлення суб’єктом будь-яких предметів чи явищ, за якого він не лише констатує на
емпіричному рівні їх певні властивості, але й встановлює з одного боку породжувальну
ієрархію між ними, з іншого - типи взаємозв’язків, які при цьому виникають, що дозволяє йому
універсально предметно-перетворювально діяти на основі такого мислення.
Під інтегрованим підходом до навчання розуміють таку глобальну і системну організацію
дидактичного процесу, що включає всі компоненти цього процесу і перш за все суб’єктів
педагогічної взаємодії, орієнтуючи їх на продуктивний розвиток особистості дитини,
підвищення її розвивального потенціалу та соціально-психологічної адаптації в сучасному
динамічному суспільстві.
Провідна ідея інтегративності знань ґрунтується на основі здобуття знань, що
розширюють можливості соціально-психологічної адаптації школяра до різних життєвих умов,
формують у нього уміння діяти в різних ситуаціях у процесі взаємодій з довкіллям, сприяють
творчій самореалізації, створенню системи загальнолюдських і національно-духовних
цінностей і оптимальному розкриттю власного психічного, інтелектуального та особистісного
потенціалу.
Система шкільної освіти включає значний обсяг природничих і суспільствознавчих знань,
які діти одержують на різних уроках. Але, як правило, ці знання розрізнені. Тому що програми,
по яких працюють вчителі, не скоординовані таким чином, щоб учні одержували не тільки
знання про природу в областях різних наук, але й уявлення про цілісність світу, місці й ролі
людини в ньому, ролі і значення рослини, тварини та ін. в ньому.
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Ідея інтегрованого навчання передбачає досягнення мети якісної освіти, тобто освіти
конкурентноздатної, спроможної забезпечити кожній людині самостійно досягти тієї чи іншої
цілі, творчо самоутверджуватися у різних соціальних сферах.
Проблема інтегрованого навчання в школах різних типів є предметом наукового інтересу
багатьох дослідників. На думку Т. Усатенка, "реалізація ідей інтеграції і гуманітаризації
передбачає докорінну перебудову не лише педагогічного мислення, а й усієї системи освіти вихід учителя за межі власного предмета. Настав час осмислювати фактичний матеріал з
позиції філософії, здійснювати міжпредметні зв’язки, усвідомивши місце своєї дисципліни в
загальній системі культури" [3].
Інтегроване навчання допомагає вчителю по-новому бачити свій предмет, більш чітко
усвідомлювати його співвідношення з іншими науками; допомагає поєднувати можливості
різних навчальних дисциплін у створенні цілісних уявлень учнів про світ, суспільство, науку,
мистецтво, літературу.
Ще В. Вернадський зазначав, що "... ріст наукових знань ХХ століття швидко стирає межі
між окремими науками. Вони дедалі більше спеціалізуються не за науками, а за проблемами. Це
дає змогу, з одного боку, надзвичайно глибоко вивчати явище, а з другого, - охоплювати його з
усіх точок зору" [8].
Взаємозв’язок у вивченні шкільних предметів - природний процес, зумовлений логікою
навчання. Ще багато років тому відомий педагог Я. Коменський відзначав: "Усе, що перебуває
у взаємному зв’язку, повинно викладатися у такому зв’язку" [7].
Біологічна освіта повинна забезпечити не тільки достатньо глибокі знання в галузі біології
та хімії, а й сформувати новий тип екологічного мислення універсального характеру, який
забезпечив би перехід усього суспільства до екологічно безпечних умов існування.
Вивчення біології та хімії має бути побудоване так, щоб сформувати в молодої людини
цілісне уявлення про світ, розуміння фундаментальних біологічних явищ у зв'язку з фізичними,
хімічними, геологічними і соціальними процесами, які відбуваються у природі й суспільстві.
Бурхливий розвиток біології та хімії в останнє століття, привели до їх подальшої інтеграції з
природничими науками (фізикою, математикою, геологією тощо), а також до широкого
практичного використання наукових досягнень у сільськогосподарському виробництві,
промисловості, медицині, біотехнології.
Вчитель має переконати кожного учня в тому, що людина, незважаючи на її унікальність,
є складовою природи, існування якої підпорядковане загальним біологічним законам.
Нехтування ними шкодить здоров'ю нації. Тому учням треба не лише знати анатомію,
фізіологію, генетику, основи біохімії, молекулярної біології та інших наук, а й навчитися в
повсякденні дотримуватись норм соціально і біологічної поведінки, міжособистісного
спілкування та спілкування в колективі, правил особистої санітарії і гігієни.
Організація навчання біології та хімії має базуватися не тільки на бажанні вчителя
викласти якомога більше матеріалу, термінів, законів, положень та інше. Найголовніше —
навчити дитину спостерігати і любити живу природу, берегти і примножувати природні
багатства рідного краю.
Основна мета викладання біології та хімії полягає в опануванні учнями всього комплексу
біологічних знань, необхідних для особистого життя та професійної діяльності. При цьому в
кожного громадянина держави має бути сформоване розуміння, що людина, природа і
виробництво тісно взаємопов'язані і становлять єдине ціле.
Проблема взаємозв'язків між окремими навчальними дисциплінами є надзвичайно
важливою, бо їх встановлення сприяє виявленню справжніх зв'язків між предметами і явищами
природи, формуванню цілісної картини природи у світогляді дитини, створенню системи знань.
Проте, як засвідчує практика, під час вивчення дисциплін природничого циклу
міжпредметні зв'язки покищо здійснюються недостатньо. Планування міжпредметних зв'язків
— суттєва умова їх ефективного використання в навчальному процесі. Воно дає змогу
врахувати основні вимоги програм, компенсувати недоліки підручників, сприяти поглибленню
та розширенню знань учнів, активізувати їхню навчальну діяльність.
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Завдання вчителя — систематично спиратися на знання учнів, здобуті під час вивчення
інших предметів, вчити дітей робити міжпредметне перенесення знань.
Учні молодших класів набувають початкових знань про довкілля під час вивчення
природознавства. В старших класах переконуються в тому, що не лише природознавство вивчає
природу, але є й інші науки про природу: географія, біологія, фізика, астрономія, хімія. Кожна
наука має свою мету і засоби вивчення природи. Поступово учні дізнаються про зв'язки між
цими науками.
Ідея наступності закладена у змісті природничих предметів. Усім природничим
дисциплінам властивий краєзнавчий підхід до викладання, що викликає в учнів інтерес до
вивчення природознавства, географії, біології, сприяє активізації навчального процесу, створює
умови для організації самостійних робіт на уроках та позаурочний час.
Міжпредметні зв'язки багатопланові за суттю та функціями, тому що є
а) засобом формування в учнів розуміння взаємозалежностей явищ природи;
б) специфічною конструкцією змісту освіти, а також одним із засобів інтеграції знань;
в) проявляються в узгодженості навчальних програм, в принципі систематичності;
г) дидактичною умовою, що забезпечує послідовне відображення в змісті природничонаукових дисциплін об'єктивних взаємозв'язків, які існують у природі.
Міжпредметні зв'язки є відображенням у навчально-виховному процесі принципу
загального зв'язку, який належить до основних принципів діалектики. Це виявляється у
висвітленні діалектичного взаємозв'язку між предметами та явищами природи, фактами й
подіями суспільного життя у змісті освіти, розкритті всіх сторін цього взаємозв'язку за
допомогою спеціальної організації викладання і навчально-пізнавальної діяльності учнів.
У біології дедалі більше уваги приділяють проблемі взаєзмозв'язків між живим і неживим.
Успішний розвиток сучасних досліджень на межі живого і неживого таких біологічних
дисциплін, як молекулярна біологія, генетика, екологія, біохімія, біофізика, космічна біологія
доводить необхідність всебічного вивчення у навчальних закладах закономірностей процесів
життя. У зв'язку з тим у дидактиці біології посилюється увага до встановлення послідовних
зв'язків між викладанням біології, хімії, фізики, астрономії і фізичної географії. Такі
міжпредметні зв'язки доцільні на всіх етапах біології.
На першому етапі під час вивчення курсу природозавства слід приділити особливу увагу
елементарним знанням із фізики і хімії, щоб забезпечити пропедевтичну природничо-наукову
основу для більш повноцінного засвоєння учнями знань щодо процесів життєдіяльності рослин
і тварин у наступних класах.
На другому етапі у процесі вивчення біології рослин, грибів, лишайників, бактерій, тварин
та людини вкрай важливо встановлювати міжпредметні зв'язки біології з хімією і фізикою для
глибшого усвідомлення учнями фізіологічних та екологічних знань.
На третьому етапі під час вивчення загальної біології необхідно широко реалізовувати
знання учнів із хімії, фізики і географії.
Ефективність уроків з використанням між предметних зв'язків залежить від безлічі
причин, тому що це складна процесуальна психолого-педагогічна система. ―Розуміння
вчителем того, що мета навчання, виховання й розвитку учнів досягаються, насамперед, за
рахунок глибокої й органічної єдності й узгодження зі змістом навчального матеріалу,
методами навчання й формами організації учбово-пізнавальної діяльності школярів - основа
результативності навчання"[5].
Відпрацьовуючи методику побудови уроку, дуже важливо не дивитися при цьому на учня
як на ―матеріал", оброблюваний за своєрідною технологією. Педагогічна цінність уроку
складається в побудові його так, щоб діти відчули свою активну роль у навчальному процесі.
Безперечно те, що знання повинні здобуватися активно. Завданням викладача при виконанні
цієї даної основи навчання стає мобілізація всіх психологічних компонентів пізнання: уваги,
мислення, пам'яті, почуттів, сприйняттів, уяви... Особливу увагу залучають ті форми занять,
методи й прийоми їхнього здійснення, які створюють максимальну можливість роботи у дітей
всіх перерахованих процесів.
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Ретельний підбір форми уроку необхідний і залежить від досліджуваного матеріалу, від
можливостей дитячого колективу, від сформованих взаємин між учителем і учнями, а також від
ряду дрібних нюансів, які, як правило, сугубо індивідуальні в конкретних умовах навчального
процесу. Варіативність сполучення різних форм уроків дуже велика, що забезпечує можливість
до творчого моделювання навчального процесу.
Інтегровані уроки, які включаються в навчальний процес, також є частиною тієї системи,
про яку говорилося вище, і частковим застосуванням інтеграційної технології навчання,
формування в школярів інтегрованої системи знань [1, 3].
Специфіка таких уроків полягає в тому, що вони проводяться спільно вчителями двох або
декількох суміжних предметів. Особливо важливо продумати методику проведення такого
уроку. Заздалегідь визначається обсяг і глибина розкриття матеріалу, послідовність його
вивчення. Частка участі кожного вчителя залежить від змісту матеріалу, але приблизно повинна
бути рівною. Один із учителів вибирається ведучим. Часто таким урокам передує організація
випереджальних домашніх завдань індивідуально або фронтально.
Принцип міждисципрінарності дозволяє учням представити цілісну картину світу, що
забезпечує грамотне рішення проблем. Без уміння поєднувати знання різних наук, інтегрувати
свої знання, не можуть бути вирішені багато проблемних ситуацій, особливо біологічні,
екологічні, а тим більше не представляється можливим виконання навіть монопредметного
проекту. Для виконання міжпредметного проекту учням просто необхідно освоїти методи
застосування елементів інтеграції [4, 5].
Крім того, систематичне використання в навчальному процесі міжпредметних зв'язків
позитивно змінює діапазон застосування знань та умінь, сприяє формуванню в дітей широких
пізнавальних інтересів.
Формування якостей творчої особистості, критичне ставлення до себе і власної думки,
здатність до напруженої діяльності, зосередження на досягненні мети, прагнення до
вдосконалення виконуваної роботи, схильність до фантазування, самовдосконалення можливі
за умови набуття учнями досвіду творчої діяльності, що має бути обов’язковою ціллю
біологічної освіти.
У процесі біологічної освіти учні пізнають велику правду природи, її фундаментальні
закономірності, їхню безперервність дії стосовно всього сущого й приходять до переконання,
що все в природі підкоряється її єдиним законам. У зв'язку зі зростаючою необхідністю
екологічного виховання дітей все більша кількість педагогів буде намагатися щосили, кожний
по-своєму, наблизитися до методів навчання й виховання, що опираються на вічні закони
природи. Тому що це - шлях порятунку людства.
Висновки. Проблема реалізації міжпредметних зв’язків на уроках біології в основній
школі є актуальною, про що свідчать результати аналізу сучасних інформаційних джерел та
шкільної практики, проте вимагає сучасного вирішення відповідно до вимог держави і
суспільства, які передбачають формування системи знань про живу природу. Засобом
вирішення цих завдань може бути систематичне використання на уроках завдань
міжпредметного змісту.
Проведені в нашому навчальному закладі інтегровані уроки засвідчують, що саме
інтеграція словесної творчості з різними видами діяльності дає можливість сформувати в учня
здатність сприймати предмети та явища довкілля різнобічно, емоційно й водночас системно.
Використання інтеграції та міжпредметних зв’язків визначальним чином впливає на
формування комунікативної компетентності учнів, їхніх знань, умінь та навичок, зокрема:
знання школярів набувають системного характеру і можуть використовуватися шляхом
трансформації в інших освітніх галузях; залучення знань, умінь та навичок із сфери інших
предметів зумовлює всебічний розвиток особистості та змінює зміст процесу навчання біології
та хімії; підкріплюється та зростає мотивація до вивчення предмета, знижується
перевантаження учнів; формується якісно нова система навчання; змістовний
план
збагачується за рахунок розгалуження предметних знань, які використовуються в інших
дисциплінах; підвищується рівень творчої навчальної діяльності учнів, розвивається особиста
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активність, пізнавальна та інтелектуальна ініціатива; зростає
навчально-виховного процесу.

якість

і

результативність
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В. О. Гуменюк
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ІНТЕГРАЦІЇ БІОЛОГІЇ З ХІМІЄЮ В ШКОЛІ
У статті розкрито важливість міжпредметних зв‘язків природничих дисциплін (біологія, хімія) як засобу
формування наукового світогляду школяра, що сприяє реалізації мети природничої освіти, функція якої
формування у школярів цілісності знань про природу.
Ключові слова: інтеграція знань, інтегрований урок, науковий світогляд.
В. А. Гуменюк
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИНТЕГРАЦИИ БИОЛОГИИ С ХИМИЕЙ В ШКОЛЕ
В статье раскрыта важность межпредметных связей естественных дисциплин (биология, химия) как
средства формирования научного мировоззрения школьника, который способствует реализации цели
естественного образования, функция которой формирование у школьников целостности знаний о природе.
Ключевые слова: интеграция знаний, интегрированный урок, научное мировоззрение.
V. A. Gumenyuk
METHODICAL APPROACHES TO THE INTEGRATION OF BIOLOGY WITH CHEMISTRY AT SCHOOL
The article reveals the importance of connections relationships for the science subjects (biology, chemistry) as a
means of forming a scientific worldview student that promotes the realization of the goal of natural education, function of
which forming in schoolchildren of the integrity of the knowledge about nature.
Key words: integration of knowledge, integration lesson, the scientific worldview.
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ІНТЕГРАЦІЯ ДИДАКТИЧНИХ СИСТЕМ НАВЧАННЯ:
ПОШУК І ПЕРСПЕКТИВИ
Постановка проблеми. Модернізація сучасної освіти передбачає вдосконалення її змісту,
переорієнтацію цілей навчання, перебудову її структури, впровадження нових технологій
навчання, інтеграцію й диференціацію знань, формування цілісних уявлень про природу. У
педагогічній науці триває пошук нових ефективних шляхів вдосконалення навчального
процесу. Підвищення якості знань навчання школярів реалізується за допомогою розробки і
впровадження нових педагогічних технологій і методик, а також удосконалення вже існуючих.
Аналізуючи всю сукупність технологій і методик, розроблених у педагогіці, можна
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зробити висновок про те, що найбільш ефективним в контексті розв’язання поставлених
завдань є інтегроване навчання. Досвід практичного використання елементів інтегрованого
навчання доводить нам, що воно сприяє розвитку в учнів мислення, активізує пізнавальні
активність та інтерес, підвищує якість засвоєння інформації й формування практичних умінь і
навичок. Більшість учених визнають, що створення єдиної картини оточуючого світу, розвиток
творчих здібностей учнів, формування на цій основі наукового світогляду неможливе без
інтегрованого навчання.
Теорію й практику інтегрованого навчання розглянуто у значній кількості досліджень
педагогічного, психологічного й вузькоспеціального напрямку (Н. Волкова, П. Єрднієв,
І. Козловська, В. Оконь, О. Савченко, В. Сова, М. Фіцула та інші).
Метою статті є дослідження особливостей інтегральних дидактичних систем і вивчення
дидактичних можливостей інтегрованого навчання на уроках історії.
Виклад основного матеріалу. Тривалий час термін «інтеграція навчального матеріалу»
майже ототожнювався з поняттям «міжпредметні зв’язки». Проте згодом дослідниками була
запроваджена їх наукова диференціація. У тих випадках, коли один предмет виступає в якості
основного, а інформація іншого додається в допоміжній ролі з метою кращого засвоєння нових
знань, закріплення умінь і навичок, можна говорити про цей процес як про реалізацію
міжпредметних зв’язків. У разі ж створення нового цілого на основі виявлення однотипних
елементів і частин у кількох раніше різних одиницях, пристосуванні їх у раніше неіснуючий
моноліт особливої якості, ми можемо стверджувати, що мова йдеться про інтеграцію [6, с. 64].
Інтегративність у навчанні, в її діалектичному розумінні, означає не розчинення одного в
іншому, а їхню єдність, тобто збереження взаємодіючих систем і налагодження між ними
взаємних контактів. При цьому взаємодіючі системи нібито доповнюють одна одну, збагачують
свої змістовні складові. Виходячи з цього можна схарактеризувати дидактичну інтеграцію як
взаємопроникнення, а саме виявлення й встановлення методичних, когнітивних зв’язків між
різними дисциплінами; процес загальної уніфікації знання, що виявляється через єдність із
протилежним йому процесом розчленування, диференціації; взаємопроникнення елементів, що
перебувають у розрізненому стані [5, с. 34].
У сучасних дослідженнях інтеграція характеризується взаємопроникненням ідей, понять,
методів, структурних елементів наук, виникненням на цій основі численних стикових і
суміжних галузей знання, розробкою комплексних програм.
У традиційних дидактичних системах навчальний матеріал чітко поділяється на предмети
та курси. Взаємодія між ними відбувається лише на рівні міжпредметних зв’язків. Такий підхід
обмежений незначним обміном інформації та, як правило, не призводить до якісних
перетворень у системі різнопредметних знань. Структурування змісту навчального матеріалу
відбувається ззовні, дуже рідко можуть проводитись зміни в межах окремих навчальних
предметів. Прикладом такої освітньої системи є класно-урочна система навчання, в межах якої
елементи інтеграції носять епізодичний характер [3, с. 53-54].
Інтегральні дидактичні системи мають набагато більш гнучку систему структурування
змісту навчання, угруповуються не лише за предметним чи комплексним, а й за об’єктивним і
проблемним принципами (модульна система навчання). На відміну від інтегрованих інтегральні
системи характеризуються більш прозорішими межами між навчальними предметами, які
допускають взаємодію та взаємовплив знань; вони підпорядковуються не лише заданій меті, але
й враховують природу структурних елементів системи, об’єктивні передумови навчального
процесу.
Третьою особливою групою виступають інтегративні дидактичні системи, основу яких
складають ідеї природної інтеграції та синергетики (нелінійне мислення, яке здатне сприймати
істинну реальність нескінченної змінюваності світу). Головною особливістю такого підходу є
поділ навчального матеріалу не ззовні, а зсередини. У межах інтегративних дидактичних систем
працює ряд таких законів, як-от:
корелятивність – елементи інтеграції мають властивості, які забезпечують їх
здатність до узгодженої взаємодії;
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імперативність визнає наявність системно-структурного характеру зінтегрованого
об’єкта;
дпопвнювальність – інтегративні процеси спричиняють процеси диференціації (і
навпаки) [3, с. 56-58].
У загальноосвітній школі інтеграція навчального матеріалу, як ми вже зазначили, дуже
часто супроводжується активізацією міжпредметних зв’язків. Хоча О. Савченко розглядає
уроки з використанням міжпредметних зв’язків та уроки інтегрального змісту як різні
дидактичні поняття. На думку вченої, міжпредметні зв’язки передбачають використання
проблемних завдань і ситуацій, які містять у собі матеріал інших предметів. А такий підхід до
структурування навчального матеріалу перетворює міжпредметні зв’язки на допоміжний засіб
для розкриття теми уроку. Натомість під час інтегрованого уроку учні ознайомлюються зі
змістом різних предметів, включаються в несхожі між собою види діяльності, що
підпорядковані одній темі [6, с. 65].
Ефективність реалізації інтегрованого навчання залежить від дотримання таких умов:
1) розуміння вчителем суті розвивально-виховних можливостей системи інтегрованого
підходу до організації навчання;
2) відповідність тематики, змісту та способів реалізації інтегрованого підходу до
організації навчання, навчально-виховних завдань, а також структури навчального матеріалу;
3) багаторазове повторення набутих знань, вмінь і навичок за допомогою завдань
інтегрованого характеру, постановка проблемних завдань і створення проблемних ситуацій;
4) широке використання активних форм і методів навчальної роботи, особливо групової
роботи під час проведення інтегрованих уроків [2, с. 44-45].
Інтегровані уроки можна класифікувати за критерієм ступені структурованості
навчального матеріалу. У такому випадку ми можемо виокремити інтегровані уроки
внутрішньопредметної інтеграції (у межах одного навчального предмету) та уроки
міжпредметної інтеграції, коли відбувається інтеграція змісту кількох навчальних дисциплін.
Навчальний процес на уроках із внутрішньопредметною інтеграцією може здійснюватися з
використанням концепції УДО (укрупнення дидактичних одиниць), розробленої ще в середині
ХХ століття П. Єрднієвим й апробованої на практиці вчителями-новаторами С. Лисенковою і В.
Шаталовим, досвід яких використовується в сучасній школі [2, с. 45].
Можна навести схему інтегрованого уроку з комбінуванням декількох навчальних
предметів у 10 класі (історії, української літератури, географії) [1, с. 61-63].
Тема уроку: Українська еміграція: нашого цвіту по всьому світу.
Метою такого уроку є:
поглибити знання учнів з історії України;
вивчити географію української діаспори, розкрити причини еміграційних хвиль;
обґрунтувати думку про художню цінність творів українських письменників і поетівемігрантів.
До словникового запасу учнів мають увійти такі терміни: еміграція, міграція, діаспора,
імміграція, еміграційна хвиля.
Для розробки схеми такого уроку ми використали технологію формування творчої
особистості [4, с. 121]. На підготовчому етапі вчитель розподіляє навчальний матеріал на
окремі блоки:
1.
Причини й етапи еміграції (історичне дослідження).
2.
Українські письменники в світі (географічно-літературне дослідження).
3.
Імміграція на американський континент (міжнародне дослідження).
4.
Імміграція в європейські країни (міжнародне дослідження).
5.
Становище українців у близькому зарубіжжі (міжнародне дослідження).
До кожного блоку готуються 4-5 проблемних питань. Відповіддю на ці питання є опорні
конспекти. Кожний опорний конспект вміщує 3-4 ключових слова-понять. Урок починається з
рейтингу-опитування (на основі нових понять), який триває п’ять хвилин. Оцінюється відповідь
за п’ятибальною системою. Максимум балів під час рейтингу – 25. Відповіді миттєві, короткі.
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За опанування матеріалу виставляється оцінка. Урок будується таким чином:
1)
стартовий рейтинг (5 хвилин);
2)
оголошується тема, мета, план уроку;
3)
учням надається план-опора, який вивчається у групах (10 хвилин);
4)
вивчення теми завершується дискусією за змістом вивченого матеріалу за
допомогою опор, головних понять (20 хвилин);
5)
час, який залишився, відводиться на самостійну роботу з теми.
Наприклад, блок історичного дослідження складається з аналізу політичних й соціальноекономічних причин української еміграції. Далі вчитель розповідає про еміграційні етапи: до
1914 року, в міжвоєнний період, під час і після Другої світової війни (історичною наукою
виділені три хвилі української еміграції).
Географо-літературне дослідження торкається проблем розселення українців по всьому
світу, вчитель розповідає про визначних представників української літератури й поезії в інших
країнах (Євген Маланюк, Влас Самчук, Дмитро Донцов та інші).
Міжнародне дослідження аналізує умови переселення українців до американського континенту
(вірш І. Франка «До Бразилії», новела В. Стефаника «Камінний хрест»), політичні й соціальноекономічні умови проживання перших переселенців з України, їх сучасний статус і побут.
Висновок до уроку. Як ми бачимо, українці в діаспорі зробили значний внесок у розвиток
культури, освіти, мистецтва й літератури. І дуже визначним став серпень 1992 року, коли в
Києві відбувся І Всесвітній форум українців.
Висновки. Інтеграція дидактичних систем в основі яких покладено проблему
структурування навчального матеріалу має кілька варіантів розв’язання: традиційний,
інтегрований, інтегральний та інтегративний. Варіанти дидактичної інтеграції передбачають
різні підходи до структурування змісту навчального матеріалу й відрізняються своїм баченням
організації навчальної роботи на уроці.
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ІНТЕГРАЦІЯ ДИДАКТИЧНИХ СИСТЕМ НАВЧАННЯ: ПОШУК І ПЕРСПЕКТИВИ
У статті розглянуто сучасні інтегровані дидактичні системи навчання, їх класифікація та характерні
особливості. Досліджено дидактичні можливості інтегрованого навчання на уроках історії; наголошено на
необхідності розрізняти міжпредметні зв‘язки та інтегроване навчання.
Ключові слова: міжпредметні зв‘язки, інтегроване навчання, інтегральна, інтегрована, інтегративна
дидактична система.
О. А. Овчаренко
ИНТЕГРАЦИЯ ДИДАКТИЧЕСКИХ СИСТЕМ ОБУЧЕНИЯ: ПОИСК И ПЕРСПЕКТИВЫ
В статье рассматриваются современные интегрированные дидактические системы, их классификация и
характерные особенности. Исследуются дидактические возможности интегрированного обучения на уроках
истории; акцентировано на необходимости различать межпредметные связи и интегрированное обучение.
Ключевые слова: межпредметные связи, интегрированное обучение, интегральная, интегрированная,
интегративная дидактическая система.
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O. Ovcharenko
THE INTEGRATION OF DIDACTIC SYSTEMS OF TRAINING: SEARCH AND PROSPECTS
In article the modern integrated didactic systems, their classification and prominent features are considered.
Didactic possibilities of the integrated training at history lessons are investigated; it is accented on necessity to distinguish
intersubject communications and the integrated training.
Key words: the intersubject communications, the integrated training, integrated, integrated, интегративная
didactic system.

УДК 37.03
В. В. Гречка
(м. Полтава)
ІНТЕГРОВАНЕ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
В СЕРЕДНІЙ ТА СТАРШІЙ ШКОЛІ
Постановка проблеми. Інтеграція в освіті важлива особливо за умов зростання наукових
знань. Скільки сьогодні ми стикаємося з широким світоглядом і бажанням глибоких наукових
знань пересічних громадян, особливо молоді, ця тема стає надзвичайно актуальною. Концепція
інтеграції саме в освіті виникла на початку ХХ століття, перші практичні спроби створення
системи освіти на проблемно-комплексній інтегрованій основі зроблені Д. Д’юі, С. Швацьким,
М. Рубінштейном та ін.
Взявши до уваги теоретичні засади інтегрованих курсів і аналіз сучасних шкільних
програм із фізики, географії, хімії, біології, літератури у старших класах можна пересвідчитися
в можливості інтеграції цих дисциплін з іноземною мовою на змістовому, мотиваційнопсихологічному та процесуальному рівнях. Метою навчання усіх цих предметів, включаючи й
іноземну мову, є розвиток і навчання школярів різноманітними засобами, для знаходження
способів зацікавлення всіх без винятку учнів процесом навчання. У цьому випадку на допомогу
приходять інтерактивні форми роботи, які вже давно й упевнено ввійшли у сферу навчання
іноземної мови.
Слово «інтерактив» прийшло до нас саме з англійської мови від слова interaction, де inter –
взаємний, action – дія. Таким чином, інтерактивний – здатний до взаємодії, діалогу, що має
передбачувану мету – створити комфортні умови навчання, за яких учень відчуває успішність,
інтелектуальну спроможність. Інтерактивна взаємодія виключає домінування одного учасника
над іншим. Під час такого навчання учні намагаються бути демократичними й толерантними,
стають більш вмотивованими до вивчення предмету та інтелектуального зростання взагалі. Такі
форми роботи мають значні переваги над фронтальною чи індивідуальною формами: у групах
учні залучаються до колективної творчої діяльності, осмисленого спілкування і взаємодії,
розподілу праці між членами групи, здійснюється взаємонавчання і взаємоконтроль. Але варто
слідкувати, щоб групи при використанні інтерактивних технологій були врівноважені за
психологічною сумісністю й давали можливість розкривати здібності учнів.
Для учнів середньої і старшої школи мовленнєві завдання, що спираються на рольові ігри,
мають комунікативну цінність, є досить продуктивними для сприйняття та засвоєння знань з
англійської мови. Під час таких уроків учні звертаються один до одного іноземною мовою з
проханням поділитися інформацією, дати інтерв’ю, описати побачене, проводять дискусії,
брейн-ринги чи просто вікторини. Учні із зацікавленістю намагаються спілкуватися іноземною
мовою, не зважаючи на те, що вони припускають помилки.
Теми, вивчені на уроках фізики, географії, біології, хімії, літератури, інформатики та
апробовані англійською переносять учнів до іншої площини реальних ситуацій, спілкування в
процесі їхньої суспільної діяльності. Можна з упевненістю сказати, що це надасть можливість
учням у майбутньому не лише скласти зовнішнє незалежне оцінювання на високий бал, а коли
вони оберуть професію читати фахові журнали англійською мовою, щоб одержувати
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інформацію, так би мовити, «з перших рук», і успішно працювати в іноземних фірмах чи
співпрацювати з ними.
Під час інтегрованих уроків англійської мови учні говорять уже знайомі речі та часто,
обговорюючи відоме, відкривають нові факти, вчаться аналізувати, формулювати запитання,
що виникають у ході дискусії, приходять до своїх висновків, тим самим розвиваючи критичне
мислення.
Іноземна мова стає тоді засобом спілкування, елементом гри, правила якої встановлюють
самі учні. Можна свідомо зазначити, що інтегровані уроки позбавляють учнів основних
психологічних перешкод у вивченні англійської мови. Завдання вчителя у цьому випадку
полягають у розвитку позитивного ставлення до всього, що відбувається на уроці, створення
відповідних умов для стимулювання учнів до спілкування англійською, спрямуванні
навчального процесу на комунікативні потреби.
Найкраще це вдається із застосуванням інтерактивних технологій. Наприклад, лексичні та
граматичні ланцюжки надають можливість залучити до спілкування весь клас, робота за
аналогією та невимушене повторювання структур (бо це правило подібної діяльності) сприяють
їх засвоєнню навіть найслабкішими учнями. Цей метод також концентрує увагу учнів, які
змушені слідкувати не лише за власною відповіддю, а й за однокласниками. Метод «мікрофон»
дає змогу кожному сказати щось швидко, по черзі відповідаючи на запитання, або
висловлюючи свою думку чи враження.
Особливе місце, зокрема в моїй співпраці з учнями, займає метод проектів. Проектна
робота, крім своєї важливості для розвитку мовленнєвої компетенції, має значну роль у
розкритті творчого потенціалу школярів, бо це надання можливості продемонструвати
неординарність мислення. Навіть учень із невисоким рівнем успішності має можливість заявити
про себе як про яскраву і вдумливу особистість. Цей вид роботи спонукає гімназистів до
пошуку нових джерел інформації або до оригінальних способів її подачі.
Використання на уроках ТЗН (DVD-програвач, комп’ютер, інтерактивна дошка) в умовах
сучасної школи є необхідністю. Робота з комп’ютерними програмами чи перегляд автентичних
фільмів англійською мовою – це один із способів активізації пізнавальної діяльності учнів та
розвитку їхньої мовленнєвої компетенції. Це – частина навчання англійської мови, так би
мовити, для «виживання», що частково вимагається і Програмою.
Звичайні уроки не лише можуть бути такими, а кожен звичайний урок має бути таким, і це
доведено на практиці. У Полтавській гімназії №17 завдяки зусиллям адміністрації та за
підтримки мера обладнано два навчальних комп’ютерних кабінети для вивчення англійської
мови. Це розширює можливості учнів та вчителів, надає доступ до автентичних матеріалів та
сприяє підвищенню мотивації до навчання.
Поява Інтернету – це переворот в інтелектуальній діяльності , пізнанні та спілкуванні. Це
свобода спілкування, подання інформації, відсутність географічних, політичних чи етнічних
«провінцій». Залишаються лише мовні та культурні бар’єри, а подоланню їх слід навчатися, бо
на сучасному етапі Інтернет все більше стає новим психологічним середовищем і сферою
життєдіяльності величезної кількості людей. Специфіка взаємодії в цьому середовищі має
яскраво виражені особливості. Не буду заглиблюватися у ті добре відомі усім мінуси, які несе з
собою Інтернет (збіднення емоційного компоненту спілкування, анонімність, навала інформації
не за віком, фальсифікована інформація та ін.), переваги й недоліки мережі та потреба у
вміннях розбиратися у широкодоступній інформації, класифікувати й аналізувати її, спонукає
до вироблення нових норм взаємодії та виникнення Інтернет-етикету. У цьому теж слід навчати
сучасну особистість.
Електронна книга та друк на вимогу, електронні тексти і публікації – доступні, легкі у
використанні. Також тісна співпраця з офіційними представниками таких видавництв, як OUP,
CUP, Express Publishing, National Geographic Learning, Longman та McMillan надає можливість
користуватися ліцензійними навчальними комп’ютерними програмами, використовувати
навчальну літературу для учнів, а також відвідувати лекції авторів підручників і весь час
методично зростати самому вчителеві.
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Та більш за все хотілося б теоретичні відомості підтвердити практичним доведенням
застосування інтеграції на уроках англійської мови. Однією з найбільш ефективних для такого
прикладу є тема «Екологія», де поєднуються знання не лише широкого ряду предметів, а й
різних сфер щоденної діяльності. Якщо на початку вивчення теми у середній та старшій школі
учні не виказували особливої зацікавленості темою, то впродовж уроків цього циклу завдяки
інтегруванню з іншими предметами та застосуванню інтерактивних методів з’явилася
підвищена пізнавальна активність, мотивація до обміну думками навіть з носіями мови. А
найбільшим доказом актуальності стало те, що учениця нашої гімназії Киричок Анастасія,
ставши переможницею програми «FLEX», здобула можливість провести навчальний рік у США
(2010-2011р.р.), виборола ІІ місце вже серед учнів штату Техас за краще есе про шляхи
подолання екологічних проблем сьогодення.
У співпраці з учителями математики і фізики Полтавської гімназії № 17 було втілено ідею
інтеграції шкільних предметів на уроках, які ми прозвали «уроки-дуети». У ході таких занять
учителі мають можливість викладати певну тему як цілісне питання у дійсному переплетенні
двох предметів, навіть із залученням декількох інших. Розуміння важливості та результативності
такої інтеграції прийшло з першими ж спробами, а саме: у 2009 році урок-екскурсія «Твій
славний історичний ювілей, Полтаво!» (до 300-річниці Полтавської битви) для 9 класу, де чудово
поєдналися алгебра, геометрія, англійська мова, історія та література; у 2010 урок - екологічний
марафон «Мандруй! Вивчай! Зберігай!» для 7 класу, присвячений проблемі винищення тропічних
лісів нашої планети, урок-лабораторія «Жива електрика, або як англійці в гості до фізиків і
біологів ходили» для 9 класу і урок-конференція «Планети сонячної системи. Пори року і погода
на Землі» для 8 класу, які спонукали учнів до зацікавленої великої роботи над навчальними
предметами для здобуття легкості у спілкування на задані теми. Саме ці уроки розкрили
можливості надзвичайно цікавого, а головне — з практичним застосуванням у подальшому,
навчання на інтегрованій основі. Як наслідок такого доробку тепер практично кожна тема про
винаходи та винахідників, сучасні технічні пристрої, історичні події та пам’ятки світового
значення, географічні особливості країн чи різні аспекти мистецтва — це серія інтегрованих
уроків, де гімназисти із задоволенням підкріплюють вивчене на інших заняттях, озвучуючи
загальну інформацію та власні думки англійською, відкривають нове, аналізують і охоче
презентують свої невеликі дослідження. Такі форми роботи мають об’єднуючий характер,
привчають працювати в системі, розвивають мислення, додають впевненості, дають розуміння
цінності співпраці в команді, але й підносять особистість і лідерські якості.
Навчання на інтегрованій основі надає більше можливостей ширше і по-новому
розглядати , здавалося б, нудні та давні теми. Прикладом тому може бути урок-дискусійний
клуб 2013 року «Якою ми бачимо освіту майбутнього» для 8 класу, на якому гімназисти
навчалися порівнювати англійською мовою різні системи освіти та обговорювати переваги й
недоліки заради подальшого вдосконалення. Школа — невід’ємна та дуже важлива частина
життя сучасних підлітків, суттєвий старт для подальшого становлення, тому пошуки
ефективного шляху здобуття якісної освіти хвилюють наших учнів. Завдяки можливостям
сьогодення, поступовій інтеграції в міжнародний простір та появу можливостей одержувати
освіту за кордоном для подальшої успішної розбудови нашої країни, ми взяли на себе
сміливість аналізувати найкращі зразки класичної прикладної освіти Великої Британії та
широку з давніми європейськими традиціями освіту України. Застосувавши свою обізнаність з
історії, літератури, країнознавства, математики, інформатики і, звичайно ж, англійської мови,
гімназисти в ході уроку довели, що школа майбутнього — це школа щасливих людей із
бажанням пізнання і простором для творчості й розвитку. Інтегроване навчання може
пропонувати саме такі умови.
Навчання англійської – це навчання найуніверсальнішому предмету, здатному не лише
збагачувати зміст цієї діяльності, а й складати цілісне уявлення про світ. Об’єднання іноземної
мови з іншими предметами видається природнім, а в результаті – гармонійна особистість із
бажанням професійного становлення і навичками іншомовного спілкування. Адже на уроках
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англійської ми вчимося говорити про цікаве, важливе, актуальне, про все у різних куточках
світу, головне – говорити іноземною.
Існування інваріативних курсів(«Основи перекладу» і «Технічний переклад») створює
умови для мотивованого практичного застосування набутих навичок і вмінь, що надає учням
можливість бачити свої результати, одержувати радість і задоволення від своєї праці.
Інтегровані заняття вдосконалюють комунікативні вміння, систематизують і поглиблюють
знання, а у випадку з курсами перекладів навчають саме перекладу як самостійному виду
мовленнєвої діяльності поряд з традиційно засвоєними на уроках англійської мови говорінням,
читанням, аудіювання і письмом. Так у ході занять переклад використовується у різних видах
діяльності: навчання граматики, лексики, монологічного і діалогічного мовлення, у свою чергу
володіння згаданими аспектами дає змогу правильно інтерпретувати текст – джерело, отже, слід
глибоко знати особливості мов для відтворення одиниць цільовою мовою. Застосування мовної
та контекстуальної здогадки розвиває логічне мислення, а пошук еквівалентів у мові перекладу
для відтворення смислового навантаження і стилістичних особливостей оригіналу, спонукає до
поглибленого вивчення мов. Знову ж , на таких заняттях стануть у нагоді різноманітні
інтерактивні методи, перегляд відеофільмів з подальшим обговоренням, прес-конференції,
круглий стіл, інтерв’ю, дискусії, рольові ігри на теми практикуму англійської мови(наприклад,
реакція на певний погляд, розпитування та переконання, вираження згоди/незгоди, доцільність
вибору еквіваленту та ін.)
Висновки. Впровадження системи інтегрованих уроків потребує постійної роботи
вчителя, його самоосвіти і безупинного розвитку, але позитивне стимулювання учнів до
вільного спілкування англійською, спрямування навчального процесу на комунікативні потреби
і виховання успішної молоді дозволяє підтвердити дієздатність і результативність такого
навчання.
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В. В. Гречка
ІНТЕГРОВАНЕ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В СЕРЕДНІЙ ТА СТАРШІЙ ШКОЛІ
Предметом статті є зміст і завдання інтегрованого навчання учнів англійській мові в середній та старшій
школі. Визначаються основні можливості та напрямки роботи на уроках із застосуванням сучасних
інтерактивних методів, спрямованих на розвиток комунікативного аспекту навчання та прискорення освіти в
сучасних умовах, а також доцільність їх використання.
В. В. Гречка
ИНТЕГРИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В СРЕДНЕЙ И СТАРШЕЙ ШКОЛЕ
Предметом статьи является содержание и задачи интегрированного обучения учащихся английскому
языку в средней и старшей школе. Определяются основные возможности и направления работы на уроках с
применением современных интерактивных методов, направленных на развитие коммуникативного аспекта
обучения и ускорение образования в современных условиях , а также целесообразность их использования.
V.V. Grechkа
ENGLISH TEACHER POLTAVA GYMNASIUM № 17, SPECIALIST OF THE HIGHEST QUALIFICATION
CATEGORY , "SENIOR TEACHER"
The subject of the article is the content and objectives of integrated student learning and teaching English in the
secondary and senior school. It identifies the key features, opportunities and approaches of work at the English lessons
with modern interactive methods aimed at developing the communicative aspect of learning and acceleration of education
in modern conditions, and applying them for the practice .
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ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕГРОВАНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ ЦИКЛУ
ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН ПРИ ПІДГОТОВЦІ МОЛОДШИХ
СПЕЦІАЛІСТІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
Постановка проблеми. Інтегровані процеси в професійній освіті останніми роками
посідають досить важливе місце, оскільки вони спрямовані на реалізацію нових освітніх ідеалів
– формування цілісної системи знань і вмінь особистості, розвиток її творчих здібностей.
Навчання студентів технічних спеціальностей у ВНЗ I-II рівня акредитації має свою специфіку
впровадження інтегрованих занять завдяки поєднанню дисциплін природничо-математичного
циклу із спецдисциплінами. Проблема взаємозалежності природничо-наукових, гуманітарних та
загально-технічних дисциплін у процесі навчання у ВНЗ – одна з найбільш обговорюваних
проблем у сфері вищої освіти. У ній перетинаються різні підходи, що існували раніше у вищій
школі, домінуючі тенденції, що сформувалися в період активного формування ВНЗ, так званого
періоду універсалізації вищої школи і сьогоднішні тенденції економічності навчання, з
прагненням збільшити вміст виключно прикладних дисциплін.
Зважаючи на те, що питання навчання студентів професійно-технічних спеціальностей
сьогодні актуальне, ми зайнялися проблемою пошуку різних методів інтегрованих технологій в
формуванні спеціалістів, які можуть мати не лише логічне професійне мислення, а і творче,
більш широке, яке виходить за межі їхньої професії.
Аналіз актуальних досліджень. При організації інтегрованого навчання з’являється
можливість показати студентам оточуючий світ у всьому його різномаїтті із залученням
наукових знань багатьох дисциплін, що сприяє всебічному розвитку особистості людини і
формуванню її творчого мислення. Реалізація цього способу дає змогу, не знижуючи
програмних вимог, зробити навчально-виховний процес захоплюючим, цікавим для студентів,
оптимізувати його за рахунок переструктурування змісту навчання і практичної зміни
традиційної форми навчання – заняття. Специфіка інтегрованого навчання створює сприятливі
умови для вияву творчості викладача. Вона забезпечує певну свободу вибору теми, змісту,
засобів, що використовуються в навчанні студентів [5]. За нашими дослідженнями інтегроване
заняття у ВНЗ є специфічною формою навчального заняття, яке проводять спільно декілька
викладачів різних дисциплін з метою вивчення міждисциплінарних об’єктів. Якраз таке
поєднання наукових знань дає можливість студентам краще усвідомити одне і те ж явище, що
вивчається, зрозуміти специфіку їх майбутніх професій, а також її важливість та значення в
суспільстві. За таких умов розширюються можливості для синтезування знань, формування в
студентів умінь переносити теоретичні знання з різних дисциплін майбутню спеціальність.
Погоджуючись з думкою О. Біляєва [1], ми вважаємо, що «підготовка і проведення
інтегрованих занять – непроста справа, яка потребує високого професіоналізму й ерудиції
педагога…».
Теоретичні основи інтеграційних форм навчання протягом останніх років досліджували
М. Берулава [2], В. Ільченко [3], І. Козловська [4], А. Хуторський [6] та інші науковці. Однак,
незважаючи на їх вагомі результати, поза увагою залишилися важливі аспекти теоретичного й
методичного обґрунтування інтеграційних форм навчання у ВНЗ I-II рівня акредитації
технічного напрямку підготовки молодших спеціалістів.
Мета статті – поділитися досвідом впровадження інтегрованих методів навчання при
підготовці молодших спеціалістів технічних напрямів та визначити проблеми із використанням
вищезазначеної методики та шляхи її розв’язання; показати, що майбутній професійний
спеціаліст може бути сформований лише в формуванні цілісного підходу до тих чи інших
навиків роботи.
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Виклад основного матеріалу. Інтегровані заняття Полтавського політехнічного коледжу
Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» будуються в
межах інтегрованого змісту декількох навчальних дисциплін. На практиці інтегральна
технологія відображена у бінарних заняттях, комплексних семінарах циклу природничоматематичних дисциплін. Тобто, відбувається поєднання дисциплін: біологія, фізика, хімія,
екологія, торетична механіка; астрономія, математика, інформатика, програмування;
математика, хімія, фізика. При підготовці до таких занять задіються студенти, які мають певні
досягнення при вивченні тих чи інших дисциплін. Творчі пошуки цікавих матеріалів дисциплін,
спільна праця викладачів і студентів дали подвійний стимул для молоді розширити свій
кругозір не лише як особистості, а і як майбутнього молодшого спеціаліста технічного
напрямку. Вся наша практична діяльність по впровадженню інтегрованих технологій навчання
була в цілому направлена на формування висококваліфікованого спеціаліста технічних
спеціальностей: електрик, світлотехнік, технік-технолог, програміст.
Під час підготовки до проведення інтегрованого заняття виникло ряд труднощів, які ми
висвітлимо детальніше. Однією із складностей було передбачення узгодженості дій викладачів
різних дисциплін (хімія, екологія, фізика, ТОЕ) для уникнення неоднозначності трактування
одних і тих же явищ, буквених позначень величин, дублювання матеріалу. Наступна проблема –
обмежений час на вивчення окремих дисциплін та високі вимоги до рівня їх володіння
(наприклад, хімії, екології – 2 год. / тиждень), щоб бути хорошим спеціалістом. Ще однією
складністю було стимулювання студентів I курсу до спільної роботи з викладачами при
проведенні інтегрованих занять (їх потрібно мотивувати і зацікавити). Необхідно відмітити, що
під час нашої підготовки до проведення інтегрованого заняття багато часу пішло на пошук
навчально-методичного матеріалу, який поєднував би специфіку спецдисциплін та наук
природничо-математичного циклу.
Як показує практика, інтегровані заняття найбільш доцільно проводити як підсумкові під
час узагальнення та закріплення знань та вмінь з тем, розділів, модулів. Планування інтеграції
здійснювалося через створення погоджувальних тематичних планів циклових комісій.
Структура наших інтегрованих занять природничо-математичного циклу має свої
особливості:

