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Резюме У статті розглядаються приклади використання культурно-історичних аналогів 
у навчанні природничих дисциплін у загальноосвітній українській школі. Широкий 
спектр наведених прикладів відтворення культурно-історичних аналогів у навчально-
виховному процесі з природничих дисциплін уможливлює конкретизацію визначення 
культурно-історичних аналогів у змісті природничо-наукової освіти.   
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Abstract. The examples of use of cultural-historical analogues in training to natural 
disciplines at secondary Ukrainian school are considered in the article. The wide spectrum of 
the resulted examples of a reconstruction of cultural-historical analogues in teaching and 
educational process on the physicist, astronomy, chemistry, biology, geography has given the 
chance to concretize definition of cultural-historical analogues in maintenance of natural-
science education.  
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Вступ  

Реалізація культурно-історичної компоненти в багатогранному змісті природничо-
наукової освіти і розмаїтті методів та засобів навчання всебічно сприяє процесу 
набуття учнями навичок і вмінь власної розумово-пізнавальної й творчої діяльності. 
Формування учнями особистісної системи знань та поглядів передуває їхньому 
засвоєнню культурно-наукової спадщини людства, що і «…визначає результат 
створення власних культурних артефактів» [6, 99] – продуктів власної пізнавальної 
діяльності учнів у різноманітних формах. До таких форм можна віднести реферати, 
творчі проекти, відтворення історично значущих приладів, пристроїв, дослідів, карт 
відомих подорожей, складання і розв’язання задач, у тому числі за самостійними 
спостереженнями, формулювання власних висновків за виконаними практичними та 
експериментальними роботами тощо.  

Створюючи свої власні артефакти, учні вивчають, аналізують, систематизують, 
узагальнюють і відтворюють «…культурно-історичні аналоги, які відображають 
основи наук» [10, 202] (у тому числі фізики, астрономії, хімії, біології, географії), 
мистецтв, технологій, художніх та інших витворів, які вивчаються і які є досягненнями 
культурно-наукової еволюції людства.  

За А.В. Хуторським: «Культурно-історичні аналоги – це продукти, створені 
спеціалістами у відповідних галузях людської діяльності (вченими, письменниками, 
художниками, музикантами, інженерами і т.д.). Культурно-історичні аналоги 
вміщують у собі зразки для зіставлення з очікуваними або створюваними освітніми 
продуктами учнів. У той самий час культурно-історичний аналог не означає схожості 
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з продуктом учня, але є реальною дійсністю й відноситься до проблематики, що 
досліджується; може бути протилежним учнівському продукту, належати до іншого 
світорозуміння» [там само]. 

Вчитель залучає учнів до вивчення й відтворення різноманітних видів культурно-
історичних аналогів, адаптованих під вікові психологічні особливості учнів, доступних 
для опанування й аналізу учнями отриманої інформації. Таких як: 

1) відтвори мистецтва, прикладної творчості, філософії тощо; 

2) культурно-наукова різноманітність способів розв’язання наукових 
проблем, технічних задач, методів дослідження об’єктів; 

3) різноманітність смислових підходів і позицій до розв’язання світоглядних 
задач (природничо-наукові, релігійні, художні та інші точки зору); 

4) версії, гіпотези, технологічні підходи до вирішення проблеми; 

5) аналоги, створені іншими учнями [10, 202-203]. 

Відтворення учнями культурно-історичних аналогів, що зустрічаються при 
вивченні фізики, астрономії, хімії, біології, географії в школі, пошуково-пізнавальна 
діяльність учнів, створені ними артефакти, їхні суб’єктивні моделі, поняття, гіпотези, 
теорії, обговорення наукових, культурно-історичних, моральних висновків та проблем, 
з якими стикались учні у своєму дослідженні, захист особистісних позицій тощо 
«…мають не тільки навчальне, а й культурологічне значення, оскільки сприяють 
прирощенню культури» [там само, 202-203].  

