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У статті розглянуто методичні аспекти моделювання студентами – майбутніми вчите-

лями математики профільної школи – елементів технології інтегрованих уроків у процесі ком-
петентнісно орієнтованої методичної підготовки. Наведено приклади конструювання допо-
міжних матеріалів для проведення інтегрованого уроку з математики та іноземної мови у 
класі з поглибленим вивченням математики з теми «Елементи математичної логіки». 
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Постановка проблеми. Особливу 

роль у профільному навчанні відіграють 
інтегровані уроки, оскільки з їх допомогою 
цілісно реалізують загальноосвітню, спеці-
алізувальну та професійно пропедевтичну 
функцію відразу кілька навчальних дисци-
плін. На цій основі за рахунок інтеграції 
цілей і змісту, методів і прийомів навчання 
формується цілісність знань про дійсність, 
про природу, про різноманітні сфери засто-
сування знань. Тому формування досвіду 
студентів математичних спеціальностей в 
навчальному моделюванні інтегрованих 
уроків є важливим аспектом у компетент-
нісно орієнтованій методичній підготовці 
майбутнього вчителя математики профіль-
ної школи.  

Аналіз актуальних досліджень. Про-
блематика інтеграції в навчанні розробля-
ється в рамках інтегративного підходу в 
освіті – підходу, який «веде до інтеграції 
змісту освіти, тобто доцільного об’єднання 
його елементів у цілісність» [6, с. 356]. У 
науково-педагогічній літературі висвітлено 
філософські (В.Ільченко, В.Семиченко та 
ін.), психолого-педагогічні (В.Моргун та 
ін.), дидактичні (Ю.Мальований, С.Гонча-

ренко, О.Вознюк, О.Дубасенюк, І.Козловс-
ька та ін.) основи інтегративного підходу в 
навчанні природничо-математичних дис-
циплін [3; 5; 6; 7; 7]. Організаційними фор-
мами навчання, що реалізують цей підхід, є 
інтегровані уроки, комплексні семінари, а 
також інтегровані навчальні дні. Метою 
інтегрованих уроків є: формування в учнів 
цілісного світогляду про навколишній світ; 
активізація навчально-пізнавальної діяль-
ності школярів; підвищення якості засво-
єння матеріалу; створення творчої атмос-
фери в навчанні; виявлення здібностей уч-
нів та їх особливостей; формування нави-
чок самостійної роботи школярів з додат-
ковою довідковою літературою, таблицями 
міжпредметних зв’язків, опорними схема-
ми; підвищення інтересу учнів до матеріа-
лу, що вивчається; ефективна реалізація 
розвивально-виховної функції навчання. 

Мета статті – розглянути методичні 
аспекти моделювання студентами мате-
матичних спеціальностей – майбутніми 
вчителями математики профільної школи 
– елементів технології інтегрованих уроків.  

Виклад основного матеріалу. Озна-
йомлення студентів із технологією підгото-
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вки й проведення інтегрованих уроків про-
понуємо здійснювати за таким планом: 1) в 
ході евристичної бесіди визначити особли-
вості інтегрованих уроків з математики; 
2) за попередньо представленими студен-
там дидактичними матеріалами сконстру-
ювати фрагменти сценарію інтегрованого 
уроку з математики та іноземної мови в 
класі фізико-математичного профілю; 
3) запропонувати студентам переглянути 
відео інтегрованого уроку з математики та 
іноземної мови в класі суспільно-
гуманітарного профілю; 4) запропонувати 
студентам самостійно виконати навчальне 
моделювання інтегрованого уроку з мате-
матики та інформатики в класі фізико-
математичного профілю з використанням 
комп’ютерної підтримки під час навчання 
тем: «Зображення фігур в стереометрії» (10 
клас), «Тіла обертання» (11 клас),  «Комбі-
нації геометричних тіл» (11 клас). 

У ході евристичної бесіди викладачеві 
разом зі студентами доцільно встановити 
такі особливості інтегрованих уроків: 1) 
такий урок об’єднує блоки знань із різних 
навчальних предметів навколо однієї про-
блеми; 2) він спрямований на розкриття 
загальних закономірностей, законів, ідей, 
теорій, відображених у різних науках і від-
повідних їм навчальних предметах; 3) цей 
урок забезпечує формування в учнів ціліс-
ної системи уявлень про закони пізнання 
навколишнього світу в їх взаємозв’язку й 
взаємозумовленості та сприяє поглиблен-
ню й розширенню знань учнів.  

