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МІЖПРЕДМЕТНІ ЗВ'ЯЗКИ ЯК ЧИННИК ОПТИМІЗАЦІЇ 

ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ У ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ 

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 

 

Сьогодні у зв'язку із збільшенням об'єму інформації, який підлягає 

засвоєнню в період навчання у ПТНЗ, а також з необхідністю підготовки 

студентів до самоосвіти, важливе значення набуває вивчення ролі 

міжпредметних зв'язків. 

Проблему міжпредметної інтеграції, можна віднести до числа 

традиційних, що стали вже класичними проблемами педагогіки. Її 

вивченню присвячені праці Ж.Ж.Руссо, Песталоцці,  Л.Н.Толстого, 

 Дж.Дьюі, П.Р.Атутова, С.Я.Батишева, О.Ф.Федорова, В.А.Кондакова, 

П.Н.Новікова, І.Д.Звєрєва, В.Н.Максимової, Н.А.Сорокіна, П.Г.Кулагіна, 

В.Т.Фоменка та інших. 

Міжпредметні зв'язки в навчанні відображають комплексний підхід 

до виховання і навчання, дозволяють вичленувати як головні елементи 

змісту освіти. Вони формують конкретні знання студентів ПТНЗ, 

розкривають гносеологічні проблеми, без яких неможливе системне 

засвоєння основ наук. Міжпредметні зв'язки включають студентів в 

оперування пізнавальними методами, що мають загальнонауковий 

характер (абстрагування, моделювання, узагальнення,  аналогія та інші). 

Вирішення проблеми міжпредметних зв’язків відіграє важливу роль 

при визначенні змісту, методів і організації процесу навчання. Особливо 

важливого значення набуває вона для середніх професійно-технічних 

училищ, в яких навчально-виховний процес повинен будуватися на основі 

органічного поєднання загальної і професійно-технічної освіти. 

«Міжпредметні зв’язки» – це вираження фактичних зв’язків, що 

встановлюються в процесі навчання або в свідомості студента, між 

різними навчальними предметами[1]. 

Міжпредметні зв’язки мають дві сторони – об’єктивну і суб’єктивну. 

Об’єктивна сторона міжпредметних зв’язків знаходить вираження в 

визначенні змісту навчання і враховується при розробці навчальних 

планів, програм, складанні підручників, навчальних і методичних 

посібників по відповідних навчальних предметах.  

Суб’єктивна сторона міжпредметних зв’язків здійснюється 

викладачами в процесі навчання. 

Для підвищення якості освіти та оптимізації процесу навчання через 

здійснення змістовної і діяльнісної інтеграції навчальних дисциплін 

необхідне рішення наступних задач: узгодження з викладачами різних 

дисциплін можливих тем або питань для їх сумісного вивчення;  
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визначення переліку міжпредметних зв'язків між навчальними 

дисциплінами; внесення змін в тематичне і поурочне планування; вивчення 

інтересів студентів до предмету, підвищення їх активності в пізнавальній 

діяльності; поповнення педагогічного досвіду різними технологіями, 

методиками, формами і методами організації пізнавальної діяльності на 

заняттях[2]. 

Використовування інтеграційних тем і міжпредметних зв'язків 

відображається в тематичному плануванні і вбудовується в проект заняття. 

Важливо розуміти, що інтеграційні теми і міжпредметні зв'язки 

можна використовувати на різних етапах сучасного заняття: актуалізації 

знань, вивчення нового матеріалу, перевірки і закріплення вивченого 

матеріалу, домашнього завдання і навіть при контролі знань.  

При розробці і організації навчальних занять необхідно 

дотримуватись принципів: 

- свободи вибору: в будь-якій повчальній або управляючій дії, де 

тільки можливо, надати студенту ПТНЗ право вибору; 

- відвертості: не тільки давати знання - але ще і показувати їх межі. 

Ставити перед студентами проблеми, рішення, яких лежать за межах 

курсу, що вивчається.; 

- діяльності: освоєння студентами знань, умінь, навиків переважно в 

діяльнісній формі; 

- зворотного зв'язку: забезпечити моніторинг процесу навчання за 

допомогою розвинутої системи прийомів зворотного зв'язку; 

- ідеальності: максимально використовувати можливості, знання, 

інтереси студентів з метою підвищення результативності навчання і 

зменшення викладачем витрат часу в процесі освіти[1]. 

Шляхи здійснення даних напрямів можуть бути 

найрізноманітнішими. А вибрані форми і методи організації навчального 

процесу сприяють різносторонньому використанню міжпредметних 

зв'язків. Останні спонукають до пошуку нових методик, що вимагають 

взаємодії викладачів різних предметів. Викладач не повинен діяти 

поодинці, а працювати в співдружності з своїми колегами. 

Таким чином, використання міжпедметних зв'язків на заняттях у 

професійно-технічних навчальних закладах дозволяє: підвищити 

мотивацію студентів до вивчення предмету; краще засвоїти матеріал, 

підвищити якість знань; активізувати пізнавальну діяльність студентів на 

заняттях; полегшити розуміння студентами явищ і процесів, що 

вивчаються; аналізувати, зіставляти факти з різних областей знань; 

здійснювати цілісне наукове сприйняття навколишнього світу; 

якнайповніше реалізувати професіонально-освітні можливості кожного 

студента. 
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ТИПИ СУБ'ЄКТА-КОНЦЕПТОНОСІЯ  «DREAM»  

У БРИТАНСЬКІЙ І АМЕРИКАНСЬКІЙ КУЛЬТУРАХ 

 

В основі сучасної цивілізації лежить різноманіття культур. При 

цьому кожна культура має свою мовну свідомість, тобто в кожному 

мовному колективі існує своя система сприйняття світу. Вона формується 

у свідомості носіїв у процесі практичної діяльності людей на основі їх 

власного досвіду й традицій, які були успадковані ними раніше. В основі 

світогляду й світорозуміння лежить своя система предметних значень, 

соціальних стереотипів, когнітивних схем. Тому свідомість людини 

завжди етнічно обумовлена: бачення світу одним народом не можна 

«перекодувати» перевести на мову культури іншого народу. 

Кожен етнос, кожне культурне співтовариство по-своєму членує 

світ, тобто має свій спосіб концептуалізації. Під концептуалізацією 

розуміється один з «найважливіших процесів пізнавальної діяльності 

людини, що полягає в осмисленні   інформації, що й приводить до 

утворення концепту, концептуальних структур і всієї концептуальної 

системи в мозку людини». Кожен мовний колектив має особливу картину 

світу, і індивід вибудовує зміст висловлення, ґрунтуючись на даній 

картині світу, у чому й виражається особливість людського розуміння 

світу, зафіксованого в мові. 

Дослідженням концепту «Dream» займалися як вітчизняні так і 

зарубіжні вчені-мовознавці Бєрстєнєв Г.І., Сєргєєв С.А., Лакофф,  

Кларк Е. В. 

Розглянутий нами концепт «Dream», який є одиницею колективного 

знання, закріплений у мовній свідомості носіїв англійської мови. Оскільки 

даний концепт актуалізується в мовній свідомості людини, що сприймає 

свій внутрішній світ, то цей концепт слід розглядати як особистісний 

концепт. Зазначений концепт пов'язаний із внутрішнім світом конкретної 

людини стосовно до конкретної ситуації. Концепт “Dream” містить у собі 

знання, уяву, думки носіїв англійської мови про внутрішні, психічні 