Розвиваючи культурно-історичні теорії (культурно-історичну теорію пізнання 
й культурно-історичну теорію мислення), А.В. Хуторський визначає, що формування 
внутрішнього світу людини, процеси пізнання та засвоєння учнями освітніх об’єктів 
проходять при ознайомленні, вивченні й відтворенні культурно-історичних аналогів; 
складають основу особистісного «...конструювання знань про об’єкт і проходять 
у навчальному процесі в три етапи: 

♦ актуалізація в учнів суб’єктивного образу об’єкта пізнання; 

♦ відшукування і формулювання учнями сенсу та сутності об’єкта пізнання; 

♦ конструювання суб’єктивної системи знань про об’єкт» [10, 202-203]. 

Способи «конструювання суб’єктивної системи знань про об’єкт» – особистісного 
усвідомлення учнями ціннісної (наукової і культурної) значущості та сенсу об’єктів 
пізнання – у всіх учнів різні, як різні «…інтереси, власний досвід, здібності, 
психофізіологічні особливості (тип особистості учнів, особливості їхнього 
світосприйняття, розуміння, пам’яті тощо)» [6, 99]. А система знань про об’єкт, що 
вивчається, осягається розумом учнів у вигляді суб’єктивних моделей, понять, гіпотез, 
які народжуються в особистісному «…русі від незнання до знання» [10, 201].  

«Конструювання» особистісної системи знань про те, що вивчається – «освітніх 
продуктів», самостійне вирішення проблем учнями, поставлених учителем, їх 
дослідження відбувається у процесі спілкування й взаємодії учнів з матеріальними 
і духовними артефактами – першоджерелами:  

� підручниками, довідниками, додатковою науково-публіцистичною, 
культурно-історичною літературою (бібліотеки, архіви, виставки, театр, Інтернет 
тощо);  

� науково-історичною інформацією (технічні й краєзнавчі музеї, планетарії, 
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обсерваторії, науково-дослідні лабораторії тощо); 

� телебаченням, відео-, аудіо-, фотоматеріалами і документами (телевізори, 
DVD-програвачі, відеомагнітофони, відеокамери, фотоапарати, мобільні телефони 
тощо).     

Вивчаючи природничі дисципліни з першоджерел – артефактів і культурно-
історичних аналогів – учні отримують необхідну за навчальною програмою знаннєву 
науково-культурну інформацію. При цьому вчителі, автори підручників, довідників 
і посібників, укладачі навчальних програм використовують і посилаються на наукові 
знання і артефакти, створені вченими-природознавцями, інженерами, педагогами-
дослідниками, мистецтвознавцями в різні періоди розвитку культури.  

 

Використання культуротворчого потенціалу змісту природничо-наукової освіти 

З точки зору дидактики використання й відтворення культурно-історичних аналогів 
науки і техніки на уроках є практичною реалізацією методу аналогій у навчанні (О.І. 
Бугайов та ін.). Творчо-пізнавальна діяльність з проблем відтворення культурно-
історичних аналогів дає можливість учням робити самостійні висновки на основі схо-
жості предметів, явищ, понять у будь-якому подібному відношенні між об’єктами 
дослідження, що й припускає метод аналогій. У процесі засвоєння й усвідомлення отри-
маних знань, формування власної системи знань учні спираються на самостійно ними 
відшукані й обрані культурно-історичні артефакти та аналоги у природничих науках 
і техніці, які відтворюються ними у вигляді продуктів самостійної й колективної творчої 
діяльності (рефератів, проектів тощо) – нових артефактів. Такими культурно-
історичними аналогами є: 

1) закони природи, приклади їхнього використання в техніці, житті, побуті, 
досягнення природничих наук і техніки тощо; 

2) приклади життєвої діяльності й творчості видатних учених-
природодослідників та інженерів, їх культурно-наукова спадщина; 

3) «...культурно-наукова різноманітність способів розв'язання наукових 
проблем, технічних задач, методів дослідження об’єктів» [10, 202-203]; 

4) учнівські підходи щодо розв’язання світоглядних задач природничо-
наукової, релігійної, художньої та іншої спрямованості; 

5) особистісні здогади, припущення, технологічні ідеї учнів до розв’язання 
проблеми; 

6) художні витвори тощо; 

7) артефакти, створені іншими учнями. 