Відмінність інтегрованого уроку від 
традиційного в тому, що: 1) предметом ви-
вчення (аналізу) на такому уроці виступа-
ють об’єкти, інформація про зміст яких мі-
ститься в різних навчальних дисциплінах; 
2) наявна широка палітра використання 
міжпредметних зв’язків при різнобічному 
розгляді об’єктів пізнання; 3) такий урок 
має своєрідну структуру, поєднує методи, 
прийоми і засоби навчання, які застосову-
ються у різних навчальних дисциплінах. 
Об’єкти засвоєння на  інтегрованих уроках 
із математики та інших дисциплін: 1) по-
няття, факти, способи діяльності (матема-
тичні й із інших галузей знань і навчальних 
дисциплін); 2) міжпредметні зв’язки (попе-
редні, супутні, перспективні); 3) прикладні 
аспекти математичних знань; 4) досвід дія-
льності з математичного моделювання; 5) 

досвід творчої діяльності; 6) досвід емоцій-
но-ціннісного ставлення до дійсності (світу, 
суспільства, людини). 

Інтегрований урок може будуватися в 
межах одного навчального предмета (внут-
рішньопредметна інтеграція), кількох на-
вчальних дисциплін (міжпредметна інтег-
рація) або на змістовій основі інтегровано-
го курсу. У ході інтегрованого уроку на-
вчання відбувається відразу з кількох дис-
циплін під час вивчення одного поняття, 
явища, факту. На уроці виділяється провід-
на дисципліна й допоміжні, що сприяють 
поглибленню, розширенню, уточненню 
змісту одиниць засвоєння провідної дисци-
пліни. 

Лініями інтегрування виступають мета 
вивчення окремих дисциплін, зміст дисци-
плін, методи навчання різних дисциплін. 
Щоб дидактично виважено поєднати ком-
поненти, вчителю необхідно здійснити під-
готовчу роботу за таким етапами: 1) визна-
чити мету й завдання проведення інтегро-
ваного уроку, лінії інтегрування, тобто, су-
купність поєднуваних компонентів, прові-
дний і допоміжний компоненти, форму ін-
тегрування; 2) встановити характер зв'язків 
між поєднуваними компонентами, зміст і 
послідовність розгортання навчального ма-
теріалу, методи, прийоми й засоби його 
представлення учням, методи, прийоми й 
засоби засвоєння учнями навчального ма-
теріалу; 3) продумати способи унаочнення 
навчального матеріалу, форми організації 
різних видів діяльності учасників інтегро-
ваного уроку (вчителів, учнів), критерії 
оцінювання ефективності уроку, форми й 
види контролю навчальних досягнень уч-
нів на даному уроці.  

Студентів доцільно ознайомити більш 
детально з деякими кроками в процесі під-
готовки інтегрованих уроків. 

Перш, ніж проводити інтегрований 
урок, вчителю необхідно сформулювати 
мотиви, що його спонукали використати 
саме цей тип уроку. Визначаються ці моти-
ви тими протиріччями, що виявлені ним у 
навчальному процесі, й усвідомленими по-
требами в їхньому розв’язанні. Це може 
бути, наприклад, невідповідність, між вузь-
ко предметним характером знань учнів і 
необхідністю їх широкого застосування. 
Виявивши суперечності й усвідомивши 
мотиви, учитель визначає цілі й завдання 
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уроку. Їх зміст залежить від характеру су-
перечностей і мотивів їх усунення. Цілі ін-
тегрованого уроку  можуть бути такими: 
систематизація знань, їх узагальнення, ви-
явлення причинно-наслідкових зв'язків, 
розширення системи понять і уявлень, на-
вчання прийомам і способам перенесення 
знань з однієї предметної області в іншу, 
виявлення прикладних аспектів математи-
чних знань, формування навичок матема-
тичного моделювання тощо. 

Визначивши мету, вчитель добирає ма-
теріал для його об'єднання в одному уроці, 
тобто визначає склад інтегрування. Це до-
цільно робити разом із учителем того пре-
дмета, який залучається до створення інте-
грованого уроку. На цьому етапі вчителі 
разом відбирають навчальні теми, їхні 
окремі частини, що складуть змістовну ос-
нову інтеграції. Після цього вчителі аналі-
зують попередньо відібраний матеріал і 
ділять його на основний і допоміжний. Ос-
новний матеріал стає провідним системоу-
творювальним компонентом уроку. Виді-
лення системоутворювального компонента 
є обов'язковим.  

