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Гуж К. Ж. 

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ У СТАРШОКЛАСНИКІВ 
ЦІЛІСНОСТІ ЗНАНЬ ПРО ПРИРОДУ 

В пвірйі Науімлайщлмї проардгії омжвзрку мпвірз в Укоаїлі номбйдка 
уійіплмпрі жлалщ уфлів жагайщлммпвірлщмї хкмйз є мглієы ж лаиакруайщліхзт 
номбйдк вірфзжлялмї ндгагмгікз, мпкійщкз омжв’яжалля її пноякмвалм ла 
кмгдоліжауіы жкіпру мпвірз, ла уійі праймгм омжвзрку. Оплмвлзкз нмляррякз 
мпвірз гйя праймгм омжвзрку пупнійщпрва є уійіпліпрщ жкіпру, уійіпла каорзла 
пвіру, нмлярря взваедлмї вжаєкмгії йыгзлз ж гмвкіййяк. Рмжкозрры і 
вномвагедллы узт нмлярщ у лавфайщлзи номудп нозпвяфдла гала прарря. 

Ційіпліпрщ жкіпру мпвірз, уійіпліпрщ жлалщ, які номнмлуырщпя уфляк гйя 
жапвмєлля, — лдмбтігла укмва їт вігбмоу гйя взкмозпралля в лавфайщлмку 
номудпі. Опкійщкз бійщху фапрзлу фапу гзрзла взроафає пакд ла лавфалля — у 
хкмйі фз вгмка — уя гіяйщліпрщ кає прарз нозомглзк пнмпмбмк її бурря, 
ілакхд нпзтіка і сіжзфлзи прал гзрзлз бугурщ нозодфдлі. Позомглмы 
нмродбмы йыгзлз, мред і гзрзлз, є омжукілля рмгм, цм вігбуваєрщпя у її 
езррі. Помрд ліякд омжукілля лд вігбуваєрщпя ілакхд, як фдодж вкйыфдлля 
лмвмгм жлалля в уійіпліпрщ.  

Дйя рмгм, цмб првмозрз уфляк у лавфайщлмку номудпі нозомглзи прал 
бурря, їк лдмбтіглм гарз ндодгомжукілля уіймгм ла пакмку нмфарку їт хйяту в 
лауку, рмбрм ж ндохзт комків хкійщлмгм езрря. Цд гмбод омжукійз вдйзкі 
гзгакрз. Щд Я. А. Кмкдлпщкзи укажував, цм в кардозлпщкіи хкмйі уфлі 
нмвзллі взвфарз кдрасіжзку — лауку ном ндохммплмвз бурря. Злалля 
ндохммплмв бурря каырщ бурз рмфкмы вігйіку оуту нм гдокдлдврзфлмку кмйу 
— оуту омжукілля хйятмк вкйыфдлля фапрзл у «уійіпліпрщ». 

Сдодг дкпнйікарів уійіплмпрі жлаигдкм і «оухіилу пзйу» ракмгм оуту — 
уд мбґоулрувалля лмвзт гйя уфля дйдкдлрів жлалщ ла мплмві пнійщлзт, єгзлзт 
гйя впіт дйдкдлрів, цм пкйагаырщ уійіпліпрщ, жакмлмкіолмпрди.  

Опвіфдліпрщ, як лаиваейзвіха ілрдгоарзвла якіпрщ мпмбзпрмпрі, 
взжлафаєрщпя жа лаявліпры у лдї «мбоажу-пдбд-в-буррі», якзи кмела омжкйапрз 
ла роз уійіплмпрі: «мбоаж пвіру», «мбоаж Я», «мбоаж Я у пвірі». 

Ппзтмймгз вваеаырщ «мбоаж пвіру» взтіглзк нулкрмк і оджуйщрармк бугщ-
якмгм ніжлавайщлмгм номудпу (С. Д. Скзолмв, О. М. Лдмлрщєв, 
Б. М. Вдйзфкмвпщкзи, В. П. Зілфдлкм ра іл.). Оплмвмы мбоажу пвіру, як 
гмвмгярщ имгм гмпйіглзкз, є мбоаж нозомгз, віл кає бурз взтіглзк нулкрмк і 
оджуйщрармк нозомглзфмлаукмвмї мпвірз. 

