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Розбудова національної економіки значною мірою залежить від компетентності менеджерів, 

економістів, бухгалтерів і фінансистів, логістиків і маркетологів тощо. Економічна освіта України 

ґрунтується на положеннях законів України «Про освіту» та «Про вищу освіту», Державної національної 

програми «Освіта» («Україна ХХІ століття») та є невід’ємною складовою сучасної системи вищої освіти 

в Україні, що забезпечує підготовку молоді до професійної діяльності в усіх сферах господарювання. 

Економічна освіта є основою соціалізації особистості, фактором реалізації економічних свобод 

демократичного суспільства та гармонійного життя людини з одного боку, а також, з іншого, 

визначається завданнями переходу до правової держави, ринкових перетворень економіки, необхідністю 

максимального наближення її розвитку до тенденцій світової економіки і прогресивного суспільства. 

Завданнями економічної освіти є: створення умов для самореалізації особи як економічно 

активного члена суспільства, здатного свідомо долучатися до економічного життя країни; задоволення 

потреб суспільства і держави у фахівцях економічного профілю, здатних практично реалізувати 

стратегію сталого економічного, соціального і духовного розвитку України, для забезпечення високого 

рівня життя народу; виховання у майбутніх фахівців цілісного соціально-економічного світосприйняття і 

сучасного наукового світогляду, формування свідомості членів суспільства на основі системного 

економічного мислення, що створює для них можливості опановувати знання, вміння та навички 

економічної діяльності; забезпечення безперервності економічної освіти на основі інтеграційних 

процесів як у системі «освіта – наука – виробництво», так і в системі зв’язків міжнародного 

співробітництва [3]. 

Проведенний аналіз сучасної системи підготовки фахівців-економістів свідчить, що 

запровадженню компетентнісного підходу в цей процес заважають такі причини: набуття професійної 

компетентності студентами в процесі навчання не повною мірою орієнтовано на майбутні види їхньої 

виробничої діяльності: організаційно-управлінської, виробничо-технологічної тощо; вивчення 

економічних дисциплін проводиться без урахування міжпредметних зв’язків, переважно вони не 

інтегруються в майбутню професійну діяльність; більшість викладачів економічних дисциплін не 

підготовлена до застосування технологій навчання з реалізації особистісного підходу в навчанні 

майбутніх фахівців економічних спеціальностей тощо. 

Скорочення часу на вивчення дисциплін професійної підготовки вимагає від викладачів пошуку 

шляхів підвищення її результативності. Одним із способів досягнення цієї мети є застосування 

міжпредметних зв’язків, реалізація яких залежить від знаходження точок перетину цих дисциплін з 

дисциплінами циклу загальноосвітньої підготовки фізики з суміжними дисциплінами, такими як фізика, 

математика, хімія, біологія, географія тощо.  

Розв’язанням даної проблеми вітчизняні та зарубіжні педагоги почали займатися в 70-80-ті роки 

минулого століття. О. В. Усова, В. М. Федорова, Д. М. Кірюшкін, Г. Ф. Федорець, Г. І. Вергелес, І. Д. 

Звєрєв, П. Г. Кулагін, К. П. Корольова, В. В.Стишенко, В. І. Шевчук, Н. В. Лесняк намагалися уточнити 

та узагальнити поняття міжпредметних зв’язків. 

Проведені І. Герасимчук дослідження [1] дають підставу стверджувати, що значна частина 

студентів не має достатньої інформації про особливості, характер і перспективи майбутньої діяльності, 

має погане уявлення про профіль вибраної спеціальності. Студенти, закінчуючи черговий курс навчання 

у ВНЗ, не знають своїх професійних можливостей. Перелік розрізнених, на їхній погляд, навчальних 

дисциплін не створює відчуття цілісності, закінченості чергового етапу з формування майбутнього 

фахівця. З гносеологічної точки зору міжпредметні зв’язки є відображенням об’єктивно існуючих 

міжнаукових зв’язків і зв’язків науки з виробництвом в змісті і методах навчання. 

