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Міждисциплінарний підхід  

як засіб реалізації основних дидактичних принципів навчання 
 
Міждисциплінарний підхід має значну кількість переваг, які зумовлюють необхідність його 

застосування у технічних ВНЗ під час вивчення дисципліни «Іноземна мова». У статті наведено 
перелік нещодавніх досліджень російських вчених щодо міждисциплінарної інтеграції, подано 
перелік переваг та доведено загальну високу ефективність міждисциплінарного підходу до 
навчання студентів іноземної мови. З’ясовано, що обрання цього підходу за основу відкриває нові 
можливості реалізації дидактичних принципів навчання на заняттях з іноземної мови. У роботі 
описано реалізацію принципів міжпредметної координації, систематичності та послідовності, 
науковості, професійної спрямованості, наочності, посильності, міцності, свідомості, 
активності, виховного навчання, доступності, урахування індивідуальних особливостей та 
міжкультурної взаємодії в межах міждисциплінарного підходу. Врахування принципів 
продемонстровано на прикладі навчання студентів хіміко-технологічного факультету 
Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». У цьому 
ВНЗ студенти опановують іноземну мову протягом усього періоду навчання та вивчають такі 
кредитні модулі: «Вступ до загальнотехнічної іноземної мови»; «Іноземна мова 
загальнотехнічного спрямування»; «Іноземна мова професійного спрямування»; «Іноземна мова для 
професійно орієнтованого спілкування. Ділове мовлення»; «Іноземна мова для науковців 1»; 
«Іноземна мова для науковців 2»; «Іноземна мова професійного спрямування (поглиблено)». 

Ключові слова: дидактичні принципи навчання, міждисциплінарний підхід, іноземна мова, 
хіміко-технологічний факультет, професійна компетентність.  

 
Постановка проблеми у загальному вигляді... Необхідність підвищення рівня іншомовної 

комунікативної компетентності як складника професійної компетентності фахівців технічних 
спеціальностей зумовлює важливість удосконалення методологічної основи навчання іноземної 
мови. Останнім часом спостерігається тенденція до посилення професійної орієнтованості дисциплін 
гуманітарного циклу. Це створює сприятливі умови для вивчення особливостей застосування 
міждисциплінарного підходу під час вивчення іноземної мови. Саме такий підхід здатен збільшити 
мотивацію студентів до опанування ними іноземної мови.  

Світова спільнота також прийшла до розуміння необхідності впровадження 
міждисциплінарного підходу. Свідченням цього є обговорення проблематики міждисциплінарності 
на міжнародних конференціях та семінарах в усьому світі. Серед останніх подій варто відзначити 
семінар «Interdisciplinary approach in teaching and learning to promote learners creativity and 
entrepreneurship skills» (Латвія, 2014 р.); конференції «Interdiscipline and Transdiscipline: Challenges 
in the XXI Century» (Аргентина, 2015 р.) та «21st International interdisciplinary conference on the 
environment» (CША, 2015 р.) тощо. Це свідчить про важливість подальшого дослідження цієї теми та 
практичного застосування міждисциплінарного підходу в технічних ВНЗ України.  