Форми інтегрування залежать від мети 
уроку й системоутворювального компоне-
нта, тобто від того, навколо чого проводи-
тиметься інтеграція. Форми інтегрування 
бувають різні: 1) предметно-образна, що 
використовується при відтворенні більш 
широкого й цілісного уявлення про пред-
мет пізнання; 2) понятійна, коли прово-
диться аналіз обсягу поняття, яким послу-
говуються інтегровані дисципліни; 3) світо-
глядна, коли базою інтегрування стає мето-
дологія (закони, закономірності, принципи, 
методи досліджень тощо) кількох дисцип-
лін; 4) діяльнісна, коли проводиться проце-
дура узагальнення способів діяльності, їхнє 
перенесення в нові умови; 5) концептуаль-
на, при якій учні практикуються в розробці 
нових ідей, пропозицій, способів 
розв’язування навчальних проблем. 

Після цього необхідно встановити зв'я-
зки між інтегрованими блоками знань. Во-
ни можуть бути різними. Найчастіше зу-
стрічаються в шкільній практиці такі: зв'яз-
ки походження, зв'язки породження, зв'язки 
побудови (при систематизації та узагаль-
ненні знань), зв'язки керування. 

Зв'язки походження («імпорт – 
зв’язки») встановлюються там, де системо-

утворювальний компонент виступає нас-
лідком, а причини криються в допоміжних 
компонентах. Учень навчається виявляти 
причини, залежності подій, фактів, явищ у 
системоутворювальному компоненті уро-
ку. Введені з іншої дисципліни знання ви-
конують пояснювальну функцію. Відбува-
ється не просто поєднання знань із різних 
навчальних дисциплін, а тільки тих їх фра-
гментів, що розкривають витоки, причини 
або умови походження досліджуваних 
об’єктів у системоутворювальному компо-
ненті. Ці зв'язки використовуються при 
створенні багатьох міжпредметних курсів, 
наприклад, «Математична культура в житті 
людини», «Історія математичних відкрит-
тів», «Симетрія в природі», «Елементи фі-
нансової математики» «Математичні осно-
ви актуарних розрахунків» тощо.  

Зв'язки породження («експорт – 
зв’язки») дуже схожі на зв'язки походжен-
ня, але мають ту специфіку, що розгляда-
ють системоутворювальну дисципліну 
причиною, що породжує наслідки, які дос-
ліджуються в іншому навчальному пред-
меті. Так, якщо вчитель математики прово-
дить інтегрований урок з хімією, то він за-
лучає матеріал з біології. Умовно кажучи, 
його матеріал служить підставою для появи 
біологічних наслідків, розгляд яких не вхо-
дить до складу знань із хімії чи математи-
ки. Інтегровані уроки з такими зв'язками 
вчать учнів виходити за рамки предмета й 
бачити наслідки своїх вузьких, предметно 
здійснюваних дій, вплив математичних ві-
дкриттів на життя людей і розвиток наук і 
виробництва. 

Зв'язки керування найчастіше мають 
місце там, де відбувається вивчення спосо-
бів розумової й практичної діяльності, що 
можуть бути перенесені з одного предмета 
в інший. Крім того, зв'язки керування ви-
никають там, де використовується знання 
однієї науки для оволодіння іншою. Фак-
тично мова йде про функції досліджуваної 
науки в діяльності людини.  

Послідовність вивчення, викладу й 
опанування матеріалу інтегрованого уроку 
визначається типами зв'язків. Процедура 
інтегрування матеріалу різних уроків і різ-
них тем йде через встановлення внутріш-
ньопредметних, міжпредметних і міжцик-
лових зв'язків. Детальну інформацію про 
міжпредметні зв’язки в умовах профільно-
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го навчання математики представлено в 
роботі О. Глобіна [4] 

Структура інтегрованого уроку може 
бути різноманітною. Можна скласти один 
великий урок з міні-уроків, побудованих на 
матеріалі інших дисциплін. Можна його 
зробити цілісним з єдиною методичною 
структурою. Є варіант побудови інтегрова-
ного уроку як серії модулів (алгоритмів, 
проблем, навчальних завдань), що компле-
ксно поєднані. Інтегрований урок в силу 
своєї складності вимагає сценарію, а не 
простого плану або конспекту. У ньому 
діють кілька суб'єктів процесу пізнання, 
різнохарактерний матеріал, методи навчан-
ня різних дисциплін. Усе це вимагає про-
думаного керування процесом пізнання. 
Під час підготовки та проведення інтегро-
ваного уроку можлива співпраця двох і бі-
льше вчителів. Однак такі уроки може про-
водити й один вчитель, який володіє мате-
ріалом інтегрованих дисциплін.  

