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У статті обгрунтовано можливості інтеграції знань з гуманітарних та природничих дисциплін у профе-
сійних навчальних закладах технічного профілю. Пропонуються конкретні приклади інтеграції наукових 
понять та художніх образів у змісті гуманітарних та природничих навчальних курсів.
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Постановка проблеми. Тенденція до інтегра-
ції знань випливає не лише з об'єктивного 

розвитку суспільства, науки та виробництва, але 
є виявом природного потягу людського розуму 
і людської душі до єдності, цілісності та гармонії. 
Для сучасного суспiльства необхiдне формування 
спецiалiста, який здатний не лише творчо вико-
ристовувати iнформацiю, але й самостiйно здо-
бувати та застосовувати її на практицi у склад-
них чи несподiваних ситуацiях, ставити завдання 
та знаходити шляхи їх вирiшення. Тому форму-
вання квалiфiкованого спецiалiста вимагає за-
безпечити його багатокомпонентною системою 
iнтегрованих рiзнопредметних знань. 

Перспективи розвитку інтеграційних проце-
сів «спрямовані на розвиток інтегральних пара-
дигм професійної освіти, інтегративних процесів 
у педагогічних науках, інтегральність та інтегра-
цію педагогічних систем, мінімізацію кількості 
освітніх принципів, що сприятиме оптимізації 
навчально-виховного процесу у професійній під-
готовці фахівців усіх рівнів та розвитку педаго-
гічної науки» [3, с. 211].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Чільне місце у розв’язанні глобальної проблеми 
інтеграції змісту освіти займає інтеграція гу-
манітарних та природничих знань, що виражає 
загальні тенденції та педагогічну сутність інте-
грації змісту освіти загалом. Гуманітарні знання 
охоплюють знання про людину як особистість, 
про суспільство, а природничі знання, як орга-
нічне продовження, включають основи технічних 
та прикладних наук. У межах цих класифікацій 
доцільно розглядати також знання філософське, 
основи логіки, інформатики, математичних наук, 
мистецтва та релігії. Тому, окреслюємо загаль-
но педагогічну проблему інтеграції гуманітарних 
та природничих знань на її когнітивному рівні. 
За останні роки проведено низку ґрунтовних 
досліджень, які стосуються інтеграції різнома-
нітних аспектів та педагогічних явищ, зокрема 
її методологічних основ в освіті (С. Гончарен-
ко, І. Козловська, О. Сергєєв), змісту навчання 
у професійній підготовці (В. Безрукова, А. Беля-
єва, М. Берулава, Р. Гуревич, Ю. Козловський, 
Д. Коломієць); загальнотехнiчниx тa гумaнiтapниx 
знaнь (Л. Cлiпчишин) та ін.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Проблема інтеграції окремих 
явищ та процесів у педагогіці ґрунтовно дослід-
жується, однак ряд її аспектів залишаються 
малодослідженими. Серед них особливе місце 

займає інтеграція знань природничих та гумані-
тарних, що зумовило вибір тематики дослідження. 

Формулювання цілей статті. Метою пропоно-
ваної статті є обґрунтування інтеграції як засобу 
реалізації цілісності освіти на прикладі вивчення 
гуманітарних та природничих наук у підготовці 
майбутнього інженера.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
В сучасній освіті особливо важливу роль віді-
грає принцип інтеграції змісту освіти, тобто 
представлення взаємозв'язків й залежностей, 
які існують між різними навчальними курсами. 
Це сприяє цілісному баченню світу, природи, 
суспільних явищ та їх діалектики. Інтегративні 
зв’язки зв'язки з позиції конкретної професійної 
підготовки, не ламають структуру і специфіку 
кожного навчального курсу, а гармонійно поєд-
нують їх в загальну систему знань, здібностей, 
навичок та ціннісних орієнтацій особистості. При 
цьому усуваються штучні демаркаційні рамки 
між традиційними, дуже вузько представленими 
навчальними предметами, а з’являються зв'язки 
і залежності між явищами, проблемами, проце-
сами історичними і тематично-літературними, 
філософськими, суспільними, політичними, мис-
тецькими тощо [4, c. 123]. 

