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РЕАЛIЗАЦIЯ МIЖПРЕДМЕТНИХ ЗВ’ЯЗКIВ НА УРОКАХ
МАТЕМАТИКИ
Стаття нацiлена на розкриття питання реалiзацiї мiжпредметних зв’язкiв на уроках математики, як засобу вирiшення проблеми неузгодженостi програм природничоматематичних дисциплiн, пiдвищення мотивацiї учнiв до навчання, формування в них
цiлiсного наукового свiтогляду, виховання всебiчно розвиненої, науково-пiдкованої особистостi. Автори пропонують усунути недолiки стикування навчальних програм через
налагодження мiжпредметних зв’язкiв на уроках математики шляхами розв’язування
мiжпредметних пiзнавальних задач, проведення iнтегрованих урокiв, використання iнновацiйних освiтнiх технологiй тощо.
Ключовi слова: мiжпредметнi зв’язки, iнтеграцiя, навчання математики, мiжпредметнi пiзнавальнi задачi, технологiї STEM-освiти.

Вступ
Постановка проблеми. Нинiшнiй етап наукового розвитку визначається взаємопроникненням (iнтеграцiєю) окремих наук одна в одну i, особливо,
проникненням математики в iншi галузi знань. Це зумовлено значною кiлькiстю комплексних проблем, що стоять перед людством, розв’язання яких
можливе лише iз залученням знань з рiзних галузей науки. Вiдображенням
у шкiльному навчаннi тих iнтеграцiйних процесiв, що вiдбуваються сьогоднi
в науцi, має стати системне i цiлеспрямоване здiйснення в освiтньому процесi
зв’язкiв мiж окремими навчальними предметами — мiжпредметних зв’язкiв
(далi МПЗ).
Реалiзацiя МПЗ в ходi навчання математики має значний вплив на пiдвищення якостi науково-теоретичної та практичної пiдготовки школярiв, сприяє
формуванню в них уявлень про явища природи та зв’язки мiж ними, розумiння цiлiсної картини свiту, забезпечення наскрiзного застосування знань.
Аналiз актуальних дослiджень. Проблемi реалiзацiї мiжпредметних
зв’язкiв присвяченi роботи великих педагогiв-дидактiв, психологiв та методистiв, зокрема М. Планка [8], Я.А. Коменського [6], К.Д. Ушинського [11],
О. Декролi [4], I.П. Павлова, П.Я. Гальперiна, I.О. Сiкорського, В.О. Сухомлинського, Л.С. Виготського [3, 9, 10] та iнших.
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Мета статтi — окреслити шляхи реалiзацiї мiжпредметних зв’язкiв при
вивченнi математики в школi.

Основна частина
«Мiжпредметнi зв’язки» — це вираження фактичних зв’язкiв, що встановлюються в процесi навчання або в свiдомостi учня, мiж рiзними навчальними
предметами.
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МПЗ класифiкують за змiстом навчального матерiалу, умiннями, що формуються, методами та засобами навчання.
Мiжпредметнi зв’язки виконують ряд важливих функцiй в навчаннi математики: методологiчну, освiтню, розвиваючу, виховну, конструктивну.
Вони впливають на вiдбiр i структуру навчального матерiалу рiзних предметiв, допомагають обрати оптимальнi, дiєвi методи навчання, спрямовують
учителiв на створення комплексних форм навчання, сприяють досягненню
єдностi освiтнього процесу та забезпечують системнiсть знань учнiв.
Реалiзацiя цих зв’язкiв вiдкидає дублювання при вивченнi матерiалу,
економить час i створює сприятливi умови для формування певних компетентностей, якi сприятимуть здатностi учня застосовувати свої знання в
реальних життєвих ситуацiях.
Здiйснення систематичного зв’язку мiж рiзними навчальними предметами впевнює учнiв у тому, що шкiльнi предмети не вiдiрванi один вiд одного,
а з рiзних бокiв, кожний своїми методами, вивчає матерiальний свiт.
Нажаль, i досi трапляються випадки неузгодженостi навчальних програм
шкiльних предметiв, якi гальмують вищевказанi процеси.
Наприклад:
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Змiст навчального
матерiалу
Вимiрювання кутiв.
Координатна
площина.
Масштаб.