У педагогічній літературі міжпредметні зв’язки розглядаються в розділі принципів дидактики в 

якості змістової частини дидактичного принципу систематичності та послідовності. Проте, 

Н. Лошкарьова вважає, що дія міжпредметних зв’язків виходить за рамки дії принципу систематичності 

та послідовності, впливаючи на всі основні сторони навчально-виховного процесу. Зокрема, вона 

пропонує виокремити в змісті поняття «міжпредметні зв’язки» два значення, які умовно можна 

розглядати як теоретичне та конкретне. Якщо теоретичне значення міжпредметних зв’язків потрібно 

розуміти або як принцип дидактики, або як один з проявів принципу систематичності та послідовності, 

або як дидактичну умову, то конкретне значення – як вияв фактичних зв’язків, які встановлюються в 

процесі навчання або у свідомості учня між різними навчальними дисциплінами [4, c. 48]. І. Звєрєв теж 



вважає принцип систематичності основним дидактичним принципом, а міжпредметні зв’язки є однією із 

сторін цього процесу. Так І. Звєрєв і В. Максимова, розвиваючи ідею міжпредметних зв’язків, вважають 

її «однією з конкретних форм загального методологічного принципу системності, який детермінує 

особливий тип мисленнєвої діяльності — системне мислення» [2, c. 3]. Отже, розглядаючи сутність 

поняття міжпредметних зв’язків, можна зауважити, що встановлення зв’язків між предметами веде до 

формування системи знань студентів, оволодіння основами наук, розвитку пізнавальних здібностей та 

формування самостійності мислення майбутніх фахівців економічного спрямування, підвищення 

ефективності та інтенсифікації навчального процесу. 

Виробнича діяльність будь-якого підприємства залежить від умов праці, у яких працюють люди. 

Кожна помилка роботодавця, посадової особи середньої ланки, нещасний випадок чи професійне 

захворювання зводять нанівець результат діяльності всього колективу та зменшують шанси на успіх 

даного підприємства. Внаслідок реформування народного господарства, переходу до нових форм 

господарювання з явились нові власники, які здебільшого не мають достатньої професійної 

компетентності та не завжди знають, що конкретні вимоги до виробничого середовища, обладнання й 

устаткування, порядку ведення робіт та навчання працюючих, засобів захисту тощо регламентуються 

нормативно-правовими актами, які розробляються відповідно до чинного законодавства і становлять 

нормативно-технічну базу безпеки життєдіяльності (охорони праці). Тому метою вивчення дисциплін 

безпека життєдіяльності та охорона праці є формування у майбутніх фахівців знань, умінь, компетенцій 

для здійснення ефективної професійної діяльності і гарантування безпеки праці на робочих місцях.  

За навчальним планом підготовки молодшого спеціаліста у галузі знань 5.03050401 «Економіка 

підприємства» Вінницького коледжу економіки і підприємства Тернопільського національного 

економічного університету фізика, математика, хімія, георафія, біологія, людина і світ входять до складу 

нормативних дисциплін циклу загальноосвітньої підготовки; безпека життєдіяльності – нормативних 

дисципліни циклу природничо-наукової та загальноекономічної підготовки, а охорона праці – 

нормативних  дисциплін циклу професійної підготовки. 

Отже, міжпредметні зв’язки можуть бути використані при вивченні таких тем з безпеки 

життєдіяльності: природні загрози, їхні дії на людей, об’єкти економіки; техногенні небезпеки та їхні 

наслідки; соціально-політичні небезпеки, їхні види та особливості; застосування ризик-орієнтованого 

підходу; менеджмент безпеки та наступних розділів з охорони праці: основи фізіології, гігієни праці та 

виробничої санітарії; основи техніки безпеки; пожежна безпека. 

При викладанні БЖД і охорони праці використовуються наступні розділи та питання з фізики: 

фізичні величини і одиниці вимірювання, механіка (робота, енергія, потужність, тиск, рух газів, рідин 

тощо); термодинаміка (енергія, джерела тепла, температура, термометри, теплообмін, теплоємність, 

вологість, повітря, суміші газів тощо); коливання і хвилі (механічні коливання, швидкість, прискорення, 

резонанс, вібрація); акустика (акустичні вимірювання, слух, гучність, ультразвук, інфразвук тощо); 

оптика (оптичні прилади, спектр, сила світла, яскравість, світловий потік, освітленість, вимірювання 

світлотехнічних величин, тощо); електрика (електричний струм, електричне коло, напруга, опір, 

потужність, електричне поле, напруженість магнітного поля, активна і реактивна потужність тощо); 

атомна фізика(випромінювання, активність, іонізація, радіоактивні випромінювання, поглинання тощо). 

Таким чином, використання міжпредметних зв’язків в процесі підготовки фахівців економічного 

спрямування забезпечує формування професійної компетентності, яка проявляється у здатності творчо 

мислити, реально впливати на ефективність виробничих процесів, уміло вирішувати економічні й 

управлінські ситуації, вміти організувати безпечні умови праці в процесі практичної діяльності та 

мобілізувати колектив на виконання складних завдань, самостійно приймати вірні рішення. 
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