
Міністерство освіти і науки України 

 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНІЙ  

УНІВЕРСИТЕТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ФУНДАМЕНТАЛІЗАЦІЇ 
МАТЕМАТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ В СУЧАСНИХ ВИЩИХ 

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ: 
ПОГЛЯД СТУДЕНТІВ І МОЛОДИХ ВЧЕНИХ 

 

 
Матеріали Всеукраїнської науково-практичної  

 конференції здобувачів вищої освіти і молодих вчених 

12–13 квітня 2018 року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харків 

ХНАДУ 

2018 



180 

учнями своєї індивідуальної навчальної діяльності, рефлексія та оцінювання 

досягнутих результатів) і запропоновані рекомендації по реалізації кожного з 

цих етапів.  

Використання розробленої методики в процесі навчання математики 

показало ефективність застосування рівневої диференціації навчання 

математики в старшій профільній школі для реалізації рівного доступу до 

якісної освіти учнів старшої профільної школи і доцільність використання 

запропонованих засобів навчання. 

Анотація. Стаття присвячена уточненню особливостей організації 

навчання математики у старших класах в умовах рівневої диференціації 

навчання і розробці методичних рекомендації щодо використання засобів 

навчання, спрямованих на реалізацію рівного доступу до якісної освіти. 

Ключові слова: диференціація навчання, рівнева диференціація навчання, 

рівнева диференціація навчання математики, навчання математики, освітня 

траєкторія учня. 
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МІЖПРЕДМЕТНА ІНТЕГРАЦІЯ ЯК ШЛЯХ ДО ЦІЛІСНОГО 

СПРИЙНЯТТЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ 

 

На сьогоднішній день в Україні відбувається перебудова системи освіти, 

впроваджуються нові закони та програми, метою яких є виховання цілісної 

всебічно розвиненої особистості, здатної до критичного мислення; патріота 
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своє країни та інноватора, який здатний змінювати навколишній світ, 

розвивати економіку та конкурувати на ринку праці. Оскільки, в сучасній 

школі навчальні дисципліни часто мають «конкуруючий» характер – 

протистоять один одному, претендуючи на більшу значимість у порівнянні з 

іншими, то традиційна «монологічна» система в освіті втратила свою 

практичну ефективність, оскільки не задовольняє потребам сучасного світу. 

Тож, для виключення конкуренції шкільних предметів, важливим є 

використання в навчальному процесі інтегрованих занять.  

Мета роботи – розкриття міжпредметної інтеграції як шляху до цілісного 

сприйняття учнями навчального матеріалу. 

Міжпредметна інтеграція здійснюється через реалізацію міжпредметних 

зв’язків. Неоднозначні підходи до міжпредметних зв’язків у дидактиці сприяє 

різноманітністю їх означення та тлумачення. Наприклад, вважається, що 

міжпредметні зв’язки відображають у змісті навчальних дисциплін діалектичні 

взаємозв’язки, які об’єктивно існують у природі й пізнаються сучасними 

науками, тому міжпредметні зв’язки слід розглядати як еквівалент зв’язків 

міжнаукових [3, с. 28]. 

Міжпредметні зв’язки потрібно розглядати, як перенесення понять, явищ, 

об’єктів, методів пізнання, процесів, які розглядаються і використовуються під 

час вивчення різних наук і включаються в зміст навчального процесу з 

математики. 

У навчальному процесі міжпредметні зв’язки є дидактичною умовою, яка 

сприяє підвищенню науковості й доступності навчання, активізації навчальної 

діяльності учнів, покращенню якості їх знань, а також, як чинник, що дозволяє 

ефективно розвивати творчий потенціал учнів. Міжпредметна інформація 

повинна відповідати таким вимогам, як науковість, актуальність і відповідність 

рівню розумового розвитку учнів, однозначність, точність трактування 

наукових понять, тверджень, законів, ідей, теорій, лаконічність,  

змістовність [2, с. 9-17]. 
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Як система міжпредметні зв’язки мають структуру, яка складається з 

трьох елементів: 1) знань з однієї предметної галузі; 2) знань з іншої 

предметної галузі; 3) зв’язку цих знань у процесі навчання. Об’єднання знань у 

кожному випадку має деяку пізнавальну функцію: конкретизація загальних 

понять, пояснення причинно-наслідкових зв’язків, класифікація суміжних 

явищ, доказ узагальнених ідей тощо.  

Міжпредметна інтеграція виконує ряд дидактичних функцій [1, с. 3-10]: 

 методологічна функція, на основі якої формується єдність поглядів на 

оточення та природу, сучасні уявлення про її цілісність і розвиток; 

 освітня функція, завдяки якій формуються такі якості знань учнів, як 

системність, глибина, осмисленість, гнучкість, що є основою творчої 

особистості; 

 розвиваюча функція, роль якої: розвиток системного і творчого 

мислення учнів, формування пізнавальної активності, самостійності та інтересу 

до пізнання. Міжпредметна інтеграція допомагає подолати предметну 

інертність мислення і розширює світогляд учнів; 

 виховна функція полягає у сприянні комплексного підходу до 

виховання учнів через механізм реалізації міжпредметних зв’язків; 

 конструктивна функція міжпредметної інтеграції, в основі якої 

вдосконалення вчителя змісту навчального матеріалу, методів та форм 

організації навчання. Механізм міжпредметної інтеграції потребує спільного 

планування вчителями комплексних форм урочної та позаурочної роботи, які 

передбачають врахування змісту підручників та програм суміжних предметів. 

Міжпредметна інтеграція у завершеному вигляді – це усвідомлення 

відношень між структурними елементами різних навчальних предметів, 

виражене у загальній формі. Таким відношенням можуть бути набуті знання, 

які сформувалися завдяки засвоєнню зв’язків між знаннями з різних предметів 

(фізико-математичні, фізико-хімічні та інші). Таким відношенням може бути й 

нове вміння, сформоване в результаті засвоєння зв’язків між способами 



183 

навчально-пізнавальної діяльності, які застосовані в різних предметах. Нове 

вміння є міжпредметним, оскільки може використовуватися в різних 

навчальних предметах при оперуванні загальними для них міжпредметними 

знаннями. Процес навчання реалізується як цілісний, маючи загальну 

структуру і функції, які відображають взаємодію викладання і навчання. 

Для перевірки значення інтеграції навчання було розроблено та 

апробовано урок для 10 класу ЗСЗО (а саме в Харківському ліцеї №107 

Харківської міської ради Харківської області), на якому встановлювались 

інформатико-математичні зв’язки, у результаті якого школярі пригадали вже 

відомі знання, отримали нову інформацію з теми та мали змогу показати 

знання з інформатики у роботі з засобами Google Форми та поштовою 

скринькою.  

Висновки. Міжпредметні зв’язки сприяють реалізації всіх функцій 

навчання, які здійснюються у взаємозв’язку і взаємно доповнюють один 

одного. Єдність функцій є результатом цілеспрямованого процесу навчання. 

Системний характер застосування міжпредметних зв’язків забезпечує 

стабільність, послідовність їх використання та всебічність у раціональному 

забезпеченні навчально-виховного процесу. 

Анотація. В даній роботі представлено зміст та дидактичні функції 

міжпредметної інтеграції у контексті вирішення проблеми підвищення якості 

навчання математики. 

Ключові слова: міжпредметні зв’язки, міжпредметна інтеграція, 

дидактична функція. 
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