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Стаття присвячена проблемі дидактичної інтеграції математики і фізики в основній 

школі. Фізичні задачі графічного змісту розглядаються як ефективний засіб реалізації 
міжпредметних зв�язків двох предметів. 
 
 
Усвідомлення інтеграційних тенденцій 

розвитку науки на тлі її інтенсивної інфор-
матизації вимагає від учених, методистів, 
учителів перегляду загальних принципів і 
дидактичних умов реалізації міжпредмет-
них зв�язків. 
Ми поділяємо думку Б.М.Кедрова, що 

взаємне проникнення наук відображає 
об�єктивну діалектику природи, її єдність 
у розмаїтті, у тисячах зв�язків, переходів, 
перетворень [7]. 
Міжпредметні зв�язки (МЗ) проявля-

ються через синтезуючі, інтеграційні від-
ношення між об�єктами, явищами, проце-
сами і знаходять конкретне втілення у 
змісті, формах, методах навчання. Водно-
час ряд сучасних науковців (С.У.Гонча-
ренко, І.М.Козловська та ін.) наголошують 
на їх обмеженості. МЗ на певній стадії 
вичерпують свої можливості і ефектив-
ність їх застосування знижується. Нато-
мість дидактична інтеграція � це якісно 
нове утворення, що органічно включає в 
себе МЗ як структурний складник, але не 
зводиться тільки до них [3]. 
Такий підхід вимагає глибокого пере-

усвідомлення місця і ролі МЗ у інтеграцій-
них процесах сучасної освіти, яке має спи-
ратися на спеціальне структурування нав-
чального матеріалу та цілеспрямовану 
організацію навчання (добір відповідного, 
методично препарованого матеріалу і 
адекватних форм, методів та прийомів для 
роботи з ним). 
Мета статті � розкрити латентні 

(приховані) можливості задач графічного 
змісту з позицій реалізації МЗ математики 

і фізики в основній школі у контексті 
інтеграційних тенденцій сучасної освіти. 
Традиційна класифікація міжпредмет-

них зв�язків (за складом: змістовні, опера-
ційні, методичні, організаційні; за спрямо-
ваністю: одно-, дво-, багатосторонні; за 
часовим фактором: хронологічні, хроно-
метричні) одержала в працях М.М.Скаткі-
на та Г.І.Буторіної подальший розвиток 
(МЗ на рівні знань та МЗ на рівні видів 
діяльності). 
Таке різноманіття поглядів спричиняє 

низку утруднень на шляху реалізації МЗ в 
основній школі. Зокрема, стосовно фізики 
і математики виділимо такі з них: 

- асинхронність введення необхідних 
понять; 

- використання в курсі фізики понять, 
які виходять за межі програми з матема-
тики; 

- неузгодженість термінології та позна-
чень, різне тлумачення одних і тих самих 
понять; 

- неможливість повністю реалізувати 
провідні ідеї математики в курсі фізики; 

- відсутність творчої співпраці між 
вчителями обох предметів; 

- незадовільна наповнюваність і онов-
лення банку фізичних, методично препа-
рованих задач, які доцільно розв�язувати у 
процесі навчання математики; 

- відсутність інтегрованих довгостро-
кових проектів для учнів, які б передбача-
ли комплексне застосування знань з обох 
предметів; 

- нехтування вчителями виховного 
впливу історії науки, красномовних фак-
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тів, які свідчать про значні переваги компе-
тентності людини у різних галузях знань; 

- недооцінка вчителями обох предме-
тів використання сучасних інформаційних 
технологій як дієвого підґрунтя дидактич-
ної інтеграції. 
Успішна реалізація МЗ потребує висо-

