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ФОРМУВАННЯ СВІТОГЛЯДНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
ОСОБИСТОСТІ ЯК ПРОБЛЕМА ІНТЕГРАЦІЇ
ПРИРОДНИЧИХ ПРЕДМЕТІВ
У ПРОФІЛЬНІЙ СЕРЕДНІЙ ОСВІТІ
На основі принципу доповнюваності освітніх парадигм здійснено аналіз теоретичних та
практичних аспектів формування світоглядної компетентності особистості у профільній середній
освіті засобами інтеграції природничих предметів. Актуальність обраної проблеми полягає у недостатній готовності вчителів природничих предметів до реалізації методологічної складової інтегрованого курсу « Природничі науки. 10-11 клас» в умовах упровадження у вітчизняній освіті компетентнісного підходу, про що свідчать наведені результати опитування. Здійснено аналіз проектів
освітніх програм, навчально-методичного забезпечення інтегрованого курсу «Природничі науки
10-11 клас» щодо ступеню спрямованості на формування світоглядної компетентності.
Ключові слова: інтеграція, механізми інтеграції, освітня парадигма, світогляд, світоглядна компетентність.
Постановка проблеми. Одним із напрямків змін в освітньому процесі в умовах реформи загальної середньої освіти в Україні є запровадження інтеграції навчальних предметів,
зокрема введення інтегрованого курсу «Природничі науки. 10-11 класи». Це спонукало вітчизняних вчених та практиків до інтенсивних дослідницьких пошуків змістового, цільового,
дидактичного, методичного наповнення освітнього процесу за програмою цього курсу. Але
обмеження цільової аудиторії, для якої призначено курс «Природничі науки. 10-11 класи», уч-
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ФОРМИРОВАНИЕ МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ЛИЧНОСТИ
КАК ПРОБЛЕМА ИНТЕГРАЦИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ ДИСЦИПЛИН
В ПРОФИЛЬНОМ СРЕДНЕМ ОБРАЗОВАНИИ
На основе принципа дополнительности образовательных парадигм осуществлен анализ
теоретических и практических аспектов формирования мировоззренческой компетентности
личности в профильном среднем образовании средствами интеграции естественных
дисциплин. Актуальность проблемы заключается в недостаточной готовности учителей
естественных дисциплин к реализации методологической составляющей интегрированного
курса «Естественные науки. 10-11 класс» в условиях внедрения в отечественном образовании
компетентностного подхода, о чем свидетельствуют приведенные результаты опроса.
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Осуществлен анализ проектов образовательных программ, учебно-методического обеспечения
интегрированного курса «Естественные науки 10-11 класс» по степени направленности на
формирование мировоззренческой компетентности.
Ключевые слова: интеграция, механизмы интеграции, образовательная парадигма,
мировоззрение, мировоззренческая компетентность.
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FORMATION OF THE WORLD-VIEW COMPETENCE OF PERSONALITY
AS THE PROBLEM OF INTEGRATION OF NATURAL DISCIPLINES
IN PROFILE SECONDARY EDUCATION
On the basis of the principle of additionality of educational paradigms an analysis of
theoretical and practical aspects of the formation of the world-view personality competence in the
profile secondary education by means of integration of natural sciences disciplines has been carried
out. The urgency of the chosen problem is caused by the lack of readiness of the teachers of natural
sciences to implement the methodological component of the integrated course “Natural Sciences”
for the grades 10-11, as evidenced by the results of the survey. The components of the world-view
competence, which are formed and developed by means of integration of natural sciences in general
secondary education, were determined by the authors to include the natural-scientific picture of the
world, the scientific world-view, value attitude to the environment.
The mechanisms of integration (structuring of information, awareness of regularities, general
principles), thinking operations (analysis, synthesis, comparison, generalization, establishment of
causal links), which promote to the formation of the world-view competence of the individual, have
been selected. The analysis of four curriculum projects, educational and methodological support of
the integrated course “Natural sciences” for the grades 10-11 concerning the degree of orientation to
the formation of the world-view competence has been analyzed.
The possibilities of educational projects as a complex type of activity, which combines
knowledge in different branches of science, develops research skills, forms the autonomy in
problem solving, communicative skills, are therefore an effective technology for the formation of
the world-view personality competence. marking the insufficient level of teachers’ readiness to form
the world-view personality competence in the course “Natural Sciences” for the geades 10-11, the
authors emphasize the necessity of the using of the potential of postgraduate pedagogical education.
Keywords: integration, mechanisms of the integration, educational paradigm, outlook, worldview competence.
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