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РЕАЛIЗАЦIЯ IДЕЇ НАСТУПНОСТI НАВЧАННЯ ЧЕРЕЗ
ВИВЧЕННЯ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛIН
Стаття присвячена висвiтленню основних проблеми реалiзацiї iдеї наступностi у навчаннi
та формуваннi основних навичок органiзацiї неперервностi освiти людини впродовж життя. Доведено їх природнiсть у формуваннi свiдомої, всебiчно розвиненої та компетентної
особистостi. На прикладi опанування здобувачами освiти знань про «Око. Зiр. Оптичнi
прилади» висвiтлено можливостi практичної реалiзацiї iдеї наступностi впродовж навчання у закладах загальної середньої освiти. Розглянуто приклади практичних завдань, що
можуть мотивувати вивчення зазначених тем, доводячи, разом iз тим, їх важливiсть та
значущiсть для здобувачiв освiти.
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Вступ
Навчання дитини є природнiм процесом i її оточення може лише через
власний влив змiнювати якiснi та кiлькiснi характеристики навчання. У такий спосiб завдяки оточенню забезпечується невiдривнiсть та послiдовнiсть
формування спектру певних знань, умiнь та навичок. У вивченнi природничих дисциплiн або їх елементiв саме «наступнiсть» стає запорукою формування свiдомих та логiчно пов’язаних компетентностей здобувачiв освiти. У
сучасному динамiчному суспiльствi саме завдяки реалiзацiї iдеї наступностi
навчання людина набуває певного «багажу», що згодом може допомогти їй
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органiзувати самоосвiту впродовж життя i, таким чином, успiшно функцiонувати у просторi. Розумiння процесiв сприйняття, класифiкацiї та аналiзу
сучасних методiв роботи з сучасною iнформацiєю дає можливiсть розташуватися на певнiй сходинцi у суспiльствi.
Виходячи iз вище зазначеного, за мету статтi ставимо висвiтлення прикладiв практичної реалiзацiї iдеї наступностi у навчаннi природничим дисциплiнам у закладах загальної середньої освiти та на прикладi знань про зiр
показати важливiсть реалiзацiї iдеї наступностi впродовж навчання у закладах освiти.

Основна частина
Природня спостережливiсть особистостi та подальше знайомство з рiзноманiтними фiзичними явищами викликає зацiкавленiсть, спонукає до практичної та пошукової дiяльностi. Тому перед оточенням дитини постає задача
пiдтримки та мотивацiї пiзнавального iнтересу. При цьому важливого значення набуває принцип наступностi.
Виходячи зi знань про основнi методи пiзнання природи та навколишнього
свiту в цiлому, а саме спостереження та дослiди, варто акцентувати увагу
на перiодичностi їхньої присутностi у життi та дидактичної ваги у навчаннi
особистостi. Так вiд народження дитина сприймає свiт через органи чуття.
Згiдно статистики, 80% iнформацiї надходить через зоровi вiдчуття. Малеча,
сама того не розумiючи, сприймає навколишнiй простiр очима, пiдсвiдомо
«захищає» себе клiпаючи вiями або закриваючи очi у рiзний спосiб, слiдкує
за явищами, що вiдбуваються перемiщуючи погляд завдяки скороченню або
послабленню зорових м’язiв. Далi, саме спостерiгаючи за дiяльнiстю iнших,
копiює та намагається вiдтворити її . . . Набувши у такий спосiб певного досвiду пiзнання свiту, дитина його використовує у закладах дошкiльної освiти,
накопичуючи навички та розширюючи можливостi застосування.
Поступово впродовж навчання знайомлячись iз фiзичними явищами у
природi та побутi школярi 1 – 4 класiв засвоюють їх основнi закономiрностi
та взаємозв’язки мiж ними, набуваючи у такий спосiб початкових знань з фiзики та iнших природничих дисциплiн, якi на сьогоднiшнiй день у навчальнiй
програмi Мiнiстерства освiти i науки стосовно дисциплiн ЗЗСО розподiлилися наступний чином:
1 – 4 — Я дослiджую свiт
5 — Основи здоров’я + Природознавство
6 — Основи здоров’я + Бiологiя + Географiя
7 — Бiологiя + Географiя + Фiзика
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8 – 9 — Бiологiя + Географiя + Фiзика + Хiмiя
10 – 11(12) — Природничi науки
10 – 11(12) — Бiологiя + Екологiя + Географiя + Фiзика + Хiмiя + Астрономiя.
У початковiй освiтi природня активнiсть дитини додатково пiдтримується свiдомим впливом педагога через розширення спектру спостережуваних
явищ та арсеналу засобiв для експериментального дослiдження природи. Так,
вчителем пропонується спостереження штучно модельованих явищ природи
та їх вiзуальне порiвняння iз природнiми або ж дитина отримує можливiсть
власноруч моделювати явище, набуваючи, тим самим, елементарнi навички самопiзнання через дiю. Отже, основи експериментальної дiяльностi, якi
особистiсть отримує на уроках «Я дослiджую свiт», завдяки, перш за все,
органам зору вдосконалюються та усвiдомлюються. Так вiд пiдсвiдомого «використання» зорової дiяльностi органiзму дитина переходить до свiдомого
подальшого її застосування. Отже, з огляду на тему дослiдження, варто звернути увагу на важливiсть не лише iснування зору у людини, що допомагає
пiзнавати свiт, але й на важливiсть та механiзм зорової дiяльностi, як такої.