Відомо, що існують два принципово відмінних 
підходи до освіти, кожний з яких базується на 
певному розумінні людини: «людина-глина» – це 
образ формуючої педагогіки (людина в цьому ви-
падку не має своєї «первинної» суті як «чистий 
листок» і є матеріалом для педагогічної роботи) 
та «людина-насінина», яка має генетичну про-
граму розвитку (освіта в цьому випадку спрямо-
вана на розвиток її потенційних якостей, що ре-
алізовуються в залежності від середовища, яке 
формується) [7, с. 27].

В умовах професiйної освiти, де вся увага спрямо-
вана на оволодiння учнями конкретною професiєю 
i весь навчальний процес пiдпорядкований фор-
муванню фахівця, особливе мiсце займають пред-
мети, якi не мiстять фактичного навчального 
матерiалу, пов'язаного з професiйними знання-
ми чи вмiннями. Тому доцiльною у рядi випадкiв 
є iнтеграцiя непрофiльних предметiв двома шля-
хами. По-перше, це включення певних вiдомостей 
з фундаментальних і прикладних наук у кан-
ву гуманiтарних предметiв з метою формуван-
ня в учнiв цiлiсного уявлення про природу, лю-
дину та суспiльство. Наприклад, це ширшi (нiж 
у загальноосвiтнiй школi чи гуманітарних лiцеях) 
вiдомостi про природодослiдникiв та технiкiв, 
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про iсторiю технiки в контекстi загальної iсторiї 
людства та iсторiї України. По-друге, це розроб-
ки iнтегрованих курсiв гуманiтарних предметiв, 
якi б забезпечували формування повноцiнної 
особистостi випускника, і займали мiнiмум на-
вчального часу [4]. 

Починаючи з молодших класiв, учнi мають 
справу з набором (а не цiлiсною системою) пред-
метних знань у видi навчальних предметiв, i 
тенденцiя до предметної системи посилюється 
у середнiх та старших класах. Тому учнi отри-
мують iзольованi вiдомостi про окремi сторони 
духовного життя i пiзнання людини, часто про-
сто накопичують знання, не розумiючи глибин-
них зв'язкiв мiж ними. Очевидно, що предмет-
ний пiдхiд до навчання має ряд переваг (хоча б 
з огляду на пiдготовку викладачiв та вчителiв-
предметникiв), проте тенденцiя до iнтеграцiї 
знань випливає не лише з об'єктивного розвитку 
суспiльства, науки та виробництва, а й є виявом 
природного потягу людського розуму i людської 
душі до єдностi, цiлiсностi та гармонії. 

Оскiльки окремi учнi мають бiльш чи менш 
виразний нахил до гуманiтарних чи точних наук 
та iснує необхiднiсть спецiалiзацiї (часто вузької) 
у професiйнiй дiяльностi, все ж недоцiльно про-
водити чiтку межу мiж загально-педагогiчними 
проблемами вивчення гуманiтарних і природ-
ничо-математичних дисциплiн. Зокрема, iдеї 
гуманiзацiї в освiтi повиннi передбачати i зво-
ротний процес засвоєння «гуманiтарiями» не 
лише окремих формул чи законiв точних наук 
у межах середньої освiти, а загальних iдей, 
методiв, iсторичних аспектiв, морально-цiннiсних 
аспектiв точних наук. Нехтування у розглядi 
культурологiчних проблем освiти формуванням 
природничо-наукової картини свiту збiднює ду-
ховний потенцiал людини, навiть якщо її життєвi 
та професiйнi iнтереси знаходяться далеко вiд 
сфери точних наук. 

