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Педагогічні технології та інновації 

ВИКОРИСТАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УМОВАХ 
ФУНДАМЕНТАЛІЗАЦІЇ ТА ГУМАНІТАРИЗАЦІЇ ШКІЛЬНОЇ 

ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ 

Ольга Топстова, 
аспірантка кафедри педагогіки, 

Житомирський державний університет імені Івана Франка 
В умовах становлення і розвитку високотехнологічного інформаційного суспільст-

ва в Україні виникає необхідність підвищення якості та пріоритетності шкільної при-
родничо-математичної освіти. Важливими принципами при цьому стають: фундаме-
нталізаціі змісту освіти, що вимагає інтеграції гуманітарного і природничо-наукового 
знання, наступності, міждисциплінарних зв'язків, опори на усвідомлене сприйняття 
учнями методології пізнавальної і практичної діяльності, та гуманітаризації змісту 
державного стандарту природничо-математичної освіти, який передбачає цілеспря-
моване й систематичне формування в учнів знань про природу як важливий елемент 
культури кожної людини. 

За такого підходу досягнення природничих наук і процес пізнання наукових істин 
розглядаються крізь призму інтересів, запитань і прагнень людини, а посилення уваги 
природничо-математичних наук до міждисциплінарних проблем загальнолюдського 
значення (екологічних, енергетичних, ядерних) істотно підвищує цінність наукових до-
сліджень. Ефективним шляхом реалізації цих принципів є використання педагогічних 
технологій в начально-виховному процесі. Проаналізуємо деякі з них, що можуть бути 
використані на уроках природничого і математичного циклів у загальноосвітній школі. 

Особливістю змісту предметів природничого циклу в технології«Екологія і діалек-
тика» (Тарасов Л, В.) є екологічна орієнтація, спрямована на проблеми, які належить 
розв'язувати людству у реальному житті, та діалектична спрямованість, що орієнтує 
школу на розвивальне, варіативне мислення. 

Наприклад, у початковій школі передбачається вивчення інтегративного предме-
та «Навколишній світ», який включає різноманітні відомості з багатьох галузей (гео-
графії і краєзнавства, біології, геології, фізики, астрономії, техніки, хімії, історії, еколо-
гії), що, на думку автора, сприяє ранньому формуванню багатьох природничих по-
нять, надає уявлення про цілісну картину світу й місце людини в ньому. 

Інтегративні предмети «Закономірності навколишнього світу», «Інформатика і мо-
делювання процесів» знайомлять школярів основної школи з імовірнісними підхода-
ми, формують варіативність і системність мислення. 
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Гуманітаризація у старшій школі орієнтована на відповідність екологічному імпе-
ративу, в якому учень не абстрактний дослідник, а частина самої природи, що дає 
змогу аналізувати проблеми культури і моральності (навчальні предмети «Всесвіт 
людини», «Людина і природа», «Сучасний світ»). 

Отже, головною особливістю цієї технології є перебудова змісту освіти в напрямі 
гуманізації, що реалізується через використання потенціалу предметів природничого 
циклу (fx екологічного і діалектичного змісту), діалектизації (природничого забарв-
лення гуманітарних предметів) та інтеграції природничо-наукової, гуманітарної та ху-
дожньо-естетичної освіти. 

Гуманітаризація і фуцдаменталізація математичної освіти, що передбачає інтегра-
цію різноманітних знань про людину, природу й суспільство в єдину наукову картину 
світу, покладено в основу технології «Укрупнення дидактичних одиниць»(Ерднієва 
П. М.) як головної умови розвитку і саморозвитку інтелекту учнів. Ідея формування ціл-
ених математичних знань достається шляхом створення інформаційно досконалої 
послідовності розділів і тем шкільних предметів, що забезпечує їх єдність. 

Укрупнена дцдактична одиниця - це локальна система понять, об'єднаних на основі 
їх смислових логічних зв'язків, що утворюють цілісно засвоювану одиницю інформації. 
Наприклад, використовуються одночасно всі засоби (коди), що несуть математичну 
інформацію: слово, рисунок (креслення), символ, число, модель, предмет, фізичний 
досвід. Така перебудова традиційної дидактичної структури матеріалу всередині на-
вчальних предметів та в поєднанні з блоком споріднених сприяє інтеграції математи-
чних знань з гуманітарними і природничими предметами/дисциплінами. 

Ідея інтеграції математичних знань є центральною в «Педагогічній технології на 
основі системи ефективних уроків»(Окунєв А. А.), концептуальним положенням 
якої є принцип інтересу, згідно з яким новий матеріал як сторонній подразник, має 
активізовувати пізнавальну діяльність учнів (інтрига, родзинка), стимулювати до дії, 
створювати й підтримувати високий рівень міжособистісних стосунків вчителя і учня, 
сприяти самостійній розумовій активності школярів, 

Це передбачає використання різноманітних форм уроків: інтегрованих, що засно-
вані на міжпредметних зв'язках, з використанням фантазії (урок-казка, урок-сюрприз, 
урск-подарунок від чарівника), на основі нетрадиційної' організації' навчального мате-
ріалу (урок мудрості, урок-презентація, «дублер починає діяти»), що допомагає реа-
лізації гуманітарного потенціалу математики (естетики, елементів соціальної історії' 
науки, наукових біографій та ін.). 

Зміст навчання фізики, в якому під впливом досягнень науково-технічного прогре-
су і вимог політехнізації відбулося небажане зміщення акцентів у бік прикладного зна-
чення, в контексті фунцаменталізації і гуманітаризації, на думку сучасних науковців, 
має ґрунтуватися на знаннях законів природи, необхідності рахуватися з ними і вико-
ристовувати у практичній діяльності; бути спрямованим на формування у школярів 
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світоглядних і наукових уявлень про себе як об'єкт природи, громадянського почута» 
особистої відповідальності за майбутнє світу. 

Зокрема, олюднення знань з фізики реалізується у технології «Поетапного на-
вчання фізики»(Палтишев М. М.), зміст якої, завдяки використанню елементів музики 
поезії, живопису та орієнтації- на майбутню професію, сприяє посиленню взаємозв'язку 
теоретично'! й практичної підготовки молодої людини до сучасного життя. Це передба-
чає посилення виховної функції уроку й специфічну організацію навчального процесу, 
що має творчий характер. Використання ігрових методик (фізичне доміно, КВК) та * 
торських засобів навчання (опорні плакати і схеми матеріалу) є важливими елемента-
ми уроку. Навчальний матеріал при цьому розподіляється блоками на опорні й прохідні 
теми за змістом, що спеціально пристосовані до окремої професії. 

Отже, використання поданих технологій сприяє насиченню природничо-
математичних дисциплін міждисциплінарним матеріалом, а відтак, пом'якшенню супе-
речності технічної цивілізації, що пов'язане з однобічним розвитком наук про природу 
на шкоду наукам про людину. Водночас, ефективність упровадження окреслених педа-
гопчних систем у навчальнснзиховному процесі школи, на нашу думку, залежить від 
рівня теоретичної і праквдиої підготовленості педагогів до фундаменталізації і гумані-
таризації'освіти, зокрема, лриродничо-матемашчної. 


