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ЗАСТОСУВАННЯ IНТЕГРАЦIЙНИХ ЗВ’ЯЗКIВ
ПРИ ВИКЛАДАННI ФIЗИКИ

В данiй статтi обгрунтовується необхiднiсть iнтеграцiйних зв’язкiв фiзики з природни-
чими дисциплiнами. В процесi експерименту було доведено, що iнтеграцiйнi зв’язки мiж
дисциплiнами забезпечують ефективнiсть навчальної дiяльностi i сприяють розвитку в
учнiв цiлiсного наукового свiтогляду.
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Сучасна система освiти направлена на формування високо освiченої, iн-
телектуально розвиненої особистостi з цiлiсним уявленням картини свiту, з
розумiнням глибини зв’язкiв явищ та процесiв, що представляють дану кар-
тину.

Введення iнтеграцiї предметiв в системi освiти дозволить вирiшити зав-
дання поставленi в даний час перед школою i суспiльством в цiлому. Iнте-
грацiйне навчання сприяє iнтенсифiкацiї, систематизацiї, оптимiзацiї учбово-
пiзнавальної дiяльностi. Проблемi реалiзацiї iнтегративних зв’язкiв у навчан-
нi придiлялась значна увага на всiх етапах розвитку педагогiки. Загально вi-
домо, що успiшне розв’язання цiєї педагогiчної проблеми суттєво впливає на
якiсть i ефективнiсть навчального процесу. Тому вона постiйно перебуває в
центрi уваги дослiдникiв i вчителiв практикiв. Предметна роз’єднанiсть стає
однiєю з причин фрагментарностi свiтогляду випускника школи, тодi як в су-
часному свiтi переважають тенденцiї до економiчної, полiтичної, культурної,
iнформацiйної iнтеграцiї. Самостiйнiсть предметiв, їх слабкий зв’язок один з
одним породжують серйознi труднощi у формуваннi в учнiв цiлiсної картини
свiту. Завдяки використанню iнтеграцiї можна реалiзувати:

• цiлiсне уявлення про навколишнiй свiт (iнтеграцiя як мета навчання);
• знайти загальну платформу зближення предметних знань (iнтеграцiя як
засiб навчання).
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У програмi «Фiзика. Астрономiя. 7-11 кл.» вказано, що фiзика є фунда-
ментальною наукою, яка вивчає загальнi закономiрностi перебiгу природних
явищ, закладає основи свiторозумiння на рiзних рiвнях пiзнання природи.
Фундаментальний характер фiзичного знання як фiлософiї науки i методо-
логiї природознавства, теоретичної основи сучасної технiки i виробничих те-
хнологiй визначає освiтнє, свiтоглядне та виховне значення шкiльного курсу
фiзики як навчального предмета [1]. Саме по цим причинам слiд викладати
фiзику у зв’язку з iншими предметами i будувати в учнiв цiлiсну наукову
картину свiту.

Важливо враховувати той факт, що iнтеграцiйнi зв’язки мiж предметами
мало розробленi, викладенi суперечливо, багато розбiжностей серед авторiв
посiбникiв в розумiннi сутi цих зв’язкiв. Вчителi, не маючи чiткої системи
методичних рекомендацiй по цьому питанню, вимушенi вирiшувати цю про-
блему на емпiричному рiвнi. Проаналiзувавши методичну лiтературу, ми ви-
явили такi недолiки в викладаннi природничих наук:

• невиправдано великi витрати часу на дублювання (повторний виклад)
одних i тих же питань в процесi викладання рiзних навчальних дисци-
плiн природничого напрямку;

• недостатня узгодженiсть в часi вивчення сумiжних навчальних дисци-
плiн, що ускладнює використання можливостей одного предмету в пiд-
готовцi теоретичної i практичної бази для вивчення iншого;

• вiдсутнiсть єдностi в iнтерпретацiї загальних понять, законiв i теорiй,
вiдсутнiсть єдностi в їх розкриттi на рiзних етапах навчання, при ви-
вченнi рiзних навчальних дисциплiн;

• обмежене перенесення знань, умiнь i навичок, отриманих учнями при
вивченнi одних навчальних предметiв, на вивчення iнших навчальних
предметiв;

• низький рiвень систематизацiї i узагальнення знань, отриманих учнями
при вивченнi рiзних дисциплiн;

• вiдсутнiсть єдиного пiдходу до вироблення в учнiв узагальнених умiнь i
навичок;

• недостатньо повне розкриття взаємозв’язкiв i взаємообумовленостей
явищ, що вивчаються на уроках;

• обмежений показ спiльностi i, разом з тим, специфiчностi методiв дослi-
дження, а також специфiчностi ряду категорiй, законiв i положень для
всiх наук [1].

Оскiльки iнтеграцiя – це не самоцiль, а певна система в дiяльностi вчите-
ля, то повинен бути i цiлком конкретний результат iнтегрованого навчання.
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Вiн може бути:

• у пiдвищеннi рiвня знань по предмету, який вивчається;
• в глибинi засвоюваних понять;
• у змiнi рiвня iнтелектуальної дiяльностi;
• у зростаннi пiзнавального iнтересу школярiв;
• у включеннi учнiв в творчу дiяльнiсть;
• знання набувають системностi;
• вмiння стають узагальненими, сприяють комплексному застосуванню
знань, їх синтезу, перенесенню iдей i методiв з однiєї науки в iншу;

• посилюється свiтоглядна спрямованiсть пiзнавальних iнтересiв учнiв;
• досягається всебiчний розвиток особистостi.
Для того щоб застосування iнтеграцiї було можливим i плiдним, необхiдне

планування iнтеграцiйних зв’язкiв. Змiст, об’єм, час i засоби використання
знань i вмiнь з iнших предметiв можна визначити лише на основi планування.
Це може бути сiткове, курсове, тематичне чи поурочне планування.

