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МІЖПРЕДМЕТНА ІНТЕГРАЦІЯ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН ЯК
ЗАПОРУКА ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ ТА ПРЕДМЕТНИХ
КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ
Пшенична Н.С.
кандидат педагогічних наук
Бердянський державний педагогічний університет
Саричева Ю.Р.
здобувач освіти
Бердянський державний педагогічний університет
Формування уявлення про окремі хімічні речовини часто здійснюється
зовсім не на уроках хімії. Вчитель біології має на високому науковому рівні
вміти пояснити окремі питання фізики, а хімік – бути обізнаним у особливостях
протікання фотосинтезу.
Однією з тем, яка є яскравим прикладом міжпредметної інтеграції, є тема з
курсу біології 8 класу «Обмін речовин і перетворення енергії в організмі
людини. Їжа та її компоненти». З методичної точки зору цікавим є підхід до
викладання ключових питань цієї теми, оскільки вони безпосередньо
торкаються хімії та окремих питань фізики.
Незважаючи на те, що про склад їжі учні знають ще з початкової школи, у
курсі біології 8 класу вчитель має поглибити та розширити це уявлення,
доповнити його обізнаністю щодо хімічного складу продуктів харчування.
Таким чином, на уроці біології учні мають згадати, що їм відомо про білки,
вуглеводи та жири. Слід актуалізувати поняття «речовина», з яким діти
знайомилися у курсі хімії та фізики; з курсу біології 6 класу згадати термін
«глюкоза», «крохмаль», «целюлоза»; з курсу біології 7 класу – термін
«глікоген».
Не можна не звернути увагу на те, що у темі уроку зустрічаються два
фундаментальних поняття – речовина та енергія. Перше з них є ключовим для
хімії, друге – для фізики.Аби сформувати в учнів правильне уявлення про
метаболізм як сукупність асиміляції та дисиміляції, що єпротилежними за
сутністю процесами, доцільно пов’язати у їх свідомості поняття про речовину
та енергію. Так, речовиною є вид матерії, який характеризується масою та
складається з елементарних частинок – електронів, протонів, нейтронів; енергія
визначається як загальна кількісна міра руху і взаємодії всіх видів матерії. На
цьому етапі учні мають зрозуміти, яким чином енергія потрапляє у організм
людини, що є першоджерелом енергії для будь-якої живої системи. Доцільно
згадати, що являє собою процес фотосинтезу: актуалізувати уявлення про те,
що завдяки потраплянню квантів світла на листочки, які містять пігмент
хлорофіл, та за участі води і вуглекислого газу рослини синтезують органічну
речовину – вуглеводи (глюкозу, крохмаль), білки та жири. Ці речовини
відкладаються у різних частинах зелених рослин та є першою ланкою у будьякому ланцюгу живлення. Таким чим, ми пояснюємо учням, що енергія
перетворюється з одного виду на інший (енергія квантів світла у хімічну) та
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потрапляє у живий організм у разом з речовиною. Потім в процесі розщеплення
білків, жирів та вуглеводів у травній системі людини ця енергія вивільняється,
акумулюється у вигляді молекул АТФ та перетворюється на інші види –
теплову, механічну тощо. Вивільнення енергії здійснюється шляхом окиснення
речовин (знову процес суто хімічний) у клітинах за участі або без участі кисню,
що, в свою чергу, призводить до утворення кінцевих продуктів – води та
вуглекислого газу.
Подібні до цього уроки відкривають широкі можливості до формування
предметних та ключових компетентностей учнів, реалізації наскрізних
змістових ліній. Зокрема, на уроці формується знаннєвий компонент
предметної компетентності (учень повинен знати компоненти їжі (білки, жири,
вуглеводи), їх хімічний склад (амінокислоти, гліцерин та жирні кислоти,
моносахариди), джерело надходження у організм (рослинне чи тваринне
походження), енергетичну цінність; розуміти, у якій частині травної системи
відбувається розщеплення тієї чи іншої групи харчових хімічних речовин;
розуміти харчові та енергетичні потреби людини; розуміти взаємозв’язок між
поняттями «речовина» та «енергія»); діяльнісний компонент предметної
компетентності (учень повинен уміти аналізувати харчовий раціон, оперувати
поняттями «обмін речовин», «енергетичні потреби», називати компоненти їжі,
характеризувати склад харчових продуктів, їжу як джерело енергії, особливості
обміну речовин та перетворення енергії в організмі людини, харчові й
енергетичні потреби людини, пояснювати функціональне значення для
організму білків, жирів, вуглеводів); ціннісний компонент предметної
компетентності (учень має
висловлювати судження щодо значення
збалансованого харчування для нормального розвитку і збереження здоров’я;
обґрунтовувати судження про значення білків, жирів і вуглеводів рослинного і
тваринного походження в раціоні підлітка; оцінювати значення метаболізму
для нормального функціонування організму). Урок сприяє розвитку ключових
компетентностей (уміння спілкуватися державною мовою, математична
компетентність, основні компетентності у природничих науках та технологіях,
інформаційно-цифрова компетентність, уміння вчитися впродовж життя,
ініціативність та підприємливість, екологічна грамотність та здорове життя).
Таким чином, нескладна на перший погляд тема є важливою ланкою у
формуванні природничої картини світу учня: він має усвідомити єдність
неживої та живої природи, яка стає можливою завдяки обміну речовини та
енергії.
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ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ МЕДІАОСВІТИ
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Вся історія методики навчання хімії є переконливим підтвердженням
того, що зміни, які відбуваються в житті суспільства, впливають на пошук
шляхів
вдосконалення
навчально-виховного
процесу.
В
центрі
увагиметодистів-хіміків завжди були і залишаються засоби і способи
трансляції навчальної інформації. Однак, поза увагою методистів-дослідників
залишилась одна суттєва обставина: інтенсивний розвиток засобів масової
інформації та комунікацій, яким відзначився кінець XX і початок XXI ст.
При цьому школа протягом тривалого часу залишається пасивним
спостерігачем змін, що відбуваються, ніяк не вмішуючись у формування
інформаційних інтересів та потреб своїх учнів.
Все це робить актуальним дослідження шляхів розв’язання
суперечності між впливом повідомлень засобів масової інформації на
формування в школярів наукової картини світу і відсутністю чітко
розроблених механізмів педагогічного впливу на цей процес.
В методиці навчання хімії все більш чітко простежується розрив між
необхідністю включення елементів медіаосвіти, яка має величезний
інформаційний, дидактичний та психологічний потенціал, в змістову та
процесуально-діяльнісну структури навчально-виховного процесу і
нерозробленістю шляхів, способів та умов поєднання з курсом хімії, що й
становить проблему дослідження.
Окремі елементи медіаосвітив процесі вивчення хімії можна віднайти в
дослідженнях І.І.Базелюк, Н.М.Буринської, Г.А. Лашевської, О.С. Максимова
та ін. Однак ці дослідники не ставили за мету розв’язання суперечності між
засобами масової інформації та школою.
Аналіз довідкової літератури та публікацій з теми дослідження
засвідчив, що поняття медіаосвіти доволі багатогранне і неоднозначне. За
робоче нами було вироблено таке трактуваннямедіаосвіти: це практична
спільна діяльність вчителя та учнів щодо підготовки дітей та підлітків до
використання засобів масової інформації і до розуміння ролі ЗМІ в культурі
та сприйнятті світу, а також щодо формування навичок критичної та
ефективної роботи з інформацією ЗМІ.
Під медіатекстом ми розуміли інформацію, що передається каналами
ЗМІ та комунікацій (книги, преса, театр, кінематограф, радіо, телебачення,
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