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Показано можливість самореалізації викладача математики у навчальному процесі шля-

хом організації особистісно-значущого навчання студентів через інтегрування знань з різних 
навчальних дисциплін. 

 
 
У світлі нової освітньої парадигми 

метою освіти є становлення людини, яка 
володіє багатофункціональними ком-
петенціями, що дозволяє їй самостійно 
розв�язувати проблеми в повсяк-
денному, професійному та соціальному 
житті. Сутністю освітнього процесу при 
цьому стає цілеспрямоване пере-
творення соціального досвіду в досвід 
особистісний, що супроводжується ін-
дивідуальною самореалізацією як ви-
кладача, так і студента. 

Не викликає сумніву, що викладач 
повинен проводити навчання майбутніх 
спеціалістів не шляхом поляризації їх 
фундаментальної підготовки, а в напря-
мку гармонійного поєднання різних ди-
сциплін. Ефективність розв�язання цьо-
го завдання підвищується, якщо викла-
дання найважливіших дисциплін профе-
сійного становлення майбутнього спеці-
аліста проходить у режимі тісного взає-
мопроникнення, якщо між дисципліна-
ми налагоджені численні міжпредметні 
зв�язки. 

Мета цієї статті � висвітлити досвід 
поєднання математичних знань за кур-
сом вищої математики для студентів хі-
мічного факультету із професійними їх 
знаннями, що дозволяє відчути особис-
тісно-ціннісну значущість математики 
для майбутнього фахівця-хіміка й поба-
чити шляхи самореалізації у навчально-
му процесі. 

Посилення прикладної спрямова-
ності математики є одним із пріори- 
 

 
 
тетних напрямків розвитку освіти [3, 
c.5]. Проблемі реалізації прикладної 
спрямованості курсу математики при-
свячена значна кількість науково-
методичних праць (Г.П. Бевз  С.С. Вар-
данян, Г.М. Возняк, Г.Д. Глейзер , Б.В. 
Гнеденко, Г.Я. Дутка , А.М. Колмого-
ров, Ю.М. Колягін, О.І. Маркушевич,  
А.Д. Мишкіс,  Г.М. Морозов, В.В. Фір-
сов,  В.О. Швець та ін.). 

Характерними рисами сучасного 
розвитку науки є поглиблення взаємо-
пов�язаних процесів диференціації та 
інтеграції наукового знання. Інтеграція 
передбачає встановлення й посилення 
взаємозв�язків між науками. Резуль-
татом диференціації є виділення у само-
стійні галузі науки окремих теоре-
тичних систем. Центральною про-
блемою інтеграції та диференціації наук 
є проблема їх співвідношення, що хара-
ктеризується єдністю двох аспектів цьо-
го процесу: зв�язком і розмежуванням.  
Такий підхід полягає у ціле-
спрямованій реалізації принципу між-
дисциплінарності, який працює лише за 
умови встановлення внутрішніх і між-
предметних зв�язків, а саме розкритті 
питань професійного напрямку. Проте 
слід підкреслити, що висвітлення внут-
рішньодисциплінарних та міждисциплі-
нарних зв�язків не повинно механічно 
замінити фундаментальний класичний 
навчальний матеріал на загальний фак-
тичний з різних галузей природничих 
наук. Фундаментальні знання повинні 
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бути первинним базисом, між-
дисциплінарні � надбудовою.  

Зазначимо також, що міжпредметна 
навчальна проблема має більш складну 
структуру, ніж предметні проблеми. У 
ній синтезуються зв�язки, відношення 
між відомим та невідомим на рівні уза-
гальнення знань. У процесі такого уза-
гальнення виникають пізнавальні про-
тиріччя при інтерпретації та викорис-
танні предметних понять. Вони є дже-
релом проблемних ситуацій, які призво-
дять до аналізу, порівняння, узагаль-
нення різнопредметних знань, цілесп-
рямовано впливають на систе-
матизацію знань навколо провідних ідей 
навчання. Основним засобом міжпред-
метного пізнання виступає перенесення 
знань з однієї предметної галузі в іншу. 
Воно виявляє особистісне відношення 
до засвоєння взаємопов'язаних знань.  