Алаймгіфлзк, тмфа і лд рмрмелзк гм мбоажу нозомгз, є нмлярря 
нозомглзфмлаукмвмї каорзлз пвіру. Її ягомк, як і мбоажу нозомгз, є пзпрдка 
жагайщлзт жакмлмкіолмпрди нозомгз, нмв’яжалзт ж фапркмвзкз жакмлакз і 
жакмлмкіолмпрякз.  

Запвмєлля жлалщ ном нозомгу кає моієлруварз уфля ла првмодлля лзк 
мпмбзпріплм жлафзкмї пзпрдкз жлалщ ном нозомгу — мбоажу нозомгз, якзи 
угмпкмлайыєрщпя ж омжвзркмк пвігмкмпрі йыгзлз і пйугує їи «могалмк», жа 
гмнмкмгмы якмгм вмла вжаєкмгіє ж нозомгмы, ндодрвмоыє її, упвігмкйыыфз 
лапйігкз пвмїт гіи і вігнмвігаыфз жа лзт. Пдгагмгіфлмы укмвмы првмодлля 
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мбоажу нозомгз у пвігмкмпрі уфля є лдндодовлзи, ракзи, цм розває уномгмве 
упщмгм хкійщлмгм лавфалля, номудп смокувалля в уфлів нозомглзфмлаукмвмї 
каорзлз пвіру. 

Суфапла нозомглзфмлаукмва мпвіра кає жабджндфзрз пзлдогдрзфлд 
пакмсмокувалля уфлдк пвмгм мбоажу нозомгз, пвмгм «мбоажу я» у нозомгі, 
якзи жабджндфзрщ лд рійщкз уфлдві, а и пупнійщпрву взваедлд, дкмймгіфлд 
пнійкувалля іж гмвкіййяк, як рмгм взкагає мпвіра гйя праймгм омжвзрку.  

Рмжв’яжалля номбйдкз уійіплмпрі жлалщ уфлів жагайщлммпвірлщмї хкмйз 
ном гіипліпрщ, гіаглмпрзкз псмокмвалмпрі уійіплмпрі жлалщ кз нмв’яжуєкм ж 
ілрдгоауієы жкіпру пакд нозомглзфмлаукмвмї мпвірз. Цд жукмвйдлм як рзк, цм 
нозомглзфмлаукмва каорзла пвіру є гмймвлмы пкйагмвмы лаукмвмї каорзлз 
пвіру, лаукмвмгм пвірмгйягу, жлалщ ном гіипліпрщ, рак і рзк, цм жкіпр 
нозомглзфмлаукмвмї мпвірз кає вкйыфарз дкпнйікарз уійіплмпрі жлалщ 
(жагайщлі жакмлмкіолмпрі, мглмоігліпрщ, пзпрдкліпрщ рмцм), цм укмейзвйыє 
омжомбйдлля вігнмвіглзт взкіолзків уійіплмпрі жлалщ. Наявліпрщ у жкіпрі 
мпвірз жагайщлзт жакмлмкіолмпрди нозомгз як пкоіжлзт нозлузнів ілрдгоауії 
дйдкдлрів жлалщ ном нозомгу лайдезрщ гм ндгагмгіфлзт укмв смокувалля 
уійіплмпрі жлалщ. 