Наприклад, у професiйно-технiчнiй школi 
учнi паралельно вивчають основи фундаменталь-
них, технiчних та прикладних наук, а також зна-
йомляться з дисциплiнами гуманiтарного циклу. 
Не кажучи про суттєвi вiдмiнностi природничих 
та гуманiтарних наук, якi вiдповiдно оперують 
з науковими поняттями та художнiми образами, 
навiть близькi мiж собою групи наук (природничi 
та технiчнi) вiдображають дiйснiсть властивими 
саме їм методами. Цi вiдмiнностi практично не 
враховуються при побудові моделей навчаль-
них процесiв та дослiдженнi взаємозвя'язкiв мiж 
предметними знаннями учнiв.

У професійно-технічних навчальних за-
кладах iснує ряд додаткових можливостей 
гуманiзацiї загально технічних та спеціальних 
дисциплін iнтегративними засобами, пов’язаних 
з визначенiстю характеру майбутньої професiйної 
дiяльностi учнiв. Особливо це стосується тих на-
вчальних закладiв, де галузi виробництва на своїх 
вищих рiвнях виходять на певнi види мистецтва: 
будiвельнi (архiтектура), деревообробнi (скуль-
птура), швейнi та iншi. Наприклад, у професiйно-
технiчних навчальних закладах будiвельного 
профiлю доцiльною є iнтеграцiя знань учнiв не 
лише з фiзики та елементiв спецiальної технологiї, 
а й останнiх з елементами архiтектури саме як 
виду мистецтва. 

Як правило вважається, що формування об-
разного, художнього мислення та розвиток ху-
дожнього смаку учнiв – це завдання виключно 
гуманiтарних предметiв. Однак значними резерва-
ми гуманiтаризацiї навчання володiють i предмети 
природничо-математичного циклу. Це пов'язано 
з тим, що практично протягом усього свого роз-
витку, особливо з часiв Ренесансу, наукова думка 
опиралася на iнтегральнi критерiї iстини. Наука 
не просто копiювала дiйснiсть, а висвітлювала 
творче ставлення до неї, створювала специфiчнi 
образи цiєї дiйсностi засобами логiчного мислення, 
звертаючись до свiдомостi людини. У той же час 
важко переоцiнити роль уяви, фантазiї, емоцiй 
для вiдображення свiту у художнiх образах, якi 
звертаються переважно до пiдсвiдомостi людини. 
Лише тiсне поєднання свiдомого i пiдсвiдомого, 
логiчного та iнтуїтивно-емоцiйного мислення 
спроможне забезпечити цiлiсне та творче сприй-
няття навколишнього свiту.

Інтегративний підхід до викладання навчаль-
них предметiв, на яке спрямовує сучасна дидак-
тика, переростає від узгодження змісту освіти до 
глибокої взаємодiї, обгрунтованої iнтеграцiї знань, 
умiнь та елементiв мислення майбутнього фахiвця. 
Продумане використання елементiв мистецтва на 
уроках вiдiграє значно важливiшу роль у форму-
ванні особистостi учня, нiж здається на перший 
погляд. Зокрема емоцiї, що викликанi художнiми 
творами, стимулюють роботу думки, розвива-
ють теоретичне наукове мислення. Оскiльки ме-
тою пiзнання завжди є iстина, то її змiст наука 
вiдображає у поняттях, а мистецтво – в образах. 
I для наукового, i для художнього мислення важливi 
такi його якостi як оригiнальнiсть, гнучкiсть, гли-
бина, цiлеспрямованiсть, рацiональнiсть, ши-
рота, критичнiсть, яснiсть тощо. Всi цi якостi 
повноцiнно формуються лише за iнтегративного 
пiдходу до вивчення всiх навчальних предметiв. 
Разом з тим, у професiйнiй школi iснує ряд до-
даткових можливостей гуманiтаризацiї курсів 
точних наук iнтегративними засобами, пов'язаних 
з визначенiстю характеру майбутньої професiйної 
дiяльностi учнiв. Наведемо деякі приклади.

