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РОЗДІЛ 1.  МОДЕРНІЗАЦІЯ ЗМІСТУ ОСВІТИ

У статті автор актуалізує проблему модернізації змісту освіти як одну зі складових процесу забез-
печення якісної освіти в середньому навчальному закладі. Розкрито частину результатів дослідження 
проблеми створення умов якісної освіти. Одним зі способів цього процесу є модернізація змісту навчаль-
них програм, створення інтегрованих курсів. Подано тезисний порівняльний аналіз окремих навчальних 
програм із традиційних і спеціальних навчальних дисциплін для середніх закладів освіти з поглибленим 
вивченням іноземної (англійської) мови, а також фізико-математичного спрямування, апробованих у на-
вчально-виховному процесі Київського ліцею «Інтелект». 

Ключові слова: зміст освіти, міжпредметна інтеграція, модернізація змісту освіти, новий зміст 
освіти, STEM-освіта, профільна освіта.

В статье автор актуализирует проблему содержания образования как одну из составляющих процес-
са обеспечения качественного образования в среднем учебном заведении. Раскрыта часть результатов 
исследования проблемы создания условий качественного образования. Одним из путей решения этой про-
блемы является модернизация и пересмотр содержания учебных программ, создания интегрированных 
курсов обучения. Подан сравнительный анализ отдельных учебных программ по традиционным и специа-
лизированным учебным дисциплинам для средних образовательных учреждений с углубленным изучением 
иностранного (английского) языка, а также инженерно-физического профиля, апробированных в учебно-
воспитательном процессе Киевского лицея «Интеллект». 

Ключевые слова: содержание образования, междисциплинарная интеграция, модернизация содержа-
ния образования, новое содержание образования, STEM-образование, профильное образование.

In the article the author focuses on the question of school curricula upgrading as  a key aspect of high qual-
ity education at school. Taking into account his profound experimental research work, the author reveals some 
results of his investigation, one of the major factors of which  is the process of getting school curricula updated 
and introducing integrated courses.

The work contains a brief comparative analysis of some general comprehensive school curricula and the cur-
ricula of schools specializing in English and Math, Kyiv lyceum 'Intellect' in particular.

Key words:the content of education, interdisciplinary integration, upgrading of the content of education, new 
content of education, STEM education, specialized education.

Дослідження у сфері якості освіти впродовж останніх 15 років актуалізували розв’язання 
проблем підготовки менеджерів освіти (Б. Жебровський, В. Лунячек, Л. Савинська, Г. Тимош-
ко, С. Яланська) й інформатизації освіти Т. Сенцова та ін. Проблема змісту освіти також є  
актуальною, про що свідчить безліч освітніх реформ і розроблення авторських програм учите-
лями різних навчальних дисциплін упродовж останніх 20 років.

Залежність якості профільної підготовки від модернізації змісту освіти досліджували 
в дисертаційних роботах І. Булах (якість медичної освіти), Л. Петриченко (якість педагогіч-
ної освіти), В. Ульянова (якість музичної освіти). Однак цей напрям залишається актуаль-
ним і цікавить багатьох дослідників-теоретиків і дослідників-практиків, оскільки результати 
не завжди є стабільними. На це також вказують дослідження модернізації змісту освіти та 
його міжпредметної інтеграції (О. Барановська, С. Гончаренко, І. Козловська, О. Савченко,  
М. Сердюкова та ін.).
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На думку В. Мадзігона, якістю освіти на сучасному етапі розвитку педагогічної галузі 
необхідно вважати рівень відбиття кінцевої мети освіти в змісті освіти [8]. Цю думку ми поді-
ляємо та підтверджуємо її результатами спостережень, отриманих під час дослідної експери-
ментально-педагогічної практики в Київському ліцеї «Інтелект». Упродовж останніх 28 років 
педагогічний колектив здійснив безліч авторських доробок навчальних програм і посібників  
для навчання в ліцеї. Відповідний вплив модернізації та розроблення змісту навчальних  
дисциплін поряд з новим підходом до відбору педагогічних кадрів і навчально-виховних ме-
тодик та технологій забезпечує якісні стійкі та стабільні результати середньої освіти у ліцеїс-
тів. Вже декілька років випускники ліцею виборюють перші місця в моніторингу якості знань 
середніх закладів України, отримують Міжнародні гранти на навчання в зарубіжних закладах 
освіти, про що неодноразово зазначалось у попередніх публікаціях [9; 11; 12; 13] тощо. Метою 
нашої публікації стало оприлюднення окремих результати дослідження управління якістю осві-
ти засобами модернізації та оновлення змісту навчальних дисциплін в умовах двомовної освіти.

