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РЕФЕРАТ 

Заключний звіт складається із вступної частини (обкладинка, 

титульний аркуш, список авторів, реферат, зміст, перелік умовних позначень, 

передмова), основної частини (вступ, суть звіту, висновки, рекомендації), 

списку публікацій).  

Загальний обсяг звіту – 74 сторіноки, список опублікованих робіт – на 

27 сторінках. 

Звіт відображає результати науково-дослідної роботи співробітників 

відділу інтеграції змісту загальної середньої освіти з теми «Інтеграція змісту 

профільної освіти як засіб формування в учнів наукової картини світу», 

виконаної відповідно до тематичного плану НДР Інституту педагогіки НАПН 

України, технічного завдання (технічних вимог) на проведення (розробку) 

НДР, програми дослідження теми, затвердженої і рекомендованої вченою 

радою Інституту педагогіки НАПН України (протокол №___ 

від_________ 2017 р.). 

Початок дослідження: січень 2018 р. Закінчення: грудень 2020 р. 

Ключові слова: інтеграція змісту профільної освіти, наукова картина 

світу, образ світу, природничо-наукова компетентність, цілісність 

природничо-математичних та знань з літератури, загальні закономірності 

природи, розвитку літературного процесу. 

Об’єкт дослідження – процес навчання природознавства, математики і 

літератури в профільній школі. 

Предмет дослідження – інтеграція змісту освітніх галузей 

«Природознавство», «Математика», «Мови і літератури (літературний 

компонент)» в профільній школі та дидактичні основи її втілення у процесі 

формування наукової картини світу в учнів профільної школи. 

Мета дослідження – обґрунтувати теоретико-методичні основи 

інтеграції змісту освітніх галузей «Природознавство», «Математика», «Мови 

і літератури» (літературний компонент) та втілити їх у процес формування 

наукової картини світу, образу світу в учнів профільної школи. 
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Досягнення мети передбачає виконання таких завдань:  

– проаналізувати стан розробленості проблеми формування наукової 

картини світу та образу світу  учнів профільної школи в процесі реалізації 

принципу інтеграції у вітчизняній і зарубіжній педагогічній теорії та 

практиці; 

– визначити цілі та обґрунтувати теоретико-метродичні засади 

формування наукової картини світу, образу світу  в учнів профільної школи  

засобами інтеграції змісту означених освітніх галузей; 

– втілити теоретико-методичні умови формування наукової картини 

світу та образу світу в учнів профільної школи, в методичні системи 

навчального процесу; концепції формування наукової картини світу та 

образу світу в учнів засобами інтеграції; теоретико-методичні основи 

технології формування наукової картини світу та образу світу в учнів 

профільної школи;  

– систему критеріїв і показників сформованості в учнів цілісності 

знань, наукової картини світу, образу світу та ключових компетентностей, як 

результатів навчання з предметів природничого, математичного та 

літературного циклів в процесі реалізації принципу інтеграції; 

– експериментально перевірити ефективність теоретико-методичних  

умов та методичної системи, технології формування наукової картини світу 

та образу світу в учнів профільної школи; 

– втілити результати наукового досліження у практичному посібнику 

«Формування наукової картини світу учнів ліцею в умовах інтеграції змісту 

освітніх галузей» та методичному посібнику «Контроль освітніх результатів 

учнів ліцею в умовах інтегрованого навчання». 

Методи дослідження:  

— теоретичні: логіко-гносеологічний та історико-методологічний 

аналіз понять «наукова картина світу», «цілісність знань з освітньої галузі», 

«критерії цілісності знань», «критерії розуміння знань»; теоретичний аналіз 

робіт з методики навчання природознавства, математики, мови і літератури, 
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проблеми міжпредметних зв’язків означених освітніх галузей; аналіз 

стандарту освіти, програм, підручників, методичних посібників з освітніх 

галузей «Природознавство», «Математики», «Мови і літератури» в 

профільній школі. 

— емпіричні методи включатимуть: спостереження навчального 

процесу з названих освітніх галузях, анкетування учнів і вчителів, 

статистична обробка отриманих даних; констатувальний, формувальний, 

контрольний види експерименту складуть експериментальні методи. 

Експериментальна перевірка розробок проходила в експериментальних 

школах: Дніпровська ЗОШ Верхньодніпровського району Дніпропетровської 

обл., КЗ Верхівцевський НВК «СЗШ № 1 – ДНЗ», КЗ «Дніпровокам’янська 

СЗШ І-ІІІ ст.», КЗ «Верхньодніпровська СЗШ № 1 І-ІІІ ст.», КЗ Ганнівський 

НВК «СЗШ - ДНЗ», КЗ «Новомиколаївській СЗШ №1 І-ІІІ ст.», Полтавська 

ЗОШ І-ІІІ ст. № 24, Кременчуцький ліцей № 5 ім. Т.Г. Шевченка.  

Одержані результати:  

 концепція формування наукової картини світу, образу світу в учнів 

ліцею засобами інтеграції змісту профільної освіти; 

 методична система формування цілісності знань учнів профільної 

школи; 

 методи і способи розв’язання проблеми інтеграції змісту профільної 

освіти як засобу формування в учнів наукової картини світу та образу світу; 

 технологія формування  наукової картини світу в учнів профільної 

школи; 

система критеріїв і показників сформованості в учнів цілісності знань, 

наукової картини світу, образу світу та ключових компетентностей, як 

результатів навчання з предметів природничо-математичного та 

літературознавчого циклів циклів в процесі реалізації принципу інтеграції. 

Узагальнені результати дослідження презентуються у: 

виробничо-практичні продукції: 
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 рукописі практичного посібника «Формування наукової картини світу 

учнів ліцею в умовах інтеграції змісту освітніх галузей» (20,2 д.а.); 

 рукописі методичного посібника «Контроль освітніх результатів учнів 

ліцею в умовах інтегрованого навчання» (10,3 д.а.); 

 наукових статтях за звітний період (19,8 д.а.); 

 заключному науковому звіті (2,0 д.а).  

Наукова новизна і теоретичне значення роботи: вперше у вітчизняній 

дидактиці буде теоретично обґрунтовано поняття «наукова картина світу 

учнів профільної школи» та створено методичні моделі її формування у 

процесі навчання. Втілення в навчальному процесі розробленої продукції 

приведе до формування в учнів цілісності знань з освітніх галузей 

«Природознавство», «Математика», «Мови і літератури», яку можна буде 

перевірити за наявністю в учнів знань про наукову картину світу та 

наявністю образу світу, наявністю наукової компетентності – здатності учнів 

оперувати загальними закономірностями природи, розвитку літературного 

процесу. Сформованість наукової картини світу та образу світу обумовить 

особистісну орієнтованість та продуктивність освіти учнів, зростання 

мотивації навчання та високі рівні соціалізації учнів, звичку діяти по закону в 

будь-якій професіональній діяльності. 

Ступінь упровадження:  

Упровадження результатів дослідження здійснювалося в два етапи. 

Перший етап передбачав оприлюднення результатів наукових досліджень 

серед цільової групи користувачів (учителів предметів природничого, 

математичного та філологічного циклів, методистів ОІППО, директорів 

закладів загальної середньої освіти) та на міжнародних і всеукраїнських 

науково-практичних конференціях, педагогічних читаннях. Під час другого 

етапу упровадження буде апробуватися розроблене дидактичне та методичне 

забезпечення реалізації принципу інтеграції в умовах профільного навчання. 
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Об’єктами впровадження будуть заклади загальної середньої освіти, 

заклади післядипломної педагогічної освіти, заклади вищої освіти, 

управління та відділи освіти.  

Практична значущість роботи полягає у забезпеченні цілісності 

змісту освіти у профільних школах за умов сформованості в учнів цілісності 

знань, наукової картини світу, образу світу та ключових компетентностей, як 

результатів навчання з предметів природничо-математичного та 

літературознавчого циклів в процесі реалізації принципу інтеграції. 

Результати дослідження можуть бути використані укладачами програм, 

авторами підручників, посібників для учнів, викладачами ВНЗ, керівниками 

ЗНЗ, педагогами з предметів природничо-математичного та 

літературознавчого циклів, завідувачами методичними об’єднаннями 

вчителів природничих наук, методистами обласних інститутів 

післядипломної педагогічної освіти. 

Про ефективність виконаної роботи свідчать результати 

контрольних робіт, які показали, що поняття «наукова картина світу», «образ 

світу», загальні закономірності природи, екології, розвитку літературного 

процесу необхідно включити в програми і підручники предметів 

природничо-математичного та літературознавчого циклів. 

Галузь використання – педагогіка, фахові методики; загальноосвітня 

школа, система вищої педагогічної та післядипломної освіти. 

Робота згідно тематичного плану та  технічного завдання виконана. 
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ПЕРЕДМОВА 

 

У звіті представлено результати НДР відділу інтеграції змісту освіти з 

колективної теми «Інтеграція змісту профільної освіти як засіб формування в 

учнів наукової картини світу». Її розроблення здійснювалось у процесі 

виконання співробітниками індивідуальних підтем: «Дидактичні основи 

інтеграції змісту профільної освіти в процесі формування наукової картини 

світу учнів ліцею» (Ільченко В. Р.); «Методична система формування 

наукової картини світу» (Гуз К. Ж.); «Технологія інтегрованого навчання 

природничих предметів як засіб формування природничо-наукової 

компетентності учнів ліцею» (Засєкіна Т.М.); «Навчальне середовище 

формування наукової картини світу учнів ліцею» (Ільченко О. Г.); 

«Структура та зміст екологічної складової наукової картини світу учнів ліцею в 

умовах інтеграції змісту освітніх галузей» (Гринюк О. С.); «Психолого-

педагогічні основи організації роботи вчителів по формуванню наукової 

картини світу учнів ліцею» (Ляшенко А. Х.); «Психолого-педагогічні умови 

формування образу світу учнів ліцею у процесі інтеграції змісту освітніх 

галузей «Мови і літератури», «Природознавство» та «Математика»» 

(Антонюк М. А.). 

