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Анотація. У статті розглянуто та теоретично обґрунтовано 

взаємозв’язок природничо-наукових дисциплін у контексті формування 

ключових компетентностей та компетенцій майбутнього вчителя 

природничо-наукового спрямування. Встановлено, що cформувався сучасний 

підхід до вивчення і розуміння явищ природи: лише у різноманітності та у 

взаємозв’язках природничих наук, що складають єдину систему природничо-

наукових знань, можливе адекватне пізнання природи як цілісного 

утворення. 

Ключові слова: природничо-наукові знання, інтеграція знань, 

компетентності, майбутні вчителі природничих наук. 

Abstract. For maintenance of integrative of naturally scientific disciplines, 

most essential is principle of complemented, principle of accordance, principle of 

symmetry, design method and mathematical methods. It is set that determined 

modern going near a study and understanding of the phenomena of nature: only in 

a variety and in intercommunications of natural sciences that fold the single system 

of naturally scientific knowledge, adequate cognition of nature is possible as 

integral education. Integration of naturally scientific education envisages 

application during all studies of scientific principles and methods that are cored. 



Матеріали ІІ науково-практичної інтернет-конференції «Розвиток сучасної науки та освіти: реалії, проблеми якості, інновації» 

 

178 

 

Keywords: natural science knowledge, integration of knowledge, 

competencies, future teachers of natural sciences. 

 

Природничі науки і прикладні дослідження розвиваються настільки 

інтенсивно, що людська свідомість інколи не в змозі не лише переосмислити 

досягнення окремих галузей наукового знання в рамках традиційно усталеної 

парадигми, але й просто накопичувати інформацію, здійснювати її селекцію і 

синтезувати. Досягнення науки, техніки і технологій сприяють формуванню 

у людей хибного уявлення про абсолютну вищість людини над природою. 

Протиріччя між природою і суспільством за умов інтенсивного розвитку 

науково-технічного прогресу переростають в антагонізм, наслідком якого 

стали різке порушення екологічної рівноваги і несумісність життя людства із 

створеним ним же середовищем існування. 

Раніше класифікація наук відбувалася з точки зору вибору ними 

об’єктів дослідження: явища і процеси природи; тіла і предмети природи; 

еволюція і властивості неживої природи; еволюція живої природи.  

Якщо виокремлювати фізику, як фундамент всіх природничих наук, то 

підготовлені у відповідності з цією класифікацією і упроваджені в 

педагогічну практику відособлені шкільні і більшість університетських 

підручників фізики не враховують зростаючої ролі знань про живу речовину 

нашої планети, відкриттів у молекулярній генетиці, досліджень 

інформаційних потоків на рівні геному людини [1]. Не знаходять у них 

достатнього відображення фрактальний характер Всесвіту і його здатність до 

самоорганізації на всіх рівнях структурної ієрархії матерії.  

Наука не лише вивчає розвиток природи, але й сама є процесом, 

фактором і результатом еволюції, тому й вона має перебувати в гармонії з 

еволюцією природи. Збагачення різноманітності науки повинно 

супроводжуватися інтеграцією і зростанням упорядкованості, що відповідає 

переходу науки на рівень цілісної інтегративної гармонічної системи, в якій 

залишаються в силі основні вимоги до наукового дослідження − 

універсальність досліду і об’єктивний характер тлумачень його результатів. 
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Стало примітним об’єднання принципів і методів окремих наук, їх тяжіння 

до вибору спільних об’єктів дослідження. Наприклад, такий об’єкт як жива 

клітина і її генні структури почали досліджуватися методами радіографії, 

фізики, хімії, системного аналізу, кібернетики тощо. З’явилися спільні 

інтереси у таких далеких, здавалося б, дисциплін, як астрофізика і фізика 

елементарних частинок. У цей період паралельно з вивченням властивостей 

вакууму як однієї з форм існування і руху матерії, вивченням екстремальних 

властивостей речовини в центрах галактик, все більшого розвитку набувають 

дослідження об’єктів живої природи, процесів функціонування мозку і 

нервової системи, дослідження внутрішнього світу людини та ін.. Все це 

призвело до того, що вже в кінці ХХ сторіччя з’являються і швидкими 

темпами формуються і розвиваються інтегративні науки, які вже не 

вкладалися в рамки наведеної вище класифікації. Прикладами таких наук 

можуть слугувати: а) екологія, об’єктами вивчення якої є як жива, так і 

нежива природа, виробнича діяльність людини та її соціальні наслідки; б) 

синергетика – наука про явища самоорганізації у живій і неживій природі. 