Так, про зміст і форми модернізованих та авторських навчальних посібників більш де-
тально згадано в попередній публікації [10]. Однак порівняльний аналіз та розкриття особли-
востей змісту апробованих експериментальних навчальних програм ми здійснюємо вперше.

У процесі спостережень на етапі констатувального експерименту, спільно з Національ-
ним технічним університетом України «Київський політехнічний інститут» (1981−1989 рр.) 
нами було з’ясовано, що причина низького рівня підготовки абітурієнтів, який вони показува-
ли під час вступу до університету, полягає в недоліках старих навчальних програм з фізико-
математичного та англомовного циклів. Ці програми не забезпечували достатньої тематичної 
наповненості навчального матеріалу, а також необхідної інтенсивності навчання. Тому впро-
довж наступних етапів експериментально-дослідної діяльності вчителями ліцею було роз-
роблено та апробовано більше 10 навчальних програм модернізованого змісту. На сьогодні 
навчальний процес в ліцеї «Інтелект» здійснюють за 16 авторськими програмами. Деякі з них 
розроблено на засадах принципу міждисциплінарної інтеграції.

Так, О. Барановська вважає, що оновлений зміст освіти ґрунтується на інтеграційних 
процесах, які не лише є пріоритетним напрямом в його реалізації, а й забезпечують дотриман-
ня багатьох принципів сучасної освіти [2]. У розробленні наших авторських програм принци-
пи міждисциплінарної інтеграції та інтеграції навчальних матеріалів є одним із провідних та 
реалізованих в нових дидактичних умовах.

У ліцеї здійснюють підготовку учнів за двома профільними напрямами: гуманітарним і 
природничим. З 2 класу розпочинається вивчення спеціалізованих предметів, які є основою під-
готовки допрофільного навчання в середніх та старших класах. Загальний принцип інтеграції 
змісту освіти в ліцеї полягає в реалізації принципу: мова через предмет, предмет через мову.

Упродовж експериментальної діяльності вчителями ліцею було розроблено, апробовано 
та модернізовано авторські навчальні програми таких дисциплін:

1. Гордєєва Н. М. Програма білінгвального спецкурсу «Біологія англійською мовою» 
(5−7 класи / Н. М. Гордєєва – Київ : Ліцей «Інтелект». – 2017. – 13 с.

2. Гордєєва Н. М. Програма білінгвального спецкурсу «Природничі науки англійською 
мовою. (Science)» (2–4 класи) / Н. М. Гордєєва, Т. О. Логвиновська. – Київ : Ліцей  
«Інтелект». – 2017. – 13 с.

3. Гордєєва Н. М. Програма білінгвального спецкурсу «Природничі науки англійською 
мовою. (Science)» (5–7 класи) / Н. М. Гордєєва. – Київ : Ліцей «Інтелект». – 2017. – 16 с.

4. Гордєєва Н. М. Програма спецкурсу «Література Великої Британії» (8−9 класи) / 
Н. М. Гордєєва. – Київ : Ліцей «Інтелект». – 2017. – 9 с.

5. Гордєєва Н. М. Програма білінгвального спецкурсу «Всесвітня історія. Стародавній 
світ» (6 клас) / Н. М. Гордєєва, Л. А. Шундик. – Київ : Ліцей «Інтелект». – 2017. – 9 с.

6. Гордєєва Н. М. Програма спецкурсу «Практична граматика англійської мови»  
(7−11 класи) / Н. М. Гордєєва, Л. А. Шундик – Київ : Ліцей «Інтелект». – 2017. – 12 с.
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7. Гордєєва Н. М. Програма спецкурсу «Країнознавство. Велика Британія» (9 клас) / 
Н. М. Гордєєва. – Київ : Ліцей «Інтелект». – 2017. – 7 с.

8. Гордєєва Н. М. Програма спецкурсу «Історія світових релігій» (10 клас) / Н. М. Гор-
дєєва. – Київ : Ліцей «Інтелект». – 2017. – 10 с.

9. Гордєєва Н. М. Програма спецкурсу з підготовки до складання міжнародних іспитів 
та ЗНО (11 клас) / Н. М. Гордєєва, Л. А. Шундик. – Київ : Ліцей «Інтелект». – 2017. – 10 с.

