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Конференція присвячена 90-річчю заснування кафедри фізики та  кафедри вищої математики ім. 

проф. Можара В.І. 

 

Видання містить матеріали Всеукраїнської науково-методичної інтернет-конференції «Актуальні 

науково-методичні проблеми фізики та математики у закладах вищої освіти». На конференції 

розглянуті сучасні математичні методи в інженерних задачах, сучасні проблеми фізики та нові 

методи їх досліджень, а також методичні проблеми викладання фізики та математичних дисциплін у 

вищій школі. У матеріалах висвітлено шляхи і методи інтенсифікації навчального процесу й вплив 

новітніх наукових розробок на формування майбутніх фахівців. 

 

Proceedings of the All-Ukrainian Scientific and Methodological Internet Conference "Actual Scientific and 

Methodological Problems of Physics and Mathematics in Higher Education Institutions", 26 to 27 May, 2020 

– K.: NUFT, 2020 – 187 p 

The conference is dedicated to the 90th anniversary of the Department of Physics and the Department of 

Higher Mathematics. prof. Mozhar V.I. 

 

The publication contains materials of the All-Ukrainian scientific and methodological Internet conference 

"Actual Scientific and Methodological Problems of Physics and Mathematics in Higher Education 

Institutions." The conference discusses modern mathematical methods in engineering problems, modern 

.problems of physics and new methods for their study, as well as methodological problems of teaching 

physics and mathematical disciplines at the university. The materials highlight the ways and methods of 

intensifying the educational process and the impact of the latest scientific developments on the formation of 

future specialists. 
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підвищеної складності 

Альона Дяденчук 
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імені Дмитра Моторного 
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Вступ. Використання міжпредметних зв’язків під час розв’язування задач 

підвищеної складності сприяє подальшому формуванню у студентів 

природничо-наукової картини світу. Для успішного виконання даного виду 

завдань необхідні не лише знання загального курсу фізики, але й поглиблене 

вивчення матеріалу на інших дисциплінах. Ефективним методом зацікавлення 

студентів є впровадження в навчальний процес проблемного навчання. 

Матеріали і методи. Розроблений методичний підхід до реалізації 

міжпредметних зв’язків курсів фізики і хімії при розв’язуванні задач 

підвищеного рівня. 

Результати. Розглянемо більш детально даний підхід на прикладі задачі з 

фізики. 

Задача. Катод та анод, відстань між якими становить 1 мм, поміщають у 

розплав хлориду невідомого металу, після чого через систему пропускають 

постійний струм силою 7,7 А при напрузі V=220 В, при цьому протягом 30 хв 

на катоді виділяється 1,3 г металу. Визначте склад солі, яку піддали 

електролізу, а також прискорення і час, які необхідні електрону для подолання 

шляху від катода до анода. 

На початковому етапі студентам стає зрозуміло, що для розв’язання 

представленої задачі їм необхідні знання з фізики, а саме з тем: «Електричний 

струм в різних середовищах», «Закон збереження енергії», «Рівноприскорений 

рух». Окрім цього, учасники процесу одразу відмічають зв'язок із хімією: для 

розв’язання задач цього типу необхідне знання законів електролізу, законів 

Фарадея тощо. В процесі дискусії студенти приходять до висновку, що лише 

поєднання знань із даних дисциплін дозволить  знайти правильний розв’язок 

поставленої задачі. 

Висновки. Здатність розв’язувати задачі підвищеної складності вимагає 

володіння знаннями  з фізики, хімії, математики тощо. Розв’язування таких 

задач спонукає студентів до самостійного встановлення міжпредметних зв’язків 

між природничо-науковими дисциплінами та сприяє перенесенню знань із 

однієї галузі науки в іншу. Завдяки запропонованому комплексному підходу 

студент не лише набуває знання, вміння та навички, а й вчиться 

трансформувати отримані знання у свою майбутню професійну діяльність. 

  