Підтеми є складовими колективної теми і реалізовують базові 

компоненти змісту природничо-наукової освіти. 

Тема виконувалась протягом 2018-2020 рр. по етапах: пошуково 

моделювальному, експериментальному, упроваджувально-

узагальнювальному. 

Тематика НДР відділу є актуальною, оскільки продовжує розроблення 

змістово-методичного забезпечення реформування загальної середньої 

освіти, мета і завдання якого визначено Законами України «Про освіту» і 

«Про загальну середню освіту», Указом Президента України «Про додаткові 

заходи щодо підвищення якості освіти в Україні» та іншими державними 

документами, які стосуються освіти сталого розвитку суспільства. 
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Розроблена співробітниками відділу інтеграції змісту загальної 

середньої освіти модель, включає технологію формування життєствердного 

образу світу учнів, проведення систематичних уроків в етносоціоприродному 

довкіллі, що сприяє формуваннюя життєствердної моделі світу суспільства, 

яка є найбільш дієвою зброєю проти агресивних, деструктивних моделей 

світу інших суспільств.   
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ОСНОВНА ЧАСТИНА 

 

ВСТУП 

Обґрунтування проблеми дослідження. Актуальність обраної теми 

дослідження визначається переходом вітчизняної освіти від предметного 

формування змісту до його цілісності з метою уникнення формальних і 

розрізнених знань учнів. Зміст профільної освіти відповідно Державному 

стандарту базової і повної загальної середньої освіти (2011 р.) реалізується 7 

освітніми галузями, об’єднання змісту яких в цілісність під час його 

засвоєння учнями не розроблено. Необхідне концептуальне  обґрунтування 

та розроблення теоретико-методичних засад інтеграції змісту освітніх 

галузей як засобу формування в учнів профільної школи НКС та образу світу. 

Методологічні основи дослідження складають: 

– поняття НКС як системи знань про дійсність, в основі якої лежать 

загальні (базові) закономірності природи, екології та загальні закономірності 

розвитку літературного процесу; 

– поняття цілісності знань про дійсність як результату сутнісної 

інтеграції трьох потоків інформації, яку учні отримують під час засвоєння 

змісту освітніх галузей «Природознавство», «Математика», «Мова і 

література»: від реальних об’єктів довкілля; від засвоєння змісту предметів, 

якими реалізується зміст освітніх галузей; від практичної діяльності з 

формування різних рівнів цілісностей знань (усі співробітники); 

– положення про спрямованість освітнього процесу на 

фундаменталізацію та інтеграцію знань як умову безпеки нації (усі 

співробітники); 

– дидактичний принцип неперервної сутнісної інтеграції елементів 

знань про дійсність на основі загальних закономірностей (К.Ж. Гуз, 

В.Р. Ільченко, О.Г. Ільченко, О.С. Гринюк, М.А. Антонюк ); 

– засади ОСР (неперервне формування життєствердного образу світу 

учнів), життєствердної моделі світу суспільства; випускникам профільної 

школи необхідне наукове мислення, цілісна свідомість, яка обумовлює 
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природовідповідно високі рівні інтелекту та соціальної зрілості; 

нерозривність зв’язку учнів з довкіллям завдяки навчальному середовищу 

(усі співробітники); 

– методичні основи формування інтеграції знань про дійсність 

базуються на методологічних основах, втілених в результатах дослідження 

вчених С.У. Гончаренка, К.Ж. Гуза, А.В. Степанюк, І.Ю. Алексашиної, О.Я. 

Данилюка,  В. А. Касьянова, В.С. Рохлова, А.Ю. Хотунцева, А.А. Плешакова, 

Н. І. Соніна та ін.  

Концептуальні основи наукового дослідження: 

1. Теоретичні основи формування НКС та образу світу втілюють 

концепцію цілісної загальної середньої освіти та засади ОСР. 

2. Методичні основи формування НКС та образу світу включають три 

нерозривно пов’язані елементи: зміст освітньої галузі в аспекті її цілісності; 

організацію діяльності вчителя та учнів із засвоєння цілісного змісту 

предметів освітньої галузі. 

3. Особистісна орієнтованість, продуктивність цілісної освіти в освітніх 

галузях базується на формуванні в учнів образу світу як вихідного пункту і 

результату пізнавального процесу. 

4. Методичний апарат посібника для вчителів втілює методи, форми 

навчання, що обумовлюють формування цілісності знань з освітніх галузей. 

5. Формувальний та контрольний експеримент базується на критеріях і 

показниках цілісності знань учнів з освітніх галузей «Природознавство», 

«Математика», «Мови і літератури». 

Об’єкт дослідження – процес навчання природознавства, математики і 

літератури в профільній школі. 

Предмет дослідження – інтеграція змісту освітніх галузей 

«Природознавство», «Математика», «Мови і літератури (літературний 

компонент)» в профільній школі та дидактичні основи її втілення у процесі 

формування НКС в учнів профільної школи. 
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Мета дослідження – обґрунтувати теоретико-методичні умови 

інтеграції змісту освітніх галузей «Природознавство», «Математика», «Мови 

і літератури» (літературний компонент)  та втілити їх у процес формування 

НКС та образу світу в учнів профільної школи. 

Досягнення мети передбачає виконання таких завдань:  

– проаналізувати стан розробленості проблеми формування НКС та 

образу світу  учнів профільної школи в процесі реалізації принципу 

інтеграції у вітчизняній і зарубіжній педагогічній теорії та практиці; 

– визначити цілі та обґрунтувати теоретико-метродичні засади 

формування НКС, образу світу  в учнів профільної школи  засобами 

інтеграції змісту означених освітніх галузей; 

– втілити теоретико-методичні умови формування НКС та образу світу 

в учнів профільної школи, в методичні системи навчального процесу; 

концепції формування НКС та образу світу в учнів засобами інтеграції; 

теоретико-методичні основи технології формування НКС та образу світу в 

учнів профільної школи;  

– систему критеріїв і показників сформованості в учнів цілісності 

знань, НКС, образу світу та ключових компетентностей, як результатів 

навчання з предметів природничого, математичного та літературного циклів 

в процесі реалізації принципу інтеграції; 

– експериментально перевірити ефективність теоретико-методичних  

умов та методичної системи, технології формування НКС та образу світу в 

учнів профільної школи; 

– втілити результати наукового досліження у практичному посібнику 

«Формування наукової картини світу учнів ліцею в умовах інтеграції змісту 

освітніх галузей» та методичному посібнику «Контроль освітніх результатів 

учнів ліцею в умовах інтегрованого навчання». 

У дослідженні були використані різноманітні методи:  

— теоретичні: логіко-гносеологічний та історико-методологічний 

аналіз понять «наукова картина світу», «цілісність знань з освітньої галузі», 
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«критерії цілісності знань», «критерії розуміння знань»; теоретичний аналіз 

робіт з методики навчання природознавства, математики, мови і літератури, 

проблеми міжпредметних зв’язків означених освітніх галузей; аналіз 

стандарту освіти, програм, підручників, методичних посібників з освітніх 

галузей «Природознавство», «Математики», «Мови і літератури» в 

профільній школі. 

— емпіричні методи включатимуть: спостереження навчального 

процесу з названих освітніх галузях, анкетування учнів і вчителів, 

статистична обробка отриманих даних; констатувальний, формувальний, 

контрольний види експерименту складуть експериментальні методи. 

Наукова новизна і теоретичне значення роботи: вперше у вітчизняній 

дидактиці буде теоретично обґрунтовано поняття «наукова картина світу 

учнів профільної школи» та створено методичні моделі її формування у 

процесі навчання. Втілення в навчальному процесі розробленої продукції 

приведе до формування в учнів цілісності знань з освітніх галузей 

«Природознавство», «Математика», «Мови і літератури», яку можна буде 

перевірити за наявністю в учнів знань про НКС та наявністю образу світу, 

наявністю наукової компетентності – здатності учнів оперувати загальними 

закономірностями природи, розвитку літературного процесу. Сформованість 

НКС обумовить особистісну орієнтованість та продуктивність освіти учнів, 

зростання мотивації навчання та високі рівні соціалізації учнів, звичку діяти 

по закону в будь-якій професіональній діяльності. 

Експериментальна перевірка розробок буде проходити в 

експериментальних школах: Дніпровська ЗОШ Верхньодніпровського 

району Дніпропетровської обл., КЗ Верхівцевський НВК «СЗШ № 1 – ДНЗ», 

КЗ «Дніпровокам’янська СЗШ І-ІІІ ст.», КЗ «Верхньодніпровська СЗШ № 1 І-

ІІІ ст.», КЗ Ганнівський НВК «СЗШ - ДНЗ», КЗ «Новомиколаївській СЗШ №1 

І-ІІІ ст.», Полтавська ЗОШ І-ІІІ ст. № 24, Кременчуцький ліцей № 5 ім. Т.Г. 