У фантастичному романі Володимира Брагіна 
«В країні дрімучих трав» [1] описано багаторазо-
ве зменшення вченого і його життя серед страв, 
де автор знайомить читачів з цікавими наукови-
ми фактами. Зокрема, в одному з уривків пропо-
нується використати явище інтерференції світ-
ла для фарбування: мої кольори зовсім не ті, до 
яких ви звикли. Це не фарба з бочки маляра, тут 
не хімія і не пігменти! Це барви яскраві, не мер-
кнучі, дзвінкі! Вони непідвладні часові. Ці фар-
би не вицвітають. Вдивіться! Адже ці крильця 
прозорі!.. Найтонша, прозора і зовсім невидима 
луска, що вкриває крила комахи, – ніби набір 
прозорих пластинок, котрі особливо, своєрідно 
пропускають світло. Товщина цих плівочок різна 
і співмірна з довжиною світлових хвиль різної 
довжини. Та чи інша пластиночка забарвлюється 
у відповідний колір, який, крім того, залежить 
від кута зору спостерігача. 

При вивченні закону прямолінійного поширен-
ня світла та камери-обскури ілюструємо матері-
ал уривком з роману Болеслава Пруса «Фараон» 
[6]: коли царевич... приніс у жертву богам золотий 
ланцюг і кадильницю, жерці впустили його в тем-
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ний, тісний ящик і звеліли дивитись на стіну. Піс-
ля цього пролунав молитовний спів і на внутріш-
ньому боці ящика з’явився яскравий кружечок. 
Швидко світлий фон помутнів, і Рамсес побачив 
піщану рівнину, скелі, і серед них – сторожові 
пости азіатів... Жерці почали співати ще голосні-
ше і картина змінилась. З’явилась інша частина 
пустелі, а на ній маленькі, наче мурашки, люди... 
Здивуванню наслідника не було меж. Він проти-
рав очі, доторкався до рухомого зображення.

Багатогранний та різноплановий талант Ліни 
Костенко торкнувся проблеми, яку не можна не 
зачепити на уроках природничих дисциплін чи 
у процесі вивчення основ технічних наук – неро-
зумного використання атомної енергії. В циклі «Ін-
крустації» читаємо [5]: Атомний Вій опустив бетон-
ні повіки, / Коло окреслив навколо себе страшне. / 
Чому Звізда-Полин упала в наші ріки?! / Хто сіяв 
цю біду і хто її пожне? / Загидили ліси і землю за-
недбали / Поставили АЕС в верхів’ї трьох річок. /  
То хто ж ви є, злочинці, канібали?! / Ударив чор-
ний дзвін. І досить балачок». А далі: Роса – як 
смертний піт на травах, на горіхах. / Але найбіль-
ше стронцію у стріхах. / Хто це сказав, що стрі-
хи – традиційні? / У нас і стріхи вже радіаційні». 
Не менш тривожними є рядки з «Летючих катре-
нів»: Ми – атомні заложники прогрессу / Вже в нас 
нема ні лісу, ні небес. / Так і живем від стресу і до 
стресу / Абетку смерті маємо – АЕС.

Такими словами звертається поетеса до тих, 
хто злочинно використав атомну енергію, яка б 
мала бути благодійницею людства.

Гуманістичним смислом наповнені і такі слова 
геніальної поетеси: І не знецінюйте коштовне, /  
не загубіться у юрбі. / Не проміняйте неповторне /  
на сто ерзаців у собі! / Згадайте в поспіху ваго-
на, / в невідворотність зникань, / як рафаелівська 
Мадонна / у вічі дивиться вікам! / В епоху спорту 
і синтетики / людей велика ряснота. / Нехай тен-
дітні пальці етики / торкнуть вам серце і вуста. 

