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МУЛЬТИДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД ДО ВИКЛАДАННЯ  
ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН У ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ

Анотація. Стаття присвячена розв’язанню проблеми впровадження у процес викладання навчальних 
дисциплін у закладі освіти мультидисциплінарного підходу як способу розширення знань учасників 
освітнього процесу, формування та розвитку ключових та професійних компетентностей, ефективного ви-
користання навчального часу, розвитку мотивації до набуття професійної освіти, підвищення ефектив-
ності і якості освітніх послуг. Зростання інформатизації та інтеграція різних сфер діяльності, збільшення 
кількості інформаційних потоків і перехід виробництва на сучасні інноваційні технології обумовлюють 
необхідність систематичного оновлення знань випускників закладів професійної (професійно-технічної) 
освіти і підвищення якості їх підготовки. Глобальні дослідження вимог ринку праці виявили, що конку-
рентна спроможність робітників нині корелює зі сформованістю у них компетенцій, визначених шляхом 
широкого кола прогностичних досліджень.
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підхід, освітній процес.
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MULTIDISCIPLINARY APPROACH TO TEACHING HUMANITIES  
IN EDUCATION INSTITUTIONS

Summary. The article is devoted to solving the problem of introduction of multidisciplinary approach in the 
teaching of educational disciplines in the educational establishment as a way of expanding the knowledge of 
the participants of the educational process, formation and development of key and professional competences, 
effective use of educational time, development of motivation for acquiring professional education, improving 
the quality of professional education, services. The key to a successful life in the 21st century is the ability and 
willingness to solve complex problems, the ability to think critically, creative skills, management and coordina-
tion of work, collaboration, reflection, decision making, service orientation, negotiation and cognitive flexibility. 
The growth of informatization and integration of different spheres of activity, the increase in the number of 
information flows and the transition of production to modern innovative technologies make it necessary to sys-
tematically update the knowledge of graduates of institutions of professional (vocational-technical) education 
and improve the quality of their training. The idea of integrated learning is extremely relevant nowadays, as it 
contributes to the formation of a comprehensive system of students' knowledge and skills, the development of 
their creative abilities and potentials. With its successful methodological realization it is supposed to achieve 
the goal of quality education, that is, education of a competitive, able to provide each person with the necessary 
means to independently achieve one or another vital goal, creative self-assertion in various social spheres.  
In the process of studying the concept of integration, it was concluded that there is no single understanding of 
this phenomenon. Often, integration refers to the combination in the educational process of individual phenom-
ena that allow you to analyze the subject of study more thoroughly and diversely, contribute to the development 
of critical thinking of students, forming a holistic picture of the world. Global studies of labor market demands 
have found that workers' competitiveness is now correlated with their competencies, which are defined through 
a wide range of predictive studies.
Keywords: competence approach, integration, integrated learning, multidisciplinary approach, educational process.

Постановка проблеми. Сучасні потреби 
підвищення якості професійної (професій-

но-технічної) освіти зумовлюють визначення на-
прямів і джерел реформування та модернізації 
цієї важливої освітньої ланки. 

Науковці прогнозують, що розвиток техніки 
і технологій, глобальна автоматизація виробни-
цтва і сфери обслуговування, роботизація усіх 
сфер життя людства призведуть до занепаду 
і зникнення значної частини існуючих нині про-

фесій, які не потребують високої кваліфікації, 
а отже, звільнення працездатного населення 
[3, с. 4]. Таким чином можна стверджувати, що 
визначна місія закладів професійної (професій-
но-технічної) освіти епохи постмодерну – підго-
товка конкурентоспроможних фахівців, здатних 
до інтегрованої діяльності. 

Запорукою успішного життя у ХХІ столітті 
є здатність і готовність до розв’язання комплек-
сних завдань, уміння критично мислити, нави-
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чки творчості, управління, координації праці, 
співпраці, рефлексії, прийняття рішень, орієн-
тації на обслуговування, ведення переговорів, 
когнітивної гнучкості [3, с. 7]. Таким чином од-
ним із концептуальних положень оновлення 
змісту професійної (професійно-технічної) освіти 
нині є компетентнісний підхід, методологія яко-
го змінює не тільки сам зміст освіти, а й усі інші 
складники педагогічного процесу: методи, фор-
ми, засоби навчання, діяльність викладача, на-
вчально-пізнавальну діяльність учня тощо.

Ідеї компетентнісної професійної освіти нероз-
ривно пов’язані з проблемами інтеграції змісту 
навчальних предметів, зокрема впровадження 
мультидисциплінарного підходу до викладання 
загальноосвітніх дисциплін та дисциплін за-
гальнопрофесійної та професійної підготовки.