Зараз до переліку інтегративних наук і відповідних їм навчальних дисциплін 

з повним правом варто віднести й сучасне природознавство – науку, що 

формує цілісний погляд на оточуючий світ шляхом міждисциплінарного 

синтезу знань на основі комплексного еволюційно-синергетичного й 

історико-філософського підходів до розуміння явищ природи.  

Проблема інтеграції наук і їх імплементації у навчальні дисципліни не 

є зовсім новою. Давно вже склалися такі науки як астрофізика, біофізика, 

фізична хімія, агрофізика, біомеханіка, а відповідні навчальні предмети 

твердо посіли свої місця в навчальних планах і логічно вписалися в систему 

підготовки відповідних фахівців. Проте, проблеми пошуку шляхів методико-

методологічного удосконалення змісту навчання що у закладах вищої освіти, 

що у закладах середньої освіти відносяться до таких, які постійно 

залишаються актуальними, насамперед у зв’язку з постійним накопиченням 
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нової інформації і динамікою змін соціального досвіду, які і є глобальним 

джерелом змісту освіти. 

На сьогодні у формуванні сучасної природничо-наукової парадигми 

проглядаються наступні тенденції:  

 перехід від диференціації наук до їх інтеграції; 

 акцент на ролі і особливостях людини в процесі отримання нового 

знання; 

 відмова від концепції «підкорення природи» та намагання до 

гармонії і еволюції разом з нею;  

 злиття і взаємопроникнення гуманітарної і природничо-наукової 

культур; 

 опора на антропний принцип. 

Якщо враховувати лише ці тенденції, то вже навіть вони вимагають 

відповідних змін у конструюванні освітнього процесу не лише на всіх етапах 

шкільної, але й дошкільної освіти. А це, у свою чергу, диктує необхідність 

пошуку нових підходів до підготовки кадрів учителів – бакалаврів і магістрів 

на компетентнісній основі. Підготовка таких кадрів повинна регламуватися 

відповідною (новою) нормативною базою (стандартами, навчальними 

планами, програмами), новими комплексами навчально-методичного 

забезпечення (підручниками, навчальними посібниками, збірниками задач, 

лабораторними практикумами, методичними рекомендаціями тощо), 

розробкою нових технологій навчання. 

Комплекс цих матеріалів має забезпечувати:  

 формування у суб’єктів навчання ясного уявлення про наукову 

картину світу, як основу цілісності і різноманіття природи; чіткого уявлення 

про відносну об’єктивність наукової картини світу на певному історичному 

етапі розвитку науки як феномену загальнолюдської культури; 

 вивчення сутності і розуміння сфер застосовності певного числа 

фундаментальних законів природи, які складають каркас сучасних наук: 

фізики, хімії, біології; 
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 освоєння принципів моделювання природних явищ і процесів; 

 усвідомлення динаміки усталених понять (наукової мови і 

термінології) опису природних процесів по мірі їх ускладнення від 

макроскопічних систем до мікроскопічних (квантових), від неживих систем – 

до живої клітини, організму, біосфери; 

 формування уявлень про принципи універсального еволюціонізму і 

синергетики; 

 усвідомлення проблем екології і суспільства у їхньому зв’язку з 

концепцією сталого розвитку людської цивілізації [2, 3]. 

Ключовим напрямом у підготовці майбутніх учителів природничих 

наук на теперішній час є перехід її на компетентнісно-діяльнісний підхід, 

задоволення особистісних потреб споживачів освітніх послуг, підвищення 

якості освіти на всіх її рівнях, зосередження уваги на ціннісних аспектах 

розвитку соціально- і індивідуально- орієнтованих умінь, необхідних для 

навчання протягом всього життя. 
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