Аналіз досліджень і публікацій… Питання міждисциплінарності розглядається у працях 
значної кількості сучасних учених, серед яких Яфизова Р.А. (на прикладі дисциплін «Математика» 
та «Інформатика», 2013 р.), Копосова Е.Г. (під час вивчення математики, 2010 р.), Шибаєв В.П. 
(моделювання та організація міждисциплінарної інтеграції, 2008 р.), Бреднева Н.А. (проектна 
діяльність в умовах міждисциплінарної інтеграції, 2009 р.), Голубєв Ю.В. (формування 
комунікативної компетентності курсантів, 2013 р.), Зеленкова О.В. (формування педагогічної 
компетентності, 2014 р.), Перехожева О.В. (формування професійної компетентності студентів 
технічних ВНЗ, 2012 р.). Низка досліджень міждисциплінарної інтеграції здійснена на прикладі 
дисципліни «Іноземна мова». Авторами таких досліджень є Стеняшина Н.Л. (розвиток 
комунікативної культури майбутніх менеджерів, 2012 р.), Сочнева А.Ю. (формування інтегративних 
компетенцій студентів технічного ВНЗ з використанням Інтернет-технологій, 2011 р.), Попова Н.В. 
(формування інтегративних компетенцій багатопрофільного ВНЗ з використанням 
лінгвокомп’ютерних завдань та проектів, 2011 р.). Незважаючи на важливість та ґрунтовність цих 
досліджень, питання додаткового вивчення дисципліни «Іноземна мова» в технічному ВНЗ в межах 
міждисциплінарного підходу залишається відкритим. Зокрема, пояснення потребує врахування 
дидактичних принципів навчання в межах обраного підходу.  
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Формулювання цілей статті… Метою статті є опис реалізації основних дидактичних 
принципів навчання, зокрема, міжпредметної координації, систематичності та послідовності, 
науковості, професійної спрямованості, наочності, посильності, міцності, свідомості, активності, 
виховного навчання, доступності, урахування індивідуальних особливостей та міжкультурної 
взаємодії в межах міждисциплінарного підходу. 

Виклад основного матеріалу… Посилення професійної орієнтованості дисципліни «Іноземна 
мова» можна продемонструвати на прикладі Національного технічного університету України «КПІ» 
(див. табл. 1) 

Таблиця 1 
Назва дисциплін та кредитних модулів 

Назва дисципліни Назва кредитного модуля Курс 
«Вступ до загальнотехнічної іноземної мови» 1 

«Іноземна мова» «Іноземна мова загальнотехнічного 
спрямування» 2 
«Іноземна мова професійного спрямування» 3 «Іноземна мова професійного 

спрямування» «Іноземна мова для професійно орієнтованого 
спілкування. Ділове мовлення» 

4 

«Іноземна мова для науковців 1» 5 «Іноземна мова професійного 
спрямування (поглиблено) для 
магістрів» 

«Іноземна мова для науковців 2» 6 

«Іноземна мова професійного 
спрямування (поглиблено) для 
спеціалістів» 

«Іноземна мова професійного спрямування 
(поглиблено)» 

5 

Як видно з табл. 1, вже на першому курсі передбачається вивчення загальнотехнічної іноземної 
мови, що, наприклад, на хіміко-технологічному факультеті передбачає опанування загальної хімії 
засобами іноземної мови. Окрім того, зазначені у освітньо-кваліфікаційних характеристиках вміння 
є також міждисциплінарними і формуються вони під час вивчення не окремих дисциплін [1; 3], а 
взаємопов’язаного циклу професійної та практичної підготовки майбутніх хіміків. Таким чином, 
виникає необхідність формування у випускників ВНЗ інтегративних компетентностей [3, с.4], що 
дасть їм змогу бути повноправними учасниками сучасної наукової спільноти.  

Питання міждисциплінарного навчання широко обговорювалося у США ще з 1890-х рр. [7]. 
Завдяки дослідженням Hilda Taba (1966) та інших науковців воно знову набуло актуальності, адже 
підхід, орієнтований на вивчення однієї дисципліни, не дозволяє проникнути в суть певного явища 
[5], подивитися на нього під різними кутами зору, об’єктивно оцінити та проаналізувати отриману 
інформацію.  

Так, в кінці 1980-х років більшість науковців дійшли висновку, що міждисциплінарне навчання 
здатне покращити засвоєння окремих дисциплін, а не витіснити їх [8]. Відтоді головним завданням 
викладачів є добір таких зв’язків між дисциплінами, які здатні викликати мислення вищого 
порядку, відкидаючи слабкі зв’язки, які можуть спровокувати когнітивний дисонанс [6]. Поняття 
когнітивного дисонансу вперше визначено Леоном Фестінґером у 1956 р. Науковець пояснював його 
як внутрішній психологічний конфлікт, який виникає у свідомості людини внаслідок зіткнення 
суперечливих знань та переконань, коли існування одного явища заперечує інше.  