Вектори.

Тема, предмет, клас

Тема, предмет, клас

Кут. Вимiрювання кутiв.
Геометрiя, 7 кл., I семестр
Координатна площина.
Математика, 6 кл., II семестр
Вiдношення i пропорцiї.
Математика, 6 кл., I семестр
(кiнець)
Вектори.
Геометрiя, 9 кл.

Азимут.
Географiя, 6 кл., I семестр
Погода. Роза вiтрiв.
Географiя, 6 кл., I семестр
Масштаб.
Географiя, 6 кл., I семестр
(початок)
Взаємодiя тiл. Сила.
Фiзика, 7 кл., II семестр
Векторна графiка.
Iнформатика, 6 кл., I семестр
Навколишнiй свiт, в якому ми
живемо. Мiкро-, макро- i мегасвiти. Фiзика, 7 кл., I семестр
Рiвномiрний прямолiнiйний
рух. Фiзика, 7 кл., I семестр
Радiоактивнiсть.
Фiзика, 9 кл., II семестр,
Фiзика, 11 кл., II семестр
Механiчний рух.
Фiзика, 9 кл., I семестр,
Фiзика, 10 кл., I семестр

Стандартний вигляд
числа

Стандартний вигляд числа.
Алгебра, 8 кл.

Пряма
пропорцiйнiсть
Показникова
функцiя

Пряма пропорцiйнiсть.
Алгебра, 7 кл., II семестр
Показникова функцiя.
Алгебра та початки аналiзу,
11 кл., I семестр
Похiдна.
Алгебра та початки аналiзу,
10 кл., II семестр

Залежнiсть мiж
рiвнянням
координати тiла та
рiвнянням його
швидкостi

Подолати вищевказанi недолiки стикування навчальних програм допоможе налагодження системи мiжпредметних зв’язкiв. Шляхи вирiшення цiєї
проблеми полягають у:
• вивченнi та ретельному аналiзi навчальних програм сумiжних дисциплiн: математики, фiзики, хiмiї, бiологiї, географiї;
• встановленнi зв’язкiв мiж навчальними темами з цих предметiв;
• реалiзацiї наскрiзних змiстових лiнiй;
• налагодженнi тiсної спiвпрацi з вчителями природничо-математичних
дисциплiн;
• органiзацiї взаємовiдвiдування, спiльного планування урокiв;
• проведеннi iнтегрованих урокiв, предметних днiв, тижнiв та iнших
заходiв;
• використання iнновацiйних освiтнiх технологiй;
• посиленнi ролi спiльних позакласних заходiв з предметiв природничого циклу.
Шляхи реалiзацiї МПЗ в процесi навчання математики можуть бути
рiзноманiтними. Одним iз них є розв’язування мiжпредметних пiзнавальних
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Розв’язування міжпредметних
пізнавальних задач

задач.

І
я

усвідомлення сутності міжпредметних завдань, розуміння
необхідності застосування знань з інших предметів
відбір та актуалізацію необхідних знань із інших предметів
перенесення їх у нову ситуацію, зіставлення знань із суміжних
предметів
синтез знань, встановлення сумісності понять, одиниць виміру,
розрахункових дій, їх виконання
одержання результату, узагальнення у висновках, закріплення
понять