Дм ндгагмгіфлзт укмв смокувалля уійіплмпрі жлалщ ном нозомгу кз 
віглмпзкм ракме лдндодовлд смокувалля у уфлів мбоажу нозомгз. Обоаж 
нозомгз є нігґоулряк првмодлля пвігмкіпры уфля мбоажу пвіру. Алайіжмві 
нмлярря «мбоаж пвіру» нозпвяфдла жлафла кійщкіпрщ ноаущ сіймпмсів 
(М. А. Бдогяєв, О. Я. Куоакіла, С. І. Пмгкажіл, М. В. Пмнмвзф, Е. Фомкк), 
нпзтмймгів (Р. Аотдик, Б. М. Вдйзфкмвпщкзи, В. П. Зілфдлкм, О. М. Лдмлрщєв, 
Б. Ф. Лмкмв, В. В. Пєрутмв, С. Л. Рубілхрдил, С. Д. Скзолмв, гмпйіглзків 
пзпрдклмпрі гукаліраолмгм (Г. Гафдв) ра нозомглзфмлаукмвмгм жлалля 
(В. Р. Ійщфдлкм). 

Помрд жкіпр нмлярря «мбоаж пвіру» у кмлрдкпрі взкмозпралля ж 
гзгакрзфлмы кдрмы, гзгакрзфлі мплмвз смокувалля «мбоажу пвіру» 
пндуіайщлм в лаукмвіи йірдоаруоі лд омжгйягайзпя. 

Наинмвліхзи нпзтмймгіфлзи алайіж нмлярря «мбоаж пвіру» жомбйдлм 
вігмкзк нпзтмймгмк С. Д. Скзолмвзк. Піг мбоажмк пвіру омжукіырщ 
внмоягкмвалу пзпрдку жлалщ йыгзлз ном пвір, ном пдбд, ном ілхзт йыгди, яка 
мнмпдодгкмвує, ндодймкйыє фдодж пдбд бугщ-якзи жмвліхліи внйзв. 
Ппзтмймгія жлає багарм алаймгіфлзт нмлярщ: «кмгдйщ улівдопуку», «каорзла 
пвіру», «кмглірзвла каора» і вйаплд «мбоаж пвіру», цм везвайзпя пакд в 
кмлрдкпрі прзкуйщлмгм нігтмгу.  

Обоаж пвіру лд є йзхд жапмбмк, цм взкмозпрмвуєрщпя гйя «мбомбкз» 
лав’яжалмгм пуб’єкрмві прзкуйщлмгм внйзву і ндодрвмодлля имгм ла 
жлафзкзи мбоаж ж нмгайщхзк утвайдлляк оіхдлля ном вігнмвігщ ла лщмгм. 
Гмймвлзи влдпмк у номудп нмбугмвз мбоажу нодгкдра абм пзруауії лайдезрщ 
лд мкодкзк нмфуррєвзк воаедлляк, а мбоажу пвіру жагаймк. Нд мбоаж пвіру 
взпрунає в омйі рієї номкіелмї йалкз, яка мбомбйяє, кмгзсікує і 
ндодрвмоыє ла нмфуррєвзи мбоаж пдлпмолі мбоажз, цм ж’явйяырщпя в 
оджуйщрарі внйзву прзкуйяуії ла могалз фуррів, а лавнакз, пдлпмолі мбоажз 
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урмфлыырщ, нігрвдогеуырщ і ндодбугмвуырщ взтіглзи мбоаж пвіру. 
Срвмодлля мбоажу жмвліхлщмї одайщлмпрі є йзхд акруайіжауієы рієї абм 
ілхмї фапрзлз вед лаявлмгм мбоажу пвіру, номудпмк урмфлдлля, 
взноавйдлля абм лавірщ оагзкайщлмї имгм ндодбугмвз. Лыгзла лд бугує 
мбоаж жалмвм ла мплмві лаявлмї прзкуйяуії і лд ввмгзрщ имгм нмрік у 
каорзлу пвіру, лд взомбйяє гайі віглмхдлля гм лщмгм і лд бугує вігнмвіглм 
гм ущмгм пвмы гіяйщліпрщ. Упд вігбуваєрщпя лавнакз. І нодгкдрлд жлафдлля, 
і дкмуіилм-мпмбзпріплзи жкіпр мбоажу ндодгуырщ имгм акруайщлмку 
нмфуррєвмку ндодезваллы і жагалі упік кмлрдкпрмк лахмї гіяйщлмпрі, 
акруайіжмвалмї фапрзлмы мбоажу пвіру. В кмелмку нмвдгілкмвмку акрі 
йыгзлз у вігнмвігщ ла жмвліхлє нмгоажлдлля бдод уфапрщ її мбоаж пвіру. 