Міждисциплінарний підхід значно пришвидшив розвиток науки загалом. Так, на межі різних 
дисциплін виникли міждисциплінарні науки, наприклад, матеріалознавство, фізична хімія, 
екологія, психолінгвістика тощо. Окрім того, в Україні існує громадська організація 
«Міждисциплінарна Академія Наук України», одним із завдань якої є сприяння впровадженню 
наукових досягнень у навчальний процес, обмін інформацією з зарубіжними організаціями та 
вченими з різних країн тощо.  

Міждисциплінарний підхід має значну кількість переваг серед яких: 
 мотивація студентів до вивчення певної дисципліни, ґрунтовного осмислення та порівняння, 

застосування отриманих знань на практиці; 
 можливість по-новому представити вже відомий матеріал [7];  
 розширення кругозору, підвищення самостійності та творчості студентів [4];  
 інтеграція набутих знань, навичок та вмінь в одне ціле та сприйняття засвоєного протягом 

усього навчання матеріалу як нерозривної єдності;  
 можливість реалізувати головні дидактичні принципи навчання.  
Враховуючи специфіку викладання іноземної мови у вищих технічних навчальних закладах, 

вважаємо за доцільне додати також такі переваги: 
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 підготовка нової теми сприяє співпраці між викладачами гуманітарних та технічних 
дисциплін, об’єднує їхні зусилля, допомагає розглянути подібні теми з різних точок зору, уникаючи 
простого дублювання матеріалу під час вивчення різних дисциплін;  

 міждисциплінарні теми та ситуації дають можливість для викладача іноземної мови оновити 
існуючий зміст навчання; дібрати більш широкий спектр соціальних ролей, мовного та 
мовленнєвого матеріалу для формування у студентів іншомовної комунікативної компетентності; 

 підготовка заняття на основі міждисциплінарного підходу сприяє розвитку творчого мислення, 
розробці нових цікавих вправ, стимулює професійний ріст викладачів.  

Однією з переваг міждисциплінарного підходу визначено реалізацію ним основних 
дидактичних принципів навчання. Перш за все, міжпредметної координації, що забезпечує 
взаємодію викладання різних дисциплін, узгодження їхніх тем та навчальних програм. В 
результаті цього забезпечується також принцип систематичності та послідовності введення 
навчального матеріалу та формування необхідних навичок і вмінь.  

Принцип науковості реалізується в урахуванні даних сучасних наук, пов’язаних зі 
спеціальністю студентів, а також наук про мову, особливості спілкування, теорію навчання тощо. 
Наприклад, для навчання студентів хіміко-технологічного факультету ВНЗ це хімія, медицина, 
фізика, фармація, біологія, товарознавство, геологія, екологія, астрономія, історія, cільське 
господарство, технології, а також психолінгвістика, педагогіка, риторика тощо.  

Використання іншомовного матеріалу фахового спрямування забезпечує принцип професійної 
спрямованості. Завдяки цьому принципу на занятті з іноземної мови порушуються теми дисциплін 
професійної та практичної підготовки майбутніх хіміків, відбувається обговорення та вирішення 
наукових, виробничих, соціальних, економічних, екологічних проблем [4], моделювання ситуацій 
професійної діяльності. Все це сприяє урахуванню професійних інтересів студентів, оволодінню 
ними мовою спеціальності, особливостями спілкування спеціалістів обраної сфери діяльності і, як 
наслідок, успішному оволодінню обраною професією. 

Принцип наочності в межах міждисциплінарного підходу передбачатиме використання на 
занятті з іноземної мови схем, фотографій, моделей тощо, які демонструють зв’язки різних 
дисциплін. Принцип посильності реалізується шляхом урахування раніше набутих знань, навичок, 
умінь, акцентуванні уваги спочатку на міждисциплінарній проблемі, потім на соціальному 
контексті та, врешті-решт, – на переконливій рольовій грі. Це допоможе уникнути надмірних 
труднощів під час опанування іншомовного матеріалу.  