нестандартність, захоплююча форма;

гранична чіткість, компактність, стислість навчального матеріалу;

великою інформативною ємністю навчального матеріалу, використаного на занятті;

логічною взаємозумовленістю, взаємопов’язаністю матеріалу.
Структура інтегрованого заняття зумовлюється поставленими цілями та завданнями;
формується змістом навчання, особливостями діяльності викладачів та студентів. Оскільки
інтегроване заняття – це в основному заняття систематизації та узагальнення знань, умінь і
навичок студентів, то його оптимальною структурою буде: повідомлення теми, мети та завдань
заняття; мотивація навчальної діяльності майбутніх спеціалістів; актуалізація та корекція
опорних знань; повторення й аналіз основних фактів, подій, явищ; творче перенесення
існуючих знань і навичок студентів у новій ситуації; узагальнення та систематизація
навчальних досягнень студентів, основних ідей та наукових теорій, предметів, що є складовими
інтегрованого заняття.
Важливу роль у підвищенні ефективності інтегрованого заняття відіграє його навчальноматеріальне та технічне оснащення (демонстраційні матеріали та прилади; матеріали для
проведення дослідів, спостережень; аудіовізуальні засоби, таблиці, графіки, схеми, інструкції,
дисплеї тощо).
Для прикладу ми пропонуємо одне із бінарних занять, яке проводилося в Полтавському
політехнічному коледжі Національного технічного університету «Харківський політехнічний
інститут».
Тема заняття: «Фізичне забруднення – екологічна проблема сьогодення».
Мета заняття:
231

- виділити основні проблеми охорони природи і здоров’я людини на прикладі фізичного
забруднення; узагальнити причини його виникнення; визначити роль науки в оптимізації
відносин між людиною і природою; узагальнити вивчені питання тем з природничих дисциплін;
формувати екологічну культуру студентів;
- розвивати зацікавленість студентів о вивчення природничих наук, їх законів,
розкриваючи на цікавих і важливих прикладах їх широкий прояв у природі, показуючи
застосування знань у побуті, житті; розвивати уміння давати екологічну оцінку стану
навколишнього середовища;
- поглиблювати уявлення про загальнолюдські цінності, засвоюючи основні етичні
категорії; переконати в тому, що забруднення навколишнього середовища дійсно екологічна
проблема сьогодення.
Обладнання: підручники, аудіо- та відеозаписи, тестові завдання, ілюстративний матеріал,
тестові завдання, мультимедійне обладнання.
Під час проведення нашого бінарного заняття були об’єднані знання з дисциплін фізика,
хімія, екологія, біологія. Наприклад, з викладачем фізики студенти пригадали поняття звуку та
його характеристики – тон, гучність, а з викладачем біології – будову органу звуку (вухо) та як
відбувається подразнення слухового аналізатора. Викладач екології тут же пояснює вплив
шумового забруднення на людину та довкілля, використовуючи таблиці та відеоматеріали. Під
час розгляду електромагнітного забруднення в нагоді стали теж знання з фізики (поняття
електромагнітного випромінювання, електромагнітного поля), а викладач біології та екології
уже пояснює по його негативний вплив на рослини, тварини, мікроорганізми та довкілля. Таким
чином, таке поєднання
формує у студентів цілісну картину про природні явища в
навколишньому середовищі та його значимість. Наприкінці бінарного заняття проводилося
тестування по даній темі, яке об’єднувало питання з декількох дисциплін, що дало реально
оцінити засвоєнні знання.
Висновок. Під час аналізу кінцевого результату інтегрованого заняття оцінюються не
лише знання, вміння, навички, але і діяльність студентів щодо оволодіння ними навчального
матеріалу на основі креативності, самоорганізації, розвитку колективізму та відповідальності.
Досвід використання методики інтегрованих технологій навчання циклу природничоматематичних дисциплін у ВНЗ I-II рівня акредитації при підготовці молодших спеціалістів
технічних спеціальностей відповідає реальному практичному функціональному підходу до
освоєння певних професій. Ця методика сприяє налагодженню взаєморозуміння і співпраці
викладача і студентів.
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ВПРОВАДЖЕННЯ
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НАВЧАННЯ
ЦИКЛУ
ПРИРОДНИЧОМАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН ПРИ ПІДГОТОВЦІ МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ ТЕХНІЧНИХ
СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
В статті розглянуто особливості впровадження інтегрованого навчання у ВНЗ I-II рівня акредитації під
час навчання студентів технічних напрямів підготовки. Наведено фрагмент бінарного заняття з циклу
природничо-математичних дисциплін.
Ключові слова: інтегровані технології навчання, професійно-технічні заклади, молодший спеціаліст,
поєднання природничо-математичних дисциплін з спецдисциплінами
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ОБУЧЕНИЯ
ЦИКЛА
ЕСТЕСТВЕННОМАТЕМАТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН ПРИ ПОДГОТОВКЕ МЛАДШИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
В статье рассмотрены особенности внедрения интегрированного обучения в вузах I-II уровня
аккредитации при обучении студентов технических направлений подготовки. Приведен фрагмент бинарного
занятия из цикла естественно-математических дисциплин.
Ключевые слова: интегрированные технологии обучения, профессионально-технические заведения, младший
специалист.
T. M. Makarenko, T. M. Gorda
IMPLEMENTATION OF INTEGRATED TECHNOLOGY TRAINING CYCLE NATURAL AND
MATHEMATICAL SCIENCES IN THE TRAINING OF JUNIOR SPECIALISTS IN TECHNICAL FIELDS
In article features the introduction of integrated education in high school I-II accreditation levels while teaching
students the technical training areas. The fragment of the binary classes cycle natural and mathematical sciences.
Key words: integrated technology training, vocational schools, junior specialist.
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ДИДАКТИЧНІ МОЖЛИВОСТІ ІНТЕГРОВАНОГО НАВЧАННЯ
Постановка проблеми. В епоху постіндустріального суспільства значно зростає роль
активізації й модернізації пізнавальної діяльності учнів загальноосвітніх шкіл шляхом
системного аналізу об’єктивної дійсності, зведення її аспектів у єдину модель. Прагнення
об’єднати в єдине ціле інформацію про оточуючий світ, створити, таким чином, цілісну картину
подій і явищ, сформувати в учнів дійсно науковий світогляд завжди було пріоритетним
завданням загальної середньої освіти. Такий підхід обумовлений переходом від традиційних
лінійних моделей структурування знань до складних, від статичних дидактичних систем до
динамічних, від стандартизації змісту освіти до розуміння його множинності та відносності [4,
с. 51]. Тут ми зустрічаємо провідну в сучасній освіті методологічну закономірність, а саме –
ускладнення взаємодії між різними галузями знань, що неодмінно призводить до розвитку
інтегративних процесів, реалізації принципово нових концептуальних підходів до педагогічних
систем з подальшим виокремленням інтегрології, як галузі наукового знання про сутність,
закономірності та застосування інтеграції.
Проблема інтегрованого навчання, незважаючи на всю свою складність, набула в останні
роки великої популярності. Вона знайшла своє відображення у роботах багатьох зарубіжних і
вітчизняних учених (О. Бугайов, В. Ільченко, О. Савченко, В. Оконь, М. Фіцула).
Метою даної статті є теоретичне вивчення дидактичних можливостей використання
інтегрованого навчання в загальноосвітній школі при викладанні математики.
Виклад основного матеріалу. Слово «інтеграція» походить від латинського integratio –
цілий, у перекладі означає відновлення, відбудову. Тлумачний словник сучасної української
мови визначає інтеграцію як доцільне об’єднання та координацію дій різних частин цілісної
системи [2, с. 385]. У науковій літературі цей термін тлумачиться як об’єднання в єдине ціле
раніше ізольованих частин, елементів, що супроводжується ускладненням і зміцненням зв’язків
та відношень між ними. Категорію інтеграції у педагогіці пов’язують з виникненням якісно
нових аспектів при отриманні нових знань, встановленням істотних зв’язків між речами,
процесами та явищами в їх цілісній взаємодії [6, с. 33-34]. Педагогічний словник під
інтеграцією у навчанні розуміє відбір та об’єднання навчального матеріалу з різних предметів з
метою цілісного, системного й різнобічного вивчення важливих наскрізних тем, створення
інтегрованого змісту навчання – предметів які об’єднували б в єдине ціле знання з різних
галузей [3, с. 124].
Виходячи з численних означень поняття «інтеграція», ми можемо стверджувати, що
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інтеграцією виступає процес взаємодії певного числа структурних елементів із заданими
властивостями, який супроводжується встановленням, ускладненням, зміцненням істотних
зв’язків між цими елементами, а результатом такої взаємодії є формування інтегрованого
об’єкту (цілісної системи) з якісно новими властивостями [4, с. 53].
Саме тому в дидактичній інтегрології домінує доволі специфічний метод кон’юктивного
аналізу. Його використання в структуруванні знань та організації навчального процесу
передбачає перехід від комплексу різнопредметних уявлень до єдиного інтегрованого погляду
на всю дидактичну систему. А впровадження в педагогічну практику інтегративних технологій
передбачає теоретико-методологічний аналіз структури знань, їхніх світоглядних, освітніх
функцій, з’ясування методологічних недоліків існуючих концепцій [4, с. 52]. У процесі
інтеграції жорстка причинно-наслідкова зумовленість змінюється системою взаємовідношень і
взаємозв’язків, коли елементи одного об’єкта стикаються із структурою іншого, а наслідком
такого взаємопроникнення стає не проста їхня сума, не поліпшення якості обох об’єктів, а
новий об’єкт з новими властивостями [6, с. 35].
Для успішної реалізації концепції дидактичної інтеграції слід дотримуватися таких
базових принципів дидактики, як наочність, системність, науковість, свідомість і ґрунтовність
знань, наступність у навчанні. Так, наприклад, принцип системності спрямований на
формування цілісної системи предметних знань, а в умовах використання інтегрованого
навчання дидактичні можливості цього принципу значно зростають. Цьому сприяє науковометодологічне об’єднання інформаційного забезпечення кількох (як правило, двох) навчальних
предметів, що дозволяє більш оперативно й науково грамотно на рівні причинно-наслідкових
зв’язків пояснювати всі особливості оточуючого світу та ефективно формувати інтелектуальні,
моральні, естетичні вміння й навички.
Також практична реалізація інтегрованого навчання підвищує в учнів свідомість
оволодіння навчальним матеріалом, що передбачає самостійність в оволодінні знаннями,
обмеження залежності учнів від учителя, формування й розвиток навичок самостійної роботи.
Цей принцип вдало реалізується разом із постановкою проблемних завдань і ситуацій,
диференціацією знань і вмінь.
Інтегровані уроки сприяють інформаційному збагаченню сприймання, мислення й
почуттів учнів за рахунок вибору змісту матеріалу, що дає змогу з різних сторін пізнати певне
явище або поняття. Вони цілеспрямовані й певною мірою знімають кордони предметного
викладання, допомагають учням емоційно й системно сприймати запропонований матеріал,
реалізувати дидактичні принципи. При підготовці та проведенні інтегрованих уроків
використовуються різноманітні педагогічні технології: формування творчої особистості,
саморозвитку, розвивального навчання, проектні, «створення ситуації успіху».
При підготовці до інтегрованих уроків учителю слід враховувати й дотримуватись таких
вимог:
перспективне визначення місця інтегрованого уроку в реалізації програми певного
класу (теми уроків, суміжності предметів, синхронності у вивченні тем, проведення уроку в
чітко визначений час);
визначення навчально-пізнавальної мети уроку, яка потребує залучення знання двох
або кількох предметів;
поєднання індивідуальних завдань з колективною роботою в класі;
підготовка наочних посібників, науково-популярної літератури, технічних засобів
навчання, дидактичного матеріалу [1, с. 60].
Можна навести схему інтегрованого уроку математики з елементами психології та історії
(для 11-го класу). Темою такого уроку ми обрали «Призма і піраміда» [5, с. 24-26]. Мета уроку
– з’ясувати основні характеристики призм і пірамід, показати можливості встановлення
асоціативного зв’язку геометричних фігур із особливостями психіки людини.
На початку уроку вчитель називає тему, мету, оголошує хід уроку. У вступному слові
вчителю слід зазначити, що кожна людина може впливати на навколишній світ, створюючи
свою реальність. Зв’язок нашої свідомості з оточуючими нас речами є науковою гіпотезою, яка
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вимагає обґрунтування й пояснення. Так, наприклад, на стику психології та геометрії була
розроблена практична система аналізу особистості – психогеометрія. ЇЇ засновниця Сьюзен
Деллінгер вважає, що цілком можливо дати розгорнуту характеристику особистих якостей й
особливостей поведінки будь-якої людини, характерних ментальних рис народу за допомогою
геометричний фігур, архітектурного стилю, прийнятого в суспільстві в даний історичний
період. Отже, необхідно з’ясувати характерні особливості найбільш поширених геометричних
фігур і встановити їх зв’язок із особливостями психіки та поведінки людей. Для прикладу
можна взяти квадрат, трикутник і прямокутник.
Квадрат відзначається витримкою, терпінням, ретельністю. Такі якості пов’язані з
працьовитістю, цілеспрямованістю, вмінням доводити почату справу до логічного її
завершення. Люди, які обирають квадрат, люблять акуратність, порядок, дотримуються
заздалегідь встановлених правил, їм притаманний раціоналізм, психоемоційна стриманість,
вони неохоче йдуть на ризик, рідко вдаються до експромту. Людина такого психологічного
типу має стійку потребу в інформації та її систематизації.
Трикутник здатний концентрувати увагу на головній меті, енергійний, рішучий,
нестримний. Його обирають люди, які підсвідомо орієнтовані на успіх, виграш, перемогу, вони
часто прагнуть досягти кар’єрного зросту, виявляють у повсякденному житті категоричність,
бувають егоцентричними та самовпевненими.
Прямокутник ототожнюється із змінами, непослідовністю й непередбаченістю. До неї
схильні люди, які незадоволені своїм способом життя, перебувають у стані замішання,
заплуталися в проблемах і відчувають невизначеність відносно себе. Але такі люди відкриті для
всього нового, допитливі, сміливі, можуть активно шукати нові методи й стилі, намагаючись
змінити несприятливий перебіг життя.
Паралельно з психологічним аналізом запропонованих фігур учні дають їм геометричну
характеристику і згадують їхні формули площини. Таким чином, встановлюється зв’язок
геометрії з психологією, значно розширюється діапазон сприйняття «Я» і навколишнього світу,
відбувається розширення інформаційного кола знань за рахунок ознайомлення з концепцією
психогеометрії.
Далі можливе використання елементів історії для визначення характеристик піраміди. Для
прикладу можна взяти відому історію про давньогрецького філософа Фалеса з Мілета, якому
вдалося виміряти висоту піраміди Хеопса. Він взяв за основу властивості подібних трикутників
і дочекавшись півдня, коли сонце перебувало прямо над головою, виміряв власну тінь. Довжина
тіні співпала з його зростом.
Його припущення було таким, що будь-який предмет поставлений вертикально відкидає
тінь, а її довжина дорівнюватиметься довжині самого предмету. Сам вертикальний предмет і
його тінь створюють прямокутний рівнобедрений трикутник, а всі вони подібні. Основа
піраміди представляє собою точний квадрат, а тінь саме перпендикулярна до сторони цього
квадрату. Тому необхідно було лише виміряти довжину тіні від основи піраміди, додати до неї
половину цієї основи й одержати, таким чином, висоту піраміди Хеопса (263 лікті).
Висновки. Розглянувши проблему використання дидактичних можливостей інтегрального
навчання, ми дійшли до висновку, що інтегровані уроку мають великий навчальний потенціал.
Вони сприяють встановленню асоціативних зв’язків між інформаційним змістом різних
навчальних предметів, спрямовані на активізацію пізнавальної активності учнів і, таким чином,
формують єдине бачення картини навколишнього світу. Інтегроване навчання значно підсилює
результативність практичного використання дидактичних принципів, насичує процес навчання
проблемними ситуаціями, диференціацією, самостійною роботою учнів і орієнтоване на
застосування сучасних педагогічних технологій.
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О. В. Гульман
ДИДАКТИЧНІ МОЖЛИВОСТІ ІНТЕГРОВАНОГО НАВЧАННЯ
У статті досліджуються дидактичні можливості практичного використання інтегрованого навчання.
Характеризуються чинники, що впливають на ефективність проведення інтегрованих уроків; вказується на
доцільність дотримання при їх підготовці принципів наочності, системності, науковості, наступності,
свідомості знань.
Ключові слова: інтеграція, інтегроване навчання, інтегрований урок, дидактичні принципи.
А. В. Гульман
ДИДАКТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИНТЕГРИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ
В статье исследуются дидактические возможности практического использования интегрированного
обучения. Характеризуются факторы, которые непосредственно влияют на эффективность проведения
интегрированных уроков; указывается на целесообразность соблюдения при их подготовке принципов
наглядности, системности, научности, преемственности, осознанности знаний.
Ключевые слова: интеграция, интегрированное обучение, интегрированный урок, дидактические принципы.
O. Hulman
THE DIDACTIC POSSIBILITIES OF THE INTEGRATED TRAINING
In article didactic possibilities of practical use of the integrated training are investigated. Factors which directly
influence efficiency of carrying out of the integrated lessons are characterised; it is underlined expediency of observance
by their preparation of principles of presentation, systematation, scientific character, continuity, sensibleness of
knowledge.
Keywords: the integration, the integrated training, the integrated lesson, didactic principles.
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ІНТЕГРОВАНИЙ УРОК ЯК НЕСТАНДАРТНА ФОРМА НАВЧАННЯ
Постановка проблеми. Методика навчання і викладання, як і вся дидактика, переживає
складний період розвитку, створюються нові концепції освіти, стандарти. В цих умовах
ускладнюються соціально – професійні функції вчителя. Гостро постає питання його
методичної майстерності, здатності творчо підходити до організації навчального процесу,
здійснювати перехід від школи пам’яті до школи мислення і діяльності[6].
У методиці навчання накопичилось достатньо проблем, які потребують спеціальних
досліджень. Серед них такі, які визначаються співвідношенням факторів педагогічної практики
і теоретичних положень, проблема оновлення методів, засобів і форм організації навчання.
Остання проблема тісно пов’язана з розробкою і використанням у навчальному процесі
нових педагогічних технологій, які детально визначають алгоритм застосування дидактичних
інструментів, сприяють досягненню запрограмованого навчального результату
Творчість педагога – необхідний елемент його педагогічної діяльності. Обов’язковою
складовою частиною такої творчості є оволодіння методикою навчання та педагогічною
майстерністю. Саме тому на наш погляд, важливо вивчати та оволодівати основами
педагогічних технологій, які стають фундаментом для творчої діяльності вчителя [3]. Хто з
педагогів не хотів би володіти універсальним методом навчання, завдяки якому можна було б
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на 100% досягти поставленої мети? Про такий метод, який працюватиме точно й безпомилково,
як годинник, мріяв великий дидактик Я.А. Коменський.
Аналіз актуальних досліджень. В умовах розповсюдження новітніх технологій усе
більшого розвитку набуває інтегроване навчання, яке на практиці виявляється в інтегрованих
уроках. Проведення таких «нетрадиційних» чи «нестандартних» уроків є альтернативою
звичайним формам проведення навчання. Ідея інтеграції навчання на сучасному етапі
приваблює багатьох учених як у нашій країні, так і за її межами. Науковий інтерес окремих
дослідників направляє їх на вивчення проблем інтегрованого заняття (О. Савченко, Т.
Донченко, О. Бєляєв та ін.). Більшість українських дидактиків вважають, що настав час
перетворити декларативне навчання на процес всебічного розвитку потенційних творчих
можливостей кожної дитини[7].
У чому полягає інтегрований підхід до навчання? По-перше, у нестандартній педагогічній
теорії. По-друге, у вдумливому самоаналізі діяльності вчителя. По-третє, і найголовніше – у
відсутності штампів у педагогічній технології. Слід пам’ятати, що інтеграція – це не поєднання,
а взаємопроникнення двох або більше предметів. Це не просто поєднання частин, а об’єднання
їх у єдине ціле на основі спільного підходу.
Мета статті – дати цілісне уявлення про світ, навчити сприймати життєві явища в їх
глибинному взаємозв’язку, розуміти логіку розвитку процесів, пов’язаних з існуванням
людського суспільства. Шлях до мети – у пробудженні прагнення кожного учасника навчальновиховного процесу – і дорослого, і дитини – до спільної організації дій, розвитку
відповідальності за спільну справу. Пошук співробітництва, співдружності, пройнятих
гуманістичними взаємовідносинами, - основа побудови інтегрованого уроку.
Виклад основного матеріалу. Існують різні рівні інтеграції, які виявляються в різних
формах навчального процесу. Дидактика розрізняє повну і часткову міжпредметну інтеграцію.
Інтегрований урок може будуватись у межах одного навчального предмета
(внутрішньопредметна інтеграція) або з інтегрованого змісту кількох навчальних дисциплін
(міжпредметна інтеграція), або на змістовній основі інтегрованого курсу[5]. Повна інтеграція
полягає в органічному поєднанні в одному курсі різних навчальних дисциплін: читання,
письмо, усне мовлення об’єднані в мистецтво мовлення, а фізика, хімія, біологія, астрономія – у
природознавство. Інтегровані уроки ґрунтуються і на частковій інтеграції – поєднанні
матеріалів з різних предметів, підпорядкованому одній темі. Найчастіше поєднуються такі
предмети як історія-географія, математика-фізика, хімія-біологія. Такі уроки називають
бінарними. Тобто нестандартні уроки, на яких матеріал даної теми уроку подається блоками
різних предметів у тісній співпраці вчителів-предметників, кожний з яких проводить етап
(блок) уроку стосовно того предмету, який викладає[2].
Для того, щоб правильно визначити під час вивчення, з яких тем доцільно проводити
спільні уроки, необхідно:
чітко уявляти перспективу засвоєння певного матеріалу, мету, а для цього необхідно
співставити та проаналізувати програмовий матеріал з різних предметів;
готуючись до проведення уроку, слід врахувати не тільки спорідненість теми, а й
спосіб організації праці, реалізацію мети кожного етапу уроку, адже значна частина
навчального матеріалу передбачає його практичне засвоєння;
ураховуючи, що кожен урок є професійною творчістю та майстерністю вчителя,
чітко розкривати кожний структурний елемент уроку немає сенсу, проте обов’язково потрібно
дотримуватись найзагальніших, характерних для всіх уроків етапів;
необхідно, щоб кожен етап уроку включав у себе знання учнів з обох предметів.
Структура інтегрованих уроків відрізняється від звичайних. А саме:
нестандартною, захоплюючою формою проведення;
граничною чіткістю, компактністю, стислістю навчального матеріалу;
логічною взаємозумовленістю, взаємозобов’язаністю матеріалу інтегрувальних
предметів на кожному етапі уроку;
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великою інформативною ємністю навчального матеріалу, використовуваного на
уроці.
Головне місце на таких уроках відводиться елементам творчого пошуку. У процесі
проведення інтегрованих уроків педагоги вміло й ефективно керують принципами засвоєння і
застосування знань, формують мислення школярів, їхню емоційну та вольову сферу, моральні,
естетичні та світоглядні аспекти особистості, навчальні і трудові вміння[4]. Творча активність
дитини на уроці не виникає сама по собі, її треба стимулювати, створювати відповідну
атмосферу.
Творчість учителя породжує творчість учня. Найефективніший той урок, на якому на всіх і
на все не вистачає часу й уваги, коли всім цікаво вчитись.
Серед різних форм проведення інтегрованих уроків найбільш зручною є бесіда. Вона може
відбуватися між учителями, які розглядають певну проблему чи явище з різних позицій,
поступово з’ясовують суть і закономірності. Учні стають учасниками такої бесіди, наводять
нові факти з життя, запитують про незрозуміле, іноді допомагають у розв’язанні проблеми. У
вигляді діалогу розглядається значна кількість прикладів.
Використання інтегрованих уроків приносить користь не лише учням, а й самому
вчителю. Спілкуючись із колегами, учитель відкриває нові факти, на які раніше не звертав
уваги, інший бік проблеми чи явища. Участь у підготовці та проведенні таких уроків з колегами
збільшує багаж знань, дає можливість відчути інтеграцію між науками, жодна з яких не може
існувати відокремлено від інших.
Інтеграція здійснюється через чітке встановлення міжпредметних зв’язків за таких умов:
чітка організація та координація всіх педагогів, які працюють в одних класах;
доречне використання всіх видів зв’язків;
комплексне використання форм навчання;
спільне застосування для різних кабінетів навчальних посібників.
Планування інтеграції здійснюється через створення погоджувальних карт, тематичне
планування, поурочні розробки.
Як показує практика, найбільш доцільно нестандартні уроки, зокрема інтегрований,
використовувати як підсумкові під час узагальнення та закріплення знань, вмінь та навичок або
під час введення нової теми. Треба, звичайно, уникати одноманітності в побудові інтегрованих
уроків, пов’язаних з опорою на той чи інший матеріал, інакше замість того, щоб привносити в
навчання свіжий методичний струмінь, вони просто набриднуть учням і не дадуть очікуваного
ефекту.
Важливу роль у підвищенні ефективності інтегрованого уроку відіграє його навчальноматеріальне та технічне оснащення (демонстраційні матеріали та прилади, матеріали для
проведення дослідів, спостережень, таблиці, графіки, схеми, інструкції). А тому з особливою
віддачею такі уроки проходять в кабінетах, де створені максимальні умови для сприйняття та
засвоєння нового матеріалу. Це кабінети біології, фізики, математики, хімії, музики.
Отже, застосовуючи у шкільному навчанні інтеграцію наукових знань, реалізуючи її в
системі, можна визначити ряд переваг. А саме, інтегроване навчання:
сприяє підвищенню мотивації навчання та системності знань учнів;
знімає перевантаження, втому тих, хто навчається за умови перемикання на різні
види діяльності;
спонукає до формування різнобічно, гармонійно й інтелектуально розвиненої
особистості;
є джерелом пошуку нових зв’язків між фактами, що підтверджує чи поглиблює
висновки та спостереження учнів;
розвиває потенціал самих учнів, спонукає до активного пізнання дійсності, до
розвитку логіки, мислення, комунікативних здібностей;
надає можливість для самореалізації, самовираження творчості вчителя і учнів;
уміння стають узагальненими, сприяючи комплексному застосуванню знань,
їхньому синтезу, перенесенню ідей та методів з однієї галузі науки до іншої;
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більш ефективно формуються переконання, досягається всебічний розвиток
особистості.
Висновки. Отже, провідна ідея інтегрованого уроку ґрунтується на основі здобуття знань,
що розширюють можливості соціально-психологічної адаптації школяра до різних життєвих
умов, формують у нього уміння діяти в різних ситуаціях у процесі взаємодії з довкіллям,
сприяють творчій самореалізації, оптимальному розкриттю власного психічного,
інтелектуального та особистісного потенціалу.
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ІНТЕГРОВАНИЙ УРОК ЯК ВИД НЕСТАНДАРТНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
У статті обгрунтовано основні шляхи інтеграції навчання, та розроблено технологію проведення
інтегрованих уроків у процесі організації пізнавальної діяльності учнів.
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ИНТЕГРИРОВАННЫЙ УРОК КАК ВИД НЕСТАНДАРТНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
В статье обоснованы основные направления интегрирования в обучении и разработана технология
проведения интегрированных уроков в процессе организации познавательной деятельности учащихся.
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INTEGRATED LESSON AS IHE KIND OF NON – STANDARD FORMS OF IRAINING
Ihere are main ways of integration of teaching process in this article. Ihe technology of integrated lessons in
aprocess of pupils studing activities is devefoped.
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Л. Ф. Ейвас
(м. Кривий Ріг)
МІЖПРЕДМЕТНА КООРДИНАЦІЯ ЗМІСТУ ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН
ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ДЕКОРАТИВНОПРИКЛАДНОГО МИСТЕЦТВА
Постановка проблеми. В Україні на початок ХХІ ст. створено цілісну систему професійної
підготовки вчителів різних спеціальностей та спеціалізацій, що зорієнтована на виконання
державних вимог до рівня професійної компетентності вчителя європейського суспільства та
задоволення освітніх потреб широких верств населення. У цій системі виокремилася самостійна
галузь із підготовки вчителів предметів естетичного циклу (образотворчого мистецтва, художньої
культури, хореографії, музики та ін.). До цих фахівців належить категорія працівників освіти,
змістом діяльності яких є формування і розвиток художньо-естетичної культури підростаючого
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покоління засобами різноманітних видів і жанрів мистецтва (С. Кононець, Л. Масол, В. Орлов,
О. Отич, М. Ростовцев, О. Рудницька та інші) [1; 2].
Учителі предметів естетичного циклу працюють в загальноосвітніх школах, професійних
навчальних закладах, в системі позашкільної та неформальної освіти; через зміст навчального
матеріалу передають своїм вихованцям культурно-просвітницькі традиції, реалізують актуальні
завдання збереження та примноження духовного багатства нації, формують творчу особистість.
Готують таких фахівців на факультетах мистецтв педагогічних і класичних університетів, на
спеціалізованих відділеннях інститутів мистецтв і дизайну та університетів культури, де за роки
незалежності України створені та втілені в життя унікальні концептуальні ідеї професійного
становлення творчої еліти нації, вчителя високої духовної культури, справжнього інтелігента.
Проблема змісту підготовки вчителів ДПМ, попри наявності достатньо ґрунтовного
культурно-історичного досвіду професійно-художньої освіти, поки ще не є вирішеною. Її
поглиблює певний розрив між суттєвими історичними здобутками народного та професійного
декоративно-прикладного мистецтва, його об’єктивним художнім й естетизуючим впливом на
життєве середовище з одного боку, та рівнем освітніх і культурних інтересів суспільства до
цього виду мистецтва – з іншого.
Аналіз актуальних досліджень. Професійна підготовка вчителя сьогодні розглядається
як складна поліфункціональна відкрита педагогічна система, спрямована на формування
професійно важливих знань, умінь, навичок, особистісних якостей вчителя, здатного працювати
в системі, що характеризується взаємодією різних культур, готового до професійної діяльності
в межах полікультурного освітнього простору на засадах суб’єкт-суб’єктної взаємодії, діалогу
культур та індивідуальної моральної відповідальності в мультикультурному суспільстві
(В. Андрушенко, О. Глузман, О. Пєхота, Н. Ничкало, А. Піскунов, В. Сєріков, B. Шахов,
Н. Якса та інші) [4].
Професійна підготовка вчителя ДПМ ураховує унікальність майбутнього предмету
викладання. Об’єднуючи в своєму змісті знання, національні, етичні, моральні та релігійні
аспекти, гуманістичні та культурні цінності, декоративно-прикладне мистецтво в усі часи не
лише правдиво відбивало життя та рівень культури нації, а й формувало духовний простір
людини (Є. Антонович, Я. Запаско, Р. Захарчук-Чугай, О. Жабатюк, Т. Кара-Васильєва,
Л. Козакевич, В. Радкевич, І. Удріс, Р. Шмагало та інші).
Не зважаючи на наявність низки дисертаційних робіт та етнопедагогічних історикопедагогічних розвідок (С. Волков, Г. Карцивадзе, І. Небесник, С. Ситняківська, П. Татіївський,
А. Чебикін, Р. Шмагало та інші), поки ще відсутній узагальнений підхід до побудови змісту
професійної підготовки майбутнього вчителя ДПМ, що враховує особливості теоретичної та
практичної підготовки художника-педагога.
Метою статті є огляд змісту базових дисциплін навчального плану напряму підготовки
6.020205 «Образотворче мистецтво» щодо можливості інтегрованого систематизуючого впливу
на рівень професійної компетентності майбутнього вчителя засобами міжпредметної
координації змісту фахових навчальних предметів.
Виклад основного матеріалу. Декоративно-прикладне мистецтво в усі часи надавало
суспільству духовного багатства, сил та бажання творити гарні й утилітарно придатні речі,
виступало дивним феноменом життєстійкості в системі людських знань.
Декоративно-прикладне мистецтво, як предметно-духовний світ людини, включає
численні види її художньої практики. Це плетіння і ткання, розпис і вишивання, різьблення і
виточування тощо. У цілому, декоративно-прикладне мистецтво використовує понад двадцяти
природних матеріалів та багато синтетиків; об’єднує біля ста головних технік і технологій їх
художньої обробки. Це дає вагомі підстави стверджувати, що художні ремесла і промисли є
найбільшою і найбагатшою сферою художньої творчості. Саме тому, свідоме та глибоке
вивчення підростаючим поколінням основ декоративно-прикладного мистецтва, як
національного, так і всесвітнього, позитивно та якісно впливає на усі сторони особистості,
виховує активне естетичне ставлення до дійсності, формує атмосферу духовності [3].
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Зрозуміло, що його засвоєння в повному обсязі потребує від майбутніх учителів
ґрунтовних знань і вмінь, що не можуть бути здобуті в рамках лише однієї навчальної
дисципліни. У цьому контексті важливим є забезпечення міжпредметної координації між
предметами базового навчального плану й дисциплінами спеціалізації.
Під міжпредметною координацією маємо на увазі узгодження змісту, логіки й обсягу
вивчення базових понять та ідей фахових дисциплін системи професійної підготовки. Мова йде
не лише про використання навчальної інформації, яка була засвоєна при вивченні однієї
дисципліни, а про формування в студентів загальних, синтезованих понять та вмінь, системного
стилю мислення, інтегрованих підходів до вивчення та дослідження художньо-педагогічних
явищ.
Курс «Декоративно-прикладне мистецтво» є однією із базових дисциплін в підготовці
майбутнього вчителя ДПМ. Метою його вивчення є: глибоке засвоєння студентами основних
історичних та національних тенденцій народних ремесел як передумови появи декоративноприкладного мистецтва та створення декоративних виробів, виконаних на основі розуміння
понять та категорій формоутворення, кольорознавства, композиції та технічних прийомів
обробки того, або іншого матеріалу. Під час реалізації цієї складної мети мають враховуватися
й встановлюватися міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки між ДПМ та іншими
навчальними дисциплінами.
Зокрема, «Рисунок» надає базові знання з побудови зображення (будь то неживий предмет
або людські постаті), практичні вміння моделювання зображуваного за допомогою лінії, тону,
вміння використовувати закони перспективи, володіти графічними матеріалами. На думку
фахівців (І. Сапего, Н. Волков, А. Зайцев, В. Кузін, П. Чистяков, Б. Успенський, А. Михайлова,
А. Унковський та ін.), цей обсяг знань на заняттях з ДПМ дозволяє правильно проводити
алгоритм розробки форескізів, ескізів, робити замальовки артефактів, переводити свої уявлення
в графічну форму, створювати художні образи.
«Композиція» є базовою навчальною дисципліною, яка входить в державний стандарт
навчальних предметів на художньо-графічних факультетах і як навчальний предмет інтегрує
знання, уміння і навички, набуті студентами при засвоєнні інших спеціальних предметів. У
цілому вона сприяє засвоєнню студентами базових знань та вмінь створювати художній образ,
починаючи від ідеї, задуму, переходячи до форескізів, ескізів, картонів майбутнього здобутку
при вивченні ДПМ (за видами).
Головною метою предмету «Пластична анатомія» є правильне практичне використання
анатомії в творчому малюнку. Студенти повинні вивчити пластичний зв’язок фігури на основі
кістяку людини та загальних м’язових масивів, розташування в просторі частин тіла та
методику побудови фігури за законом анатомічного зв’язку. Одним з найважливіших завдань
курсу є вивчення будови тіла людини: кістяка, м’язів, суглобів, деталей обличчя, руху та
пропорцій, а також методики зображення людини на анатомічних основах, а саме, побудови
постаті на основі кістяку та загальних м’язових масивів, опрацювання деталей на основі
окремих анатомічних утворень. Без знань пластичної анатомії неможливо зобразити людину ні
з натури, ні, тим більш, за уявою. На основі вивчення цієї дисципліни студенти на заняттях з
ДПМ використовують здобуті теоретичні знання з анатомії людини, птахів, тварин та інших
живих істот, сформовані практичні навички їх зображення і це допомагає їм відчути ступінь
стилізації форм в аспекті спрощення, узагальнення, деформації або трансформації
зображуваного, межі умовності декоративно-прикладного мистецтва (С. Афанасьєв, В. Ляхов,
А. Брем, В. Ватагін, Г. Карлов, А. Клімов, А. Лаптєв, М. Рабінович) [3].
«Кольорознавство» надає знання з питань якостей кольору: освітленості, тону, яскравості,
світлотіні, теплохолодності, колірних гармоній, що згодом призводить студентів до розуміння
колориту. Відсутність цих знань унеможливлює створення якісного ескізу в кольорі для
декоративно-прикладного виробу, а також свідому роботу з гармонізації колориту твору в будьякому матеріалі (папір, природні матеріали, тканина, нитки, кераміка тощо).
«Технологія живописних матеріалів» має на меті надання студентам знань і практичних
навичок, засвоєння різних методів живопису аквареллю й гуашшю. Студент, починаючи
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вивчення ДПМ, повинен знати різноманітні технологічні способи вирішення тих або інших
завдань в живописі аквареллю або гуашшю, опанувати допоміжні графічні матеріали. Це
створює можливість на заняттях ДПМ свідомо й грамотно працювати над ескізами для
вишивки, аплікації, батику, килимів тощо, вільно володіючи живописними й графічними
матеріалами, технологією роботи над ескізом у кольорі.
Висновки. Сучасна система професійно-педагогічної підготовки гнучко реагує на зміни в
соціокультурному просторі, вносячи своєчасні корективи не в навчальні плани підготовки
фахівців. Для досягнення цілей професійної підготовки майбутнього вчителя ДПМ важливим є
міжпредметна координація змісту, логіки й обсягу вивчення базових понять та ідей фахових
дисциплін. У результаті такої роботи досягається запобігання зайвого дублювання навчального
матеріалу, у майбутніх учителів формуються загальні, синтезовані поняття та вміння, вони
оволодівають інтегрованим підходом до вивчення та дослідження художньо-педагогічних
явищ.
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Article approaches to realization between subject coordination of the content, logic and volume of mastering of base
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З ДОСВІДУ ВИКЛАДАННЯ ФІЗИКИ З ЕЛЕМЕНТАМИ АСТРОНОМІЇ
В СТАРШІЙ ШКОЛІ
Постановка проблеми. Як відомо, курсом астрономії завершується та узагальнюється
вивчення предметів природничого циклу, оскільки ця інтегрована навчальна дисципліна має
забезпечити довершеність сформованої в учнів науково-природничої картини світу. У
навчальних планах старшої школи вивчення астрономії припадає, як правило, на друге півріччя
11 класу, проте окремі уявлення щодо будови Всесвіту, Землі як планети Сонячної системи
тощо, школярі отримують в 5 класі на уроках природознавства та при вивченні географії.
Ураховуючи факт поширення інформаційно-комунікаційних засобів, значного впливу засобів
масової інформації (навчальних, науково-популярних і розважальних телепередач,
спеціалізованих видань, тематичних сайтів) на свідомість підростаючого покоління, вважаємо,
що шкільне навчання повинно більш планомірно та цілеспрямовано впливати на становлення
науково мислення молоді. Одним з таких природніх напрямів, що достатньо вдало й
невимушено вписується в навчальний процес, є використання елементів астрономії при
вивченні фізики.
Аналіз актуальних досліджень. У передовому педагогічному досвіді міститься чимало
таких вдалих прикладів. Спеціальні підручники з фізики з елементами астрономічних знань,
методичні рекомендації, науково-популярні видання, присвячені цій проблемі, належать
О. Бугайову, С. Гончаренку, О. Ляшенку, К. Корсаку, Я. Перельману, К. Суорцу, Л. Тарасову,
Р. Фейману та іншим. На жаль, з-за багатьох об’єктивних та суб’єктивних чинників, значній
насиченості навчальної програми з фізики, відсутності необхідних рекомендацій та науковометодичної літератури та ін., цей досить перспективний напрям не отримує належного
розповсюдження в масовій шкільній практиці.
У чинних навчальних програмах з фізики для середньої школи питання астрономії
розглядаються фрагментарно, поза системою, не поєднуючись із традиційним матеріалом
фізики ні за логікою, ні за стилем, ні за застосованими дослідницькими методами. Такий стан
речей звісно негативно позначається не лише на якості знань учнів, а й на рівні їх системного
наукового мислення.
Метою статті є огляд основних підходів, що дозволяють підвищити ефективність
формування в учнів єдиної наукової картини світу засобами включення елементів астрономії в
навчальний матеріал при вивченні фізики.
Виклад основного матеріалу. За новими навчальними планами, курс фізики в старшій
школі на всіх рівнях стандарту передбачає вивчення матеріалу на новому більш високому
ступені узагальнення, починаючи з механіки. Провідним фактором навчання старшокласників і
розвитку їх наукового світогляду є правильний підхід до демонстрації модельного характеру
наявних наукових знань про природу й установлення границь застосовності цих моделей і
законів природи на основі явно спостережуваних явищ. Включення елементів астрономії в
шкільний курс фізики з метою демонстрації універсальності фізичних законів і їхньої
застосовності для опису явищ галактичного масштабу ґрунтується на впевненості в
справедливості цих законів для широкого кола явищ, досить докладно вивчених до
теперішнього часу, а також на тому, що в усіх без винятку випадках об’єктом спостереження є
реальні процеси і явища, що відбуваються в природі та відображають еволюцію Всесвіту, а не
такі, що отримані як результат діяльності людини.
Моделі астрономічних явищ, визначення границь їхньої застосовності, дослідження
моделей якісними методами та ін. можуть стати предметом вивчення всіх розділів шкільного
курсу фізики – механіки, молекулярної фізики, термодинаміки, електродинаміки, квантової
фізики. Розгляд основних властивостей космічних об’єктів, не говорячи вже про опис
властивостей «ближнього» космосу – Сонця й Сонячної системи, може бути природно
здійснено в рамках фундаментальних положень сучасної фізики, включених в навчальний
матеріал старшої школи [1].
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У результаті аналізу наукової літератури та передової педагогічної практики, ми дійшли
висновку, що найбільш позитивний результат дає вивчення наступних елементів астрономії на
уроках фізики в старшій профільній школі: «Гравітаційні явища», «Фізичні властивості Сонця і
зірок», «Основні фізичні властивості планет і малих тіл Сонячної системи».
Так, при вивченні в 10 класі Розділу 2 – «Динаміка» (24 години), вдалою ілюстрацією до
застосування законів динаміки, історії становлення й боротьби наукових ідей, слугують роботи
Аристарха Самоського, Коперника, Галілея, а також закони Кеплера. За їх допомогою учні
можуть не лише засвоїти більш раціональний спосіб розв’язання задач на опрацювання закону
всесвітнього тяжіння у випадку, коли тяжіння створює доцентрову силу, але й прояснити для
себе чимало цікавих і світоглядно значущих ідей. До них належать:
- геоцентрична та геліоцентрична системи відліку;
- орбітальний рух планет;
- рух планет та їх супутників;
- гравітаційна постійна й прискорення вільного падіння;
- штучна гравітація;
- розрахунок мас небесних тіл;
- припливи для відливи та їх періодичність;
- зоряні асоціації;
- астрономія та астрологія як галузі знань.
Вивчення фізики на профільному рівні відкриває широкі можливості для дослідження
школярами моменту імпульсу Землі, інших планет, орбітального моменту імпульсу; з’ясування
особливостей руху та орбіт планет і їх супутників, річного видимого руху Сонця, гіпотез
виникнення Сонячної системи, прецесії Землі; специфіки неінерційних систем відліку, сил
інерції та ін. [2].
Такий підхід сприяє формуванню в учнів складних узагальнених і абстрактних понять, що
дозволяють їм пояснювати спостережувані часто і повсякденно явища, обумовлені обертанням і
річним рухом Землі, тяжінням і магнітним полем; дозволяють скласти уявлення стосовно
способів вимірювання часу, космічних відстаней і розмірів космічних тіл; щодо основних типів
космічних об’єктів і їх систем; познайомитися з деякими найбільш важливими астрономічними
законами (закони Кеплера та ін.) й астрономічними теоріями, які розкриваючи природу
космічних процесів, усе ж таки є частковим проявом фундаментальних фізичних законів і
закономірностей.
Під час використання теорії гравітації Ньютона для опису найпростіших властивостей
космічних об’єктів, учнів необхідно застерегти від уникнення гравітаційного парадокса і на цих
засадах пояснити принцип однорідності та ізотропності Всесвіту. Цей принцип дозволяє
вважати незалежними відносні прискорення об’єктів від місця й напрямку їх руху, а у
кінцевому підсумку він покладається в основу моделювання структури Всесвіту. Відтак, за
допомогою досить простих розрахунків можна досягнути глибокого розуміння учнями
фізичних процесів, що відбуваються в космічних масштабах.
Створені в такий спосіб уявлення стають засадничими основами для усвідомлення учнями
Розділу 5 – «Релятивістська механіка» (4 години) та проведення узагальнюючих занять з фізики
для 10 класу. Саме тут необхідним стає розмірковування щодо сучасної будови Всесвіту,
існуючих моделей для опису явищ гравітації, еволюції фізичних ідей.
Гравітаційна взаємодія, за сучасними уявленнями, визначає природу й обумовлює хід усіх
процесів, що відбуваються у Всесвіті. Саме на основі астрономічних досліджень виявляється
можливим пояснення ієрархії наукових картин світу, моделей Всесвіту. Як відомо, теорія
Ньютона займає найнижче положення в ієрархії фізичних моделей, використовуваних для
розгляду астрономічних явищ. Наступною за рівнем складності є загальна теорія відносності
Ейнштейна. Проте сьогодні й вона в повному обсязі не задовольняє учених, які спрямовують
свої пошуки на створення релятивістської квантової теорії гравітації. Ця тема має бути більш
детально розглянута в курсі фізики 11 класу.
244