Шевченка, Полтавська ЗОШ І-ІІІ ст. № 9. 

Одержані результати: 
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Розробка колективної теми «Інтеграція змісту профільної освіти як 

засіб формування в учнів наукової картини світу» здійснювалась в процесі 

виконання співробітниками відділу індивідуальних підтем, які є її 

складовими. 

Індивідуальні підтеми визначено шляхом конкретизації колективної 

проблеми дослідження відповідно до галузей Державного стандарту 

загальної середньої освіти і навчальних предметів, що їх реалізують. 

Підтема: «Дидактичні основи інтеграції змісту 

профільної освіти в процесі формування наукової 

картини світу учнів ліцею» 

Виконавець: 

Ільченко В.Р., зав. лаб. 

Підтема: «Методична система формування 

наукової картини світу» 

Виконавець:  

Гуз К.Ж., пров.н.с.  

Підтема: «Технологія інтегрованого навчання 

природничих предметів як засіб формування 

природничо-наукової компетентності учнів 

ліцею» 

Виконавець:  

Засєкіна Т.М., пров.н.с. 

Підтема: «Навчальне середовище формування 

наукової картини світу учнів ліцею» 

Виконавець:  

Ільченко О.Г., ст.н.с. 

Підтема: «Структура та зміст екологічної 

складової наукової картини світу учнів ліцею в 

умовах інтеграції змісту освітніх галузей» 

Виконавець:  

Гринюк О.С., н.с.  

Підтема: «Психолого-педагогічні основи 

організації роботи вчителів по формуванню 

наукової картини світу учнів ліцею» 

Виконавець:  

Ляшенко А.Х., н.с. 

Підтема: «Психолого-педагогічні умови 

формування образу світу учнів ліцею у процесі 

інтеграції змісту освітніх галузей «Мови і 

літератури», «Природознавство» та 

«Математика»» 

Підтема: «Формування наукової картини світу, 

образу світу ліцеїстів у процесі інтеграції змісту 

зарубіжної літератури та предметів природничо-

математичного циклу» 

Підтема: «Формування наукової картини світу, 

образу світу ліцеїстів у процесі інтеграції змісту 

української літератури та предметів природничо-

математичного циклу» 
 

 

Виконавець:  

Антонюк М.А., ст.н.с. 

 

 

 

Виконавець:  

Білик Н.І., ст.н.с. 

 

 

Виконавець:  

Олійник І.М., ст.н.с. 

Об’єкт, предмет, мета, завдання, гіпотеза колективної теми конкретизовані на 

рівні індивідуальних підтем. 
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1. ІНТЕГРАЦІЯ ЗМІСТУ ПРОФІЛЬНОЇ ОСВІТИ ЯК ЗАСІБ 

ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ НАУКОВОЇ КАРТИНИ СВІТУ 

 

1.1. Завдання та основні наукові результати пошуково-

моделювального етапу дослідження за 2018 рік. 

 

Для забезпечення виконання пошуково-моделювального етапу 

дослідження відповідно технічному завданню, визначено основні завдання: 

1) вивчити стан розроблення проблеми інтеграції змісту профільної 

освіти як засобу формування в учнів НКС та образу світу у вітчизняній і 

зарубіжній педагогічній теорії та практиці; 

2) визначити та теоретично обґрунтувати принципи і психолого-

педагогічні умови інтеграції в профільному навчанні та формування НКС та 

образу світу учнів ліцею; 

3) розробити програму та методику проведення педагогічного 

експерименту; 

4) змоделювати теоретико-методичні засади формування НКСта образу 

світу учнів профільної школи;  

5) організувати і провести констатувальний експеримент та здійснити 

кількісний та якісний аналіз його результатів;  

6) розробити структуру та зміст І розділу практичного посібника 

«Формування наукової картини світу учнів ліцею в умовах інтеграції змісту 

освітніх галузей»; 

8) розробити структуру та зміст І розділу методичного посібника 

«Контроль освітніх результатів учнів ліцею в умовах інтегрованого 

навчання». 

Основні результати науково-дослідної роботи 

Вивчено стан розроблення проблеми інтеграції змісту профільної 

освіти як засобу формування в учнів НКС та образу світу у вітчизняній і 

зарубіжній педагогічній теорії та практиці (усі співробітники).  
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За результатами аналізу виявлено необхідність концептуального 

обґрунтування та розроблення теоретико-методичних засад об’єднання та 

інтеграції змісту освітніх галузей «Природознавство», «Математика», «Мови 

і літератури» в процесі формування в учнів ліцею НКС та образу світу (усі 

співробітники). 

Проаналізовано зміст предметів профільної школи освітніх галузей 

(«Природознавства», «Математики», «Мови і літератури») з метою 

виявлення можливостей реалізації принципу інтеграції (усі співробітники). 

Обґрунтовано теоретико-методичні засади реалізації принципу 

інтеграції в процесі формування цілісності знань, НКС, образу світу учнів 

профільної школи (на прикладі зазначених освітніх галузей), а саме 

визначено: 

  зміст наукової картини світу формується в процесі вивчення 

природничо-математичних, літературознавчих предметів у профільній школі 

як системи знань, в основі якої загальні закономірності природи, екології та 

загальні закономірності розвитку літературного процесу (В.Р. Ільченко, 

К.Ж. Гуз, М.А. Антонюк, О.С. Гринюк, І.М. Олійник, Н.І. Білик); 

  зміст загальних закономірностей, що є основою систематизації 

знань з природничо-математичних, літературознавчих предметів профільної 

школи, їх взаємозв’язок (В.Р.Ільченко, К. Ж. Гуз, О.Г. Ільченко, М.А., 

Антонюк, О.С. Гринюк); 

  поняття цілісності знань про дійсність як результату сутнісної 

інтеграції трьох потоків інформації, яку учні отримують під час засвоєння 

змісту освітніх галузей «Природознавство», «Математика», «Мови і 

літератури»: від реальних об’єктів довкілля; від засвоєння змісту предметів, 

якими реалізується зміст освітніх галузей; від практичної діяльності з 

формування різних рівнів цілісностей знань (усі співробітники); 

  положення про спрямованість освітнього процесу на 

фундаменталізацію та інтеграцію знань як умову безпеки нації (усі 

співробітники); 
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  дидактичний принцип неперервної сутнісної інтеграції елементів 

знань про дійсність на основі загальних закономірностей (К.Ж. Гуз, 

В.Р. Ільченко, О.Г. Ільченко, О.С. Гринюк, М.А. Антонюк ); 

  засади ОСР (неперервне формування життєствердного образу світу 

учнів), життєствердної моделі світу суспільства; необхідних випускникам 

профільної школи наукового мислення, цілісної свідомості, які обумовлюють 

природовідповідно високі рівні інтелекту та соціальної зрілості; зв’язок учнів 

з довкіллям завдяки навчальному середовищу (усі співробітники); 

Розроблено:  

– программу дослідження (усі співробітники);  

– концептуальні підходи до інтеграції змісту профільної освіти як 

засобу формування в учнів наукової картини світу (усі співробітники);  

– програму та методику проведення педагогічного експерименту (усі 

співробітники).  

Проведено константувальний експеримент, за результатами якого 

з’ясовано: 1) 31,6% учнів зустрічали терміни «наукова картина світу», «світ», 

«мій образ світу», можуть пояснити їх, виявляють здатність виокремити 

спільне і відмінне в образах світу різних людей; можуть довести, що мають 

наукове мислення; можуть назвати чинники, які впливають на формування 

їхнього образу світу; 2) 47,2% учнів намагаються на інтуїтивному рівні дати 

визначення понять «наукова картина світу», «світ», «мій образ світу» і 

сформулювати спільне і відмінне в образах світу різних людей; намагаються 

довести, що мають наукове мислення, але їхні відповіді й приклади 

недостатньо осмислені. Учні не в повній мірі називають чинники, які 

впливають на формування образу світу; 3) 21,2% учнів мають труднощі у 

поясненні понять «наукова картина світу», «світ», «мій образ світу». 

Аналіз результатів анкетування учителів показав, що вчителі 

української та зарубіжної літератури мають лише інтуїтивне розуміння цього 

поняття і визнають брак належної методичної підготовки для формування 

образу світу під час викладання своїх предметів. 
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Змодельовано теоретико-методичні засади формування НКС та образу 

світу в учнів профільної школи, які можна класифікувати за такими 

ознаками: змістово-процесуальні механізми, напрямок і спосіб взаємодії. 

Змістово-процесуальні механізми передбачають міжпредметну інтеграцію за  

змістом (за фактами, поняттями, законам, теоріями, методами наук), і за 

організацією діяльності (формування навичок, умінь і розумових операцій, 

використання однакових педагогічних методів, прийомів, форм і способів 

організації освітнього процесу). Запропоновано методичну систему 

формування НКС, образу світу учнів в процесі інтеграції змісту освітніх 

галузей (усі співробітники).  

Результати дослідження відображені в: 

   структурі та змісті І розділу практичного посібника «Формування 

наукової картини світу учнів ліцею в умовах інтеграції змісту освітніх 

галузей» (усі співробітники); 

 структурі та змісті І розділу методичного посібника «Контроль 

освітніх результатів учнів ліцею в умовах інтегрованого навчання» (усі 

співробітники); 

 15 статтях і 9 тезах під час 10 науково-практичних заходів; 

 звіті за 2018 рік.   