10. Гордєєва Н. М. Програма Спецкурсу «Українознавство англійською мовою»  
(7−8 класи) / Н. М. Гордєєва. – Київ : Ліцей «Інтелект». – 2017. – 7 с.

11. Гордєєва Н. М. Програма спецкурсу «Література Сполучених Штатів Америки» 
(10−11 класи) / Н. М. Гордєєва. – Київ : Ліцей «Інтелект». – 2017. – 11 с.

12. Коршак Л. О. Програма спеціального курсу «Українське ділове мовлення»  
(10 клас) / Л. О. Коршак. – Київ : Ліцей «Інтелект». – 2017. – 7 с.

13. Гордєєва Н. М. Програма спецкурсу «Країнознавство світу» (10 клас) / Н. М. Гордє-
єва. – Київ : Ліцей «Інтелект». – 2017. – 12 с.

14. Гордєєва Н. М. Програма спецкурсу «Ділова англійська мова» (11 клас) / Н. М. Гор-
дєєва, Л. А. Шундик. – Київ : Ліцей «Інтелект». – 2017. – 7 с.

15. Романовський С. В. Програма спецкурсу Physical Science (8 клас) / С. В. Романов-
ський. – Київ : Ліцей «Інтелект», 2017.

16. Романовський С. В. Елементарна фізика. Physics advanced level. 9−11 кл. (мови  
англійська і українська) / С. В. Романовський. – Київ : Ліцей «Інтелект». – 2017.

З огляду на межі публікації, тезисно зупинимось на вибірковому висвітленні особли-
востей застосування, здійснюючи більш детальний огляд особливостей деяких авторсь- 
ких програм.

Цикл гуманітарних дисциплін. Так, у ліцеї апробовано авторські навчальні програми 
«Українознавство англійською мовою» (7−8 класи) та «Історія світових релігій» (10 клас).  
У процесі вивчення дисциплін учні отримують знання народознавчого та культурологічного  
напрямів, що стануть їм у нагоді під час спілкування з представниками різних культур та 
віросповідань, забезпечуючи безконфліктне взаємопорозуміння з носієм іншої культури, 
відмінного від слов’янського світогляду та світосприйняття. Після збагачення поданою у 
програмах інформацією діти не лише озброюються знаннями власних традицій і культури,  
а й вчаться неупереджено ставитись до інших. На відміну від програми з українознавства  
О. Авілової, що має гриф МОН України [1], в змісті якої подано багато поверхового матеріалу 
релігієзнавчого характеру, наші вчителі розмежували зміст українознавчого та релігієзнавчо-
го характеру і розробили два окремих змістовних спецкурси.

Наприклад, курс «Українознавство англійською мовою» (7−8 класи) містить спеціальну 
лексику з політичних, освітніх, релігійних, культурологічних та географічних тем. Такий під-
хід до вивчення історії та традицій країни, в якій живеш, забезпечує створення підґрунтя для  
неупередженого сприйняття державництва й основних культурно-історичних подій. Знання, 
отримані учнями у ході вивчення предмета, сприяють формуванню вміння вести культурний  
діалог з представниками інших країн і релігій, ознайомити співрозмовника з власною культурою 
та особливостями країни, оскільки вони забезпечують високий рівень володіння англійською 
мовою, зокрема специфічною літературно-науковою (не обмеженою побутовою) лексикою. 

Курс «Історія світових релігій» спрямована на закладання як мовної, так і сутнісної 
змістової бази для здійснення міжкультурного діалогу. Навчаючи дітей – представників  
17 країн у київському ліцеї «Інтелект», ми також отримали досвід розвитку та закладання 
основ міжкультурного спілкування в сучасному демократичному світі. Для формування в  
людини ґрунтовної бази для ефективної реалізації міжкультурного діалогу необхідними є 
усвідомлені знання культурних традицій, свідомого розуміння світогляду представників  
різних культур. Більш детальний аналіз, порівняння змісту згаданих програм і висвітлення  
їх особливостей та практичної значущості було оприлюднено нами у публікації [3].
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Водночас закладання мовно-культурної та культурологічної бази відбувається на за-
няттях з білінгвального спецкурсу «Всесвітня історія. Стародавній світ» (6 клас), спецкур-
су «Країнознавство. Велика Британія» (9 клас), спецкурсу «Країнознавство світу» (10 клас). 
Ширше охоплення науковим аналізом предметів гуманітарного циклу ліцею, що викла- 
даються за авторськими програмами, відповідно до обсягів наявних матеріалів могло б стати  
окремою публікацією.