Звісно, біль-менш простим виявляється пояснення кінематичних характеристик руху
космічних об’єктів, однак багато інших їх властивостей, що пов’язані з існуванням океану й
атмосфери, магнітного поля, випромінювання тощо також можуть бути послідовно пояснені на
основі законів фізики. Включення окремих астрономічних фактів і астрофізичних законів у
навчальний матеріал дозволяють наочно пояснити низку принципових положень фізики,
зокрема: умов механічної й термодинамічної рівноваги, понять «критична температура»,
«фазовий перехід», «абсолютно чорне тіло» тощо [1].
Вивчення розділу «Атомна і ядерна фізика» в 11 класі створює сприятливі умови для
усвідомлення школярами наукових підстав еволюції зірок та в цілому існуючих моделей
еволюції Всесвіту. Абстракті уявлення щодо ядерних реакцій, реакцій розпаду, термоядерного
синтезу поступаються місцем конкретним проявам цих явищ, що відбуваються у космічному
просторі, в надрах зірок, зоряних системах і при цьому наочно фіксуються та всебічно
досліджуються [3].
Змістовий взаємозв’язок фізики та астрономії дає початок міжпредметному проектуванню.
Зокрема, «Сонце та його вплив на життя людей», «Чи є життя на Марсі», «Радіоастрономія»,
«Чорні дірки», «Теорія великого вибуху», «Магнітне поле Землі», «Теорії походження Сонячної
системи», «Народження, життя та смерть зірки» та ін.
О. Матарцевою сформульовано критерії відбору астрономічного матеріалу для шкільного
курсу фізики, з-поміж них:
можливість демонстрації універсального характеру фізичних законів, їхньої
застосовності для опису явищ космічного масштабу;
висока наукова й пізнавальна цінність досліджуваного матеріалу як у плані засвоєння
основних положень методології фізики, так і в плані практичної й світоглядної корисності
повідомлюваних знань;
вірогідність матеріалу, що включається в коло досліджуваних на уроках фізики
питань, оскільки зазвичай поряд із надійно встановленими фактами часто фігурують різні
можливі гіпотези й побудові уявлення;
доступність матеріалу як у плані використання основних положень і уявлень фізики,
так і в плані використовуваного математичного апарата;
можливість створення в учнів на основі досліджуваного матеріалу чіткої закінченої
картини світу [1].
Висновки. Необхідність формування в старшокласників наукового світогляду обумовлює
пошук засобів, що природно вписуються в навчальний процес. Одним з таких засобів є
включення в змісту навчального матеріалу з фізики елементів астрономії. Достатньо ємкими й
світоглядно значущими темами, доцільними на уроках фізики в старшій профільній школі, є:
«Гравітаційні явища», «Фізичні властивості Сонця і зірок», «Основні фізичні властивості
планет і малих тіл Сонячної системи». Відбір матеріалу має сприяти створенню в школярів
цілісної наукової картини світу.
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З ДОСВІДУ ВИКЛАДАННЯ ФІЗИКИ З ЕЛЕМЕНТАМИ АСТРОНОМІЇ В СТАРШІЙ ШКОЛІ
У статті піднімаються питання доцільності викладання фізики з елементами астрономії в старшій
профільній школі; розглядаються основні підходи, що дозволяють підвищити ефективність формування в учнів
єдиної наукової картини світу під час застосування ідей, законів, закономірностей та історії вивчення та
дослідження Всесвіту.
Ключові слова: наукова картина світу, методика навчнаня фізики в старшій школі.
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ИЗ ОПЫТА ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЗИКИ С ЭЛЕМЕНТАМИ АСТРОНОМИИ В СТАРШЕЙ ШКОЛЕ
В статье поднимаются вопросы целесообразности преподавания физики с элементами астрономии в
старшей профильной школе; рассматриваются основные подходы, которые позволяют повысить
эффективность формирования у учащихся единой научной картины мира в ходе применения идей, законов,
закономерностей и истории изучения и исследования Вселенной.
Ключевые слова: научная картина мира, методика обучения физики в старшей школе.
I.G. Liasov
FROM EXPERIENCE OF TEACHING OF PHYSICS WITH ASTRONOMY ELEMENTS AT THE SENIOR
SCHOOL
In article questions of expediency of teaching of physics with astronomy elements at the senior profile school are
brought up; the basic approaches which allow to raise efficiency of formation at pupils of a uniform scientific picture of the
world during application of ideas, laws, laws and history of studying and Universe research are considered.
Key words: a scientific picture of the world, a technique of training of physics at the senior school.
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МЕДІАКУЛЬТУРА – СУЧАСНИЙ ЕТАП ІНТЕГРОВАНОГО НАВЧАННЯ
КРИВОРІЗЬКОЇ ГІМНАЗІЇ № 127
Постановка проблеми. Сучасна загальноосвітня школа функціонує в особливих умовах,
специфіку яких багато в чому визначає глобальний процес інформатизації суспільства,
культури, освіти. Масштаби впливу Інтернету та медіатехнологій на різні сфери життя
зростають з кожним днем. Це ставить наві завдання перед освітньою системою, вимагає від
людини не тільки знання сучасних технічних пристроїв передачі інформації та вміння з ними
працювати, творчих здібностей. Особливу цінність набуває здатність орієнтуватися в єдиному
освітньому просторі та особистому інформаційному полі. А тому інформатизація освіти
передбачає перегляд традиційно сформованих систем, змісту і методів навчання в контексті
використання різних медіазасобів для творення сучасного етапу інтегрованого навчання.
Головною метою концепції медіаосвіти як сучасного етапу інтегрованого навчання в
Криворізькій гімназії № 127 є створення умов та способів підготовки гімназистів до ефективної
взаємодії зі світом медіа, формування медіа культури особистості учня, відповідно до його
вікових та індивідуальних особливостей; залучення педагогічного, батьківського колективу до
медіа освітнього руху, що передбачає виконання наступних завдань:
- впроваджувати в гімназії поряд із стандартними формами інтегрованого навчання, нові
освітні технологій, застосовувати в навчально-виховному процесі елементи медіаосвіти;
- розробити моделі використання медіаосвітніх та Інтернет-технологій за різними
навчальними предметами у навчально-виховному процесі;
- розробка методичних рекомендацій щодо використання у навчально-виховному процесі
ІКТ з метою формування медіакультури учасників навчально-виховного процесу;
- сприяти вихованню в учнів ІКТ-грамотності, життєвих навичок (гнучкості та
пристосування, ініціативи та самоспрямованості, продуктивності, лідерства та відповідальності,
діяльності відповідно до інтересів широкої спільноти, чесної та етичної поведінки, рефлексію
та критичне мислення).
З 1 вересня 2011 року Криворізька гімназія № 127 є одним із експериментальних закладів
освіти обласного рівня за темою «Науково-методичні засади впровадження вітчизняної моделі
медіаосвіти в навчально-виховний процес ЗНЗ». Медіаосвіту можна розглядати як форму
інтегрованого навчання, спрямовану на розвиток медіа компетентності, критичного і
вдумливого ставлення до інформації з метою виховання гармонійно розвинених громадян,
здатних формувати власну думку на основі аналізу даної інформації.
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Експеримент з медіа культури триватиме 5 років – 2011-2016 р.р. і складатиметься з
наступних етапів: підготовчий, концептуально-діагностичний, формувальний, узагальнюючий
та корегувальний.
Закінчився другий етап експерименту (серпень 2013 року) і можна з впевненістю сказати,
що представником сучасної культури в соціумі школярів є вчитель. Від рівня його
інформаційно-комунікативних знань та вмінь залежить рівень медіанаповненості уроку
наповненості уроку. Сучасність вимагає від педагога особливих умінь роботи з інформацією,
розуміння ролі та значення медійного світу в контексті інтегрованого уроку.
Аналіз ставлення вчителів до проблеми медіаосвіти:

В Криворізькій гімназії № 127 впровадження медіаосвіти у педагогічний процес
здійснюється наступними підходи: інтегрований підхід (через традиційні дисципліни –
зображального мистецтва, історії, літератури, музики тощо); факультативний підхід
(організація мережі гуртків, клубів, секцій тощо); спеціальний підхід (створення спеціальних
курсів) [3, с. 149–158].
Аналіз перших двох етапів медіаосвіти в гімназії дав підстави вважати, що найбільш
ефективною і перспективною є технологія інтеграції медіаосвіти з філологічним курсом,
оскільки обидва явища ґрунтуються на ідеї комунікації. Оскільки іноземні мова вивчаються як
засіб спілкування, а тематика і ситуації для мовлення привносяться ззовні, тому вона, як ніякий
інший навчальний предмет, відкрита для використання змісту з різних галузей знань, у тому
числі медіаосвіти [2]. Згідно з концепцією діалогу культур, вважаємо, що медіаосвітні
технології повинні бути зорієнтовані на оволодіння особистістю знаннями, уміннями і
навичками, необхідних для створення якісних медіатекстів як конструктивної форми
міжкультурної комунікації.
Отже, одним із основних завдань інтеграції медіаосвіти з філологічним курсом є
формування медіакомпетентності мовної особистості, що являє собою інтегративну,
стратегічну характеристику індивіда, яка складається з сукупності спеціальних здібностей і
готовностей, що дозволяють особистості взаємодіяти в єдиному світовому інформаційному
просторі, здійснювати міжмовну і міжкультурну комунікацію, опосередкованому сучасними
медіа, рівні [6].
Створення медіаосвітнього середовища у процесі навчання предметів природничого циклу
є важливою умовою, оскільки дає змогу наблизити навчальну атмосферу школи до реалій
сучасного інформаційного суспільства, сприяє максимально повному задоволенню
інформаційно-освітніх потреб учнів, підвищує мотивацію до навчання з допомогою
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використання віртуальних лабораторій, розширює пізнавальні можливості особистості,
розвиває творчі здібності дітей тощо. Змістове наповнення медіаосвітнього середовища, що
складається із медіапродуктів різних видів та жанрів (відео, аудіо, друкарський текст,
зображення, анімація тощо), інформації, що зберігається в базах даних, електронних освітніх
ресурсів служить як засобом, що сприяє формуванню усіх видів навчальної діяльності, так і
основою для здійснення медіаосвітньої діяльності.
Ефективними педагогічними умовами, що сприяють формуванню медіакомпетентності є:
– залучення учнів до активної медіадіяльності у процесі навчання з урахуванням його
індивідуального рівня медіакомпетентності, виявленим в ході педагогічного моніторингу;
– введення медіаосвітнього компонента в навчально-методичний комплекс (мовний вебпортфоліо, веб-сайт, веб-квест і т.д.);
– систематична діагностика рівнів сформованості медіакомпетентності особистості учня
вчителем всіх етапах її становлення та корекція в напрямку вдосконалення [6].
Упровадження медіаосвіти у процес навчання при дотриманні необхідних педагогічних
умов, змінює характер діяльності його суб’єктів, який полягає в удосконаленні або
трансформації
методів,
змісту
та
темпу
навчання,
сприяє створенню
високої мотивації до вивчення предметів, забезпечує системність та міцність знань, навичок і
умінь на основі збільшення теоретичних і фактологічних медіакомунікативних знань. А також
сприяє збільшенню обсягу практики роботи як у плані вміння сприймати інформацію, так і
вміння створювати і передавати медіаінформацію; суттєво розширює обсяг потенційного
словника, граматичних явищ; збільшує рівень дослідницького характеру навчання, за рахунок
розширення меж досліджуваної проблематики; сприяє включенню учнів КГ № 127 у систему
соціокультурних зв'язків на основі невербальних форм комунікації за допомогою технічних
засобів, глобальних та інтерактивних систем комунікацій; отриманню інформації через
інформаційні банки даних різних наукових центрів і бібліотек; участь у телекомунікаційних
проектах тощо [5; 6].
Створення курсу, що поєднує власне цілі, завдання та зміст дисципліни і медіаосвіти, з
опорою на концептуальні засади медіакультурного підходу сприятиме: культурі спілкування з
медіа; етичній й естетичній спрямованості навчання за допомогою та на матеріалі медіауроків;
формуванню та реалізації художньо-мистецького, креативного потенціалу особистості в
результаті медіаосвітньої діяльності; формуванню культурних цінностей учня засобами медіа й
бачення цілісної картини світу; розвитку умінь та навичок міжмовної, міжкультурної
комунікації засобами медіа на основі поваги, взаєморозуміння, терпимості до культурних
відмінностей і подолання бар'єрів.
Вдалим досвідом підвищення мовної культури учнів КГ № 127 засобами медіа є
спілкування з американськими школярами. За ініціативи волонтера Корпусу Миру США Пітера
Дюфолта, який працює в гімназії з червня 2013 року, діти ведуть інтернет-листування, скапконференції з дітьми іншого континенту. З великою зацікавленістю, шляхом спілкування,
гімназисти підвищують знання англійської мови; відвідують гуртки, що проводить Пітер та
пізнають іншу культуру, менталітет. І все це було б неможливим без інтегрування засобів
медіаосвіти в звичайний навчальний процес.
На початку третього етапу реалізації експерименту ВГ № 127 вже кожен учительпредметник знає, як необхідно інтегрувати елементи медіаосвіти в навчальний процес КГ №
127, можливості використання соціальних мереж, Інтернет-простору для пізнавальної
активності учнів, підвищення ефективності уроку, створення цікавої, сучасної форми
інтегрованого уроку. Дані опитування «Ти і телебачення, ПК», наприклад учні 8-А класу
(кл.керівник Яременко Л.В.) свідчать, що 86% опитаних серед різноманітних засобів масової
інформації надають перевагу Інтернету; 11%- телебаченню і 3% - пресі.
З учнями 11-Б класу класним керівником Ігнатовою С.В. проведено анкету щодо
виявлення категорії та кількості учнів, залучених до мережі Інтернет. В класі 100% учнів
користуються Всесвітньою мережею. Доступ до Інтернету вони мають вдома. 100% учнів
зареєстровані у соціальній мережі «Вконтакте», крім того 15% з них – у мережі «Мой мир», 5%
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у мережі «Однокласники», 12% - «Facebook». Якщо на питання «Скільки часу ти проводиш в
Інтернеті для навчання?» учні відповідають 1-2години, то для розваг – 2-3, а дехто навіть 4-6
годин. Проаналізувавши анкети класний керівник створила групу «Вконтакте», в якій щодня
додає завдання для учнів, створює опитування, висвітлює життя класу і, як результат, група має
223 учасники (учнів та батьків гімназії) які активно приймають участь в запропонованих
вчителем заходах, пропонують своє бачення сучасного уроку, або ж варіанти висвітлення уроку
в розрізі інтегрованого навчання з сучасними формами медіаосвіти.
Висновки. Отже, починаючи з 2011-2012 навчального року у річному плані навчального
закладу з’явився окремий розділ «Шкільна медіоасвіта», яким передбачено планомірний
системний підхід до організації та впровадження медіаосвітньої діяльності як у навчальновиховній, так і в позакласній роботі. Якщо на першому етапі основний акцент робився лише на
вивченні предмету медіакультура, то на другому – медіаосвіта розпочала поступову інтеграцію
з іншими навчальними предметами. Зокрема, питання розвитку критичного мислення, медіа
творчості учнів, медіа технологій були включені в програми профільних курсів інформатики
(10 клас), української мови та літератури (11 клас), світової літератури (10, 11 клас) та ряду
інших. Крім цього окремі педагоги започаткували проведення інтегрованих уроків з своїх
предметів: англійська мова (7, 8 клас), художня культура (9 клас), історія України (8, 9 клас),
образотворче мистецтво (6, 7 клас)
На сьогоднішньому етапі навчальний заклад впроваджує факультативний курс «Основи
медіаграмотності» в середніх класах (7-8 класи) та інтеграцію медіаосвіти з окремими уроками
в початковій школі (2 – 4 класи).
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МЕДІАКУЛЬТУРА – СУЧАСНИЙ ЕТАП ІНТЕГРОВАНОГО НАВЧАННЯ КРИВОРІЗЬКОЇ ГІМНАЗІЇ № 127
В статті висвітлено практичний досвід впровадження елементів медіаосвіти в навчальний процес в розрізі
інтегрованого навчання Криворізької гімназії № 127, обґрунтовано доцільність використання медіазасобів з метою
оптимізації навчальної діяльності учнів.
Ключові слова: медіакультура, інтегроване навчання, медіаосвіта.
Н.В. Бокайчук
МЕДИАКУЛЬТУРА-СОВРЕМЕННЫЙ ЭТАП ИНТЕГРИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ КРИВОРОЖСКОЙ
ГИМНАЗИИ №127
В статье представлен практический опыт внедрения элементов медиаобразования в учебный процесс в
разрезе интегрированного обучения Криворожской гимназии № 127, обоснована целесообразность использования
медиасредств целью оптимизации познавательной деятельности учащихся.
Ключевые слова: медиакультура, интегроване обучение, медиаобразование.
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MEDIACULTURE – PRESENT STAGE OF INTEGRATED LEARNING GYMNASIUM IN KRIVOY ROG
NUMBER № 127
The paper presents a practical experience in implementing elements of the media education in the context of
integrated education school № 127, the expediency of use of media in order to optimize students' cognitive activity.
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ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ
СТУДЕНТА РУХЛИВИМИ ІГРАМИ
Постановка проблеми. Гармонійний розвиток дитини, що передбачає її фізичне,
психічне, соціальне, духовне здоров’я, інтелектуальну достатність, морально-етичну
досконалість, є нині пріоритетним у розвинутих країнах світу.
Практичне осмислення і усвідомлення приведених вище напрямків щодо розвитку
особистості, перш за все складають якісний процес у навчанні і мають сукупність елементів, які
знаходяться у взаємних зв’язках і відносинах, утворюють єдине ціле і здатні у взаємодії із
зовнішніми умовами свого існування змінювати свою структуру. Так ціле має нові якості і завжди
більше ніж сукупність елементів, тому істотними рисами якісного процесу є цілісність і інтеграція.
В основу інтеграції особистості покладені соціальні зв’язки і відносини виявлені в їхній спільній
діяльності в умовах визначеного соціального середовища. Визначеним способом зв’язку
соціальних відносин вчені визначають універсальний засіб всебічного розвитку дітей - рухливі ігри.
Таким чином відносини під час рухливих ігор виступають, як особливий вид діяльності людини,
що виникає у відповідь на соціальну потребу молодого покоління до життя [2, с. 87].
У процесі соціалізації в людини формуються соціальні якості, знання, вміння, навички, що дає
їй змогу стати дієздатним учасником соціальних відносин. Соціалізація відбувається як за
стихійного впливу на особистість різних обставин життя, так і за цілеспрямованого формування
особистості. Рухливі ігри - це види ігор, що потребують від учасників підвищеної рухової
активності. Вони широко використовуються як засіб вдосконалення рухів, виховання фізичних
якостей, активного відпочинку, оздоровлення дітей і молоді. Найважливіший результат рухливих
ігор - їх емоційне піднесення. Під час проведення ігор неможливо досягти виборчого впливу на
м’язи, суглоби та внутрішні органи, котрі задіяні в роботі. У зв’язку з цим рухливі ігри для
розвитку особистості в цілому необхідно запроваджувати у сполученні з іншими методами
фізичного виховання, де є можливості щодо точного фізичного навантаження і бажаних локальних
впливів на організм [5, с. 100].
Тема дослідження була обрана тому, що майбутнім викладачам важливо визначити рівень
соціалізації особистості студента вищої школи під час проведення рухливих ігор.
Аналіз актуальних досліджень. Актуальність і значущість формування навчальної,
практичної та науково-дослідної діяльності індивіда, як соціально адаптованого студента до
діяльності, визначається в організаційно сформованому процесі передачі і засвоєні спеціальних
знань і рухових дій під час проведення рухливих ігор, спрямованих на працездатність
функціонального стану організму, підвищення рівня фізичної підготовки, також удосконалення
психологічної динаміки особистості студентів. У даному дослідженні необхідно було сформувати у
студентів знання, уміння, навички професійно-педагогічної майстерності, які дозволяють володіти
методикою навчання руховим діям і виявляють інваріантність мислення індивіда. Результати
багатьох педагогічних і медичних вітчизняних і закордонних досліджень показують, що фізичні
вправи також зміцнюють здоров’я, підвищують нервово-психічну стійкість до емоційних стресів,
підтримують високу фізичну і розумову працездатність (А.В.Магльований,1993; Л.М.Баранец,
О.И.Іванова, 1997; В.В.Понаморьова, 2001 та ін.) [5, с. 98].
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Перспективи позитивного розв’язання соціально-педагогічної проблеми містяться в
гносеологічній площині змісту нової парадигми освіти й виховання, яка розглядається вченими
(І.Бех, В. Грощук, В.Григоренко, В. Кремень, О. Пєхота, В. Пристинський, Н.
Фунтікова,Г.Шевченко та ін.) в аспекті вихідної концептуальної схеми якісного розв’язання
орієнтованої освітньо-виховної практики на особистість студента; визнанні його рівноправним
суб’єктом навчально-виховної взаємодії; домінуючу діалогово-комунікативну форму
організації духовного,фізичного й фахового розвитку [8, с.133].
Управління при цьому виступає як системотворчий фактор процесу діяльності, деталі
якого набувають логічного взаємозв’язку, цілісності і виступають між собою в інтегративну
взаємодію для досягнення кінцевого корисного результату. Саме технологією управління
досягається кінцева мета, що стоїть перед суб’єктами процесу фізкультурної діяльності і яка
зумовлює характер взаємодії мотиваційної сфери особистості студента з реальною
педагогічною ситуацією [6]. У роботах дослідників - філософів, психологів і педагогів
(Є.М Герасимова, М.С.Каган, В.А. Караковский, С.А. Козлова, А.С. Макаренко, А.В. Мудрик,
Ж-Ж Руссо, В.А. Сухомлинський, К.Д.Ушинський, Г.М. Філонов, Д.Б. Єльконін та ін.)
визначається готовність дитини до соціальної взаємодії (у мотиваційному, когнітивному,
емоційному і поведінковому аспектах) [3].
Сутність устрою суспільства як цілісної системи, яка функціонує і розвивається належить
засновникам і видатним представникам соціологічної науки: «Е. Дюркгейм розглядав суспільство
як надіндивідуальну всеосяжну духовну реальність, засновану на системі колективних уявлень і
цінностей. На думку М.Вебера, суспільство – це система взаємодій людей, що є продуктом
соціальних, тобто орієнтованих на людей дій. Т. Парсонс визначив суспільство як систему
соціальних дій і відносин між людьми, що зв’язують індивідів на основі єдиних норм і цінностей. З
погляду К. Маркса, суспільство – це сукупність відносин між людьми, що історично розвивається
та складається в процесі їхньої спільної діяльності» [2, с. 86].
Мета дослідження: обгрунтувати роль рухливих ігор у фізичному вихованні та визначити
їх вплив на рівень соціалізації студентів вищої школи; визначити відношення студентів до
спорту.
Методи: для розв’язання поставленої мети нами були застосовані такі методи
дослідження: анкетування, спостереження, аналіз і порівняння.
Виклад основного матеріалу. Рухлива гра - це освітньо-оздоровчий засіб соціалізації
особистості, здатний ідентифікувати навчально-виховний процес, забезпечити мотиваційну
основу для формування в діалектичному взаємозв’язку фізичних і духовних якостей на
особистісну самореалізацію. За допомогою рухливих ігор розвиваються не тільки фізичні
якості, але й удосконалюють елементи грамотності, розвиваються психічні процеси такі, як
пам’ять, мислення, увага. Різноманітні рухливі ігри є ефективним засобом активного
відпочинку після розумової праці, ефективно впливають на діяльність серцево-судинної,
дихальної, опорно-рухової систем організму, збуджують апетит та сприяють міцному сну.
Водночас, рухливі ігри відіграють важливу роль у вихованні як моральної і вольової стійкості в
діях і вчинках, так і вихованню комунікативних умінь і свідомої дисципліни: з однієї сторони вмінню підпорядковувати свою поведінку інтересами колективу, а з іншої - керувати своїми
товаришами. [1, с. 39]
Важливою особливістю рухливої гри являється те, що вона рекомендує себе, як
універсальний вид фізичних вправ. Гра включає всі види природних рухів: ходьбу, біг, стрибки,
вправи із предметами, а тому є незамінним засобом фізичного виховання усіх вікових періодів.
Гра розвиває розум, удосконалює сприйняття, формує механізми координації і управління
рухами, розвиває фізичні та психічні якості.
Рухлива гра - це усвідомлена, емоційна, діяльність індивіда, спрямована на досягнення
ігрової мети. Рухлива гра - це активна, рухлива діяльність у колективі, для якої характерні
творчі рухові дії, мотивовані її сюжетом. Ці дії частково обмежуються правилами,
спрямованими на подолання різних труднощів [9, с.4-5].
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В ході дослідження ми намагалися виявити рівень соціалізації студента вищої школи в
процесі рухливих ігор, а при анкетуванні визначили ставлення респондентів до спорту і
фізкультурно-оздоровчих занять. В досліджені (анкетуванні) прийняли участь студенти Ι-ΙΙ
курсів природничого та фізико-математичного факультетів КПІ ДВНЗ «КНУ» у кількості 30
чоловік. Так було виявлено гендерне співвідношення у ставленні опитуваних до спорту,
фізичних навантажень та фізкультурно-оздоровчих занять. За загальними результатами
встановлено, що хлопці займаються спортом більше 67%, ніж дівчата 33%, переважна кількість
дівчат 67% не займаються спортом, але мають бажання. Визначено, що найбільший пріоритет
у хлопців мають спортивні ігрові види спорту – 51%, а 30 % – інші види спорту, такі як
тайський бокс, айкідо, важка атлетика, акробатика, а також заняття у тренажерному залі. І 19 %
хлопців зазначили, що причинами є відсутність бажання і тих секцій, що їм подобаються. А
саме вказати, які секції їм дійсно подобаються, не змогли, що свідчить про відсутність інтересу
і навички до постійних занять, що в свою чергу призводить до обмеженої рухової діяльності, і
вмінню організувати свій дозвілля щодо здорового способу життя. Також нами були виявлені
види спорту в яких студенти хочуть займатися у навчальний час. Так плавання приваблює
більше ніж третину дівчат – 41 % (на перший погляд сприймають, як легкий вид спорту, що
асоціюється з красою тіла і відпочинком і іноді плутають з аквааеробікою, тому викладачі
фізичного виховання доцільно використовують елементи аквааеробіки), ігрові (командні) види
спорту обирають 34% і 25% вважають, що навчальна програма з фізичного виховання
цілковито відповідає всебічному розвитку особистості, тому що містить різні види спорту
(легка атлетика, баскетбол, волейбол, плавання). Хлопці обирають і інші види спорту, а саме:
48% – спортивні ігри, 11% – плавання, 14% – важку атлетику і бокс (свідчить про становлення
сильної статі як захисника майбутньої сім’ї), 27% – інші види спорту.
Відповідно до отриманих даних, можливо стверджувати, що спортивні ігри з дитинства
приваблюють молодь і сприяють розвитку особистісних якостей у колективі (групі). В іграх
колективного характеру, складаються сприятливі умови для виховання позитивних моральновольових рис характеру, і усвідомленню індивідом, його діяльності, яка буде сприяти успіху
всієї команди. Також нами визначено, що найголовнішою метою занять
спортом, є
різностороння фізична підготовленість, підвищення загальної працездатності, удосконалення
форм тіла, зменшення зайвої ваги, поліпшення стану здоров’я, як у дівчат, так і хлопців. Це
свідчить про те, що респонденти розуміють важливість занять спортом. Завдяки спорту, часто
глибшим стає розуміння природи, відчуття емоції і набуття стійкого інтересу до здорового
способу життя. Ми вважали за необхідне також з'ясувати причини, що заважають займатися
фізкультурно-оздоровчими заняттями, так 86% дівчат і 48% хлопців указали на брак часу (із-за
великого обсягу навчального матеріалу з інших предметів і підготовкою домашнього завдання).
З’ясувавши причини, нам було важливо встановити, як студенти проводять свій вільний час, і
отримали ось такі результати: 51 % дівчат і 19% хлопців спілкуються з друзями (по телефону,
у соціальних мережах тощо), що займає на добу від двох, а іноді і до п’яти годин. Втрата часу
таким чином, негативно позначається на руховому режимі студента і дійсно заважає займатися
фізкультурно-оздоровчими заняттями в позааудиторний час.
Деякі молоді люди часом не вміють використовувати свій вільний час і не знають чого вони
хочуть у житті. Вони нудьгують, незадоволені життям і, не бачачи виходу, марнують свій час.
Їм варто було б зрозуміти, що життя уявлятиметься їм зовсім іншим, відколи вони
займуться самовизначенням, самовдосконаленням і житимуть не тільки для себе. Втім великий
вплив на розвиток не тільки дитини чи підлітка, а й дорослої людини має середовище, в якому
вона живе. Це насамперед люди, що оточують і впливають на нас.
Всі ми живемо, всебічно вдосконалюючись, для власного і загального добра, живемо
кожний для всіх і всі для кожного і, якщо це нам удаватиметься, то є надія, що ми будемо
задоволені своїм життям.
Щодо визначальної ролі в самовизначенні і самовдосконаленні студентської молоді, то
передусім це період навчання у вузі, з опануванням багатьох нових дисциплін, необхідних для
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професійного становлення особистості. І безперечно найважливіший чинник, який впливає на
процес соціалізації студентської молоді, є навчальна діяльність.
Навчальна діяльність - один із видів діяльності студентів, спрямований на засвоєння ними
теоретичних знань, умінь і навичок. Проблема сприйняття і розуміння нової системи навчальної
діяльності студентів загалом базується на емоційно-особистісному рівні, тобто знайти в цій
системі особистісні сенси [2, с.106-109]. Перш за все особистісний сенс людина вбачає в
самооцінці себе, як індивіда. Врешті-решт, це відбувається під час навчання у вузі, через
адаптацію студентської молоді, до нових умов життєдіяльності, і може індивідом виявлятися в
його орієнтації у соціально-психологічному просторі навчального закладу і в міжособистісному
спілкуванні (як процес і результат групового впливу на особистість).
З метою визначення рівня соціалізації студентів під час участі у рухливій грі (яка
складалась зі «смуги перешкод», та колективно-творчого малюнку і на завершення презентація
команди і сумісний аналіз виконаних разом дій) нами були поставленні завдання:
- протягом п’яти хвилин обрати назву команди, визначити хто і як буде її представляти;
- намалювати на папері ідею, яка відповідала б презентації команди;
- далі встановити послідовність відтворення гравцями цього малюнку на плакаті
(почергово в процесі проходження «смуги перешкод»).
«Смуга перешкод» складалась з вправ, які розвивають координацію і увагу, до того ж
удосконалення навиків баскетболу і надалі відтворення раніш обговореного кольорового
малюнку на плакаті (вміння зосередитись у нестандартній ситуації, мобілізуватись у виконанні
належного завдання).
З метою визначити рівень соціалізації опитуваних ми керувалися такими принципами:
1. Визначити наскільки сформований колектив (почуття колективізму).
2. Як студенти проявлять свою творчість.
3. Чи є важливою смуга перешкод для проходження завдання командою.
Ми дійшли висновків, що групи, які брали участь у визначенні рівня соціалізації показали
високі результати сформованості колективу.
Це проявлялося у взаємному обговоренні завдань (взаєморозуміння, сприйняття
студентами один одного), виявлені добре розвинутих комунікативних та творчих здібностей
(презентація - пісні, танок, кольоровий малюнок), в отриманні задоволення від процесу
спілкування і прийняття відповідальності у спільних діях колективу, самовідданість активістів,
які розуміють цілі і змогли організувати справу, і мали бажання віддавати загальним інтересам
свої здібності.
Важливість проходження «смуги перешкод» першорядно, це фізичний розвиток, адже
почуття власної сили і фізичної повноцінності, радість від змагання і перемоги залишають
незабутнє враження на підставі цього формується ціннісна установка (соціальна установка досвід, готовність і компоненти – когнітивний (пізнавальний), афективний та конативний
(поведінковий)) за М. Смітом [4, с. 128]. Спорт виховує також колективізм, щиросердість,
волю і дисципліну, не у всіх людей вистачає терпіння й наполегливості поступово переходити
від простого до складного. Це як принцип подолання труднощів і перешкод, з якими ми
стикаємося постійно, і від того на скільки активно навчимося їх переборювати, ми майже не
звертаємо на них увагу або і зовсім їх не помічаємо. Через деякий час така активність у
складних ситуаціях, а також при вирішенні проблем стане для нас природною. Звичка почне
спрацьовувати так, що коли ми знову опинимось у подібній ситуації, то автоматично займемо
активну позицію [7, с. 58]. «Очікувані перешкоди» у наближенні до головної мети, допоможуть
вірно планувати завдання і розширять все нові й нові цілі з тим, щоб охопити всі аспекти
самовдосконалення.
Таке завдання було перед кожним учасником команди. Колективне обговорення завдання
породжувало творчі ідеї, які потім «вилилися» на папері. Можна говорити, що на кінець
першого курсу в групі певним чином сформувався колектив і там поважають думку кожного її
члена. Цікаво було спостерігати за роботою груп, тому що учасники супроводжували свою
презентацію веселим танком та піснею.
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Висновки. Отже, ми визначили, що рухливі ігри сприяють всебічному розвитку
особистості, і на високому рівні впливають на формування соціалізації студента вищої школи.
Це проявляється у згуртованості колективу, творчому просторі при презентації своєї команди,
вмінні сконцентруватися на певному завданні.
Завдання розкривали самовизначення індивідуальності у колективі, самовдосконалення в
процесі гри, спільні дії, міжособистісні стосунки, також сприяли позитивному підвищенню
емоційного стану студенів і виявленню їх особистісних якостей. Також можна дати пораду
викладачам фізичного виховання більше приділяти уваги ігровому методу викладання,
проводити бесіди про важливість спорту у повсякденному житті студентів.
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С.В. Переверзева
ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА РУХЛИВИМИ ІГРАМИ
У статті розглядається проблема соціалізації студента через рухливу гру, яка становить універсальний
засіб фізичних вправ у формуванні всебічного розвитку: фізичних і психічних якостей, адаптації до навчальної
діяльності, злагодженій роботі у колективі, набуття професійно-педагогічної майстерності, підвищення
загальної працездатності і розуміння важливості занять спортом.
Ключові слова: рухлива гра, соціалізація, студент, особистість, індивід, навчальна діяльність, колектив,
спорт.
С. В. Переверзєва
ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА ПОДВИЖНЫМИ ИГРАМИ
В статье рассматривается проблема социализации студента в процессе подвижных игр, которая является
универсальным средством физических упражнений в формировании всестороннего розвития: физических и
психических качеств, адаптации к учебной деятельности, согласованой работе в коллективе, приобретении
професионально-педагогического майстерства, повышение уровня общей работоспособности и понимания
важности занятий спортом.
Ключевые слова: подвижные игры, социализация, студент, личность, индивид, учебная деятельность,
колектив, спорт.
S. V. Pereverzeva
THE FORMATION OF PERSONALITY SOCIALIZATION STUDENT MOBILE GAMES
In the article the problem of socialization of the students, through the sliding game, which is a universal means of
physical exercises in the formation of the comprehensive development of physical and mental qualities, adaptation to
training activities, the coordinated team work, acquisition of professional-pedagogical skills, improve overall health and
the importance of exercise.
Key words: mobile game, socialization, student, personality, individual,educational activities, team sports.
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ІНТЕГРОВАНЕ НАВЧАННЯ – ШЛЯХ ДО ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОЇ
ОСОБИСТОСТІ (З ДОСВІДУ РОБОТИ ЛУБЕНСЬКОЇ ЗОШ І-ІІІ ст. №10)
Актуальність проблеми. Утвердження в Україні демократичних засад суверенності й
ціннісно-правових орієнтирів при виборі суспільних цілей стимулює оптимальний розвиток
людського потенціалу, актуалізує складні соціально-економічні та ідейно-політичні чинники
розвитку національної системи освіти, вимагає переходу від директивної до особистісноорієнтованої моделі. За останні десятиліття світ дуже змінився і продовжує змінюватися з
неймовірною швидкістю. Отже, сучасна школа повинна теж рухатись вперед, шукати нові
підходи при вивченні усіх навчальних дисциплін.
Однією з найважливіших проблем сучасної освіти є помітне зниження зацікавленості учнів
до навчання. Тому оновлення змісту освіти вимагає розв'язання складної проблеми — як
перетворити гігантський масив знань в індивідуальне надбання та знаряддя кожної особистості.
Адже світ ―інформаційного вибуху‖, який формує нові взаємовідносини між дитиною і знанням,
стає все складнішим, тому молодь потребує вміння розв'язувати складні проблеми, критично
ставитися до обставин, порівнювати альтернативні точки зору та приймати зважені рішення.
Зміна цілей і функцій шкільної освіти, особистісно-орієнтований підхід до навчання і
виховання учнів значною мірою вимагають потребу переосмислення ідеї навчання в контексті
виховання та розвитку особистості зокрема, для вирішення проблем гуманізації освіти, яка має
ґрунтуватися на принципах гуманізації, диференціації та інтеграції.
Ідея інтегрованого навчання передбачає досягнення мети якісної освіти, тобто освіти
конкурентоздатної, спроможної забезпечити кожній людині самостійно досягти тієї чи іншої
цілі, творчо самоутверджуватися у різних соціальних сферах. Однак реалізація ідеї створення
інтегрованих курсів і уроків виявляється не дуже легко: не кожний учитель готовий до такої
―перебудови‖ уроку. Але інтеграція здатна вирішити чисельні проблеми освітянської системи.
Інтегроване навчання як ніяке інше закладає нові умови діяльності учасників навчальновиховного процесу, є діючою моделлю активізації інтелектуальної діяльності та розвиваючих
прийомів навчання. Інтеграція зобов'язує до використання різноманітних форм викладання, що
має великий вплив на ефективність сприйняття учнями навчального матеріалу.
Впровадження інтеграції в навчальний процес актуальне, тому що дає змогу ―спресувати‖
споріднений матеріал кількох предметів навколо однієї теми, усувати дублювання у вивченні
ряду питань; ущільнити знання, тобто реконструювати фрагмент знань таким чином, засвоєння
якого вимагає менше часу; опанувати з учнями значний за обсягом навчальний матеріал,
досягти цілісності знань; залучати учнів до процесу здобуття знань; формувати творчу
особистість учня, його здібності; дати можливість учням застосувати набуті знання з різних
навчальних предметів.
Інтегровані уроки розвивають здібності і мовлення школярів, їхню увагу, пам'ять,
спостережливість, кмітливість, ініціативу, самостійність, наполегливість, працьовитість, чуйне,
уважне ставлення один до одного та багато інших позитивних якостей особистості, які так
важливо закладати якомога швидше.
Глобальне завдання — не стільки поєднати окремо існуючі навчальні предмети або
частини в ціле, як поширити принцип доцільності на весь зміст освіти [2].
Аналіз актуальних досліджень. Проблема інтеграції досліджувалася науковцями в різні
періоди і з різних позицій.
Ідея інтегрованого підходу до навчання, енциклопедичності та взаємозв'язку знань була
започаткована у роботах основоположників педагогіки Й. Гербарта, А. Дістервега, Я.
Коменського, Дж. Локка, Г. Песталоцці, Ж.Ж.Руссо.
Психологічні основи процесу інтеграції в системі шкільного навчання розкриті в
дослідженнях Л.С. Виготського, В.В. Давидова, В.П. Зінченка, Е.Л.Носенко, Ю.А. Самаріна.
Питанням розкриття особистісно-розвивальних можливостей інтеграції змісту навчально255