Апробація результатів наукового дослідження за 2018 р. 

здійснювалася шляхом участі співробітників у: 4 Міжнародних науково-

практичних  конференціях; 4 Міжнародних науково-практичних семінарах; 1 

Всеукраїнському круглому столі; звітній науково-практичній конференції 

Інституту педагогіки НАПН України. 

До констатувального експерименту були залучені учні 11класів 

наступних шкіл: Полтавська ЗОШ І-ІІІ ст. № 24, Полтавська ЗОШ І-ІІІ ст. 

№ 9; КЗ «Дніпровська СЗБШ І-ІІІ ст.», КЗ Верхівцевський НВК «СЗШ № 1 – 

ДНЗ», КЗ Ганнівський НВК (Мишуринрізька філія, Дніпровокам’янська 

філія, Правобережнянська філія), КЗ «Новомиколаївська ЗОШ № 1, І-ІІІ ст.», 

КЗ «Новомиколаївська ЗОШ № 2, І-ІІІ ст.»; Кременчуцький ліцей №5. 
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1.2. Завдання та основні наукові результати експериментального 

етапу дослідження за 2019 рік. 

Для забезпечення виконання експериментального етапу дослідження 

відповідно технічному завданню, визначено основні завдання: 

1) розробити теоретико-методичне забезпечення інтеграції змісту 

профільної освіти для формування в учнів НКС та образу світу; 

2) експериментально перевірити теоретико-методичні засади 

формування НКС та образу світу учнів профільної школи в умовах інтеграції 

змісту освітніх галузей; 

3) розробити для учителів експериментальних навчальних закладів 

навчально-методичне забезпечення для впровадження технологій 

інтегрованого навчання природничих предметів, діагностичного матеріалу 

для виявлення показників та рівнів сформованості природничо-наукової 

компетентності учнів за технологією інтегрованого навчання природничих 

предметів в умовах профільної освіти; 

4) організувати і провести формувальний експеримент; 

5) здійснити кількісний та якісний аналіз результатів формувального 

експерименту;  

4) розробити структуру та зміст ІІ розділу практичного посібника 

«Формування наукової картини світу учнів ліцею в умовах інтеграції змісту 

освітніх галузей» та ІІ розділу методичного посібника «Контроль освітніх 

результатів учнів ліцею в умовах інтегрованого навчання»; 

5) підготувати матеріали до ІІ розділу практичного та методичного 

посібників.  

Сформульовано основні завдання педагогічного експерименту: 

1. Організація в експериментальних школах узгодженої дії учителів 

природничо-математичного та літературознавчого циклу предметів, 

проведення нарад учителів з метою спрямування навчального процесу на 

формування спільними зусиллями НКС, образу світу учнів; проведення 

інтегративних днів, в тому числі днів у довкіллі. 
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2. Розроблено тематику інтегративних днів (10-11 кл.) та днів у 

довкіллі, вказано методику їх проведення. 

3. Розроблено тексти контрольних робіт для І і ІІ семестрів, розроблено 

для вчителів експериментальних шкіл програму підготовки до їх проведення, 

в тому числі обговорення орієнтовних відповідей на запитання контрольних 

робіт, які подані у методичному збірнику. 

 

Основні результати науково-дослідної роботи 

Обґрунтовано: засади теоретико-методичного забезпечення інтеграції 

змісту освітніх галузей «Природознавство», «Математика», «Мови і 

літератури» в процесі формування в учнів профільної школи НКС та образу 

світу як розділу практичного посібника, текст заключної контрольної роботи 

як розділу методичного посібника (усі співробітники); 

Визначено: 

  зміст НКС та образу світу формується в процесі вивчення 

природничо-математичних, літературознавчих предметів у профільній школі 

як системи знань, в основі якої загальні закономірності природи, екології та 

загальні закономірності розвитку літературного процесу (В.Р. Ільченко, 

К.Ж. Гуз, М.А. Антонюк, О.С. Гринюк, І.М. Олійник, Н.І. Білик); 

  зміст загальних закономірностей, що є основою систематизації 

знань з природничо-математичних, літературознавчих предметів профільної 

школи, їх взаємозв’язок (В.Р.Ільченко, К. Ж. Гуз, О.Г. Ільченко, О.С. Гринюк, 

М.А. Антонюк); 

  систему запитань, що спрямовують навчальний процес на уроках 

предметів природничо-математичного, літературознавчого циклу профільної 

школи на формування НКС, образу світу учнів 10-11 кл.  (усі співробітники); 

Розроблено: 

 структуру та зміст ІІ розділу методичного посібника «Контроль 

освітніх результатів учнів ліцею в умовах інтегрованого навчання» (усі 

співробітники); 
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  структуру та зміст ІІ розділу практичного посібника 

«Формування наукової картини світу учнів ліцею в умовах інтеграції змісту 

освітніх галузей» (усі співробітники); 

 технологію інтеграції змісту профільної освіти для формування в 

учнів профільної школи наукової картини світу і образу світу, яка включає: 

1) систему запитань відповідно до програмового матеріалу природничо-

математичних та літературознавчих предметів, що спрямовують навчальний 

процес на формування НКС, образу світу учнів профільної школи; систему 

інтегративних днів та узагальнюючих занять (10-11 кл.), які готуються і 

проводяться при участі вчителів означених предметів; 2) методичні основи 

формування НКС старшокласників в процесі вивчення природничо-

математичних, літературознавчих предметів, образу світу учнів профільної 

школи, які включають вимоги до матеріальної бази навчального середовища, 

що необхідне для формування цілісного світогляду, цілісного світорозуміння 

молодих поколінь; 3) тексти контрольних робіт для учнів 10-11 класів та 

програму підготовки вчителів до їх проведення; 

 інтегративні дні та узагальнюючі заняття з предметів 

природничо-математичного, літературознавчого циклів (В.Р. Ільченко, К.Ж. 

Гуз, О.Г. Ільченко, І.М. Олійник, Н.І. Білик, О.С. Гринюк, А.Х. Ляшенко); 

Впродовж експериментального етапу було здійснено підготовчо-

організаційну роботу з проведення формувального експерименту, мета якого 

полягала у перевірці ефективності  та результативності процесу формування 

наукової картини світу та образу світу учнів під час інтегрованого вивчення 

предметів освітніх галузей «Природознавство», «Математика» та 

літературного компоненту освітньої галузі «Мови і літератури».  

Результатом роботи стали теоретико-методичні основи підготовки 

педагогів до проведення експерименту, втілені в системі запитань відповідно 

до програмового матеріалу, інтегративних днів, уроків у довкіллі. 

Формувальний експеримент здійснювався у 2019 році у 10-11 класах 

наступних шкіл: Полтавській ЗОШ №9, Кременчуцькій гімназії №5, КЗ 
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«Дніпровська СЗБШ І-ІІІ ст.» та КЗ «Верхньодніпровська СЗШ І-ІІІ ст. №1» 

(114 учнів 10-11 класів). 

Результати формувального експерименту показали, що більше 

половини старшокласників здатні моделювати НКС, образ світу, 

використовувати з цією метою загальні закономірності природи, 

закономірності розвитку літературного процесу. Решта учнів, відчувають 

труднощі в оперуванні означеними поняттями.  

Проведено Всеукраїнський круглий стіл «Інтеграція змісту освіти в 

профільній школі» (17 квітня, 2019 р., м. Полтава) на якому здійснювалася 

апробація результатів дослідження та за матеріалами якого видано збірник 

наукових праць. Дані праці рекомендовано в якості лекцій для інституту 

післядипломної освіти, а також інформацію про Всеукраїнський круглий стіл 

опубліковано в часописі «Освіта і суспільство», в соцмережах та показано по 

телебаченню. 

Результати наукового дослідження відображені у: 

 змісті ІІ розділу практичного посібника «Формування наукової 

картини світу учнів ліцею в умовах інтеграції змісту освітніх галузей»; 

 змісті ІІ розділу методичного посібника «Контроль освітніх 

результатів учнів ліцею в умовах інтегрованого навчання»; 

 15 статтях і 51 тезі всіх співробітників під час 23 науково-

практичних заходів міжнародного та всеукраїнського рівнів; 

 звіті за 2019 рік. 

Апробація результатів наукового дослідження за 2019 р. 

здійснювалася шляхом участі співробітників у: 9 Міжнародних науково-

практичних  конференціях;  1 Міжнародній науково-практичній онлайн-

інтернет конференції; 1 Міжнародному науково-практичному форумі; 7 

Всеукраїнських науково-практичних конференціях; 2 Всеукраїнських 

круглих столах; 1 Всеукраїнському пленарі з питань природничих наук; 1 он-

лайн конференції НАПН України; звітній конференції Інституту педагогіки 

НАПН України. 
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1.3. Завдання та основні наукові результати упроваджувально-

узагальнювального етапу дослідження за 2020 рік. 