Цикл природничих дисциплін. Процес вивчення природничих дисциплін в ліцеї ро-
починається спеціально розробленим курсом для дітей молодшої вікової категорії з 2 кла-
су. Навчальна діяльність здійснюється за такою програмою: Гордєєва Н. М., Логвиновська 
Т. О. Програма білінгвального спецкурсу «Природничі науки англійською мовою (Science)»  
(2–4 класи). До програми додано відповідні апробовані авторські навчальні посібники. Зазна-
чимо, що метою згаданого курсу з природничих наук є пропедевтика природничих наук та 
розвиток мовної компетенції учнів у галузі природничої лексики англійською мовою. Пред-
мет спрямовано на виконання таких завдань курсу природничих наук англійською мовою у 
початковій ланці ліцею: узагальнення та систематизація знань з природничих наук, отрима-
них учнями на попередніх етапах навчання; актуалізація важливості та необхідності вивчен-
ня англійської мови як засобу міжнародного спілкування у науці; розвиток навичок роботи 
англійською мовою з відео- та аудіоконтентом; розвиток уміння працювати з інформацією 
наукового тексту англійською мовою (пошук, оброблення та подання ключової інформації); 
розвиток навичок оформлення, читання таблиць і діаграм у науковому тексті; формування 
вміння використовувати англійську мову під час моделювання наукової ситуації (доповідь, 
дискусія тощо); ознайомлення з основами наукового методу дослідження та розвиток, уміння 
його використовувати під час практичних і лабораторних робіт; формування вміння ліцеїстів 
працювати з програмами та документами в різних форматах (Word, Power Point, PDF) [6].

Інтегрований англомовний курс «Природничі науки англійською» (2–4 та 5–7 класи) 
містить матеріали з природознавства, біології, географії, основ фізики, астрономії та є 
головною частиною підготовчого періоду до вивчення біології та фізики англійською й  
українською мовами у середніх і старших класах. Згаданий курс стимулює розвиток науково-
го світогляду, озброює учнів початковими навичками ведення самостійного дослідження, екс-
периментальної діяльності, створює підґрунтя для розвитку наукової англійської мови, готує 
учнів до поглибленого вивчення природничих дисциплін у старших класах.

Учителі ліцею у процесі експериментальної діяльності розробили ексклюзивну ав-
торську програму білінгвального спецкурсу «Біологія англійською мовою» (5–7 класи). Ви-
кладання цієї дисципліни має певні особливості. Наприклад, курс «Біологія» українською 
мовою викладали відповідно до Міністерських програм для типових шкіл (6−9 класи).  
Однак, починаючи з 5 класу, англомовний спецкурс «Біологія» викладають паралельно з  
5 до 7 класу. Для наочного прикладу наведемо порівняння змісту частини програм автор-
ського курсу «Біологія» (англійською) для 5−7 класів у ліцеї «Інтелект» та Міністерської для 
типових ЗНЗ (табл. 1).

Таблиця 1 відображає випереджальне вивчення окремих тем у змісті англомовного ав-
торського спецкурсу. Це пояснюється тим, що учні ліцею до 5 класу отримують мінімальні 
базові знання з природничого напрямку під час згадуваного вище спецкурсу «Природничі 
науки англійською мовою (Science)» (2–4 класи) [6]. Ураховуючи межі публікації, ми подали 
порівняльну таблицю лише для п’ятого класу. Ті ж самі принципи випереджального вивчення 
тем простежується і в програмах всього курсу для 6 і 7 класів [5].

У ліцеї мають особливості і специфіку викладання одного з профільних предметів – фі-
зики. З 2014 р. у 8-му фізико-математичному класі з поглибленим вивченням англійської мови 
доцент, кандидат фізико-математичних наук викладає в рамках STEM-освіти половині кла-
су англійською мовою спецкурс Physical Science (фізичні природні явища), використовуючи  
навчальний матеріал, що викладається в 7–8 класах на уроках фізики та хімії – механіка, будова  
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 Таблиця 1
Порівняльна тематична таблиця різниці змісту частини програм авторського курсу 

«Біологія» (англійською) для 5–7 класів у ліцеї «Інтелект» і Міністерської для типових ЗНЗ
Традиційна навчальна програма Експериментальна навчальна програма

«БІОЛОГІЯ»(6–9 класи) Навчальна програма для 
загальноосвітніх навчальних закладів (зі змінами, 

затвердженими наказом МОН України 
від 29 травня 2015 р. № 585) / МОН України. – 2015.