Дйя рмгм, цмб ра фз ілха прзкуйяуія і взкйзкалі лды нмфуррєві 
воаедлля кмгйз жомбзрз пвіи влдпмк у каорзлу пвіру і рзк пакзк 
мсмокзрзпя в мбоаж нодгкдра, номудпу рмцм, рмфліхд, прарз дйдкдлрмк 
мбоажу пвіру, лдмбтігла мпмбйзва пкйагмва, цм игд віг мбоажу пвіру жагаймк 
лажупроіф прзкуйяуії жжмвлі. Сакд уя пкйагмва жгіиплыє сулкуіы сдокдлру і 
взжлафає, які прзкуйз бугурщ апзкійщмвалі мбоажмк пвіру, а які «жіглмомвалі».  

Такзк фзлмк, ндгагмгіфлзкз укмвакз смокувалля уійіплмпрі жлалщ ном 
нозомгу у уфлів жагайщлммпвірлщмї хкмйз кмела вваеарз номудп і оджуйщрар 
пурліплмї ілрдгоауії (ла мплмві жагайщлзт жакмлмкіолмпрди нозомгз) жкіпру 
нозомглзфм-лаукмвмї мпвірз, цм нозвмгзрщ гм смокувалля у пвігмкмпрі уфлів 
нозомглзфм-лаукмвмї каорзлз пвіру, її мпмбзпріплм жлафзкмї пкйагмвмї – 
мбоажу нозомгз як мплмвз мбоажу пвіру уфля. 

Ійьфдлкм В. Р. 

СКЛАДОВІ ТЕХНОЛОГІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАСАД ОСВІТИ СТАЛОГО 
РОЗВИТКУ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ПРИРОДОЗНАВСТВА 

Вірфзжляла кмгдйщ мпвірз праймгм омжвзрку – мпвірля кмгдйщ «Дмвкіййя» 
жаомгзйапя в Пмйраві, ж іліуіарзвз ндгкмйдкрзву аврмопщкмї пдодглщмї 
хкмйз № 37 у 1990 омуі. Рмжомбйяйапя і нмхзоывайапя в хкмйат 
Пмйравпщкмї мбйапрі ра нм Укоаїлі вномгмве 1991-2014 оо. ніг кдоівлзурвмк 
йабмоармоії ілрдгоауії жкіпру мпвірз Ілпрзруру ндгагмгікз НАПН Укоаїлз, 
касдгоз кдрмгзкз жкіпру мпвірз Пмйравпщкмгм ОІППО ра (ж 1999 о.) 
Наукмвм-кдрмгзфлмгм удлроу ілрдгоауії жкіпру мпвірз НАПН Укоаїлз, 
првмодлмгм Пмйравпщкзк ОІППО ра НАПН Укоаїлз. Цдлро, ноауывав ла 
гомкагпщкзт жапагат, мб’єглав лавкмйм номбйдкз мпвірз праймгм омжвзрку 
(ОСР) пмрлі ндгагмгів каиед ж упіт мбйапрди Укоаїлз. На бажі Пмйравпщкмгм 
ОІППО пзпрдкарзфлм номвмгзйзпя куопз нм ніггмрмвуі вфзрдйів гм одайіжауії 
жапаг ОСР в лавфайщлмку номудпі гйя гмхкійщлзків, уфлів жагайщлммпвірлщмї 
хкмйз. Чапмнзпз «Пмпркдрмгзка», «Ікіге пуфаплмгм ндгагмга» пзпрдкарзфлм 
мнозйыглывайз ігдї кмгдйі ОСР, номгоакз ра кдрмгзфлі кардоіайз гм лдї, які 
гмнмкагайз вфзрдйяк Укоаїлз одайіжуварз кмгдйщ мпвірз праймгм омжвзрку – 
мпвірлы кмгдйщ «Дмвкіййя». 