Аналіз останніх досліджень. Найбільший 
інтерес до практичної реалізації ідей інтердис-
циплінарного, мультидисциплінарного і тран-
сдисциплінарного підходів у навчальному проце-
сі виявили американські і європейські науковці 
на початку ХХІ ст. У цей час було видано низку 
праць, присвячених вибору методів інтердисци-
плінарного навчання (Т. Аугсбург), процедурі 
оцінювання учнів, які перебувають в інтердис-
циплінарному навчальному середовищі (Д. Мос), 
загальним підходам до трансдисциплінарності 
в навчальному процесі (Т. Осборн).

Теоретичні основи інтеграції в Україні дослі-
джуються за декількома науковими напрямами: 
методологічне обґрунтування проблем інтеграції 
(С. У. Гончаренко, Ю.І. Мальований, О.В. Сер-
гєєв); визначення структури інтегрованих знань 
(Т.М. Усатенко); дослідження системологічних 
аспектів інтеграції (О.І. Джулик, Є.Б. Явор-
ський); проблеми інтегративних процесів в освіті 
(І.М. Богданова); розробка шляхів упровадження 
інтеграції в навчальний процес (Л.В. Вичорова, 
Т.О. Горзій, О.Т. Проказа, Є.М. Романенко); ін-
теграція теоретичних і виробничих аспектів на-
вчання (Т.Д. Якимович); інтеграція у ступеневій 
освіті (Ю.Ц. Жидецький); взаємозв’язки інтегра-
ції та диференціації (В.Ф. Моргун); психологіч-
ні аспекти інтеграції (Т.Г. Яценко); формуван-
ня системи знань – дидактична інтегрологія 
(І.М. Козловська).

Мета статті – розкрити можливості мульти-
дисциплінарного підходу як способу розширення 
знань учасників освітнього процесу, формування 
та розвитку ключових та професійних компе-
тентностей, ефективного використання навчаль-
ного часу, розвитку мотивації до набуття профе-
сійної освіти, підвищення ефективності і якості 
освітніх послуг. 

Виклад основного матеріалу. Ідея інтегро-
ваного навчання нині надзвичайно актуальна, 
адже сприяє формуванню цілісної системи знань 
і вмінь учнів, розвитку їхніх креативних здібнос-
тей та потенційних можливостей. З її успішною 
методичною реалізацією передбачається досяг-
нення мети якісної освіти, тобто освіти конку-
рентноспроможної, здатної забезпечити кожну 
людину необхідними засобами самостійно до-
сягати тієї чи іншої життєвої цілі, творчо само-
стверджуватися в різних соціальних сферах.

У процесі вивчення поняття інтеграції ді-
йшли висновку, що єдиного розуміння цього яви-

ща немає. Найчастіше під інтеграцією розумі-
ється поєднання в навчально-виховному процесі 
окремих явищ, які дозволяють аналізувати пред-
мет вивчення більш ґрунтовно та різнопланово, 
сприяють розвитку критичного мислення учнів, 
формуванню цілісної картини світу [1, с. 12]. Од-
нак перед процесом інтеграції стоїть безліч неви-
рішених проблем, головною з яких на сьогодніш-
ній день можна назвати таку: як інтегрувати? 

Особливої актуальності набуває ця пробле-
ма у закладі професійної (професійно-технічної) 
освіти, адже саме тут відбувається одночасне ви-
вчення навчальних предметів загальноосвітньої 
та професійної підготовки, а відтак і формуван-
ня освіченої особистості та конкурентоспромож-
ного компетентного кваліфікованого робітника, 
здатного швидко адаптуватися в змінних умовах 
ринку праці. Приміром, якщо вивчення загаль-
ноосвітнього курсу української мови 10-11 класів 
в школі ґрунтується на основі кращих зразків 
української літератури та народної творчості, 
то у закладі професійної (професійно-технічної) 
освіти цей курс вимагає інтегрування із предме-
тами професійної підготовки. Вивчення мовних 
явищ на основі професійно орієнтованих тек-
стів сприяє розвитку професійно грамотної мов-
ної особистості, дозволяє формувати професійне 
мовлення учнів, що відповідає акцентуаційним, 
орфографічним, лексичним, морфологічним, 
синтаксичним, стилістичним нормам української 
мови. Окрім того, зважаючи на відсутність у на-
вчальному плані курсу української мови за про-
фесійним спрямуванням, саме на уроках україн-
ської мови загальноосвітньої підготовки мають 
відпрацьовуватися уміння і навички професій-
ної самопрезентації у професійній комунікатив-
ній взаємодії, організації колективної діяльнос-
ті, запобігання конфліктам або їх врегулювання, 
вибору оптимальних засобів спілкування у кон-
кретній виробничій ситуації, проектування різ-
них видів професійної діяльності відповідно до 
ситуації, моделювання комунікативного проце-
су, передбачення реакції потенційного клієнта 
на певні слова і вчинки тощо. Це можливо лише 
за умови впровадження мультидисциплінарного 
підходу до викладання загальноосвітніх і про-
фесійно орієнтованих навчальних предметів, як 
от: українська мова і історія флористики, історія 
мистецтв; українська мова і перукарська справа, 
матеріалознавство, основи пластичної анатомії 
та фізіології шкіри обличчя; українська мова 
і технологія фоторобіт чи технологія оформлю-
вальних робіт.