Розглядаючи наступнiсть навчання через призму знань про око та зiр
варто звернути увагу на розподiл рiзних аспектiв зазначеного питання у
програмах з рiзних навчальних дисциплiн. Так у «Я дослiджую свiт» акцентується увага на вивченнi таких питань: «Як людина пiзнає свiт. Органи
чуття» (1 клас), «Частини тiла людини та їх функцiї» (2 клас), «Органiзм
людини» (3 клас), де здобувачi початкової освiти вперше починають аналiзувати i усвiдомлено вивчати, що таке око, якi його функцiї, а також свiдомо
моделювати дiяльнiсть пов’язану з використанням зорового апарату. До того
ж, цiкавими з точки зору розширення обiзнаностi є вiдомостi про зiр рiзних
живих iстот, що цiлком можуть бути поданi на уроках як додатковий матерiал. У такий спосiб дитина вже у початкових класах набуває елементарних
знань з фiзики та бiологiї.
Наступнi знання про зiр та його використання дитина здобуває на уроках «Основи здоров’я», де зосереджується увага на гiгiєнi зору, важливостi
режиму працi та вiдпочинку, зоровiй гiмнастицi, хворобах зору, а також набуваються практичнi знання з визначення гостроти зору в домашнiх умовах i т.
iн.. Засвоєння iнформацiї стосовно певних норм здоров’я ока вiдбувається через практичне застосування на уроках та в позаурочнiй дiяльностi. Вдалим
прийомом для кращого засвоєння таких знань виступає «пошук помилок»
(яких може бути кiлька одночасно або не бути взагалi) у текстах, вiдео та
малюнках за темою розмови.
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Iз зазначеною вище базою здобувач виходить на вивчення зору на уроках
бiологiї та фiзики, де повною мiрою вивчається механiзм створення зорових
вiдчуттiв, особливостi зорового сприйняття та оптичнi прилади, як елемент,
що невiдривно пов’язаний з оком та здатний лише допомогти, але не замiнити його. Оптичнi прилади слiпiй людинi не допоможуть «побачити» бажане.
Окрiм того, iснує багато приводiв, коли лише якiсний природнiй зiр дозволяє
правильно провести дослiдження та визначити певнi характеристики. Так наприклад, визначення температури розжареного тiла за допомогою пiрометра,
де вiдбувається вiзуальне порiвняння яскравостей тiл, а присутнiсть додаткових оптичних приладiв зменшує точнiсть внаслiдок поглинання та розсiяння
свiтла речовиною використовуваних допомiжних лiнз . . . Пам’ятаючи про те,
що у потоцi вхiдної iнформацiї бiльшiсть становить вiзуальна, до того ж,
саме вона значною мiрою пiдвищує ефективнiсть навчального процесу. Недарма народна мудрiсть говорить, що «Краще один раз побачити, а нiж сто
разiв почути».
Так, вивчення у фiзицi та бiологiї блоку тем «Зiр та око. Око як оптична
система. Кут зору. Зiр i бачення. Акомодацiя. Окуляри. Оптичнi прилади.
Вади зору та їх корекцiя. Астигматизм. Очнi хвороби. Гiгiєна зору. Вплив
екологiчних проблем на здоров’я зору та iн.», учнi здiйснюють опору на попереднi знання, отриманi в курсi початкової школи з предмету «Я дослiджую
свiт» та на другому ступенi з предмету «Основи здоров’я».
Разом iз глибиною вивчення матерiалу ускладнюється i набута база практичних навичок. На початковому етапi учнi знайомляться з елементами
практичного використання таких оптичних приладiв як лупа, окуляри, мiкроскоп. В подальшому вiдбувається вивчення принципу їх дiї та розширюється
спектр оптичних приладiв, «телескопiв рiзних типiв, камери Обскура» та,
вiдповiдно, спектр можливостей їх практичного застосування, що невiдривно
практично пов’язане, перш за все, з вiзуальним пiзнанням свiту та розвитком
науки.
Окрiм того, варто зазначити, що таке концентричне вивчення матерiалу створює в уявi здобувача освiти комплекснiсть знань та усвiдомлення їх
практичної значущостi. Вивчаючи зелене листя на уроках фiзики, бiологiї
та хiмiї вiдбувається засвоєння рiзних аспектiв, що пояснюють їх колiр: фiзика пояснює сприйняттям оком вiдбитих променiв певної частоти, бiологiя
— наявнiстю та взаємодiєю складових речовини, що забезпечують вiдповiдну реакцiю на сонячний спектр, а саме: поглинання тiєї його частини, що не
вiдповiдає частостi зеленого кольору, а хiмiя пояснює хiд та результат певних реакцiй мiж складовими тiєї речовини. Не менш цiкавими для вивчення
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є закономiрностi типу «змiна зеленого» (змiна частоти в межах «зеленого»
спектру) залежно вiд змiни рiзних фiзичних характеристик навколишнього
середовища (температури, атмосферного тиску, вологостi, електромагнiтного
поля), географiчного положення, наявностi корисних копалин та iн.