виховного процесу присвячені роботи психологів О.В. Запорожця, І.Ю. Кулагіна, М.С. Лейтеса,
О.М. Леонтьєва, І.Я.Лернера, С.Л. Рубінштейна.
Сутність інтеграції, як цілісного впливу на становлення особистості, її форми і види
розкриті в працях О.Л. Алєксєєнко, С.У. Гончаренка, М.С.Валушенка, С.В. Загв'язінського, В.П.
Тименка, С.І. Якименка.
Аналіз психолого-педагогічних досліджень дозволяє стверджувати, що втілення в освітню
практику інтегрованого підходу створює сприятливі умови для формування цілісного образу
світу, прояву творчості дитини й учителя. Інтегроване навчання дає свободу вибору теми, змісту,
засобів, які використовуються в організації навчання школярів.
Мета статті: розкрити педагогічні умови, закономірності та принципи навчання школярів
в умовах інтегрованого підходу до вивчення навчальних дисциплін у загальноосвітній школі.
Виклад основного матеріалу. Інтегрований урок – це урок, який проводиться з метою
розкриття загальних закономірностей, законів, ідей, теорій, відображених у різних науках і
відповідних їм навчальних предметах.
Інтегрований урок може будуватись у межах одного навчального предмета
(внутрішньопредметна інтеграція) або з інтегрованого змісту кількох навчальних дисциплін
(міжпредметна інтеграція), або на змістовій основі інтегрованого курсу. З практики роботи
Лубенської ЗШ І-ІІІ ст. №10 можна сказати, що найчастіше поєднуються такі предмети, як:
історія України – українська література, світова (або українська) література – музичне та
образотворче мистецтво, всесвітня історія – світова література, біологія – екологія, географія –
економіка, іноземна мова – світова література, фізика – математика. Але ефективним виявилося
також поєднання таких предметів: історія України – етика (6 кл.), біологія – фізика (9 кл.),
світова література – географія (6 клас) та інші.
Учитель повинен чітко розрізняти відмінності між уроками з використанням
міжпредметних зв’язків та інтегрованими уроками.
Міжпредметні зв’язки передбачають включення в урок завдань і питань з інших предметів.
Ці завдання мають додаткове значення. Це окремі короткочасні елементи уроку, що сприяють
більш глибокому сприйняттю й осмисленню понять, що вивчаються. Інтегрований урок поєднує
в собі блок знань з предметів, що інтегруються навколо однієї теми. Спираючись на
класифікацію уроків (за Онищуком), інтегровані уроки можна теж поділити за дидактичною
метою:
- інтегровані уроки вивчення нових знань;
- інтегровані уроки застосування знань і формування вмінь;
- інтегровані уроки узагальнення і систематизації знань і вмінь;
- інтегровані комбіновані уроки.
На нашу думку, проведення інтегрованих уроків контролю й корекції знань є недоцільним:
адже учні не можуть виявити свої знання однаково з двох предметів у повному обсязі. Такий
контроль буде поверхневий, він не дасть змогу вчителю об’єктивно оцінити рівень знань учнів.
Щодо структурних елементі інтегрованих уроків, то вони майже однакові для всіх типів:
мотивація навчальної діяльності учнів, перевірка домашнього завдання, вивчення нового
матеріалу, закріплення вивченого матеріалу, повідомлення і пояснення домашнього завдання. Як
свідчить практика, найбільш ефективними є інтегровані уроки узагальнення і систематизації
матеріалу, на яких найбільша кількість часу відводиться на відтворення та узагальнення понять
і засвоєння й систематизацію основних теоретичних положень і відповідних ідей науки [4]. На
таких уроках пояснюється велика кількість нових фактів, різноманітних процесів,
розкриваються перспективи одержання знань з даного розділу. У підготовці та проведенні
інтегрованих уроків беруть участь кілька вчителів.
Підготовка інтегрованих уроків передбачає:
- аналіз календарно-тематичного планування з кількох предметів;
- визначення тем з різних предметів, близьких за змістом;
- визначення мети і завдань уроку;
- розробка плану уроку.
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До уроку готуються не тільки вчителі, а й учні: підбирають матеріал, ілюстрації, готують
повідомлення, відеоматеріали тощо. Це дає змогу привчати учнів до самостійного здобуття
знань, розвивати їхні творчі та розумові здібності.
Важливу роль у підвищенні ефективності інтегрованого уроку відіграють сучасні
інформаційно-комунікаційні технології навчання. Тому такі уроки бажано проводити у тих
кабінетах, які оснащені інтерактивною дошкою або проектною дошкою та комп’ютером.
Серед різних форм проведення інтегрованих уроків найбільш зручною є бесіда (8-11 кл.)
та гра (5-7 кл.). Але при будь-якій формі учні повинні бути активними учасниками. Доцільно під
час таких уроків застосовувати групові форми, що дає змогу кожному учневі висловити свою
думку стосовно тієї чи іншої проблеми, розглянути її з різних позицій.
Використання інтегрованих уроків приносить користь не лише учням, а й самому вчителю.
Спілкуючись із колегами, учитель відкриває нові факти, на які раніше не звертав уваги, інший
бік проблеми чи явища, починає задумуватися над тим, на що раніше не звертав уваги або
вважав другорядним.
Участь у підготовці та проведенні таких уроків з колегами збільшує багаж знань, дає
можливість відчути інтеграцію між науками, жодна з яких не може існувати відокремлено від
інших.
Діяльність по впровадженню в урок матеріалу з суміжних дисциплін починається в 5-ому
класі і продовжується у роботі із старшокласниками.
Ось декілька прикладів:
Світова література і музичне мистецтво. Після вивчення у 5-ому класі тем «Усна
народна творчість» та «Літературні казки» проводиться урок на тему «У природи немає поганої
погоди». Форма проведення – захист учнівських проектів. У процесі уроку вчителі допомагають
дітям розгледіти той невидимий зв’язок поетичного слова та музичного звуку, який розкриває
красу та гармонію навколишнього світу. Учні, які поділені на чотири групи – «Зима», «Весна»,
«Літо», «Осінь», демонструють, як кожна пора року представлена у прислів’ях, загадках,
народних та літературних казках («Пані Метелиця»; «Снігова королева» Г.Х. Андерсена;
«Дванадцять місяців» С.Я. Маршака) і у творах музичного мистецтва (Антоніо Вівальді: Цикл
концертів для скрипки та струнного оркестру «Пори року»). Учні дізнаються, як у літературних
та музичних творах розкривається краса природи, вчаться бережливому ставленню до всього
живого. Під час такого уроку виховуються музично-естетичні почуття. На уроці використано
фото - та відеоматеріали, а також репродукції картин І. Шишкіна «Зима», Л. Афремова «Золота
осінь», І.Левітана «Березень» та ін.
Світова література і географія. У 6-ому класі в ході вивчення роману Ж.Верна
«П’ятнадцятирічний капітан» проводиться урок на тему «Романтика подорожей у творі Ж.
Верна», на якому учні дізнаються про відомих першопрохідців Лівенгука, Стенлі та Камерона з
літературного твору, порівнюють те, що описано автором у романі, з документальними
матеріалами про ті відкриття, які вони здійснили. Разом з героєм твору Діком Сендом діти
«подорожують» по тих місцях, де побували мандрівники: Нова Зеландія (м. Окленд), Ангола,
о.Пасхи, який слугував для них орієнтиром, «проходять» африканськими джунглями і тим
самим за допомогою вчителя географії розширюють свої знання про кліматичні умови,
рослинний та тваринний світ Південної Америки і Африки. Школярі вчаться співставляти
факти, робити висновки.
Етика та історія. Важливою темою в курсі етики у 5-ому класі є тема «Що означає бути
громадянином своєї держави». Вона тісно пов’язана з матеріалами, які вивчаються на уроках
історії.
Мета такого інтегрованого уроку – поглибити знання учнів про нашу державу, розкрити
поняття «громадянство», формувати загальнолюдські цінності, виховувати любов і національну
гордість за свою Україну. Діти знайомляться з Конституцією України, з правами і обов’язками
громадян. На урок діти приходять в українських вишиванках. Звучать вірші про Україну
Т.Г.Шевченка, В. Симоненка, Д. Павличка. Проводиться лексична робота: визначення понять
«держава», «громадянин». Учні дізнаються про історичних діячів, які зробили свій внесок у
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побудову нової держави. Вчителі звертають увагу на формування в учнів громадянської позиції,
поваги до державних символів – прапора, герба, гімну. Учням розкривається значення слова
«патріот». Використовується унаочнення, зокрема карта України, відеоматеріали про м. Київ,
про рідне місто.
Англійська мова та основи здоров’я. Вивчаючи тему «Їжа. Продукти харчування»
(англійська мова, 6 клас), доцільно об’єднати її з темою «Здорове харчування», яка вивчається в
курсі основ здоров’я. Вчителі ставлять задачу: розширити лексичний запас учнів з англійської
мови, вивчити з дітьми граматичні конструкції, навчити їх складати запитальні речення з теми, а
також розказати учням про продукти, які слід вживати для зміцнення власного здоров’я. Урок
проводиться у формі інтерактивної гри. Клас поділено на групи. Учні формують денний раціон
школяра, записуючи назви продуктів та страв англійською мовою, демонструючи
відеопрезентації «Вітамінний стіл» та інше. На цьому уроці учні отримують знання, які
необхідні у повсякденному житті, при цьому збагачують свої знання з англійської мови.
Біологія і фізика. Урок проводиться у 8-ому класі. Вчителі ставлять перед собою мету:
узагальнити та систематизувати знання з теми «Надклас Риби» на основі інтеграції біології та
фізики, навчити учнів застосовувати знання з біології для розв’язування фізичних задач. На
уроці використано такі методи і прийоми, які дозволяють активізувати розумову діяльність
учнів, розвивати логічне мислення, вміння робити висновки: інформаційно-рецептивний
(словесний; наочний), репродуктивний, проблемно-пошуковий, сугестивний, релаксопедичний.
Учитель фізики розповідає про історію виникнення двох наук – фізики і біології, одна з яких
вивчає неживу природу, інша – живу. Підібрані задачі на розвиток фізичного мислення,
наприклад: «Летюча риба може пролетіти у повітрі до 200 м. Завдяки якому фізичному явищу
це можливо?»; «Яку роботу виконав рибалка, якщо маса щуки 12 кг, відстань до берега 2 м ?» та
інші. Урок високопродуктивний : учні закріпили знання з біології та фізики, навчилися
розв’язувати задачі, розглянули питання збереження природи та інше.
На нашу думку, доцільно застосовувати інтеграцію й при проведенні позакласних заходів з
предметів. Це дає можливість всебічно висвітлити тему, розширити світогляд учнів. Адже
головна ідея інтеграції знань у навчально-виховному процесі полягає в тому, щоб об’єднати
навчальний матеріал у певну цілісну систему, встановити взаємозалежності між навчальними
дисциплінами, розкрити міжпредметні зв’язки [1].
Ось декілька прикладів таких занять.
Позакласний захід з фізики, географії, історії. Закінчуючи вивчення теми з фізики
«Електромагнітні хвилі» (10 клас), проводиться захід «Формування культури користування
мобільним зв’язком», під час якого прослідковується дослідження історичного розвитку та
географії зв’язку на фоні узагальнення і систематизації знань з фізики про електромагнітні
хвилі. В учнів розкриваються творчі здібності, вони вчаться виділяти головне в потоці
інформації, розвивається логічне мислення школярів. А також вчителі формують в учнів
розуміння необхідності бути компетентними у будь-якій сфері людської діяльності, виховують
культуру користування мобільним телефоном.
Виховна година «Біохімія кохання». Цей захід проводять два вчителі – вчитель біології та
хімії, вчитель курсу «Людина і світ». Вони прагнуть показати учням, що кохання – це складне
філософсько-етичне поняття, побудоване на біохімічних процесах, які відбуваються в організмі
людини. Учні дізнаються багато цікавого про історії кохання видатних людей (Петрарка і Лаура,
Шевченко і Закревська, Данте і Беатріче, Пушкін і Керн), про теорію З.Фрейда, про наші
почуття й інстинкти. Під час заходу звучать романси на вірші А.Фета. Учні переглядають
відеофільм «Кохання у всіх його проявах». Головне – юнаки і дівчата приходять до висновку, що
треба емпатично ставитись один до одного, цінувати високі почуття.
Висновки. Як бачимо, інтеграція змісту освіти – це творчість, яка не має сталої форми. Однак
інтеграція – це і технологія, яка піддається моделюванню. Інтеграція є різноплановою й
різновекторною, бо поєднання окремих частин у гармонійне ціле сприяє реалізації багатьох
принципів освіти. Але глобальне завдання інтеграції – не стільки поєднати окремо існуючі
навчальні предмети або частини в ціле, як поширити принцип доцільності на весь зміст освіти [3].
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Інтеграція – необхідна умова сучасного навчального процесу. Інтеграційні процеси в освіті
різноманітні, але мета їх одна – розвинена, креативна особистість, здібна до творчого пошуку.
Отже, інтегроване навчання – це навчання, яке цілісно забезпечує пізнавальну
спрямованість особистості школяра, створюючи умови для самореалізації особистісного
потенціалу та саморозвитку. Ідея інтегрованого навчання передбачає досягнення мети якісної
освіти, тобто освіти конкурентноздатної, спроможної забезпечити кожній людині самостійно
досягти тієї чи іншої цілі.
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Обгрунтовані основні вимоги до проведення інтегрованих уроків у загальноосвітніх навчальних закладах.
Проведено аналіз актуальних досліджень з питань інтеграції в освіті. Наведено приклади проведення
інтегрованих уроків з предметів інваріантної складової навчального плану.
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Обоснованы основные требования к проведению интегрированных уроков в общеобразовательных учебных
заведениях. Проведен анализ актуальных исследований вопроса интеграции в образовании. Приведены примеры
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УДК 373.3.02:613(043,3)
С. Г. Дудко
(м. Полтава)
МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ІНТЕГРОВАНОГО НАВЧАННЯ В
ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ
ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
Постановка проблеми. Стан захворюваності учнів [9], що став у нашій країні
економічною, демографічною та особистісною проблемою [1], значною мірою вирішується
засобами освіти. Проблема здоров'я та здорового способу життя у змісті освіти – комплексна,
що передбачає необхідні знання, вміння, виховання і розвиток від молодшого до старшого
шкільного віку, результатом якого має стати ціннісне ставлення до здоров’я учнів. Вчені,
педагоги-практики (В.П.Базарний, К.Ж. Гуз, О.Г. Ільченко, Г. Спіченко, В. Ковалько, А.Х.
Ляшенко, П.І. Матвієнко, В.О. Моляко, А. Цимбалару та ін.) пропонують впровадити в
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початковій школі кожного навчального закладу здоров’язбережувальне навчальне середовище,
що забезпечить комплексний підхід до збереження та зміцнення здоров’я учня під час
навчально-виховного процесу. Потреба створення здоров’язбережувального навчального
середовища у сучасних навчальних закладах постала досить гостро, адже головною і незмінною
метою кожної школи була і залишається проблема збереження здоров’я підростаючого
покоління. Зміст початкової освіти щодо формування здоров'язбережувального навчального
середовища має включати засади інтегрованого навчання, яке сприяє формуванню і розвитку в
учнів позитивних мотивів навчально-пізнавальної діяльності, інтересів, творчої ініціативи і
активності, формування мислення.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Звернення до наукової літератури засвідчує,
що застосуванню інтегрованого навчання саме при організації здоров’язбережувального
середовища початкової школи загальноосвітнього закладу належної уваги не надається. Пошук
першоджерел з цієї проблеми показує, що наукові праці переважно стосуються впровадження
здоров’язбережувальних технологій, методик, формування здорового способу життя, роботи
шкіл сприяння здоров’ю, формування здоров’язбережувального освітнього простору, і тільки
деякі науковці розробляли методику впровадження інтегрованих предметів, які доцільно
включати до компонентів формування здоров’язбережувального навчального середовища
початкової школи.
Так, у працях док. мед. наук Базарного В.П. [1] знаходимо методику впровадження
здоров’язбережувальних технологій, розроблених на основі власних медичних досліджень.
О.М. Ващенко дає класифікацію здоров’язбережувальних технологій та визначає педагогічні
умови створення здоров’язбережувального середовища сучасної початкової школи.
Необхідність впровадження здоров’язбережувальних технологій у початковій школі висвітлює
в своїх роботах О. Савченко. Дослідження формування основних характеристик
здоров’язбережувального навчального середовища загальноосвітнього закладу, визначення
здоров’язбережувального навчального середовища та його складових подає в своїх наукових
працях О. Подгорна. Методику формуваня здоров’язбережувального навчального середовища в
навчально-виховний процес початкової школи запропонував Н. Смірнов. Методику
впровадження здоров’язбережувальної освітньої технології «Довкілля» – модель інтеграції
природничонаукової освіти у загальноосвітній школі, розробили В.Р. Ільченко та К.Ж. Гуз [3].
Проте, спеціальних досліджень щодо застосування інтегрованого навчання саме при організації
здоров’язбережувального середовища початкової школи загальноосвітнього закладу не
виявлено.
Мета статті. Показати місце інтегрованого навчання в навчально-виховному процесі
початкової школи при формуванні здоров’язбережувального середовища.
Виклад основного матеріалу. Удосконалення змісту шкільної освіти у напрямку
формування в учнів ціннісного ставлення до здоров'я в умовах модернізації освіти (Смирнов
М., Сократов М., Маджуга А., Меретукова А. Чиназірова А.) передбачає вивчення питань
здоров'я через зміст освіти в межах системи здоров’язбереження, без руйнування змісту
навчальних предметів. Перед школою, яка стала повною мірою відповідальною за здоров'я,
стоїть завдання не тільки створення умов здорового шкільного середовища, а й формування
ціннісного ставлення до здоров'я за допомогою змісту освіти як головної складової
педагогічного процесу на основі підвищення його якості шляхом диверсифікації змісту і
методів відповідно з сучасними світовими тенденціями.
При організації навчально-виховного процесу, під час формування у ньому
здоров’язбережувального навчального середовища організація навчально-методичної роботи як
складової здоров’язбережувального середовища опирається на стандарт освіти, навчальний план,
підручники, зошити, технології навчання, методи та форми навчання (в тому числі і
інтегроване
навчання),
форми
організації
навчальних
занять,
використання
здоров’язбережувальних технологій тощо.
Формування ціннісного ставлення до здоров'я за допомогою змісту освіти доцільно
проводити, впроваджуючи в навчально-виховний процес здоров’язбережувальні освітні
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технології, інтегровані предмети, створення відповідних підручників, інтерактивних
навчальних посібників, високотехнологічного навчального обладнання.
З’ясування сутності категорії здоров’язбережувальної освітньої технології необхідно
розглядати в контексті визначення освітніх технологій. З опорою на праці (В.Євдокимов,
М.Кларін, О.Пєхота, І.Прокопенко, Г.Селевко та ін.), присвячені педагогічним технологіям,
можна зробити висновок, що освітня технологія – це педагогічна система, яка інтегрує способи
та засоби організації, проведення, управління навчальним процесом, спрямовані на підвищення
його ефективності через досягнення запланованих результатів з одночасним забезпеченням
сприятливих умов для всіх учасників педагогічного процесу.
Освітні технології у початковій школі – важливий елемент освітнього процесу, що певною
мірою впливає на якість усієї системи початкової освіти.
У ході експерименту науково-методичним центром інтеграції змісту освіти АПН України
на чолі з доктором педагогічних наук, професором, дійсним членом АПН України Ільченко
Вірою Романівною розроблено освітню програму «Довкілля», яка є моделлю інтеграції
природничо-наукової освіти у загальноосвітній школі. Учні 1-4 класів загальноосвітніх
навчальних закладів, що працюють за програмою «Довкілля», вивчають систему інтегрованих
курсів, зміст яких включає елементи знань з фізики, астрономії,
фізичної географії, хімії, біології відповідно до інтересів дитини та її уподобань, відомості
з етнографії, історії рідного краю, життя суспільства, знання про здоровий спосіб життя та
безпеку життєдіяльності. У процесі засвоєння ці знання об'єднуються у свідомості школярів на
основі уявлень про найбільш загальні взаємозв'язки у довкіллі. Багаторазове звернення дитини
до цих знань призводить до відкриття нею найбільш загальних фундаментальних
закономірностей природи. У процесі навчання учень вивчає не сукупність елементів основ наук
про природу, а дістає знання про явища свого життєвого світу – довкілля, засвоює систему
знань, що є фундаментом вивчення природничих наук. Принципом інтеграції обумовлені й
форми занять з довкілля: традиційні уроки, уроки серед природи, заняття на екологічній стежці,
узагальнюючі уроки, уроки під час інтегративних днів.
Під час інтегративних днів розглядається результат формування природничонаукових
знань навколо певного наукового поняття, його місце у природничонауковій картині світу.
Доцільно проводиться 5-6 таких інтегративних днів на рік.
Програма «Довкілля» значною мірою впливає на розвиток мотиваційної сфери особистості
молодших школярів. Інтегрований курс довкілля у початковій школі здійснює позитивний
системний вплив на розвиток мислення школярів.
Програма «Довкілля» стимулює розвиток образних компонентів мислення та уяви. Діти,
які навчаються за цією програмою, схильні до продукування конструктивних образів, що
розкривають зміст наукових понять. Вони легко встановлюють зв'язки подібності та відмінності
між досить складними явищами природи в тому випадку, коли ці явища можуть бути виражені
у наочно-образному вигляді. Так, в учнів спостерігається яскраво виражене позитивне
ставлення до школи в цілому і більш повна інтеграція зі школою, класним колективом і
навколишнім світом, про що свідчать їхні малюнки школи: переважають зображення вчителя та
однокласників, шкільні атрибути та елементи живої природи; малюнки демонструють яскраво
виражений творчий підхід, незвичайність у зображенні персонажів, деталей та елементів,
несподіваність сюжетів, позитивне емоційне забарвлення.
З 1995 року Полтавська загальноосвітня школа 1-3 ступенів № 24 Полтавської міської
ради є експериментальною школою інституту педагогіки України та її методичного центру, що
провів усі дослідження параметрів здоров’я учнів (духовного, фізичного, соціального,
психічного), які вивчали інтегрований курс «Довкілля», та довів позитивний вплив
педтехнології «Довкілля» на стан здоров’я учнів початкових класів. Педагогічний колектив під
нашим керівництвом визначив, що здоров’язбережувальна спрямованість на зміцнення здоров’я
інтегрованого курсу «Довкілля» забезпечується тим, що дає цілісність знань про природне,
етнічне, соціальне середовище життя людини, забезпечує екологічне виховання, спонукає до
відродження національних традицій (у школі працює «Барвінкова країна» та «Козацька
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республіка»), забезпечує навчання в русі через роботу кабінету довкілля, уроків серед природи,
спрямовує навчальний процес на формування життєствердного образу світу. Зазначена освітня
технологія об’єднує в собі риси медико-гігієнічних технологій; фізкультурно-оздоровчих;
екологічних здоров’язбережувальних технології; технологій забезпечення безпеки
життєдіяльності, психологічних. Однак, впровадження освітньої технології «Довкілля» в
Полтавських школах спричинило недостатній вплив на ставлення педагогів до навчального
середовища як фактора, що впливає на стан здоров’я учнів.
З метою посилення здоров’язбережувального ефекту навчального середовища в освітній
моделі «Довкілля» (Ільченко В.Р., Гуз К.Ж.), передбачено наявність кабінету «Довкілля» та
його відповідне методичне наповнення (за О.Г. Ільченко). Кабінет «Довкілля» разом з
екологічною стежкою, куточком довкілля становить невід’ємну частину складового
компоненту здоров’язбережувального навчального середовища [4].
Коменський зазначав, що малозв’язний дитячий розум «можна впорядковувати тільки
зримими законами природи», що спочатку – «основне і загальне», що першооснови буття учні
мають засвоїти в материнській школі. Ж.-Ж. Руссо, І. Песталоцці, а також Л. Чепіга, С. Русова,
В. Сухомлинський та ін. доводили необхідність проведення навчання поза стінами школи.
Тому, розглядаючи проведення інтегрованого навчання у початковій школі, де впроваджено
здоров’язбережувальне навчальне середовище, особливого значення необхідно надавати
довкіллю – природному середовищу життя дитини, та проводити інтегровані уроки в
природному середовищі.
Природний стан дитини як людини – це розуміння тієї інформації, що сприймається нею, і
задоволення її рухової активності в середовищі життя – довкіллі. Природовідповідне навчальне
середовище дає можливість учневі задовольнити базові потреби у пізнанні світу у процесі
взаємодії з його об’єктами, а не в процесі сидячо-слухової освіти, поза чуттєво-мотиваційною
основою, сприяє зміцненню фізичного та психічного здоров’я дітей [7]. Це, зокрема, доводить
практика шкіл, у яких втілюється природовідповідна модель освіти «Довкілля»[2].
Клас під відкритим небом – майданчик для активних ігор, спостережень та досліджень. В
Україні є практика створення класів під відкритим небом, екологічних стежок, дослідних
ділянок, дослідницьких майданчиків, лабораторій біля школи. Пришкільна ділянка – місце для
вирощування місцевих різновидів рослин, проведення дослідницького навчання. Результатом
такої діяльності може стати отримання початкових професійних знань у галузі сільського
господарства.
Багаторічний досвід учителів Полтавських, Дніпропетровських, Рівненських шкіл, зокрема
Полтавської загальноосвітньої школи №24 доводить, що система уроків серед природи, уроків у
зеленому класі, перерви-прогулянки, екскурсії в природу надають учням можливість
взаємодіяти з реальними об'єктами, відкривати загальні взаємозв'язки в середовищі життя
(обмін речовиною, енергією, інформацією), відповідні закони збереження та включати їх у
зміст загальних закономірностей, понять, пов'язаних з ними; систематизувати на їх основі
знання, одержані про об'єкти реальності поза школою і на уроках, і таким чином слідувати
положенню Великої дидактики, – упорядковувати свій розум зримими законами природи, що
дасть можливість сформувати власний життєствердний здоров’язбережувальний образ світу в
учня початкових класів завдяки формуванню уявлення про здоров’язбережувальне навчальне
середовище.
Тому
для
збільшення
ефективності
такої
роботи,
підсилення
здоров’язбережувальної направленості необхідно впроваджувати інтегровані уроки з різних
предметів серед природи, в зеленому класі.
Під час роботи в Полтавській загальноосвітній школі 1-3 ступенів № 24 нами на території
школи створено два зелених класи. Такий клас обладнують в одному із куточків шкільного
подвір’я, який є найменш людним. Для сидіння використовуємо пеньочки із застарілого
зрізаного дерева, територію обсаджуємо високорослими квітами (морозець, півонії тощо),
кущиками, деревцями. Облаштований природними матеріалами зелений клас по-справжньому
приваблює учнів, підвищує мотивацію до навчання. Працюючи в зеленому класі, враховуємо,
що великий потенціал знань про вплив природи на стан здоров’я учнів, значення рослинного
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світу у зміцненні здоров’я людини закладений в уроках позакласного читання. Питання любові
до природи, екологічного виховання, впливу природи на людину розкриваються в творчості
багатьох дитячих письменників, зокрема Н.Забіли, В. Тарасенка, О. Іваненко. Твори дитячих
письменників навчають учнів, як необхідно стежити за природою та власним здоров’ям, як
користуватися лікувальними травами, як берегти природу. На думку педагогів, головною
умовою успішного формування в учнів екологічної культури є вміння поєднання навчального
матеріалу екологічного змісту із практичною діяльністю школярів у природному середовищі [6,
C. 12]. Народні традиції ставлення до природи широко використовуються як метод
екологічного виховання, особливо серед учнів молодших класів. Виховання у школярів любові
до природи, потреби піклуватися про неї, залучення їх до дослідницької діяльності у сфері
екології і т. д. володіє і могутньою педагогічною дією, що формує особу, зміцнюючи духовноморальне здоров’я учнів. Завдання учителя – підготуватися до проведення уроку, правильно
визначити стратегію уроку, розставити акценти на своєчасному засвоєнні знань, визначити
здоров’ярозвиваючий та здоров’язбережувальний потенціал уроку.
Проведення інтегрованих бінарних уроків серед природи з довкілля та іноземної мови
також підсилює мотивацію для отримання знань, умінь, навичок та позитивно впливають на
стан здоров’я під час уроків. Інтегровані уроки в початковій школі дають можливість підводити
учнів до усвідомленої і емоційно пережитої потреби міркувати і висловлювати свої думки на
запропоновану тему. Діти мають можливість застосовувати при цьому арсенал своїх знань,
життєвий досвід, зробити власні, нехай незначні, але дуже необхідні кожній дитині, умовиводи
і пошукові відкриття. Введення в педагогічну практику інтегрованих уроків здійснює
перебудову процесу навчання. У такий спосіб частково вирішується існуюча у предметній
системі суперечність між розрізненими предметними знаннями учнів і необхідністю їх
комплексного застосування на практиці, у трудовій діяльності та в житті людини. Учителі
школи свої напрацювання відображають у методичних посібниках: «Зернятко» (автор
Неізвідська Л.С.), який широко використовується учителями початкових класів на уроках
читання, збірка (автор Фіалкіна В.О.) інтегрованих уроків предметів довкілля-іноземна мова
(німецька), посібник з упровадження здоров’язбережувальних технологій у навчальновиховний процес «Країна здорових дітей» (С.Г. Дудко) тощо.
Найважливішими складниками здоров’язбережувальних освітніх технологій має бути
проведення інтегрованих уроків у початковій школі з елементами мистецтва (музика, живопис,
ліплення, хореографія, театр та ін.). Так, необхідно зазначити, що сприятливий вплив мистецтва
на здоров’я людини, її загальний стан, настрій важко переоцінити. Переживання розмаїття
образів, кольорів, звуків, форм, ритмів «очищують» від надлишкової емоційної напруги,
знімають перевтомлення, допомагають позбутися страхів, побічних реакцій, депресивних
станів, знижують тривожність. Музичні композиції у сполученні з різними рухами запобігають
гіподинамії, порушенням серцево-судинної системи, послабленню м’язів і кісток, формують
красиву осанку [5, ст.177-181].
Арттерапія стимулює потребу у вираженні своїх почуттів, у комунікаціях з іншими
людьми, прагнення до самопізнання та дослідження навколишнього світу [8, ст.79-85].
Оздоровлення через мистецтво сприяє зміцненню й розвитку здоров’я дитини, вдосконаленню
її духовних та фізичних сил. З метою всебічного розвитку особистості, забезпечення
збереження та зміцнення здоров’я, необхідно при проведенні уроків у зеленому класі надавати
належну увагу хоровому співу. Використовувати хоровий спів можна на будь-якому уроці
(довкілля, математики, мови та літератури, образотворчого мистецтва і т.д.). Це можуть бути
інтегровані бінарні уроки: довкілля-музика, читання-музика образотворче мистецтво-музика
тощо. Музика, пісня, спів живуть з людством протягом тисячоліть. Вони стали не тільки
улюбленим елементом розваги, а й надійним засобом психотерапії. Сьогодні музикотерапія
широко використовується для лікування не тільки психічних, а й захворювань внутрішніх
органів. Крім того, пісня є унікальним творінням з позиції педагогіки – активізує і гармонізує
діяльність мозку, зацікавлює дітей навчанням, навчальний матеріал у пісні запам’ятовується
невимушено легко. Спів розвиває легені, збільшує надходження кисню до організму –
263

проводиться киснетерапія. З метою одночасного залучення усіх учнів до діяльності на уроці
використовуємо хоровий спів. Використання хорового співу сприяє гармонійному розвитку
дітей: поліпшує стан фізичного і психічного здоров'я (попереджує перевтому і стрес); покращує
успішність (дає можливість комфортно отримати знання про навколишній світ, а також
активізує діяльність мозку, перш за все центрів уваги, мислення, мовлення, довгострокової
емоційної пам'яті); орієнтує на здоровий спосіб життя; розвиває духовний світ і творчі
здібності; формує цілісне сприйняття світу. Для хорового співу слід використовувати українські
народні пісні, адже в них закладено генетичний код нашої нації. Навчання хоровому співу
починається пасивно: граючись, відпочиваючи, дитина прослуховує пісні. Згодом – підспівує,
за бажанням може рухатися в такт музиці. За цією простотою методології прихований глибокий
медико-педагогічний зміст – одночасна робота трьох найважливіших каналів сприйняття:
слухового, зорового, рухового. Відомо, що під час спілкування людина використовує поверхове
дихання, а співаючи, набирає повітря на повні легені. Отже, корисно займатися співом у
чистому навколишньому середовищі. Тому для зміцнення здоров’я піснетерапією необхідно
більше проводити уроків у зеленому класі. Для поглибленого занурення учнів початкової
школи в царину мистецтва до варіативної складової навчального плану необхідно
впроваджувати курси, факультативи з образотворчого мистецтва, хореографії тощо.
Висновки. Підсумовуючи вищезазначене, приходимо до висновку, що для вирішення
проблеми формування у школярів ціннісного ставлення до здоров'я у здоров’язбережувальному
навчальному середовищі початкової школи, це питання має реалізуватися на основі включення
поняття «здоров'я» у всі навчальні предмети на основі інтегрованого навчання, міжпредметних
зв'язків, беручи за основу формування уявлень в учнів престижності здорового способу життя,
розвитку особистості, її пізнавальних і творчих здібностей. Організація інтегрованого навчання
може проходити завдяки впровадження інтегрованого курсу «Довкілля», інтеграції мистецтва у
всі предмети початкової школи. Багаторічний досвід роботи полтавських, ялтинських,
дніпропетровських, рівненських шкіл доводить позитивний вплив навчання поза стінами
школи, яке включає проведення уроків у зеленому класі, роботу на екологічній стежині,
екскурсії в природу, уроки серед природи, роботу на дослідних ділянках.
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С. Г. Дудко
МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ
ІНТЕГРОВАНОГО НАВЧАННЯ В
ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОМУ
НАВЧАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
В статті розкривається необхідність проведення інтегрованих уроків при організації здоров'язбережувального
навчального середовища початкової школи. Зазначається про доцільність впровадження інтегрованого курсу
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«Довкілля» в навчально-виховний процес молодшої школи, та інтеграції мистецтва, зокрема музичного, в усі предмети
навчальних планів початкової школи, як одного із елементів складової здоров'язбережувального навчального середовища.
Ключові слова: здоров'язбережувальне навчальне середовище, початкова освіта, інтегровані уроки, здоров'я
учнів, навчально-методичне забезпечення.
С. Г. Дудко
МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНТЕГРИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ В ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ УЧЕБНОЙ
СРЕДЕ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
В статье раскрывается необходимость проведения интегрированных уроков при организации
здоровьесберегающей учебной среды начальной школы. Отмечается о целесообразности внедрения интегрированного
курса «Среда» в учебно-воспитательный процесс начальной школы, и интеграции искусства, в частности
музыкального, во все предметы учебных планов начальной школы, как одного из элементов составляющей
здоровьесберегающей учебной среды .
Ключевые слова: здоровьесберегающая учебная среда, начальное образование, интегрированные уроки, здоровья
учащихся, учебно-методическое обеспечение.
S. Dydko
METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF HEALTH EDUCATION IN THE INTEGRATED LEARNING
ENVIRONMENT PRIMARY SCHOOL
The paper reveals the need for integrated lessons in the organization maintaining learning environment of the health of
elementary school. Marked on the feasibility of implementing an integrated course "Environment " in the educational process of
primary school , and the integration of art, including music , in all subjects of the curriculum of elementary school as one of the
constituent elements zdorov'yazberezhuvalnoho learning environment.
Key words: maintaining learning environment of the health, primary education, integrated lessons, pupils' health,
educational software.
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ПРОБЛЕМА ІНТЕГРОВАНОГО ПІДХОДУ ПРИ ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІН
ДИЗАЙНЕРСЬКОГО СПРЯМУВАННЯ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
Постановка проблеми. У сучасних соціально-економічних умовах прискорення темпу
технологічних, інформаційних й комунікативних перетворень в житті суспільства, виникає
необхідність модернізації змісту освіти, від якої залежить інтелектуальний й емоційний
розвиток молодого покоління, формування його ціннісних орієнтирів, соціальних, естетичних й
етичних ідеалів, ступінь оволодіння досвідом творчої діяльності й професійного
самовизначення.
Пошук моделей навчання, які б відповідали рівню світового освітнього простору активізує
дослідження, спрямовані на розкриття творчого потенціалу студента. Для цього важливим є
включення в навчальний процес дисциплін, які б інтегрували в собі як матеріальну так і
духовну культуру суспільства, сприяли розвитку творчої та пізнавальної активності студентів.
Одним із перспективних напрямів цих пошуків є дизайнерська діяльність, в якій об’єднані всі
форми суспільної практики й пізнання, що проявляються у ставленні особистості до
оточуючого світу, предметного середовища й самого себе; формується естетичний початок до
об’єктивної реальності, просторово-часового впорядкування й соціальної дійсності, ціннісне
ставлення до сучасної культури [3].
В основі дизайнерської діяльності лежить феномен творчості – позитивно спрямована
діяльність, каталізатор прогресивних змін у суспільстві й культурі. Це багатогранне поняття, що
пронизує всі сторони діяльності особистості та проявляється у всіх сферах суспільної практики.
Загальновизнаним є той факт, що творча особистість значно краще адаптується до соціальних,
побутових та виробничих умов, ефективно їх використовує, удосконалює, змінює. Проте на
сучасному етапі розвитку дизайнерських дисциплін існує певне протиріччя, яке зумовлене
наявністю в навчальних планах значної кількості ізольованих навчальних предметів. Процес
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інтеграції освіти розрахований на формування у свідомості студентів цілісної системи знань.
Саме тому постає проблема інтегрованого підходу у навчанні, який сприятиме високому рівню
професійної підготовки студентів при вивченні дисциплін дизайнерського спрямування [5].
Аналіз актуальних досліджень. В історії розвитку науки проблема інтеграції є однією з
найдавніших. Ідея об'єднання наукових знань знаходила відображення в працях таких
мислителів, як Платон, Арістотель, що мали вигляд первинних натурфілософських уявлень. Цю
проблему намагалися розв'язати з різних позицій Г. Гегель, І. Кант, Д. Менделєєв, Г. Спенсер, А.
Ейнштейн та багато інших видатних вчених. Сутність інтеграції в освіті, її форми й види на
сучасному етапі активно досліджують І. Бех, М. Вашуленко, К. Гуз, В. Загвязинський, М.
Іванчук, В. Ільченко, І. Козловська, Ю. Мальований, Ю. Самарін та інші. У контексті даної
проблеми на особливу увагу заслуговують дослідження, в яких обґрунтовано ідею інтегрованого
впливу різних видів мистецтва на особистість, наприклад, роботи Н. Аніщенко, Е. Бєлкіна, Л.
Ващенко, Л. Масол, Г. Падалка, О. Рудницька, Г. Тарасенко, Г. Шевченко [6].
Оскільки означена проблема стосується, насамперед, вищої школи, доцільним є зазначити,
що питання підготовки майбутнього спеціаліста в області дизайну та інтеграції знань з даної
дисципліни поки недостатньо висвітлені в дослідженнях сучасних науковців. Окремі аспекти
даної проблеми презентовані у працях таких науковців: В. Бондаря, І. Драгомирової, Н.
Кузьміної, В. Кузя, О. Мороза, О. Савченко, В. Сластьоніна, Л. Спіріна, Н. Тализіної та ін.
Проте питання формування готовності майбутніх дизайнерів до реалізації інтегративного
підходу у професійній діяльності в повній мірі не розроблялися зовсім [5].
Мета статті полягає в дослідженні проблем інтеграції знань при вивченні дисциплін
дизайнерського циклу, формування художньо - конструкторської підготовки дизайнера у ВНЗ
та пошуку вдосконалення сучасної дизайн - освіти.
Вивчення дизайну поєднує в собі гуманітарність, технічність й художність. Дизайн
розглядається як фундаментальна дисципліна, яка формує у студентів інтегруюче,
міждисциплінарне мислення, що базується на загальній методології взаємодії понятійно-логічних
й композиційно-образних принципів, методів і засобів [2].
Технологія вивчення дизайну базується на інтегруючій функції навчального процесу, яку
передбачає необхідність розвиток особистісних якостей студентів з метою оволодіння ними
засобами оточуючої дійсності, орієнтування на особистість творчу й таку, що саморозвивається.
Показником ефективності процесу навчання дизайну є не лише сформована система
спеціальних знань, а й розвинуті якості креативності, здатності до творчості, ціннісне ставлення
до отриманих знань та умінь, бажання використовувати їх в своїй майбутній професійній
діяльності. Учені виокремлюють основні способи досягнення цілей навчання даної дисципліни:
- гуманізація, тобто розкриття гуманного змісту навчання, що спрямоване на вирішення
загальнолюдських проблем шляхом вивчення основ культури людства, надання досягненням
техніки й ремесел людського виміру ;
- гуманітаризація – необхідна умова розвитку особистості студента, становлення його як
громадянина з розумінням свого місця у суспільстві, яка передбачає введення широкого кола
історичних й художніх аспектів у зміст навчального матеріалу;
- активна й творча атмосфера заняття, що дозволяє цілеспрямовано розвивати творчі
здібності студента;
- блоковий принцип навчання з послідовним ускладненням й поглибленням навчального
матеріалу;
- групова й індивідуальна форми роботи зі студентами [4].
Виклад основного матеріалу. Нинішній етап розвитку цивілізації в сучасному
суспільстві обґрунтовано називають не тільки науково - технічною, але й інформаційною
революцією. Це обумовлено тим, що соціум вийшов на більш високий рівень розвитку
мислення, який в загальному вигляді можна охарактеризувати як науково - аналітичний. Наука і
освіта стають не тільки основними факторами соціального і економічного прогресу, а органічно
доповнюють один одного, являючи собою їх своєрідний синтез. Дизайн - головна, найбільш
розвинута і теоретично усвідомлена сфера діяльності людини за законами краси (не
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враховуючи мистецтво). Цей термін визначає різні види проектної діяльності, які мають за мету
формування естетичних і функціональних якостей предметного середовища [1].
Метою дизайнерських дисциплін як феномена сучасної культури є сприяння підвищенню
якості життя людей і вдосконалення соціально - культурних відносин між ними шляхом
формування гармонійного предметного середовища для задоволення матеріальних і духовних
потреб людей. В процесі дизайнерської діяльності органічно поєднуються естетичне і виробниче
начало для досягнення гармонії в створенні матеріальних цінностей. Синтез художнього і
конструктивного начала в дизайні забезпечує створення естетично - виразної форми виробу як
цілісного об'єкту, який розглядається в сучасному дизайні як система. Таким чином, єдність
конструктивного і художнього боків процесу створення речей може розглядатися як результат
навчання, який втілений у формі, а це є головним результатом освітнього процесу. Створюючи
художню систему, студент охоплює знання одразу декількох дисциплін - дизайну, конструювання,
моделювання, що повною мірою реалізує інтегративний процес [5].
Проблеми дизайн - освіти у ВНЗ можуть бути вирішені загальними зусиллями всіх
представників дизайнерських професій, які потребують підготовки дизайнерів на соснові
цілісних знань і різних форм практичної діяльності, а саме активного поєднання теоретичних і
практичних видів дизайнерської діяльності. Доцільним є робити акцент на практичні
результати навчання, які стають головним підсумком освітнього процесу для студента [2].
Підготовка майбутнього дизайнера повинна містити у собі не тільки загальну освіту, а й
функціональну готовність, передусім, конструкторську, тому необхідний зв'язок між наукою і
практикою художньої та конструкторської сфери з метою об'єднання їх в цілісні цикли [2].
Такий підхід до викладання дисциплін дизайнерського спрямування сприяє поліпшенню
підготовки студентів до професійної діяльності. Зв'язок між дизайном і конструюванням допоможе
організувати навчальний процес, зробити союз студентів і викладачів більш ефективним, краще
засвоїти методику проектування, зв'язати теоретичні принципи формоутворення з практичною
діяльністю, що є дуже важливим [7].
Висновки. Процес дизайнерської діяльності доволі складне явище, на яке мають вплив
соціально - економічні процеси, рівень розвитку науково - технічного прогресу, емоційні
установки особистості. Формування світогляду студентів сучасного і гуманістичного мислення
в навчальному процесі детермінуються системою об'єктивних і суб'єктивних факторів, до яких
належать інтеграційні процеси в освіті.
Отже, творчість – важлива складова системи навчання та виховання, в якій узагальнено весь
життєвий досвід людини – чуттєвий, ціннісний, моральний, естетичний, пізнавальний, трудовий.
Одним із способів розвитку творчої активності студентів є дизайнерська діяльність, яка в
сучасному суспільстві є невід’ємною складовою людського життя, розширює людські можливості і
сприяє розумовому та творчому розвитку особистості [8]. Дизайн розглядається як інтегративний
вид діяльності, основу якого складає розвиток інтелектуально-творчого мислення, художньотворчих здібностей, уміння самостійно здобувати і конструювати свої знання. Дизайнерські
дисципліни - особлива форма вияву творчих здібностей студентів, який сприяє художньоестетичному розвитку людини та стимулює готовність особистості брати участь у різних формах
культурного життя суспільства [2].
Інтегративність дисциплін дизайнерського спрямування, фронтальність й диференціація
дизайнерської діяльності дозволяє в процесі навчання створювати цілісну картину знань, які
отримують студенти у ВНЗ, посилити емоційне забарвлення навчального процесу, активізувати
творчий потенціал, змінити мотивацію у навчанні, викликати бажання й потребу в самоосвіті, в
самовдосконаленні, розвиткові творчих здібностей, що створює можливість для розвитку
індивідуальних якостей особистості, її інтелектуального потенціалу.
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Д. О. Кудренко
ПРОБЛЕМА ІНТЕГРОВАНОГО ПІДХОДУ ПРИ ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІН ДИЗАЙНЕРСЬКОГО
СПРЯМУВАННЯ
В статті розкривається поняття «інтеграція» та «інтегративний підхід» в контексті дизайнерської
діяльності студентів. Пропонується включення у дисципліни дизайнерського спрямування завдань практичного
напрямку, насамперед, конструкторських, що забезпечить зв'язок між наукою і практикою художньої та
конструкторської сфери з метою об'єднання їх в цілісні цикли, що сприятиме розвитку індивідуальних якостей
особистості, її інтелектуального потенціалу.
Ключові слова: інтеграція, дизайн, дисципліни дизайнерського спрямування.
Д. А. Кудренко
ПРОБЛЕМА ИНТЕГРИРОВАННОГО ПОДХОДА ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИН ДИЗАЙНЕРСКОГО
НАПРАВЛЕНИЯ
В статье раскрывается понятие «интеграция» и «интегративный подход» в контексте дизайнерской
деятельности студентов. Предлагается включение в дисциплины дизайнерского направления задач практического
направления, прежде всего, конструкторских, что обеспечит связь между наукой и практикой художественной и
конструкторской сферы с целью объединения их в целостные циклы, что будет способствовать развитию
индивидуальных качеств личности, ее интеллектуального потенциала.
Ключевые слова: интеграция, дизайн, дисциплины дизайнерского напревления.
D.A. Kudrenko
THE PROBLEM OF THE INTEGRATED APPROACH IN THE STUDY OF DISCIPLINES OF DESIGN
DIRECTION
The article reveals the concept of «integration» and «integrative» approach in the context of design activity of
students. Included into the discipline of design tasks of the practice directions, first of all, the design, that will ensure the
connection between science and practice of art and design sphere with the purpose of uniting them in a coherent processes
that will promote the development of individual qualities, its intellectual potential.
Keywords: integration, design, discipline of the design direction.

