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ORIENTATION AND TECHNOLOGIZING 

Анотація: Статтю присвячено аналізу можливостей міжпредметної інтеграції в профільній 
школі. Аналізується ретроспективний досвід з даного питання, розглядаються основні форми міжпред-
метних зв'язків, доводиться їх дидактичне і світоглядне значення. Презентуються виділені автором ос
новні умови міжпредметної інтеграції в профільній школі. Доводиться важливість технологізації нав
чання в профільній школі, його практична зорієнтованість і роль міжпредметних зв'язків у вирішенні 
даної проблеми та проблеми розвантаження інваріантної складової змісту навчання. 
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тна компетентність, технологізація навчання. 

Аннотация: Статья посвящена анализу возможностей межпредметной интеграции в профиль
ной школе. Анализируется ретроспективный опыт по данному вопросу, рассматриваются основные 
формы межпредметных связей, доказывается их дидактическое и мировоззренческое значение. Предста
вляются выделенные автором основные условия межпредметной интеграции в профильной школе. До
казывается важность технологизации обучения в профильной школе, его практическая ориентирован
ность и роль межпредметных связей в решении данной проблемы и проблемы разгрузки инвариантной 
составляющей содержания обучения. 
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Summary: The article analyzes the possibilities of intersubjects integration in profile school. Retrospective 
analyzes of experience on the subject, describes the main forms of intersubject relationship, have their didactic 
and ideological significance. Presented the main emphasis in terms of intersubjects y integration profile school. 
We have technologizing importance of training in specialized schools, its practical orientation and the role of 
intersubjects connections in solving this problem and the problem of unloading invariant component of the training 
content. 
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Постановка проблеми. Проблема міжпред
метних зв'язків закономірно виникає з аналізу тен
денцій розвитку сучасного наукового знання. Між
предметні зв'язки стають відображенням у 
навчальному процесі однієї з суттєвих закономір
ностей науки і являють собою дидактичний еквіва
лент міжнаукових зв'язків. У сучасній профільній 
школі актуальною стає тенденція до застосування 
міжпредметної інтеграції змісту навчання, орієнта
ція випускника на сучасний ринок праці, набли
ження його до вибору реальної професії, яка може 
знаходитися на стику кількох наукових дисциплін. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Протягом 70-90-х років XX століття ціла плеяда на
уковців займалася проблемою міжпредметних 

зв'язків у навчанні (Е. С. Беріте, Л. П. Вороніна, Г. 
С. Гуревич, Є. С. Дубінчук, В. С. Пікельна, В. І. Па
ламарчук, Н. М. Розенберг, А. І. Чудовська та інші). 
Вирішення питань міжпредметної інтеграції у під
ручниках зачіпали Л. П. Вороніна (міжпредметні 
завдання в підручниках як засіб навчання учнів 
прийомам навчальної діяльності), Л. Я. Зоріна (си
стемність знань), Махмутов М. І. (інтеграція і про
блемне навчання), В. І. Паламарчук (реалізація мі
жпредметних зв'язків в процесі проблемного 
навчання, міжпредметні зв'язки в навчально-вихо
вному процесі середнього профтехучилища) Н. М. 
Розенберг (наукова термінологія в шкільному під
ручнику, міжпредметні зв'язки), А. А. Свечніков 
(міжпредметні зв'язки у поглибленні знань), В. М. 
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Янцен (міжпредметні зв'язки у підборі навчального 
матеріалу у підручнику) тощо [2; 5; 6: 8]. 

В. І. Паламарчук, Н. М. Розенберг вважали, 
що міжпредметні зв'язки здійснюються для того, 
щоб один навчальний предмет слугував інструмен
том для вирішення завдань, які стоять перед іншим 
навчальним предметом. Послідовне забезпечення 
міжпредметних зв'язків у навчальному процесі, дає 
значну економію часу завдяки ліквідації повторень, 
паралелізму в вивченні різних предметів. Це ство
рює нові можливості для запобігання переванта
жень учнів (зменшується кількість навчальних го
дин і скорочується обсяг домашніх завдань. М. І. 
Махмутов вважав, що інтеграція наук викликана 
потребами пізнання єдиного світового процесу, а 
науковий світогляд не є сумою специфічних для ко
жної галузі уявлень про світ. Автор вважав саме ін
теграцію спроможною сформувати систему знань у 
її змістовому, структурному, логіко-гносеологіч
ному, науково-організаційному, лінгвістико-семіо
тичному, методичному аспектах [1;2]. Дані дослі
дження можуть допомогти для конструювання 
нового змісту для профільної школи, актуального 
для сучасного етапу. 