Не менш цiкавим є знайомство здобувачiв освiти на рiзних етапах навчання з оптичними iлюзiями, що розкривають тiсний зв’язок бiологiї та фiзики
й формують усвiдомлення можливостi рiзнобiчного розгляду та пояснення
одних i тих самих процесiв. Наприклад, «формування» зорового вiдчуття в
оцi, як оптичнiй системi та у мозку, як частинi нервової системи, а також
прояв «iнертностi зору» як фiзичного явища та бiологiчного процесу.
Використання приладiв допомагає людинi отримувати вiзуальну iнформацiю, а вивчення принципу їх дiї — вдосконалювати з метою отримання
можливостей як найглибшого пiзнання свiту. Так, лупа допомагає розгледiти
дрiбнi деталi побуту, сучасний електронний мiкроскоп — дивитися на атом,
а телескоп — зазирнути у мiжзоряний простiр та познайомитися з його особливостями або дослiдити певнi характеристики.
У такий спосiб у свiдомостi особистостi встановлюються причиннонаслiдковi зв’язки, проводяться порiвняння мегасвiту, макросвiту та мiкросвiту. Таким чином, пропедевтичнi знання з фiзики, як фундаментальної
природничої дисциплiни, що закладаються у початковiй школi, через привертання уваги, зацiкавлення, мотивацiю та практичну дiяльнiсть трансформуються у самомотивацiю, свiдоме набуття фундаментальних компетентностей
та навичок подальшої самоосвiтньої дiяльностi впродовж життя.

Висновки
Зазначене вище дає пiдстави стверджувати, що сучасний учитель природничих дисциплiн закладу загальної середньої освiти в своєму методичному
розпорядженнi має повний арсенал засобiв впливу на якiсну органiзацiю навчального процесу та реалiзацiю iдеї наступностi навчання з метою формування стiйких навичок свiдомої подальшої самоосвiтньої дiяльностi особистостi
впродовж життя. А саме:
— В межах навчальної дисциплiни змiнювати послiдовнiсть вивчення тем
та погодинний їх обсяг, узгоджуючи при цьому вiдповiднiсть змiсту рiзних
навчальних предметiв;
— Послiдовнiсть навантаження, що заснована на природностi розвитку
здобувача забезпечує посильнiсть та зрозумiлу практичнiсть матерiалу;
— Iнтеграцiя знань рiзних навчальних дисциплiн сприяє урiзноманiтненню завдань практичного спрямування.
Реалiзацiя принципу наступностi навчання забезпечує:
197

ISSN 2413-2667 (Print), ISSN 2415-3079 (Online)

— кращу адаптацiю школярiв при переходах вiд початкової до середньої
та вiд середньої до старшої школи,
— допомогу учителю у правильнiй послiдовнiй органiзацiї навчального
процесу на рiзних ступенях освiти,
— пiдвищення мотивацiї до навчання та формування предметної компетентностi з циклу навчальних дисциплiн ЗЗСО: «Я дослiджую свiт»,
«Основи здоров’я», «Природознавство», «Бiологiя», «Фiзика», «Астрономiя»,
«Природничi науки»,
— свiдоме ставлення здобувачiв до набуття знань з природничих наук та
загальних освiтнiх компетентностей в цiлому.
Основи знань з природничих дисциплiн, набутi ще до початку їх вивчення
згiдно державних освiтнiх програм значною мiрою полегшують їх опанування
в подальшому.
Зазначенi шляхи вирiшення проблеми реалiзацiї принципу наступностi
навчання не є вичерпними. Подальшого розгляду вимагає створення iнтегрованих тематичних курсiв та виваженого їх впровадження у навчальний
процес з урахуванням специфiки викладання окремих тем кожної з природничих дисциплiн. Отже, перспективу подальшої роботи доцiльно визначити
дослiдженням можливостей максимального проектування набутих загальних
знань про природу та її пiзнаванiсть на органiзацiю подальшого вивчення
конкретних природничих дисциплiн з метою надання максимальних можливостей особистостi для набуття свiдомих предметних компетентностей та
загального розумiння пiзнаваностi свiту й механiзмiв його наукового дослiдження.
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Realizing the idea of education continuity through natural sciences
learning
The article is devoted to highlighting the main problems of implementing the
idea of continuity in education and the formation of basic skills in organization the
continuity of a person education throughout life.Their naturalness in the formation of a conscious, comprehensively developed and competent personality has been
proved. By the example of students mastering the knowledge about «Eye. Vision.
Optics» the possibilities of practical implementation of the idea of continuity during training in institutions of general secondary education have been highlighted.
The considered examples of practical tasks that can motivate the study of these
topics, prove, however, their importance and signiﬁcance for students.
Keywords: naturalness, nature conformity, consistency, continuity, a step
of complexity, educational process, property, practicality.
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