Iнтеграцiйнi зв’язки можуть бути здiйсненi рiзними шляхами в органiчнiй
єдностi, цiлеспрямовано i систематично. Це можуть бути синхроннi багато-
предметнi зв’язки, перенесення знань з однiєї областi науки в рiзнi ситуа-
цiї iнших областей, асинхроннi (взаємнi) зв’язки, понятiйнi, iдейнi, системно-
синтетичнi, зв’язки по методам наук.

Пiзнання фiзики невiд’ємне вiд пiзнання математики, особливо зараз, ко-
ли математичнi методи дослiдження широко застосовуються у рiзних галу-
зях. Фiзика, з одного боку, використовує математичний апарат для вивчен-
ня кiлькiсних зв’язкiв мiж явищами та процесами матерiального свiту, а з
iншого, стимулює розвиток математики, висуваючи для неї задачi створен-
ня нового математичного апарату для вираження нових фiзичних законо-
мiрностей. Зв’язок фiзики i математики, як навчальних предметiв, повинен
здiйснюватись у рiзних напрямках, таких як формування в учнiв фiзичних i
математичних понять, практичних вмiнь та навичок.

Взаємозв’язок фiзики i математики постiйно розширюється. Основна ува-
га придiляється вдосконаленню методики його реалiзацiї, вибору оптималь-
них напрямкiв взаємопроникнень у викладаннi цих курсiв. Оскiльки взаємо-
зв’язок значно пiдвищує науковий рiвень викладання кожного з цих предме-
тiв, його необхiдно здiйснювати на всiх етапах навчання. Саме на це нацiлю-
ють вчителiв навчальнi програми з фiзики та математики [3].

З проведеного аналiзу програм з фiзики i математики ми виявили до-
сить великi недолiки i розбiжностi при вивченнi фiзики i математичних на-
ук, фактично на кожному уроцi, перш нiж розповiсти про фiзику, вчителю
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необхiдно дати учням математичну базу, для того щоб учнi мали змогу його
зрозумiти i розв’язувати задачi [4].

Реалiзацiя одного з основних напрямкiв шкiльної реформи- включення
основ iнформатики в учбовий процес i забезпечення комп’ютерної грамотно-
стi. Що можна сказати про зв’язок фiзики та iнформатики? Цей зв’язок буде
поширюватися, без знання фiзичних законiв неможливий розвиток обчислю-
вальної технiки, а без комп’ютера – прогрес розвитку фiзики та iнших наук.

Формування наукового свiтогляду учня неможливе без засвоєння систем-
них знань з хiмiї, тому що розвиток зв’язкiв фiзики i хiмiї сприяє формуванню
ключових компетентностей учнiв, необхiдних для творчої самореалiзацiї осо-
бистостi, розумiння наукової картини свiту, вироблення екологiчного стилю
мислення та виховання громадянина демократичного суспiльства. З прове-
деного аналiзу програм з хiмiї можна зробити висновок, що курси фiзики i
хiмiї добре узгодженi мiж собою. Є лише деякi розбiжностi у часi вивчення
одних i тих же понять, якi можна вирiшити шляхом проведення iнтегрованих
урокiв.

Метою нашого експерименту було виявити чи забезпечує цiлеспрямоване
здiйснення iнтеграцiйних зв’язкiв фiзики з предметами природничого циклу
ефективнiсть навчально-пiзнавальної дiяльностi, пiдвищення якостi навчаль-
них досягнень учнiв, пiдвищення їх пiзнавального iнтересу. В експериментi
брали учнi 11-А класу (ЗОШ №1, м. Слов’янськ) та вчителi фiзики, матема-
тики, iнформатики, хiмiї. Задачами першого етапу (констатуючого) педаго-
гiчного експерименту було дослiдити активнiсть учнiв на уроках фiзики; з’я-
сувати чи використовують вчителi iдеї iнтеграцiї при навчаннi; дiзнатися про
якiсть навчальних досягнень учнiв. Пiд час бесiди з вчителями виявилось, що
вони не займались аналiзом програм з iнших предметiв, не проводили сумiснi
iнтегрованi уроки, а використовували свої знання з iнших предметiв, коли це
потрiбно, при вивченнi своєї дисциплiни. Учнi не можуть зв’язати мiж собою
предмети природничого циклу.

Ми розробили систему iнтегрованих урокiв для повторення курсу фiзи-
ки при пiдготовцi випускникiв шкiл до зовнiшнього тестування, та методичнi
рекомендацiї для вчителiв по їх впровадженню. На протязi трьох мiсяцiв (пiд
час проведеннi педагогiчної практики) використовували цi розробки на уро-
ках фiзики i спостерiгали за наслiдками роботи учнiв на уроках.

Результати проведеного педагогiчного експерименту були проаналiзованi
i дали змогу зробити наступнi висновки:

• пiдвищився пiзнавальний iнтерес учнiв -учнi стали активнiше працювати
на заняттях, брали домашнi завдання, самостiйно знаходили зв’язки мiж
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предметами;
• пiдвищилась якiсть навчальних досягнень учнiв;
• пiдвищилась ефективнiсть навчально-пiзнавальної дiяльностi.
Таким чином, можна зробити висновок, що здiйснення iнтеграцiйних

зв’язкiв фiзики з предметами природничого циклу забезпечує ефективнiсть
навчальної дiяльностi, дозволяє сформувати в учнiв цiлiсний науковий свiто-
гляд, вмiння стають узагальненими, сприяють комплексному застосуванню
знань з рiзних предметiв.
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