При цьому, слiд пам’ятати, що задачi мають демонструвати практичне
застосування математичних iдей i методiв та iлюструвати матерiал, що викладається на певному уроцi, мiстити вiдповiднi або iнтуїтивно зрозумiлi
учням поняття i термiни, а також реальнi числовi данi, що не ведуть до громiздких обчислень. За таких умов використання прикладних задач, складених
на матерiалах сумiжних предметiв, дає значний педагогiчний ефект.
Це можуть бути:
• задачi з екологiчним сюжетом на основi краєзнавчого матерiалу, довкiлля: «Побудуйте дiаграму довжин рiчок. Довжина Днiпра – 2285 км, Десни
– 1126 км, Днiстра – 1362 км, Пiвденного Бугу – 857 км, Сiверського Дiнця
– 1053 км» (Тема «Дiаграми» 6 кл.);
• задачi з хiмiчним змiстом на сумiшi i сплави: «Є два сплави мiдi зi
срiблом. Перший сплав мiстить 85% срiбла, а другий — 60%. Шматок першого
сплаву масою 4 кг сплавили зi шматком другого сплаву масою 6 кг i одержали
третiй сплав. Знайдiть у вiдсотках вмiст срiбла у третьому сплавi». (тема
«Вiдсотковi розрахунки» 6 кл.);
• задачi з фiзичним змiстом, якi допоможуть отримати повну картину
фiзичного явища: «Тiло масою 3 кг рухається за законом s(t) = 3t2 − 5t + 8
(час t вимiрюють в секундах, перемiщення s в метрах). Знайдiть кiнетичну
2
енергiю E(t) = mv2 (t) тiла в момент часу t0 = 5 с». (тема «Похiдна та її
застосування» 10 кл.);
• задачi, якi сприяють вихованню нацiональної самосвiдомостi: «В бою
пiд Крутами в сiчнi 1918 року полягло 300 українських студентiв. Скiльки
рокiв минуло вiдтодi?»;
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• задачi з географiчним змiстом: «У скiльки разiв довжина рiки Сiверський Донець (1053 км) бiльша вiд довжини рiки Прут (85 км)»? (тема
«Натуральнi числа» 5 кл.), тощо.
Однак використання таких задач є не єдиним засобом реалiзацiї мiжпредметних зв’язкiв. Широкi можливостi щодо вирiшення цiєї проблеми надають
мiжпредметнi (iнтегрованi) уроки.
Основнi вимоги щодо органiзацiї мiжпредметного уроку:
• урок повинен мати чiтко визначене i сформульоване навчальнопiзнавальне завдання;
• мають бути забезпеченi позитивна мотивацiя, висока активнiсть i зацiкавленiсть учнiв;
• встановлення мiжпредметних зв’язкiв має сприяти розумiнню учнями
сутi понять, положень, процесiв i явищ, що розглядаються на уроцi;
• наприкiнцi мiжпредметного уроку необхiдно сформулювати висновки, що вiдповiдають метi та завданням його проведення.
Для проведення iнтегрованих урокiв необхiдно проаналiзувати програми
з рiзних навчальних предметiв, виявити спорiдненi теми та об’єднати їх з
позицiї провiдної iдеї i провiдних положень «свого» навчального предмета.
Органiзовуючи проведення iнтегрованого уроку, вчителю доводиться, видiляти значний додатковий час для ретельної пiдготовки вiдповiдних наочних
матерiалiв, технiчних засобiв, здiйснення тiсного зв’язку iз учителями сумiжних предметiв тощо.
Можна запропонувати наступнi теми для проведення iнтегрованих урокiв: в 6 класi — математика i бiологiя «Математичнi моделi в бiологiї. Вiдсотковi розрахунки», в 7 класi — алгебра та хiмiя «Розв’язування задач на
застосування елементiв прикладної математики при обчисленнi масової частки, маси, об’єму речовини в сумiшi», в 8 класi — алгебра, хiмiя та основи
здоров’я «Глобальнi екологiчнi проблеми». Цей перелiк можна продовжити i
далi, але особливо зручно проводити iнтеграцiю знань у 9 класi, коли в учнiв
є вiдповiдна база знань з предметiв i, зокрема, за самою програмою на це
питання видiляється цiлий роздiл — «Прикладна математика».
Ще одним iз напрямкiв реалiзацiї МПЗ, здiйснення iнтеграцiї в освiтньому
процесi, є система STEM навчання, завдяки якiй в учнiв розвивається логiчне мислення та технiчна грамотнiсть; вони вчаться вирiшувати поставленi
задачi, стають новаторами, винахiдниками.
STEM-пiдходи до навчання передбачають поступове нарощення самостiйної дiяльностi учнiв:
— у 1-5 класах стимулювання учнiв до проведення пошукової роботи пiд
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керiвництвом вчителя;
— у 6-8 класах спроби проведення дослiдницьких робiт на основi навчального матерiалу з програми (виконати всi етапи наукового дослiдження
i самостiйно отримати новий для них факт);
— у 8-9 класах самостiйне дослiдження теми, що виходить за межi програмного матерiалу. Учнi працюють самостiйно i лише iнколи радяться з
вчителем. Результат – написання i захист роботи на МАН, участь у творчих
конкурсах i фестивалях;
— у 9-12 класах наукове дослiдження за обраною темою, досягнення