Міжпредметні зв�язки функціо-
нують у процесі навчання як суттєвий 
фактор активізації професійної діяль-
ності викладача та навчально-пізна-
вальної діяльності студентів, який якіс-
но перетворює всі компоненти їх діяль-
ності. Розв�язуючи міжпредметні пізна-
вальні задачі, викладач і студент спря-
мовують свою активність або на пошук 
невідомих співвідношень, в яких знахо-
дяться відомі предметні знання, або на 
формування нових, узагальнених понять 
на основі встановлених конкретних 
міжпредметних зв�язків. Узагальнення 
знань і способів дій, підвищуючи акти-
вність і успішність діяльності, підси-
люють мотивацію її, особливо при 
розв�язанні творчих, нестандартних за-
вдань.   

Б.М. Бім-Бад [1, с.22] називає отуп-
ляючою освіту, що складається насам-
перед у засвоєнні студентами далекої 
від них інформації у вигляді відповідей 
на питання, які нав'язані їм підручником 
або викладачем і не цікавлять їх самих. 
За таких обставин люди стають нездат-
ними самостійно навчитися новому і 
застосовувати свої знання на практиці. 

Така освіта готує людину лише до 
функцій виконавця.  

На жаль, викладачі також здебільш-
шого є виконавцями зовні заданих фун-
кцій по реалізації основної мети � фор-
мування в студентів знань, умінь, нави-
чок. Але, якщо викладач шукає шляхи 
самореалізації себе у професії, то він 
створює для себе і своїх студентів ситу-
ації, у яких стає затребуваною діяль-
ність усіх особистісних структур люди-
ни в процесі переосмислення компонен-
тів освіти � від методології до форм на-
вчання й виховання. Людина не тільки 
виконує запропоноване, але й надає йо-
му значення особистісного змісту.  

�Відкриття� які робить студент при 
розв�язанні міжпредметних пізнаваль-
них задач, виявляються більш вагомими 
і суб�єктивно більш значи-мими, ніж 
успіхи в стандартизованій предметній 
діяльності. У зв�язку з цим підвищуєть-
ся і цінність нового �між-предметного� 
виду пізнавальної діяльності, зміцню-
ється потреба в ній. У свою чергу, пі-
знавальна потреба у встановленні між-
предметних зв�язків включає студентів 
до нового виду пізнавальної діяльності 
синтетичного характеру.  

Взаємодія внутрішніх передумов і 
зовнішніх умов діяльності детермінує її 
саморозвиток, стійку потребу в міжпре-
дметних зв�язках, що створює умови 
самореалізації себе в навчальній діяль-
ності. При виникненні у викладача чи 
студента пізнавальної потреби роз-
глядання факту, явища, процесу з точки 
зору знань із різних предметів, відбува-
ється включення в �між-предметну� 
проблемну ситуацію. На цій основі ви-
никає пізнавальна активність і пізнава-
льний інтерес до спільних для суміжних 
предметів питань. Включення міжпред-
метних зв�язків у навчання змінює осо-
бливості протікання як пізнавальної ді-
яльності студента, так і діяльності ви-
кладача. Викладач, включаючи в навча-
льний процес міжпредметні зв�язки, 
звертається до вивчення навчального 
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матеріалу споріднених предметів. У 
студента виникає необхідність у розши-
ренні знань міжпредметного характеру, 
у пошуку ефективних шляхів їх викори-
стання у навчанні.  

Для виникнення у студента потреби 
в залученні знань з іншого предмета ви-
кладачеві важливо актуалізувати відомі 
знання з різних предметів, встановити 
між ними зв�язок шляхом виявлення 
протиріч і нових відношень. Так, сучас-
ний хімік повинен бути гарним теорети-
ком у своїй галузі знань, тільки чітко 
розрахувавши той чи інший процес тео-
ретично, починати практичний експе-
римент. Зрозуміло, що тут уже не 
обійтися без математики. 

Розрахунок нових хіміко-тех-
нологічних процесів та реакторів 
здійснюється методами математичного 
моделювання, основою якого є матема-
тична модель хімічної реакції (система 
алгебраїчних або диференціальних 
рівнянь). Математична модель реакції 
дає змогу розрахувати матеріальний ба-
ланс реакції, описати перебіг хімічної 
реакції за часом тощо. Ці питання роз-
глядає стехіометричний аналіз.  