кого рівня узгодженості в діяльності 
викладачів математики і фізики, чіткої 
координації дій, яка має спиратися на 
результати логіко-дидактичного аналізу 
підручників з обох предметів. Мета такого 
аналізу � з�ясування нагальних взаємних 
потреб і створення дієвого банку задач 
міжпредметного характеру, зокрема у 
статті розглядатимуться фізичні задачі 
графічного змісту (задачі, розв�язання 
яких передбачає побудову або аналіз гра-
фіка функції). 
Першочергово виділимо ключові між-

предметні узагальнені уміння, що пов�яза-
ні з розв�язуванням цього виду задач в 
основній школі: 

- побудова графіків функцій, заданих 
аналітично (пряма пропорційність, обер-
нена пропорційність, лінійна функція, 
квадратична функція) та таблично; 

- знаходження ординати точки за її 
абсцисою і навпаки (знаходження абсциси 
точки за її ординатою); 

- знаходження координат точок пере-
тину кількох графіків, що зображені в 
одній системі координат; 

- знаходження координат точок пере-
тину графіків з осями координат; 

- знаходження проміжків знакоста-
лості та проміжків монотонності; 

- знаходження найбільшого та наймен-
шого значень функції на певному проміжку; 

- з�ясування за формулою чи 
належить точка з заданими координатами 
графіку відповідної функції. 
У процесі розв�язування графічних 

задач міжпредметного характеру як і між-
предметних задач загалом, необхідно 
забезпечити виконання наступних етапів: 

- чітке формулювання і сприйняття 
міжпредметної задачі; 

- актуалізація необхідних знань та умінь 
з різних навчальних предметів, встановлен-

ня асоціативних зв�язків між умовами, ви-
могами задачі та наявними знаннями; 

- міжпредметний синтез, перенесення 
та узагальнення знань; 

- вербальна адаптація, закріплення но-
вих узагальнених результатів у слові, фор-
мування уміння оперувати ними; 

- усвідомлення цінності, значущості 
набутих міжпредметних знань [6]. 
Під час реалізації МЗ ці етапи завжди 

присутні в діяльності учнів, навіть коли 
вчитель надає їх у готовому вигляді і вони 
засвоюються на репродуктивному рівні. 
Та найефективніше їх методологічні, фор-
муючі (освітня, розвивальна, виховна) і 
конструктивні (системотвірні) функції 
виявляються у творчій діяльності, коли 
набуті знання стають продуктом самостій-
ної роботи учнів. 
Успішне вирішення зазначеної пробле-

ми можливе лише за умови комплексного, 
системного, діяльнісного, особистісно зорі-
єнтованого підходів до процесу навчання і 
математики, і фізики. Одним з найвразливі-
ших місць у цій роботі є створення банку 
методично влучних фізичних задач до кож-
ної теми курсу алгебри основної школи. 
Нами виділено окремо саме задачі графіч-
ного змісту тому, що вони потребують 
копіткої праці, пов�язаної з графічною пре-
зентацією умови, процесу розв�язання чи 
відповіді, а відтак незаслужено обходяться 
вчителями математики. Водночас такі зада-
чі доволі часто зустрічаються у чинних під-
ручниках з фізики. Маємо протиріччя, усу-
нути яке можна створивши систему фізич-
них задач графічного змісту, якими доціль-
но доповнити систему вправ, запропонова-
ну діючими підручниками з алгебри основ-
ної школи. Наведемо приклади таких задач. 
Задача 1. 
На рис.1 зображений графік руху тіла. 
1. Знайдіть швидкість руху тіла для 

кожної з чотирьох ділянок руху. 
2. Складіть рівняння руху тіла для 

кожної з чотирьох ділянок руху. 
3. Знайдіть проекцію переміщення тіла 

і пройдений ним шлях. 
4. Побудуйте графіки проекції швид-

кості, переміщення, шляху [2]. 
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Рис. 1. Графік руху 
 

Методична ремарка. Відповідаючи на 
перше питання задачі, учителі фізики 
пропонують знаходити спочатку проекції 

