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МIЖПРЕДМЕТНI ЗВ’ЯЗКИ НА УРОКАХ
МАТЕМАТИКИ

Стаття присвячена дослiдженню проблеми пасивного використання мiжпредметних зв’яз-
кiв на уроках математики в основнiй школi. У нiй окреслено актуальнiсть у використаннi
мiжпредметних зв’язкiв i надано практичнi рекомендацiї щодо використання мiжпредме-
тних зв’язкiв на уроках математики.
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Вступ
Необхiднiсть мiжпредметних зв’язкiв обумовлюється дидактичними

принципами, виховними задачами школи. В умовах предметного навчання
МПЗ властивi методологiчна, формувальнi (навчальна, розвивальна, вихов-
на, комунiкативна) та конструктивна (системоутворююча) функцiї, якi всебi-
чно впливають на процес навчання — вiд постановки цiлей до його органiзацiї
й отримання результатiв.

Нажаль, деякi вчителi не надають великого значення мiжпредметним
зв’язкам, або ж використовують їх не правильно, що не тiльки не допомагає
учням, але й навпаки, шкодить. Таким чином, актуальнiсть статтi визна-
чається необхiднiстю дослiдження пасивного використання мiжпредметних
зв’язкiв у викладаннi математики в основнiй школi, що приводить до зниже-
ння якостi знань учнiв i вiдсутностi їх iнтересу до предмету.

Основна частина
Реформування системи освiти в Українi нинi набуло глобального хара-

ктеру. Ми є свiдками процесiв, якi безпосередньо пов’язанi з реформуванням
змiсту освiти. Формування компетентностей учнiв зумовлене не тiльки реалi-
зацiєю вiдповiдного оновленого змiсту освiти, але й впровадженням iннова-
цiйних методiв та технологiй навчання. Якiсне навчання забезпечує засвоєння
знань та формування умiнь, що для випускника школи стануть пiдґрунтям у
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його подальшому життi. Продуктом школи є людина, особистiсть. Тож навча-
ти її треба так, щоб учень вiдчув, що знання та вмiння є для нього життєвою
необхiднiстю. Навчальна дiяльнiсть у кiнцевому пiдсумку повинна не про-
сто дати людинi суму знань, умiнь i навичок, а сформувати її компетенцiї,
визначити шлях до самовдосконалення. У свiтлi сучасних завдань всебiчно,
гармонiйно розвиненої особистостi школяра проблема мiжпредметних зв’яз-
кiв набуває важливого значення. Актуальнiсть даної проблеми зумовлена
розвитком науки, технiки, суспiльства. Мiжпредметнi зв’язки є важливим
принципом навчання в сучаснiй школi, що забезпечує взаємозв’язок наук
природничо-математичного i суспiльно-гуманiтарного циклiв. Проблема не
стiльки в оволодiннi знаннями, скiльки в умiннi застосовувати їх на практицi
в будь-якiй життєвiй ситуацiї та у професiйнiй сферi.

Мiжпредметнi зв’язки виконують у навчаннi математики ряд функцiй.
Методологiчна функцiя виражена в тому, що тiльки на її основi можливе

формування в учнiв дiалектико-матерiалiстичних поглядiв на природу, су-
часних уявлень про її цiлiснiсть i розвиток, оскiльки мiжпредметнi зв’язки
сприяють вiдображенню в навчаннi методологiї сучасного природознавства,
яке розвивається по лiнiї iнтеграцiї iдей i методiв, iз позицiй системного пiд-
ходу до пiзнання природи.

Освiтня функцiя мiжпредметних зв’язкiв полягає в тому, що за її допо-
могою вчитель математики формує такi якостi знань учнiв, як системнiсть,
глибина, усвiдомленiсть, гнучкiсть. У цьому випадку мiжпредметнi зв’язки
виступають як засiб розвитку математичних понять, сприяють засвоєнню
зв’язкiв мiж ними та загальними поняттями.

