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В Україні в останні роки здійснюється мето-
дологічна переорієнтація процесу навчан-
ня на розвиток компетентної особистості, 

а також на інтеграцію знань з природничих 
дисциплін: біології, фізики, хімії тощо. 

Переглядаючи зміст біологічної і фізичної 
освіти, автори навчальних програм і шкільних 
підручників посилюють увагу до міжпредметних 
зв’язків. Проблема міжпредметних зв’язків що-
разу загострюється в період створення нових 
навчальних програм, а також набуває актуаль-
ного значення у зв’язку з обговоренням питання 
про можливості уведення в школу інтегрованих 
курсів, зокрема курсу «Природознавство» у стар-
шій школі; залучення українських школярів до 
міжнародних програм з оцінювання освітніх до-
сягнень учнів : TIMMS і PISA. 

Аналіз публікацій і останніх досліджень за-
свідчив, що питання міжпредметної компе-
тентності учнів основної школи розкривається 
недостатньо. Проте міжпредметні зв’язки ви-
вчалися в 70 – 80-ті роки ХХ ст., зокрема в 
біології, такими вченими, як М. М. Верзілін, Н. 
В. Груздєва, І. Д. Зверєв, Б. Д. Комісаров, В. М. 
Корсунська, В. М. Максимова та інші, які розро-
бляли і впроваджували їх у навчально-виховний 
процес. Н. В. Груздєва і В. М. Максимова роз-
робили класифікацію міжпредметних зв’язків і 
показала можливі варіанти їх конструювання 
по горизонталі й вертикалі [5]. 

Є окремі статті та дослідження з методики на-
вчання про реалізацію міжпредметних зв’язків 
на уроках фізики (Л. Шаповалова, 2002) [10], (В. 
Бузько, С. Величко, 2008) [2], А. Сільвейстр [7] 
та інші, біології (Т. Третьякова, 2012) [8] тощо. 

Л. А. Шаповалова розробила методику розв’я-
зування задач міжпредметного змісту в процесі 
навчання фізики в загальноосвітній школі [10]. 
Нею виявлено результативність використання 
задач з міжпредметним змістом природничо-
математичних дисциплін і доведено сформо-
ваність в учнів умінь розв’язувати задачі на 

міжпредметній основі та встановлювати між-
предметні зв’язки.

Т. М. Третьякова закцентувала увагу на реа-
лізації міжпредметних зв’язків на уроках біології 
в основній школі завдяки застосуванню системи 
завдань міжпредметного змісту суміжних дис-
циплін: біології і хімії, біології і фізики, біології 
і фізичної географії [8]. 

Методична доцільність використання між-
предметних зв’язків у навчально-виховному 
процесі з природничих дисциплін є доведеною. 
Їх упровадження дає змогу «усунути дублювання 
навчального матеріалу, зекономити навчальний 
час, створити умови учням для формування на-
укового світогляду, розуміння цілісної картини 
світу, цілісності природи, єдності живої і не-
живої природи» [7]. Проте недостатньо розкрито 
питання горизонтальних зв’язків між біологіч-
ним і фізичним змістом, уплив їх взаємозв’язку 
на формування природничо-наукової компе-
тентності.

Природничо-наукова компетентність – це 
міжпредметна компетентність, що означає здат-
ність учня застосовувати інтегровані знання, 
уміння, навички, ставлення, що стосуються 
певного кола навчальних предметів і освітніх 
галузей (Державний стандарт базової і повної 
загальної середньої освіти, 2011 р.).

Освітня галузь «Природознавство» має пев-
ну структуру, що складається з 6 компонентів: 
астрономічного, біологічного, географічного, фі-
зичного, хімічного, екологічного. Кожний ком-
понент має відповідний зміст освіти, що відо-
бражений у таких навчальних предметах, як 
астрономія, біологія, фізична географія, фізика, 
хімія, екологія. 

Міжпредметна компетентність фор-
мується на стикові двох і більше навчальних 
предметів. Наприклад, міжпредметне коло мож-
на звузити до вивчення біології і фізики, які є 
спорідненими предметами. Аналіз навчальних 
програм з біології свідчить про те, що зміст 

Фізичні знання в біології —
один зі шляхів Формування міжпредметної 
компетентності учнів основної школи
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біології потребує фізичних знань для пояснення 
біофізичних процесів в організмах. Отже, окремі 
фізичні знання є базовими для біологічних. 