швидкості 1 2
x

x xV
t
−= , а потім швидкість 

| |xV V= . Розв�язуючи цю задачу на уроці 
алгебри, доцільно підкреслити, що швид-
кість тіла на кожній з чотирьох ділянок 
руху чисельно дорівнює модулю кутового 
коефіцієнта відповідної прямої. Маємо 
слушну нагоду для встановлення пропедев-
тичних зв�язків з поняттям похідної, яке 
вивчатиметься тільки в 10 класі. Це саме 
той випадок, коли провідні ідеї диференці-
ального числення не працюють у шкільно-
му курсі фізики через хронологічну невід-
повідність у вивченні означених питань. 
Тому буде доцільно повернутися до цієї 
задачі ще раз уже на уроці алгебри та 
початків аналізу, ілюструючи механічний 
зміст похідної. 
Друге питання, з точки зору методики 

навчання фізики, передбачає використання 
рівняння руху 0 xx x V t= + ⋅ . Розглядаючи 
цю задачу на уроці алгебри, необхідно 
підкреслити, що фактично треба скласти у 
кожному з чотирьох випадків рівняння 
відповідної прямої. Для цього зручно ско-
ристатися рівнянням прямої з кутовим 
коефіцієнтом x kt b= + . 
Третє питання сприяє усвідомленню 

понять �переміщення� та �пройдений шлях� 
і є важливим з огляду на пропедевтику 
механічного змісту визначеного інтеграла. 
Методика навчання фізики без пояснень 
рекомендує знаходити пройдений тілом 
шлях як площу підграфіка проекції швид-
кості. Знову маємо приклад, коли провідні 

ідеї інтегрального числення не спрацьову-
ють через хронологічну невідповідність у 
вивченні графіків руху на уроках фізики та 
визначеного інтеграла на уроках математи-
ки. Щоб знівелювати цю неузгодженість, 
необхідно обов�язково повернутися до цієї 
задачі в курсі алгебри та початків аналізу в 
11 класі. 
Четверте питання задачі є важливим 

щодо встановлення внутрішньопредметних 
і міжпредметних зв�язків. Так після побу-
дови графіка проекції швидкості, можна 
запропонувати учням знайти площі відпо-
відних підграфіків на кожній з чотирьох 
ділянок руху і порівняти їх з відповідною 
проекцією переміщення та пройденим шля-
хом. Принагідно зауважимо, що графік 
проекції швидкості буде яскравим прикла-
дом графіка розривної функції. Отже, є гар-
на нагода співставити графік руху і графік 
проекції швидкості в точках 4t c= , 

8t c= , 10t c=  з метою пропедевтики 
поняття похідної, зокрема усвідомлення 
ситуації, коли похідна функції в точці не 
існує. 
Можемо зробити висновок, що несклад-

на графічна задача з фізики дає багатий 
матеріал для ілюстрації важливих матема-
тичних фактів, встановлення асоціативних, 
внутрішньопредметних і міжпредметних 
зв�язків і варта того, щоб до неї неоднора-
зово повертатися як на уроках алгебри 
основної школи так і на уроках алгебри та 
початків аналізу в старшій школі. 
Наведена задача допускає різні рівні 

складності, зокрема за візуальним чинником. 
Пропонуємо іншу варіацію аналогічної 

задачі. 
Задача 2. 
За графіком руху (рис. 2): 
1) визначте швидкість кожного з двох тіл; 
2) запишіть рівняння їх руху; 
3) визначте модуль переміщення тіл за 

час 4t c= ; 
4) знайдіть час їх зустрічі; 
5) визначте відстань між тілами через 

2с після початку руху; 
6) побудуйте графік проекції швидкос-

ті, проекції переміщення та пройденого 
шляху для кожного тіла за 4с руху [2]. 
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Рис.2. Графік руху 
 

Методична ремарка. Роботу над задачею 
можна організувати за схемою, яка була 
запропонована для першої задачі. За бажан-
ням, вчитель математики може запропону-
вати учням спрощений варіант задачі, усу-
нувши накладання графіків (розглянути кож-
ний графік в окремій системі координат). 
Задача 3. 
У групі А зображені графіки в одній 

системі координат. Вкажіть відповідні їм 
графіки групи Б в іншій системі координат 
(рис.3). 