Розвиваюча функцiя мiжпредметних зв’язкiв визначається їх роллю в
розвитку системного i творчого мислення учнiв, у формуваннi їх пiзнавальної
активностi, самостiйностi та iнтересу до пiзнання математики.

Виховна функцiя мiжпредметних зв’язкiв виражена в їх сприяннi всiм
напрямах виховання школярiв у навчаннi математики. Учитель математики
реалiзує комплексний пiдхiд до виховання спираючись на зв’язки з iншими
предметами.

Конструктивна функцiя мiжпредметних зв’язкiв полягає в тому, що з її
допомогою вчитель удосконалює змiст навчального матерiалу, методи i фор-
ми органiзацiї навчання. Реалiзацiя мiжпредметних зв’язкiв вимагає спiльно-
го планування вчителями предметiв природничого циклу комплексних форм
навчальної та позакласної роботи, якi передбачають знання ними пiдручникiв
i програм сумiжних предметiв.
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Мiжпредметнi зв’язки, заснованi на використовуваннi одного i того ж
прийому дiяльностi при навчаннi рiзним предметам. Так, умiння працювати
з книгою, приладами, таблицями, схемами, умiння вирiшувати якiснi i розра-
хунковi задачi тощо — всi цi умiння необхiднi як на уроках загальноосвiтнiх
предметiв, так i на уроках предметiв професiйного циклу.

Засоби реалiзацiї мiжпредметних зв’язкiв в процесi навчання можуть бу-
ти рiзними: запитання, завдання, задачi, наочнi посiбники, тексти, проблемнi
ситуацiї, пiзнавальнi задачi, навчальнi проблеми мiжпредметного характеру
та iншi.

Систематичне використання мiжпредметних пiзнавальних задач у формi
проблемних питань, кiлькiсних i практичних завдань забезпечує iнтеграцiю
знань учнiв iз рiзних предметiв. У цьому полягає найважливiша розвивальна
функцiя навчання математики. Про роль i значення урокiв математики у
вихованнi правильного i дисциплiнованого мислення говорилося i писалося
дуже багато.

Мiжпредметнi задачi — це такi задачi, якi потребують пiдключення знань
з рiзних предметiв, або задачi, що зiставленi на матерiалi одного предмету,
але використовуються з визначеною метою у викладаннi iншого предмету.

Особливе значення мають задачi, питання, завдання мiжпредметного ха-
рактеру у формуваннi полiтехнiчних знань i вмiнь учнiв. Спецiально складенi
задачi, питання дозволяють учням осмислити необхiднiсть знань з загаль-
нопiзнавальних предметiв в професiональнiй дiяльностi в будь-якiй галузi
виробництва.

Ними можуть бути:
а) задачi, розрахованi на використання знань з iншого предмету; на

усвiдомлення знань, умiнь i навичок учнiв, набутих на сумiжних уроках на
розвиток рацiоналiзаторських здiбностей;

б) задачi на усвiдомлення правил безпечної працi, та охайностi викона-
ння завдань;

в) задачi дослiдницького, експериментального характеру, у процесi
розв’язування яких учнi застосовують знання з iнших предметiв.

У ходi розв’язування задач, учнi виконують складнi пiзнавальнi i розра-
хунковi дiї, якi впливають на:
1) усвiдомлення сутностi мiжпредметних завдань, розумiння необхiдностi
застосування знань iз iнших предметiв;
2) вiдбiр та актуалiзацiю необхiдних знань iз iнших предметiв;
3) перенесення їх у нову ситуацiю, зiставлення знань iз сумiжних предметiв;
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4) синтез знань, встановлення сумiсностi понять, одиниць вимiру, розрахун-
кових дiй, їх виконання;
5) одержання результату, узагальнення у висновках, закрiплення понять.