З 90-ті pp. XX ст. на початку X X I ст. почався 
період концептуального розвитку інноваційної тео
рії навчання під впливом інформаційного суспільс
тва та зміною ролі інформації в життєдіяльності 
людини. Заклади нового типу (ліцеї, гімназії, ко
лежі) запроваджували різноманітні експерименти в 
рамках певних закладів, що спричинило тенденцію 
до змін у змісті навчання у цілому. 

На сучасному етапі розвитку освіти поста
ють питання перебудови структури середньої 
освіти, демократичних реформ, які відбувати
муться поступово, без необдуманих, різких рішень. 
Мають створюватися умови для реального профіль
ного навчання, екстернатної форми, дистанційних 
форм навчання. Аналіз державних документів про 
освіту, зокрема, Державного стандарту базової і по
вної загальної середньої освіти (2011) свідчить, що 
збільшення обсягу знань (інваріантна освітня скла
дова), перевантаження учнів, потребує гнучкості 
структури шкільних навчальних планів та програм. 
Зазначається, що результатом застосування міжп
редметних зв'язків має бути міжпредметна компе
тентність, тобто здатність учня застосовувати щодо 
міжпредметного кола проблем знання, уміння, на
вички, способи діяльності та ставлення, які нале
жать до певного кола навчальних предметів і пред
метних галузей [3]. 

Проф. В. Ф. Паламарчук у статті «Прогноз 
розвитку освіти України» (2015) зазначає, що роз
роблені на сьогодні стандарти лише частково від
повідають вимогам сучасності: переважає предмет
ний компонент, діяльнісний та оцінно-емоційний 
компоненти представлені не системно і без ураху
вання міжпредметних зв'язків [4, с. 22]. 

Г. О. Васьківська, зазначає, що учень має во
лодіти системою знань, основними елементами якої 
буде комплекс загальнофілософських, психо
логічних, фізіологічних, природничих, культуро
логічних знань, а також знання проблем суспільно-

політичного і культурного життя. Виникає необхід
ність створення метапрограм, які сприятимуть роз
ширенню кола ціннісно значимих проблем [5]. 

Виділення невирішених раніше частин за
гальної проблеми. Питанням міжпредметної інте
грації на матеріалі різних предметів займається ряд 
науковців Інституту педагогіки НАПН України: О. 
В. Барановська (міжпредметна інтеграція змісту на
вчання в профільній школі), Г. О. Васьківська (ме-
тапредметний підхід до формування знань про лю
дину); М. А. Вайнтруб (міжпредметні зв'язки і 
компетентніший підхід в нових курсах з технічних 
дисциплін); С. Л. Капіруліна, М. О. Кобзар (міжп
редметні зв'язки на уроках географії); О. П. Крав
чук, Т. М. Хмара (якісні задачі в змісті шкільних пі
дручників як засіб реалізації міжпредметних 
зв'язків); Т. О. Ремех (міжпредметні зв'язки в під
ручниках із правознавства), С. Е. Трубачева (ме-
тапредметний підхід у навчанні) та ін. Але питання 
конструювання нового змісту навчання в профіль
ній школі за допомогою введення міжпредметних 
курсів та курсів за вибором є невирішеною в існу
ючих умовах змінюваної реальності. 

Формулювання мети дослідження. Осно
вна мета статті - довести, що міжпредметна інтег
рація як сучасна тенденція у світовій педагогіці має 
вплинути на зміну існуючих підходів до конструю
вання змісту навчання у профільній школі, виходу 
на практичну його зорієнтованість, технологізацію, 
формування міжпредметної компетентності. 

Виклад основного матеріалу. Активне 
впровадження профільного навчання пов'язане з 
детальним аналізом змісту навчання в старшій 
школі, а також існуючих підручників та їхню адап
тацію до сучасних реалій: вихід на нові технології, 
наявність інтегрованих курсів, різноманітних форм 
контролю і діагностики сформованості міжпредме
тних зв'язків в учнів. Суттєву допомогу у вирі
шенні комплексу завдань, що постають перед про
фільною школою, можуть напрацювання 
науковців, які створювали наукову базу для проф
техучилищ у 70-80-ті роки. 