Пошуково-пізнавальна діяльність учнів, створені ними артефакти (їхні суб’єктивні 
моделі, поняття, гіпотези, теорії, обговорення наукових, культурно-історичних, мора-
льних висновків та етичних проблем, з якими стикаються учні у своєму дослідженні, 
захист особистісних позицій тощо) мають не тільки навчальне й культурологічне 
значення, а сприяють формуванню власної культури та системи природничо-наукових 
знань на основі аналізу й узагальнення отриманої інформації в процесі відтворення 
культурно-історичного аналогів фізики, астрономії, хімії, біології, географії й техніки. 

У ході самостійної розробки та дослідження поставленої перед учнями «культурно-
наукової проблеми» (пошуку, добору необхідних культурно-історичних аналогів 
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природничих наук і техніки) здійснюються процеси формування й конструювання 
особистісної системи знань та поглядів учнів, що складають основу створеного власного 
артефакту, обговорення якого є необхідною умовою глибокого розуміння школярами того, 
що самостійно досліджувалось.  

З іншого боку, результати роботи учнів демонструють учителям природничих 
дисциплін сформовані учнями цінності й норми, які набувають форми власних культурно-
наукових знань та поглядів у процесі пошукової діяльності та обміну думками з іншими 
учнями на уроках, семінарах, факультативах тощо. На цьому етапі вчитель має дуже 
уважно та обережно ознайомлюватись із висновками учнів, тому що висновки учнів – це 
вже власно ними створені «освітні продукти» на основі вивченого матеріалу (культурно-
історичних аналогів) та особистісних спостережень і пошуково-пізнавальної діяльності. 
Висновки учнів можуть мати недоліки, бути зовсім неправильними або неконкретними. 
Але висновки є наслідками особистих думок учнів, їх самостійного узагальнення на основі 
отриманих знань та притаманного їм особистісного світосприйняття. У тому й полягає 
майстерність учителя, щоб визначити ступінь розуміння учнями вивченого матеріалу, 
знайти і скоригувати власну учням систему світоглядних координат для відтворення 
природничо-наукового аналога, який або підтверджує висновки учня, або дозволяє 
розвинути його думки. 

Після створення учнями первісних власних «освітніх продуктів» до навчально-
виховного процесу А.В. Хуторський пропонує «...вводити додаткові культурно-
історичні аналоги з метою підтвердити або розвинути висловлені учнями ідеї та 
припущення; запропонувати альтернативу учнівським освітнім проектам; 
рекомендувати учням 2-3 альтернативних культурно-історичних аналоги, якщо уч-
нівські судження розходжуються з науковими або відсутні» [10, 203]. Таким чином, 
використовуючи «освітні продукти» самостійної діяльності школярів, учитель має 
можливість не тільки перевірити досягнення та знання учнів, а й проводити їх 
коригування. 

Наприклад, при розгляді теми «Умови плавання тіл» (8 клас) учні ознайомлюються 
з «Умовами плавання тіл», вивчають «Закон Архімеда», також такі фізичні явища як 
«Виштовхувальна сила», «Сила Архімеда», виконують лабораторну роботу «З’ясування 
умов плавання тіл». При цьому учитель відтворює культурно-історичні аналоги (поняття 
«сили тяжіння», «вага тіла»), демонструє явища зміни ваги тіла при зануренні в рідину, 
ознайомлює з поняттям «сили Архімеда», пояснює «закон Паскаля». Використання 
людиною природного явища «плавання тіл» демонструють теми «Плавання суден» 
і «Повітроплавання».  

Історія мореплавства і повітроплавства, як сукупність культурно-історичних 
аналогів, відтворює розвиток людської діяльності в процесі прикладного застосування 
досягнень науки і культури в цих галузях. Показує наукову різноманітність способів 
розв’язання технічних задач, пов’язаних з будівництвом торговельних, рибальських 
і військових суден від ІІІ-ІІ тис. до н.е. і до нашого часу. З винаходом аеростата 
(повітряної кулі) у XVII І столітті в людини виникла можливість використання 
дирижаблів у сучасних метеорологічних дослідженнях, для ретрансляції теле- 
і радіопередач, для виконання вантажних і монтажних робіт. При вивченні цих тем 
отримані учнями знання аналізуються, систематизуються та узагальнюються під 
керівництвом учителя фізики, який може використати матеріал, що раніше вивчався на 
уроках географії й хімії. 