Вiдмiнна особливiсть математики як навчального предмета полягає в її
дуальнiй природi. З одного боку, це самостiйний навчальний предмет, який
має власну, чiтко визначену логiчну структуру побудови, що, в свою чергу,
зумовлює строгу послiдовнiсть вивчення (логiку розгортання) навчального
матерiалу. З другого – пiдпорядкований, тобто математичнi знання, набутi
учнями в процесi навчання, мають забезпечувати успiшне засвоєння школя-
рами спорiднених предметiв, а тому у змiстi навчання математики мають
бути адекватно врахованi потреби усiх природничих предметiв, iнформати-
ки й економiки. Якщо перший аспект постiйно перебуває в полi професiйної
активностi вчителiв, то для другого характерним є «залишковий» принцип
реалiзацiї (якщо вистачить часу на уроцi). Низька вмотивованiсть вчителiв
математики до реалiзацiї мiжпредметних зв’язкiв особливо яскраво просте-
жується з часу введення зовнiшнього незалежного оцiнювання (ЗНО), мета
якого полягає в тому, щоб оцiнити ступiнь пiдготовленостi учасникiв тесту-
вання з математики, а конкретнiше – визначити рiвень оволодiння випу-
скниками шкiл лише предметними (математичними) знаннями, вмiннями та
способами дiяльностi, з метою конкурсного вiдбору для навчання у вищих
навчальних закладах. Саме варiанти ЗНО (а зовсiм не навчальнi програми
i пiдручники) стають визначальним фактором математичної пiдготовки ви-
пускника середньої школи. Об’єктивну проблему практичної реалiзацiї мiж-
предметних зв’язкiв становить i той факт, що бiльшiсть вчителiв математики
є спецiалiстами лише в «своєму» предметi й не достатньо глибоко орiєнтую-
ться в сумiжних дисциплiнах. Звiдси часто випливає «не бачення» вчителями
можливостей i переваг використання на уроках математики фактiв з iнших
природничих предметiв

У ходi дослiдження, аналiзуючи проблематику пасивного застосування
мiжпредметних зв’язкiв на уроках математики причини можна подiлити на
об’єктивнi та суб’єктивнi.

Об’єктивну проблему практичної реалiзацiї мiжпредметних зв’язкiв ста-
новить i той факт, що бiльшiсть вчителiв математики є спецiалiстами лише в
«своєму» предметi й не достатньо глибоко орiєнтуються в сумiжних дисциплi-
нах. Звiдси часто випливає «не бачення» вчителями можливостей i переваг
використання на уроках математики фактiв з iнших природничих предметiв.
Серед iнших об’єктивних й суб’єктивних причини пасивного використання
мiжпредметних зв’язкiв у шкiльнiй практицi можна виокремити наступнi.
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До об’єктивних слiд вiднести:
• недостатню методичну базу (структура та змiст бiльшостi нинi дiючих

пiдручникiв, навчальних i методичних посiбникiв не зорiєнтованi на мiж-
предметну структуру навчальних знань), що не дає змоги повною мiрою
реалiзувати принцип мiжпредметних зв’язкiв у практицi шкiльного на-
вчання;

• розбiжнiсть у часi вивчення спорiдненого матерiалу на уроках з рiзних
навчальних предметiв;

• рiзне трактування одних i тих самих понять у рiзних навчальних пре-
дметах;

• трудомiсткiсть i значнi часовi затрати при пiдготовцi вчителя до мiж-
предметних занять;

• неефективнiсть одностороннього використання мiжпредметних зв’язкiв
(ситуацiя, коли вчитель одного предмета, наприклад фiзики, намагає-
ться реалiзовувати мiжпредметнi зв’язки, а на заняттях з iнших на-
вчальних предметiв, наприклад математики, знання, одержанi учнями
на уроках фiзики, не використовуються);

• вiдсутнiсть в освiтньому стандартi та програмах з математики рекомен-
дацiй зi здiйснення мiжпредметних зв’язкiв.

Основними суб’єктивними причинами недостатньої уваги з боку вчителiв
до реалiзацiї мiжпредметних зв’язкiв на уроках є:

• слабка мотивацiя вчителiв шкiл до реалiзацiї мiжпредметних зв’язкiв;
• недостатня теоретична й практична пiдготовка вчителiв до проведення

навчальних занять з використанням МПЗ;
• практична вiдсутнiсть у школах спiльних методичних об’єднань учителiв

математики i предметiв природничого циклу.