Гордєєва Н. М. Програма білінгвального 
спецкурсу «Біологія англійською мовою»  
(5 клас) / Н. М. Гордєєва. – Київ : Ліцей 

«Інтелект». – 2017.
6 клас

Тема 1. Клітина
Клітина – одиниця живого.
Історія вивчення клітини. Лупа. Мікроскоп.
Будова клітини на світлооптичному та електронно-
мікроскопічному рівнях. 
Будова рослинної і тваринної клітини.  
Утворення нових клітин.  
Основні положення клітинної теорії

5 клас
Живі істоти

1.	 Клітина 
Будова та функції клітини. Порівняння клітин 
тварин і рослин.
Тканини, їх характеристика. 
Органи, системи органів. 
Методи дослідження клітин

Тема 2. Одноклітинні організми. Перехід до 
багатоклітинності
 Амеба, інфузорія – одноклітинні твариноподібні 
організми (середовища існування, процеси 
життєдіяльності, будова, роль у природі). 
Малярійний плазмодій, дизентерійна амеба – 
одноклітинні паразитичні організми.
Евглена зелена, хламідомонада – одноклітинні водорості 
(середовище існування, процеси життєдіяльності, 
будова, роль у природі). 
Дріжджі – одноклітинні гриби. Бактерії – найменші 
одноклітинні організми.
Роль бактерій у природі та значення в житті людини. 
Губки, ульва – багатоклітинні організми

2.Класифікація живих організмів 
Одноклітинні та багатоклітинні істоти. 
Одноклітинні: протісти, бактерії, гриби. 
Багатоклітинні, їх класифікація на прикладі тварин: 
царство – тип – клас – ряд – родина – рід – вид

Тема 3. Рослини
Рослина – живий організм.
Фотосинтез як характерна особливість рослин. 
Живлення (мінеральне, повітряне) рослин. Дихання 
рослин. Рухи рослин.
Будова рослини. Клітини рослин. Тканини рослин. 
Органи рослин. 
Корінь: будова, основні функції (поглинання води та 
укріплення у ґрунті). 
Пагін: будова, основні функції (фотосинтез, газообмін, 
ріст, випаровування води, транспорт речовин).
Різноманітність та видозміни вегетативних органів. 
Розмноження рослин: статеве та нестатеве. Вегетативне 
розмноження рослин.
Квітка. Суцвіття. Запилення. Запліднення.
Насінина. Плід, поширення плодів

3. Царство Рослин
Будова та процеси життєдіяльності (живлення, 
дихання, фотосинтез). 
Класифікація рослин. Вищі спорові рослини: 
мохи, хвощі, папороті. 
Значення рослин у природі та в житті людини

Тема 4. Різноманітність рослин.
Поняття про класифікацію росли.  
Водорості (зелені, бурі, червоні, діатомові). Мохи. 
Папороті, хвощі, плауни. Голонасінні. Покритонасінні 
(Квіткові). Екологічні групи рослин (за відношенням до 
світла, води, температури). Життєві форми рослин.
Рослинні угруповання. Значення рослин для існування 
життя на планеті Земля.
Значення рослин для людини

4. Розмноження насінних рослин
Розмноження голонасінних. 
Розмноження покритонасінних: запилення, 
запліднення, утворення насінини, умови 
проростання насіння. 
Життєвий цикл насінних рослин. 
Успадкування ознак. 
Вегетативне розмноження рослин (живцями, 
відводками, цибулинами, бульбами)
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Тема 5. Гриби.
Особливості живлення грибів.
Особливості будови грибів: грибна клітина, грибниця, 
плодове тіло. Розмноження та поширення грибів. 
Групи грибів: симбіотичні – мікоризоутворюючі 
шапинкові гриби; лишайники; сапротрофні – цвільові 
гриби; паразитичні (на прикладі трутовиків та збудників 
мікозів людини).
Значення грибів у природі та житті людини 

5 клас (продовження)
Царство тварин

5. Безхребетні
Поняття симетрії тіла. Класифікація організмів за 
наявністю хребта.
Типи безхребетних тварин: губки, кнідарії, 
молюски, голкошкірі, членистоногі (раки, павуки, 
комахи), черви (плоскі, круглі, кільчасті)
6. Хребетні 
Характеристика хребетних тварин. Холоднокровні та 
теплокровні тварини. класи хребетних тварин: кіст-
кові та хрящові риби, амфібії, рептилії, птахи, ссавці
7. Системи органів тварин
Роль різних систем органів тварин у виконанні 
основних життєвих функцій. Характеристика сис-
тем органів: опорно-рухова система (м’язи та ске-
лет), нервова система, дихальна система, кровонос-
на система, видільна система, травна система
8. Життєвий цикл тварин
Типи розвитку (прямий та непрямий). 
Непрямий розвиток з повним та неповним 
перетворенням. Метаморфоз: яйце –  
личинка – лялечка – доросла особина. 
Інстинктивна та набута поведінка