Результатами особистого спілкування учнів з культурно-історичними артефактами 
є створення власних «освітніх продуктів»: самостійний розв’язок задачі, опис 
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виконаних спостережень, висновки з лабораторних та експериментальних робіт, 
повідомлення, реферати, проекти, відтворення робочих моделей суден і аеростатів.  

Усі експериментальні та лабораторні роботи, що виконують учні за навчальними 
програмами з фізики, астрономії, хімії, біології, географії й додатково, є відтворенням 
історично значущих експериментів, дослідів і відкриттів багатьох дослідників 
і мандрівників. На жаль, імена перших постановників наукових експериментів і автори 
відкриттів уже забуті. Так, наприклад, яскрава і цікава для учнів лабораторна робота 
з визначення довжини світової хвилі за допомогою дифракційної ґратки за своєю суттю 
є відтворенням досліду Т. Юнга.  

Кожен географічний об’єкт на мапі світу має свою історію та історію свого 
відкриття. Усі хімічні реакції, що вивчаються, колись були здійснені вперше і також 
мають імена своїх першовідкривачів. Повернення дослідам, реакціям і приладам імен 
їхніх авторів є ще одним із важливих завдань навчання, які розв’язуються в процесі 
відтворення культурно-історичних аналогів на уроках, і водночас є одним із засобів 
реалізації культурно-історичної компоненти змісту природничо-наукової освіти на 
засадах культурно-історичного принципу. 

У школі учні можуть відтворювати різноманітні культурно-історичні аналоги 
природничих наук і техніки, використовуючи матеріальну базу навчального кабінету. 
Наприклад, в кабінеті фізики можна при вивченні оптики відтворити зорову трубу  
Г. Галілея, якій у 2009 р. виконалось 400 років. 

Багатою є історія розвитку техніки і технологій в Україні. Діяльність українських 
інженерів і будівників залишила помітний слід в історії індустріалізації та 
електрифікації. Пам’ятники технічної культури: Дніпрогес у Запоріжжі, атомні 
електростанції, Південмаш у Дніпропетровську, суднобудівні заводи в Миколаєві, Керчі, 
Феодосії, метрополітени у Києві й Харкові, металургійні, хімічні й автобудівні 
підприємства, автомобільні та залізничні мости на всій території України й т.д. можуть 
бути відтворені та використані учнями у вигляді наочних моделей під час вивчення 
відповідних тем з природничо-наукових дисциплін. 

Перелік прикладів з відтворення культурно-історичних аналогів природничих наук на 
уроках відкритий для доповнень. Адже кожен учитель, враховуючи матеріальні умови 
шкільного навчального кабінету, намагається на уроці провести удосконалений 
експеримент, показати приклад розв’язку історичної задачі, яку розв’язували вчені іноді 
продовж багатьох століть, розповісти цікаву історію з життя вченого або про його 
відкриття, показати на карті місця й маршрути, що можуть привести учнів до усвідомлення 
значущості самостійної навчально-пізнавальної й творчої діяльності у своєму житті. 
Спрямованість роботи вчителя з відтворення матеріальних культурно-історичних 
аналогів природничих наук і техніки сприяє реалізації культурно-історичної 
компоненти змісту природничої освіти, націлює учнів на пошук аналогів із залученням 
різноманітних інформаційних джерел (аналог патентного пошуку). 

Якщо однією з головних цілей отримання освіти є формування й розвиток 
культурної, освіченої особистості, то, як відзначає професор Р.М. Щербаков,  
«...у процесі навчання фізики (астрономії, хімії, біології, географії – Т.П.) елементи 
наукової й гуманітарної складових світової культури мають утворювати той цільний 
образ реальності, який дозволить учням орієнтуватись в оточуючому світі. Саме тому 
науку (варто розглядати в усіх її формах та проявах, до того ж у причинній залежності 
від решти сторін людського буття» [12]. Безперечно, що взаємозв’язок наукових 
і культурних знань спрямовує навчальну діяльність на розвиток творчого мислення 
учнів у процесі як відтворення духовних культурно-історичних аналогів, так 
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і опанування культурно-історичною спадщиною людства, і є необхідним для рефлексії 
наукового і культурного у свідомості учнів.  