практичного результату, розробка Startup.
Однiєю iз STEM-технологiй навчання математики є використання
практико-орiєнтованих завдань, тобто, завдань, умови яких є описом ситуацiй iз повсякденного життя учнiв.
Наприклад, учням п’ятого класу можна запропонувати:
• «Обчислити площу класної кiмнати, виконавши необхiднi вимiрювання»;
• «Обчислити довжину плiнтуса, необхiдного для оздоблення класної
кiмнати. Скiльки вимiрiв необхiдно зробити, враховуючи, що кiмната має
форму прямокутника?»,
• «Визначте довжину власного кроку та вимiряйте кроками довжину i
ширину спортивного майданчика бiля школи. Якою буде його площа в кроках? В сантиметрах, метрах?».
Для розвитку графiчних навичок та обчислювальних умiнь учнiв застосовують лабораторно-графiчнi роботи. Вони дають можливiсть повнiше й бiльш
свiдомо засвоїти математичнi залежностi мiж величинами, ознайомитись iз
вимiрювальними й обчислювальними приладами та їх застосуванням на практицi, навчитися проводити вимiрювання та обчислення з певною точнiстю
тощо.
Застосування оригамi, головоломок, орнаментiв та iнших елементiв наочної геометрiї сприяє розвитку просторової уяви, логiчного мислення, пiдвищення iнтересу учнiв до вивчення предмету. Вже учням 5 класу можна
запропонувати завдання: «Побудувати пряму, маючи аркуш паперу». Спочатку воно їх дивує, але згодом дехто з учнiв може запропонувати провести
пряму по однiй iз сторiн прямокутного аркуша паперу. Тодi учитель трохи ускладнює завдання, зазначивши: «А якщо аркуш має довiльну форму»?
Учнi починають мiркувати та методом спроб i помилок приходять до висновку, що достатньо просто перегнути аркуш — i лiнiя перегину буде тiєю самою
шуканою прямою. Даний приклад вдало iлюструє початок дослiдницької дi131
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яльностi в 5 класi.
Дуже корисним є проведення пленерних урокiв, проведення яких передбачається не в класi, а просто неба або у довкiллi, щоб вчитися бачити, слухати
i розумiти навколишнiй свiт. На таких уроках можна вдало пов’язати теорiю
з практикою та реальним життям. Прикладом може бути урок-екскурсiя в 5
класi на тему «Математика навколо нас», яку можна провести на пришкiльнiй територiї з метою спостереження за предметами, явищами, процесами, що
вивчаються, та використання теоретичних математичних знань на практицi.
Цiкавим буде урок-практикум з геометрiї в 8 класi на тему «Розв’язування
прямокутних трикутникiв», пiд час якого учнi повиннi навчитися знаходити
вiдстанi до об’єктiв, якщо неможливо до них пройти навпростець, вимiряти
висоту об’єкта, якщо його вершини недоступнi, застосовуючи спiввiдношення
мiж сторонами i кутами прямокутного трикутника.
Проєкт як засiб реалiзацiї STEM-освiти у школi дозволяє органiчно iнтегрувати знання учнiв з рiзних дисциплiн пiд час розв’язання реальних
проблем, обумовлює їх практичне використання, генерує при цьому новi iдеї,
формує всi необхiднi життєвi компетенцiї.
Можна запропонувати учням виконати наступнi iнформацiйнi проєкти: в
5-му класi «В загадковому свiтi натуральних чисел», в 6-му класi «Пропорцiя
навколо нас», в 7-му класi «Свiт трикутникiв» (геометрiя), у 8-му класi «Рiзнi способи доведення теореми Пiфагора» (геометрiя), у 11-му «Правильнi
многогранники» (геометрiя) тощо. Дуже важливим є етап захисту проєктiв,
де учнiв вчаться слухати своїх товаришiв, аналiзувати їхню думку, зiставляти зi своєю, оцiнювати себе та iнших. Це сприяє формуванню толерантного
ставлення до оточуючих.
Позакласна робота з математики є складовою всього освiтнього процесу,
природним продовженням роботи на уроцi. Вiдомостi, здобутi пiд час цих
занять надовго залишаються в пам’ятi учнiв i позитивно впливають на навчання.
Змiстовне дозвiлля можна органiзувати через проведення екскурсiй, пiд
час яких наочно демонструються учням переваги технологiчних досягнень,
здiйснюється узагальнення вивченого теоретичного матерiалу i реалiзується
змога показати можливостi його застосування в реальному життi. Це є потужним засобом здiйснення завдань STEM-освiти: популяризацiї iнженернотехнологiчних професiй, формування наукового свiтогляду, iнтеграцiї матерiалу рiзних навчальних предметiв в межах навчального уроку, дня i сприяє
реалiзацiї керованої дослiдницько-проєктної дiяльностi тощо.
З метою розвитку STEМ-освiти необхiдно також залучати учнiв до участi
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Реалiзацiя мiжпредметних зв’язкiв на уроках математики