Наразi, у зв’язку зi збiльшенням обсягу iнформацiї, що пiдлягає засвоєн-
ню учнями в школi, через необхiднiсть їх пiдготовки до самоосвiти, виникає
необхiднiсть формування у випускникiв середньої школи нового iнтегратив-
ного способу мислення на основi узагальнених умiнь, що мають властивiсть
широкого перенесення. Такi умiння, сформованi в процесi навчання матема-
тики, потiм вiльно використовуються учнями при вивченнi iнших предметiв
i в практичнiй дiяльностi.

Висновки
1. Мiжпредметнi зв’язки слiд розглядати як дидактичну форму загаль-

нонаукового принципу системностi.
2. Реалiзацiя МПЗ має здiйснюватися цiлiсно, тобто не лише на рiвнi
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змiсту освiти, а й на методологiчному, методичному та органiзацiйному рiвнях
(змiстового та процесуально-операцiйного компонентiв).

3. Система мiжпредметних зв’язкiв має виступати не лише як мета, а й
як один iз ефективних засобiв навчання та розвитку учнiв.

4. Ефективнiсть здiйснення МПЗ досягається за умови, що цим питан-
ням займатиметься не один окремо взятий вчитель-ентузiаст, а всi вчителi-
предметники (зокрема, математики i предметiв природничого циклу) одна-
ково зацiкавлено й узгоджено.

5. Рiзноманiття мiжпредметних зв’язкiв у процесi навчання може забез-
печувати формування у школярiв цiлiсної системи поглядiв на свiт лише в
системi: комплексного вивчення одного й того самого об’єкта на уроках рi-
зних навчальних предметiв; використання методiв однiєї науки для вивчення
рiзних об’єктiв iнших наук; залучення рiзними науками одних i тих самих
теорiй i законiв для вивчення рiзних об’єктiв.

6. Залежно вiд мети використання мiжпредметних зв’язкiв, вiд кон-
кретних умов їх встановлення обираються методи i прийоми їх реалiзацiї в
навчальному процесi, добираються i вiдповiдним чином формулюються пи-
тання i завдання для учнiв.

7. Стосовно активiзацiї пiзнавальної дiяльностi учнiв реалiзацiя МПЗ
має полягати в розв’язуваннi на уроках рiзних навчальних предметiв одно-
рiдних пiзнавальних завдань, нацiлених на засвоєння аналогiчних за своєю
структурою знань (понять, теорiй, законiв). При цьому набутi учнями пiзна-
вальнi умiння пiд впливом мiжпредметних зв’язкiв стають узагальненими i
загальнопредметними.

8. Провiдним засобом формування в учнiв навички повсякденного кори-
стування математикою при вивченнi усiх природничих предметiв має стати
широке i системне застосування методу математичного моделювання про-
тягом вивчення усього курсу математики. Це стосується введення понять,
виявлення зв’язкiв мiж ними, змiсту i характеру прикладiв та iлюстрацiй,
доведень, побудови системи вправ i завдань, визначення системи контролю.
Такий пiдхiд посилить прикладну спрямованiсть навчання математики, спри-
ятиме формуванню в учнiв стiйких мотивiв до оволодiння математичними
знаннями.

9. В умовах варiативностi програм i пiдручникiв, розмаїття пiдходiв до
розроблення структури змiсту навчальних предметiв математика має ста-
ти не лише джерелом, а й споживачем знань, запропонованих на уроках
природничо-наукового циклу, спиратися на уявлення, сформованi при їх ви-
вченнi.
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Interdisciplinary connections in mathematics lessons
The article is devoted to the study of the problem of passive use of interdi-

sciplinary connections in mathematics lessons in the basic school. It outlines the
relevance of the use of interdisciplinary connections and provides practical gui-
dance on the use of interdisciplinary connections in mathematics lessons.
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