Після визначення особливостей підго-
товки й проведення інтегрованих уроків 
доцільно запропонувати студентам сконст-
руювати загальний сценарій проведення 
інтегрованого уроку з математики й інозе-
мної мови в класі з поглибленим вивчен-
ням математики за темою «Елементи ма-
тематичної логіки» та змоделювати його 
реалізацію. Із цією метою пропонуємо ви-
користати допоміжні матеріали іноземною 
мовою. 

Під час конструювання зі студентами 
сценарію інтегрованого уроку з викорис-
танням допоміжного матеріалу викладачу 
доцільно наголосити, що провідним навча-
льним матеріалом є математичний, а су-
провідним – навчальний матеріал з інозем-
ної мови. Тому додаткового дослідження 
потребують особливості навчання елемен-
тів математичної логіки в класах із поглиб-
леним вивченням математики на основі 
програми з математики для класів фізико-
математичного профілю (поглиблений рі-
вень навчання). 

Існують методичні підходи, згідно 
яких навчання учнів елементів математич-
ної логіки доцільно проводити на дедукти-
вній основі, розпочинаючи із введення 
означень основних понять. Зазвичай, такі 
підходи методично виправдані у вищій 
школі. Знайомство з елементами формалі-
зованої теорії математичної логіки в школі 

доцільно мотивувати розглядаючи прикла-
ди задач, розв’язування яких ґрунтується на 
застосуванні так званого «здорового глуз-
ду». Саме під час розв’язування таких за-
дач учні демонструють здатність мислити 
послідовно, спростовувати неправильні 
висновки та умовиводи, добирати достатні 
й відповідні аргументи. Для реалізації цієї 
мети можуть бути використані так звані 
задачі «про лицарів та брехунів», задачі на 
встановлення відповідностей між 
об’єктами, «задачі на встановлення істини» 
(коли вимагається встановити істинність 
або хибність одного або декількох вислов-
лень). Саме такі задачі у формулюванні 
іноземною мовою представлені студентам 
у допоміжному матеріалі (Objective 1, 2, 3). 

Objective 1. One is in the room in which 
there are two doors. One door points the way 
to freedom, and the other – to an imminent 
death. Near each of the doors is one guard. 
One of the guards always tells the truth, the 
other only lies. Guarders can answer only 
«yes» or «no». One doesn’t know where is the 
door to freedom and which of the guards is 
standing at that door. But we know that the 
guards know who of them is the liar and who 
is telling the truth. You can ask only one ques-
tion and only one of the guards. Your purpose 
is to find out which door leads to freedom. 
What question should you ask? 

Objective 2 («Three Friends»). Three 
graduate friends Igor, Ivan and Oleg went to 
enroll in college in different cities of Ukraine: 
Donetsk, Kiev and Kharkov. A graduate of the 
class with the advanced study of mathematics 
went to enroll in Donetsk, but failed. A gradu-
ate of the class of chemical profiles entered the 
Kharkov university. Oleg during the interview 
confirmed his deep knowledge of jurispru-
dence, which he received in the class of the 
corresponding profile and joined the faculty of 
law. Ivan refused to accept the parents’ advice 
to study in Kharkiv. In which city did boys 
continue their studies? 

Додатково можна запропонувати сту-
дентам використати іншу задачу, сформу-
льовану у вигляді проблемної професійно 
пропедевтичної ситуації. Це завдання мож-
на запропонувати використати під час уро-
ку у формулюванні українською мовою.  

Задача: «Слідчий експеримент». Слід-
чий допитав трьох підозрюваних А, В і С. 
На допиті А сказав, що покази В – неправ-
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диві, В сказав, що покази С – хибні. Нареш-
ті, С сказав, що і А, і В обманюють. Чи мо-
же слідчий на основі результатів допиту 
зробити висновок, хто із підозрюваних го-
ворить правду? 