в олiмпiадах з предметiв природничо-математичного циклу та рiзноманiтних
конкурсах: Мiжнародному математичному конкурсi «Кенгуру», Всеукраїнському фiзичному конкурсi «Левеня», конкурсах науково-дослiдницьких робiт МАН, тощо. Досвiд участi в них допоможе учням лiквiдувати наявнi
прогалини мiж розв’язуванням стандартних прикладiв та задач iз шкiльних
пiдручникiв i досить важкими завданнями олiмпiад, ЗНО.

Висновки
Мiжпредметнi зв’язки — це вираження фактичних зв’язкiв, що встановлюються в процесi навчання, в свiдомостi учня мiж рiзними навчальними
предметами. Вони дозволяють виокремити головнi елементи змiсту навчання,
передбачити розвиток системо-утворюючих iдей, понять, загально-наукових
прийомiв освiтнього процесу, можливостi комплексного застосування знань з
рiзних предметiв в навчальнiй дiяльностi учнiв.
Мiжпредметнi зв’язки стимулюють потяг учнiв до знань, укрiплюють
їх iнтерес до предмету, розширюють зацiкавленiсть, поглиблюють знання,
сприяють становленню iнтересiв професiйного плану. Використання мiжпредметної iнтеграцiї робить процес навчання рiзноманiтним, цiкавим, емоцiйно
забарвленим, творчо насиченим. При цьому, забезпечується висока активнiсть школярiв у використаннi знань з одного предмету на уроках з iншого
i навпаки, цiкаво i просто поєднуючи теоретичнi знання з їх практичним застосуванням.
Реалiзацiя мiжпредметних зв’язкiв пiд час навчання вимагає вiд учителя
знань змiсту програм i пiдручникiв з iнших сумiжних предметiв, передбачає
спiвробiтництво вчителя математики з вчителями хiмiї, фiзики, географiї,
взаємовiдвiдування урокiв, їх спiльного планування та проведення, використання iнновацiйних технологiй, зокрема STEM-освiти, проведення iнтегрованих урокiв, днiв, позакласних заходiв з предметiв природничого циклу тощо.
Комплексний пiдхiд у вивченi математики сприяє розвитку логiчного
аналiзу i стратегiчних навичок школяра, що в свою чергу виховує всебiчно
розвинену, науково сформовану особистiсть.
Можна смiливо стверджувати, що використання мiжпредметних зв’язкiв
є одним з напрямкiв особистiсної орiєнтацiї освiти i забезпечує розвиток нового, творчого поколiння громадян нашої держави.
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Besedin Boris B., Diachenko Daria D.
Donbas State Pedagogical University, Sloviansk, Ukraine.
Implementation of interdisciplinary connections in mathematics
lessons
The article aims to reveal the implementation of interdisciplinary links in
mathematics lessons as a means of solving the problem of inconsistency of
programs of natural sciences and mathematics, increase student motivation to
learn, the formation of a holistic scientiﬁc worldview, education of well-developed,
scientiﬁcally savvy personality. The author proposes to eliminate the shortcomings
of the integration of curricula through the establishment of interdisciplinary links
in mathematics lessons by solving interdisciplinary cognitive problems, conducting
integrated lessons, the use of innovative educational technologies and more.
Keywords:
interdisciplinary links, integration, teaching mathematics,
interdisciplinary cognitive tasks, STEM education technologies.
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