Зазвичай кожен учитель-предметник вважає 
за доцільне, щоб базові фізичні, хімічні або інші 
знання були випереджальними. Але досягти 
узгодження між цими знаннями не так просто. 
Ця проблема не нова й існує до сьогодні.

Порівняльний аналіз чинних навчальних про-
грам з фізики [8] і біології [1] для основної шко-
ли показав, що горизонтальні міжпредметні 
зв’язки між навчальними курсами для 8 класу 
дотримано недостатньо, а саме біологічні зна-
ння випереджають необхідні базові фізичні зна-
ння (табл. 1).

Т а б л и ц я  1

Фізичні знання для біології 8 класу

Фізичні знання біологічні знання

7 – 8 класи 8 клас
Енергія Обмін речовин і перетворен-

ня енергії
Дифузія Проходження крові, лімфи і 

тканинної рідини крізь стін-
ки клітин і обмін цих рідин 
між собою
Газообмін у легенях і ткани-
нах 

Тиск. Сила тиску
Тертя. Сила тертя

Рух крові в судинах
Артеріальний тиск
Артеріальний пульс

Механічна робота та енергія Робота м’язів 
Електричний струм Нервовий імпульс

Робота серця. Кардіографія
Робота мозку. Енцефалогра-
фія

Теплообмін та його види Терморегуляція
9 клас 8 клас

Світлові явища. Закон залом-
лення світла. Кольори. Лінзи. 
Оптична сила й фокусна від-
стань лінзи. Око як оптичний 
прилад. Зір і бачення. Вади 
зору та їх корекція. Окуляри 

Зорова сенсорна система.
Будова ока. Проходження світ-
ла крізь оптичну систему ока. 
Акомодація. Вади зору та їх 
профілактика 

Звукові хвилі Слухова сенсорна система. Бу-
дова вуха. Сприйняття звуків

Підручник – засіб відображення міжпред-
метних знань.

У підручнику «Біологія, 8 клас» закладено зна-
ння про організм людини [6]. У § 14 «Процеси 
газообміну в легенях і тканинах» автори роз-
кривають процеси обміну між газами: киснем і 
вуглекислим газом в організмі людини. З цією 
метою автори актуалізують знання учнів про 
дифузію. 

В § 22 «Будова та функції кровоносних судин. 
Рух крові по замкненій системі кровоносних су-

дин. Артеріальний тиск», розкриваючи питання 
«Як рухається кров по судинах?», автори почи-
нають з актуалізації знань учнів «Як вам відомо 
з курсу фізики, рух рідини в будь-якій трубці 
залежить від різниці тиску на її кінцях: рідина 
тече в напрямку зменшення тиску. Якщо ця різ-
ниця відсутня, то рідина не тече. Тому рух крові 
по судинах можливий лише за певної різниці 
тисків, яку створює і постійно підтримує серце 
завдяки скороченням шлуночків» [6, 108]. 

В § 27 «Терморегуляція в організмі людини» 
під час опису «Як вона здійснюється» авто-
ри знову спираються на знання з фізики: «У 
курсі фізики ви вивчали явище тепловіддачі. 
Воно полягає в тому, що тіла, які мають вищу 
температуру, контактуючи з тілами, що мають 
нижчу температуру, віддають їм тепло. Теплова 
енергія з організму людини випромінюється в 
довкілля через покриви, виходить із нагрітим 
повітрям під час видиху, виділяється з потом, 
сечею тощо. Тепловіддача має не менш важливе 
значення, ніж теплоутворення, бо якби тепло, 
яке виробляє організм, затримувалося в ньому, 
то людина загинула б упродовж кількох годин 
від перегрівання» [6, 133]. 

У підручнику «Фізика, 8 клас» у § 23 «Елек-
тричний струм» автори розкривають питання 
дії електричного струму [3]. Вони описують те-
плову, хімічну, магнітну, фізіологічну дії струму, 
а також негативний і позитивний уплив елек-
тричного струму на організм людини. Негатив-
ний вплив електричного струму виявляється в 
порушенні внутрішніх біоелектричних процесів, 
пов’язаних із життєвими функціями організму. 
А позитивний вплив електричного струму опи-
сують, зокрема, у відновлювальній медицині, в 
якій широко використовують електрофорез. Під 
час міостимуляції органів і тканин організму 
низькочастотним струмом виникає фізіологіч-
не скорочення м’язових волокон, що поліпшує 
кровообіг. 