Різноманітність методів відтворення культурно-історичних аналогів природничих 
наук і техніки знайшла широке відображення в роботах дидактів і вчителів. Так, 
наприклад, П.С. Атаманчук, Є.М. Данилевич, О.М. Ніколаєв, П.І. Самойленко 
наголошують на тому, що «...особливе місце в процесі ілюстрації зв’язків науки, 
культури і мистецтва у навчанні займають задачі загальнокультурного змісту». Ці задачі 
«...дозволяють поглибити знання учнів, уточнювати і конкретизувати окремі моменти 
навчального теоретичного матеріалу, сприяють усвідомленню цілісності явищ природи, 
які описуються різноманітними галузями природничо-наукового знання: фізико-
біологічного, фізико-географічного, хіміко-біологічного, фізико-хімічного змісту тощо. 
<...> Але відмінною особливістю навчальних задач загальнокультурного змісту від задач 
інших типів є їхнє відношення до історії наук, взаємозв’язків науки і мистецтва, 
дослідження культурної спадщини, проблем збереження природи й цивілізації. Такі задачі 
демонструють прикладні можливості природничих наук у поясненні широкого кола явищ 
і процесів реальної дійсності» [1]. А з точки зору практичного концепту даної статті 
освітнє значення навчальних задач загальнокультурного змісту полягає у відображенні 
й відтворенні для учнів прикладів культурно-історичних аналогів духовної, мистецької, 
художньої спрямованості у навчанні природничо-наукових предметів у загальноосвітній 
школі.  

Для урізноманітнення навчального матеріалу вчитель має можливість 
використовувати не тільки матеріальні, а й духовні культурно-історичні аналоги: 

- інформацію про імена та науково-культурну спадщину забутих 
українських учених, дослідників, інженерів; 

- науково-технічні характеристики культурно-історичних об’єктів; 

- сучасні й історичні витвори мистецтва, архітектури тощо; 

- твори української та світової художньої літератури;   

- вислови видатних персоналій;  

- фольклор і етнічні скарби різних національностей дітей, які вчаться 
в конкретному класі; 

- елементи народної творчості: байки, анекдоти, легенди-парадокси тощо. 

У процесі відтворення культурно-історичних аналогів учитель не тільки 
встановлює міжпредметні зв’язки фізики, астрономії, хімії, біології, географії 
з культурологією, історією України, Європи, світу, а також навчає учнів «бачити 
науку», прояви дії її законів у пам’ятниках давньої архітектури. На уроках, 
використовуючи історичні аналоги духовної культури, можна розглядати приклади 
особливостей архітектури і будови храмів, домівок, будівельних пристроїв тощо. 
Неусвідомлене використання законів природи давніми майстрами свідчить про їхнє 
розуміння природи різноманітних видів діяльності – будування, ремесла, 
суднобудування і т.д. Давні єгиптяни і греки використовували колеса, осі обертання 
при переміщенні великих вантажів, блоки та підйомні крани при будівництві високих 
споруд. Відтворення й розрахунки механічних характеристик давніх пристроїв можуть 
стати темами змісту дослідницьких задач.  

Велике значення у формуванні дбайливого відношення учнів до природи Землі, 
культурно-наукової спадщини людства, розуміння цінності людського життя мають 
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навчальні задачі культурно-екологічного характеру. В національній школі такі задачі 
мають особливе значення після усвідомлення світовою громадськістю та українським 
народом наслідків Чорнобильської катастрофи. Відображення у змісті задач інших 
глобальних екологічних проблем людства – проблеми змін озонового шару, знищення 
окремих видів рослин, тварин, екзотичних кліматичних регіонів на територіях України, 
Європи та світу тощо викликає в учнів емоційно-ціннісне ставлення до сучасних проблем 
людської цивілізації. Такі теми самостійного дослідження учнями як: «Значення 
мобільних телефонів у сучасному житті, їх переваги і недоліки», «Методи визначення 
віку археологічних знахідок», «Визначення причин зникнення Аральського моря та 
їхня схожість із проблемами обміління Мертвого моря», «Шляхи вирішення 
екологічних проблем Мертвого моря» та інші, є для учнів переконливою ілюстрацією 
шкідливого впливу діяльності людини і на особисте життя, і на продовження життя на 
Землі.  

