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У статті представлена модель формування фахових компетентностей вчителя 
школи і викладача ВНЗ дисциплін математичного циклу в процесі вивчення інтегрую-
чого курсу методики навчання математики в старшій та вищій школах шляхом здійс-
нення різних типів міжпредметних зв’язків з використання сучасних засобів навчання.  
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Постановка проблеми. Діюча модель 

освіти зорієнтована на предметну дифере-
нціацію наукових знань, що недостатньо 
сприяє підготовці фахівця широкого про-
філю. У таких умовах існуючі курси еле-
ментарної та вищої математики, окремих 
методик шкільних дисциплін озброюють 
знаннями лише відповідної науки і спрямо-
вані на підготовку вчителя чи основної, чи 
старшої шкіл.  

Мета статті – визначення одного із 
шляхів інтеграції фахових знань майбут-
нього викладача вищої математики і вчите-
ля математики: вивчення завершального 
курсу з циклу методичних дисциплін – ме-
тодики навчання математики в старшій та 
вищій школах в умовах активізації чоти-
рьох типів міжпредметних зв’язків (МЗ):  

– навчально-міжпредметні прямі (їх ви-
никнення обумовлено засвоєнням однієї ди-
сципліни, що базується на знаннях іншої); 

– дослідницько-міжпредметні прямі 
(існують, коли дві або більша кількість ди-
сциплін мають спільні проблеми чи об’єкти 

дослідження); 
– ментально-опосередковані (виника-

ють, коли засобами різних дисциплін фор-
муються одні і ті ж компоненти та фахові 
вміння); 

– опосередковано-прикладні (форму-
ються, коли поняття однієї науки викорис-
товуються при вивченні іншої). 

Виклад основного матеріалу. Курс 
методики навчання математики в старшій 
та вищій школах, на наш погляд, призначе-
ний виконувати роль інтегрованого курсу, 
який поєднує, у першу чергу, два курси: 
методики навчання математики в старшій 
школі та методику навчання вищої матема-
тики у закладах освіти ІІІ – ІV рівнів акре-
дитації. Інтеграція та систематизація ви-
вчення кожного модуля та підмодуля цього 
курсу здійснюється на основі реалізації 
вище зазначених типів міжпредметних 
зв’язків дисциплін трьох блоків у схемі 
(рис. 1). Про це необхідно повідомити сту-
дентів на початку вивчення курсу. 
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Рис. 1. Схема міжпредметних зв’язків курсу 

 
Проведення інтеграції знань на рівні 

підмодуля представимо на прикладі ви-
вчення підмодуля: «Геометричні величини 
в стереометрії». 

Основою для вибору тем раніше вивче-
них дисциплін, що забезпечать інтегроване 
вивчення підмодуля, є мета та завдання йо-
го вивчення. Метою вивчення підмодуля є 
усвідомленні студентами математичних і 
методичних основ вивчення геометричних 
величин у стереометрії та технології реалі-
зації методичних схем виведення формул. 
Досягнення мети вивчення підмодуля від-
бувається шляхом розв’язання наступних 
трьох завдань: 

1. Визначення різних способів виве-
дення формул для обчислення об’єму та 
площі поверхонь різних видів тіл та від-
творення історії їх виникнення.  

2. З’ясування методичних схем форму-
вання понятійного апарату досліджуваної 
теми та вивчення формул, на яких базується 
непрямий метод обчислення величин та 
опанування технологією реалізації цих схем.  

3. Ознайомлення з технологіями еври-
стичного та ситуаційного навчання на 
прикладі вивчення геометричних величин 
у стереометрії.  

Тема, мета, завдання, зміст та тези до 
кожного підмодуля даного курсу наводяться 
в навчально-методичному посібнику до ку-
рсу [2], які презентуються на першій уста-
новчій лекції з визначенням форм вивчення 
та контролю На цій же лекції здійснюється 
презентація літератури та повідомлення 
проблемних завдань (ситуацій) із вказівкою 
на те, які будуть розв’язуватися на лекціях, 

які на практичних (семінарських заняттях), а 
які стануть об’єктом самостійної роботи 
студентів у позааудиторний час. 