Реалізація принципу міцності передбачає використання на занятті з іноземної мови цікавого 
для студентів матеріалу, елементів драматизації та гумору, творчих завдань, повторення 
навчального матеріалу в нових ситуаціях тощо. Наприклад, для студентів хіміко-технологічного 
факультету цікавими міждисциплінарними темами можуть бути Packing of M & Ms, Trans Fats, які, 
перш за все, демонструють зв'язок хімії з товарознавством; The Human Genome Project, 
Transmutation, які розкривають зв'язок хімії та біології; Managing Nuclear Wastes, The Plastics  ̶ хімії 
з екологією; Green Building; Nanotechnology  ̶ хімії та технології тощо.  

Принцип свідомості реалізується завдяки пропонуванню студентам самостійно дібрати 
міждисциплінарну тему, пояснити зв’язки з іншими дисциплінами, продемонструвати їх на 
прикладах тощо. Реалізацію принципу активності можна здійснити шляхом надання можливості 
студентам проявити себе як унікальну активну особистість з власним підходом до вирішення 
міждисциплінарних проблем. Тут у нагоді будуть проведення опитування, підготовка проекту, 
презентації та інші завдання, які здатні забезпечити емоційну та мовленнєву активність студентів 
на занятті іноземної мови.  

Принцип виховного навчання в межах міждисциплінарного підходу реалізується шляхом 
допомоги студентам подолати надмірну сором’язливість, агресивність, пригніченість, 
меркантильність, байдужість і, навпаки, стимулюванні особистісного та професійного розвитку, 
активності, самостійності, ініціативності, ввічливості, взаємодопомоги. Позитивне спілкування на 
занятті з іноземної мови збагачує виховний процес емоційними переживаннями та особистісним 
змістом. 

Також необхідним є формування ціннісних орієнтацій студентів, а саме патріотичності, 
освіченості, поваги до історичних, культурних, духовних надбань України та інших країн, 
відповідальності, чесності, толерантності, тощо. Організація міждисциплінарних екскурсій, 
наприклад, на водоочисну станцію або підприємство, де виконуються операції, пов’язані з 
хімічними процесами, сприяє формуванню у студентів цінностей краси природи, здоров’я тощо. 
Представлення міждисциплінарних проектів або тем, наприклад, для хіміко-технологічного 
факультету Art in chemistry, Chemistry in everyday life, The chemistry of health тощо, сприяють 
формуванню цінностей творчості, краси мистецтва, здорового харчування, продуктивного життя 
тощо.  
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Принцип доступності забезпечується мовним та мовленнєвим матеріалом, його відповідністю 
рівню володіння мовою студентами. Під час реалізації цього принципу викладачу іноземної мови 
варто контролювати засвоєння студентами матеріалу, а також використовувати навчання у 
співпраці [2]. Задля реалізації принципу колективності слід використовувати різні режими 
роботи, а саме в парах, міні групах та з групою. Ефективним є також використання «мозкового 
штурму», діаграм Ісікави, які стимулюють генерацію творчих ідей студентами.  

Принцип урахування індивідуальних особливостей передбачає надання раціональної допомоги, 
яка відповідає рівню знань та труднощам, які виникають у студентів, обізнаність з індивідуальними 
особливостями студентів. Реалізація принципу міжкультурної взаємодії відбуватиметься шляхом 
включення зразків мовлення представників різних країн, американського та британського варіанту 
англійської мови та вправ, які передбачають аналіз стандартів комунікативної поведінки під час 
англомовного спілкування, відмінності культур фахівців хімічної галузі різних країн тощо. 