Екосистеми
9. Поняття про екосистему Структура екосистеми. 
Екологічні чинники, що впливають на живі істоти в 
екосистемі: абіотичні (чинники неживої природи), 
біотичні (взаємозв’язки між живими істотами). 
Популяція, ценоз
10. Біоми. Поняття про біом. 
Шість основних біомів: степ (прерія, савана), ліси 
(листяні, тропічні, поняття ярусності), пустеля, 
тайга, тундра, водойми (прісноводні: озеро, ставок, 
річка; болотисті, солоні)
11. Взаємозв’язки в екосистемах
Поняття про продуцентів, консументів та 
редуцентів. 
Ланцюги живлення у водному та наземно-повітря-
ному середовищі. Трофічна сітка (хижаки, здобич, 
конкуренція між істотами). Екологічна піраміда

Виживання в екосистемах
12. Адаптації тварин Поняття адаптації. 
Пристосування організмів до життя у пустелі  та в 
холодному кліматі. 
Види адаптацій: зміна поведінки (впадання в 
сплячку, відліт у вирій), захисне забарвлення, 
мімікрія, захисні реакції
Позитивні і негативні взаємовідносини
13. Рослини та їх оточення Реакції на подразнення 
(тропізми). Адаптації рослин до різних умов 
існування
14. Зміни в екосистемах
Зміни екосистем під дією природних явищ, живих 
організмів та людини. Охорона природи

«Біологія» (6–9 класи) Навчальна програма для 
загальноосвітніх навчальних закладів (зі змінами, 

затвердженими наказом МОН України від 29 травня 
2015 року № 585). МОН України. – 2015.

7 клас
Тема 1. Різноманітність тварин
Поняття про класифікацію тварин.
Кишковопорожнинні. Кільчасті черви. 
Членистоногі: ракоподібні, павукоподібні, комахи. 
Молюски.
Паразитичні безхребетні тварини.
Риби. Амфібії. Рептилії. Птахи. Ссавці
Тема 2.  Процеси життєдіяльності тварин
Особливості обміну речовин гетеротрофного організму. 
Живлення і  травлення. Різноманітність травних систем.
Дихання та газообмін у тварин. Органи дихання, їх 
різноманітність та функції. Значення процесів дихання 
для вивільнення енергії в клітині.
Транспорт речовин  у тварин. Незамкнена та замкнена 
кровоносні системи. Кров, її основні функції.
Нервова система, її значення і розвиток у різних тварин. 
Розмноження та його значення. Форми розмноження 
тварин. Статеві клітини та запліднення. 
Розвиток тварин (з перетворенням та без перетворення). 
Періоди та тривалість життя тварин

 Тема 3. Поведінка тварин. Поведінка тварин, методи 
її вивчення. Вроджена і набута поведінка. Способи 
орієнтування тварин. Хомінг. Міграції тварин. Форми 
поведінки тварин: дослідницька, харчова, захисна, 
гігієнічна, репродуктивна (пошук партнерів, батьківська 
поведінка та турбота про потомство), територіальна, 
соціальна. Типи угруповань тварин за К. Лоренцем. 
Ієрархія у групі. Комунікація тварин. Використання 
тваринами знарядь праці. Елементарна розумова 
діяльність. Еволюція поведінки тварин, її пристосувальне 
значення
Тема 4. Організми і середовище існування Поняття 
про популяцію, екосистему та чинники середовища.
Ланцюги живлення і потік енергії.
Взаємозв’язок Л компонентів екосистеми. 
Співіснування організмів в угрупованнях.  Вплив 
людини та її діяльності на екосистеми. Екологічна 
етика.
Природоохоронні території.
Червона книга України

 Продовження табл. 1
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речовини, періодична таблиця елементів, хімічні реакції, електрика, магнетизм, структу-
ра атомного ядра. В рамках STEM-освіта у ліцеїстів є англомовний підручник (теоретич-
ний матеріал, питання, тести) і DVD диск, в якому озвучено теми носіями англійської мови. 
«Physical sciеnce» – це знайомство з навколишнім світом, законами природи, оперування або 
застосування фактів, принципів, пов’язаних з природничими предметами. Ніякого відношення 
до створення інтегрованого курсу фізики та хімії предмет «Physical sciеnce» немає. Спецкурс  
містить освітній та розвивальний характер. Є ввідним курсом для подальшого вивчення фізи-
ки англійською мовою у межах білінгвальної освітньої моделі.