 
Рис. 3. Умова задачі 

 
Зауваження: графік А-2 � парабола з 

вершиною в т.(0;0); графіки А-3, А-4 � 
параболи, вершини яких не співпадають з 
т. (0;0). 
Методична ремарка. Розв�язування за-

дачі передбачає на основі порівняння відбір 
графіків функцій, які описують один і той 
же рух. Задача вимагає аналізу, уміння ви-
діляти суттєве і відволікатися від другоряд-

ного, переносу знань у змінені умови. Своє 
логічне продовження задача 3 може одер-
жати в задачі 4. 
Задача 4. 
У таблиці (рис.4) дано графічний опис 

різних видів руху. 
Вкажіть, які графіки описують: 
а) рівномірний рух, при якому напрям 

руху тіла співпадає з вибраним напрямом осі; 
б) рівномірний рух, при якому напрям ру-

ху тіла протилежний вибраному напряму осі; 
в) рівноприскорений (a>0) рух з почат-

ковою швидкістю; 
г) рівноуповільний (a<0) рух? [4]. 
В усіх наведених задачах умова була 

презентована графічно. Наведемо приклад 
графічної задачі з фізики, в якій домінант-
ний напрям інформаційного перекодування 
�умова-вимога� відбувається за схемою 
�символьне-графічне�. 
Задача 5. 
Швидкості двох тіл задаються рівнян-

нями 8 0,5 (1)xV t= − ⋅  і 1 0,5 (2)xV t= + ⋅ . 
Побудуйте графік проекції швидкості для 
кожного тіла і визначте момент часу, коли: 
а) проекції швидкостей будуть однакові; 
б) перше тіло змінить напрямок руху; 
в) перше тіло повернеться у вихідну точку. 
Запишіть рівняння руху для кожного з 

двох тіл [8]. 
З іншими зразками графічних задач з 

фізики, які доцільно розв�язувати на уроках 
алгебри основної школи і до яких треба 
повертатися (на новому якісному рівні) на 
уроках алгебри та початків аналізу в 
старшій школі можна ознайомитись у 
посібнику [5] та статтях [1;10;11]. 
Вагомість міжпредметних зв�язків у сис-

темі �математика-фізика� ґрунтується на то-
му, що математика є потужним апаратом 
дослідження фізичних явищ, основою для 
створення і розвитку нових фізичних теорій. 
Водночас фізика є стимулятором розвитку 
математичної теорії і необмеженою цари-
ною її застосування. Паралельний взаємо-
зумовлений прогрес фізики і математики � 
явище детерміноване усім перебігом еволю-
ції людства. 
Графік функції, який відомий популя-

ризатор фізики Д.Орір [9] назвав красно-
мовнішим від тисячі слів, у руках вчителя 
перетворюється на потужний методичний 
інструмент дидактичної інтеграції. 
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Рис. 4. Умова задачі 

 
Задачі графічного змісту з фізики дозво-

ляють наочно розкрити не тільки істотні 
сторони фізичних законів, але й поглибити 
знання з математики, допомогти встановити 
ті невидимі, на перший погляд, зв�язки, які є 
передумовою узагальненої системи знань. 
Основні напрями подальших розвідок 

ми пов�язуємо із розширенням банку гра-
фічних задач з інших навчальних предме-
тів, які доцільно розв�язувати на уроках 
алгебри основної школи та використанням 
сучасних інформаційних технологій для 
створення статичних та динамічних презен-
тацій до таких задач, а також розробкою 
методики їх розв�язування з використанням 
програмних засобів. 
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