Схема міжпредметних зв’язків цього 
підмодуля з іншими дисциплінами набуде 
наступного вигляду (рис. 2). 

Модель вивчення даного підмодуля 
має такий вид: 

– презентація викладачем теми, мети 
та завдань підмодуля на першій лекції 
підмодуля; 

– визначення студентам знань з 
окремих тем раніше вивчених дисцип-
лін, які допоможуть у розв’язанні по-
ставлених завдань (на лекції та під час 
підготовки до неї); 

– корекція на лекції викладачем від-
повідей студентів і представлення вка-
заних міжпредметних зв’язків у вигляді 
схеми (рис. 2); 

– порівняння студентами вивчення 
величин в основній, старшій школі та 
ВНЗ і наведення схем їх вивчення у 
таблиці 1; 

– добір одного із двох методів 
(табл. 2) вивчення понять, виведення 
формул обчислення значень величин 
різних видів геометричних фігур та тіл з 
урахуванням наявної аналогії чи її від-
сутності (лекція, семінарське заняття); 

– добір студентами технології реалі-
зації цих схем при вивченні кожної із 
видів величин у ВНЗ та в різнопрофіль-
них класах школи на основі знань про 
існуючі технології з педагогіки і уяв-
лення про вікові особливості учнів з 
психології (лекція, семінарське заняття). 
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І блок 
Основи геометрії 

Тема: Теорія вимірювання 
геометричних величин 

Завдання 1, 2 

Математичний аналіз 
Тема: Застосування визначеного 
інтеграла до обчислення: 
- площ плоских областей, 
- довжини дуги плоскої кривої, 
- об’єму тіла обертання, 
- площі поверхні обертання 
 
 

  ІІ блок 
 Підмодуль  

«Геометричні величини  
у стереометрії» 

 Історія ма-
тематики  
Завдання 1 

 ІІІ блок 
Методика вивчення 

планіметрії 
Тема: Методика вивчення 
величин у планіметрії  

Завдання 2 

 Педагогіка 
Теми: Методи на-
вчання. Різні тех-
нології навчання 
та педагогічна те-
хніка 

Завдання 2 

 
 

Шкільний курс 
планіметрії, сте-

реометрії 
Теми: Відрізки і їх 
довжини. Кути і їх 
міри (7 клас) 
Площі фігур  
(8, 9 класи) 
Об’єми і площі по-
верхонь тіл  
(11 клас) 

Завдання 1, 2 

 

Психологія 
Теми: Вікові та індивідуальні особливості: 

- підлітка, 
- старшокласника,  
- студента 

Завдання 3 
Рис. 2. Схема міжпредметних зв’язків підмодуля 

 
– добір студентами технології реалі-

зації цих схем при вивченні кожної із 
видів величин у ВНЗ та в різнопрофіль-
них класах школи на основі знань про 
існуючі технології з педагогіки і уяв-
лення про вікові особливості учнів з 
психології (лекція, семінарське заняття). 

Студентам на початку вивчення підмо-
дуля пропонується ілюстративний матеріал, 
що створить умови для активної пізнаваль-
ної діяльності на лекціях, відповідно до на-
веденої моделі вивчення теоретичного ма-
теріалу. За таких умов студенти конспекту-
ють лише коментарі викладача до візуальної 
частини змісту лекції. Вивчення теоретич-
ного матеріалу проводиться в режимі лекції-
візуалізації, що забезпечує миттєве подання 
інформації і дає можливість використовува-
ти методи проблемного навчання. Носіями 
змістової інформації на таких лекціях, окрім 

традиційних записів на дошці, є моделі, про-
грами, підручники, опорні конспекти, слай-
ди з різноманітною інформацією, тощо. 
Пропонуємо приклад перетворення усної 
інформації у візуальну форму до теми «Ме-
тодика вивчення об’єму геометричних тіл», 
як результат пошуку відповідей на наступні 
проблемні запитання: 

1. У чому полягає і на чому базується 
аналогія вивчення тем «Площі фігур» у 
планіметрії та «Об’єм тіл» у стереометрії? 
(Слайд 1) 

2. На яких видах тіл у цьому контексті 
ця аналогія має закінчуватися і чим це по-
яснюється? 