Хімічні реакції поділяють на прості 
(елементарні), в яких проходить прямий 
перехід реагентів у продукти реакції, та 
складні (багатостадійні), які скла-
даються із сукупності простих реакцій. 
Складна реакція описується системою 
стехіометричних рівнянь. Основи сте-
хіометрії складних хімічних реакцій за-
кладено в роботах Р. Аріса [4], [5]. 

Кількісні співвідношення між ре-
агентами 1 2, , ..., nA A A  та продуктами 

реакції mnn AAA ...,,, 21 ++  для простої 
реакції записується стехіометричним 
рівнянням:           

mmnnnn

nn

AAA
AAA

ααα
ααα

+++=
=+++

++++ ...
...

2211

2211 , 

де mnnn aaa ,...,,,...,,, 2121 ++ααα  � сте-
хіометричні коефіцієнти. 

Якщо перенести всі члени лівої час-
тини рівняння в праву і ввести позна-

чення na ,...,1, ==− να νν , матимемо:   
0...2211 =+++ mm AaAaAa . 

Одержане рівняння називають сте-
хіометричним рівнянням одностадійної 
реакції, а коефіцієнти у рівнянні � 
стехіометричними коефіцієнтами 
хімічної реакції. 

Якщо вектор-стопчик стехіометрич-
них коефіцієнтів реакції позначити 

( )1 2, ,..., T
ma a a a= , а сукупність ком-

понентів реакції ( )TmAAAR ,...,, 21= , то 

рівняння запишеться так:  0=⋅ RaT
, де 

символ �Т� позначає операцію транспо-
нування. 

Багатостадійну хімічну реакцію як 
сукупність простих можна записати у 
вигляді системи стехіометричних рів-
нянь: 

0... 1221111 =+++ mm AaAaAa ; 
0... 2222112 =+++ mm AaAaAa ; 

������ 
������ 

0...2211 =+++ mmnnn AaAaAa . 
Звернемо увагу, що в цій системі 

стехіометричні коефіцієнти мають под-
війний індекс: перший указує на номер 
речовини, другий � на номер стадії. Як-
що речовина � реагент, то коефіцієнт 
буде від�ємним,  якщо � продукт, то до-
датним, а якщо речовина не бере участі 
у даній стадії, то коефіцієнт дорівнює 
нулеві [2, c.9]. 

Приклад 1.  Побудувати мате-
матичну модель взаємодії водяної пари 
( )OH2  з вугіллям (С). 

Розв�язання. Взаємодія водяної па-
ри з вугіллям описується системою чо-
тирьох реакцій:  
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Уводимо позначення: 
( ) 12 AводимолекулаабопараводянаOH =

 С(вуглець)=А2; 
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( ) 3АвуглецюоксидCO = ;  
( ) 42 АводнюмолекулаН = ; 
( ) 52 AвуглецюдвуокисьабодіоксидCO =  
і записуємо систему Стехо-

метричних рівнянь: 
04321 =++−− AAAA ; 
05431 =++−−− AAAA ; 

 +  А2  - 2А3 +     +А5 = 0; 
-2 А1 � А2 +      + 2 А4 +А5 = 0. 
Кожна стадія системи матиме свій 

вектор стехіометричних коефіцієнтів 
( )стадіїномерlal − . Зрозуміло, що вся 

система реакцій може бути охарак-
теризована сукупністю стехіометричних 

векторів   naaa ,...,, 21 . 
Розглянемо уважніше наші реакції. 

Дехто записав би тільки одну або дві з 
наведених вище реакцій. В системі, яку 
ми аналізуємо, можуть бути стехіомет-
рично залежні реакції, тобто такі, які 
можна отримати лінійною комбінацією 
інших реакцій. Лінійно залежні 
рівняння є надлишковими на стадії ма-
тематичного опису матеріального ба-
лансу. Тобто, дуже важливо знайти саме 
ті реакції, які б у цілому змогли описати 
весь процес. Але вилучення із системи 
рівнянь стехіометрично залежних ре-
акцій не означає, що останні взагалі не 
перебігають. Насправді вони можливі, 
але на стадії розрахунку матеріального 
балансу їх враховувати не слід. 