Висновки… Міждисциплінарний підхід сприяє реалізації усіх дидактичних принципів 
навчання, стимулює викладача до оновлення змісту навчання, збагачення його цікавими та 
актуальними міждисциплінарними темами, новими соціальними ролями та комунікативними 
ситуаціями. Перспективами подальших досліджень є опис практичної реалізації 
міждисциплінарного підходу на заняттях іноземної мови.  
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Summary 
Yuliia Olizko 

Application of the Main Didactic Principles for Foreign Language Teaching with the Help of the 
Interdisciplinary Approach 

An interdisciplinary approach has a big number of different advantages which cause the necessity to apply it in 
all technical institutions of higher education. The list of recent dissertations of Russian scientists on interdisciplinary 
integration is provided in the article and general efficiency of application of this approach in foreign language 
teaching is proved as well. It is found out that teaching based on an interdisciplinary approach opens new 
opportunities in application of all didactic principles in the English language classes. Implementation of such 
principles as intersubject coordination, systematic teaching, scientific orientation, presenting teaching matters visible, 
didactic reduction, securing results, comprehensibility, activity, upbringing, access, individuation and intercultural 
interaction was studied in the article. Application of these principles were described using the example of teaching 
students of chemical technology faculty in the National Technical University of Ukraine «Kyiv Politechnic Intitute». In 
this higher education institution students learn English for 6 years studying these modules: Introduction to English 
for General Engineering, English for General Engineering, English for Specific Purposes, English for Professional 
Communication. Business English, English for Specific Purposes (Advanced), English for Scientists 1, English for 
Scientists 2. 

Key words: didactic principles in teaching, interdisciplinary approach, foreign language, faculty of chemical 
technology, professional competence.  
Дата надходження статті: «24» березня 2015 р. 
Стаття прийнята до друку: «15» квітня 2015 р. 
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Теоретико-методологічні та технологічні засади  
спрямованого розвитку освітніх систем 

 
Розкрито теоретико-методологічні та технологічні засади спрямованого розвитку освітніх 

систем. Визначено і введено в науковий обіг дефініцію «спрямований розвиток» освітніх систем як 
процес їх змінювання за обраним напрямом, встановленого змісту і тривалості. Обґрунтовано 
використання спрямованого розвитку освітніх систем як ефективного механізму їх 
реформування. Установлено, що теоретико-методологічними засадами спрямованого розвитку 
освітніх систем є вихідні положення та похідні наслідки теорії БМ-систем («систем без меж»). 
Доведено, що цілеспрямоване поширення того чи іншого порядку на локальному, модульному або 
загальносистемному рівнях забезпечується шляхом розроблення та вчинення окремих 
управлінських дій (акцій) у вигляді інноваційних цільових проектів як носіїв цього порядку або їх 
узгоджених сукупностей − каскадних програм розвитку. З’ясовано, що як засіб забезпечення 
спрямованого розвитку освітніх систем доцільно використовувати технологію проектно-
цільового управління розвитком освітніх систем. 

Ключові слова: спрямований розвиток, управління розвитком за принципами 
організаційної культури, інноваційний цільовий проект, технологія проектно-цільового 
управління розвитком освітніх систем. 

 
Постановка проблеми у загальному вигляді та аналіз досліджень і публікацій… Дослідження 

проблем розвитку систем загальної середньої освіти є новим напрямом наукових пошуків. У 80-90-х 
рр. ХХ ст. та на початку ХХІ ст. проблеми управління розвитком навчальних закладів системи 
загальної середньої освіти досліджували українські та російські вчені Л.Даниленко, І.Жерносек, 
В.Зоц, Л.Калініна, Н.Клокар, В.Лазарєв, В.Мадзігон, Н.Нємова, Н.Островерхова, М.Поташник, 
Д.Рум’янцева та ін. Функціонування і розвиток регіональних систем освіти досліджували 
М.Дарманський, Г.Єльникова, Л.Ващенко, П.Третяков та ін. 

Але проблема теорії і практики реформування освітніх систем, створення теоретичного і 
технологічного забезпечення розвитку системи загальної середньої освіти за обраною траєкторією, її 
руху (саморуху) до нових прогресивних організаційних форм залишається ще недостатньо 
дослідженою. Через надзвичайну складність ця проблема не була предметом системного 
дослідження та широкомасштабного педагогічного експерименту. 