3. Якими методами (способами) мож-
ливо вивести формули для обчислення 
об’ємів різних видів тіл: призма, піраміда, 
зрізана піраміда, циліндр, конус, куля? 
(Слайд 2) 
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4. Чим обумовлена можливість поєд-
нання вивчення двох тем «Об’єми многог-
ранників» та «Об’єми і поверхні тіл обер-
тання» в одну «Об’єми і площі поверхонь 
тіл» так, як це зроблено в чинному підруч-
нику «Геометрія» Г.П.Бевза та інші? 

(Слайд 3) 
5. Технологія вивчення формул обчис-

лення об’ємів на основі аксіоми Кавальєрі. 
(Слайд 4). 

 

Таблиця 1 
Таблиця порівняльних характеристик вивчення величин у вузівському та 

шкільному курсах геометрії 
 Курс геометрії 
 Вузівський  Шкільний 

Завдання теорії 
вимірювання ве-

личин 

Чи можливо кожному відрізку 
(фігурі, тілу) поставити у відпові-
дність число, що визначає його 
міру? 

Як знайти це число? 

Етапи 
розв’язування по-
ставлених завдань 

1. Конструюється деякий вимі-
рювальний процес даної величи-
ни (фактично дається її конструк-
тивне означення). 
2. Доводиться коректність тако-
го означення. 
3. Доводиться, що числа, знайде-
ні в такий спосіб, задовольняють 
чотирьом властивостям (позити-
вності, інваріантності, адитивно-
сті та нормованості). 
4. Доводиться єдиність. 

1. Дається аксіоматичне озна-
чення даної величини. 
2. На його основі виводяться 
формули обчислення значення 
цієї величини. 

 
Таблиця 2 

Дві методичні схеми вивчення понять і формул 
 Перша методична схема Друга методична схема 

1. Актуалізація аналога з планіметрії Мотивація необхідності іншого озна-
чення або способу виведення 

2. Означення або вивід формули учнями 
за аналогією 

Повідомлення вчителем означення або 
плану виведення формули 

3. Корекція вчителем одержаного ре-
зультату 

Залучення учнів до реалізації плану 

4. Узагальнення знань про площу геомет-
ричних фігур і об’єм геометричних тіл 

 

 
Підсумок вивченого теоретичного ма-

теріалу на рівні школи проводиться на за-
ключній лекції підмодуля методом мето-
плану, шляхом заповнення студентами 
табл. 3. 

Завершальну інтеграцію знань про ме-
тодичні особливості вивчення різних видів 

величин на рівні школи і ВНЗ ілюструє 
схема різних видів означень величин 
(рис. 3). Висновки про неявну аналогію, яка 
представлена на схемі, є основою добору 
технології вивчення кожної із величин на 
вказаних рівнях. 
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Слайд 1 

  
Слайд 2 

 
Слайд 3 

Порівняльна характеристика способів виведення формул об’ємів  
деяких тіл у двох підручниках  

Формули об’ємів За А.В.Погорєловим За Г.П.Бевзом 
Прямокутний парале-
лепіпед 

За лемою: Об’єми прямокутних паралелепіпедів з рівними 
основами відносяться як довжини їх висот 

Призма Метод розбиття На основі аксіоми Кавальєрі 
За лемою: через рівно великість двох трикутних пірамід Трикутна піраміда 
Штучний спосіб  На основі аксіоми Кавальєрі 

Довільна піраміда Метод розбиття 
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Слайд 4  

Теорема: «Об’єм кулі радіуса r  дорівнює 3

3

4
rπ » 

 План доведення Реалізація плану доведення Виконавці 
1. Добираємо допо-

міжне тіло, фор-
мула об’єму якого 
відома 

 

? 

2. Накладаємо умови 
на тіла (дане і діб-
ране) щодо 
– їх розташування; 
– розмірів основ 

та відповідних 
їм висот 

 
rCAMPAMOK ==== 11  

? 

3. Здійснюється перетин
цих тіл площиною 

−ω січна площина, αω || , ( ) xOO == 1||αωρ  ? 

4. Доводиться рівно 
великість одержа-
них перерізів 

( ) ( )2 2 2 2 2

1 1круга
S O K OK OO r xπ π π= = − = −  

( ) ( )2 2 2 2
1 1 1кільця

S AC AB r xπ π= − = −  

? 