Міжпредметні зв'язки являють собою відо
браження в змісті навчальних дисциплін тих взає
мозв'язків, які об'єктивно діють в природі та суспі
льстві та пізнаються сучасними науками, тому їх 
потрібно розглядати як еквівалент міжнаукових 
зв'язків. Вони мають також і організаційний ас
пект: реалізація їх у навчальному процесі дає мож
ливість економніше у часі визначати структуру на
вчального плану, програм, підручників, 
раціоналізувати навчальний процес в цілому. Між
предметні зв'язки входять як необхідний компо
нент в принцип системності навчання, виступають 
дидактичною умовою, яка сприяє науковості та до
ступності навчання, підсиленню пізнавальної дія
льності учнів, якості знань, формуванню відповід
них видів компетентностей (інформаційних, 
інтелектуальних, соціальних та ін.). 

Основними ознаками міжпредметних зв'яз
ків можна виділити: 1) системостворення (системо-
створюючі зв'язки): сприяння координації навчаль
ної інформації, узагальнена направленість, 
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створення цілісної картини світу; 2) дія в часі (хро
нологічні зв'язки): забезпечення пізнання елемен
тів природи; 3) передача інформації (інформаційні 
зв'язки): стимуляція поступального розвитку та 
узагальнення знань; 4) спільний змістовий апарат 
(змістові зв'язки): спільність наукових фактів, ви
користання методик, характеру розумової діяльно
сті; 5) структурний аспект: економія часу (раціона
лізація навчального процесу в цілому). 

Виходячи з аналізу літератури з питання ви
користання міжпредметних зв'язків у навчально-
виховному процесі, можна зробити висновок, що 
класифікація міжнаукових зв'язків з певними коре
ктивами використовується для класифікації міжп
редметних зв'язків у навчанні. 

Тоді класифікація міжпредметних зв'язків 
набуває такого вигляду: 

1) Об'єктні зв'язки: міжпредметні зв'язки, 
засновані на вивченні одного і того ж об'єкта в різ
них навчальних предметах і під час виробничого 
навчання. 

2) Методичні зв'язки: міжпредметні зв'язки, 
засновані на використанні одного і того ж методу 
пізнання (дослідження) в різних навчальних пред
метах. 

3) Теоретичні зв'язки: міжпредметні зв'язки, 
засновані на використанні одного і того ж закону 
(теорії) в різних навчальних предметах. 

4) Інструментальні зв'язки: міжпредметні 
зв'язки, засновані на використанні одного і того ж 
прийому діяльності при навчанні різних навчаль
них предметів. 

Багаторічна практика застосування міжпред
метних зв'язків у навчальному процесі дозволила 
довести їхнє дидактичне і світоглядне значення, а 
саме: 

1) міжпредметні зв'язки сприяють політехні
чному розвитку учнів, дозволяють, не скорочуючи 
специфіки окремих предметів, здійснювати систем
ний аналіз техніки і технології промислового виро
бництва, що є важливим у профільній школі. 

2) допомагають подолати формалізм у нав
чанні, підвищують свідомість засвоєння знань, 
сприяють їхній системності (створенню внутріш
ньо взаємопов'язаних знань не тільки в межах од
ного предмета, а й в межах певного циклу предме
тів в сенсі зв'язку між різними циклами). 

3) сприяють формуванню наукового світо
гляду, єдиної картини світу, розуміння сутності 
явищ, закономірності їх розвитку та їх взаємозв'я
зок. 

4) спонукають до оволодіння загальними ме
тодами мислення, формуванню розумових опера
цій, прийомів самостійного здобування знань. 

5) сприяють формуванню позитивних моти
вів у навчанні, пізнавальних інтересів, ціннісно-
смислових орієнтацій. 

В профільній школі необхідним є виділення 
одного профілюючого предмета. Але у випадку, 
коли це неможливо на весь період навчання, чи не
обхідно виділити кілька предметів, виходом може 
бути виділення профілюючої теми, пов'язаної зі 

спецтехнологією. Таким чином, наявність профі
люючого предмета тягне за собою обов'язкове за
стосування міжпредметних зв'язків. 