Мультидисциплінарний підхід розширив межі 
традиційного за рахунок застосування знань з ін-
ших галузей наукового знання, проте його мета 
залишилася тією ж, що й при дисциплінарному 
підході: він передбачає залучення знань з різних 
предметних галузей, але не поєднує їх. Дисциплі-
нарні і мультидисциплінарні дослідження вза-
ємодоповнювальні за своєю природою [2, с. 19]. 

Основними ознаками застосування мультидис-
циплінарного підходу в освітньому процесі закла-
ду професійної (професійно-технічної) освіти є: 

– взаємодія декількох навчальних предметів 
(більше двох); 

– викладачі окремих навчальних предметів, 
досліджуючи різні аспекти проблеми, працюють 
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самостійно, паралельно або послідовно, ставлять 
індивідуальні цілі, не виходять за межі даного 
навчального предмета, використовуючи специ-
фічні знання, методики та інструменти;

–  діяльності викладачів властива зовнішня 
узгодженість, зосередженість на потребах здобу-
вачів освіти та поставлених завданнях; 

– учасники проекту поінформовані про між-
дисциплінарну взаємодію; 

– висновки окремих досліджень підсумову-
ються і зіставляються; 

– результатом вирішення проблеми є сума 
окремих частин (висновків), здобутих у межах 
кожної окремої дисципліни [4, с. 260].

Ключова риса мультидисциплінарного підхо-
ду – постійна тісна взаємодія фахівців різних на-
прямків для досягнення найбільш об’єктивного 
результату і прийняття найбільш ефективних 
рішень [5, с. 153]. За такої взаємодії складові 
навчального предмета та їх мета не змінюють-
ся, однак часто контрастують: філолог, психолог 
і викладач спеціальних дисциплін трактувати-
муть однакові освітні ситуації по-різному, пере-
буваючи у полі своїх компетенцій.

 

викладачі 
української 

мови 

Рис. 1. Взаємодія педагогічних кадрів  
з метою формування професійної 
комунікативної компетентності

Мультидисциплінарний підхід забезпечує 
розгляд проблеми дослідження з різних точок 
зору. Викладачі включених навчальних пред-
метів аналізують отримані в освітньому процесі 
дані і реагують на них відповідно до структури 
і специфіки предмета, що викладають. 

Така спільна робота має низку переваг: роз-
ширення знань учасників освітнього процесу, 
формування та розвиток ключових та професій-
них компетентностей, більш ефективне викорис-
тання навчального часу, розвиток мотивації до 
набуття професійної освіти, підвищення ефек-
тивності і якості освітніх послуг. Переваги також 
включають в себе можливість дискусії між учас-
никами освітнього процесу, отримання нових 
ідей, набуття нових знань і навичок, позитивний 
вплив на професійну кар’єру. 

В основі формування професійної комуніка-
тивної компетентності майбутнього кваліфіко-
ваного робітника сфери послуг на основі мульти-
дисциплінарного підходу лежить виокремлення 
ядра – реально існуючих проблемних завдань, 
виконання яких здійснюється у процесі вивчен-

ня загальноосвітніх навчальних предметів, нав-
чальних предметів професійної підготовки від-
повідно до напряму підготовки, а також під час 
виробничого навчання та виробничої практики. 

професійна 
комунікативна 
компетентність 

виробниче 
навчання 

виробнича 
практика 

українська 
мова 

навчальні 
предмети 

професійної 
підготовки 

Рис. 2. Навчально-змістовий ресурс формування 
професійної комунікативної компетентності 

майбутніх кваліфікованих робітників

Вивчення будь-якої проблеми на межі двох 
предметів – це завжди цікаво. Такий вид діяль-
ності викликає високу мотивацію, спонукає до 
творчого пошуку і захоплює учнів. 