Задачі на міжпредметній основі можуть 
бути використані як на уроках фізики, так і 
на уроках біології. Наприклад, у тестах з біології 
для 8 класу пропонуються такі задачі.

Задача 1. Перед тим як пірнути під воду, 
використовується акваланг. На жаль, досвід ви-
користання акваланга показав, що з його до-
помогою погружатися під воду можна лише на 
глибину до 40 м. Поясніть, чому подальше по-
гружання небезпечне для життя аквалангіста. 

Задача 2. У групі альпіністів завжди є кілька 
людей, які не можуть подолати висоту. У них 
виникають насамперед задуха, головокружіння, 
головний біль, серцева недостатність, тошнота і 
шум у вухах. Поясніть, в чому причина такого 
різкого погіршення самопочуття.
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Задача 3. Визначте роботу (в Дж), яку виконує 
важкоатлет, якщо він піднімає штангу масою 80 
кг на висоту 2 м: а) 159,9 Дж; б) 1569,8 Дж; в) 
160 Дж; г) 1600 Дж.  

Життєвий досвід учнів та його викорис-
тання на уроках біології і фізики. Учень пере-
буває у відкритій соціальній системі і постійно 
отримує певну інформацію, в тому числі й ту, що 
стосується фізичних, біологічних знань або їх 
синтезу. Наприклад, засоби масової інформації 
влітку часто застерігають нас від удару блис-
кавки. Це такі застереження: не ховатися під 
деревом, відкинути від себе мобільний телефон 
тощо. Учням потрібно з наукового погляду пояс-
нювати, навіщо це робити. Наприклад, завдан-
ня «Під час ураження блискавки часті випад-
ки, коли дихання людини зупинялося на кілька 
хвилин, а потім відновлювалося. Після цього у 
неї не виявлялося жодних мозкових порушень, 
викликаних кисневим голодуванням або елек-
тричним струмом. Як це пояснити?». Пояснення. 
Як правило, смерть людини, враженої розрядом 
блискавки, виникає від серйозних опіків вну-
трішніх органів і припинення серцебиття. Але 
якщо одяг і шкіра людини мокрі (а найчастіше 
блискавка спостерігається під час дощу), тоді 
електричний розряд може й не проникнути у 
внутрішні органи тіла; основна частина струму 
проходить по поверхні води, що є на поверхні 
шкіри. В цьому випадку в людини в результаті 
шоку можуть припинитися серцева діяльність 
і дихання. Передбачається, що під час такого 
шоку потреба мозку в кисні різко зменшується, 
але вчасно надана медична допомога, а саме 
проведене штучне дихання, може швидко по-
вернути людину до життя.

Навчальні проекти на міжпредметній осно-
ві також можуть сприяти формуванню в учнів 
міжпредметної компетентності. 

У навчальні програми з біології, хімії і фізики 
тощо уведено навчальні проекти. Для сучасних 
учителів цей метод організації пізнавальної ді-
яльності учнів є новим. Якщо зусилля учителів 
фізики і хімії, фізики і біології об’єднати, то він 
може стати одним із засобів формування в учнів 
міжпредметної, а також й природничо-наукової 
компетентності. В проектній діяльності учнів 
використовують групову роботу, основою якої 
є рольова гра. Наприклад, може бути проект 
«Вплив електромагнітного поля на схожість на-
сінини» – групи «фізики» (знання про електро-
магнітне поле), «біологи» (умови проростання 
насіння), «агрономи» (схожість насіння).

Учням доцільно запропонувати довготрива-
лий проект на міжпредметній основі з вико-
ристанням й екологічних знань, які можуть 
виступити об’єднувальним чинником. Такі про-

екти є вагомими й сприяють формуванню в 
учнів цілісності природничих знань, розумінню 
цілісності природи, єдності живої й неживої 
природи. 

Міжпредметні тижні також можна викорис-
тати як одну з форм організації пізнавальної 
діяльності учнів в позаурочний час. Наприклад, 
можна обрати тему: «Закони фізики і живі ор-
ганізми» [4]. 

Створення нових навчальних програм і пере-
гляд змісту вже існуючих потребує міжпредмет-
ного підходу до аналізу усіх природничих пред-
метів і максимального врахування структурних 
та змістових міжпредметних зв’язків; розробки 
міжпредметних компетенцій і їхнього включен-
ня до змісту навчальних предметів. 
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