Форми міжпредметного зв'язку, які необхі
дно враховувати при конструювання змісту нав
чання в профільній школі можуть бути такими: 

1) дотримання порядку, що не порушує ло
гіку викладу певного предмета і враховує необхід
ність використання отриманих знань при розкритті 
нових та суміжних дисциплін; 

2) використання знань учнями зі спорідне
них предметів для більш глибокого розкриття теми 
основного предмета; 

3) взаємозв'язки тем споріднених предметів; 
4) вивчення наскрізних понять та їх дифере

нціація; 
5) вилучення дублюючих тем та створення 

міжпредметних «коридорів»; 
6) створення бази міжпредметних завдань і 

задач; 
7) створення адекватного контролю міжпре

дметних знань, умінь та навичок з профільних пре
дметів; 

8) використання вчителями-предметниками 
спільних посібників при вивченні споріднених дис
циплін; 

9) комплексний розгляд окремих питань про
грами при проведенні інтегрованих уроків, учнівсь
ких конференцій, тематичних вечорів, екскурсій, 
підсумкового повторення. 

У системі міжциклових та міжпредметних 
зв'язків у профільній школі окремі предмети інва
ріантної частини виступають як профілюючі по ві
дношенню до спеціальних курсів та курсів за вибо
ром. Профілюючий предмет має слугувати базисом 
для функціонування міжпредметних зв'язків, на
дання їм професійної спрямованості. 

Аналіз теоретичних напрацювань в області 
міжпредметної інтеграції та міжпредметних зв'яз
ків у навчанні дозволили нам визначити дидакти
чні умови міжпредметної інтеграції в профільній 
школі: 1) забезпечення міжпредметних зв'язків спо
ріднених предметів (бінарні зв'язки; полінарні 
зв'язки); 

2) створення системи міждисциплінарних 
понять (відповідність визначень понять у змісті 
споріднених предметів; розведення наукових по
нять та термінів побутового використання (напри
клад, «лінія» та ін.); знищення розрізненості між 
окремими програмами споріднених навчальних 
предметів, можливість розглядання одного й того ж 
явища, предмету з різних точок зору); 

3) технологізація викладання основ наук 
(пріоритетність системи сучасних технологій, ос
нов сучасного виробництва; системи сучасних тех
нологій необхідно використовувати в якості канви, 
в якості змістового та об'єктивного критерію від
бору основ наук; знищення штучної класифікації 
(диференціації) фундаментальних та суспільно-гу
манітарних наук; розвиток технологічного мис
лення; економічне виховання учнів; забезпечення 
системності знань, розвиток міжпредметних зв'яз
ків, що цементують систему) [6]. 
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Етапами здійснення міжпредметної інтег-
рації в профільній школі можуть бути: 

1) виявлення і формулювання зв'язків між 
певними предметами; 

2) створення нових програм, підручників, 
методичних посібників і дидактичних матеріалів, 
які становили б разом струнку систему у сенсі між
предметної інтеграції; 

3) створення завдань міжпредметної направ
леності; 

4) визначення шляхів реалізації міжпредмет
них зв'язків в процесі профільного навчання (інте
гровані курси, вивчення синтетичних наук); 

5) вихід на сучасні технології та практичну 
зорієнтованість профільного навчання (виділення 
профілюючих тем, пов'язаних зі спецтехнологі-
ями), наявність профілюючого предмета; 

6) знаходження адекватних форм контролю і 
діагностики сформованості міжпредметних зв'яз
ків в учнів. 

Висновки з дослідження. Технологізація 
викладання основ наук тягне за собою необхідність 
системності знань, а значить - розвиток міжпредме
тних зв'язків, що цементують систему, вихід на 
практичну зорієнтованість змісту навчання, його 
розвантаження, технологізацію, формування міжп
редметної компетентності. 

Перспективи подальшого розвитку про
блеми мають бути наступними: розвантаження змі
сту навчання в профільній школі; визначення опти
мального співвідношення між інваріантним та 
варіативним компонентами змісту навчання; фор
мування міжпредметної компетентності; наступ
ність між профільною ланкою школи і вищою осві
тою. 
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