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Ідеї
«Многознайство не навчає розуму» (Геракліт).
«Розум дитини можна впорядкувати тільки зримими законами природи» (Я.А. Коменський).
«Пізнай природу, пізнай свій народ, пізнай себе» (Г.С. Сковорода).
«Учитись у природи» (М. Монтень).
«Пізнавальна активність дитини розвивається завдяки задоволенню потягів («інстинктів») до дослідження
і висновків, конструювання, комунікації, художнього представлення пізнаних моделей» (Дж. Дьюї).
«Навчіть дітей спостерігати, і ви не будете мати клопоту у їхньому вихованні» (М.В. Остроградський).
«Наукова ідея, яка прийшла через голову в серце молодої людини, має величезну виховну силу»
(К.Д. Ушинський).
«Наука – природне явище. Вона в загальнообов’язковій формі пов’язує кожну людину зокрема і
суспільство в цілому з ноосферою, біосферою» (В.І. Вернадський).
«З малих років дитина має накопичувати «енергійний бюджет» – здатність виконувати максимальну
роботу при мінімальній затраті енергії» (С.А. Подолинський).
«Головне завдання школи полягає в тому, щоб з дитячого малозв’язаного егоїстичного мислення, яке
мало чим відрізняється від мислення тварини, виростити соціально зрілий розум, здатний розв’язувати
суспільні завдання. Досягти цього можна тільки систематизацією знань» (П.Ф. Каптєрєв).
«Образ світу – вихідний пункт і результат всякого пізнавального процесу» (О.М. Леонтьев,
С.Д. Смирнов).
«Розуміння – природний стан буття. Ніяке розуміння не досягається інакше як через включення нового
знання в цілісність» (Х. Г. Гадамер).
«Відомі три основні моделі світу суспільства – життєствердна, агресивна, деструктивна. Суспільства з
двома останніми моделями – не довговічні» (Е. Фром).
«Світ – сфера прояву тотально діючих на всі об’єкти світу закономірностей» (С.Б. Кримський).

Мета моделі та параметри її досягнення
Метою моделі є формування цілісної свідомості людини, яка здатна
брати на себе відповідальність за своє майбутнє і майбутнє свого
довкілля, Батьківщини;
• формування життєствердного національного образу світу учнів як
умови життєствердної моделі світу суспільства, природовідповідно
високих рівнів інтелекту, наукового мислення його представників як
громадян конкурентоздатної держави.
Досягнення мети досліджувалося за параметрами:
• наявність в учнів життєствердного національного образу світу; рівні цілісності знань, рівні
розвитку наукового мислення;
• вербальний, невербальний, загальний інтелект;
• мотивація навчання;
• зміна індексу соціальної зрілості від класу до класу;
• вплив природничо-наукової компетентності учнів на успішність з математики та іноземної мови.
Відображено в десятках монографій, наукових збірників, захищених дисертацій з педагогіки і
психології (www.dovkillya.org.ua – наукова діяльність – список друкованих праць співробітників
лабораторії та НМЦ інтеграції змісту освіти АПН України).

Виховний ефект моделі
Реалізація національного виховного потенціалу, системи базових національних цінностей,
серед яких потреби самозбереження, збереження свого роду, народу, довкілля, а також
соціалізація учнів набуваються в процесі неперервного формування життєствердного
національного образу світу – системи особистісно значимих знань, в основі якої лежать базові
закономірності науки (збереження, спрямованості процесів до рівноважного стану,
періодичності, повторюваності їх у природі та ін.).

Модель образу природи учня 7 класу

Модель образу природи учня 5 класу

Розумове і моральне виховання дітей відбувається з опорою їхнього мислення на закони науки.

Учениця 7 класу Полтавської ЗОШ 37 назвала загальні закономірності природи
«неподільними законами природи», пояснивши: «Це такі закони, що діють на всіх
однаково (наприклад, що на учня, що на вчителя, що на директора)». А символом
моделі свого образу світу семикласниця поставила лебедя «Бо світ тримається на
збереженні симетрії, вічній любові і вічній вірності». Так з’явився символ
національного життєствердного образу світу, який тепер на всіх підручниках до
моделі освіти «Довкілля». Свою роботу «Мій образ природи» учениця закінчила
власним віршем:
Моя рідна природо,
Як вірно тебе я люблю.
За чарівну твою тихую вроду,
За вічную правду твою.
А п'ятикласник символом свого образу світу обрав кошеня і написав: «Якби
кошеня вміло говорить, воно б сказало: люблю Україну, люблю Україну, як можу її
бережу. Ніколи, ніколи її я не кину, тризуба на лобі ношу.