5. Робиться висновок 
про об’єми тіл за 
аксіомою Кавальєрі 

Півкуля і тіло Т задовольняють аксіомі Кава-
льєрі. Отже, їх об’єми рівні 

? 

6. Отримується шукана 
формула за відомою 
формулою допоміж-
ного тіла 

2 2 31 4

3 3T Ц K
V V V r r r r rπ π π= − = ⋅ − ⋅ =  

? 

Таблиця 3.  
Порівняльні характеристики вивчення формул об’ємів тіл 

№ Назва тіла,  
формула 

Малюнок Метод доведення Метод ви-
вчення 

Наочність 

1 Прямокутний  
паралелепіпед 

.оснV S H abc= ⋅ =  

КОД  
3-6 

   

2 Прямий  
паралелепіпед 

.оснV S H= ⋅  

КОД 
7,11 

   

3 Паралелепіпед 
.оснV S H= ⋅  

 // Математика в школі. – 2007. – № 2. – С.12 

4 Трикутна призма 
.оснV S H= ⋅  

КОД  
12 

   

5 Довільна призма 
.оснV S H= ⋅  

КОД  
13 а, б 

   

6 Піраміда 

.

1

3 оснV S H= ⋅  

Теорема Дена -

КОД  
13 в 

4 прийоми виве-
дення: 

1) метод границь  
2) метод інтегру-

3 етапи 
вивчення 
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Кагана (XIX ст.) вання;  
3) на основі прин-
ципу Б. Кавальєрі 
(XV ІI ст). 
4) за допомогою 
формули Т. Сімп-
сона (XVIII ст). 

7 Циліндр 
.оснV S H= ⋅  

КОД 1    

8 Конус 

.

1

3 оснV S H= ⋅  

КОД 2    

9 Зрізаний конус 

( )22

3

1
rRrRHV ++= π  

КОД 3 // Математика в школі. – 2007. – №7-8. – С.2 

10 Куля 
3

3
4

RV π=  

КОД 5    

11 Кульовий сегмент 








 −=
3

2 H
RHV π  

КОД 6    

 
Рис. 3. Схема різних видів означень скалярних величин 

 
 
Висновки. Отже, процес інтеграції в 

залежності від типів міжпредметних 
зв’язків і об’єму інтегрованого змісту 
може здійснюватися на різних за масш-
табністю рівнях: від інтегрованого кур-
су, модуля, підмодуля до інтегрованих 
лекції, практичних, семінарських та ла-
бораторних занять. А курс методики на-
вчання математики в старшій та вищій 

школах може розглядатися як основа до 
формування інтегрованих знань студен-
тів, майбутніх вчителів та викладачів 
дисциплін математичного циклу. 
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Резюме. Грохольская А.В., Панченко Л.Л., Яценко С.Е., Горбач И.Н. КУРС МЕТО-

ДИКИ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКИ В СТАРШЕЙ И ВЫСШЕЙ ШКОЛАХ – ОС-
НОВА К ФОРМИРОВАНИЮ ИНТЕГРИРОВАННЫХ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ ПО 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ. В данной статье представлена модель формирования предметных 
компетентностей учителя школы и преподавателя ВУЗа дисциплин математического цик-
ла в процессе изучения интегрированного курса методики обучения математики в старшей 
и высшей школах путем осуществления различных типов межпредметных связей с исполь-
зованием современных средств обучения.  
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Abstract. Grokholska A., Panchenko L., Yatsenko S., Gorbach I. THE COURSE OF 

MATHEMATICS TEACHING METHODS IN SENIOR AND HIGHER S CHOOL AS A 
BASIS FOR THE FORMATION OF STUDENTS’ INTEGRAL KNOWL EDGE OF SPE-
SIAL SUBJECTS. The article presents the model of formation of the secondary school teacher’s 
professional skills, as well as those of a higher school lecturer of mathematics. Professional skills 
are formed in the process of studying the integral course of mathematics teaching methods in senior 
and higher school by implementation of different types of interdisciplinary links by means of up-to-
date teaching tools. 
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