Для забезпечення виконання упроваджувально-узагальнювального 

етапу дослідження відповідно програмі дослідження і технічному завданню, 

визначено основні завдання: 

1)  впровадити в освітню практику експериментальних навчальних 

закладів та підготувати до друку такі рукописи: практичний посібник 

«Формування наукової картини світу учнів ліцею в умовах інтеграції змісту 

освітніх галузей» та методичний посібник «Контроль освітніх результатів 

учнів ліцею в умовах інтегрованого навчання»;  

2) організувати і провести контрольний експеримент; 

3)  експериментально перевірити рівень сформованості НКС та образу 

світу учнів в умовах інтеграції змісту освітніх галузей; 

4)  здійснити кількісний та якісний аналіз результатів контрольного 

експерименту;  

5) відповідно до результатів контрольних робіт учнів 11 класів та 

пропозицій учителів експериментальних шкіл скоригувати зміст рукописів 

практичного та методичного посібників; 

6) узагальнити теоретико-експериментальну роботу з підтем 

дослідження; 

7)  доопрацювати зміст практичного посібника «Формування наукової 

картини світу учнів ліцею в умовах інтеграції змісту освітніх галузей»  

8)  доопрацювати зміст методичного посібника «Контроль освітніх 

результатів учнів ліцею в умовах інтегрованого навчання»; 

9)  написати звіти за 2020 рік; 

10)  написати заключний звіт про науково-дослідну роботу за 2018-

2020 рр. 

Сформульовано основні завдання контрольного експерименту: 
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 Організація в експериментальних школах узгодженої дії учителів 

природничо-математичного та літературознавчого циклу предметів, 

проведення нарад учителів з метою виявлення здатності випускників 

об’єднувати знання, отримані під час вивчення природничо-математичних та 

літературознавчих предметів в систему – НКС та образ світу; використання 

ІКТ в процесі моделювання НКС та образу світу. 

 Розроблено тематику інтегративних днів (11 кл.) та днів у довкіллі, 

вказано методику їх проведення, виявлено можливості їхнього впливу на 

формування образу світу. 

 Розроблено тексти контрольних робіт та програму підготовки до їх 

проведення для вчителів експериментальних шкіл. 

 Виявлено, що відповідно до мети контрольного експерименту 

об’єднання знань в систему учнями досягається на основі:  

1) загальних закономірностей природи – збереження, направленості 

процесів у природі та періодичності процесів у природі; 

2) загальних закономірностей екології, які корелюють із 

закономірностями природи – збереження, направленості процесів, 

періодичності процесів: закономірностей розвитку літературного процесу – 

закономірності збереження, яка полягає в прагненні національної літератури 

зберегти самобутність свого народу, в тяжінні літературного твору до краси, 

утверджені істини, добра; закономірності періодичності, яка полягає в 

почерговій зміні культурно-історичних епох, стилів (бароко, класицизм, 

романтизм, реалізм тощо); закономірність направленості літературного 

процесу полягає в націленості  літератури на утвердження вищих цінностей – 

істини, добра, краси, любові до природи, до світу. 

Основні результати науково-дослідної роботи  

Впродовж упроваджувально-узагальнювального етапу  було здійснено 

заключний контрольний експеримент, мета якого полягала в уточненні рівня 

сформованості наукової картини світу та особистісно значимої її складової – 

образу світу під час інтегрованого вивчення предметів освітніх галузей 
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«Природознавство», «Математика» та літературного компоненту освітньої 

галузі «Мови і літератури».  

Доведено, що при використанні вчителями природничо-математичних та 

літературознавчих предметів розроблених у дослідженні теоретичних і 

методичних основ формування наукової картини світу та образу світу учнів, 

більшість з випускників володіють змістом понять «наукова картина світу», 

«образ світу» та на основі загальних закономірностей природи та 

закономірностей розвитку літературного процесу, здатні об’єднувати знання, 

що отримали під час інтегрованого вивчення природничо-математичних та 

літературознавчих предметів в систему, як складову наукової картини світу 

та образу світу учнів. 

Дослідження свідчить, що поняття «наукова картина світу», «образ 

світу», загальні закономірності природи, розвитку літературного процесу 

необхідно включити в державний стандарт освіти, програми і підручники 

предметів природничо-математичного та літературознавчого циклів. 

Відредаговано розділи практичного та методичного посібників, в тому 

числі систему запитань відповідно до програмового матеріалу природничо-

математичних та літературознавчих предметів. 

Результати наукового дослідження відображені у: 

 рукописі практичного посібника «Формування наукової картини світу 

учнів ліцею в умовах інтеграції змісту освітніх галузей»; 

 рукописі методичного посібника «Контроль освітніх результатів 

учнів ліцею в умовах інтегрованого навчання»; 

 16 статтях і 32 тезах усіх наукових співробітників під час 15 науково-

практичних заходів; 

 звіті за 2020 рік. 

Апробація результатів наукового дослідження за 2020 р. 

здійснювалася шляхом участі співробітників у: 8 Міжнародних науково-

практичних  конференціях;  6 Всеукраїнських науково-практичних 
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конференціях; звітній науково-практичній конференції Інституту педагогіки 

НАПН України. 

Результати дослідження за 2018-2020 рр. представлено у 139 

публікаціях (47 статей і 92 тези), які  опубліковано у фахових журналах і 

збірниках науково-практичних конференцій. 
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2. ТЕХНОЛОГІЯ ІНТЕГРОВАНОГО НАВЧАННЯ 

ПРИРОДНИЧИХ ПРЕДМЕТІВ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ 

ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ЛІЦЕЮ 

Основні наукові результати Т.М. Засєкіної за 2018 рік: 

Завдання дослідження на поточний рік (пошуково-моделювальний 

етап): 

1.  Обґрунтування принципів інтегрованого навчання природничих 

предметів в умовах профільної диференціації навчання; 

2.  Визначення сутності, структури та дидактичних умов  формування 

природничо-наукової компетентності учнів у процесі інтегрованого навчання 

природничих предметів у ліцеї. 

3. Моделювання технологій інтегрованого навчання природничих 

предметів в умовах профільної диференціації. 

4. Організація та проведення констатувального експерименту і 

здійснення кількісного та якісного аналізу його результатів. 

Основні результати науково-дослідної роботи 

У ході пошуково-моделювального етапу НДР, згідно індивідуального 

плану і програми дослідження: 

Обґрунтувано принципи і змодельовано технології інтегрованого 

навчання природничих предметів в умовах профільної диференціації 

навчання.  

Зокрема доведено, що можна моделювати інтегроване навчання як 

окремих природничих предметів, так і в межах одного предмету 

«Природничі науки».  Для моделювання інтегрованого навчання 

визначається формами міжпредметних звязків, які можна класифікувати за 

такими ознаками: змістово-процесуальні механізми, напрямок і спосіб 

взаємодії. Змістово-процесуальні механізми передбачають міжпредметну 

інтеграцію за  змістом (за фактами, поняттями законам, теоріям, методам 

наук), і за організацією діяльності (формування навичок, умінь і розумових 

операцій, використання однакових педагогічних методів, прийомів, форм і 
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способів організації освітнього процесу). Напрямки міжпредметних звязків 

можуть бути однонаправленими, двостороніми, багатовекторними. Способи 

взаємодії залежно від часового фактору можуть бути: хронологічні 

(спадкоємні, синхронні, прогнозні), хронометричні (локальні, 

середньотривалі, довготривалі).  

Визначено принципи інтегрованого навчання природничих предметів: 

принцип інтеграції природничих предметів, що полягає у 

структурованому і цілісно організованому зв’язку усіх компонентів 

освітнього процесу, який спрямований на формування цілісної науково-

природничої карти учнів, оволодіння ними науково-природничої 

компетентності; 

принцип науковості, що передбачає відображення новітніх досягнень 

в природничих науках з адаптацією їх на пізнавальні можливості учнів;  

принцип об’єктивності, що полягає у всебічному врахуванні 

факторів, умов, які забезпечують явище, що досліджується; адекватності 

підходів і засобів, які дозволяють одержати об’єктивні дані; упередити 

суб’єктивність, однобічність у доборі та оцінці фактів; 

принцип системного аналізу, що передбачає співвіднесення в явищах 

загального, одиничного і часткового, що зумовлює рух дослідників від опису 

явищ до їх пояснення, розкриття суперечливих тенденцій, а далі – до 

прогнозування розвитку досліджуваних явищ і процесів. 

Експериментальна робота 

Тривають дослідження, передбачені програмою всеукраїнського 

експерименту за темою:  

«Розроблення методичної системи навчання з предметів природничо-

математичного циклу на засадах компетентнісного підходу» у 

Великодимерському середньому загальноосвітньому навчально-виховному 

комплексі Броварської районної державної адміністрації і Бучанській 

загальноосвітній школі І-ІІ ступенів №4 Бучанської міської ради (наказ 

Міністерства освіти і науки №1018 від 09.09 2014 року). 
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Розпочато експеримент всеукраїнського рівня «Розроблення і 

впровадження навчально-методичного забезпечення інтегрованого курсу 

«Природничі науки» для 10-11 класів» наказ МОН України №863 від 

03.08.2018 року. 

Основні результати науково-дослідної роботи за 2019 рік 

У ході експериментального етапу НДР, згідно індивідуального плану і 

програми дослідження: 

Здійснено підготовчо-організаційну роботу та розпочато проведення 

формувального експерименту. Мета експерименту полягає у перевірці 

ефективності та результативності процесу формування природничо-наукової 

компетентності учнів ліцею детермінантом якості якого є технологія 

інтегрованого навчання природничих предметів в умовах профільної освіти. 