УДК 167.7
І. М. Бобер
(м. Кременчук)
ПРОЕКТ «ПРОФІЛЬНА ОСВІТА РЕГІОНУ» ДІЄ НА КРЕМЕНЧУЧЧИНІ
Постановка проблеми. Біосоціальна унікальність кожного індивідуума, який бере участь
в проектуванні власного майбутнього, є провідним фактором створення і реалізації складних
соціально-економічних систем. Сучасний освітній ресурс з покращення життя залежить від
структури освітньо-інформаційного простору регіону.
Положення біосферології й регіонології в поєднанні з педагогічною наукою дозволяють
розглянути регіон як цілісну освітню систему, передбачають моделювання навчальноосвітнього простору регіону як передумови проектування складних соціально-економічних
систем на засадах безперервності профільно-професійної освіти. Освіта регіону, представлена
науково-навчальним комплексом різнорівневих закладів, з одного боку, і соціально-економічна
сфера регіону, представлена соціальними інституціями і економічними ланками регіону, з
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іншого, становлять єдиний кластер проектування стратегій складних соціально-економічних
систем в умовах безперервності профільно-професійної освіти біосферного регіону.
З метою осмислення матеріалу нами проаналізовано теоретико-методологічні засади й
методику інтегративної освіти, теорію профільного навчання (Н.М. Бібік, Ю.І. Дік, В.Р.
Ільченко, А.О. Остапенко, В.В. Рибалка, А.П. Самодрин, П.І. Сікорський, А.В. Хуторськой,
С.М. Чистякова, Н.І. Шиян, О.Г. Ярошенко та ін.).
Мета статті: забезпечувати системний характер розвитку освіти регіону і на цій базі
становлення соціально-економічної сфери за цільовим підходом.
Основна частина. Система «генотип-довкілля» наділена властивістю переробляти
інформацію і генерувати рішення, спрямовані на самовдосконалення якнайбільше.Регіон –
відносно замкнуте територіальне недержавне соціально-виробниче утворення, яке
характеризується відносною самодостатністю й здатністю до самовідтворення соціальновиробничих функцій і відповідної інфраструктури, вбудоване у функціональну структуру
космобіотизованого геопростору. Зовнішнім середовищем педагогічної системи (школи)є
людське регіонально структуроване суспільство – біосферний регіон.
Цільовою функцією безперервного профільно-професійного навчально-виховного процесу
є його оптимізація. Головним завданням – детермінація когнітивної сфери регіонального
суспільства: процес пізнання на індивідуальному рівні із стану схоластичного трансформується
в стан більш спрямованого, упорядкованого. Освітні здобутки при цьому фіксуються
особистісно як колективно розподілена свідома цілісність (ідея, реальність, духовність).
Проектування траєкторії освітнього округу «Науково-навчальний комплекс багаторівневої
безперервної освіти «Профільна освіта регіону» здійснюється відповідно до положення і
установчого договору між суб’єктами округу на засадах демократизму, громадської
самоврядності територій, громадсько-піклувальної функції над освітніми закладами на термін
25 років і надалі.
Тим самим у полі зору сучасної науки постає клітина інноваційного розвитку України –
ноосфера Кременчуцького біосферного регіону – містить здатність до екстраполяції.Проект
передбачає діяльність, спрямовану на розроблення й використання у сфері освіти результатів
наукового дослідження та розробок Самодрина А. П., доктора педагогічних наук, професора,
завідувача лабораторії економіки освіти регіону, завідувача кафедри соціальної роботи і
соціально-гуманітарних
дисциплін
Кременчуцького
інституту
Дніпропетровського
університету імені Альфреда Нобеля.
До складу освітнього округу «Науково-навчальний комплекс багаторівневої безперервної
освіти «Профільна освіта регіону» увійшли освітні заклади Кременчуцького регіону (всього –
26), засновані на різних формах власності, які діють на підставі статті 34 Закону України «Про
освіту», статутів освітніх закладів та на підставі відповідних доручень, на добровільній основі
та в рамках чинного законодавства України, зберігаючи свою юридичну і фінансову
самостійність, керуючись «Протоколом про наміри суб’єктів господарювання Кременчуцького
біосферного регіону» від 30 травня 2007 р., текстом Звернення до громадськості учасників
регіонального семінару-практикуму «Організація системи профільного навчання на засадах
взаємодії школи і вищого навчального закладу в умовах регіону» від 26 березня 2009 р., згідно з
наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 жовтня 2011 р. «Про
утворення освітнього округу «Науково-навчальний комплекс багаторівневої безперервної
освіти «Профільна освіта регіону», на основі укладеного «Договору про створення Науковонавчального комплексу багаторівневої безперервної освіти Кременчуцького інституту
Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля і освітніх закладів Кременчуччини»
та визнаного усіма суб’єктами діяльності Положення.
Даний проект дозволяє в рамках системи «біосферний регіон» синхронізувати розвиток
освіти і економіки, перетворивши освіту в головний чинник покращення життя [1; 3].
Теоретичні засади технології проектування складних соціально-економічних систем в умовах
безперервності профільно-професійної освіти регіону ґрунтуються на положеннях Законів
України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про професійно-технічну освіту» та
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«Про вищу освіту», «Положенні про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності»,
основних положеннях Концепції загальної середньої освіти (12-річна школа), спрямовані на
реалізацію Національної доктрини розвитку освіти, затвердженої Указом Президента України
від 17.04.2002 р. № 347/2002, враховують перспективу проведення адміністративнотериторіальної реформи в Україні й уможливлюють створення регіональних програм розвитку
соціально-економічної сфери.
Комплексний характер проектування складних соціально-економічних систем в умовах
безперервності профільно-професійної освіти регіону забезпечує творче начало особистості як
умову і результат самоорганізації на засадах освітньої перспективи. Соціально-економічний
характер розвитку території при цьому набуде тенденції виходу з кризи, руху до стану
особистісної гармонії з самим собою, регіоном, життям.
Поетапне упровадження в практику регіону освітнього округу «Науково-навчальний
комплекс багаторівневої безперервної освіти «Профільна освіта регіону» передбачає:
Початковий етап («зародження») - 2011-2013 рр. – створення робочої структури ННК,
встановлення основного і допоміжних процесів та сфери управління; встановлення сфери
інноваційного розвитку ННК, розробка моделей, підходів до критеріїв, умов функціонування,
структури локальних експериментів.
Етап «становлення 1» - 2013-2015 рр. Концептуалізація розвитку ланок структури ННК,
встановлення основного і допоміжних процесів та сфери управління для окремих ланок та
вироблення регуляторної політики; встановлення сфери інноваційного розвитку для учасників
ННК, теоретична розробка моделей, критеріїв, умов функціонування, здійснення локальних
експериментів, впровадження новацій.
Етап «становлення 2» - 2015-2016 рр. ННК «розуміє себе» і «свідомо діє» в напрямі мети.
Діють критерії самооцінки розвитку складної системи поелементно. Діє спорадична
саморегуляція і самокоординація діяльності між членами ННК і в середині структур, яка
потребує наукової підтримки.
Етап розвитку (лінійне зростання) - «поява інновацій – 1 (виконавців)» - 2016-2022 рр.
Етап розквіту - «поява інновацій-2 (освітній продукт – творча особистість школярастудента)+вторинне зародження» - 2022-2024 рр.
Етап саморозвитку (нелінійне зростання – логістична крива Фернхюльста) - «поява
інновацій-2 – самоорганізація процесу» - 2024-до наповнення новою якістю –до 2033 року.
Тож, у відповідності з обраною стратегією на Кременчуччині відбуваєтьсястворення
реальних освітніх та наукових цінностей, що відповідатимуть викликам часу та
забезпечуватимуть соціально-економічну систему регіону проективно-продуктивними кроками
навчання з наданням усім зацікавленим нової освіти, освіти з регіональним якорінням справи.
У рамках розвитку Науково-навчального комплексу багаторівневої безперервної освіти
«Профільна освіта регіону» беззаперечним лідером середньої освіти Кременчуччини стає
Кременчуцька гімназія № 5 імені Т.Г. Шевченка, педагогічний колектив якої, усвідомлюючи
вимоги часу, опрацьовує наукову проблему «Від інноваційного змісту і технологій освіти через
педагогічну майстерність учителя до формування особистості учня та підготовка його до життя
в сучасних умовах».
Сьогодні інноваційний розвиток навчального середовища сучасної школи (середньої,
вищої) передбачає суттєві нововведення у змістовій, проектно-технологічній, виховній та
управлінській складових навчально-виховної діяльності. А звідси – потреба посилення
педагогічної науки для супроводу інновацій. Творча педагогічна система на науковій основі
утворить «резонансну» педагогічну дію як індивідуально-особистісний супровід категорії
учнів у напрямі освітньої мети, що в подальшому сформує складену як профіль регіону
функцію пізнання, мислення, певну свідомість, функцію інноваційності прогресу регіону. Тоді
траєкторія розвитку кожної особистості стане по суті розв’язком-продуктом педагогічної
системи[2; 4].
Сьогодні досвід Кременчуцької гімназії № 5 імені Т.Г. Шевченка вартує того, щоб надалі,
спільно з Інститутом педагогіки НАПН України та Кременчуцьким інститутом
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Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля (головна ланка комплексу), утворити
осередок розвитку нових підходів до формування та апробації регіонального компоненту змісту
шкільної освіти.У 2014-2015 рр. гімназія № 5 імені Т.Г. Шевченка готується започаткувати на
своїй базі всеукраїнський експеримент з розробляння і технологій впровадження регіонального
компоненту змісту профільної освіти (1-4 - частково, 5-9, 10-11 класи).
Комплексне бачення регіону дозволяє регіональні системи освіти формувати гнучкими
(школи-трансформери, за А.П. Самодриним[4]), на засадах відповідності їх організації
принципу природодоцільності, з елементами саморозвитку; у навчальний зміст середньої і
вищої школи вміщувати конкретні й реалістичні цілі життя регіону, країни, інтегрованого
простору країн, світу через призму уніфікованої структури особистості.
Висновки. Технологія проектування складних соціально-економічних систем в умовах
безперервності профільно-професійної освіти у регіоні беззаперечно базується на подальшій
концептуалізації, координації світоглядних траєкторій педагогічної думки в складі економічної
теорії щодо покращення життя на засадах удосконалення соціальних інститутів, уточнення
методологічних, теоретичних положень, практичних кроків з упровадження механізмів
розвитку теорії освітнього округу, економіки освіти регіону тощо.
Практичне значення цього явища вбачаємо в розробці експериментального варіанту
системи профільно-професійної освіти регіону, адаптації його основних теоретичних положень,
висновків верифікації до рівня науково-методичних рекомендацій для управлінців у сфері
освіти України.
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І.М. Бобер
ПРОЕКТ «ПРОФІЛЬНА ОСВІТА РЕГІОНУ» – ДІЄ НА КРЕМЕНЧУЧЧИНІ
У статті йдеться про досвід упровадження Кременчуцьким інститутом Дніпропетровського
університету імені Альфреда Нобеля з 2011 року діяльності з консолідації творчого потенціалу освітніх закладів в
умовах біосферного регіону. На виконання наказу Міністерства освіти і науки України «Про утворення
освітнього округу «Науково-навчальний комплекс багаторівневої безперервної освіти «Профільна освіта регіону»
№1193 від 14.10.2011 р.» на сьогодні маємо членами округу 26 закладів освіти, серед яких – Кременчуцька гімназія
№5 імені Т.Г. Шевченка – про її плани в складі округу говориться зокрема.
Ключові слова: округ, профільна освіта, регіон, експеримент, гімназія, регіональний компонент.
И.М. Бобер
ПРОЕКТ «ПРОФИЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ РЕГИОНА» - ДЕЙСТВУЕТ НА КРЕМЕНЧУГСКОЙ ЗЕМЛЕ»
У статье говорится об опыте внедрения Кременчугским институтом Днепропетровского университета
имени Альфреда Нобеля с 2011 года деятельности по консолидации творческого потенциала образовательных
учреждений в условиях биосферного региона. Во исполнение приказа Министерства образования и науки Украины
«О создании образовательного округа «Научно-обучающий комплекс многоуровневого непрерывного образования
«Профильное образование региона» № 1193 от 14.10.2011» на сегодня насчитывает 26 учебных заведений, среди
которых - Кременчугская гимназия № 5 имени Т.Г. Шевченко – о ее планах в составе округа говорится в данной
статье.
Ключевые слова: округ, профильное образование, регион, эксперимент, гимназия, региональный компонент.
І. Bober
SPECIALIZED REGIONAL EDUCATION PROJECT OPERATES IN KREMENCHUK
The article written by, refers to the experience of Kremenchug Institute Dnepropetrovsk Alfred Nobel University
implementing in 2011 activities of the creative potential consolidation of educational institutions in terms of biosphere
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region (area). For the fulfillment of the Ministry of Education and Science of Ukraine command «To Establish educational
district «Scientific-educational complex of multilevel continuous education «Specialized regional education» № 1193 from
14.10.2011» nowadays there are 26 educational institutions - members, including Kremenchuk gymnasium № 5 (in
particular saying about its plans as a part of a district).
Keywords: district, specialized education, region, experiment, gymnasium, regional component.
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Т. О. Півень, О. Г. Подошвелева
(м. Полтава)
ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ ЦІЛІСНОЇ НАУКОВОЇ КАРТИНИ ПРИРОДИ
ПРИ ВИВЧЕННІ ПРИРОДОЗНАВСТВА В ОСНОВНІЙ ШКОЛІ
Постановка проблеми. Сучасне століття, яке характеризується величезним збільшенням
інформатизації усіх сфер діяльності людини, постійною зміною і оновленням засобів
збереження і передачі інформації, висуває до освіти нові вимоги, зумовлює потребу в її
радикальній модернізації, зокрема у реформуванні та оновленні змісту освіти та технології
навчання і виховання.
У зв’язку з цим, серед традиційних форм та методик навчання, у педагогічній практиці все
частіше використовуються інтеграційні методи, що належать до новостворених психологопедагогічних інновацій. Для освіти поняття інтеграції розуміють як форму організації
ущільнення знань, що є своєрідним процесом реконструкції певного фрагменту знань, на
засвоєння якого потрібно менше часу, але разом з тим відбувається збереження еквівалентних
загальнонавчальних компетентностей. [7] Інтеграційна природнича освіта спрямована на
підвищення пізнавальної активності учнів, розкриття їх особистісного потенціалу;
стимулювання механізму самоактуалізації та самореалізації учнів; формування особистості
школярів, які зуміють провести у життя свою вільну і незалежну думку.
Актуальність даної теми обумовлена необхідністю розв’язання суперечності між
всезростаючою кількістю знань і обмеженими людськими ресурсами, що помітно впливають на
зниження зацікавленості учнів до навчання. Вирішення цієї проблеми можливе завдяки
побудові навчання в загальноосвітній школі на основі інтеграції фундаментальних дисциплін.
Аналіз досліджень і публікацій. В Україні існує декілька дослідних центрів із проблем
інтеграції змісту. Даною проблематикою займаються в Академії педагогічних наук України, у
Київському, Дніпропетровському, Харківському університетах, у Тернопільському,
Чернігівському педагогічних інститутах. Центр із проблем інтеграції світоглядної освіти діє в
Луцьку. У структурі інституту педагогіки НАПН України на базі Полтавського інституту
післядипломної освіти педагогічних працівників із 1994 року працює лабораторія ―Інтеграція
змісту освіти‖ під керівництвом дійсного члена Національної Академії педагогічних наук
України, д.п.н., професора В.Р. Ільченко.
Різноманітні форми інтеграції знань існували в педагогічних системах різних періодів і
епох. Науковців цікавили і цікавлять різні аспекти цієї проблеми. Методологічні, дидактичні та
концептуальні засади інтеграції обґрунтовано в працях М. Берулава, С. Гончаренка, К. Гуза, Л.
Джулай, В. Ільченко, С. Клепка, І. Козловської, К. Лєнік, В. Моргуна, Я. Собко, Т. Яценко та ін.
Виклад основного матеріалу. Перспективи розвитку інтегративно-предметного навчання
закріплені у ―Державному стандарті базової і повної загальної освіти‖, де зазначені не окремі
предмети, а освітні галузі. Це означає, що вперше за тривалий час нормативний документ орієнтує
на інтеграцію змісту, на можливість гнучкої варіативної організації змісту. Державний стандарт
включає такі освітні галузі, як: ―Мови і літератури‖, ―Суспільствознавство‖, ―Мистецтво‖,
―Математика‖, ―Природознавство‖, ―Технології‖, ―Здоров’я і фізична культура‖, зміст яких
послідовно взаємозв’язаний зі змістом відповідних освітніх галузей Державного стандарту
початкової загальної освіти. [1]
272

Метою освітньої галузі ―Природознавство‖ є формування в учнів природничо-наукової
компетентності як базової та відповідних предметних компетентностей як обов’язкової складової
загальної культури особистості і розвитку її творчого потенціалу. Освітня галузь
―Природознавство‖ включає загальноприродничий, біологічний, астрономічний, географічний,
фізичний, хімічний та екологічний структурний компонент. Найбільшу роль для формування
цілісної науково-природничої картини світу відіграє предмет «Природознавство», який поєднує в
собі елементи знань із біології, географії, фізики, хімії, астрономії та екології і завершує у 5 класі
природничо-наукову складову предмета «Природознавство» та разом з тим є пропедевтичним для
курсів хімії, фізики, біології та географії в основній школі.
Слід зазначити, що інтеграцію в школі можна розглядати з декількох точок зору, зокрема
інтеграція виступає як мета навчання: створення у школярів цілісного уявлення про оточуючий
світ, об’єднання окремих знань у єдину систему, або як засіб навчання: знаходження спільної
основи зближення предметних знань.
Для природознавства це можна представити у вигляді такої схеми.

Інтегровані уроки нетрадиційні за формою проведення. У їхній назві відображена сутнісна
характеристика кожного з них, що полягає в «об’єднанні» зусиль учителів різних предметів
(або інших фахівців), в інтеграції знань про певний об’єкт вивчення, здобутих засобами різних
навчальних дисциплін.
Фахівці з інших предметів залучаються тоді, коли реалізація мети уроку учителем утруднена:
«вчителеві доводиться розкривати ті сторони виучуваного об’єкту, які не входять у зміст його
предмета, але без яких цілісне уявлення про об'єкт вивчення сформувати не можна». [5].
Із метою вивчення наступності в інтегрованому підході до формування в учнів цілісної
наукової картини природи при вивченні природознавства за новим державним стандартом та
предметів циклу природничих наук у Полтавській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №26
відбувся семінар для вчителів природничих дисциплін. У ході цього семінару був проведений
ряд уроків, зокрема інтегрований урок у 5 класі з теми «Горіння». На цьому уроці вчителем
Подошвелевою О.Г були впроваджені інтеграційні технології для пошуку спільних платформ
зближення предметних знань та отримання нових на стику традиційних. Учитель формує
модель-проект інтегрованого уроку, узгоджуючи навчальну діяльність навколо спільної
освітньої мети. Ним добираються оптимальні методи та прийоми, форми роботи. Картина
сприйняття дійсності постає перед школярами цілісною, твориться «образ світу». Особливо
уважно педагог підійшов до відбору навчального матеріалу та побудови уроку. Тут можна
виділити такі етапи:
1. Добір фактичного матеріалу вчителем до уроку.
2. Виділення основного та допоміжного матеріалу з наступним формуванням смислових
зв’язків.
3. Визначення можливих варіантів інтегрованих зв’язків («контактних» зон) для розкриття
теми уроку.
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Така форма проведення уроку забезпечує повне впровадження принципу наступності між
початковою та основною школою, дозволяє складні поняття хімії 7 класу донести до учнів 5
класу, застосувати здоров’язберігаючі та інформаційно-комунікативні технології.
Тема: «Горіння».
Автор: Подошвелева Ольга Григорівна, вчитель хімії та інформатики Полтавської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №26 Полтавської міської ради Полтавської області,
спеціаліст I категорії.
Мета уроку: формувати життєві компетенції, розвивати пізнавальний інтерес,
спостережливість, вміння порівнювати, узагальнювати, конкретизувати.
Природознавство: продовжувати формувати уявлення про явища природи, виховувати
екологічне мислення, шанобливе ставлення до природи.
Хімія: формувати знання учнів про умови виникнення та припинення горіння; поглибити й
розширити знання учнів про процес горіння.
Безпека життєдіяльності: формувати навички правильного, бережного користування з
вогнем та активних усвідомлених дій під час виникнення пожежі.
Обладнання та реактиви: свічки, підсвічник, запальничка, віртуальний дослід, опорні
конспекти, картки самооцінки, «Дерево пізнання», яблука для «Дерева пізнання», смайлики,
презентація.
Методично–дидактичне забезпечення уроку: ілюстрації із зображенням явищ природи,
підручник «Природознавство».
Тип уроку: інтегрований урок.
Форми та методи: фронтальне опитування, групова форма роботи; робота в парах;
пізнавально-пошуковий творчий метод; розв‘язування ситуаційних задач.
Інтерактивні технології: елементи ейдетики, «Мозковий штурм», «Очікування»,
«Рефлексія».
Погані ми філософи, якщо не можемо пояснити навіть
такий, здавалося б, нескладний процес, як горіння.
Дж. Прістлі
Хід уроку
I. Організаційний етап. Психологічна настанова.
Вчитель. Доброго дня! Сідайте. Діти, сьогодні у нас на уроці присутні гості. Привітайтеся
з ними, будь ласка. Привітання учнями присутніх! (2 учні)
Всіх присутніх сьогодні вітаємо,
Що сподобалось, кажіть.
Вчити природознавство бажаємо.
На уроці не тужіть.
В ньому, звичайно, аси – ми,
Ви із нами познайомтесь,
І покажем вам ази!
Зрозуміть нас не відмовтесь.
Тож уважно слухайте,
Наші думки поважайте,
Та на вус намотуйте.
Що не так, то вибачайте!
(Вчителем видаються картки із завданнями: гра «Хрестики-нулики» та «Знайди
пару», учні працюють біля дошки)
Учитель. Діти! Після таких віршованих рядочків мені
б хотілося звернутися до народної мудрості.
«Від настрою, з яким ти вступаєш у день, залежать твої
успіхи, тому намагайтеся кожного дня знайти його
позитивний початок». Цим позитивним початком,
сподіваюсь, стане сьогодні цей урок, на якому ви покажете,
як багато знаєте й умієте.
Визначте та покажіть свою готовність до уроку. (Приклеїти смайлик настрою на яблуко).
Я впевнена, що з таким настроєм наш урок пройде цікаво, що ви будете добре працювати,
будете активними та уважними.
II. Актуалізація опорних знань
Учитель. Щоб перейти до вивчення нової теми, треба перевірити й закріпити знання,
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отримані на попередніх роках.
Прочитайте вірш і скажіть, про які явища природи йдеться (демонструється анімована
презентація).
«Все навколо живе в русі», —
Шепотів метелик мусі.
Он-де в‘ється мошкара,
Жук наткнувсь на ліхтаря.
Відштовхніть всі охи-ахи,
Гляньте: бігають мурахи.
Черв'ячок повзе повільно,
Всі у русі – вільні-вільні!
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Учні. Механічні явища – рух (в’ється мошкара, бігають мурахи, повзе черв’ячок);
звукові – шепіт метелика; світлові – поширення світла від ліхтаря; теплові – поширення
тепла від ліхтаря.
Учитель. Перевіримо знання шляхом тестування (демонструється інтерактивний тест).
Тест «Ключове слово»
1.
Зміни, що відбуваються з тілами природи називаються: а) ознаками;
б) перетворенням; в) хімічною реакцією; г) явищами.
2.
Які існують види явищ? а) Біологічні, фізичні та хімічні; б) механічні, біологічні
та хімічні; в) фізичні та хімічні; г) біологічні, електричні та хімічні.
3.
Явища, під час яких нові речовини не утворюються, а змінюються розміри,
форма, розташування, агрегатний стан тіл і речовин називаються: а) хімічними; б)
біологічними; в) фізичними; г) механічними.
4.
До ознак хімічних явищ належать: а) виділення газу та поява світла та тепла; б)
зміна кольору; в) утворення осаду; г) усі варіанти відповідей є правильними.
5.
До сприятливих факторів процесу гниття належать: а) вільний доступ повітря;
б) вологість та вільний доступ повітря; в) вологість та обмежений доступ повітря; г)
вологість, бактерії та обмежений доступ повітря.
6.
Явища, під час яких із одних речовин утворюються інші називаються: а)
фізичними; б) хімічними; в) гниттям; г) природніми.
7.
Як по-іншому називають хімічні явища? а) хімічні ознаки; б) хімічні реакції;
в) хімічні процеси; г) усі варіанти відповідей є правильними.
Учитель. Давайте перевіримо ваші варіанти відповідей (увага на екран).
А тепер із отриманих букв складіть ключове слово. Яке слово отримали? Дивимося на
екран. Так, ключовим словом є ГОРІННЯ!
Перевірка виконаних завдань учнями біля дошки
Гра «Знайди пару»
Завдання: встановити відповідність між явищами природи та їх групами.
Групи
Явища природи
явищ
А Хімічні
1. Нагрівання їжі, утворення криги
Б
Механічні
В Теплові

2. Спалах блискавки, світіння електричної лампочки, світло від полум’я
багаття
3. Дзвін, гуркіт грому, пташиний спів

Г Світлові

4. Розряд блискавки, електризація волосся, електрична дуга

Д Звукові

5. Політ ракети, падіння каменя, обертання Землі навколо Сонця

6. Гниття опалого листя, горіння свічки, виверження вулкану
Е
Електричні
Відповіді: А – 6, Б – 5, В – 1, Г – 2, Д – 3, Е
– 4.
Гра «Хрестики-нулики»
Завдання: знайти виграшний шлях (хімічні
явища).
III. Мотивація навчальної діяльності.
Учитель. Сьогодні на уроці ми з вами
продовжуємо
вивчати
хімічні
явища
і
познайомимося з хімічною реакцією, що
відбувається в природі та яку вперше почала
свідомо здійснювати первісна людина – реакцією
горіння. Зверніть увагу на епіграф нашого уроку й спробуйте довести, що ви вмієте не лише
здійснювати реакції горіння, а й пояснювати їх. Тим більше, що людина дуже часто
використовує реакцію горіння у своїй практичній діяльності.
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Учні записують тему уроку в зошити
Тема «Горіння», яку сьогодні будемо вивчати на уроці є досить важливою, оскільки
процес горіння може слугувати як помічником, так і ворогом людини. Ви, певно, чули
вислів: «Вогонь – друг, вогонь –ворог», отже давайте визначимо, за яких умов відбувається
горіння, і за яких можна припинити процес горіння.
Тож мета сьогоднішнього уроку – вивчити та пояснити процес горіння, визначити до
якої групи явищ він належить, а також ознайомитися з умовами виникнення та припинення
горіння.
IV. Засвоєння нових знань.
Учитель. Сьогодні на уроці ми поговоримо про вогонь, який для кожного з нас може
бути і другом, і ворогом. Частіше він є добрим і турботливим другом, який дарує людям
тепло і світло. Уважно послухайте цікаву розповідь вашої однокласниці «Як вогонь
«прийшов» до людей».
Вогонь «прийшов» до людей ще у сиву давнину, коли вони жили в печерах. Поступово люди
навчилися ним користуватися і зрозуміли, що вогонь може стати добрим помічником і
захисником. Тому поступово навчилися приборкувати вогонь і керувати ним. Але як його
викликати? Це було одвічною таємницею для первісної людини, великою загадкою. Вогонь
приходив на землю від блискавки. Тоді люди придумали ось що... Коли від блискавки спалахувало
дерево, то після грози воно ще диміло і в ньому залишався жар. Одного разу людина взяла цей
жар і занесла в печеру, де купкою лежало сухе листя і гілля. Жар дуже пік їй руки, і вона кинула
його на купку, яка вмить спалахнула. Вогонь освітив темну печеру, наповнив її теплом. І
людина зрозуміла, що вогонь є джерелом тепла і світла.
Минуло чимало часу, коли люди зрозуміли, що вони й самі можуть добути вогонь. Одного
разу людина взяла тверду паличку і почала нею наполегливо крутити об суху деревину, щоб
зробити дірочку. І раптом пішов дим! Вона аж злякалася з того дива і кинула деревину в сухий
мох. Мох задимів і звідти вирвався маленький язичок полум‘я. Як же здивувалася людина! Вона
зрозуміла, що зробила відкриття – викликала вогонь. Тепер вогонь можна було викликати тоді,
коли це було потрібно!
Учитель. Що це за диво, в якому є ласка і доброта, тепло і світло? Та коли він виходить
із-під контролю, то стає страшенним ворогом, злим і безпощадним. Коли вогонь буває
людині другом? (Відповіді дітей.)
Учитель. А коли він буває ворогом? (Відповіді дітей.)
Для того, щоб речовина загорілася, потрібні певні умови.
Умови, за яких відбувається горіння
Більшість реакцій горіння – це взаємодія простих і складних речовин з киснем. Щоб
відбулося горіння, необхідні дві умови. Перша умова – це вільний доступ повітря. Друга
умова – речовина починає горіти, якщо її температура досягає температури займання.
Наприклад, скільки б ми не користувалися газовою плитою, металева підставка для посуду
не згорить. Проте варто необачно поставити на плиту поліетиленовий посуд, як він одразу
плавиться і загорається. Це тому, що для речовини поліетилену, з якої виготовлено цей
посуд, температура полум’я плити вища за температуру займання.
Для кожної речовини існує своя температура, за якої вона загоряється, наприклад, для
дерева ця температура становить близько 270 °С, для вуглецю — 350 °С, для білого фосфору –
близько 40 °С, для азоту – близько 2500 °С. Для досягнення температури займання речовину
підпалюють. Речовина, що зайнялася, продовжує горіти самостійно, оскільки в процесі горіння
виділяється велика кількість теплоти, за рахунок якої поступово нагрівається наступна порція
речовини.
Віртуальна лабораторія. Запалимо 3 свічки і накриємо скляним циліндром.
Палає свічка. Це – процес горіння, хімічна
реакція, під час якої внутрішня енергія
перетворюється у теплову. Полум‘я таке
гаряче, що частина внутрішньої енергії
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Рис. 1. Дослід зі свічкою
перетворюється на випромінювання. Полум‘я
Доки свічки горіли під ковпаком, від світиться, і це – головне призначення свічки.
них в усі боки поширювалося світло. Однак лише невелика частина енергії палива
Доторкнувшись до ковпака рукою, відчуємо перетворюється у світлову енергію видимого
тепло. Деякий час вони продовжують горіти, діапазону. Основна частина випромінювання
а потім гаснуть.
свічки – це невидиме інфрачервоне (або
Учитель.
Яке
явище
ми теплове) випромінювання.
спостерігаємо?
Учні. Хімічне явище, горіння.
Горіння – це хімічне явище, ознакою якого є виділення світла і тепла.
Учитель. Чому свічка згасла?
Учні. Це сталося тому, що під циліндром не залишилося кисню (рис. 1).
Учитель. Отже, діти, знайдіть у підручнику які умови необхідні, для того, щоб
відбулося горіння?
Учні. Вільний доступ повітря (наявність кисню); нагрівання речовини до температури,
що вища від температури займання; наявність горючої речовини.
Учитель. Тепер, коли ми з’ясували умови горіння, легко визначитися з відповіддю на
інше питання – а як припинити горіння?
Учні. Припинити доступ повітря і знизити температуру до рівня нижче температури
займання речовини.
Учитель. Діти, мабуть, більшості з вас доводилося подорожувати, а значить бути в
ролі туристів. Тому вам буде нескладно відповісти на наступне питання.
Туристи обов’язково повинні засипати місце розпалювання вогнища землею і залити
водою. Для чого це потрібно?
Учні. Щоб запобігти нагріванню решток вогнища до температури займання і тим самим
уберегти ліс від пожежі.
ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА
Учитель. Діти, хто дивився телепередачу «Танцюють всі»? Правда, цікава? Там 20
найкращих танцюристів України змагалися за головний приз. Ми не будемо ні за що
змагатися, та все ж таки зайдемо до цієї студії і трішки потанцюємо разом із улюбленими
героями. Отже, ми на передачі «Танцюють всі».
Проводимо фізкультхвилинку «Ап-чих» – демонструється відео
Учитель. Всі веселі, всі здорові, далі вчитись всі готові?
Проблемне питання: За якими ознаками можна відрізнити процес горіння від інших
хімічних реакцій?
Учні. За появою світла і тепла.
Учитель. Корисна дія вогню відбувається завдяки знанням основ пожежної безпеки.
Так, знати Правила Пожежної Безпеки (ППБ) – потрібно всім і всюди: у побуті, на
виробництві. Безпечне використання вогню характеризується відсутністю пожеж, а також
збереженням матеріальних цінностей. Усе що має сім’я: житло, меблі, побутове приладдя,
придбане нелегкою працею батьків протягом життя, можна втратити за годину–дві, якщо
допустити пустощі з вогнем у приміщенні.
Важливо пам’ятати, що легше запобігти пожежі, ніж її погасити. Тому під час роботи з
вогнем і вогненебезпечними речовинами та матеріалами треба дотримуватися правил
пожежної безпеки, бути особливо обережним.
Демонстрування відеофрагменту мультфільму 101
Учитель. Діти, ви переконались, що з вогнем необхідно поводитись обережно,
дотримуватись правил протипожежної безпеки. І тоді ніколи не доведеться дзвонити 101.
Хто може розповісти, як правильно викликати пожежну службу для гасіння пожежі?
Учні. Набрати номер 101 – назвати адресу, за якою сталася пожежа. Повідомити, що
горить, назвати прізвище, відповідаючи чітко й докладно на всі запитання диспетчера.
V. Розв’язування завдань.
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Гра «Хвилинка ейдетики»
Учитель. Ваше завдання із запропонованих іменників і дієслів за 30 секунд скласти 6
асоціативних пар.
Вогонь, дим, палаюча синтетика, вода, пісок, піна.
Обпектися, заливати, засипати, тушити, задихнутися, отруїтися.
Наприклад, вогонь – обгоріти.
VI. Узагальнення й систематизація знань.
Учитель. Діти, підсумовуючи матеріал сьогоднішнього уроку, пропоную пограти в гру
«Так чи ні». Умови проведення гри: учні плескають у долоні, коли вчитель зачитує правильні
твердження.

Першою хімічною реакцією, яку людина почала здійснювати свідомо, була
реакція горіння; (+)

Процес горіння відбувається повільно з виділенням світла та тепла; (–)

Кисень підтримує горіння; (+)

Головною умовою виникнення горіння є наявність горючої речовини; (–)

Для припинення горіння слід припинити доступ повітря та знизити температуру
до рівня нижче температури займання речовини (+)

Номер екстреного виклику пожежної служби 102. (–)
Учитель. Пам’ятайте, що корисна дія вогню відбувається завдяки знанням основ
пожежної безпеки. Ми з вами живемо в інформаційно насичений час, коли людство вже
багато знає про процес горіння. А тому вам, діти, потрібно добре вчитися, щоб засвоїти
знання, одержані людством, і рухатися вперед. Перед вами дуже багато непізнаного,
невідкритого. І вам, юні природознавці, ще належить зробити великі відкриття, спираючись
на одержані сьогодні знання.
VII. Домашнє завдання. Розміщене на Щоденник.ua – шкільній освітній мережі.
1. Вивчити §16.
2. Утворивши групу з 4-5 учнів і, користуючись різними джерелами інформації, у тому
числі Інтернетом, розробити міні-проект на тему «Опале листя: користь чи шкода?».
Виконуючи проект, підготувати відповіді на такі питання:

У яких дерев вашої місцевості опадає листя?

Що відбувається з опалим листям у природі і яке це має значення?

Як людина використовує опале листя?

У чому полягає користь від опалого листя?

Чим шкодить опале листя?
VIII. Письмова рефлексія.
Учитель. Чи сподобався вам урок? А що найбільше запам’яталося? Запишіть свої
міркування на яблучку «Що я зрозумів (зрозуміла) сьогодні на уроці» і після закінчення
уроку розташуйте їх на «Дереві пізнання».
Давайте підведемо підсумки уроку і порахуємо в картках самооцінки загальну кількість
балів, яку ви набрали за виконані завдання. (Діти рахують).
Дякую вам за роботу на уроці.
Отже, на інтегрованих уроках школярі отримують більш глибокі знання та можливість
ширше дивитись на світ, комплексно сприймати навколишнє середовище. Формувати в учнів
цілісну наукову картини природи – одне з головних завдань сучасної школи.
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Т. О. Півень, О. Г. Подошвелева
ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ ЦІЛІСНОЇ НАУКОВОЇ КАРТИНИ ПРИРОДИ ПРИ ВИВЧЕННІ
ПРИРОДОЗНАВСТВА В ОСНОВНІЙ ШКОЛІ
Актуальність матеріалу, викладеного у статті, зумовлена необхідністю розв‘язання суперечності між
всезростаючою кількістю знань і обмеженими людськими ресурсами, що помітно впливають на зниження
зацікавленості учнів при вивченні природознавства. Вирішення цієї проблеми можливе завдяки побудові
навчання в загальноосвітній школі на основі інтеграції фундаментальних дисциплін.
На інтегрованих уроках школярі отримують більш глибокі знання та можливість ширше дивитись на
світ, комплексно сприймати навколишнє середовище. Формувати в учнів цілісну наукову картини природи –
одне з головних завдань сучасної школи.
Т. А. Пивень, А. Г. Подошвелева
ФОРМИРОВАНИЕ У УЧЕНИКОВ ЦЕЛОСТНОГО НАУЧНОЙ КАРТИНЫ ПРИРОДЫ ПРИ ИЗУЧЕНИИ
ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ
Актуальность материала, изложенного в статье, обусловлена необходимостью разрешения
противоречия между возрастающей количеством знаний и ограниченными человеческими ресурсами, заметно
влияют на снижение заинтересованности учащихся при изучении природоведения. Решение этой проблемы
возможно благодаря построению обучения в общеобразовательной школе на основе интеграции
фундаментальных дисциплин.
На интегрированных уроках школьники получают более глубокие знания и возможность шире смотреть
на мир, комплексно воспринимать окружающую среду. Формировать у учащихся целостную научную картины
природы - одна из главных задач современной школы.
T.A. Piven, O.G. Podoshveleva
HOLISTIC DEVELOPMENT OF STUDENTS' SCIENTIFIC PICTURE NATURE THE STUDY OF
NATURAL IN THE ELEMENTARY SCHOOL
The relevance of material presented in the article, due to the need to resolve the contradiction between the
increased amount of knowledge and limited human resources, which significantly affect the decrease in students'
interest in studying science. The solution to this problem is possible due to the construction of a secondary school
education through the integration of basic sciences.
In integrated classes students get a deeper knowledge and wider opportunity to see the world, take a complex
environment. To form in students a coherent scientific picture of nature - one of the main tasks of the modern school.

УДК 371.03
І. В. Бредун
(м. Полтава)
ОРГАНІЗАЦІЯ ІНТЕГРОВАНОГО НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ
Постановка проблеми. Освіта й виховання сучасної молодої людини, її гармонійний
розвиток вимагають органічного поєднання комплексу знань, умінь і навичок, які
набуваються в процесі засвоєння шкільних предметів. Реформа освіти в Україні передбачає
оволодіння учнями глибокими й міцними знаннями основ наук, засвоєння провідних ідей
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навчальних дисциплін, вироблення комунікативних умінь і навичок гармонійно розвиненої
особистості, громадянина і патріота нашої держави. Сьогодні змінюється стратегія і тактика
навчання рідної мови та літератури. Пошуки нових форм, методів удосконалення системи
мовної освіти в загальноосвітній школі привели до використання інтегрованих підходів
навчання.
Ідея такого навчання нині надзвичайно актуальна,оскільки з її успішною методичною
реалізацією передбачається досягнення мети якісної освіти, тобто освіти конкурентоздатної,
спроможної забезпечити людині самостійно досягти тієї чи іншої життєвої цілі, творчо
самостверджуватися в різних соціальних сферах. Інтегровані уроки характеризуються
глибиною, високою інформативністю, фундаментальністю, різноплановістю, що сприяє
підвищенню мотивації учнів, і як наслідок – підвищенню рівня їхніх знань.
Аналіз досліджень і публікацій. Інтеграція – одне із найстаріших понять в історії
розвитку науки. Ідея про єдність наукових знань простежувалась у кращих мислителів різних
часів (Платон, Аристотель, Кант).
Уперше поняття "інтеграція" було використано в ХVII столітті Я. Коменським у праці
"Велика дидактика" : "Все, що знаходиться у взаємозв'язку, повинно викладатися у такому ж
взаємозв'язку" [5].
У ХІХ столітті К.Ушинський зробив найбільший внесок у розробку інтегрованих
курсів. Він розробив модель, структуру, напрямки інтеграції. За допомогою інтеграції
письма і читання йому вдалося створити аналітико-синтетичний метод вивчення грамоти.
На думку О. Біляєва, інтеграція може бути повною або частковою. Повна інтеграція
об'єднує різні навчальні предмети, дає змогу залучати подібні відомості із суміжних
дисциплін, що сприяє цілісному та різнобічному засвоєнню знань. Вона найчастіше
застосовується у начальних закладах далекого зарубіжжя, де, наприклад, письмо, читання,
усне мовлення об'єднані в мистецтво мовлення. Суть часткової інтеграції полягає в
поєднанні матеріалу з різних дисциплін, підпорядкованих одній темі. На цій основі і
будуються інтегровані заняття [2].
Проблема інтегрованого навчання в школах різних типів є предметом наукового
інтересу багатьох дослідників. Цю тему обгрунтував Т.Усатенко в статті «Інтеграція змісту
освіти та навчання мови». На думку науковця, "реалізація ідей інтеграції і гуманітаризації
передбачає докорінну перебудову не лише педагогічного мислення, а й усієї системи освіти –
вихід учителя за межі власного предмета. Настав час осмислювати фактичний матеріал з
позиції філософії, здійснювати міжпредметні зв’язки, усвідомивши місце своєї дисципліни в
загальній системі культури" [7].
Ідея інтеграції навчання на сучасному етапі приваблює багатьох учених як у нашій
країні, так і за її межами. Вивченню інтегрованого заняття велику увагу приділяв Скаткін М..
У статті «Проблеми сучасної дидактики» зазначає,що предметна структура навчального
плану приховує в собі небезпеку того, що "ціле буде затулено його окремими частинами, що
з-за дерев не стане видно лісу. Щоб уникнути цієї небезпеки, необхідно у змісті навчання
забезпечити синтез, інтеграцію, поєднання частин в єдине ціле. Це реалізується шляхом
міжпредметних зв’язків" [6]. Міжпредметні зв’язки є основою інтеграції мови з іншими
предметами: літературою, народознавством, історією, географією, образотворчим
мистецтвом.
Уперше питання взаємозв'язку викладання мови та літератури в методичному плані
було порушено Ф.Буслаєвим. На його думку, читання твору повинно стати основою для
теоретичних знань, практичних умінь та навичок. Думка науковця не втратила своєї
значущості і сьогодні, особливо відносно трьох елементів системи вивчення літератури –
читання і розбору твору, висновків з теорії літератури і письмової роботи, де виявляється
взаємозв'язок викладання літератури й мови.
На жаль, у більшості навчальних
закладах превалюють інтегровані заняття української мови у поєднанні з літературою, рідше
- з музикою, живописом, історією.
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Аналіз літератури з даної проблеми дає підстави стверджувати, що вищезгадані праці,
торкаючись об'єкта дослідження з різних сторін, не висвітлюють питань реалізації
інтегративного підходу на уроках рідної мови та літератури ґрунтовно та цілісно, а також
мало уваги приділяється методиці проведення інтегрованого уроку.
Формування цілей статті. Мета статті полягає в теоретичному обґрунтуванні та
практичному доведенні доцільності використання інтегрованого навчання у процесі
вивчення української мови та літератури.
Виклад основного матеріалу. Одним із продуктивних шляхів перетворення сучасної
школи, усунення суперечностей між великим обсягом інформації та можливістю її засвоєння
дітьми є інтеграція. Саме вона сприяє подоланню фрагментарності та мозаїчності знань
школярів, забезпечує оволодіння комплексними знаннями, системою універсальних
людських цінностей, служить формуванню системно – цілісного погляду на світ.
Слід пам'ятати, що інтеграція - це не поєднання, а взаємопроникнення двох або більше
предметів. Це не просто поєднання частин, а об'єднання їх у єдине ціле на основі спільного
підходу. На сьогодні намітилася тенденція до використання в навчально-виховному процесі
уроків нового типу, який названо інтегрованим. Інтегрований урок - органічне поєднання в
уроці відомостей інших навчальних предметів навколо однієї теми, що сприяє
інформаційному збагаченню сприйняття, мислення і почуттів учнів за рахунок залучення
цікавого матеріалу, що також дає змогу з різних сторін пізнати якесь явище, поняття, досягти
цілісності знань.
Під час планування інтегрованих занять слід звернути увагу на необхідність
• правильно визначити головну мету заняття (поєднуються блоки знань);
• взяти зі змісту дисциплін ті відомості, що необхідні для реалізації мети;
• установити значну кількість зв'язків у змісті навчального матеріалу;
• планувати частини інтегрованого змісту так, щоб стати необхідною ланкою заняття й
отримати остаточне завершення;
• ретельно обирати методи і засоби навчання, визначати навантаження учнів на уроці.
Структура інтегрованого уроку:
І.Вступ:
- мета;
- постановка завдання;
- актуалізація.
ІІ. Основна частина передбачає різні варіанти – диспут, семінар, вікторина, гра тощо.
ІІІ. Висновок:
- відповіді на проблемні питання;
- підбиття підсумків роботи учнів;
- домашнє завдання.
Інтегрований урок, як і звичайний традиційний урок, направлений на досягнення
триєдиної мети. Плануючи його, слід враховувати основні положення, за якими він
повинен будуватися:
• використання нових досягнень науки, передової педагогічної практики; побудова
уроку на основі закономірностей навчально-виховного процесу.
• інформація на уроці в оптимальному співвідношенні всіх дидактичних принципів і
правил;
• забезпечення належних умов для продуктивної пізнавальної діяльності учнів з
врахуванням їх інтересів, здібностей і потреб;
• зв’язок з раніше засвоєними знаннями і вміннями, опора на досягнутий рівень
розвитку учнів;
• мотивація й активізація розвитку всіх сфер особистості;
• логічність і емоційність усіх етапів навчально-виховної діяльності;
• ефективність використання педагогічних засобів;
• формування практично необхідних знань, умінь, навичок, раціональних прийомів
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мислення і діяльності;
• формування вміння вчитися, потреби постійно поповнювати об’єм знань;
• ретельна діяльність, прогнозування, проектування і планування кожного уроку;
• зв’язок з життям, особистим досвідом учнів.
З урахуванням цього загальні вимоги до уроку конкретизуються в дидактичних,
виховних і розвиваючих вимогах.
До дидактичних (навчальних) вимог належать:
- чітке визначення задач кожного предмета, що інтегруються на уроці;
- раціоналізація інформаційного навчання уроку, оптимізація інтегрованого змісту з
урахуванням соціальних і особистих потреб;
- раціональне поєднання різноманітних форм і методів;
- творчий підхід до формування структури уроку;
- забезпечення оперативного зворотного зв’язку.
Виховні вимоги до інтегрованого уроку включають:
- визначення виховних можливостей навчального матеріалу, діяльності на урок;
- постановку тільки тих виховних завдань, які органічно витікають із цілей і змісту
навчальної роботи;
- формування життєво необхідних якостей: охайності, відповідальності, самостійності,
уважності, чесності, колективізму тощо;
- увага і гуманне ставлення до учнів, дотримання вимог педагогічного такту,
співробітництво зі школярами і зацікавленість у інших успіхах.
До розвивальних вимог належать:
- формування і розвиток в учнів позитивних мотивів навчально-пізнавальної діяльності,
інтересів, творчої ініціативи і активності;
- вивчення та врахування рівня розвитку і психологічних особливостей учнів,
проектування «зони найближчого розвитку»;
- проведення інтегрованого уроку на випереджаючому рівні, стимулювання нових
якісних змін у розвитку.
На сьогодні можливості для інтеграції досить широкі, але важливо, щоб не було
перевантаження школярів враженнями, щоб він був не мозаїкою окремих картин, а слугував
одній меті. Для цього учителю треба завчасно проаналізувати календарні планування й
обрати ті питання з програми, які близькі за метою використання. Так у 5 класі,
знайомлячи своїх вихованців із темою «Звертання», можна використати знання з музики
(правильно інтонувати українські народні пісні). Описуючи місцевість за власними
спостереженнями у 8 класі, – поглибити поняття про рельєф, топоніміку, типи рослинності.
Повторити основні події української історії, розвивати вміння аналізувати історичні події,
робити самостійні висновки, виховувати патріотичні почуття допоможе історична наука під
час написання контрольного твору в 11 класі на суспільну тему «Уроки історії, які ми
маємо знати».
Ефективним засобом формування інтегративних умінь і навичок є різноманітні
міжпредметні зв'язки (з історією, етикою, математикою, літературою, географією,
живописом, музикою, народознавством тощо), що являють собою короткі принагідні
вкраплення в урок відомостей питань з матеріалу інших предметів, які сприяють глибшому
сприйманню та осмисленню виучуваного поняття або явища. Під час вивчення іменника,
наприклад, можна використати уривок із повісті Степана Васильченка "У бур’янах".
Слухаючи текст, учні виписують слова, що відповідають на питання "хто?", "що?".
"Уночі була гроза, а ранок видався ясний на диво. Небо чисте, лагідне-лагідне, що,
дивлячись на нього, мимохіть осміхнешся. Сонце веселе, тепле, бадьоре. На бур’янах рясніли
блискучими діамантами краплі нічного дощу, світились, як із золота ковані, листочки глухої
кропиви, круто пахли високі буйні ромашки, і дух його мішався з вранішнім димом, що
викочувався клубками із бовдура в сусідній хаті".
Виписані дітьми слова (гроза, ранок, небо, сонце і т.д.) використовуються в бесіді про
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світ предметів, що оточує нас. Учитель підводить учнів до розуміння, що називається
предметом у граматиці. На цій основі формулюється визначення іменника.
Під час вивчення лексики у 5 класі часто використовую уривки із твору Степана
Васильченка "Дитинство Шевченка". Наприклад, батько поета в розмові про навчання
Тараса каже дякові:
Та він у нас не такий уже розбіяка, як його уславили, як до нього добре – він удвічі
добрий. Тонкослізний – що жалісне почує, зараз плакать. Ну й упертий, нема чого ховати.
У даному разі слово "тонкослізний" характеризує здатність не тільки почути, а й
відгукнутись душею на чиїсь страждання, чиєсь горе, чужі муки. Учням пропоную
дібрати синоніми до слова "тонкослізний", скласти із ним речення.
(Слова для довідок: чуйний, чуткий, чутливий, співчутливий, вразливий).
Здійснюючи взаємозв’язки між мовою та літературою, необхідно широко
використовувати на уроках матеріали фольклору.
Фольклорні тексти бажано використовувати в процесі опрацювання багатьох розділів
програми з мови. Так, наприклад, до прислів’їв та приказок слід звертатися під час вивчення
іменника, дієслова: Як у воду глянув. Не все те золото, що блищить. Неправдою світ
пройдеш, та назад не вернешся; під час вивчення займенників, числівників: Яка шана, така й
дяка. Яка хата, така й правда. Той Іван, та не та шапка. За одного битого двох небитих дають.
Не той друг, хто медом маже, а той друг, хто правду скаже і т.д.
Діти дуже люблять, коли їм під час пояснення чи закріплення пропонують пригадати
народні приказки та прислів’я, які ілюструють виучуване правило. Таке завдання вони
сприймають як запрошення до змагання.
Висновки. Щоб збагатити знання учнів з мови, навчити школярів володіти її
багатствами, сприймати глибинну сутність творів літератури, дуалізм у підході до слова,
шлях тут має бути один – забезпечення міжпредметних зв'язків у викладанні мови та
літератури, зв'язків продуманих, науково обґрунтованих, які б давали можливість не лише
засвоїти граматичні закономірності мови, а й навчитися яскраво, виразно й переконливо
висловлювати в усній та писемній формах свої думки, глибоко сприймати й розуміти мову
образів літератури.
Інтегровані уроки спонукають учителів до творчої роботи у навчанні української мови,
розвивають творчі здібності учнів, дослідницькі вміння й навички, привчають до
самостійності, індивідуальної, диференційованої роботи, що допомагає краще засвоїти
матеріал, але вимагають збільшення щільності уроку та значної витрати часу на їх
підготовку.
На основі вищесказаного можна зробити висновки:
- інтеграційні процеси в шкільній освіті необхідні;
- інтеграційні процеси на уроках української мови та літератури є актуальними;
- дане питання на сьогодні має слабу популяризацію і це треба змінити;
- від упровадження інтегрованих уроків виграє в першу чергу учень;
- від тісної співпраці над розробкою таких уроків зростає творчий потенціал учителя;
- упровадження інтеграційних процесів у педагогічну практику сприяє виконанню
завдань сучасного етапу розвитку освіти.
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І. В. Бредун
ОРГАНІЗАЦІЯ ІНТЕГРОВАНОГО НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І
ЛІТЕРАТУРИ
Щоб збагатити знання учнів з мови, навчити школярів володіти її багатствами, сприймати глибинну
сутність творів літератури, дуалізм у підході до слова, шлях тут має бути один – забезпечення
міжпредметних зв'язків у викладанні мови та літератури, зв'язків продуманих, науково обґрунтованих, які б
давали можливість не лише засвоїти граматичні закономірності мови, а й навчитися яскраво, виразно й
переконливо висловлювати в усній та писемній формах свої думки, глибоко сприймати й розуміти мову образів
літератури.
Ключові слова: інтегроване навчання, українська мова і література., міжпредметні зв‘язки.
И. В. Бредун
ОРГАНИЗАЦИЯ ИНТЕГРИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ УКРАИНСКОГО
ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ
Чтобы обогатить знания учащихся по языку, научить школьников владеть ее богатствами,
воспринимать глубинную сущность произведений литературы, дуализм в подходе к слову, путь здесь должен
быть один - обеспечение межпредметных связей в преподавании языка и литературы, связей продуманных,
научно обоснованных, которые бы давали возможность не только усвоить грамматические закономерности
языка, но и научиться ярко, выразительно и убедительно выражать в устной и письменной формах свои
мысли, глубоко воспринимать и понимать язык образов литературы.
Ключевые слова: интегрированное обучение, украинский язык и литература., Межпредметные связи.
IV Bredun
ORGANIZATION OF INTEGRATED LEARNING PROCESS STUDY OF UKRAINIAN LANGUAGE AND
LITERATURE
To enrich students' knowledge of the language, teach students to have its resources, take a deep essence of
literary, dualism in approach by the way, the way this has to be one - providing interdisciplinary connections in the
teaching of language and literature connections thoughtful, scientifically grounded, which would give the opportunity
not only to learn the grammatical patterns of the language, but also learn brightly, clearly and convincingly express
orally and in writing their thoughts deeply perceive and understand speech recognition literature.
Keywords: integrated teaching Ukrainian language and literature., Interdisciplinary communication.
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Полтава-2008
1. Введено вперше
2. Розробники освітньо-кваліфікаційної характеристики:
Ільченко Віра Романівна, дійсний член АПН України, д.п.н., професор кафедри
методики і змісту освіти Полтавського обласного інституту післядипломної
педагогічної освіти, директор науково-методичного центру інтеграції змісту освіти
АПН;
Гуз Костянтин Жоржович, д.п.н. професор кафедри методики і змісту освіти
Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, заступник
директора науково-методичного центру інтеграції змісту освіти АПН, ст.н.с. Інституту
педагогіки АПН України.
Гриньова М.В., доктор пед. наук, професор, декан природничого факультету
Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка.
Козак І.О., методист біології і природознавства Полтавського обласного
інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського.
ВСТУП
Політично-економічні та культурні перетворення в суспільстві викликали необхідність
розвитку системи освіти та зміну освітньої парадигми, в основі якої лежать загальні тенденції
гуманізації, гуманітаризації освітніх процесів, інтеграції змісту освіти, переходу від
вузькопредметного формування його до галузевого.
У типовому навчальному плані з’явилися нові предмети, зокрема, предмет
природознавство у 5-6 класах основної школи та у 10-12 класах профільної школи – суспільногуманітарного, філологічного, художньо-естетичного напрямів. За цими типовими навчальними
планами будуть навчатися профілі: історичний, правовий, філософський, економічний,
української філології, іноземної філології, історико-філологічний, художньо-естетичний. На
сучасному етапі реформування освіти жоден педагогічний ВНЗ не готує спеціальність із
спеціальності 7.010103 «Педагогіка і методика середньої освіти. Природознавство» із
зазначеної спеціальності, в той час як із 2005 року в школах країни вивчається предмет
«Природознавство» у 5 класах, з 2006 року у 6 класах, з 2010 року має вивчатися в 10-12
класах.
Існує об’єктивна необхідність в найкоротший термін підготувати спеціаліста зі
спеціальності 7.010103 – Природознавство. Це можливо досягти засобом надання другої
спеціальності та освіти спеціаліста, який оволодіє необхідним змістом освіти на базі освіти
спеціалістів природничих дисциплін.
До таких спеціалістів можна віднести спеціальності 7.101011 – біологія і хімія, хімія і
біологія, фізика. Інститут післядипломної педагогічної освіти при наявності матеріальної бази
кадрового та навчально-методичного забезпечення підготовки спеціальності 7.010103
«Педагогіка і методика середньої освіти. Природознавство» мають можливості оперативно
підготувати необхідні на даному етапі розвитку освіти кадри на заочній формі навчання.
Інститути післядипломної педагогічної освіти мають тісні зв’язки з методичними службами
області для виявлення запитів шкіл і організації самостійної роботи вчителів під час заочної
форми навчання.
Кваліфікаційна характеристика є державним документом, який встановлює:
– професійне призначення та умови використання спеціаліста з педагогічної освіти за
спеціальностю 7.010103 – «Педагогіка і методика середньої освіти. Природознавство».
– кваліфікаційні вимоги до спеціальності 7.010103;
– вимоги до атестації випускників вищих навчальних закладів, що надають другу
вищу освіту;
– – відповідальність за якість підготовки і використання випускників вищих
навчальних закладів з другої вищої освіти.
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ОКХ встановлює галузеві кваліфікаційні вимоги до соціально-виробничої діяльності
випускника навчального закладу післядипломної педагогічної освіти і державні вимоги до
властивостей та якостей особи, яка здобула відповідний освітній рівень даного фахового
спрямування.
Стандарт використовується у процесі:
– визначення первинних посад випускників вищих навчальних закладів та умов їх
використання;
– визначення об’єкта і цілей освітньої та професійної підготовки;
– розроблення та коригування освітньо-професійної програми підготовки фахівців;
– розроблення засобів діагностики якості освітньо-професійної підготовки фахівців;
– визначення змісту навчання як бази для оволодіння новими спеціальностями,
кваліфікаціями;
– визначення змісту навчання у системі перепідготовки та підвищення кваліфікації
кадрів;
– атестації випускників вищих навчальних закладів та сертифікації фахівців;
– укладання договорів або контрактів щодо підготовки фахівці - - визначення критеріїв
професійного вибору;
– прогнозування потреби у фахівцях і планування їх підготовки;
– обґрунтування переліків спеціальностей та спеціалізацій вищої освіти;
– визначення кваліфікації фахівців;
– працевлаштування та аналізу використання випускників вищих навчальних закладів.
Цей стандарт є обов’язковим для Полтавського обласного інституту післядипломної
педагогічної освіти імені М.В.Остроградського де здійснюють перепідготовку фахівці освітньокваліфікаційного рівня ―спеціаліст‖ спеціальності – 7.010103 «Педагогіка і методика середньої
освіти. Природознавство» з нормативним терміном навчання один рік шість місяців для
заочної форми на основі освітньо-кваліфікаційного рівня ―спеціаліст‖ інших педагогічних вище
вказаних спеціальностей.
Стандарт установлює:
 професійне призначення та умови використання випускників вищих навчальних
закладів у вигляді переліку первинних посад, виробничих
функцій і типових завдань діяльності;
 вимоги до державної атестації якості освітньої та професійної підготовки
випускників вищих навчальних закладів;
 відповідальність за якість освітньої та професійної підготовки випускників.
Стандарт є обов’язковим для Полтавського обласного інституту післядипломної
педагогічної освіти імені М.В.Остроградського де здійснюють перепідготовку фахівці зі
спеціальностей 7.010103. Хімія. Біологія. Фізика. Підприємства, установи, організації повинні
згідно з чинним законодавством забезпечити необхідні умови для використання фахівців
відповідно до здобутих ними (через перепідготовку) у навчальному закладі кваліфікації.
Кваліфікаційна характеристика вчителя природознавства
Освітньо-кваліфікаційна характеристика
вчителя природознавства складена з
урахуванням вимог Законів України «Про вищу освіту»,«Про загальну середню освіту»,
державної національної програми «Освіта», Національної доктрини розвитку освіти України,
концепції розвитку загальної середньої освіти, Концепції профільного навчання у старшій
школі, Державних стандартів освіти – галузь «Природознавство», в яких важливим завданням
на сучасному етапі розвитку освіти передбачено активне впровадження цілісної природничонаукової освіти в загальноосвітніх навчальних навчальних закладах, ефективну підготовку
вчителів для викладання змісту природничо-наукової освіти.
Освітньо-кваліфікаційна характеристика
вчителя природознавства є основним
стандартом для надання вчителем природничих дисциплін другої спеціальності вчителя
природознавства.
Сфера та види професійної діяльності вчителя природознавства
Вчитель природознавства готується до здійснення навчальної-виховної , науковометодичної та організаційно-управлінської діяльності в середніх навчальних закладах.
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Фахівець має бути підготовлений до викладання предмету «Природознавство» за інваріантною
складовою навчального плану основної і профільної школи, а також предмету «Людина і
природа».
Згідно з кваліфікацією вчитель природознавства має здійснювати такі види професійної
діяльності:
навчання основ природознавства, формування природничо-наукової картини
світу, образу природи, виховання та розвиток учнів засобами природничих
знань на уроці та в позакласній діяльності;
навчання основ природознавства з урахуванням професійної орієнтації;
науково-методичну та організаційно-методичну роботу з використанням у
навчальному процесі інформаційних, мультимедійних технологій навчання
основ природознавства, в тому числі інноваційних технологій викладання
предмету;
виховну діяльність.
Кваліфікаційні вимоги до спеціалістів
«Педагогіка і методика середньої освіти. Природознавство».
Загальні вимоги
Спеціаліст з предмету «Природознавство» відповідає таким вимогам:
– знати про основні зміни в освіті в напрямку гуманітаризації, гуманізації, інтеграції
змісту освіти, формування цілісності знань, мислення учнів;
– мати цілісне уявлення про зміст стандарту освітньої галузі «Природознавство», про
можливості викладання компонентів освітньої галузі «Природознавство», роль і місце
інтегрованих курсів з природознавства у природничо-науковій освіті та формуванні наукового
світогляду, адекватного дійсності образу світу учнів;
– бути здатним до професійного вдосконалення;
– вміти на науковій основі організувати свою працю, володіти комп'ютерними методами
збирання, зберігання та обробки інформації, що застосовується у сфері його професійної
діяльності;
– розуміти сутність і соціальне значення своєї майбутньої професії, основні дисципліни з
конкретної галузі своєї діяльності, бачити їх взаємозв'язок у цілісній системі знань про природу
і довкілля.
– бути здатним поставити мету та сформулювати завдання, пов'язані із реалізацією
професійних функцій, уміти використовувати для їх вирішення знання, вміння, навички,
компетентності, набуті під час вивчення ним дисциплін навчального плану.
Вимоги до знань та умінь за циклами гуманітарних,
та соціально-філософських дисциплін
Спеціаліст повинен знати:
– умови формування цілісної особистості, роль її життєствердного образу природи у
відповідальності за збереження життя, природи, культури, розумінні ролі насильства та
ненасильства в історії і людській поведінці, моральних зобов'язань людини;
– основні державні документи з питань розвитку освіти та виховання стосовно цілісності
знань учнів, формування у них наукової картини світу, її роль в особистісному розвитку учнів;
– навички аналізу навчально-виховних ситуацій та визначення педагогічних завдань під
час навчання природознавству, знань про природу;
– роль природознавства, природничо-наукової картини світу як феномену культури у
людській життєдіяльності, способи надання, збереження та передачі досвіду духовного
освоєння як базисних цінностей культури;
— дисципліни гуманітарного й соціально-економічного циклу, зокрема, суспільне
значення природознавства, філософські основи природознавства, психологічні основи
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природознавства, методики використання краєзнавчого матеріалу на уроках природознавства,
сучасні педтехнології у викладанні природознавства.
Спеціаліст повинен уміти:
– вільно володіти державною мовою України;
– обґрунтовувати суспільну роль природознавства, як невід’ємної складової екологічної
культури людства, конкурентноздатності суспільства;
– бути здатним до діалогу як способу ставлення до культури і суспільства;
Вимоги до знань та умінь за циклами фундаментальних та професійно-орієнтованих
дисциплін
Спеціаліст повинен знати:
– зв’язок природознавства, еволюції природничо-наукової картини світу з розвитком
цивілізації, екологічної культури людства;
– дидактичні основи формування цілісності знань учнів про природу;
– методичну систему викладання цілісного змісту освітньої галузі «Природознавство»;
– методи психолого-педагогічної діагностики сформованості у дітей різного віку
фундаментальних знань про природу, природничо-наукової картини світу, екологічної
культури;
– нові педагогічні технології навчання природознавству;
– сучасні вимоги до обладнання навчальних кабінетів з природознавства та допоміжних
приміщень, екологічних стежин;
– значення краєзнавчого матеріалу у вивчення природознавчих курсів, патріотичному
вихованні учнів;
– основні напрями та перспективи оновлення і розвитку національної освіти і
педагогічної науки, засобів і способів збору та систематизації, узагальнення і використання
інформації, проведення дослідницької та методичної роботи за фахом, підготовки
інформаційних і науково-методичних матеріалів;
– основи організації культурно-освітньої, культурно-дозвіллєвої діяльності учнів у школі,
за місцем проживання, у сімейно-побутовому середовищі, позашкільних закладах та центрах
дитячої творчості.
Спеціаліст повинен уміти:
– застосовувати сучасні методи ефективної організації діяльності дітей під час навчання
природознавству;
–
збирати, аналізувати, систематизувати інформацію про проблеми вивчення
природознавства в загальноосвітній школі;
– підвищувати свою кваліфікацію і професіоналізм, удосконалюватися у створенні
методичної системи формування цілісності знань учнів про природу.
Вимоги до знань та вмінь за циклом спеціальних дисциплін
Спеціаліст повинен знати:
–
зміст спеціальних дисциплін природничого циклу, зокрема: основи фізичних,
хімічних, біологічних, астрономічних знань у їх взаємозв’язку;
– спеціальні дисципліни з дидактики, філософії, психології, інтегрованого навчання
природознавству, зокрема, теоретичні основи викладання природознавства в загальноосвітній
школі;
– методику викладання природознавства в школі, методику і техніку шкільного
експерименту з природознавства;
– методику розв’язання задач з природознавства;
– мету, принципи, зміст
навчання, основи виховання учнів під час вивчення
природознавства; програмно-методичні
документи, матеріали для роботи учителя
природознавства;
– зміст підручників і програм з природознавства;
– можливості використання комп'ютерної техніки під час вивчення природознавства;
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–
–