Аналізуючи розв’язування цих задач і 
моделюючи процес їх розв’язування учня-

ми, студенти роблять висновок, що на інту-
їтивному рівні учні послуговувалися зако-
нами логіки, які можна у явному вигляді їм 
представити у такий спосіб (table 1). Фор-
мулювання законів можна подавати як анг-
лійською, так і українською мовами. 

Table 1 

If «A», then «A» Law of identity 

«A» or not «A» is true Law of Excluded Middle  

«A» and «not A» is false  Law of  
Non-Contradiction 

If is not true that «A» and «B», then «not A» or «not 
B» (and vice versa) 

If not true that «A» or «B», then «not A» and «not B» 
(and vice versa) 

De Morgan's Theorems 

If «A» then «B», and if «B» then «C», therefore, if 
«A» then «C» 

Hypothetical Syllogism 

If «A» then «B», therefore, if not «B» then not «A» 
(and vice versa) 

Contraposition 

If «A» then «B», and «A» is true, therefore «B» is true Modus Ponens 

If «A» then «B», and «B» is not true, therefore «A» is 
not true 

Modus Tollens 

 
Однак не завжди інтуїтивних знань до-

статньо для того, щоб визначити, чи прави-
льно проведено міркування. Наприклад, 
можна запропонувати учням (і студентам) 
визначити, чи є вірним висновок у наведе-
ному міркуванні (Objective 3). 

Objective 3. Determine if the conclusion 
below holds true: «If a quadrangle happens to 
be a rhombus, then its diagonals are mutually 
perpendicular. If the diagonals of a quadrangle 
are not mutually perpendicular, then the quad-
rangle cannot be a square. If a quadrilateral is a 
square, then it can be fitted into a circle. What 
does not hold true is that a given quadrangle 
cannot be fitted into a circle or that its diago-
nals are not mutually perpendicular. As a re-
sult, the quadrangle is neither a rhombus, nor a 
square».  

Спроба учнів і студентів дати обґрун-
товану відповідь на дане запитання може 
викликати певні утруднення. Такий мето-
дичний прийом стане у нагоді майбутнім 
учителям для мотивації вивчення розділу 
математики, апарат якого дозволяє прово-
дити «обчислення міркувань», відволікаю-
чись від їхнього змісту. Учням можна за-
пропонувати самостійно відшукати істори-
чні відомості стосовно: 1) виникнення й 
розвитку математичної логіки; 2) видатних 

математиків, які зробили значний внесок в 
утвердження цієї науки; 3) актуальних про-
блем, тенденцій та перспектив розвитку 
новітніх розділів математичної логіки. Фо-
рмулювання цих завдань англійською мо-
вою наведено нижче (Оbjective 4). 

Objective 4. Try to seek some historical 
information related to the inception and devel-
opment of mathematical logic, distinguished 
mathematicians, that have contributed to this 
field of study, and problems that are current 
and relevant to this field of study. 

Введення поняття висловлення доціль-
но здійснювати за конкретно-індуктивною 
схемою в процесі виконання вправ, виді-
ляючи його характеристичні властивості, 
наводячи приклади і контрприклади, вико-
нуючи вправи на підведення під поняття та 
виведення наслідків із належності об’єкта 
до даного поняття. Введення означення 
функції істинності можливе, наприклад, за 
допомогою Objective 5 й у ході виконання 
вправ, які сформульовані іноземною мовою 
(Excersise 1, 2). 

Objective 5. If proposition A is true, it is 

denoted as val( ) 1A   or | | 1A  . And in 

this case it is said that A has the truth value 1. If 
proposition A is false then it is said that A has 
the truth value 0. In other words, on the set of 
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all propositions a function with the target set 
{0, 1} is defined: 

1,
val( ) | |

0, .

if A is true
A A

if A is false


  



 

Excersise 1. The set of true propositions is 
denoted by symbol T (from English word 
True), and the set of false propositions is de-
noted by symbol F (from English word False).  

1) give examples of elements of sets T and 
F;  

2) which of the claims T F ,F T  
T F   is true, or not? 