Культурно-історичні аналоги екокультурної спрямованості, використані 
і відтворені вчителем у навчальних задачах, відображають у своєму змісті проблеми 
збереження життя на рідній нам та унікальній планеті Земля, мають за своїм змістом 
гуманістичний характер, а з іншого боку визивають цікавість учнів до екологічних, 
здоров’язбережувальних, економічних проблем, заохочують школярів до розумової 
діяльності. 

У наш час важливою стороною навчання в загальноосвітній школі є українознавча 
спрямованість роботи вчителя. Відтворення забутих, але відомих усьому світові, імен 
українських вчених – дослідників природи та інженерів (М.П. Авенаріуса, Ю.Г. 
Вервеса, Ю. Дрогобича, М.І. Кибальчича, Ю.В. Кондратюка, М.Є. Кучеренка, А.М. 
Окснера, І.П. Пулюя, В.М. Челомея, І.І. Шмальгаузена і т.д.), дослідження їхньої 
культурно-наукової спадщини наповнює зміст природничо-наукової освіти питаннями 
про них та їхній вклад у розвиток світової науки і культури, що є іще одним аспектом 
реалізації культурно-історичної компоненти і використання культурно-історичних 
аналогів у вивченні природничих дисциплін.  

Українознавча спрямованість природничо-наукової освіти, наочні приклади 
відданості вчених-природознавців та інженерів своїй справі й Батьківщині, науковій 
боротьбі за істину, вивчення історичних перехресть конкретної людини з епохою її 
життєдіяльності «...дозволяє поставити на уроці ряд найважливіших етичних проблем: 
гуманізму, добра й зла, сенсу життя, національної гордості, соціальної відповідальності 
вчених і т.д.» [11, 231], що сприяє формуванню особистісних громадянських 
переконань, вихованню в учнів патріотизму, моральності, любові до Вітчизни.    

Відновлюючи для себе культурно-історичні аналоги, учні обов’язково 
використовують хрестоматійний матеріал, ознайомлюючись з історично-науковою 
спадщиною вчених та інженерів. Доцільність і значущість використання 
хрестоматійного матеріалу в навчанні природничих дисциплін як безпосереднє 
ознайомлення з хрестоматійними культурно-історичними аналогами безперечна. 
Дидакти В.Р. Ільченко і М.І. Кохан [3] рекомендують учителям для більш глибокого 
розуміння учнів історії науки використовувати у навчальному процесі висловлювання 
давніх мислителів. Так, наприклад, при вивченні природничих дисциплін доцільним 
буде приклад із поеми Лукреція Кара «Про природу речей» [9, 38-39]: 

«Якщо ми будемо знати, що ніщо не може виникнути 

З нічого, то тоді ясніше побачимо 

Наших завдань предмет...». 
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За цією цитатою вчителі фізики, хімії, біології можуть поставити учням питання 
про значення наукового знання в нашому житті. Для учнів буде цікавим 
прокоментувати цитату на предмет доцільності наукового пошуку істини та його 
значущості в еволюції науки і культури земної цивілізації.  

Цитата з поеми Лукреція Кара «Про природу речей» подана в перекладі автора 
цього дослідження. Вчителі природничих дисциплін можуть залучати учнів до 
перекладу українською мовою численних знаменитих іншомовних висловлювань, 
афоризмів, цитат із хрестоматій та інших першоджерел. Такі незвичайні завдання 
дають учням можливість відчути свою особисту значущість як в процесі використання 
культурно-історичних аналогів, так і в їхньому відтворенні рідною мовою.  