Формування творчої особистості є одним 
з найважливіших і найскладніших завдань сучас-
ної освіти. Доволі часто зустрічаються «начинені» 
знаннями (навіть грунтовними та систематизова-
ними) фахівці, які неспроможні ці знання твор-
чо використовувати, працювати на якісно новому 
рівні. Звичайно, наука має свій випробуваний ар-
сенал формування творчих здібностей (говоримо, 
очевидно, про осіб, які мають для цього природ-
ні дані). Проте роль фантазії, засобів мистецтва 
у процесі формування творчої особистості є на-
багато більшою, ніж здається на перший погляд. 

Необхідність забезпечення високої фахової 
підготовки та духовного розвитку особистості 
вимагає вдумливого ставлення до побудови на-

вчальних програм. Проблема співвідношення 
навчальних дисциплін, котрі забезпечують ово-
лодіння професійними знаннями, та дисциплін, 
які формують духовний світ людини, пов’язана 
з рядом труднощів. При цьому виникає проблема 
перевантаження студентів навчальним матеріа-
лом, якщо намагатися ізольовано включати у на-
вчальний план як профілюючі, так і гуманітарні 
предмети. Разом з тим, відмова від вивчення гу-
манітарних предметів у технічному навчальному 
закладі теж не є виходом зі становища. Одним 
із можливих шляхів вирішення проблеми спів-
відношення базових та гуманітарних предметів 
у вузах технічного профілю є впровадження 
у навчальний процес інтеграції. 

Як правило, говорячи про інтеграцію, перш за 
все розуміють її використання для укладання на-
вчальних планів основних предметів, наприклад, 
впровадження інтегративних курсів на основі 
комплексних чи гібридних наук (математичної 
фізики, будівельної фізики тощо). Проте з умовах 
вузу, де вся навчальна діяльність спрямована на 
оволодіння певною професією і весь навчальний 
процес підпорядкований формуванню спеціаліс-
тів певного профілю, особливе місце займають 
предмети, котрі не містять фактичного матеріалу, 
пов’язаного з майбутньою професією студентів. 

Тому, доцільно проаналізувати можливість ін-
теграції непрофільних предметів у технічних на-
вчальних закладах з двох точок зору. Перша – це 
включення певних відомостей з фундаменталь-
них та прикладних наук а канву гуманітарних 
предметів з метою формування у студентів ціліс-
ного уявлення про природу, людину та суспіль-
ство. Наприклад, це ширші, ніж у гуманітарних 
вузах, відомості про природодослідників та вче-
них-техніків, про історію техніки в контексті за-
гальної історії людства та України. Друга – це 
розробка інтегрованих курсів гуманітарних пред-
метів, які б забезпечували формування повно-
цінної особистості випускника технічного вузу, а 
разом з тим, займали мінімум навчального часу.

Висновки з даного дослідження і перспекти-
ви подальшого розвитку в цьому напрямі. Таким 
чином, теорія педагогічної інтеграції, яка зараз 
інтенсивно розвивається, її основні положення 
можуть бути використані для створення інтегро-
ваних курсів гуманітарних предметів у технічно-
му вузі на науковій основі. Адже точні технічні 
знання в гармонії з талановитим поетичним сло-
вом сприятимуть вихованню не лише хороших 
фахівців, але й духовно багатих особистостей. 

До подальших напрямів відносимо дослідження 
проблеми інтеграції гуманітарних та природничих 
наук для фахівців конкретних спеціальностей.
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Аннотация
В статье обоснованы возможности интеграции знаний по гуманитарным и естественнонаучным дис-
циплинам в профессиональных учебных заведениях технического профиля. Предлагаются конкрет-
ные примеры интеграции научных понятий и художественных образов в содержании гуманитарных 
и естественных учебных курсов.
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Summary
In article are grounded the knowledges integration possibilities on humanitarian and natural disciplines in 
professional educational establishments of technical profile. The concrete integration examples of scientific 
notions and art images in maintenance of humanitarian and natural educational courses are offered.
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