Exercise 2. Determine the truth value of 
propositions: 

1) the equality 
2 2 1 0x x    holds 

true if and only if 1x  ; 

2) the equality 
2

2

10 25 5

525

x x x

xx

  


  
holds true for all \{ 5};x R   

3) the equality 
2 216 64 10 25x x x x      is false 

for any value x R ; 
4) the inequality x x  is justified for any 

values x R ; 
5) the equality  

2 1 1p q p q

pq p q q p q

 
   

  
  

is true for all , \{0}p q R . 

Поняття предиката можливо вводити 
так, як це представлено у запропонованому 
формулюванні англійською мовою 
(Objective 6) 

Objective 6.The concept of «predicate» 
we introduce on concrete inductive basis. De-
termine which of the sentences 1) - 7) are 
propositions, and justify your answer:  

1)[ 5.5] 5  ; 2){ 6.03} 0.3  ; 

3) 
2x x ;    4) | |x x ;  

5) [9.05] 9;   6) | | | | | |ab a b  ; 

7) 
1

2a
a

  . 

Together with leaners we define character-
istic features of sentences which are not propo-
sitions. Thus, the truth value of 3 and 4 de-
pends on the variable x. Item 6  is true for all a 

and b. Item 7 is true for all 0.a   We em-
phasize that if sentence has a variable, it is nec-

essary to define the domain of this variable. 
Another specific feature of items 3, 4, 6 and 7 
is that if a variable takes a value, then the sen-
tence becomes a proposition. 

Together with pupils we list characteristic 
properties of predicates: 1) expression should 
contain a variable; 2) the domain of the varia-
ble must be defined; 3) if a variable takes a 
value, then an expression becomes a proposi-
tion. Here we give examples of predicates. 1) 
on the set of triangles x: the square of one side 
of the triangle equals the sum of squares of the 
other two sides; 2) on the set of integers: 
x y ; 3) on the set of natural numbers: 

2 2 2x y z  . 
After summing up, we point out that arbi-

trary numerical equality or inequality is the 
example of proposition, arbitrary equation or 
inequality with variables is the example of 
predicate.  

Pupils are offered to choose predicates. If 
the sentence is not a predicate, it should be 
completed to become a predicate: x y (this 

is not a predicate because properties 2 and 3 

are not fulfilled); x y (this is not a predicate 

because the domain is not defined); let’s say M 
is the set of students , «x practice sports» (pred-
icate); let’s say M is the set of students, «y 
come to me» (is not a predicate because it is 
not a proposition if y takes a value from M); let 
M be the set of students, «x and y are sisters» 
(predicate). 

On the basis of given examples pupils get 
acquainted with single-variable and two-
variable predicates. Special attention should be 
concentrated on the fact that if one variable of 
a two-variable predicate takes a value from the 
domain, we obtain a single-variable predicate. 
A proposition can be considered as a 0-
variable predicate.  

The following questions could be useful 
for the generalization of the concept of the 
domain: 1) let’s consider number expression: 

2 3 42 2 2  , is it an example of a proposition, 
support your argument; 2) give an example of 
single-variable, two-variable, three-variable, 
four-variable and six-variable predicates, 
which induce the given proposition when all 
variable of a predicate takes values from the set 
of natural numbers. 

Поняття рівносильних предикатів доці-
льно вводити, використовуючи прийом 
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аналогії, попередньо актуалізувавши знан-
ня учнів стосовно, наприклад, рівносиль-
них рівнянь або нерівностей. Використати 
при цьому доцільно вправи:  exercises 5, 6. 

Еxercise 5. 
Among equations choose the one, which is the 
consequence of equation 1 2:x x     

A) 1 2;x x     
B) 21 ( 2) ;x x     

C) 2( 1) 1 ( 2) ;x x x      

D)
 1 ( 2) 0;x x      

E) 21 ( 2) .x x    
Еxercise 6. 
Among equations choose the one, which 

is equivalent to the equation 5 2 4:x x     

A) 5 2 4;x x    

B) 5 2 4;x x     
C) 5 2 4;x x     

D) 25 2 (4 ) ;x x    

E) 25 2 ( 4) .x x    

Для майбутніх учителів варто підкрес-
лити, що введення нових понять теми доці-
льно проводити, використовуючи такі при-
йоми, як порівняння, аналогія, узагальнен-
ня. Прийом аналогії доцільно використати і 
в процесі введення операцій із висловлен-
нями. Для усвідомлення змісту логічних 
операцій кон’юнкції, диз’юнкції, імплікації, 
еквіваленції висловлень доцільно запропо-
нувати учням таблиці з відомими їм анало-
гами цих логічних операцій у теорії мно-
жин і в українській мові.  