• «Прекрасные мысли рождают прекрасные образы, а прекрасные образы строят прекрасную жизнь»
(Платон).
• «Образование» происходит от глагола «образить» - наделить образом» (В. Даль).
• «Образование без «образа мира» - без-образие» (С. Подмазин, В. Даль).
• «Образ мира – исходный пункт и результат всякого познавательного процесса» (А. Леонтьев,
С. Смирнов).
• «Мир – сфера функционирования тотально действующих на все объекты мира законов»
(С. Кримський).
• «Не утвердит себя человек беззаконием, а корень праведников вечен» (Экклезиаст).
• «…Перехід до інтегрованих навчальних курсів, пошук нових підходів до структурування знань як
засобу цілісного розуміння та пізнання світу» (В. Огнев’юк, Освіта в системі цінностей сталого
людського розвитку, 2003 р.).
• «…Защищается альтернативная платформа…, вербальная основа строительства школы, учебный
процесс в которой базируется на расчленяющем целостный план сознания узкоспециализированном
предметном «урокодательстве»; на основе глубокого чувственного и психомоторного закрепощения,
вытекающего из сидяче-слушающего положения школьника… Вместо технологии формирования
свободной личности и ее главного потенциала – цельного волевого сознания, кто-то умело и искусно
закладывал в воспроизводство поколений народа эталон особого сорта «получеловека» с глубоко
расщепленной и отрешенной от реальной действительности легко программируемой психикой,
обезволенного в своей биологической основе, глубоко пассивного в социальном плане, но
«нафаршированного» от ушей до пяток отрешенными от жизни формальными знаниями»
(В. Базарный, Главная опасность цивилизации, 1998 р.).
• «Вітчизняна модель ОСР – модель освіти «Довкілля» була для її прихильників дороговказом: через
життєствердний національний образ світу кожного учня до життєствердної моделі світу нації, до
безпеки цивілізації» (розробники моделі В. Ільченко, К. Гуз, О. Ільченко, А. Ляшенко, В. Коваленко, Л.
Рибалко, тисячі вчителів моделі освіти «Довкілля», більше мільйона учнів).

Концептуальні основи моделі
• Досягнення цілісності свідомості, цілісності мислення, цілісності душі учнів через цілісність змісту освіти, його інтеграції
на основі базових закономірностей науки як скрізних принципів обґрунтування учнями на їх основі елементів знань про
дійсність.
• Система занять, методів навчання, спрямованих на задоволення природних потягів дітей до дослідження і висновків,
конструювання, моделювання, комунікації, художнього представлення пізнання об’єктів; ведучими в системі занять є уроки в
етносоціоприродному довкіллі, які по можливості проводяться у дні народних свят, оскільки з ними пов’язано найбільше
народних звичаїв, прикмет, традицій.
• Відповідність предметних знань моделі як вітчизняному стандарту освіти, так і світовим стандартам, втілених у
Міжнародних дослідженнях (TIMSS, PIЗА). Учні початкової школи мають можливість засвоювати відсутні в офіційній освіті
знання про сили і рух, світлові, звукові, магнітні, електричні явища, про енергію, роботу в початковій школі; конструювати
прилади за підказками природи і предметного довкілля.

Система навчально-методичного забезпечення моделі
Зміст моделі втілений в системі інтегрованих курсів, кожен з яких реалізує переважаючий вид діяльності
дітей при пізнанні дійсності: Дивуюсь довкіллю (4-5 років); Запитую довкілля (1-2 класи); Спостерігаю
довкілля (3 клас); Досліджую довкілля (4 клас); Пояснюю довкілля (5 клас); Вивчаю основні системи
довкілля (6-9 класи); Взаємодію з довкіллям (10-11 класи).

На кожному уроці робота для думки, рук…
Роботи дошкільнят
Путівники з 2 класу
Зверни увагу
Поміркуй

Робота в групах
Пофантазуй
Намалюй, змоделюй
Для допитливих
Пограйте в гру

Знай, люби, бережи!

Діяльність учнів 2 - 3 клас
Змоделюй іграшки з природного матеріалу.
Використай овочі, фрукти, жолуді, шишки.
Виконай моделі за зразком.
Згадай, які овочі вирощують на городі. Чи
доводилося тобі допомагати вирощувати городні
рослини? Які з них використані в мальованих
моделях?

Змоделюй за зразком тварин.

Дослідницьке навчальне середовище 3 - 4 клас
Уроки серед природи, діяльність в кабінеті довкілля
§ 6. СКЛАДАЄМО ПЛАН СПОСТЕРЕЖЕНЬ (3 клас)
Урок серед природи
Мета уроку: вчитися складати план спостережень безпосередньо в довкіллі.
Обладнання: бінокль, лупа, картки з малюнками тварин, рослин.
Оберіть об’єкт спостережень на екологічній стежці. За зразком, що подається нижче, визначте мету,
висловіть гіпотезу спостереження. Складіть план спостереження і виконайте його. Запишіть у зошити
результати спостережень.

§8. ДОСЛІДЖУЄМО ШКІЛЬНЕ ПОДВІР’Я (4 клас)
Урок серед природи
Мета: навчитися складати план місцевості, дослідити готовність рослин до зими.
Обладнання: план шкільного подвір’я; рулетка; лінійка; олівець.
1. Виміряйте рулеткою розміри школи, будівель на подвір’ї. Порівняйте з відповідними розмірами
плану. Чи витриманий на плані масштаб? 2. Знайдіть сліди неекологічної поведінки на подвір’ї школи
(сміття, притоптану траву на газонах і клумбах тощо). 3. Дослідіть готовність дерев, кущів і квітників
до зими. 4. Чи зустріли ви тварин на шкільному подвір’ї? Яких?
1. Визначте місця розташування годівничок, позначте їх на плані шкільного подвір’я. 2. Складіть
прогноз погоди на осінь за народним прогностиком.
За допомогою вчителя складіть план однієї з будівель на шкільному подвір’ї. Використайте дані
вимірювань, які отримали на уроці серед природи.
Уміння правильно читати плани, карти таке ж необхідне, як уміння рахувати або читати.

Порівняння моделі і STEM-освіти
за матеріалом І. Люблинської «STEM в школе»