методики використання різних видів наочності, аудіовізуальної техніки, ЕОМ;
принципи створення
природовідповідного середовища для вивчення
природознавства: методичні основи організації і використання кабінетів
природознавства, довкілля, екологічної стежинки.

Спеціаліст повинен уміти:
–
застосовувати одержані знання під час навчання інтегрованих курсів з
природознавства при розв’язанні педагогічних, навчально-виховних і науково-методичних
завдань, з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей дітей;
– проводити комплексну оцінку ефективності дидактичного процесу з природознавства;
– вільно володіти методами і прийомами формування цілісності знань про природу,
природничо-наукової картини світу, образу природи, методами організації форми
навчання, контролю і корекції знань, спрямованими на формування цілісності
знань про природу, пізнання середовища життя;
– використовувати ТЗН і сучасну комп’ютерну техніку;
– проводити уроки поза шкільним приміщенням;
– формувати національну свідомість дітей, забезпечувати їхній духовний розвиток
засобами природознавства;
– здійснювати педагогічні дослідження в межах своєї компетенції.
Атестація якості підготовки випускників у ВНЗ
Атестація випускників проводиться державними екзаменаційними комісіями ВНЗ з даної
спеціальності та періодично Міністерством освіти України при державній атестації ВНЗ. Вона
проводиться на основі аналізу успішності вирішення випускниками професійних та соціальнопрофесійних завдань, що передбачені цією кваліфікаційною характеристикою, при проведенні
курсових та державних екзаменів.
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Додаток В
Навчальні програми для педагогічних працівників, що здобувають другу вищу
освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Природознавство»
Навчальна програма з курсу «Використання інформаційно-комунікаційних
технологій при навчанні природознавству» (авт. М. В. Кирилюк)
Навчальна програма з курсу «Філософія природознавства» (авт. С. Ф. Клепко)
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НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З КУРСУ
«АСТРОНОМІЧНА КОМПОНЕНТА ЗМІСТУ ПРИРОДОЗНАВСТВА»
(авт. В. Р. Ільченко, О. Г. Ільченко)
Рецензенти: Куліковський С.Г., кандидат фіз.-мат. наук, доцент кафедри фізики
Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка;
Пашко Л.Ф., канд. пед. наук, доцент кафедри методики і змісту освіти ПОІППО
ім. М.В. Остроградського
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Мета вивчення курсу полягає в ознайомленні студентів з астрономічними
знаннями, вміннями, необхідними вчителеві природознавства під час викладання курсу.
Завдання курсу — створити психолого-педагогічні умови для засвоєння
студентами основних понять астрономії, необхідних для викладання астрономічної
складової інтегрованого курсу природознавства, оволодіння вміннями використання
астрономічних методів у пізнанні природи.
Тематичним планом передбачено вивчення таких розділів:
1. Розвиток знань про Всесвіт.
2. Вивчення Всесвіту і його складових.
3. Застосування астрономічних знань.
Вивчивши курс, студенти повинні знати:
— еволюцію наукових знань про систему світу, їх значення в еволюції
природничо-наукової картини світу;
— поняття про складові Всесвіту (Сонце — найближча зоря; Сонячна
система; зорі та їх класифікація; галактики; галактика «Молочний
шлях»);
— уявлення про теорії виникнення Всесвіту;
— небесну сферу, її рух, небесні координати;
Уміти:
— визначати небесні координати світил;
— сузір’я;
— користуватися приладами для спостереження небесних об’єктів;
— пояснювати дослідження Землі і Всесвіту за допомогою космічних
апаратів;
— характеризувати вклад українських вчених в освоєння космосу.
№
п/п
1.

Розділ, тема занять

Розвиток знань про
Всесвіт.
Застосування
астрономічних знань.
Місце астрономії в
системі природничих наук.
Донаукові
космогонічні
уявлення, їх відображення в
народній
творчості.
Астрологія.
Розвиток
астрономії.
Системи
світу
стародавніх
мислителів

Л
Лаборат
екцій
орних робіт
4

–

Практ
ичних робіт
2

Само
стійна
робота
12
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2.

3.

(Аристотель, Птоломей).
Система
світу
Коперніка. Роль Коперніка,
Кеплера,
Галілея
в
становленні астрономічних
знань.
Вивчення Всесвіту і
його складових.
Сонячна система. Сонце
– найближча зоря. Прояви
Сонячної активності та їх
вплив на Землю. Рух планет
Сонячної
системи.
Рух
Сонячної
системи
в
Галактиці.
Зорі та їх класифікація.
Еволюція зір, Галактики.
Галактика
«Молочний
шлях».
Всесвіт, теорії його
виникнення
та
ймовірні
сценарії розвитку. Великий
вибух.
Антропний
принцип.
Вплив Сонця на життя на
Землі.
Використання
астрономічних знань.
Небесна сфера, її рух.
Небесні координати. Рух
небесних світил. Сузір’я.
Визначення відстаней до
небесних світил.
Визначення часу. Типи
календарів.
Взаємозв’язок
астрономічних,
фізичних,
хімічних, біологічних знань в
еволюції
природничонаукової картини світу.
Вклад
українських
вчених в освоєння космосу.
Телескопи.
Дослідження Землі і Всесвіту
за допомогою космічних
апаратів.

4

2

–

2

6

4

6

Тема 1. Розвиток знань про Всесвіт. Застосування астрономічних знань.
Місце астрономії в системі природничих наук. Донаукові космогонічні уявлення,
їх відображення в народній творчості. Астрологія. Розвиток астрономії.
Системи світу стародавніх мислителів (Аристотель, Птоломей).
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Система світу Коперніка. Роль Коперніка, Кеплера, Галілея в становленні
астрономічних знань.
Тема 2. Вивчення Всесвіту і його складових.
Сонячна система. Сонце – найближча зоря. Прояви Сонячної активності та їх
вплив на Землю. Рух планет Сонячної системи. Рух Сонячної системи в Галактиці.
Зорі та їх класифікація. Еволюція зір, Галактики. Галактика «Молочний шлях».
Всесвіт, теорії його виникнення та ймовірні сценарії розвитку. Великий вибух.
Антропний принцип. Вплив Сонця на життя на Землі.
Тема 3. Використання астрономічних знань.
Небесна сфера, її рух. Небесні координати. Рух небесних світил. Сузір’я.
Визначення відстаней до небесних світил.
Визначення часу. Типи календарів.
Взаємозв’язок астрономічних, фізичних, хімічних, біологічних знань в еволюції
природничо-наукової картини світу.
Вклад українських вчених в освоєння космосу.
Телескопи. Дослідження Землі і Всесвіту за допомогою космічних апаратів.
Теми лекцій
№ Тема

Кількість
годин

п/п

.

.

.

.

.

Тема 1. Розвиток знань про Всесвіт. Застосування астрономічних знань.
1
Місце астрономії в системі природничих наук.
2
Донаукові космогонічні уявлення, їх відображення в
народній творчості. Астрологія. Розвиток астрономії.
2
Системи світу стародавніх мислителів (Аристотель,
2
Птоломей).
Система світу Коперніка. Роль Коперніка, Кеплера,
Галілея в становленні астрономічних знань.
Тема 2. Вивчення Всесвіту і його складових.
1
Сонячна система. Сонце – найближча зоря. Прояви
2
Сонячної активності та їх вплив на Землю. Рух планет
Сонячної системи. Рух Сонячної системи в Галактиці.
2
Зорі та їх класифікація. Еволюція зір, Галактики.
2
Галактика «Молочний шлях».
Всесвіт, теорії його виникнення та ймовірні сценарії
розвитку. Великий вибух.
Антропний принцип. Вплив Сонця на життя на Землі.
Тема 3. Використання астрономічних знань.
1
Небесна сфера, її рух. Небесні координати. Рух
2
небесних світил. Сузір’я. Визначення відстаней до
небесних світил.
Визначення часу. Типи календарів.
Взаємозв’язок астрономічних, фізичних, хімічних,
біологічних знань в еволюції природничо-наукової картини
світу.
Вклад українських вчених в освоєння космосу.
Телескопи. Дослідження Землі і Всесвіту за
допомогою космічних апаратів.
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Теми практичних занять
№ Тема
п/п
1.
2.
3.
4.

Визначення часу. Типи календарів.
Антропний принцип. Вплив Сонця на життя на Землі.
Телескопи. Дослідження Землі і Всесвіту за
допомогою телескопів, космічних апаратів.
Спостереження за допомогою оптичних приладів
нічного неба.
Теми самостійної роботи
№ Тема

Кількість
годин
2
2
2
2

Кількість
годин

п/п
1
Історичний розвиток знань з астрономії.
2
Роль астрономії в розкритті фізичних, хімічних,
біологічних явищ.
3
Досягнення сучасної астрономії.
4
Атлас зоряного неба в астрономічних спостереженнях.
Теми індивідуальної роботи
№ Тема

6
6
6
6
Кількість
годин

п/п
1
2
3
4

Вплив Сонця на живі організми.
Принцип дії і будова телескопа.
Нові дослідження космічних об`єктів.
Моделювання небесної сфери.

6
6
6
6

Література
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1. Климишин І. А. Астрономія. — Львів: Світ, 1993. — 384 с: іл. 168
2. Климишин І. А., Крячко І. П. Астрономія: Підручник для 11 класу
загальноосвітніх навчальних закладів.— К.: Знання України, 2002.— 192 с.
3. Климишин І. А. Астрономія: Практикум. — Львів: Світ, 1996. —248с.
Додаткова:
1. Готт В.С.
Философские проблемы современного естествознание.: Учебное
пособие по спецкурсу для филос., физ. фак. ун-тов и пед. вузов/ В.С.Готт, В.С.Тюхтин,
Є.М.Чудинов; Ред. В.С.Готт. – М.: Высшая школа, 1974. – 264 с. – с. 260-264.
2. Помогайбо В.М. Довкілля: Інтегрований курс: Підруч. для студ. вищих пед.
навч. закл. зі спец. «Початкове навч.». – Полтава: Довкілля- К, 2005. – 304 с.: іл. –
Бібліогр.: с.301- 303.
3. Яришева Н.Ф. Основи природознавства: Природа України: Навч. посіб. для
вузів. – К.: Вища шк., 1995. – 335 с.: іл.
4. Биографический словарь деятелей естествознания и техники. Т.1. А-Л/ Ответ.
ред. А.А. Зворыкин. – М.: БСЭ, 1958. – 548 с.
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НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З КУРСУ
«ХІМІЧНА КОМПОНЕНТА ЗМІСТУ ПРИРОДОЗНАВСТВА»
(авт. В. С. Коваленко, О. О. Буйдіна)
Рецензенти:
Шиян Н.І., доктор педагогічних наук, про-фесор, завідувач кафедрою хімії і
методики викладання хімії ПДПУ ім. В.Г. Короленка
Самусенко Ю.В., кандидат хімічних наук, доцент кафедри хімії і методики
викладання хімії ПДПУ імені В.Г. Короленка.
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Навчальний курс „Хімічна компонента змісту природознавства‖ покликаний
забезпечувати вдосконалення професійної майстерності майбутніх учителів
природознавства з питань сучасної теорії навчання предмету хімії як складової
освітньої галузі „Природознавство‖.
Метою курсу є формування загальнокультурної компетентності, забезпечення
студентів необхідним мінімумом систематизованих хімічних знань як бази для
формування цілісної природничо-наукової картини світу, практичного використання
хімії, її законів у житті.
Реалізація цієї мети конкретизується в таких завданнях:
– формування знань про речовини, їх склад, будову та перетворення,
найважливіші хімічні закони, поняття і факти, методи дослідження в хімії;
– ознайомлення із теоретичними основами і сучасними досягненнями хімічної
науки і виробництва, застосування хімічних знань у життєво значущих
ситуаціях, розкриття ролі хімії у розв’язанні сировинної, енергетичної,
продовольчої, екологічної проблем людства;
– розкриття фізіологічної ролі хімічних елементів та їх сполук у забезпеченні
готовності людини вести здоровий спосіб життя у фізичній, соціальній,
психічній та духовній сферах;
– оволодіння відповідним понятійно-термінологічним апаратом;
– набуття досвіду практичної та експериментальної діяльності;
– розвиток екологічного мислення, навичок безпечного поводження з
речовинами у побуті, виховання дбайливого ставлення до природи.
Програма цього курсу складена з урахуванням основних положень Концепції
профільного навчання, Державного стандарту базової і повної загальної середньої
освіти, а також програм навчання хімії у профільних класах старшої школи.
Види навчальної діяльності студентів. Провідною формою активізації
пізнавальної діяльності студентів при вивченні даного курсу лишається лекція, в ході
якої викладач орієнтує студентів на творче оволодіння матеріалом, дає настанови для
наступної самостійної роботи над книгою. Зміст лекційного курсу становлять вступ,
основи загальної, неорганічної та органічної хімії. Лекції втрачають свою виключно
інформаційну функцію. На лекції викладаються лише ключові питання теоретичної
частини навчального курсу, методи й алгоритми розв’язання основних завдань.
Лабораторні заняття включають в себе практичну, семінарську та лабораторну
частину.
Обов’язковим видом навчальної діяльності є самостійна та індивідуальна робота,
яка виконується в позааудиторний час.
Тематичним планом передбачено вивчення таких розділів, питання яких
охоплюють переважну частину змісту сучасної хімічної науки:
1) Основи загальної хімії;
2) Основи неорганічної хімії;
3) Основи органічної хімії.
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У результаті навчання за програмою студенти повинні:
а) знати:
найважливіші теоретичні концепції хімічної компоненти освітньої галузі
„Природознавство‖;
провідні напрямки і перспективи розвитку хімічної науки;
науковий, історичний факти та їх роль у пізнанні хімії;
принципи та прийоми проведення наукових досліджень та методичної роботи за
спеціальністю;
б) уміти:
застосовувати одержані знання при розв'язуванні педагогічних, навчальновиховних і науково-методичних задач із врахуванням вікових та індивідуальних
особливостей школярів, учнівських колективів та конкретних педагогічних ситуацій;
знаходити у хімічних явищах підтвердження дії філософських законів та
категорій;
користуватись різноманітними методами і формами навчання, прогресивними
прийомами керівництва навчальною діяльністю учнів, формування навичок до
самонавчання;
самостійно користуватися джерелами інформації, оцінювати різноманітні
ситуації, явища факти хімічного змісту, виявляти і відстоювати особисту позицію;
розв'язувати хімічні задачі шкільних збірників;
Структура процесу навчання за програмою „Хімічна компонента змісту
природознавства‖ передбачає:
Кількість кредитів ECTS: 7,5;
Кількість навчальних модулів – 3
Загальна кількість годин – 270 год.
у тому числі:
 обсяг теоретичної і практичної підготовки – 54 год.;
 позааудиторна робота (самостійна та індивідуальна) – 216 год.;
Форма підсумкового контролю – залік.
Нижче пропонується орієнтовний розподіл навчального часу на вивчення розділів
курсу.
№

Розділ, тема занять

Аудиторна
робота

Позааудиторна
робота

п/п
Лекції Практично- Самостійна Індивідуальна
семінарські
робота
робота
заняття
4.

Основи
загальної
хімії. Атомно-молекулярне 2
вчення.
Стехіометричні
закони хімії. Основні класи
неорганічних сполук. Будова
атомів
елементів.
Періодичний
закон
і
періодична система хімічних
елементів Д.І. Менделєєва.
Хімічний зв’язок і будова

1

8

40

40
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5.

6.

речовин.
Окисно-відновні
реакції.
Розчини.
Електролітична дисоціація.
Особливості
перебігу
хімічних реакцій.
Основи неорганічної
хімії.
Загальна 0
характеристика
неметалічних
елементів.
Галогени.
Підгрупа
Оксигену.
Підгрупа
Нітрогену.
Підгрупа
Карбону.
Загальна
характеристика металічних
елементів і їх простих
речовин.
Металічні
елементи I-III груп головних
підгруп періодичної системи
хімічних
елементів.
Металічні
елементи
побічних підгруп.
Основи
органічної
хімії. Предмет органічної
хімії та основні етапи його
розвитку. Основи сучасної
теорії будови органічних
сполук,
електронні
уявлення.
Вуглеводні:
насичені,
ненасичені,
ароматичні. Оксигеновмісні
органічні сполуки: спирти,
альдегіди,
карбонові
кислоти.
Нітрогеновмісні
органічні
сполуки.
Високомолекулярні
органічні
сполуки.
Вуглеводи.
ВСЬОГО:

1

8

8

6

36

36

Модульна програма курсу „Хімічна компонента змісту природознавства‖
МОДУЛЬ I. ОСНОВИ ЗАГАЛЬНОЇ ХІМІЇ
Вступ. Атомно-молекулярне вчення. Стехіометричні закони хімії (4 години)
Предмет хімії. Поява та розвиток атомістики. Роль Р. Бойля, М.В. Ломоносова і
Дж. Дальтона у створенні основ атомно-молекулярного вчення. Значення атомістики.
Закон збереження маси, закон збереження постійності складу, закон кратних
відношень, закон еквівалентів, газові закони і закон Авогадро.
Основні класи неорганічних сполук (8 годин)
Склад, назви, поширення основних класів неорганічних сполук. Класифікація.
Фізичні властивості. Хімічні властивості та добування оксидів, основ, кислот і солей.
Будова атома (4 години)
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Ранні уявлення про складність структури атомів. Складові атома. Поняття про
нуклонне число. Ізотопи, нукліди. Стан електрона в атомі. Поняття про s-, p-, d- і fелектрони. Рух електронів у атомах, атомна орбіталь. Електронна хмара.
Багатоелектронні атоми. Поняття про енергетичні рівні і підрівні. Принцип Паулі.
Максимальна кількість електронів на енергетичних рівнях. Правило Хунда. Електронні
формули атомів та їх графічне зображення для s-, p- і d-елементів.
Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва
(8 годин)
Перші спроби класифікації хімічних елементів. Відкриття періодичного закону.
Періодична система хімічних елементів – графічний вираз періодичного закону.
Сучасне формулювання періодичного закону. Зв’язок періодичної системи з будовою
атомів. Заповнення електронних рівнів і підрівнів атомів у періодичній системі.
Особливості електронної будови атомів s-, p-, d- і f-елементів. Атомні та йонні радіуси.
Періодичний характер залежності атомних радіусів від заряду ядра.
Періодичний закон і закони діалектики. Залежність йонних радіусів від
електронної будови атомів і ступеня окиснення. Енергія іонізації, спорідненість до
електрона. Електронегативність хімічних елементів. Значення періодичного закону у
формуванні науково-природничої картини світу.
Хімічний зв’язок і будова речовин (4 години)
Хімічний зв’язок і його сутність. Ковалентний звязок. Утворення ковалентного
зв’язку та його характеристики: довжина, полярність, просторова напрямленість,
міцність (δ- і π-зв’язки). Гомолітичний і гетеролітичний розрив ковалентного зв’язку.
Полярний і неполярний ковалентні зв’язки. Йонний зв’язок, ступінь окиснення.
Металічний і водневий звязки. Міжмолекулярна взаємодія.
Комплексні сполуки. Хімічний зв’язок у комплексних сполуках. Значення
комплексних сполук для живих організмів. Кристали. Типи хімічних зв’язків у
кристалах. Типи кристалічних ґраток (молекулярні, йонні, атомні). Залежність фізичних
властивостей речовин від їхньої будови.
Рівні організації речовини.
Окисно-відновні реакції (4 години)
Ступінь окиснення. Окисник, відновник. Процеси окиснення і відновлення.
Окисно-відновні реакції та їх типи. Складання рівнянь окисно-відновних реакцій
методом електронного балансу. Вплив температури, концентрації та природи реагентів,
середовища на глибину та напрямок окисно-відновних процесів.
Розчини (6 годин)
Поняття про розчини. Розчинення як фізико-хімічний процес. Процеси, що
супроводжують утворення розчинів. Якісна характеристика розчинів (насичені,
ненасичені та перенасичені). Коефіцієнт розчинності, криві розчинності. Склад
розчинів та способи його кількісного вираження (масова, молярна та нормальна
концентрації). Залежність між густиною розчинів та масовою чи молярною
концентрацією розчиненої речовини.
Електролітична дисоціація (6 годин)
Поняття про електролітичну дисоціацію, електроліти і неелектроліти. Механізм
дисоціації речовин. Cупінчаста дисоціація. Сильні і слабкі електроліти.
Хімічні
властивості кислот, основ і солей у світлі уявлень про електролітичну дисоціацію.
Реакції йонного обміну. Дисоціація води. Водневий показник (рН) реакції середовища.
Гідроліз солей.
Особливості перебігу хімічних реакцій (8 годин)
Хімічна енергетика. Поняття про внутрішню енергію речовини та ентальпію.
Тепловий ефект хімічної реакції. Екзо- та ендотермічні реакції. Закон Гесса і
термохімічні розрахунки.
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Хімічна кінетика. Швидкість хімічної реакції та чинники, що впливають на її
швидкість. Закон діючих мас. Поняття про енергетичний бар’єр, активний комплекс,
енергію активації. Каталіз. Каталізатори та інгібітори. Теорія проміжних сполук. Гомота гетерогенний каталіз.
Хімічна рівновага та її зміщення. Константа хімічної рівноваги. Принцип ЛеШательє.
Семінарсько-практичні заняття
№ 1. Проведення стехіометричних обчислень в хімії.
№ 2. Генетичний зв’язок неорганічних речовин.
№ 3. Будова електронних оболонок атомів елементів І-ІV періодів періодичної
системи. Електронна та графічно-електронна конфігурації атомів s-, p-, d-елементів.
Характеристика хімічного елемента за його положенням у періодичній системі та
будовою атома.
№ 4. Валентність і ступінь окиснення елементів у основному та збудженому
станах атомів. Окисно-відновні реакції та їх типи. Складання рівнянь окисно-відновних
реакцій методом електронного балансу.
№ 5. Реакції у розчинах електролітів (йонні реакції). Напрямок їх перебігу. Йонні
рівняння реакцій, алгоритм їх складання.
№ 6. Кислоти, основи, солі в світлі теорії дисоціації електролітів. Гідроліз солей
різних типів. Значення гідролізу в природних процесах, життєдіяльності людини та
живленні рослин.
МОДУЛЬ II. ОСНОВИ НЕОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ
Загальна характеристика неметалічних елементів.
Місце неметалічних елементів у періодичній системі хімічних елементів
Д.І. Менделєєва. Особливості будови електронної оболонки неметалічних елементів (релементів). Загальні фізичні та хімічні властивості простих речовин неметалічних
елементів. Поширення неметалічних елементів, їх простих речовин та сполук у
природі. Фізіологічна роль неметалічних елементів в організмі людини.
Галогени.
Загальна характеристика елементів VII групи головної підгрупи за положенням у
періодичній системі хімічних елементів. Хлор. Поширення елемента у природі.
Добування і властивості хлору. Хлороводень, хлориди: їх властивості, застосування.
Бром. Йод.
Підгрупа Оксигену.
Загальна характеристика елементів VI групи головної підгрупи за положенням у
періодичній системі хімічних елементів. Оксиген, кисень. Поширення Оксигену і
кисню у природі. Фізичні та хімічні властивості кисню. Лабораторні і промислові
способи добування кисню. Значення кисню. Озон. Порівняння фізичних та хімічних
властивостей озону та кисню. Їх біологічна роль. Значення озонового шару для життя
організмів на Землі.
Сульфур як хімічний елемент VI групи головної підгрупи. Сірка – проста
речовина: фізичні та хімічні властивості, алотропні модифікації, застосування.
Найважливіші сполуки Сульфуру: оксиди Сульфуру(II) і Сульфуру(III), сульфатна
кислота, властивості. Значення сполук Сульфуру.
Підгрупа Нітрогену.
Загальна характеристика елементів V групи головної підгрупи за положенням у
періодичній системі хімічних елементів. Нітроген, азот. Поширення Нітрогену та азоту
в природі. Фізичні та хімічні властивості азоту. Гідрогеновмісні сполуки Нітрогену на
прикладі амоніаку. Властивості амоніаку. Оксигеновмісні сполуки Нітрогену: оксиди
Нітрогену, нітратна кислота, нітрати. Кругообіг Нітрогену в природі.
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Фосфор: будова атома, поширення в природі. Алотропні видозміни фосфору.
Найважливіші сполуки фосфору та їх властивості і застосування (оксиди Фосфору,
фосфатні кислоти і їх солі).
Підгрупа Карбону.
Загальна характеристика елементів IV групи головної підгрупи за положенням у
періодичній системі хімічних елементів. Карбон, вуглець. Алотропні видозміни та
хімічні властивості вуглецю. Оксигеновмісні сполуки Карбону: чадний і вуглекислий
гази, карбонатна кислота, карбонати. Властивості цих сполук.
Силіцій, кремній. Сполуки Силіцію, їх поширення і значення для життєдіяльності
людини.
Загальна характеристика металічних елементів і їх простих речовин.
Місце металічних елементів у періодичні системі хімічних елементів, особливості
будови їх атомів. Металічна кристалічна гратка. Взаємозв’язок будови атомів
металічних елементів з хімічними властивостями металів. Фізичні та хімічні
властивості металів. Добування металів. Електроліз розплавів та водних розчинів
солей. Корозія металів. Захист від корозії.
Фізіологічна роль металічних елементів в організмі людини.
Металічні елементи I-III груп головних підгруп періодичної системи хімічних
елементів.
Лужні елементи на прикладі Натрію і Калію: будова атомів, поширення у природі,
властивості їх простих речовин.
Характеристика лужноземельних елементів на прикладі Магнію і Кальцію: будова
атомів, поширення у природі, властивості простих речовин.
Алюміній. Характеристика за місцеположенням у періодичній системі хімічних
елементів. Амфотерні властивості алюмінію та його сполук. Поширення сполук
Алюмінію у природі.
Металічні елементи побічних підгруп.
Характеристика Феруму як d-елемента. Сполуки Феруму та їх властивості. Сталь,
чавун – сплави заліза.
Семінарсько-практичні заняття
№ 1. Загальна характеристика неметалічних елементів та властивостей їх простих
речовин і сполук за положенням у періодичній системі.
№ 2. Біологічна роль елементів неметалів, їх фізіологічний вплив. Поширення
неметалічних елементів у природі.
№ 3. Загальна характеристика металічних елементів та властивостей їх простих
речовин і сполук за положенням у періодичній системі.
№ 4. Біологічна роль елементів металів, їх фізіологічне значення. Поширення у
природі.
МОДУЛЬ III. ОСНОВИ ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ
Будова і реакційна здатність органічних сполук.
Органічн
і речовини. Передумови створення теорії хімічної будови. Утвердження і розвиток
теорії будови органічних сполук. Будова атома Карбону. Валентні стани атома
Карбону. Типи гібридизації. Типи зв’язків у молекулах органічних речовин і способи їх
розриву. Типи реакцій в органічній хімії. Класифікація органічних сполук. Поняття про
гомологи та гомологічний ряд. Ізомерія органічних сполук. Поняття про структурну та
просторову ізомерію.
Вуглеводні: насичені, ненасичені, ароматичні.
Алкани.
Гомологічний ряд алканів. Номенклатура, ізомерія. Електронна будова алканів. Фізичні
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властивості. Хімічні властивості алканів: реакції заміщення, окиснення, крекінг.
Добування та галузі застосування алканів.
Циклоалкани. Класифікація, номенклатура, ізомерія (структурна і просторова).
Електронна будова алканів. Фізичні і хімічні властивості циклоалканів. Способи
добування та галузі застосування.
Алкени. Гомологічний ряд алкенів. Номенклатура, ізомерія. Електронна будова.
Хімічні властивості алкенів: реакції приєднання за місцем подвійного зв’язку,
окиснення, відновлення. Правило Марковникова. Добування та галузі застосування
алкенів.
Поняття про алкадієни. Класифікація, номенклатура. Полімеризація дієнів.
Каучуки. Способи добування дієнів. Найважливіші представники.
Алкіни. Гомологічний ряд алкінів. Номенклатура, ізомерія. Електронна будова.
Реакційна здатність алкінів. Електрофільні та нуклеофільні реакції приєднання. Реакції
полімеризації. Добування та галузі застосування алкенів.
Ароматичні сполуки. Бензен. Склад і будова ароматичних сполук. Класифікація.
Ізомерія та номенклатура. Реакції електрофільного заміщення в ароматичних сполуках.
Реакції приєднання в ароматичних системах. . Поняття про взаємний вплив атомів на
прикладі толуену (толуолу). Взаємозв’язок вуглеводнів. Добування ароматичних
вуглеводнів. Застосування бензену, гомологів бензену та його похідних. Хімічні засоби
захисту рослин. Гетероциклічні сполуки: характеристика. Поширення у природі,
властивості.
Природні джерела вуглеводнів, напрямки використання, теорії походження.
Нафта, склад нафти. Знаходження в природі. Промислова переробка нафтової
сировини. Фракційна переробка, крекінг, риформінг. Продукти переробки нафти і їх
застосування.
Природний газ, знаходження в природі. Нафта, склад нафти. Знаходження в
природі. Промислова переробка нафтової сировини. Фракційна переробка, крекінг.
риформінг. Продукти переробки нафти і їх застосування.
Кам’яне вугілля. Походження. Найважливіші родовища. Переробка і застосування
продуктів. Екологічні аспекти добування, транспортування, переробки та використання
корисних копалин.
Оксигеновмісні органічні сполуки.
Класифікація оксигеновмісних органічних сполук. Будова функціональних груп та
реакційна здатність.
Спирти, характеристична група, будова, номенклатура. Вплив водневого зв’язку
на фізичні властивості спиртів. Хімічні властивості насичених одноатомних спиртів.
Промисловий синтез і застосування метанолу, етанолу. Поняття про багатоатомні
спирти, особливості гліцерину. Фенол, його будова, взаємний вплив атомів у молекулі.
Хімічні властивості фенолу в порівнянні з властивостями спиртів та бензену.
Застосування фенолу.
Альдегіди і кетони. Класифікація карбонільних сполук. Номенклатура. Будова
карбонільної групи. Реакції нуклеофільного приєднання до альдегідів і кетонів, реакції
окиснення і відновлення. Якісні реакції на альдегіди. Окремі представники альдегідів і
кетонів, їх добування і застосування.
Карбонові кислоти. Класифікація. Номенклатура. Будова карбоксильної групи.
Гомологічний ряд, фізичні властивості. Утворення димерів. Водневий зв’язок. Хімічні
властивості карбонових кислот. Головні представники одноосновних карбонових
кислот: мурашина, оцтова, стеаринова, пальмітинова, олеїнова та їхні солі. Мило.
Синтетичні миючі засоби.
Дикарбонові кислоти. Ненасичені карбонові кислоти. Практичне значення.
Естери (складні ефіри), їхня будова, добування за реакцією етерифікації, хімічні
властивості. Жири як представники естерів, їхня роль у природі, гідроліз жирів.
305

Вуглеводи. Класифікація. Будова. Просторова ізомерія моносахаридів. Глюкоза,
сахароза, крохмаль і целюлоза: фізичні та хімічні властивості, гідроліз вуглеводів,
реакції бродіння та їх значення.
Роль у природі, застосування. Фотосинтез.
Поняття про штучні волокна.
Нітрогеновмісні сполуки.
Аміни як органічні основи, характеристична група, анілін. Основні властивості.
Способи добування. Найважливіші представники.
Амінокислоти, класифікація, будова, хімічні особливості. Синтетичне волокно
капрон.
Білки. Альфа-амінокислоти як структурні одиниці білків. Пептидний зв’язок.
Будова та біологічна роль білків. Кольорові реакції білків.
Нуклеїнові кислоти. Нуклеотиди. Дезоксирибонуклеїнові і рибонуклеїнові
кислоти, структура, біологічні функції.
Гетероциклічні сполуки.
Загальні відомості про гетероциклічні сполуки. Класифікація гетероциклічних
сполук за розміром циклу, типу і кількості гетеро атомів, кількості циклів, ступеня
насиченості. Гетероцикли як складові частини біологічно активних речовин, барвників,
ліків. Піридин і пірол – представники нітрогеновмісних гетероциклів. Взаємозв’язок
між органічними сполуками.
Високомолекулярні сполуки.
Реакції полімеризації. Загальні поняття хімії високомолекулярних сполук:
мономер, полімер, елементарна ланка, ступінь полімеризації. Класифікація полімерів.
Полімери природного і синтетичного походження. Поліетилен та поліпропілен.
Природний каучук, його будова і властивості. Синтетичні каучуки. Полівінілхлорид.
Тефлон, пластмаси на його основі.
Семінарсько-практичні заняття
№ 1. Ізомерія, номенклатура вуглеводнів. Типи гібридизації електронів атомів
Карбону.
№ 2. Електронна будова функціональних групп. Електронна природа водневого
зв’язку, його вплив на фізичні властивості оксигеновмісних органічних сполук.
№ 3. Ізомерія, номенклатура оксигеновмісних органічних сполук.
№ 4. Білки як високомолекулярні сполуки. Рівні структурної організації білків їх
властивості. Успіхи у вивченні і синтезі білків. Поняття про біотехнологію.
№ 5. Генетичний зв’язок неорганічних і органічних речовин.
Теми лекцій
№

Тема

Кіль
кість
п/п
годин
1.
Будова атома
2
2.
Періодичний закон і періодична система
4
хімічних елементів Д.І. Менделєєва
3.
4
4.
2
5.
4
6.
2
7.
2
8.
2

Теми практично-семінарських занять
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№
п/п
1.