У результаті обговорення студенти до-
ходять висновку, що не всі нові поняття 
теми «Елементи математичної логіки» до-
цільно вводити за конкретно-індуктивною 
схемою. Викладачеві доцільно наголосити, 
що означення операцій із висловленнями та 
операцій із предикатами краще вводити за 
абстрактно-дедуктивною схемою. Нею ж 
доцільно скористатися при введенні понят-
тя кванторів загальності та існування. Осо-
бливої уваги вимагає робота вчителя по 
виділенню логічної структури й формалі-
зації запису формулювань математичних 
тверджень, теорем.  

Студентам важливо усвідомлювати, 
що математична підготовка учнів у класах 
з поглибленим її вивченням повинна мати 
багатостороннє спрямування: на 

обов’язкове засвоєння учнями як конкрет-
них знань курсу математики (теоретичний 
аспект), так і на формування умінь застосо-
вувати їх у прикладному аспекті (моделю-
вання реальних процесів, застосування до 
розв`язування прикладних задач). У навча-
льному процесі вчитель має спрямовувати 
учнів на системне застосування понять і 
методів математики не лише у профільних 
науках, а й у повсякденному житті. Прик-
ладний аспект розділу «Елементи матема-
тичної логіки» можна реалізувати, розгля-
нувши проблему аналізу та синтезу релей-
но-контактних або комбінаційних схем [0]. 

Після колективного обговорення особ-
ливостей навчання теми «Елементи мате-
матичної логіки» учнів у класах фізико-
математичного профілю на поглибленому 
рівні студенти можуть сконструювати фра-
гмент інтегрованого уроку та змоделювати 
варіант його проведення. Навчальну іміта-
цію сконструйованого фрагменту інтегро-
ваного уроку у вигляді рольової гри студе-
нтів доцільно доповнити переглядом відео 
реального інтегрованого уроку з математи-
ки й іноземної мови.  

Висновки. Моделювання студентами в 
умовах компетентнісно орієнтованої мето-
дичної підготовки елементів технології ін-
тегрованих уроків сприяє максимізації ма-
тематичного і методичного суб’єктного 
досвіду майбутніх фахівців.  
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Резюме. Акуленко И.А. МОДЕЛИРОВАНИЕ СТУДЕНТАМИ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕХНО-

ЛОГИИ ИНТЕГРИРОВАННЫХ УРОКОВ В УСЛОВИЯХ КОМПЕТЕНТНОСТНО ОРИЕН-
ТИРОВАННОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ. В статье рассмотрены методические ас-
пекты моделирования студентами – будущими учителями математики профильной школы – эле-
ментов технологии интегрированных уроков в процессе компетентно ориентированной методиче-
ской подготовки.  

Ключевые слова. Интегрированные уроки, компетентно ориентирована методическая под-
готовка, будущий учитель математики профильной школы. 

 

Abstract. Akulenko I. MODELING BY STUDENTS THE ELEMENTS OF INTEGRATED 
LESSONS TECHNOLOGY WHILE THE COMPETENCE ORIENTED METHODICAL PREPA-
RATION. The article considers the methodological aspects of modeling elements of integrated lessons tech-
nology by future teachers of mathematics of specialized schools while their competence oriented methodical 
preparation. The issue of integration in teaching is developed within an integrative approach in education – 
an approach which leads to the integration of educational content that is appropriate union of its elements in 
the integrity. Organizational forms that implement this approach are integrated lessons, comprehensive 
workshops and integrated training days. Simulating by students the elements of integrated lessons technology 
in competence oriented methodical preparation enables to maximize their mathematical experience and expe-
rience in teaching technics. Special attention in the article is given to the objectives of the integrated lesson, 
teacher’s preparation stages and variations of interdisciplinary connections’ implementation. In order to 
achieve some result students should be supplied by special materials. Examples of support materials for the 
constructing of integrated lessons in mathematics and foreign language with advanced study of mathematics 
are proposed in the paper. These materials can be used in teaching the theme «Elements of mathematic log-

ic» in depth math learning. 
Key words. Integrated lessons, competency focused methodical preparation, future math teacher of pro-

file school. 
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