Зміст формування професійної комунікатив-
ної компетентності розкривають, з одного боку, 
професійні і комунікативні знання, уміння і до-
свід професійної комунікативної діяльності, що 
є базою компонентів професійної комунікативної 
компетентності кваліфікованих робітників сфе-
ри послуг, а саме: мотиваційного, когнітивного, 
соціолінгвістичного, рефлексивного, а з іншого 
боку – навчально-змістовий ресурс: комуніка-
тивно-орієнтовані навчальні предмети циклу 
загальнопрофесійної підготовки і лінгвістичні 
навчальні предмети загальноосвітньої підготов-
ки гуманітарного циклу, що забезпечують її фор-
мування. 

Навчально-змістовий ресурс становлять на-
вчальні предмети циклу загальнопрофесійної 
підготовки майбутніх кваліфікованих робітників 
сфери послуг, зміст яких стосується певних ас-
пектів формування професійної комунікативної 
компетентності майбутніх кваліфікованих робіт-
ників сфери послуг, тобто ці дисципліни є кому-
нікативно орієнтованими. 

Комунікативно орієнтовані дисципліни ро-
зуміємо як такі, що спрямовані на формування 
знань, умінь і навичок комунікативної діяльнос-
ті майбутніх кваліфікованих робітників сфери 
послуг як частини професійної комунікативної 
компетентності. Безпосереднім об’єктом їх ви-
вчення є комунікація загалом або її окрема час-
тина. До таких фахових комунікативно-орієнто-
ваних навчальних предметів належать «Основи 
психології та етики професійного спілкування».

Базовий рівень професійної комунікатив-
ної компетентності майбутніх кваліфікованих 
робітників сфери послуг формується також під 
час опанування ними лінгвістичних дисциплін 
загальноосвітньої підготовки гуманітарного ци-
клу, а саме, «Українська мова». 

Отже, згідно з навчальними планами і про-
грамами професійної підготовки майбутніх ква-
ліфікованих робітників сфери послуг у закла-
ді професійної (професійно-технічної) освіти, 
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навчально-змістовий ресурс формування профе-
сійної комунікативної компетентності майбутніх 
кваліфікованих робітників цієї сфери становлять 
такі навчальні предмети: «Українська мова», 
«Основи психології та етики професійного спіл-
кування», навчальні предмети професійної під-
готовки. Практичні професійно-комунікативні 
навички формуються також під час проходження 
виробничого навчання в освітньому закладі та удо-
сконалюються і відшліфовуються під час практики 
в умовах виробництва чи надання послуг.

Використання мультидисциплінарного підхо-
ду в закладі професійної (професійно-технічної) 
освіти забезпечує:

– формування в учнів цілісного світогляду 
про навколишній світ, активізацію їхньої пізна-
вальної діяльності; 

– підвищення якості засвоєння навчального 
матеріалу; 

– створення творчої атмосфери в колективі учнів; 
– виявлення здібностей учнів та їх особливостей; 
– формування професійної комунікативної 

компетентності майбутніх кваліфікованих робіт-
ників як необхідної умови їх конкурентоздатнос-
ті на ринку праці; 

– підвищення інтересу учнів до предмета; 
– ефективну реалізацію розвивально-вихов-

ної функції навчання.
Висновки. У результаті науково-методичного 

дослідницького пошуку розв’язання дидактичної 
проблеми формування професійної комунікатив-
ної компетентності майбутніх кваліфікованих 

робітників сфери послуг ми дійшли наступних 
висновків: 

– в основі формування професійної комуні-
кативної компетентності майбутнього кваліфі-
кованого робітника сфери послуг з використан-
ням мультидисциплінарного підходу лежить 
виокремлення ядра – реально існуючих проб-
лемних завдань, виконання яких здійснюється 
у процесі вивчення загальноосвітніх навчальних 
предметів, навчальних предметів професійної 
підготовки відповідно до напряму підготовки, а 
також під час виробничого навчання та виробни-
чої практики; 

– професійне навчання та базова мовна під-
готовка є основою (передумовою) майбутньої про-
фесійної комунікативної компетентності;

– ефективними формами організації освітньо-
го процесу з метою формування професійної кому-
нікативної компетентності є інтегровані уроки – 
тип уроку, у якому навколо однієї теми поєднано 
відомості різних навчальних предметів. 

– уроки, побудовані на основі мультидисци-
плінарності, сприяють формуванню в учнів ці-
лісного світогляду, активізації їх пізнавальної 
діяльності, підвищенню якості засвоєння на-
вчального матеріалу, створенню творчої атмос-
фери, підвищення інтересу до вивчення предме-
та, ефективній реалізації розвивально-виховної 
функції навчання, формуванню професійної ко-
мунікативної компетентності майбутніх кваліфі-
кованих робітників як необхідної умови їх конку-
рентоздатності на ринку праці.
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