Формувальний експеримент здійснювався з 1 вересня 2019-2020 н.р. у 

10-11 класах.  Для правильної інтерпретації результатів педагогічного 

експерименту відібрано контрольні та експериментальні класи таким чином, 

щоб відповідно до підсумкових оцінок за 2018-2019 навчальний рік, вони 

мали приблизно однаковий рівень успішності. У контрольних класах 

навчання проводилося вчителями за матеріалами, підготовленими до 

методичного і практичного посібників. На початковому етапі педагогічного 

експерименту з кожним вчителем були проведені бесіди, в яких 

обговорювалися мета проведення експерименту та методичні рекомендації 

щодо особливостей навчально-методичного забезпечення для впровадження 

технологій інтегрованого навчання природничих предметів та формування 

компетентності в галузі природничих наук, техніки і технологій.  

Для виконання завдань формувального експерименту проводились 

власні діагностичні дослідження: відвідувалися та аналізувалися уроки в 

експериментальних  закладах освіти, проводився збір діагностичного 

матеріалу, вивчався та аналізувався досвід вчителів. Спільно з шкільними 

психологами вивчалися можливості оцінювання ціннісних ставлень як 

складників сформованості природничо-наукової компетентності учнів. 
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Учителями надавалась експертна оцінка навчально-методичного 

забезпечення для впровадження технологій інтегрованого навчання 

природничих предметів в ліцеї. 

У результаті експерименту: 

виявлено, що в процесі навчання учителі й учні надають перевагу 

теоретичним знанням із окремих предметів. В учнів не формується цілісність 

наукової картини світу, а також відсутні достатні уміння систематизувати й 

узагальнювати матеріал, виявляти причинно-наслідкові зв’язки, 

демонструвати здатність і готовність застосовувати відповідний комплекс 

наукових знань і методологій для пояснення світу природи і техніки, 

визначення питань і формулювання висновків на основі отриманої 

інформації; розуміння змін, спричинених людською діяльністю, і 

відповідальність особи як громадянина за наслідки цієї діяльності. Учителі не 

мають достатньої підготовки й навчально-методичної бази для осучаснення 

змісту освіти, особливо це проявляється на уроках фізики.  

Уточнено та удосконалено технології інтегрованого навчання 

природничих предметів в умовах профільної освіти для повноти 

сформованості усіх компонентів компетентності в галузі природничих наук, 

техніки і технологій, які виявляються у розумінні цілісності світу, важливості 

економічного й матеріально розвитку й природовідповідного споживання  

для сталого розвитку; застосовуванні набутих навичок дослідницької 

діяльності, природничо-наукових знань для пояснення світу природи через 

виявлення проблеми та пошук способів її розв’язання; використанні надбань 

науки, досягнень техніки і технологій для власного та суспільного добробуту, 

збереження здоров’я, дбайливого ставлення до довкілля і цивілізованої 

взаємодії з ним; емоційно-ціннісному ставленні до природи та її пізнання 

задля успішного життя в соціоприродному середовищі. 

Прийнято рішення:  

розширити в змісті планових посібників методичні рекомендації щодо 

організації й здійснення узагальнення й систематизації знань з природничих 



 33 

предметів на матеріалі міжпредметного змісту із застосуванням  технологій 

інтегрованого навчання природничих предметів в умовах профільної освіти;  

розробити зміст, форми й методичні прийоми розкриття питання 

сучасного стану розвитку техніки й технологій на основі фундаменту 

природничих наук; 

удосконалити систему завдань для діагностики сформованості  

складників компетентності у галузі природнчих наук, техніки й технологій. 

Підготовлено матеріали до розділу практичного посібника 

«Формування наукової картини світу учнів ліцею в умовах інтеграції змісту 

освітніх галузей»; розділу методичного посібника «Контроль освітніх 

результатів учнів ліцею в умовах інтегрованого навчання». 

Результати наукового дослідження висвітлено у 2  статтях, 15 тезах, під 

час 16 науково-практичних заходів.  

 

Завдання дослідження на 2020 рік (упроваджувально-

узагальнювальний етап): 

1. Упровадження рукописів в освітню практику експериментальних 

закладів освіти; коригування змісту та підготовка розроблених рукописів до 

друку; узагальнення теоретико-експериментальної роботи з підтем 

дослідження; прогнозування і виявлення соціального ефекту від 

впровадження результатів НДР. 

2. Підготовка рукописів розділів заключного наукового звіту (0,2);  

практичного посібника (0,5); методичного посібника (0,25); статті, тези. 

Основні результати науково-дослідної роботи за 2020 рік 

Відповідно до мети й завдань дослідження узагальнено теоретико-

експериментальну роботу з підтеми дослідження: 

З’ясовано, що в педагогічній теорії і практиці утвердилося неоднозначне 

ставлення до застосування інтегративного підходу в навчанні природничих 

предметів.  
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68% опитаних нами учителів вказали, що інтеграція означає 

«об’єднання шкільних предметів в інтегрований курс».  

Інші варіанти відповідей розподілились наступним чином: 

- це інтеграція знань, що тотожне систематизації (синтезу, 

цілісності) знань – 18% 

- це інтеграція форм освітнього процесу (інтегровані уроки, 

міжпредметні проєкти тощо) – 9%  

- це протилежний диференціації процес – 5%. 

Такі результати обумовленні  недостатньою розробленістю механізмів 

реалізації педагогічної інтеграції та вивченням й поширенням позитивного 

досвіду впровадження інтегративного підходу у навчанні природничих 

предметів. 

Нами апробовані дві моделі інтегрованого навчання. Перша модель 

передбачає вивчення в ліцеї природничих предметів як єдиного 

інтегрованого курсу. За другою моделлю вивчення природничих предметів 

розподілене, але ставиться завдання комплексного зведення у єдину цілу 

систему природничо-наукових знань і вмінь, здобутих на уроках 

природничих предметів.  

Як перша, так і для друга модель реалізації інтегративного підходу 

ґрунтується на  дидактичних принципах добору й формування змісту освіти, 

що передбачає виявлення інтегрувальних елементів змісту освіти, тобто тих 

складників, які забезпечують його цілісність. Містять спільні вимоги до 

методичного апарату навчально-методичного забезпечення, зокрема системи 

комплексних завдань, завдань для узагальнень і систематизації знань, 

практичних умінь.  

Експериментальна перевірка запропонованих моделей реалізації 

інтегративного підходу в шкільній природничій освіті здійснювалася в трьох 

групах учнів. До першої групи заносились результати навчання учнів, що 

вивчали інтегрований курс «Природничі науки» (за першою моделлю 

реалізації інтегративного підходу). До другої – результати навчання учнів 
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котрі вивчали розподілено природничі предмети, але при цьому 

реалізовувався інтегративний підхід за другою моделлю. І до третьої групи 

належать результати навчання учнів котрі вивчали природничі предмети 

традиційно. У ході експерименту апробовувалися матеріали посібників 

«Контроль освітніх результатів учнів ліцею в умовах інтегрованого 

навчання» та «Формування наукової картини світу учнів ліцею в умовах 

інтеграції змісту освітніх галузей». 

У ході дослідження виявлено, що кращі результати продемонстрували 

учні, що вивчали інтегрований курс «Природничі науки». Достатній рівень 

сформованості умінь вирішувати комплексні завдання виявили й учні, що 

навчались за другою моделлю реалізації інтегративного підходу. Такі 

результати пояснюються тим, що учні цих груп мали досвід розв’язування 

комплексних завдань, що потребують прояву цілісності знань. Можливості 

для вирішення таких завдань під час традиційного навчання в учнів третьої 

(контрольної) групи були практично відсутні.  

Учителям, що працювали в експериментальних класах надавалися 

методичні рекомендації щодо змісту навчання, що має відображати сучасний 

стан природничих наук, зміни в яких – це рух від класичної до некласичної та 

постнекласичної їх форми На зміну таким постулатам класичної науки, як 

простота, стійкість, зрівноваженість, сталість, детермінованість, висуваються 

постулати складності, вірогідності, незрівноваженості, несталості тощо. У 

результаті вивчення різних складно організованих систем, які спроможні до 

самоорганізації (від фізики до економіки та соціології), утворюється нове 

нелінійне мислення, нова «нелінійна картина світу» 
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3. РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ЗА НАКАЗАМИ І 

ЛИСТАМИ МОН УКРАЇНИ ТА НАПН УКРАЇНИ 

 

 

Упродовж 2018-2020 р.р. на виконання розпорядчих актів МОН 

України та НАПН України співробітники відділу брали участь у розробленні 

таких нормативних документів для середньої ланки освіти:  

1. Практичного посібника «Формування наукової картини світу 

учнів ліцею в умовах інтеграції змісту освітніх галузей».  