Українознавча культурна спрямованість навчання не обмежується вивченням 
культурно-історичного надбання національної науки та українських вчених. 
Використання елементів народної мудрості, українського фольклору, 
багатонаціональної культури України виконує значну роль у навчально-виховному 
процесі з фізики, астрономії, хімії, біології, географії та формуванні духовно-наукового 
світогляду учнів. Уміння вчителя накопичувати, систематизувати природничо-
науковий матеріал з культурології, етнографії рідного краю, синтезувати, 
узагальнювати та використовувати цей матеріал на уроках виступають самостійним 
компонентом його дидактичного культурно-наукового пошуку. Метою такого пошуку 
є накопичування в учнів не тільки певної суми теоретичних знань, а й вирішення 
проблеми їхнього розвитку та виховання в загальній структурі освітньої діяльності 
школи. Вчителі природничих дисциплін Д.В. Заводяний, В.М. Позднякова, М.С. 
Слєпцова, вчені В.Г. Кузь, Ю.Д. Руденко, З.О. Сергійчук та інші наводять різноманітні 
приклади використання елементів народного фольклору у навчально-виховному 
процесі, що урізноманітнює пізнавальну діяльність школярів, робить цікавим вивчення 
природничих предметів, показує взаємозв'язок розвитку природничих наук з розвитком 
світової та національної культури. 

На уроках учителі застосовують елементи етнічних культур у їхньому 
багатонаціональному наповненні як результат взаємовпливу та взаємопроникнення 
культур на прикладах соціальної й культурної спадщини народів, які вони передають 
від покоління до покоління й зберігають упродовж тривалого часу. Наприклад, на 
початку вивчення будь-якого природничого предмета з учнями корисно обміркувати 
прислів’я кримських татар: «Незнання ще не ганьба, а небажання довідатися – 
ганьба». 

На узагальнюючих уроках можна запитати учнів про ті природні явища, що 
використовуються в прислів’ях і приказках народів Криму та України:  

� у корейській: «У нещасливого їжака з тарілки виливається» (види 
рівноваги тіл);  

� у вірменській: «Щоб полити свій сад, не чекай дощу» (кругообіг води 
в природі); 

� в українських: «Зійшов сніжок – берись за плужок» (властивості ґрунтів), 
«Хоч море велике, та вода не годиться» (хімічний склад і властивості 
морської води, «Добре річці з потоками» (води суходолу), «Де вода, там 
біда» (екологічні проблеми, пов’язані з вирубкою лісів). 

Наведені приклади демонструють, як можна наповнювати навчання природничо-
наукових предметів знаннями етнічної спрямованості. Поєднання наукових знань із 
знаннями культурно-етнічної спрямованості виховує в учнів толерантне ставлення до 
людей різних національностей і їх етнічної культури.  
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Поради та застереження 

Сучасна наука постає перед учнями «...строгою, офіційною, послідовною, що 
складається з дослідів, спостережень, розміркувань, висновків, формул, законів. Але є в 
ній те, що часто забувається, на що не звертається увага і у той самий час робить науку 
привабливою, гуманістичною, олюдненою, що пожвавлює її. Творці науки залишили 
нам не тільки відкриття і закони, а й найбагатший гумористичний матеріал: жарти, 
розіграші, парадокси, смішні історії» [8]. Використання такого матеріалу на уроках 
уможливлює урізноманітнення навчального матеріалу, допомагає вчителям зробити 
свій урок життєрадісним, сприяє установленню довірених і доброзичливих відносин 
з учнями, що доводить «...велику роль і можливості оптимізму та гумору в навчально-
виховному процесі» [7].  

Відмічаючи значення гумору і жартів у нашому житті, В.М. Андріанов, Ю.О. 
Золотов, Ю.А. Корольов, М.І. Станкін та інші дослідники рекомендують учителям 
використовувати на уроках жарти, афоризми, вислови, потішні епізоди з життя 
видатних учених. Такі приклади формують в учнів «…уяву про вчених як 
особистостей, яким притаманні звичайні людські якості гідності й слабкості, 
дозволяють краще зрозуміти ті обставини, в яких працювали вчені» [7]. Наприклад, 
видатний німецький хімік Р.В. Бунзен (1811-1899) увійшов у історію не тільки 
винаходом пальника та спектрального аналізу. У 1904 р. в м. Гейдельберг була 
надрукована книга «Бунзеніана. Збірник гумористичних історій із життя Роберта 
Бунзена» [2]. 