Експериментальна програма спецкурсу «Physical sciеnce» пройшла апробацію в ліцеї «Ін-
телект» м. Києва. Дисципліна є білінгвальним спецкурсом, з яким ліцеїсти знайомляться перед 
викладанням у 9–11 класах фізики англійською мовою. Для створення та оформлення експери-
ментальної програми спецкурсу «Physical sciеnce» використано програми, навчальні посібни-
ки з предмету «Sciеnce» для середньої освіти, розроблені Massachusetts Institute of Technology, 
Princeton University, Cambridge University. З 1994 р. у 9–11 кл. фізико-математичних класах з по-
глибленим вивченням англійської мови фізика в рамках STEM-освіта викладається англійською 
мовою. Лекції з фізики (9–11 кл.), де російською мовою читає доцент кандидат фізико-матема-
тичних наук, виводяться на дисплей (мови англійська, українська, російська). Семінар (половина 
класу) українською мовою веде асистент, учитель-методист. Лектор повторює матеріал англійсь-
кою за авторськими програмою і посібником спецкурсу «Physics, advanced level» (9–11 кл.).

Експериментальна програма «Елементарна фізика для спеціалізованих класів інженерно- 
фізичного профілю з поглибленим вивченням англійської мови» (мова англійська, українська) та-
кож пройшла апробацію в ліцеї «Інтелект» м. Києва. Програма містить теми, які не вив-чаються 
в середній освіті, але є базою, що дозволить майбутнім студентам легше опановувати інженерні 
дисципліни. Фізика англійською мовою викладається після того, як матеріал вивчено українською 
мовою. Це надає можливості досягти наступних цілей: «повторение – мать учения», активізується 
англійська лексика та використовується граматика англійської мови (в цілому в ліцеї 12 предме-
тів вивчаються англійською мовою). За результатами цього здійснюються реальні міжпредметні 
зв’язки. Технічний переклад здійснюється не філологом, а фізиком. Така система викладання фі-
зики дає можливість ліцеїстам опанувати тримовну технічну термінологію, готує до майбутньої 
науково-дослідної діяльності та вільного ведення наукового діалогу з науковцями інших країн.

Поділ часу за темами є умовним. Завдяки тому, що програма розроблена темами-бло-
ками, вчитель має можливість висвітлювати різні теми англійською та українською мовами,  
не повторюючи матеріал. Перелік лабораторних робіт має рекомендаційний характер. Учи-
тель, застосовуючи конкретну лабораторну базу, може вводити замість рекомендованого ла-
бораторного практикуму авторські практичні заняття.

У 1936 р. як засіб цензури за ініціативою НКВД СРСР було введено «гриф», якого в 
наш час крім України, РФ та Білорусії у світі не існує. Монополія створення «грифованих» 
підручників створює проблему з виданням не за державні кошти авторських навчальних по-
сібників і програм, що показують конкурентоспроможність на ринку освітніх послуг. Навіть 
В. Кремень, у публікації «Освіта і майбутнє України: точки перетину» говорячи про реформи, 
наголосив: «…потрібне надання реальної автономії кожному навчальному закладу і свободи 
вчителю, викладачу» [7], говорячи також про змістовну апробацію експериментальних авторсь- 
ких навчальних програм і посібників.

Для викладання за авторськими програмами необхідно мати авторські навчальні посіб-
ники та методичні доробки. Автором посібників з англомовного циклу є заслужений учитель 
України Н. Гордєєва. Викладання фізики українською та англійською мовою здійснюється за 
авторськими посібниками Заслуженого працівника освіти України, кандидата фізико-матема-
тичних наук, доцента С. Романовського.

За результатами аналізу вимог, що висуваються перед абітурієнтами, які вступають до 
провідних університетів, а також систематизації варіантів вступних завдань кандидатами  
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фізико-математичних наук вчителем-методистом І. Обожиним і доцентом О. Миронцем роз-
роблено та опубліковані навчальні посібники з математики.