У системі стехіометричних рівнянь 
наведено чотири вектори, координати 
яких є стехіометричні коефіцієнти при 
відповідних речовинах у кожній реакції: 
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Запишемо їх у вигляді стехіометри-
чної матриці: 
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Обчислюємо ранг матриці. Виявля-
ється, що він дорівнює 2 і лінійно неза-
лежними є дві перші реакції, стехіомет-
ричні коефіцієнти яких відповідають 
першим двом стовпцям матриці А. От-
же, для розрахунку матеріального бала-
нсу нам достатньо розглянути лише ре-
акції: 

22 0 HCOHC +=+ ; 

222 HCOOHCO +=+ . 
Дуже часто єдину інформацію, що 

можна отримати на першому етапі до-
слідження нової хімічної реакції, є якіс-
ний склад компонентів суміші. Склад 
компонентів реакційної суміші вивча-
ється шляхом розділення суміші речо-
вин на компоненти. Таким чином, необ-
хідно виходячи зі складу реакційної 
суміші, даних про елементний склад 
компонентів, атомні та молекулярні ма-
си, записати систему можливих неза-
лежних реакцій, що перебігають у реак-
торі. 

Приклад 2. Установити можливі 
стехіометрично незалежні реакції, що 
можуть перебігати в реакторі 

HClClHCClHCClHC ++→+ 24232242 . 
Розв�язання. (Треба розуміти, що у 

даному випадку треба не розставити ко-
ефіцієнти, а передбачити, як можуть 
поводити себе реагенти у реакторі й 
якими шляхами можуть перебігати ре-
акції). 

Реагентами є ( )2 4 1C H етілен А=  і 
( ) 22 АхлорумолекулаСl = , а ймовірними 

продуктами � 
( )2 3 3C H Сl хлор етілен А− = , 
( ) 4242 АдіхлоретанСlHC =  та 

( ) 5АкислотасолянаабоьхлороводенHСС = Усі 
сполуки утворені трьома елементами: 
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( ) 1ВвуглецьC = , 
( ) 2ВводеньH = ,  
( ) 3ВхлорСl = . 

Складаємо елементарну матрицю 
відповідно до уведених позначень: 

2 4

2

2 3

2 4 2

2 4 0
0 0 2
2 3 1
2 4 2
0 1 1

C H Cl
C H
Cl

M
C H Cl
C H Cl

HCl

 
 
 =
 
 
 
 
 

 

де стовпчики вказують на кількість 
атомів одного елементу в сполуці, а 
рядки � задані сполуки. Знаходимо ранг 
матриці М. Він дорівнює 3. Отже, 

три стовпці матриці М є лінійно не-
залежними. Розбиваємо елементарну 
матрицю М на блоки: 









=
















=

110
242

,
132
200
042

21 MM . 

Записуємо рівняння: 
             02211 =+ MAMA TT

. 
Маємо 

TA1 = ¯ 
TA2 (

1
12
−⋅ MM ) (1), де 

матриця 
TA2 � довільна невироджена ма-

триця, ранг якої знаходиться як різниця 
між кількістю речовин, що беруть 
участь у реакції, та кількістю лінійно 
незалежних елементів. У нашому ви-
падку            2

2
=−= qmr TA  (m � 

кількість речовин у реакції, m=5; q=3), і 

за умовою Гіббса, 
TA2  � квадратна.  

Отже, матриця TA2  може мати ви-
гляд: 

























11
01

)3;
10
11

)2;
10
01

)1 . 

Обчислюємо добуток 
1

12
−⋅ MM : 









−

=

=















−

−−
⋅







=⋅ −

111
011

020
424

846

110
242

4
11

12 MM
 

І тепер за формулою (1) обчислює-
мо шукану матрицю у кожному із трьох 

випадків:   а) якщо    







=
10
01

2
TA

,  то  









−−
−−

=
111
011

1
TA

, і маємо 









−−
−−

=
10111
01011TA .  