Висловлювання А. Ейнштейна про те, що «...в першу чергу школа має створювати 
не майбутніх чиновників, учених, доцентів, адвокатів і творців книжок, а справжніх 
живих людей» [8, 191] є найкращим підтвердженням світоглядного значення гумору, 
парадоксів і афоризмів учених та інженерів. 

Сучасні дидакти, методисти, вчителі природничих дисциплін, учені-дослідники  
(А. Білотіл, І.М. Козловська, А.М. Кухта, Б.П. Рябкін, В.А. Севастьянов, С.О. 
Тихомирова, Р.М. Щербаков та інші) багато уваги приділяють використанню на уроках 
з природничих дисциплін та у позакласній роботі «художнього слова» – матеріалів 
з національної та світової художньої літератури. Таке інтегроване поєднання предметів 
гуманітарного і природничо-наукового циклів «...підвищує цікавість учнів до навчання, 
створює позитивний емоційний фон для сприйняття інформації, зміцнення 
й поглиблення знань учнів як з природничих наук, так і з літератури» [4].  

Емоційні враження, що одержують учні після ознайомлення з художніми творами, 
часто стає поштовхом до пошуку істини в процесі самостійного дослідження 
природних явищ. Цей поштовх визначає вибір серйозного захоплення, а іноді 
й майбутньої професії. Так знайомство юного О.І. Шаргея (у майбутньому Ю.В. 
Кондратюка) з романом Бернарда Келлермана «Тунель» про будівництво тунелю під 
Атлантикою між Європою й Америкою, який він прочитав у 1914 р. після закінчення  
6-го класу гімназії, наштовхнуло юнака на думку зайнятися розробкою проекту 
глибокої шахти, а потім і проектом польоту на Місяць.  

Широкий спектр наведених прикладів використання й відтворення культурно-
історичних аналогів у навчанні природничих дисциплін уможливлює конкретизацію 
визначення культурно-історичних аналогів у природничо-науковій освіті. Культурно-
історичні аналоги можна розглядати, як: 
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� по-перше, продукти, створені людством упродовж всієї історії його 
існування у різноманітних галузях культури (мистецтв, науки, техніки, 
технологій тощо);  

� по-друге, об’єкти вивчення фізики, астрономії, хімії, біології, географії;  

� по-третє, результат самостійного аналізу, систематизації, 
узагальнення й відтворення надбань національної, європейської, світової 
культури і науки – артефакти, створені учнями власні продукти 
навчально-пізнавальної й творчо-пошукової діяльності, які стають 
показниками рівня знань, умінь і навичок учнів, їхнього світогляду та 
розуміння учнями явищ оточуючого світу.  

 

Висновки 

Таким чином, актуалізація і пошук культурно-історичних аналогів у вивченні 
фізики, астрономії, хімії, біології, географії дозволяють відтворити рушійні механізми 
їхнього історичного розвитку, з’ясувати їхні значення та роль у культурі людської 
цивілізації, спонукають учнів до творчої й винахідницької діяльності.  

Використання і відтворення культурно-історичних аналогів у навчально-виховному 
процесі розкриває значний культурологічний і культуротворчий потенціал природничо-
наукової освіти, визначають культурологічну природу уроків фізики, астрономії, хімії, 
біології, географії. При цьому цілеспрямована педагогічна діяльність учителя має вплив 
як на засвоєння учнями певної суми наукових знань, так і на створення умов для 
їхнього культуротворчого розвитку, що відповідає відомим у дидактиці принципам 
культуроємності і культуровідповідності. А значить, що взаємодія наукового і духовно-
культурного знання розкриває потужні можливості навчання, виховання й розвитку 
учнів у найкращих національних традиціях, у гармонії з суспільством, природою, 
духовною культурою. 

Звернення до матеріальних і духовних культурно-історичних аналогів на уроках 
фізики, астрономії, хімії, біології, географії реалізує засади продуктивного навчання, 
урізноманітнює форми і засоби навчання, чим сприяють у розв’язанні освітніх завдань 
і практичній реалізації культурно-історичної компоненти змісту природничо-наукової 
освіти в школі.  
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