2. Методичного посібника «Контроль освітніх результатів учнів 

ліцею в умовах інтегрованого навчання». 
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ВИСНОВКИ 

 

Відповідно до поставлених завдань у 2018-2020 р.р. в контексті 

виконання колективної теми «Інтеграція змісту профільної освіти як засіб 

формування в учнів наукової картини світу» співробітниками відділу 

інтеграції змісту загальної середньої освіти в процесі виконання 

індивідуальних підтем: «Дидактичні основи інтеграції змісту профільної 

освіти в процесі формування наукової картини світу учнів ліцею» 

(Ільченко В. Р.); «Методична система формування наукової картини світу» 

(Гуз К. Ж.); «Технологія інтегрованого навчання природничих предметів як 

засіб формування природничо-наукової компетентності учнів ліцею» 

(Засєкіна Т.М.); «Навчальне середовище формування наукової картини світу 

учнів ліцею» (Ільченко О. Г.); «Структура та зміст екологічної складової 

наукової картини світу учнів ліцею в умовах інтеграції змісту освітніх галузей» 

(Гринюк О. С.), «Психолого-педагогічні основи організації роботи вчителів 

по формуванню наукової картини світу учнів ліцею» (Ляшенко А. Х.); 

«Психолого-педагогічні умови формування образу світу учнів ліцею у 

процесі інтеграції змісту освітніх галузей «Мови і літератури», 

«Природознавство» та «Математика»» (Антонюк М. А., Білик Н.І., 

Олійник І.М.);  було виявлено: 

а) основні результати науково-дослідної роботи у 2018 році: 

вивчено стан розроблення проблеми інтеграції змісту профільної освіти як 

засобу формування в учнів НКС та образу світу у вітчизняній і зарубіжній 

педагогічній теорії та практиці (усі співробітники).  

Проаналізовано зміст предметів профільної школи освітніх галузей 

(«Природознавства», «Математики», «Мови і літератури») з метою 

виявлення можливостей реалізації принципу інтеграції (усі співробітники). 

Обґрунтовано теоретико-методичні засади реалізації принципу 

інтеграції в процесі формування цілісності знань, НКС, образу світу учнів 

профільної школи (на прикладі зазначених освітніх галузей), а саме 

визначено: 
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  зміст наукової картини світу формується в процесі вивчення 

природничо-математичних, літературознавчих предметів у профільній школі 

як системи знань, в основі якої загальні закономірності природи, екології та 

загальні закономірності розвитку літературного процесу (В.Р. Ільченко, 

К.Ж. Гуз, М.А. Антонюк, О.С. Гринюк, І.М. Олійник, Н.І. Білик); 

  зміст загальних закономірностей, що є основою систематизації 

знань з природничо-математичних, літературознавчих предметів профільної 

школи, їх взаємозв’язок (В.Р.Ільченко, К. Ж. Гуз, О.Г. Ільченко, М.А., 

Антонюк, О.С. Гринюк); 

  поняття цілісності знань про дійсність як результату сутнісної 

інтеграції трьох потоків інформації, яку учні отримують під час засвоєння 

змісту освітніх галузей «Природознавство», «Математика», «Мови і 

літератури»: від реальних об’єктів довкілля; від засвоєння змісту предметів, 

якими реалізується зміст освітніх галузей; від практичної діяльності з 

формування різних рівнів цілісностей знань (усі співробітники); 

  положення про спрямованість освітнього процесу на 

фундаменталізацію та інтеграцію знань як умову безпеки нації (усі 

співробітники); 

  дидактичний принцип неперервної сутнісної інтеграції елементів 

знань про дійсність на основі загальних закономірностей (К.Ж. Гуз, 

В.Р. Ільченко, О.Г. Ільченко, О.С. Гринюк, М.А. Антонюк ); 

  засади ОСР (неперервне формування життєствердного образу світу 

учнів), життєствердної моделі світу суспільства; необхідних випускникам 

профільної школи наукового мислення, цілісної свідомості, які обумовлюють 

природовідповідно високі рівні інтелекту та соціальної зрілості; зв’язок учнів 

з довкіллям завдяки навчальному середовищу (усі співробітники). 

Проведено константувальний експеримент, за результатами якого 

з’ясовано, що: а) 31,6% учнів зустрічали терміни «наукова картина світу», 

«світ», «мій образ світу», можуть пояснити їх, виявляють здатність 

виокремити спільне і відмінне в образах світу різних людей; можуть довести, 
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що мають наукове мислення; можуть назвати чинники, які впливають на 

формування їхнього образу світу;  б) 47,2% старшокласників намагаються на 

інтуїтивному рівні дати визначення понять «наукова картина світу», «світ», 

«мій образ світу» і сформулювати спільне і відмінне в образах світу різних 

людей; намагаються довести, що мають наукове мислення, але їхні відповіді 

й приклади недостатньо осмислені. Учні не в повній мірі називають чинники, 

які впливають на формування образу світу; в) 21,2% учнів мають труднощі у 

поясненні понять «наукова картина світу», «світ», «мій образ світу». 

Результати дослідження відображені в: 

 структурі та змісті І розділу практичного посібника «Формування 

наукової картини світу учнів ліцею в умовах інтеграції змісту освітніх 

галузей»; 

 структурі та змісті І розділу методичного посібника «Контроль 

освітніх результатів учнів ліцею в умовах інтегрованого навчання»; 

 24 публікаціях усіх наукових співробітників; 

 звіті за 2018 рік. 

 До констатувального експерименту були залучені учні 11класів 

наступних шкіл: Полтавська ЗОШ І-ІІІ ст. № 24, Полтавська ЗОШ І-ІІІ ст. 

№ 9; КЗ «Дніпровська СЗБШ І-ІІІ ст.», КЗ Верхівцевський НВК «СЗШ № 1 – 

ДНЗ», КЗ Ганнівський НВК (Мишуринрізька філія, Дніпровокам’янська 

філія, Правобережнянська філія), КЗ «Новомиколаївська ЗОШ № 1, І-ІІІ ст.», 

КЗ «Новомиколаївська ЗОШ № 2, І-ІІІ ст.»; Кременчуцька школа-гімназія 

№5.  

За результатами проведеного у 2018 році дослідження співробітниками 

відділу опубліковано 15 статей і 9 тез та  взято участь у 10 науково-

практичних заходах міжнародного та всеукраїнського рівнів. 

б) основні результати науково-дослідної роботи у 2019 році: 

обґрунтовано: засади теоретико-методичного забезпечення інтеграції змісту 

освітніх галузей «Природознавство», «Математика», «Мови і літератури» в 

процесі формування в учнів профільної школи НКС та образу світу як 
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розділу практичного посібника, текст заключної контрольної роботи як 

розділу методичного посібника (усі співробітники). 

Визначено: 

  зміст НКС та образу світу формується в процесі вивчення 

природничо-математичних, літературознавчих предметів у профільній школі 

як системи знань, в основі якої загальні закономірності природи, екології та 

загальні закономірності розвитку літературного процесу (В.Р. Ільченко, 

К.Ж. Гуз, М.А. Антонюк, О.С. Гринюк, І.М. Олійник, Н.І. Білик); 

  зміст загальних закономірностей, що є основою систематизації 

знань з природничо-математичних, літературознавчих предметів профільної 

школи, їх взаємозв’язок (В.Р.Ільченко, К. Ж. Гуз, О.Г. Ільченко, О.С. Гринюк, 

М.А. Антонюк); 

  систему запитань, що спрямовують навчальний процес на уроках 

предметів природничо-математичного, літературознавчого циклу профільної 

школи на формування НКС, образу світу учнів 10-11 кл.  (усі співробітники). 

Розроблено: 

 структуру та зміст ІІ розділу практичного посібника «Формування 

наукової картини світу учнів ліцею в умовах інтеграції змісту освітніх 

галузей» (усі співробітники); 

  структуру та зміст ІІ розділу методичного посібника «Контроль 

освітніх результатів учнів ліцею в умовах інтегрованого навчання» (усі 

співробітники); 

 технологію інтеграції змісту профільної освіти для формування в 

учнів профільної школи наукової картини світу і образу світу, яка включає: 

1) систему запитань відповідно до програмового матеріалу природничо-

математичних та літературознавчих предметів, що спрямовують навчальний 

процес на формування НКС, образу світу учнів профільної школи; систему 

інтегративних днів та узагальнюючих занять (10-11 кл.), які готуються і 

проводяться при участі вчителів означених предметів; 2) методичні основи 

формування НКС старшокласників в процесі вивчення природничо-
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математичних, літературознавчих предметів, образу світу учнів профільної 

школи, які включають вимоги до матеріальної бази навчального середовища, 

що необхідне для формування цілісного світогляду, цілісного світорозуміння 

молодих поколінь; 3) тексти контрольних робіт для учнів 10-11 класів та 

програму підготовки вчителів до їх проведення; 

 інтегративні дні та узагальнюючі заняття з предметів 

природничо-математичного, літературознавчого циклів (В.Р. Ільченко, К.Ж. 

Гуз, О.Г. Ільченко, І.М. Олійник, Н.І. Білик, О.С. Гринюк, А.Х. Ляшенко); 

Впродовж експериментального етапу було здійснено підготовчо-

організаційну роботу з проведення формувального експерименту, мета якого 

полягала у перевірці ефективності  та результативності процесу формування 

наукової картини світу та образу світу учнів під час інтегрованого вивчення 

предметів освітніх галузей «Природознавство», «Математика» та 

літературного компоненту освітньої галузі «Мови і літератури».  

Результатом роботи стали теоретико-методичні основи підготовки 

педагогів до проведення експерименту, втілені в системі запитань відповідно 

до програмового матеріалу, інтегративних днів, уроків у довкіллі. 

Формувальний експеримент здійснювався у 2019 році у 10-11 класах 

наступних шкіл: Полтавській ЗОШ №9, Кременчуцькій гімназії №5, КЗ 

«Дніпровська СЗБШ І-ІІІ ст.» та КЗ «Верхньодніпровська СЗШ І-ІІІ ст. №1» 

(114 учнів 10-11 класів). 