Разом з тим, як сучасні дослідники [14] зазначають на необхідності цілеспрямованого 
формування позитивного іміджу навчальних закладів середньої освіти, наш ліцей завдяки  
багаторічній розробці проблеми якості освіти немає потреби у докладанні зусиль щодо іміджу. 
Щорічні результати якості ЗНО випускників ліцею та їхні відгуки говорять за себе. Кожного 
року впродовж процесу навчання наявний потік учнів із різних навчальних закладів середньої 
освіти, бажаючих продовжувати отримувати освіту в нашому ліцеї.

У цілому, завдання навчально-виховного об’єднання «Середня школа – вища технічна 
школа» реалізованого в ліцеї «Інтелект» полягають у наступному:

1. Залучення обдарованих дітей, сучасних учителів, їхня професійна підготовка за 
пріоритетними для об’єднання напрямками. 

2. Розвиток умов для реалізації інтелектуального та особистого потенціалу, професій-
ного самовизначення та становлення дітей незалежно від місця проживання, соціального  
положення, фінансових можливостей сімей. 

3. Розвиток форм залучення обдарованих дітей в інтелектуальну, спортивну, художню, 
громадську діяльність. 

4. Створення системи «соціальних ліфтів» для талановитої молоді, яка з метою професій-
ного становлення об’єднає профорієнтаційні, освітні, спортивні, творчі та дослідницькі ресурси. 

5. Формування стимулів для партнерства, залучення вчителів, експертів, нових учасників. 
6. Створення центру консультативної допомоги батькам та учителям, які працюють з 

обдарованими учнями.
Новими модернізаційними дидактичними принципами в умовах ліцею стали наступ-

ні реалізовані у навчально-виховному процесі принципи: інтеграції навчального матеріалу 
(предмет через мову, мова через предмет); культурологічної спрямованості середньої освіти; 
міжкультурного діалогу в освіті; дидактичної мобільності; компетентісного підходу в змісті 
та методиці викладання.

Завдяки авторським програмам з фізики, англійської мови, алгебри, геометрії, української 
мови, написанню авторських методичних доробок і навчальних посібників та високому рівню 
викладання випускники 1991–2017 років вступили на бюджетні місця відомих університетів 
Києва. Частина з них продовжили навчання за грантовими або відбірковими програмами країн 
закордону (рівень володіння англійською мовою та фаховою спеціальною лексикою задоволь-
няє вимоги закордонних ВНЗ). Кількість дипломів спеціалістів та магістрів з відзнакою, які 
отримали випускники ліцею «Інтелект» перевищила кількість випускників-медалістів.

Білінгвальна освіта, впроваджена в ліцеї «Інтелект», забезпечила в Україні випускникам 
ліцею протягом дев’яти років вибороти перші місця в рейтингу ЗНО з англійської мови та 
перші місця з фізики за результатами ЗНО–2016, 2017. Серед ліцеїстів є переможці Всеукра-
їнських та Міжнародних олімпіад, стипендіати Президентів України, США, ФРН. Випускни-
ки ліцею є почесними громадянами штатів США. 189 випускників ліцею – переможці Між-
народних конкурсів. Вони отримали безкоштовні гранти на продовження освіти у відомих 
університетах 14 країн світу від США, Канади, Японії, Великої Британії до Австралії, Нової 
Зеландії, КНР, ФРН, Франції.

Сучасна система освіти з наявною схемою моніторингу якості результатів навчання у 
вигляді об’єктивного щорічного ЗНО вимагає не тільки нових схем підготовки до складання 
ЗНО, а, передусім, іншого підходу до впорядкування змістового забезпечення поточного на-
вчально-виховного процесу. Це – перегляд змісту навчальних програм, навчальних посібни-
ків та дидактичних матеріалів. Рівень змісту завдань ЗНО вимагає належного рівня підготовки 
вчителя в новій українській середній освіті – якісного фахівця, здатного не лише відтворити,  
а й підготувати відповідну програму навчальної дисципліни, але самому успішно розв’язати 
завдання тестів ЗНО, передбачити можливі модифікації наступного навчального року. Тільки 
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у такому випадку ми зможемо уникнути ситуацій, про які без боязні і приховування сміливо 
заявила на прес-конференції директор Департаменту освіти і науки Чернівецької ОДА Оксана 
Палійчук, перевіривши стан (швидше рівень) підготовки вчителів-предметників шляхом їхньо-
го анонімного складання тестів ЗНО цього року, що викликало значний резонанс, яскраво пред-
ставлений на багатьох Інтернет-сторінках. Хоча сьогодні мало хто здатен спокійно сприйняти 
такі реалії і працювати над якістю власної підготовки, як і над якістю підготовки своїх учнів.
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