Тема

Кіль
кість
годин
вчення.
2

Атомно-молекулярне
Стехіометричні закони хімії.
Періодичний закон і періодична система
хімічних
елементів
Д.І.
Менделєєва.
Періодична зміна властивостей речовин
Основні класи неорганічних сполук.

2.

3.

Теми для самостійної роботи
№ Тема
п/п
1

2

4

Кіль
кість
годин
2

.
2

2

3
4
5

2
2
2

6

2

7

4

8

2

.

.
.
.
.
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(авт. Л. М. Рибалко, Н. В. Корягіна)
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Смоляр Н.О., к. біол. наук, доцент кафедри екології і охорони довкілля
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Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка.
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Курс «Біологічна компонента змісту природознавства» є складовим компонентом
інтегрованого курсу ―Природознавство‖ для педагогічних працівників хімічного,
фізичного та гуманітарного фахових спеціалізацій.
Мета курсу спрямована на формування в слухачів біологічної картини світу,
цілісних знань про живу природу та стратегії поведінки людини в біосфері.
Завдання курсу ―Біологічна компонента змісту природознавства‖:
- засвоєння основних біологічних понять, які вивчаються у шкільному курсі
―Природознавство‖ основної та старшої школи, ознайомлення з методами пізнання
живої природи;
- формування знань про принципи функціонування і структуру біологічних систем
різного рівня організації, взаємозв’язки між біологічними системами, середовищем;
- формування особистісно значимої системи знань про живу, що визначає
поведінку людини в природі, критичну оцінку і позицію по відношенню до наукових
проблем, що розв’язуються проблему взаємодії суспільства і природи;
- розвиток критичного й біоцентричного мислення в процесі формування цілісних
уявлень про живу природу;
- переконання в можливості пізнання законів природи і необхідності використання
знань про живу природу для розвитку природозберігаючого суспільства, прийняття
обґрунтованих рішень під час розв’язання суспільних проблем.
Курс передбачає формування загальнонавчальних вмінь і навиків, ключових
біологічних компетентностей, яких потребує сучасне життя: загальнокультурної,
комунікаційної, соціальної, здоров’язберігаючої.
Зміст курсу «Основи біологічних знань» охоплює зміст загальної середньої освіти
та вимоги Державного стандарту природничо-наукової освіти, її біологічної
компоненти.
Навчальний матеріал курсу формується за лінійно-концентричним принципом і
генерується навколо змістових ліній, в основі яких закладені рівні організації живого,
історичний розвиток органічного світу та зв’язок людини і природи:
- молекулярно-клітинний рівень,
- організмений рівень,
- надорганізмені рівні;
- еволюційні процеси в природі;
- методи наукового пізнання живої природи;
- значення знань про живу природу у житті людини та їхня роль у суспільному
розвитку.
Тематичним планом передбачено вивчення таких розділів:
1) Молекулярно-клітинний рівень організації життя;
2) Організмений рівень організації життя;
3) Надорганізмені рівні організації життя;
4) Еволюційні процеси в природі;
5) Людина — частина природи;
6) Вплив людини на природу та екологічні проблеми людства.
Після вивчення курсу слухачі повинні знати:
- рівні організації біологічних систем;
- властивості живих організмів;
- будову клітини евкаріот;
- основні положення сучасної клітинної теорії;
- форми життя в природі;
- хвороби людини, що викликають віруси і бактерії;
- одноклітинні та багатоклітинні рослини, тварини, гриби;
- особливості будови рослин і тварин;
- методи селекції;
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- періоди онтогенезу;
- спадкову та неспадкову мінливості;
- особливості нестатевого і статевого розмноження організмів;
- закони Г. Менделя;
- основні положення хромосомної теорії спадковості;
- закономірності спадковості і мінливості;
- функції генів;
- напрямки сучасних біотехнологій;
- досягнення сучасної генетики, селекції,
- екологічні чинники довкілля, їх взаємодію;
- правило екологічної піраміди;
- шляхи подолання екологічної кризи;
- роль організмів у екосистемах;
- екологічні проблеми, що стоять перед людством;
- етапи еволюції природи;
- елементарні фактори еволюції;
- докази еволюції живої природи;
- наслідки еволюції;
- ери, періоди розвитку Землі;
- вчених, що внесли вклад в розвиток еволюційних уявлень у природознавстві;
- екологічні проблеми, що стоять перед людством, та шляхи їх вирішення;
уміти:
- пояснювати кругообіг речовин та потік енергії в екосистемах на основі
загальних закономірностей природи;
- запобігати вірусним та бактеріальним хворобам;
- висловлювати судження про єдність природи та еволюційних процесів у
природі, про єдність закономірностей еволюційного процесу, про єдність мікро-,
макро-, мегасвіту в еволюції природи, про цілісність природи, про необхідність
розуміння людиною збереження цілісності природи.
- розв’язувати елементарні задачі з генетики;
- пояснювати процеси і явища в живій природі на основі загальних
закономірностейприроди,
- оцінювати наслідки впливу людини на при¬родні екосистеми;
- моделювати природозберігаючий образ природи;
- передбачати негативний вплив людини на природу і бережно ставитися до живої
природи;

№
п/п
7.

Розділ, тема занять

Вступ.
Біологія
як
наука. Генезис та сучасний
стан розвитку. Місце біології
в системі природничих наук.
Основні
ознаки
живого.
Методи
пізнання
живої
природи
Рівні
організації
біологічних систем.

Лекцій Лабораторних Практичних Самостійна
робіт
робіт
робота
2

–

2

4
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Молекулярноклітинний
рівень
організації життя. Хімічні
елементи, неорганічні та
органічні речовини в живій
природі.
Клітина як організм і
структурно-функціональна
одиниця живої природи.
Сучасна клітинна теорія.
Прокаріоти. Будова клітин
еукаріотів. Клітинний цикл.
Мітоз. Мейоз. Віруси неклітинні форми життя.
Бактерії, їх роль в природі і
житті людини.
9.
Організмений рівень
організації життя
Організм – відкрита,
цілісна,
саморегульована
система.
Властивості
організмів.
Значення
пристосування організмів до
умов існування.
Різноманітність живих
організмів
у
довкіллі.
Особливості будови рослин,
тварин та грибів. Поведінка
рослин і тварин
Розмноження та онтогенез. Нестатеве і статеве
розмноження.
Етапи
індивідуального
розвитку
організмів.
Основні закономірності
спадковості та мінливості.
Хромосомна
теорія
спадковості.
Генетичні
основи селекції організмів.
Вплив
генотипу та
чинників
зовнішнього
середовища на розвиток
організму.
Біотехнологія,
клонування організмів.
10.
Надорганізмені рівні
організації життя
Організація
та
функціонування
надорганізмених
систем.
Популяції, угруповання та
екосистеми.
Взаємодії
8.

6

2

4

24

6

2

4

24

6

–

4

20
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організмів в угрупованнях,
екосистемах. Природні та
штучні
екосистеми.
Саморегуляція
в
екосистемах.
Біосфера.
Кругообіг
речовин і енергії в біосфері.
Вплив діяльності людини на
біосферу.
Раціональне
природокористування.
Підвищення продуктивності
штучних екосистем.
11.
Еволюційні процеси в
природі.
Спрямованість
процесів
у
природі.
Самоорганізація
відкритих
систем.
Геологічна
історія
Землі. Хімічна і біологічна
еволюції. Основні етапи
історичного
розвитку
органічного світу. Основні
положення
синтетичної
теорії еволюції.
Чинники
еволюції.
Природний
добір.
Вид,
видоутворення.
Мікроеволюція. Адаптації як
результат
еволюційного
процесу. Макроеволюційний
процес.
Походження
людини.
Людина і біосфера.
12.
Людина — частина
природи. Історія взаємодії
суспільства
і
природи.
Відображення
взаємодії
людини
і
природи
в
українському
народному
епосі. Етапи становлення
сучасної людини. Критерії
людини як біологічного виду.
Формування
людини
розумної.
Коеволюція природи і
цивілізації.

4

–

2

16

2

–

2

8
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13.

Вплив людини на
природу
та
екологічні
проблеми людства.
Соціоекологія
—
інтегральна
наука
про
взаємодію
суспільства
і
природи.
Значення
природних
умов та природних ресурсів
для людства. Поняття про
раціональне та нераціональне
природокористування.
Наслідки
нераціонального
природокористування.
Негативні
та
позитивні
впливи
суспільства
на
природу,
біосферу.
Екологічні проблеми ґрунтів.
Сучасна
екологічна
криза та шляхи її вирішення.
Ноосфера і стабільний
розвиток
людського
суспільства.
Екзамен – 4 год.

4

–

2

12

Вступ
Біологія як наука. Генезис та сучасний стан розвитку.
Місце біології в системі природничих наук.
Методи пізнання живої природи.
Рівні організації біологічних систем (молекулярний, клітинний, організмений,
популяційно-видовий, біогеоценотичний, біосферний).
Тема 1. Молекулярно-клітинний рівень організації життя
Хімічні елементи, неорганічні та орга¬нічні речовини в живій природі.
Органогенні елементи клітини, їх місце в періодичній системі Д.І. Менделєєва. Вода і
мінеральні солі. Органічні речовини клітини, їхня будова, властивості, функції.
Клітина як організм і структурно-функціональна одиниця живої природи. Сучасна
клітинна теорія. Прокаріоти. Будова клітин еукаріотів. Клітинні мембрани. Будова та
функції ядра. Цитоплазма, її компоненти. Цитозоль, рибосоми. Біосинтез білка.
Цитоскелет. Одномембранні органели (ендоплазматична сітка, апарат Гольджі,
лізосоми, вакуолі). Двомембранні органели: мітохондрії і процес дихання, пластиди і
процес фотосинтезу. Клітинний цикл. Мітоз. Мейоз.
Віруси - неклітинні форми життя.. Бактерії, їх роль в природі і житті людини.
Тема 2. Організмений рівень організації життя
Організм – відкрита, цілісна, саморегульована система. Структурна складність і
упорядкованість організмів. Різноманітність живих організмів у довкіллі. Одноклітинні
та багатоклітинні організми: бактерії, гриби, рослини, тварини. Особливості будови
рослин, тварин та грибів.
Властивості організмів. Ріст та розвиток. Живлення, його типи. Дихання рослин і
тварин. Значення дихання для організмів. Обмін речовин і енергії. Значення
пристосування організмів до умов існування. Поведінка рослин і тварин.
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Розмноження та он¬тогенез. Нестатеве і статеве розмноження.
Основні закономірності спадко¬вості та мінливості. Закони Г. Менделя, їх
статистичний характер, цитологічні основи. Хромосомна теорія спадковості. Генетичні
основи селекції організмів. Закономірності мінливості. Комбінативна мінливість. Вплив
генотипу та чинників зовнішнього середовища на розвиток організму.
Біотехнології.
Тема 3. Надорганізмені рівні організації життя
Організація та функціонування надорганізмених систем. Популяції, їх
характеристика. Чинники, які впливають на чисельність популяцій. Угруповання та
екосистеми. Взаємодії організмів в угрупованнях, екосистемах. Різноманітність
екосистем, їх розвиток і зміни. Природні та штучні екосистеми. Саморегуляція в
екосистемах.
Біосфера. Кругообіг речовин і енергії в біосфері. Вплив діяльності людини на
біосферу. Раціональне природокористування. Підвищення продуктивнос¬ті штучних
екосистем.
Тема 4. Еволюційні процеси в природі
Спрямованість процесів у природі. Самоорганізація відкритих систем.
Геологічна історія Землі. Геохронологічна таблиця історичного розвитку
органічного світу. Хімічна і біологічна еволюції. Еволюційні гіпотези та теорії. Основні
етапи історичного розвитку органічного світу. Сучасна система органічного світу як
відображення його історичного розвитку. Гіпотези походження життя на Землі. Умови
існування життя. Теорії еволюції Ламарка і Дарвіна. Основні положення синтетичної
теорії еволюції.
Популяція як елементарна одиниця еволюції.
Елементарні фактори еволюції. Природний добір. Вид, видоутворення.
Мікроеволюція. Адаптації як результат еволюційного процесу. Макроеволюційний
процес. Періодизація еволюційних явищ. Поява основних груп організмів на Землі та
формування екосистем. Походжен¬ня людини. Людина і біосфера.
Тема 5. Людина — частина природи
Історія взаємодії суспільства і природи. Відображення взаємодії людини і природи
в українському народному епосі. Етапи становлення сучасної людини. Критерії людини
як біологічного виду. Формування людини розумної. Соціальна обумовленість
поведінки людини.
Коеволюція природи і цивілізації. Професії гуманітарного напрямку та
необхідність для них сучасного наукового стилю мислення.
Тема 6. Вплив людини на природу та екологічні проблеми людства
Соціоекологія — інтегральна наука про взаємодію суспільства і природи.
Значення природних умов та природних ресурсів для людства.
Поняття про раціональне та нераціональне природокористування. Наслідки
нераціонального природокористування: пошкодження та вичерпання природних
ресурсів, деградація навколишнього природного середовища.
Прояви деградації навколишнього природного середовища.
Негативні та позитивні впливи суспільства на природу, біосферу (знищення видів
рослин і тварин та середовища їх існування тощо). Екологічні проблеми ґрунтів.
Сучасна екологічна криза та шляхи її вирішення.
Необхідність міжнародного співробітництва для вирішення екологічних проблем.
Поліпшення людиною умов життя у своєму довкіллі.
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Штучна природа і шлях до ноосфери. Ноосфера і стабільний розвиток людського
суспільства.
№

Теми лекцій
Тема

Кількість годин

п/п
Вступ
Біологія як наука. Генезис та сучасний стан розвитку.
Місце біології в системі природничих наук. Методи
пізнання живої природи. Рівні організації біологічних
систем
(молекулярний,
клітинний,
організмений,
популяційно-видовий, біогеоценотичний, біосферний).
Тема 1. Молекулярно-клітинний рівень організації життя
1
Хімічні елементи, неорганічні та органічні речовини в
живій природі. Органогенні елементи клітини, їх місце в
періодичній системі Д.І. Менделєєва. Вода і мінеральні
солі. Органічні речовини клітини, їхня будова, властивості,
функції.
10.
Клітина як організм і структурно-функціональна
одиниця живої природи. Сучасна клітинна теорія.
Прокаріоти. Будова клітин еукаріотів. Клітинні мембрани.
Будова та функції ядра. Цитоплазма, її компоненти.
Цитозоль,
рибосоми.
Синтез
білка.
Цитоскелет.
Одномембранні органели (ендоплазматична сітка, апарат
Гольджі, лізосоми, вакуолі). Двомембранні органели:
мітохондрії і процес дихання, пластиди і процес
фотосинтезу.
Клітинний цикл. Мітоз. Мейоз
11.
Неклітинні форми життя. Віруси, бактерії, їх роль в
природі і житті людини.
Тема 2. Організмений рівень організації життя
1
Організм – відкрита, цілісна, саморегульована
система. Структурна складність і упорядкованість
організмів. Різноманітність живих організмів у довкіллі.
Одноклітинні та багатоклітинні організми: бактерії, гриби,
рослини, тварини. Особливості будови рослин, тварин та
грибів.
9.

.

.

.

.

2
Властивості організмів. Ріст та розвиток. Живлення,
його типи. Дихання рослин і тварин. Значення дихання для
організмів.
Обмін
речовин
і
енергії.
Значення
пристосування організмів до умов існування. Поведінка
рослин і тварин.
Розмноження та онтогенез. Нестатеве і статеве
розмноження.
3
Основні закономірності спадковості та мінливості.
Закони Г. Менделя, їх статистичний характер, цитологічні
основи. Хромосомна теорія спадковості. Генетичні основи
селекції
організмів.
Закономірності
мінливості.
Комбінативна мінливість. Вплив генотипу та чинників
зовнішнього середовища на розвиток організму.

2

2

2

2

2

2

2
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.

.

.

.

.

.

Біотехнології.
Тема 3. Надорганізмені рівні організації життя
1
Організація та функціонування надорганізмених
2
систем. Популяції, їх характеристика. Чинники, які
впливають на чисельність популяцій. Угруповання та
екосистеми.
2
Взаємодії організмів в угрупованнях, екосистемах.
2
Різноманітність екосистем, їх розвиток і зміни. Природні та
штучні екосистеми. Саморегуляція в екосистемах.
3
Біосфера. Кругообіг речовин і енергії в біосфері.
2
Вплив діяльності людини на біосферу. Раціональне
природокористування.
Підвищення
продуктивності
штучних екосистем.
Тема 4. Еволюційні процеси в природі
1
Спрямованість процесів у природі. Самоорганізація
2
відкритих систем.
Геологічна історія Землі. Геохронологічна таблиця
історичного розвитку органічного світу. Хімічна і
біологічна еволюції. Еволюційні гіпотези та теорії. Основні
етапи історичного розвитку органічного світу. Сучасна
система органічного світу як відображення його
історичного розвитку. Гіпотези походження життя на
Землі. Умови існування життя. Теорії еволюції Ламарка і
Дарвіна. Основні положення синтетичної теорії еволюції.
Популяція як елементарна одиниця еволюції.
2
Елементарні фактори еволюції. Природний добір.
2
Вид, видоутворення. Мікроеволюція. Адаптації як
результат еволюційного процесу. Макроеволюційний
процес. Періодизація еволюційних явищ. Поява основних
груп організмів на Землі та формування екосистем.
Походження людини. Людина і біосфера.
Тема 5. Людина — частина природи
Історія взаємодії суспільства і природи. Відображення
2
взаємодії людини і природи в українському народному
епосі. Етапи становлення сучасної людини. Критерії
людини як біологічного виду. Формування людини
розумної. Соціальна обумовленість поведінки людини.
Коеволюція природи і цивілізації. Професії
гуманітарного напрямку та необхідність для них сучасного
наукового стилю мислення.
Тема 6. Вплив людини на природу та екологічні проблеми людства
1
Соціоекологія — інтегральна наука про взаємодію
2
суспільства і природи. Значення природних умов та
природних ресурсів для людства.
Поняття
про
раціональне
та
нераціональне
природокористу-вання.
Наслідки
нераціонального
природокористування: пошкодження та вичерпання
природних ресурсів, деградація навколишнього природного
середовища.
Прояви деградації навколишнього природного
середовища.
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.

2
Негативні та позитивні впливи суспільства на
природу, біосферу (знищення видів рослин і тварин та
середовища їх існування тощо). Екологічні проблеми
ґрунтів.
Сучасна екологічна криза та шляхи її вирішення.
Необхідність міжнародного співробітництва для
вирішення екологічних проблем.
Поліпшення людиною умов життя у своєму довкіллі.
Штучна природа і шлях до ноосфери. Ноосфера і
стабільний розвиток людського суспільства.

2

Теми лабораторних занять
№
п/п
1.
2.

Тема

Кількість
годин

Будова клітин тварин, рослин, грибів та бактерій.
Вивчення мінливості у рослин. Побудова варіаційного
ряду і варіаційної кривої.

2
2

Теми практично-семінарських занять
№

Тема

Кількість
годин

п/п
5.

6.
7.

8.
9.
10.

11.

12.

13.

14.

Вступ
Сучасний стан розвитку біології.
Рівні організації біологічних систем
Тема 1. ―Молекулярно-клітинний рівень організації життя‖
Клітина як організм і структурно-функціональна
одиниця живої природи
Розв’язування елементарних задач з молекулярної
біології
Тема 2. ―Організмений рівень організації життя‖
Структурова складність і впорядкованість організмів.
Основні закономірності спадковості та мінливості.
Основи селекції та практичне значення досліджень у
галузі біотехнології.
Тема 3. ―Надорганізмені рівні організації життя‖
Організація та функціонування популяцій, екосистем,
біосфери. Стабільність існування природних і штучних
екосистем
Складання ланцюгів живлення, схем колообігу
речовин у екосистемах
Тема 4. ―Еволюційні процеси в природі‖
Еволюція.
Взаємозв’язок
фізичної,
хімічної,
біологічної форм руху матерії
Тема 5. ―Людина – частина природи‖
Етапи становлення сучасної людини. Історія взаємодії
людини і природи

2

2
2

2
2
2

2

2

2
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15.

Тема 6. ―Вплив людини на природу та екологічні проблеми людства‖
Вплив людини на природу та екологічні проблеми
людства
Теми для самостійної роботи
№

Тема

1

Місце біології в системі природничих наук

Кількість
годин

п/п
2

.
Клітина –система систем різного рівня складності.
Мембранна система клітини. Енергетична система
клітини.
Білоксинтезуюча система клітини.
Спадковий апарат клітини
3
Різноманітність живої природи.
Особливості організації та функціонування рослин,
тварин, грибів та бактерій.
Поведінка рослин і тварин.
Закономірності спадковості і мінливості.
4
Життя в угрупованнях. Природні та штучні
угруповання живих організмів. Взаємозв’язки між
організмами в угрупованнях (симбіоз, паразитизм,
конкуренція, хижацтво, квартиранство).
5
Закономірності розвитку живої природи.
Гіпотези розвитку життя на Землі.
Основні закономірності біологічної еволюції.
Макро- і мікроеволюція.
6
Місце людини в системі живої природи.
Етапи еволюції людини розумної
7
Наслідки негативного впливу людини на природу.
Радіоактивне забруднення біосфери, його наслідки.
Охорона природи і перспективи раціонального
природокористування
2
.

.

.
.

4

4

4

4

2
4

Практично-семінарське заняття 1. Сучасний стан розвитку біології.
Рівні організації біологічних систем
План:
1. Біологія - комплексна наука про живу природу та її значення.
2. Жива та нежива природа.
3. Рівні організації біологічних систем.
4. Методи біологічних досліджень.
5. Зв’язок структури і функції на різних рівнях організації живого.
Теми рефератів:
1. Видатні вчені - біологи України.
2. Історія розвитку біології.
3. Одноклітинні організми, явище колоніальності. Взаємодія клітин
багатоклітинних організмах.
4. Історичний розвиток органічного світу.

у
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Практично-семінарське заняття 2. Клітина як організм і структурнофункціональна одиниця живої природи
1. Хімічний склад живих організмів та хімічні процеси, що лежать в основі їх
життєдіяльності.
2. Неорганічні речовини клітини та їх значення.
3. Будова та функції білків в клітині.
4. Вуглеводи та їх біологічна роль.
5. Ліпіди та їх функції.
6. Структурна організація молекули ДНК. Роль ДНК в передачі генетичної
інформації.
7. РНК та її види.
8. АТФ – джерело енергії клітин.
Теми рефератів:
1.Подвійна спіраль ДНК, модель Уотсона-Кріка.
2. Особливості біохімічних реакцій. Біосинтез та реакції матричного синтезу.
Практично-семінарське заняття 3. Розв’язування елементарних задач з
молекулярної біології
Практично-семінарське
заняття
4.
Структурова
впорядкованість
організмів.
План.
1. Історія розвитку вчень про клітину.
2. Основні положення сучасної клітинної теорії.
3. Будова і функції поверхневого апарату клітини.
4. Одномембранні організмові органели.
5. Двомембранні органели їх будова і функції.
6. Особливості будови прокаріотів.
7. Віруси – неклітинні форми життя.
8. Будова і функції тканин.
9. Взаємодія тканин і утворення органів і систем органів.
10. Органи, системи органів та їх функції.
11. Організм – відкрита система здатна до саморегуляції.
Теми рефератів:
1. Методи мікроскопічних досліджень з цитології.
2. Тканини багатоклітинних організмів.

складність

і

Практично-семінарське заняття 5. Основні закономірності спадковості
та мінливості.
План:
1. Методи генетичних досліджень.
2. Закономірності спадковості встановлені Менделем.
3. Проміжний характер успадкування.
4. Аналізуюче схрещення.
5. Закон Моргана.
6. Хромосомне визначення спадковості.
7. Взаємодія генів.
8. Множинна дія генів.
9. Цитоплазматична спадковість.
10. Типи мутацій, їх причини та значення.
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11. Закон гомологічних рядів у спадковій мінливості.
Теми рефератів:
1. Г. Мендель – основоположник генетики.
2. Значення генетики для сучасного розвитку біології.
3. Забруднення навколишнього середовища мутагенами та його наслідки.

1.
2.
3.

4.
5.
6.

1.
2.
3.

Практично-семінарське заняття 6. Основи селекції та біотехнології.
План:
Завдання та досягнення сучасної селекції.
Основні методи селекції.
Системи схрещувань організмів та їх генетичні наслідки.
а) Споріднення схрещування або інбридінг.
б) неспоріднене схрещування або гетерозис
в) віддалена гібридизація.
Особливості селекції рослин, тварин та мікроорганізмів.
Методи роботи І. В. Мічуріна.
Біотехнологія та її основні напрями
а) Генна інженерія.
б) Клітинна інженерія.
Теми рефератів:
Значення робіт І.В. Мічуріна для розвитку сучасної селекції.
Досягнення сучасної селекції в Україні.
Генна, клітинна, тканинна та ембріональна інженерія.

Практично-семінарське заняття 7. Організація та функціонування популяцій,
екосистем, біосфери. Стабільність існування природних і штучних екосистем
План:
1.
Основні середовища існування організмів.
2.
Класифікація екологічних факторів.
3.
Пристосування організмів до умов існування.
4.
Вид та його основні критерії.
5.
Популяції та біогеоценози.
6.
Структура екосистем: видова, просторова, функціональна.
7.
Людина і біосфера.
Теми рефератів:
1. Закономірність впливу екологічних факторів на живі організми.
2. Методи екологічних досліджень.
3. Неорганізмові рівні організації живої природи
Практично - семінарське заняття 8. Складання ланцюгів живлення, схем коло
обігу речовин у екосистемах.
План:
1. Харчові ланцюги і трофічна мережа.
2. Складання харчових ланцюгів озерного біогеоценозу.
3. Складання ланцюгів живлення наземного біогеоценозу.
Завдання:
1. Складіть харчову мережу запропонованої екосистеми.
2. Продуктивність планктону в сухій масі 600 г/м2. Яка площа екваторії може
прогодувати пелікана вагою до 10 кг (вміст води 60%) в ланцюгу живлення: планктон –
риба – пелікан.
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3. Суха біомаса поля складає 200г/м2. Скільки гектарів поля необхідно, щоб
прогодувати 1 людину масою 60 кг (63 % складає вода). Ланцюг живлення трава –
корова – людина.
4. Яка площа в гектарах морського біоценозу може прогодувати одну особину
останньої ланки ланцюга живлення: планктон – риба – тюлень (300 кг), якщо
продуктивність цього біогеоценозу 600г сухої речовини на 1 м2.?
5. Середня маса вовка 40 кг. Якщо припустити, що з 3-місячного віку (1 кг) він
живиться лише зайчатиною (3.2 кг), то розрахуйте. яку кількість з ,їв вовк, перш ніж
доріс до 40 кг. Яку кількість трави з,їли зайці?
Практично-семінарське заняття
хімічної, біологічної форм руху матерії.

9.

Еволюція.

Взаємозв’язок

фізичної,

План:
1. Сучасні уявлення про фактори та темпи еволюції.
- Фактори еволюції за Ж.Б. Лазарком.
-Фактори еволюції за Ч. Дарвіном.
- Елементарні фактори та рушійні сили еволюції.
2. Розмноження як фоктор еволюції.
3. Добір – як певний свідомий фактор.
4. Внутрішньовидові фактори еволюції: Міграції, хвилі життя.
5. Міжвидові еволюційні фактори: симбіоз, конкуренція, виїдання тощо.
6. Інтеграція живої матерії на різних рівнях її організації: молекулярному,
клітинному, організмовому.
Теми рефератів:
1. Теорії та гіпотези походження життя на Землі.
2. Рушійні сили еволюції.
3. Мікро еволюційні та макроеволюцій ні процеси. Видоутворення.
Практично-семінарське заняття 10. Вплив людини на природу та екологічні
проблеми людства.
План:
1. Екологічні проблеми людства у XXI столітті.
2. Вплив діяльності людини на довкілля.
3. Природні та антропогенні забруднення біосфери, гідросфери, атмосфери, літосфери.
Характеристика забруднень та їх класифікація.
4. Шляхи запобігання забруднення водного і атмосферного басейнів, грунтів.
5. Вирішення екологічних проблем на промислових об'єктах України.
6. Екологічного виховання учнів.
Теми рефератів:
1. Охорона природи і перспективи раціонального природокористування.
2. Роль живих організмів у перетворенні оболонки Землі.
Лабораторна робота № 1.
Тема: Будова клітин тварин, росли, грибів та бактерій під мікроскопом.
Мета: Вивчити будову мікроскопа, навчитись виявляти за допомогою світлового
мікроскопа основні компоненти клітин, порівняти особливості будови клітин про- і
еукаріот.
Обладнання та матеріали: мікроскоп, лабораторне обладнання, мікропрепарат
листка традесканції, мікропрепарат інфузорії-туфельки (готовий чи з настою),
мікропрепарати дріжджових грибів, тваринної клітини, бактерії сінної палички.
Хід роботи:
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1. Ознайомитись з будовою мікроскопа і методом роботи з мікроскопом.
2. Розглянути готові чи виготовлені мікропрепарати , порівняти з даними
малюнками, замалювати, підписати основні органели, описати особливості будови:
2.1. Рослинна клітина
2.2. Тваринна клітина.
2.3. Грибна клітина
2.4. Бактеріальна клітина.
3. У висновку дати відповідь на питання:
- Чим подібні та відмінні клітини про- і еукаріот?
- Взаємозв'язок структури і функції клітин.
- Розповсюдження елементарних структур у клітині
Лабораторна робота № 2.
Тема: Вивчення мінливості у рослин. Побудова варіаційного ряду і варіаційної
кривої.
Мета: Сформулювати знання про модифікаційну мінливість. Навчитись
оцінювати ступінь та характер мінливості. Ознайомитись із статистичними
закономірностями модифікаційної мінливості., навчитись будувати варіаційний ряд і
варіаційну криву.
Обладнання та матеріали: гербарні зразки різних видів рослин (пшениця,
ячмінь),насіння квасолі, бобів, бульби картоплі, листки акації, клена (по 10 екземплярів
одного виду), лінійки.
Хід роботи:
1.Розгляньте кілька екземплярів рослин пшениці (жита, ячменю). Опишіть
фенотип кожної рослини(особливості будови кореневої системи, листків, квіток чи
колосків). Виявіть ознаки, які виникли внаслідок модифікаційної мінливості й
зумовлені генотипом. Розкрийте можливі причини модифікаційної мінливості.
2. Порівняти дві-три рослини одного виду (із запропонованих), знайти ознаки
схожості в їх будові. Поясніть причини схожості особин одного виду. Виявіть у рослин,
які досліджуєте, ознаки відмінності. Розподілитись на 10 груп, кожній групі слід узяти
для дослідження 10 бульб картоплі чи 10 листків рослин одного виду.
а) Для картоплі (квасолі) порахуйте кількість вічок (плямок) у кожній картоплині
й одержані дані занесіть до таблиці. У верхній ряд впишіть цифри, що відповідають
кількості вічок від найменшої до найбільшої. У нижній ряд запишіть частоту
зустрічальної ознаки. Після цього зведіть дані, одержані всіма групами в одну таблицю.
Визначте, які ознаки зустрічаються часто, а які рідко.
Кількість вічок в одній бульбі
Кількість бульб (усього 10)
Кількість вічок в одній бульбі
Кількість бульб (усього 100)
б) Для листків рослин (акації, клена. тощо) лінійкою виміряйте довжину листків,
одержані дані занести до таблиці. У верхній ряд впишіть цифри, що відповідають
довжині листків від найменшої до найбільшої. У нижній ряд запишіть частоту
зустрічальної ознаки. Після цього зведіть дані, одержані всіма групами в одну таблицю.
Визначте, які ознаки зустрічаються часто, а які рідко.
Довжина листків (см)
Кількість листків (усього 10)
Довжина листків (см)
Кількість листків (усього 100)
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3. За даними таблиці побудуйте варіаційну криву модифікаційної мінливості. На
осі абсцис відкладіть варіанти ознак від найменшого до найбільшого. На осі ординат –
частоту зустрічальності ознаки.
4. У висновках : а) Порівняйте краї та центр варіаційної кривої та зробіть висновок
про те, яка мінливість кількості вічок (довжини листків) зустрічається частіше, а яка
рідше?
б)Яку закономірність модифікаційної мінливості ви встановили.
в)Що таке норма реакції.
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Основна мета вивчення дисципліни: поглиблення знань студентів про основи
фізики, втілені в змісті інтегрованих курсів з природознавства у загальноосвітній
школі.
Завданням курсу є розгляд основних фізичних теорій, понять, глибоке знання яких
необхідне учителю природознавства для реалізації у навчальному процесі фізичної
компоненти як невід’ємної частини цілісних знань про природу.
Тематичним планом передбачено розгляд таких розділів:
1. Основи механіки. Основні поняття та закони механічної теорії.
2. Молекулярна фізика. Основні положення МКТ, агрегатні стани речовини,
закономірності, на основі яких пояснюються явища природи стосовно різних
агрегатних станів.
3. Основи термодинаміки. Закони термодинаміки. Термодинаміка хімічних
процесів, живих систем. Теплові машини.
4. Електродинаміка. Основні поняття електростатичного, магнітного,
електромагнітного поняття, постійного та змінного струму.
5. Періодичні процеси в природі охоплюють механічні та електромагнітні
коливання і хвилі, їх прояв у неживій і живій природі, у техніці;
6. Дискретність речовини та поля. Розглядається будова атомів, молекул,
властивості квантів, елементарних частинок; роль знань про дискретність речовини і
поля в поясненні фізичних, хімічних, біологічних явищ.
Прослухавши курс, студенти повинні знати:
- зміст основних фізичних теорій, понять, що мають загально природниче
значення;
- взаємозв’язок фізичних теорій у природничо-науковій картині світу;
- образі природи;
- історію відкриття законів фізики, взаємозв’язок відкриттів у фізиці з розвитком
хімії, біології;
- роль відкриттів у фізиці в еволюції природничо-наукової картини світу;
- основи проведення фізичного експерименту.
Уміти:
— застосовувати знання фізичних понять, законів до пояснення явищ природи;
— виділяти серед вивченого загальні закономірності природи та природничонаукові поняття, які лежать в основі встановлення цілісності знань про природу;
— оволодіти методикою і технікою фізичного експерименту відповідно до змісту
інтегрованих курсів з природознавства;
— оволодіти методами розв’язування фізичних задач.
На вивчення курсу «Фізична компонента змісту природознавства» виділено 72
години аудиторних (24 години лекційних, 28 годин практичних занять, 20 годин
лабораторних), 288 годин для самостійної та індивідуальної роботи.
Розділ, тема занять
п/п
14.

Механіка
Механічний
рух
у
природі.
Уявлення про простір і
час
у
класичній
та
релятивістській
механіці.
Швидкість світла у вакуумі,
залежність маси тіла від

Лекцій Лабораторних
Практ
робіт
ичних робіт
6

4

6

Само
стійна
робота
–

323

швидкості. Маса спокою.
Основна
задача
механіки та способи її
розв’язання. Основні поняття
кінематики.
Рівномірний і
рівноприскорений
прямолінійні
рухи. Рівняння та графіки
рухів. Рівномірний рух по
колу,
його
основні
характеристики.
Сила. Додавання сил.
Закони
динаміки.
Інертність.
Гравітаційне поле та
гравітаційна взаємодія. Закон
всесвітнього тяжіння. Вага і
невагомість. Вільне падіння.
Штучні супутники Землі.
Розвиток космонавтики.
Умови рівноваги тіла,
що має вісь обертання.
Імпульс тіла. Закон
збереження
імпульсу.
Реактивний рух.
Кінетична
і
потенціальна
енергії.
Механічна енергія. Закон
збереження і перетворення
енергії.
15.

Молекулярна фізика
Тепловий рух у природі.
Його
відмінність
від
механічного руху.
Основні
положення
молекулярно-кінетичної
теорії,
їх
дослідні
обґрунтування.
Кількість
речовини.
Властивості
газів.
Кінетична теорія ідеального
газу. Газові закони для
ізопроцесів.
Рівняння
стану
ідеального газу.
Пароутворення
і
конденсація.
Насичена
і
ненасичена пара. Вологість
повітря.
Властивості
рідин.
Змочування.
Капілярні

4

4

2

–

324

явища.
Кристалічні і аморфні
тіла, їх властивості. Рідкі
кристали.
Основи
термодинаміки
Зміни
внутрішньої
енергії. Кількість теплоти.
Перший
закон
термодинаміки.
Робота
термодинамічного процесу.
Необоротність процесів у
макросвіті. Уявлення про
другий закон термодинаміки.
Хімічні
реакції.
Класифікація
хімічних
реакцій.
Розрахунок
теплового ефекту хімічної
реакції.
Теплові
машини.
Коефіцієнт
корисної
дії
теплової машини.
Холодильна машина.
Термодинаміка живих
систем.
17.
Електродинаміка
Електромагнітний рух у
природі.
Основні
поняття
електродинаміки.
Електромагнітне поле,
його прояви у неживій і
живій природі.
Закон
збереження
електричного заряду, прояви
його у фізичних і хімічних
процесах.
Електричне поле, його
характеристики.
Закон
Кулона.
Речовина
в
електричному
полі.
Діелектрики. Конденсатори,
їх використання в техніці.
Електричний
струм,
електричне коло. Закон Ома
для повного кола.
Струм
у
різних
середовищах.
Закони
електролізу.
Електропровідність
16.

2

2

6

–

4

2

6

–
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напівпровідників.
Застосування
напівпровідникових
приладів.
Електрична і магнітна
взаємодія.
Взаємодія провідників
зі струмом. Сила Ампера.
Сила Лоренца.
Індукція
магнітного
поля. Дія магнітного поля на
провідник зі струмом.
Магнітні
властивості
речовини.
Застосування
магнітних матеріалів.
Електромагнітна
індукція.
Закон
електромагнітної
індукції.
Правило
Ленца.
Індуктивність.
Змінний струм.
Генератори
змінного
струму.
Трансформатор.
Виробництво,
передача,
застосування електричного
струму.
18.
Періодичні процеси в
природі. Коливання і хвилі
Періодичні процеси в
природі.
Коливальний
рух.
Вільні та вимушені механічні
коливання.
Резонанс.
Гармонічні коливання, їх
характеристики.
Рівняння
гармонічних коливань.
Математичний маятник.
Період
коливань
математичного маятника.
Поперечні і поздовжні
хвилі. Довжина хвилі. Звук.
Утворення
електромагнітних коливань у
коливальному
контурі.
Гармонічні електромагнітні
коливання. Частота власних
коливань контуру. Резонанс.
Утворення і поширення
електромагнітних хвиль, їх
характеристики.
Шкала
електромагнітних
хвиль.
Електромагнітні хвилі
в

4

4

2

–
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19.

природі і техніці.
Дискретність
речовини і поля
Фундаментальні
взаємодії,
їх
прояв
у
мікросвіті. Електромагнітна
природа світла. Хвильові
властивості світла.
Закони
заломлення
світла.
Молекула, атом, йон;
елементарні частинки як
структурні
елементи
речовини.
Розвиток знань про
будову атома.
Ядерна модель атома.
Квантові постулати Бора.
Квантово-механічна будова
атома.
Випромінювання
світла атомом.
Корпускулярні
властивості світла.
Світлові кванти. Фотон.
Фотоефект,
рівняння
фотоефекту.
Прояв
квантових
властивостей
світла
у
хімічних
і
біологічних
процесах.
Спектри
випромінювання
і
поглинання. Спектральний
аналіз. Модель атомного
ядра.
Енергія
зв’язку
нуклонів. Сильна і слабка
взаємодії.
Радіоактивність.
Доза
випромінювання.
Ядерні
реакції.
Ядерна
енергетика.
Класифікація
елементарних частинок.
Взаємні перетворення
елементарних
частинок.
Космічне випромінювання.

6

2

6

–

Тема 1. Механіка
Механічний рух у природі.
Уявлення про простір і час у класичній та релятивістській механіці. Швидкість
світла у вакуумі, залежність маси тіла від швидкості. Маса спокою.
Основна задача механіки та способи її розв’язання. Основні поняття кінематики.
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Рівномірний і рівно-прискорений прямолінійні рухи. Рівняння та графіки рухів.
Рівномірний рух по колу, його основні характеристики.
Сила. Додавання сил.
Закони динаміки. Інертність.
Гравітаційне поле та гравітаційна взаємодія. Закон всесвітнього тяжіння. Вага і
невагомість. Вільне падіння. Штучні супутники Землі. Розвиток космонавтики.
Умови рівноваги тіла, що має вісь обертання.
Імпульс тіла. Закон збереження імпульсу. Реактивний рух.
Кінетична і потенціальна енергії. Механічна енергія. Закон збереження і
перетворення енергії.
Тема 2. Молекулярна фізика
Тепловий рух у природі. Його відмінність від механічного руху.
Основні положення молекулярно-кінетичної теорії, їх дослідні обґрунтування.
Кількість речовини.
Властивості газів.
Кінетична теорія ідеального газу. Газові закони для
ізопроцесів.
Рівняння стану ідеального газу.
Пароутворення і конденсація. Насичена і ненасичена пара. Вологість повітря.
Властивості рідин. Змочування. Капілярні явища.
Кристалічні і аморфні тіла, їх властивості. Рідкі кристали.
Тема 3. Основи термодинаміки
Зміни внутрішньої енергії. Кількість теплоти.
Перший закон термодинаміки. Робота термодинамічного процесу. Необоротність
процесів у макросвіті. Уявлення про другий закон термодинаміки.
Хімічні реакції. Класифікація хімічних реакцій. Розрахунок теплового ефекту
хімічної реакції.
Теплові машини. Коефіцієнт корисної дії теплової машини.
Холодильна машина.
Термодинаміка живих систем.
Тема 4. Електродинаміка
Електромагнітний рух у природі.
Основні поняття електродинаміки.
Електромагнітне поле, його прояви у неживій і живій природі.
Закон збереження електричного заряду, прояви його у фізичних і хімічних
процесах.
Електричне поле, його характеристики. Закон Кулона.
Речовина в електричному полі. Діелектрики. Конденсатори, їх використання в
техніці.
Електричний струм, електричне коло. Закон Ома для повного кола.
Струм у різних середовищах. Закони електролізу.
Електропровідність напівпровідників. Застосування напівпровідникових приладів.
Електрична і магнітна взаємодія.
Взаємодія провідників зі струмом. Сила Ампера. Сила Лоренца.
Індукція магнітного поля. Дія магнітного поля на провідник зі струмом.
Магнітні властивості речовини. Застосування магнітних матеріалів.
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Електромагнітна індукція. Закон електромагнітної індукції. Правило Ленца.
Індуктивність.
Змінний струм.
Генератори змінного струму. Трансформатор. Виробництво, передача,
застосування електричного струму.
Тема 5. Періодичні процеси в природі. Коливання і хвилі
Періодичні процеси в природі.
Коливальний рух. Вільні та вимушені механічні коливання. Резонанс. Гармонічні
коливання, їх характеристики. Рівняння гармонічних коливань.
Математичний маятник. Період коливань математичного маятника.
Поперечні і поздовжні хвилі. Довжина хвилі. Звук.
Утворення електромагнітних коливань у коливальному контурі. Гармонічні
електромагнітні коливання. Частота власних коливань контуру. Резонанс.
Утворення і поширення електромагнітних хвиль, їх характеристики. Шкала
електромагнітних хвиль. Електромагнітні хвилі в природі і техніці.
Тема 6. Дискретність речовини і поля
Фундаментальні взаємодії, їх прояв у мікросвіті. Електромагнітна природа світла.
Хвильові властивості світла.
Закони заломлення світла.
Молекула, атом, йон; елементарні частинки як структурні елементи речовини.
Розвиток знань про будову атома.
Ядерна модель атома. Квантові постулати Бора. Квантово-механічна будова
атома. Випромінювання світла атомом.
Корпускулярні властивості світла.
Світлові кванти. Фотон. Фотоефект, рівняння фотоефекту.
Прояв квантових властивостей світла у хімічних і біологічних процесах.
Спектри випромінювання і поглинання. Спектральний аналіз. Модель атомного
ядра.
Енергія зв’язку нуклонів. Сильна і слабка взаємодії. Радіоактивність. Доза
випромінювання. Ядерні реакції. Ядерна енергетика. Класифікація елементарних
частинок.
Взаємні перетворення елементарних частинок. Космічне випромінювання.
Теми лекцій
№ Тема

Кількість
годин

п/п

.

.

Тема 1. Механіка
1
Механічний рух у природі.
Уявлення про простір і час у класичній та
релятивістській механіці. Швидкість світла у вакуумі,
залежність маси тіла від швидкості. Маса спокою.
Основна задача механіки та способи її розв’язання.
Основні поняття кінематики.
2
Закони динаміки. Інертність.
Гравітаційне поле та гравітаційна взаємодія. Закон
всесвітнього тяжіння.
3
Імпульс тіла. Закон збереження імпульсу. Реактивний

2

2

2
329

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

рух.
Кінетична і потенціальна енергії. Механічна енергія.
Закон збереження і перетворення енергії.
Тема 2. Молекулярна фізика
1
Тепловий рух у природі. Його відмінність від
механічного руху.
Основні положення молекулярно-кінетичної теорії, їх
дослідні обґрунтування. Кількість речовини.
2
Властивості газів. Кінетична теорія ідеального газу.
Газові закони для ізопроцесів.
Рівняння стану ідеального газу.
Тема 3. Основи термодинаміки
1
Перший
закон
термодинаміки.
Робота
термодинамічного процесу. Необоротність процесів у
макросвіті. Уявлення про другий закон термодинаміки.
Тема 4. Електродинаміка
1
Основні поняття електродинаміки.
Електромагнітне поле, його прояви у неживій і живій
природі.
Закон збереження електричного заряду, прояви його у
фізичних і хімічних процесах.
Електричне поле, його характеристики. Закон Кулона.
2
Електрична і магнітна взаємодія.
Взаємодія провідників зі струмом. Сила Ампера. Сила
Лоренца.
Індукція магнітного поля. Дія магнітного поля на
провідник зі струмом.
Магнітні
властивості
речовини.
Застосування
магнітних матеріалів.
Електромагнітна індукція. Закон електромагнітної
індукції. Правило Ленца. Індуктивність.
Тема 5. Періодичні процеси в природі. Коливання і хвилі
1
Періодичні процеси в природі.
Коливальний рух. Вільні та вимушені механічні
коливання.
Резонанс.
Гармонічні
коливання,
їх
характеристики. Рівняння гармонічних коливань.
2
Утворення
електромагнітних
коливань
у
коливальному контурі.
Гармонічні
електромагнітні
коливання. Частота власних коливань контуру. Резонанс.
Утворення і поширення електромагнітних хвиль, їх
характеристики.
Шкала
електромагнітних
хвиль.
Електромагнітні хвилі в природі і техніці.
Тема 6. Дискретність речовини і поля
1
Фундаментальні взаємодії, їх прояв у мікросвіті.
Електромагнітна природа світла. Хвильові властивості
світла.
2
Розвиток знань про будову атома.
Ядерна модель атома. Квантові постулати Бора.
Квантово-механічна будова атома. Випромінювання світла
атомом.