Результати формувального експерименту показали, що більше 

половини старшокласників здатні моделювати НКС, образ світу, 

використовувати з цією метою загальні закономірності природи, 

закономірності розвитку літературного процесу. Решта учнів, відчувають 

труднощі в оперуванні означеними поняттями.  

Проведено Всеукраїнський круглий стіл «Інтеграція змісту освіти в 

профільній школі» (17 квітня, 2019 р., м. Полтава) на якому здійснювалася 

апробація результатів дослідження та за матеріалами якого видано збірник 

наукових праць. Дані праці рекомендовано в якості лекцій для інституту 
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післядипломної освіти, а також інформацію про Всеукраїнський круглий стіл 

опубліковано в часописі «Освіта і суспільство», в соцмережах та показано по 

телебаченню. 

Результати наукового дослідження відображені у: 

 змісті ІІ розділу практичного посібника «Формування наукової 

картини світу учнів ліцею в умовах інтеграції змісту освітніх галузей»; 

 змісті ІІ розділу методичного посібника «Контроль освітніх 

результатів учнів ліцею в умовах інтегрованого навчання»; 

 66 публікаціях усіх наукових співробітників; 

 звіті за 2019 рік. 

За результатами проведеного у 2019 році дослідження співробітниками 

відділу опубліковано 15 статей і 51 тезу та  взято участь у 23 науково-

практичних заходах міжнародного та всеукраїнського рівнів. 

в) основні результати науково-дослідної роботи у 2020 році:  

Здійснено заключний контрольний експеримент, мета якого полягала в 

уточненні рівня сформованості наукової картини світу та особистісно 

значимої її складової – образу світу під час інтегрованого вивчення предметів 

освітніх галузей «Природознавство», «Математика» та літературного 

компоненту освітньої галузі «Мови і літератури».  

Доведено, що при використанні вчителями природничо-математичних та 

літературознавчих предметів розроблених у дослідженні теоретичних і 

методичних основ формування наукової картини світу та образу світу учнів, 

більшість з випускників володіють змістом понять «наукова картина світу», 

«образ світу» та на основі загальних закономірностей природи та 

закономірностей розвитку літературного процесу, здатні об’єднувати знання, 

що отримали під час інтегрованого вивчення природничо-математичних та 

літературознавчих предметів в систему, як складову наукової картини світу 

та образу світу учнів. 

Дослідження свідчить, що поняття «наукова картина світу», «образ 

світу», загальні закономірності природи, розвитку літературного процесу 
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необхідно включити в державний стандарт освіти, програми і підручники 

предметів природничо-математичного та літературознавчого циклів. 

Відредаговано розділи практичного та методичного посібників, в тому 

числі систему запитань відповідно до програмового матеріалу природничо-

математичних та літературознавчих предметів. 

Результати дослідження свідчать, що поняття «наукова картина світу», 

«образ світу», загальні закономірності природи, екології, розвитку 

літературного процесу необхідно включити в державний стандарт освіти, 

програми і підручники предметів природничо-математичного та 

літературознавчого циклів. 

Результати наукового дослідження відображені у планових 

рукописах, що підготовлені до видання: 

 рукописі практичного посібника «Формування наукової картини 

світу учнів ліцею в умовах інтеграції змісту освітніх галузей» (усі 

співробітники); 

 рукописі методичного посібника «Контроль освітніх результатів 

учнів ліцею в умовах інтегрованого навчання» (усі співробітники); 

 48 публікаціях усіх наукових співробітників; 

 звіті за 2020 рік. 

Експериментальна робота з НДР і впровадження наукової продукції 

показали, що переважна більшість учнів володіють змістом понять «наукова 

картина світу», «образ світу» та на основі загальних закономірностей 

природи та закономірностей розвитку літературного процесу, здатні 

об’єднувати знання, що отримали під час інтегрованого вивчення 

природничо-математичних та літературознавчих предметів в систему, як 

складову наукової картини світу та образу світу учнів. 

За результатами проведеного у 2020 році дослідження співробітниками 

відділу опубліковано 16 статей і 32 тези; взято участь у 15 науково-

практичних заходах міжнародного та всеукраїнського рівнів. 
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Апробація результатів наукового дослідження здійснювалася 

шляхом участі співробітників:  

а) у 2018 р. – 4 Міжнародних науково-практичних конференціях:  

(Полтава, 29-30 травня 2018 р.), (м. Київ, 18-19 травня 2018 р.), (м. Київ, 

листопад 2018 р.); IІІ-у Міжнародному науково-практичному семінарі: 

(м. Кропивницький, 24-25 жовтня 2018 року); 3 науково-методичних 

семінарах: (м. Миколаїв, червень 2018 р.), (м. Кропивницький, 

2 листопада 2018 р.), (м. Одеса, 7 жовтня 2018 р.); звітній науковій 

конференції Інституту педагогіки НАПН України (м. Київ, листопад 2018 р.), 

а також співробітниками відділу організовано і проведено 1 Всеукраїнський 

круглий стіл з нагоди 155-річчя від Дня народження В.І. Вернадського та 

100-річчя Національної академії наук України (Полтава, 12 березня 2018 р.)  

б) у 2019 р. – 9 Міжнародних науково-практичних конференціях: 

(м. Кременчук, 15-16 березня 2019 р.), (м. Київ, 14 травня 2019 р.), 

(м. Кропивницький 15-16 травня 2019 р), (м. Тернопіль, 18-19 травня 

2019 року), (м. Тернопіль, 20-21 травня 2019 р.), (м. Полтава, 29-30 травня 

2019 р.), (м. Київ, 30 травня 2019 р.), (м. Київ, 19-20 вересня 2019 р.); 

(м. Бердянськ, 19-20.09.2019); 1 Міжнародній науково-практичній онлайн-

інтернет конференції (м. Кропивницький, 2019 р.); 1 Міжнародному 

науково-практичному форумі  (м. Мелітополь, 2019 р.); 7 Всеукраїнських 

науково-практичних конференціях: (м. Кременчук, 15 березня 2019 р.), 

(м. Кропивницький, 21 березня 2019 р.), (м. Запоріжжя, 2019 р.), (м. Полтава, 

7-8 червня 2019 р.), (м. Київ, 30 вересня 2019 р.), (м. Чернігів, 2019 р.), 

(м. Глухів, 10-11 жовтня 2019 року); 2 Всеукраїнських круглих столах: 

(Полтава, 17 квітня 2019р.), (м. Полтава, 10 жовтня 2019 р.); 

1 Всеукраїнському пленарі з питань природничих наук (м. Одеса, 2019); 

1 он-лайн конференції НАПН України (м. Київ, серпень 2019 р.); 1 Звітна 

конференція Інституту педагогіки НАПН України (м. Київ). 

в) у 2020 р. – 8 Міжнародних науково-практичних конференціях: 

(м. Тернопіль, 14 травня 2020 р.), (м. Полтава, 28-29 травня 2020 р.), 
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(м. Дніпро, 28-29 травня 2020 р.), (м. Запоріжжя, 12-18 травня 2020 року), 

(м. Кропивницький, 14–15 трав. 2020 р.), (м. Київ, 28 травня 2020 р.); 

4 Всеукраїнських науково-практичних конференціях: (м. Київ, 5 березня 

2020 р.), (м. Київ, 20–21 травня 2020 р.), (м. Київ, 20 травня 2020 р.), 

(м. Херсон, 10 червня 2020 р.); 1 Всеукраїнському відкритому науково-

практичному онлайн-форумі (м. Київ, 25-26 листопада 2020 р.); 1 звітній 

науковій конференції Інституту педагогіки НАПН України (м. Київ, 24 

грудня 2020 р.) 

За звітний період опубліковано: статті і тези у фахових журналах, 

збірниках та матеріалах науково-практичних конференцій обсягом: у 2018 р. 

– 12,6 д.а.; у 2019 р. – 18,9 д.а.; у 2020 р. – 17,4 д.а. 
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РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

1. Вчителі природничо-математичного та літературознавчого циклу 

предметів можуть використовувати практичний посібник «Формування 

наукової картини світу учнів ліцею в умовах інтеграції змісту освітніх 

галузей» та методичний посібник «Контроль освітніх результатів учнів ліцею 

в умовах інтегрованого навчання», з метою формування в учнів 10-11 кл. 

НКС та образу світу, цілісності знань про дійсність різних рівнів (з уроку, 

теми, розділу курсу, образу природи); під час факультативних занять, 

поглибленого вивчення предметів. 

2. Керівникам методичних об’єднань природничо-математичних та 

літературознавчих предметів практичний і методичний посібники дадуть 

можливість визначити спільні проблеми для вчителів даних предметів 

(формування НКС, образу світу, формування компетентностей, проведення 

контрольних робіт, узагальнюючих уроків, уроків у довкіллі тощо) та 

розв’язати їх. 

3. Методисти, укладачі програм, автори підручників природничо-

математичного та літературознавчого циклу предметів можуть використати 

практичний та методичний посібники, для формування цілісності змісту 

освіти, цілісного світогляду учнів, впровадження методичної моделі 

інтеграції знань про дійсність. 

4. Працівниками ПОІППО практичний та методичний посібники  

можуть бути використані при розкритті слухачам курсів сутності STEM-

освіти, засад освіти сталого розвитку суспільства та засобів їх реалізації в 

профільній школі. 
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