У цій матриці стовпці відповідають 
стехіометричним коефіцієнтам, а рядки 
відповідають двом незалежним ре-
акціям. Тепер можемо в символьній і 
молекулярній формі записати систему 
перших двох незалежних рівнянь: 





=+++−−
=++−−

0
;0

5321

421

AAAA
AAA

   або  





+=+
=+

.
;

32242

242242

HClClHCClHC
ClHCClHC

 

б) якщо  







=

11
01

2
TA . Аналогічно 

отримаємо  








−−
−−

=
11122
01011TA . 

Результат відповідає двом можли-
вим незалежним реакціям: 





++=+
=+

.22
;

24232242

242242

HClClHCClHCClHC
ClHCClHC  

в) у останньому випадку: 





=+
++=+

.
;22

242242

24232242

ClHCClHC
HClClHCClHCClHC  

Отже, на основі мінімальної вихід-
ної інформації, використовуючи мате-
матичний апарат, методом побудови 
стехіометричних матриць можна перед-
бачити маршрути реакції, а також спла-
нувати експерименти для вибору одного 
з маршрутів. Стехіометричний аналіз 
здійснюється методами матричної алге-
бри й викладач математики має гарну 
можливість довести необхідність ви-
вчення майбутніми фахівцями-хіміками 
математичних методів, показати їм осо-
бистісну цінність математичних знань. 
До того ж міжпредметні пізнавальні за-
дачі піднімають на більш високий рі-
вень узагальнення механізм здійснення 
аналізу через синтез, який виходить за 
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предметні рамки, розширюється й по-
глиблюється в сутність процесів і явищ. 
Міжпредметність піднімає аналіз на те-
оретичний рівень, необхідний при вияв-
ленні внутрішнього змісту предметів. 
Пізнавальні завдання такого рівня вима-
гають від студентів і викладачів засто-
сування знань одночасно з декількох 
навчальних предметів. Здібність студе-
нта піднятися на рівень міжпредметного 
узагальнення, а значить, і факт переносу 
з одного навчального предмета в інший, 
знань і способів дій характеризують 
продуктивність його пізнавальної дія-
льності.  

Для формування пізнавальних інте-
ресів на основі зв�язку між предметами  
викладачу необхідно забезпечити вико-
нання певних умов організації навчаль-
ного процесу. Серед них найбільш важ-
ливими є поєднання міжпредметних 
зв�язків із проблемним підходом у фор-
муванні пошукових пізнавальних умінь; 
поступове нарощування об�єму міжпре-
дметних зв�язків з одночасним поси-
ленням проблемності в навчанні, що не-
обхідно для оволодіння складними ком-
плексними вміннями; систематичне ви-
користання міжпредметних зв�язків; по-
годженість викладачів різних предметів 
щодо виділення міжпредметних про-
блем, методів їх розв�язання й форм ор-
ганізації навчання. 

Наш досвід дозволяє стверджувати, 
що включення міжпредметних зв�язків у 
навчальний процес надає якості всім 
компонентам навчально-пізнавальної 
діяльності студентів: інтерес до суміж-
них предметів значно збагачує мотиви 
навчальної діяльності; зміст діяльності 
стає більш узагальненим, об�єктами пі-
знання виступають загальні для різних 

предметів процеси та явища, ідеї, теорії, 
закони, поняття, факти та зв�язки між 
ними; успішно реалізується єдність 
освітніх, розвиваючих та виховних ці-
лей навчання; системність знань сприяє 
оволодінню продуктивними методами 
пізнання, розвитку широкого кола інте-
ресів. 

Отже, для самореалізації себе в 
професійній діяльності, викладачеві не-
обхідно так будувати навчальні плани і 
застосовувати такі (активні) методи на-
вчання, за яких процес навчання пов'я-
зується з майбутньою діяльністю студе-
нта. Тоді студент, починаючи з першого 
курсу, почуває себе фахівцем, кваліфі-
кація якого зростає протягом навчання. 
Якщо нові знання студент буде отриму-
вати саме тому, що в них з'явилася потре-
ба, то це сприятиме появі позитивних 
емоцій у його роботі, збільшить можли-
вості студента, зіграє колосальну роль, 
як у якості його підготовки, так і у сфе-
рі його виховання як особистості, здат-
ної до самореалізації.  
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Summary. The article illustrates the opportunity of self-realization of the teacher of mathematics 

in educational process by means of organization of individually oriented  students training through 
integration of knowledge from various educational disciplines. 
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