2

2

2

2

2

2

2

2

2
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.

Корпускулярні властивості світла.
3
Енергія зв’язку нуклонів. Сильна і слабка взаємодії.
Радіоактивність. Доза випромінювання. Ядерні реакції.
Ядерна енергетика. Класифікація елементарних частинок.
Теми лабораторних занять
№ Тема

2

Кількість
годин

п/п
Тема 1
1
Визначення прискорення тіла.

2

.
2

Вимірювання сил.

2

3

Рівновага тіла, що має вісь обертання.

2

Тема 2
4
Вимірювання відносної вологості повітря.

2

Тема 3
5
Вивчення принципу дії холодильної машини.

2

Тема 4
6
Визначення Е.Р.С. і внутрішнього опору джерела.

2

Вивчення явища електромагнітної індукції.

2

.
.

.

.

.
7
.

.
.

Тема 5
8
Утворення змінного струму у витку під час його
обертання в магнітному полі.
9
Визначення
періоду
коливань
математичного
маятника та прискорення вільного падіння за допомогою
маятника.
Тема 6
1
Вивчення будови дозиметра та використання його.

2
2

2

0.
Теми практичних занять
№ Тема

Кількість
годин

п/п
Тема 1
Рівномірний і рівно-прискорений прямолінійні рухи.
Рівняння та графіки рухів. Рівномірний рух по колу, його
основні характеристики.
17.
Сила. Додавання сил.
18.
Вага і невагомість. Вільне падіння. Штучні супутники
Землі. Розвиток космонавтики. Умови рівноваги тіла, що
має вісь обертання.
Тема 2
19.
Пароутворення і конденсація. Насичена і ненасичена
16.

2

2
2

2
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20.
21.

22.

23.

24.

25.

26.
27.

28.

пара. Вологість повітря. Властивості рідин. Змочування.
Капілярні явища. Кристалічні і аморфні тіла, їх властивості.
Рідкі кристали.
Зміни внутрішньої енергії. Кількість теплоти.
Тема 3
Теплові машини. Коефіцієнт корисної дії теплової
машини. Холодильна машина. Термодинаміка живих
систем.
Тема 4
Речовини в електричному полі. Діелектрики.
Конденсатори, їх використання в техніці. Електричний
струм, електричне коло. Закон Ома для повного кола.
Струм у різних середовищах. Закони електролізу.
Електропровідність
напівпровідників.
Застосування
напівпровідникових приладів.
Тема 5
Змінний струм. Генератори змінного струму.
Трансформатор. Виробництво, передача, застосування
електричного струму.
Математичний
маятник.
Період
коливань
математичного маятника. Поперечні і поздовжні хвилі.
Довжина хвилі. Звук.
Тема 6
Закони заломлення світла.
Світлові кванти. Фотон. Фотоефект, рівняння
фотоефекту. Прояв квантових властивостей світла у
хімічних і біологічних процесах. Спектри випромінювання
і поглинання. Спектральний аналіз. Модель атомного ядра.
Взаємні перетворення елементарних частинок.
Космічне випромінювання.
Теми для самостійної роботи
№ Тема

2
2

2

2

2

2

2
2

2

Кількість
годин

п/п
.
.

1
Вплив механіки на розвиток природничо-наукової
картини світу та технічного прогресу.
2
Використання знань з молекулярної фізики для
пояснення явищ природи.
3
Напрямок самочинних теплових процесів у
макросвіті.
4
Дія електромагнітного і магнітного поля на речовину і
живі організми.
5
Система фізичних знань в образі природи людини.

24

6
Кванти світла, їх прояв у природі і застосування
людиною (фотосинтез; зір; фотографія; фотоелементи;
квантові генератори).

14

24
24
24
24

.
.

Теми для індивідуальної роботи
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№

Тема

Кількість годин

п/п
.

1
Застосування основних понять механіки під час
вивчення біологічної компоненти
2
Статистичний характер величин і законів

20

3
Квантова теорія як основа пояснення хімічних і
біологічних явищ
4
Періодичні процеси в природі

20

5
Закон збереження і перетворення енергії як основа
пояснення фізичних, хімічних біологічних явищ
6
Закон збереження електричного заряду в хімічних
процесах
7
Симетрія в природі

20

20

.
.

20

.
.
.

20
14

.
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Метою курсу є з’ясування основ формування цілісності знань про природу,
змісту теоретичних понять, спільних для природничих наук і відповідно природничих
шкільних предметів, як основи цілісності курсу природознавства.
Основним завданням курсу є засвоєння студентами змісту природничо-наукових
понять, на основі яких формується цілісність знань про природу, структури і змісту
природничо-наукової картини світу, образу природи, ядра природничо-наукових знань.
Тематичним планом передбачено розгляд таких розділів:
2. Теоретичні основи природознавства.
3. Основні поняття природничо-наукової картини світу та образу природи.
4. Основні поняття природознавства та наукові методи пізнання природи.
5. Науково-технічний прогрес та еволюція природничо-наукової картини світу.
Засвоївши курс, учні повинні знати:
— психолого-педагогічні проблеми інтеграції природничо-наукових
знань школярів;
— принцип формування інтегрованих курсів з природознавства;
— місце і роль інтегрованих курсів з природознавства в системі цілісної
природничо-наукової освіти;
— сутність поняття «цілісність знань про природу», систему
природничо-наукових понять, необхідних для формування цілісності
знань;
— структуру і зміст поняття природничо-наукової картини світу, образу
природи, дидактичні умови їх формування;
— зміст та структуру ядра природничо-наукових знань, методи його
формування;
— зміст основ природничо-наукової картини світу, образу природи;
— знати методи дослідження природи;
— етапи еволюції природничо-наукової картини світу та їх зв’язок з
технічним прогресом.
Уміти:
— аналізувати навчальний Державний стандарт освіти, навчальний
процес в аспекті ролі інтегрованих курсів з природознавства у
формуванні цілісності знань учнів про природу, їх фундаменталізації,
розуміння;
— застосовувати методи формування цілісності знань, природничонаукової картини світу, образу природи у навчальному процесі;
— моделювати варіанти образів природи у відповідності з віковими
особливостями учнів;
—
застосовувати критерії та рівні сформованості цілісності знань про
природу, природничо-наукової картини світу, образу природи в
навчальному процесі інтегрованих курсів з природознавства;
—
застосову
вати методи дослідження природи під час занять з природознавства,
відповідно до вікових особливостей учнів;
—
реалізува
ти отримані знання в процесі викладання природознавства в 5-6, 10-12
класах, екологічного та національного виховання учнів.
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№
п/п
20.

Розділ, тема занять

Л
Лаборат
екцій
орних робіт

Психолого-педагогічні
6
основи природознавства.
Цілісність
знань
школярів про природу як
педагогічна
і
соціальна
проблема.
Психологопедагогічні
проблеми
інтеграції
природничонаукових знань школярів.
Принципи
формування
інтегрованих
курсів
з
природознавства. Державний
стандарт основної і базової
освіти як основа формування
інтегрованих
природознавчих
курсів.
Державний
стандарт
освітньої галузі «Природознавство». Сутність поняття
«цілісність
знань
про
природу».
Цілісність знань як
основа
їх
розуміння.
Навчальний процес і зміст
освіти в контексті інтеграції
знань про природу.
21.
Основні
поняття
2
природничонаукової
картини світу та образу
природи.
Поняття
природничо-наукової
картини світу та принципи її
формування у свідомості
учнів.
Зміст
основ
природничо-наукової
картини світу, наступність у
їх формуванні впродовж
навчання учня. Образ світу
як вихідний пункт і результат
пізнавального процесу та
образ природи як його
основа. Дидактичні основи
формування образу природи
як
умова
особистісної
орієнтованості,
продуктивності навчального
процесу. Методи формування
природничо-наукової
картини
світу,
образу

Практ
ичних робіт

1

–

8

1

–

22

Само
стійна
робота
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природи і їх роль у виділенні
ядра природничо-наукових
знань. Критерії та рівні
сформованості
цілісності
знань
про
природу,
природничо-наукової
картини
світу,
образу
природи та розуміння знань
учнями.
22.
Основні
поняття
природознавства та наукові
методи пізнання природи.
Природознавство
як
система наук про природу.
Основні науки про природу
(фізика,
хімія,
біологія,
географія, астрономія), їх
єдність і відмінність. Вклад
учених у розвиток фізики,
хімії, біології, астрономії.
Структурні
рівні
матеріального світу — мікро,
макро-,
мегасвіт,
їх
взаємозв’язок.
Наукові
методи пізнання природи:
спостереження, дослідження,
вимірювання, моделювання,
теоретичне пояснення, опис.
Загальні
закономірності
природи,
їх
прояв
у
мікросвіті,
макросвіті,
мегасвіті.
Уявлення
про
природничо-наукову теорію,
природничо-наукову картину
світу,
образ
природи.
Взаємозв’язок
між
науковими відкриттями в
природознавстві і розвитком
техніки, зміною умов життя
суспільства.
23.
Науково-технічний
прогрес
та
еволюція 2
природничо-наукової
картини світу.
Основні
етапи
і
перспективи
науковотехнічного
прогресу,
їх
порівняння
з
етапами
еволюції
природничонаукової
картини
світу.
Уявлення
античних
філософів про першооснову

6

–

6

1

–

8
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всього сущого. Системи
світу, атомістична концепція
античних
філософів.
Механічна
природничонаукова картина світу, її
творці.
Механістичний
детермінізм, його прояви в
мисленні людини.
Загальні закономірності
природи
як
основа
природничо-наукової
картини світу, об’єднання
фізичних,
хімічних,
біологічних,
географічних,
астрономічних
знань
в
цілісність. Утвердження в
науці
фізичних
теорій,
еволюційних ідей в біології.
Роль періодичного закону в
зміні наукових підходів до
пояснення явищ природи.
Становлення
статистичних
закономірностей в науці. Розпад
механічної картини світу.
Імовірнісний
підхід
у
поясненні явищ макросвіту.
Особливості
природознавства ХХ ст.
Імовірнісний
підхід
до
пояснення явищ мікросвіту.
Розвиток
сучасної
природничо-наукової
картини світу, її визначальні
риси. Синергетичний підхід
до пояснення явищ дійсності.
Творці
сучасної
природничо-наукової
картини світу.
Вплив еволюції ПНКС
на відображення природи і
людини в художніх творах.
Тема 1. Теоретичні основи природознавства.
Цілісність знань школярів про природу як педагогічна і соціальна проблема.
Психолого-педагогічні проблеми інтеграції природничо-наукових знань школярів.
Принципи формування інтегрованих курсів з природознавства. Державний
стандарт основної і базової освіти як основа формування інтегрованих природознавчих
курсів.
Державний стандарт освітньої галузі «Природознавство». Сутність поняття
«цілісність знань про природу».
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Цілісність знань як основа їх розуміння. Навчальний процес і зміст освіти в
контексті інтеграції знань про природу.
Тема 2. Основні поняття природничо-наукової картини світу
та образу природи.
Поняття природничо-наукової картини світу та принципи її формування у
свідомості учнів. Зміст основ природничо-наукової картини світу, наступність у їх
формуванні впродовж навчання учня.
Образ світу як вихідний пункт і результат пізнавального процесу та образ природи
як його основа.
Дидактичні основи формування образу природи як умова особистісної
орієнтованості, продуктивності навчального процесу. Методи формування природничонаукової картини світу, образу природи і їх роль у виділенні ядра природничо-наукових
знань. Критерії та рівні сформованості цілісності знань про природу, природничонаукової картини світу, образу природи та розуміння знань учнями.
Тема 3. Основні поняття природознавства та
наукові методи пізнання природи.
Природознавство як система наук про природу. Основні науки про природу
(фізика, хімія, біологія, географія, астрономія), їх єдність і відмінність. Вклад учених у
розвиток фізики, хімії, біології, астрономії.
Структурні рівні матеріального світу — мікро-, макро-, мегасвіт, їх взаємозв’язок.
Наукові методи пізнання природи: спостереження, дослідження, вимірювання,
моделювання, теоретичне пояснення, опис. Загальні закономірності природи, їх прояв у
мікросвіті, макросвіті, мегасвіті.
Уявлення про природничо-наукову теорію, природничо-наукову картину світу,
образ природи. Взаємозв’язок між науковими відкриттями в природознавстві і
розвитком техніки, зміною умов життя суспільства.
Тема 4. Науково-технічний прогрес та еволюція
природничо-наукової картини світу.
Основні етапи і перспективи науково-технічного прогресу, їх порівняння з
етапами еволюції природничо-наукової картини світу. Уявлення античних філософів
про першооснову всього сущого. Системи світу, атомістична концепція античних
філософів. Механічна природничо-наукова картина світу, її творці. Механістичний
детермінізм, його прояви в мисленні людини.
Загальні закономірності природи як основа природничо-наукової картини світу,
об’єднання фізичних, хімічних, біологічних, географічних, астрономічних знань в
цілісність. Утвердження в науці фізичних теорій, еволюційних ідей в біології. Роль
періодичного закону в зміні наукових підходів до пояснення явищ природи.
Становлення статистичних закономірностей в науці. Розпад механічної картини
світу. Імовірнісний підхід у поясненні явищ макросвіту. Особливості природознавства
ХХ ст. Імовірнісний підхід до пояснення явищ мікросвіту. Розвиток сучасної
природничо-наукової картини світу, її визначальні риси. Синергетичний підхід до
пояснення явищ дійсності.
Творці сучасної природничо-наукової картини світу.
Вплив еволюції ПНКС на відображення природи і людини в художніх творах.
Теми лекцій
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№

Тема

Кількість
годин

п/п
Тема 1. Теоретичні основи природознавства.
12.
Цілісність знань школярів про природу як педагогічна і
соціальна проблема.
13.
Психолого-педагогічні
проблеми
інтеграції
природничо-наукових знань школярів.
14.
Принципи формування інтегрованих курсів з
природознавства.
15.
Державний стандарт основної і базової освіти як основа
формування інтегрованих природознавчих курсів.
16.
Державний стандарт освітньої галузі «Природознавство».
17.
Сутність поняття «цілісність знань про природу».
18.
Цілісність знань як основа їх розуміння.
19.
Навчальний процес і зміст освіти в контексті інтеграції
знань про природу.

.
.
.
.

.

.

Тема 2. Основні поняття природничо-наукової картини світу
та образу природи
1
Поняття природничо-наукової картини світу та
принципи її формування у свідомості учнів.
2
Зміст основ природничо-наукової картини світу,
наступність у їх формуванні впродовж навчання учня.
3
Образ світу як вихідний пункт і результат
пізнавального процесу та образ природи як його основа.
4
Дидактичні основи формування образу природи як
умова
особистісної
орієнтованості,
продуктивності
навчального процесу.
5
Методи формування природничо-наукової картини
світу, образу природи і їх роль у виділенні ядра природничонаукових знань.
6
Критерії та рівні сформованості цілісності знань про
природу, природничо-наукової картини світу, образу
природи та розуміння знань учнями.

2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2

2

2
Тема

Основні поняття природознавства та
наукові методи пізнання природи.
1
Природознавство як система наук про природу.
.
Основні науки про природу (фізика, хімія, біологія,
географія, астрономія), їх єдність і відмінність. Вклад учених
у розвиток фізики, хімії, біології, астрономії.
2
Структурні рівні матеріального світу — мікро-, макро-,
.
мегасвіт, їх взаємозв’язок.
3
Взаємозв’язок між науковими відкриттями в
.
природознавстві і розвитком техніки, зміною умов життя
суспільства.
Тема 4. Науково-технічний прогрес та еволюція
природничо-наукової картини світу.
1
Основні етапи і перспективи науково-технічного

3.

2

2
2

2
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.

.

.

.

.
.

прогресу, їх порівняння з етапами еволюції природничонаукової картини світу.
2
Загальні
закономірності
природи
як
основа
природничо-наукової картини світу, об’єднання фізичних,
хімічних, біологічних, географічних, астрономічних знань в
цілісність.
3
Утвердження в науці фізичних теорій, еволюційних
ідей в біології. Роль періодичного закону в зміні наукових
підходів до пояснення явищ природи.
4
Становлення статистичних закономірностей в науці.
Розпад механічної картини світу. Імовірнісний підхід у
поясненні явищ макросвіту.
5
Особливості природознавства ХХ ст. Імовірнісний
підхід до пояснення явищ мікросвіту.
6
Розвиток сучасної природничо-наукової картини світу,
її визначальні риси. Синергетичний підхід до пояснення
явищ дійсності.
Теми практичних занять
№
Тема

2

2

2

2
2

Кількість
годин

п/п
29.
30.
31.
32.

.
.
.
33.
34.
35.
36.
37.

38.

Тема 1. Теоретичні основи природознавства.
Дидактичні
основи
системи
підручників
з
природознавства
Наступність у формуванні цілісних знань про природу
під час вивчення природознавства
Предметно-інтегративна система формування змісту
освітньої галузі «Природознавство»
Зв’язок змісту освітніх галузей в процесі формування
образу природи
Тема 2. Основні поняття природничо-наукової картини світу
та образу природи.
1
Зміст знань, що складають загальні закономірності
природи
2
Формування природничо-наукової картини світу
засобами фізики
3
Формування природничо-наукової картини світу
засобами хімії
Формування природничо-наукової картини світу
засобами біології
Формування природничо-наукової картини світу
засобами астрономії
Метод моделювання у формуванні образу природи
учня
Екологічний зміст природничо-наукової картини світу
та образу природи
Психолого-педагогічні
критерії
визначення
сформованості природничо-наукової картини світу, образу
природи, рівнів розуміння знань
Методи і форми занять, специфічні для формування

2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2

2
342

39.

.

.
.

.

.

цілісності знань, образу природи
Використання комп’ютера та навчальних посібників на
електронних носіях в процесі формування природничонаукової картини світу
Тема 3. Основні поняття природознавства та
наукові методи пізнання природи.
1
Наукові методи пізнання природи: спостереження,
дослідження, вимірювання, моделювання, теоретичне
пояснення, опис.
2
Загальні закономірності природи, їх прояв у мікросвіті,
макросвіті, мегасвіті.
3
Уявлення
про
природничо-наукову
теорію,
природничо-наукову картину світу, образ природи.
Тема 4. Науково-технічний прогрес та еволюція
природничо-наукової картини світу.
1
Уявлення античних філософів про першооснову всього
сущого. Системи світу, атомістична концепція античних
філософів.
2
Механічна природничо-наукова картина світу, її творці.
Механістичний детермінізм, його прояви в мисленні
людини.
3
Творці сучасної природничо-наукової картини світу.

2

2

2
2

2

2

2

.
.

4
Вплив еволюції ПНКС на відображення природи і
людини в художніх творах.
Теми для самостійної роботи
№
Тема

2

Кількість
годин

п/п
1

Природознавство в системі науки і культури

12

2

Парадигми сучасного природознавства

20

3
4

Зміст поняття «природничо-наукова картина світу»
Зміст поняття «образ світу»

12
12

5

Структурні рівні матеріального світу

14

.
.

.
.
.

6
Зміст загальних закономірностей природи, їх прояви в
природі
7
Творці природничо-наукової картини світу

20
20

.
8

Актуальні проблеми природознавства

20

.
.

9
Методичні основи формування цілісності знань про
природу
1
Історія розвитку природознавства

20
20

0.
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Навчальна програма з курсу «Основи методики навчання природознавству»
(авт. В. Р. Ільченко, І. О. Козак)
Міністерство освіти і науки України
Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
імені М.В. Остроградського
ПРОГРАМА
з курсу
Основи методики навчання природознавству
для
що
здобувають
7.010103
«Педагогіка

педагогічних
другу
вищу
освіту
за
і
методика
середньої
освіти.

працівників,
спеціальністю
Природознавство»

Полтава-2008
Програма з курсу «Основи методики навчання природознавству». Для
педагогічних працівників, що здобувають другу вищу освіту за спеціальністю
«7.010103 «Педагогіка і методика середньої освіти. Природознавство».
Програму підготували:
Ільченко В.Р., дійсний член АПН України, доктор педагогічних наук, професор,
доктор НМЦ інтеграції змісту освіти АПН України, зав, лабораторією інтеграції змісту
освіти Інституту педагогіки АПН України.
Козак І.О., методист біології і природознавства Полтавського обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського.
Рецензенти:
Гриньова М.В., доктор педагогічних наук, професор, декан природничого
факультету Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г.Короленка.
Пашко Л.Ф., канд. пед. наук, доцент кафедри методики і змісту освіти ПОІППО
ім. М.В. Остроградського
Програма курсу «Основи методики навчання природознавству» затверджена на
Вченій раді Полтавського обласного інституту післядипломної освіти імені М.В.
Остроградського,
протокол №_______, від_______________________________.
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Метою курсу є оволодіння студентами основними методами навчання
природознавству в основній та профільній школі.
Основним завданням курсу є засвоєння студентами загальних питань методики
навчання природознавству та оволодіння методикою навчання з конкретних розділів.
Тематичним планом курсу передбачено розгляд таких розділів:
1. Загальні питання вивчення предмету «Природознавство».
345

2. Методична система формування цілісності знань про природу в учнів
загальноосвітньої школи.
3. Основи методики вивчення курсу природознавства у 5-6 класах.
4. Основи методики вивчення курсу «Природознавство» в 10-12 класах.
Опанувавши курс, студенти мають знати:
—
завдання
методики навчання природознавству учнів 5-6, 10-12 класів;
—
зміст та
складові освітнього середовища з природознавства учнів
загальноосвітньої школи;
—
методичн
у систему формування цілісності знань про природу учнів 12-річної
школи;
—
методику
формування природничо-наукової картини світу, образу природи;
—
особливо
сті особистісно-орієнтованого навчання під час вивчення
природознавства;
—
методику
формування понять, методи навчання, форми організації занять,
специфічні для формування цілісності знань про природу;
—
застосува
ння інноваційних технологій на уроках природознавства;
—
методичн
і основи вивчення розділів курсу природознавства 10-12 класів;
—
методичн
і основи вивчення курсу природознавства 5-6 класів;
—
природни
чо-наукову картину світу як систему знань на прикладах природних
об’єктів і явищ;
—
поєднанн
я змісту знань з кожного предмета на основі наскрізних змістових
ліній, які відображають загальні закони природи: рівні й форми
організації живої і неживої природи; методи наукового пізнання;
вплив на суспільний розвиток та роль у житті людині;
Уміти:
—

—
—
—
—
—

створювати навчальне середовище для вивчення природознавства у 56, 10-12 класах (обладнувати кабінети довкілля, природознавства,
екологічну стежку, навчально-дослідні ділянки, обґрунтовувати
перелік виробничих та природних об’єктів, що підлягають вивченню);
аналізувати програми, підручники, з природознавства, в тому числі в
аспекті особистісно-орієнтованої освіти, формування цілісності знань,
образу природи;
планувати навчальний процес з природознавства;
моделювати ефективну систему уроків з розділу, теми курсів
природознавства;
моделювати варіанти різних типів уроків з природознавства;
моделювати образи природи, цілісності знань різних рівнів про
природу відповідно до вікових особливостей учнів;
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—
—
—
—

використовувати методи, форми навчання, форми контролю і корекції
знань відповідно до основної мети курсу;
виховувати в учнів любов до інтелектуальної праці, екологічну
культуру, любов до своєї країни;
здійснювати розумові операції аналізу, синтезу, систематизації:
узагальнення, порівняння на природних об’єктах живої та неживої
природи. Визначати між ними спільне і відмінне;
визначати місце кожного природного угруповання в загальній картині
світу.

Методи:
- природний об'єкт подається у вигляді системи, яка складається із
взаємопов'язаних елементів, при цьому встановлюється місце даного природного
об'єкта в ієрархії інших природних систем, які об'єднують спільні для них
закономірності (збереження, спрямованості самочинних процесів до найбільш
ймовірного за даних умов рівноважного стану, періодичності процесів у природі).
Курс «Основи методики навчання природознавству» дає можливість майбутнім
учителям природознавства чітко визначити зміст курсу, його структуру, застосування
сучасних педтехнологій під час вивчення кожної теми курсу.
Курс вивчення студентами, які здобувають другу спеціальність на базі
спеціальностей «Хімія», «Біологія», «Хімія і біологія», «Фізика». Згідно з навчальним
планом цей курс вивчається у 2 і 3 семестрах. На нього відведено 54 години
аудиторних занять (22 години лекцій, 32 години практичних занять) та 134 години
самостійної та 136 годин індивідуальної роботи. У третьому семестрі передбачено
складання екзамену.
Нижче пропонується орієнтовний розподіл навчального часу на вивчення розділів
курсу.
№
п/п
24.

Розділ, тема занять

Загальні
питання
вивчення
курсу
«Природознавство».
Предмет та завдання
методики вивчення курсу
природознавства.
Освітнє
середовище учнів в процесі
вивчення природознавства.
Особистісно
орієнтоване навчання, його
зв’язок з формуванням в
учнів природничо-наукової
картини світу та образу
природи. Розвиток розуміння
учнями знань, образного
мислення. Виховання під час
навчання природознавству.
25.
Методична
система
формування
цілісності
знань про природу в учнів

Л
Лаборат
екцій
орних робіт

Практ
ичних робіт

6

–

6

6

–

10

Само
стійна
робота
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загальноосвітньої школи.
Структура методичної
системи
та
її
основні
складові:
державний
стандарт освіти, система
програм,
підручників,
навчальних
посібників,
критерії
і
рівні
сформованості
цілісності
знань про природу.
Формування
понять.
Методи пізнання природи,
методи та прийоми навчання.
Методика
систематизації знань у курсі
природознавства
основної
школи. Роль наступності у
формуванні цілісних знань
про
природу.
Форми
організації
навчальної
роботи.
Елементи
інноваційних технологій на
уроках природознавства.
26.
Основи
вивчення
природознавства в старшій
школі.
Формування ключових
компетентностей під час
навчання природознавству.
Методичні
основи
формування
природничонаукового ядра як основи
образу
природи
старшокласника. Методичні
основи
формування
цілісності
знань
про
структурні рівні реального
світу. Формування наукового
світогляду та екологічної
культури учнів засобами
природознавства.
27.
Основи
методики
вивчення розділів та тем
курсу «Природознавство» у
5–6 класах.
Методичні
основи
вивчення розділів «Людина і
довкілля»,
«Всесвіт
і
довкілля людини».
Методичні
основи
вивчення
тем
природознавства у 6 класі.

6

–

8

4

–

8
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Тема 1. Загальні питання вивчення курсу «Природознавство»
Предмет та завдання методики вивчення курсу природознавства. Освітнє
середовище учнів в процесі вивчення природознавства. Особистісно орієнтоване
навчання, його зв’язок з формуванням в учнів природничо-наукової картини світу та
образу природи. Розвиток розуміння учнями знань, образного мислення. Виховання під
час навчання природознавству.
Предмет та завдання методики вивчення курсу природознавства. Освітнє
середовище учнів в процесі вивчення природознавства. Особистісно орієнтоване
навчання, його зв’язок з формуванням в учнів природничо-наукової картини світу та
образу світу. Розвиток розуміння учнями знань, образного мислення. Виховання під час
навчання природознавству.
Тема 2. Методична система формування цілісності знань про природу в учнів
загальноосвітньої школи
Структура методичної системи та її основні складові: державний стандарт освіти,
система програм, підручників, навчальних посібників, критерії і рівні сформованості
цілісності знань про природу. Формування понять. Методи пізнання природи, методи
та прийоми навчання. Методика систематизації знань у курсі природознавства основної
школи. Роль наступності у формуванні цілісних знань про природу. Форми організації
навчальної роботи. Елементи інноваційних технологій на уроках природознавства.
Тема 3. Основи вивчення природознавства
в старшій школі
Формування ключових компетентностей під час навчання природознавству.
Методичні основи формування природничо-наукового ядра як основи образу природи
старшокласника. Методичні основи формування цілісності знань про структурні рівні
реального світу. Формування наукового світогляду та екологічної культури учнів
засобами природознавства.
Тема 4. Основи методики вивчення розділів
та тем курсу «Природознавство» у 5–6 класах
Методичні основи вивчення розділів «Людина і довкілля», «Всесвіт і довкілля
людини».
Методичні основи вивчення тем природознавства у 6 класі.
Теми лекцій
№ Тема

Кількість
годин

п/п

.

Тема 1. Загальні питання вивчення курсу «Природознавство»
1
Предмет та завдання методики вивчення курсу
2
природознавства.
20.
Освітнє середовище учнів в процесі вивчення
2
природознавства.
21.
Особистісно орієнтоване навчання з природознавства,
2
його зв’язок з формуванням в учнів природничо-наукової
картини світу та образу природи.
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Тема 2. Методична система формування цілісності знань про природу в учнів
загальноосвітньої школи
1
Структура методичної системи та її основні складові.
2
.
2
Методи пізнання природи, методи та прийоми
2
.
навчання.
3
Методика
систематизації
знань
у
курсі
2
.
природознавства.
Тема 3. Основи вивчення природознавства в старшій школі
1
Методичні основи формування природничо-наукового
2
.
ядра як основи образу природи старшокласника.
2
Методичні основи формування цілісності знань про
2
.
структурні рівні реального світу.
3
Формування наукового світогляду та екологічної
2
.
культури учнів засобами природознавства.
Тема 4. Основи методики вивчення розділів
та тем курсу «Природознавство» у 5–6 класах
1
Методичні основи вивчення розділів «Людина і
4
.
довкілля», «Всесвіт і довкілля людини».
2
Методичні основи вивчення тем природознавства у 6
4
.
класі.
Теми практичних занять
№ Тема

Кількість
годин

п/п

.
.

Тема 1.
1
Структура та складові освітнього середовища з
природознавства учнів 5-6 класів.
2
Структура та складові освітнього середовища учнів
10-12 класів.
3
Виховання під час навчання.

2
2
2

.

.

Тема 2.
1
Аналіз Державного Стандарту. Базовий навчальний
план.
2
Аналіз програм з природознавства.

2
2

.
3

Аналіз підручників з природознавства.

2

4

Тематичне планування навчальних занять.

2

.
.
.

.
.
.

5
Система методів і форм навчання в курсі
природознавства.
Тема 3.
1
Методика використання засобів навчання, об’єктів
довкілля в процесі навчання природознавству.
2
Методичні основи формування основних понять
розділу «Мікросвіт» у 10 класі.
3
Методичні основи формування понять розділу
«Макросвіт» в 11 класі.

2

2
2
2
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.

.

4
Методичні основи формування понять розділу
«Мегасвіт» у 12 класі.
Тема 4.
1
Методика формування поняття про тіла, речовини в
середовищі життя.
2
Методика формування. Небесні тіла.

2

2
2

.
3

Організм як жива система.

2

4

Рукотворні системи.

2

.
.
Теми самостійної роботи
№
Тема

Кількість
п/п
годин
1
Індивідуальна освітня траєкторія учня та методика
10
.
її втілення в навчальний процес.
2
Елементи розвиваючого навчання під час вивчення
10
.
природознавства.

.

3
Проблемне
природознавства.
4

навчання

під

час

вивчення

Природовідповідність навчання природознавству.

10

10

.
.

.
.

.
.
0.
1.
2.

5
Шляхи
реалізації
навчання в природознавстві.

особистісно-орієнтованого

10

6
Продуктивне
навчання
під
час
вивчення
природознавства.
7
Застосування технології «Довкілля» у вивченні
природознавства.

10

8
Методи пізнання природи та їх зв’язок з методами
та прийомами навчання
9
Роль наступності у формуванні цілісних знань про
природу
1
Форми організації навчальної роботи в курсі
природознавства
1
Методика вивчення теми «Явища в довкіллі
людини» (5 кл.)
1
Методика вивчення теми «Умови життя на планеті
Земля» (5 кл.)

10

Теми індивідуальної програми
№
Тема

10

20
10
14
10

Кількість годин

п/п
Методика вивчення теми «Організм як жива
система» (6 кл.)
2
Методика вивчення теми «Природні та штучні
екосистеми» (6 кл.)
1
.
.

20
16
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Методика вивчення теми «Рукотворні системи» (6

20

Методика вивчення теми «Біосфера — найбільша
жива система» (6 кл.)
5
Методика використання кросвордів, ігрових
моментів під час вивчення курсу «Природознавство»
6
Методика проведення уроків серед природи у 5
класі
7
Методика проведення уроків серед природи у 6
класі
8
Методика організації роботи уроків над проектами
у 5-6 класах
9
Методика організації роботи учнів над проектами у
профільній школі

10

3
кл.)

.
4
.
.
.
.
.
.

20
10
10
10
20
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5. Ільченко В. Р., Гуз К. Ж. Я і Україна // Програми для середньої
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14. Гуз К. Ж. Природовідповідність освітньої програми «Довкілля» // Педагогіка і
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праць. – Київ-Запоріжжя, 2000. – № 17. – С. 107-113.
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НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З КУРСУ «ЛЮДИНА І ПРИРОДА»
(авт. В. Р. Ільченко, В. В. Зелюк)
Пояснювальна записка
Основна мета курсу — розкриття студентами взаємозв’язку суспільствознавчих та
природознавчих знань, ролі життєствердного образу природи у взаємовідносинах людини з
людиною, із суспільством, з природою.
Завдання курсу:
- розкриття психолого-педагогічних умов, необхідних для досягнення розуміння
студентами взаємовідносин між людиною і середовищем життя, які приводять до рівноваги
природного і створеного людиною довкілля;
- розкриття взаємозв’язку технічного прогресу та еволюції природничо-наукової картини
світу, прагнення людства до цілісності знань про природу, системного підходу в поясненні
об’єктів і явищ природи;
- ознайомлення студентів з екологічними проблемами сучасної цивілізації, роллю
природознавства у їх розв’язанні;
- формування ціннісного ставлення до природи, розвиток загальнонавчальних і
специфічних щодо формування учнів природозберігаючих компетентностей;
- використання природничо-наукових знань у повсякденному житті.
Курс передбачає формування загальнонавчальних вмінь і навиків,
ключових
компетентностей, таких як: загальнокультурної, комунікаційної, громадянської, соціальної,
інформаційної, здоров’язберігаючої. Вивчивши курс, студенти мають набути вміння:
- до дослідницької діяльності (постановка проблеми, висунення гіпотези, здійснення її
перевірки);
- цілісно бачити проблему і приймати рішення з опорою на об’єктивні закономірності;
- використовувати наукові методи, закони при розв’язанні проблем, пов’язаних зі своєю
професією, суспільним та повсякденним життям, при викладанні предмету «Людина і природа»
у 12 класі;
- до саморозвитку та самоосвіти, пошуків, критичного оцінювання та передачі інформації,
переформулювання її та виразу у компактній формі;
- виконання екологічних вимог у навчальній діяльності і повсякденному житті.
Знання:
— про етапи становлення сучасної людини як особистості;
— про роль образу світу та образу природи в поведінці людини;
— про екологічні проблеми людства та можливості їх розв’язання;
— про роль природознавства в технічному прогресі;
— про суспільне значення природознавства.
Основу змісту курсу «Людина і природа» становлять реальні об’єкти і процеси в
середовищі життя людини; зміст освіти, державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки
згідно Державного стандарту освітньої галузі «Природознавство» — її загальноприродничої
компоненти.
Відповідно до поставлених мети і завдань зміст курсу «Людина і природа»
структурований у наступні теми:
Тема 1. Людина — частина природи і суспільства.
Тема 2. Екологічні проблеми людства.
Тема 3. Роль знань про природу в науково-технічному прогресі.
Тема 4. Суспільне значення природознавства.
Наскрізними поняттями у змісті курсу є:
- людина як частина природи, житель планети Земля;
- середовище життя людини, його зміни унаслідок діяльності людини;
- закономірності, що визначають загальні взаємозв’язки у природі, їх роль в еволюції
природничо-наукової картини світу, становленні природничих теорій та вчень;
- збереження цілісності природи як умова існування людства;
роль природознавства в технічному прогресі, в стабільності існування людства.
№
п

Розділ, тема занять

Л
екцій

Лаборат
Прак
орних робіт
тичних

Сам
остійна
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/п
.

.

.

1
Людина — частина природи і
суспільства.
Єдність людини і природи.
Взаємодії суспільства і природи. Етапи
розвитку
становлення
сучасної
людини.
Критерії
людини
як
біологічного виду.
Свідомість та інтелект людини,
його обумовленість образом світу та
образом природи.
Співвідношення біологічного і
соціального в розвитку особистості.
Соціальна
обумовленість
поведінки людини.
Цілісність знань в образі світу та
образі природи людини. Духовність
людини, її складові та обумовленість
їх образом природи. Роль природного
світорозуміння у розвитку культури.
Роль природи рідного краю в
духовному розвитку людини.
2
Екологічні проблеми людства.
Екологія — наука про єдність
всього живого. Закони екології, їх
використання людиною. Взаємодія
людини з основними компонентами
довкілля. Вплив людини на них.
Поліпшення людиною умов
життя у своєму довкіллі (зміна
мікроклімату
окремих
територій,
штучні опади; створення штучних
водних об’єктів; нових форм рельєфу;
ліквідація несприятливих наслідків
стихійних
явищ,
збільшення
біорізноманіття завдяки створенню
нових сортів рослин і порід тварин,
збереження
природного
завдяки
використанню штучних матеріалів).
Види забруднень довкілля.
Екологічні
проблеми,
що
потребують
міжнародного
співробітництва.
Глобальне потепління та його
наслідки.
Зменшення видового складу
біосфери. Енергетична криза.
Проблеми
вичерпання
невідновлювальних
енергоносіїв;
вичерпання запасів прісної води;
забруднення ґрунтів.
Шляхи розв’язування проблем.
Штучна
природа,
ноосфер;
стабільний
розвиток
людського
суспільства.
3
Розвиток природознавства та
зміна стилів мислення.

6

занять
4

6

4

6

4

робота
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.

Основні
етапи
розвитку
природознавства, співвіднесення їх зі
зміною світогляду і мислення людини,
її ставлення до природи.
Природничо-наукова
картина
світу, її еволюція, вплив на зміну
стилів мислення.
Механістичний детермінізм, його
риси.
Загальні закономірності природи
та ядро природничо-наукових знань як
основа природничо-наукової картини
світу, основи парадигми сучасного
наукового
мислення.
Об’єднання
фізичних,
хімічних,
біологічних,
географічних, астрономічних знань в
цілісність.
Імовірнісний підхід у поясненні
явищ природи.
Особливості
природознавства
ХХ ст. Імовірнісний підхід до
пояснення явищ мікросвіту.
Розвиток сучасної природничонаукової картини світу, її визначальні
риси.
Синергетичний
підхід
до
пояснення явищ дійсності.
Природничо-наукова
і
гуманітарна культури. Їх вклад в
розвиток цивілізації.
4
Суспільне
значення
природознавства.
Глобальні проблеми людства.
Роль природничих наук у забезпеченні
стійкого
розвитку
цивілізації,
розв’язанні енергетичної, сировинної
та екологічної проблем.
Фізика та хімія в забезпеченні
людства енергією. Енергозбереження.
Роль хімії та біології у
забезпеченні людства продуктами
харчування.
Поняття
про
біотехнології.
Сучасний розвиток генетики і
проблеми здоров’я людини. Уявлення
про генну інженерію. Екологічна
етика.
Основи
раціонального
використання
мінеральних
та
органічних добрив. Засоби захисту
сільськогосподарських рослин від
шкідників.
Майбутнє
людини.
Моделі
взаємодії суспільства і природи.

6

4

Тема 1. Людина — частина природи і суспільства
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Єдність людини і природи. Історія взаємодії суспільства і природи. Етапи становлення
сучасної людини. Критерії людини як біологічного виду.
Свідомість та інтелект людини, його обумовленість образом світу та образом природи.
Співвідношення біологічного і соціального в розвитку особистості.
Соціальна обумовленість поведінки людини.
Ідея цілісності в образі світу та образі природи людини. Духовність людини, її складові.
Роль природи рідного краю в духовному розвитку людини.
Тема 2. Екологічні проблеми людства.
Екологія — наука про єдність всього живого. Закони екології, їх використання людиною.
Взаємодія людини з основними компонентами довкілля. Вплив людини на них.
Поліпшення людиною умов життя у своєму довкіллі (зміна мікроклімату окремих
територій, штучні опади; створення штучних водних об’єктів; нових форм рельєфу; ліквідація
несприятливих наслідків стихійних явищ, збільшення біорізноманіття завдяки створенню нових
сортів рослин і порід тварин, збереження природного завдяки використанню штучних
матеріалів).
Види забруднень довкілля.
Екологічні проблеми, що потребують міжнародного співробітництва.
Глобальне потепління та його наслідки.
Зменшення видового складу біосфери. Енергетична криза.
Проблеми вичерпання невідновлювальних енергоносіїв; вичерпання запасів прісної води;
забруднення ґрунтів.
Демографічна проблема.
Штучна природа і шлях до ноосфери. Ноосфера і стабільний розвиток людського
суспільства.
Тема 3. Розвиток природознавства та зміна стилів мислення
Основні етапи розвитку природознавства, співвіднесення їх зі зміною світогляду і
мислення людини, її ставлення до природи.
Природничо-наукова картина світу, її еволюція, вплив на зміну стилів мислення.
Механістичний детермінізм, його риси.
Загальні закономірності природи та ядро природничо-наукових знань як основа
природничо-наукової картини світу, основи парадигми сучасного наукового мислення.
Об’єднання фізичних, хімічних, біологічних, географічних, астрономічних знань в цілісність.
Імовірнісний підхід у поясненні явищ природи.
Особливості природознавства ХХ ст. Імовірнісний підхід до пояснення явищ мікросвіту.
Розвиток сучасної природничо-наукової картини світу, її визначальні риси.
Синергетичний підхід до пояснення явищ дійсності.
Природничо-наукова і гуманітарна культури. Їх вклад в розвиток цивілізації.
Тема 4. Суспільне значення природознавства
Глобальні проблеми людства. Роль природничих наук у забезпеченні стійкого розвитку
цивілізації, розв’язанні енергетичної, сировинної та екологічної проблем.
Фізика та хімія в забезпеченні людства енергією. Енергозбереження.
Роль хімії та біології у забезпеченні людства продуктами харчування. Поняття про
біотехнології.
Сучасний розвиток генетики і проблеми здоров’я людини. Уявлення про генну
інженерію. Біоетика.
Основи раціонального використання мінеральних та органічних добрив. Засоби захисту
сільськогосподарських рослин від шкідників.
Основні способи очищення води. Способи захисту повітря від забруднення. Екологічні
проблеми в Україні, своєму регіоні, способи їх розв’язання.
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Екологічне використання хімічних продуктів (миючі засоби, косметика тощо) у побуті та
харчових продуктів.
Лікарські препарати. Правила використання ліків першої необхідності.
Теми практичних занять
№
Тема
п

Кількість
годин

/п

.

Тема 1. Людина — частина природи і суспільства
1
Свідомість та інтелект людини, його обумовленість
образом світу та образом природи.
Співвідношення біологічного і соціального в розвитку
особистості.
Тема 2. Екологічні проблеми людства
1
Види забруднень довкілля. Екологічні проблеми, що
потребують міжнародного співробітництва. Глобальне
потепління та його наслідки. Зменшення видового складу
біосфери.
2
Проблеми вичерпання невідновлювальних енергоносіїв;
вичерпання запасів прісної води; забруднення ґрунтів.
Тема 3. Розвиток природознавства та зміна стилів мислення
1
Природничо-наукова картина світу, її еволюція, вплив
на зміну стилів мислення. Механістичний детермінізм, його
риси.
2
Імовірнісний підхід у поясненні явищ природи.
Особливості природознавства ХХ ст. Імовірнісний підхід до
пояснення явищ мікросвіту.
Тема 4. Суспільне значення природознавства
1
Фізика та хімія в забезпеченні людства енергією.
Енергозбереження.
Роль хімії та біології у забезпеченні людства продуктами
харчування. Поняття про біотехнології.
2
Основи раціонального використання мінеральних та
органічних добрив. Засоби захисту сільськогосподарських
рослин від шкідників.
Основні способи очищення води. Способи захисту
повітря від забруднення. Екологічні проблеми в Україні,
своєму регіоні, способи їх розв’язання.
2

.

.

.

.

.

.

.

Лекції
№
Тема
п

Кількість
годин

/п

.

Тема 1. Людина — частина природи і суспільства
1
Єдність людини і природи. Історія взаємодії суспільства
і природи. Етапи становлення сучасної людини. Критерії
людини як біологічного виду.
2
Ідея цілісності в образі світу та образі природи людини.

.
Духовність людини, її складові. Роль природи рідного
краю в духовному розвитку людини.
Тема 2. Екологічні проблеми людства
1
Екологія — наука про єдність всього живого. Закони
екології, їх використання людиною. Взаємодія людини з
основними компонентами довкілля. Вплив людини на них.
3
.

.
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Поліпшення людиною умов життя у своєму довкіллі
(зміна мікроклімату окремих територій, штучні опади;
створення штучних водних об’єктів; нових форм рельєфу;
ліквідація несприятливих наслідків стихійних явищ,
збільшення біорізноманіття завдяки створенню нових сортів
рослин і порід тварин, збереження природного завдяки
використанню штучних матеріалів).
3
Штучна природа і шлях до ноосфери. Ноосфера і
стабільний розвиток людського суспільства.
Тема 3. Розвиток природознавства та зміна стилів мислення
1
Основні
етапи
розвитку
природознавства,
співвіднесення їх зі зміною світогляду і мислення людини, її
ставлення до природи.
2
Загальні закономірності природи та ядро природничонаукових знань як основа природничо-наукової картини світу,
основи парадигми сучасного наукового мислення. Об’єднання
фізичних, хімічних, біологічних, географічних, астрономічних
знань в цілісність.
3
Природничо-наукова і гуманітарна культури. Їх вклад в
розвиток цивілізації.
Тема 4. Суспільне значення природознавства
1
Глобальні проблеми людства. Роль природничих наук у
забезпеченні стійкого розвитку цивілізації, розв’язанні
енергетичної, сировинної та екологічної проблем.
2
Сучасний розвиток генетики і проблеми здоров’я
людини. Уявлення про генну інженерію. Біоетика.
3
Екологічні проблеми в Україні, своєму регіоні, способи
їх розв’язання.
2

.

.

.

.

.

.

.
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