Підготували: вчителі математики
Ковальова Л.М. і Чернова В.В.

Принцип забезпечує
взаємозв'язок природнонаукового та суспільногуманітарного циклів та їх
зв'язок з трудовим навчанням
школярів.

Рахунок і обчислення – основа порядку
в голові.

Спостерігаючи за ходом
мислення дітей,
Сухомлинський
підтвердив, "що
насамперед треба навчити
дітей охоплювати думкою
ряд предметів, явищ,
подій, осмислювати
зв'язки між ними…"

Йоганн Генріх Песталоцці

Дивовижна придатність мови математики для формулювання законів фізики – це
чудовий дар, який ми не в змозі осягнути й не заслуговуємо.
Юджин Вігнер,
лауреат Нобелівської премії з фізики

Математика і фізика-це
мова плюс міркування,
це концентрований
результат точного
мислення багатьох
людей. Фізик не може
не знати цю мову. Тому
що нею написана книга
природи, яку йому
судилося читати. Фізик
не може міркувати
інакше, як тільки
математично, тому що
він претендує на
точність.
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Математика була створена для того,
щоб описувати природу стислою й
доступною
мовою.
Векторна
алгебра, необхідна для теоретичних
досліджень величин, які мають
напрямок. Для визначення миттєвої
швидкості, роботи змінної сили,
об’єму тіла неправильної форми й
т.п. - математика нескінченно малих
величин
(диференціальне
та
інтегральне числення).

Для
наочнішого
описування
багатьох
фізичних
процесів
навчилися
будувати
графіки
функцій, а для швидкої обробки
результатів
експерименту
придумали методи наближених
обчислень.

• Формули
• Побудова
креслень

• Одиниці
маси,
об’єму

Задача.
Для прикладу,
вирахуємо, скільки
потрібно цегли,
щоб обкласти
будинок
довжиною 12 м,
шириною 10 м,
висотою 3 м.

Вікна – 8 штук
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Двері – 1 штука

Довжина - 12 м

Ширина
- 10 м
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• Візьмемо цеглину, яка має такі розміри 25*12*9
(довжина 25 см, ширина 12 см, висота 9 см )
Тоді 1м2 = 44 цеглини (100 : 25 = 4 (шт.) 100: 9 ≈ 11; 11* 4 = 44 (шт.))
Стіна 12м * 3м буде становити 36 м2 (12 *3= 36 м2 - S ).
Друга стіна 10 м * 3м буде становити 30м2 (10 * 3 = 30м2 - S ).
Тоді всі 4 стіни матимуть площу 132 м2
(36 + 30 = 66 ; 66 * 2 = 132 м2 ).
Це без врахування площі, яку займають вісім вікон та одні двері.
Вікно має розміри 1м * 1,2м = 1,2м2, а двері 1м 20см* 2м 20см.
S 8 вікон. = 1,2 * 8 = 9,6 м2, S двері 1,2 * 2,2 = 2,64 м2.
Загальна площа 12,24 м2 (S8 вікон + S дверей = 9,6+2,64 = 12,24 м2)
Далі від всієї площі віднімаємо цю площу, що одержали
(132 - 12,24 = 119,76 м2).
А тепер помножимо кількість цеглин, яка міститься в 1м2 на цю
площу 119,76 * 44 = 5269,44 = 5270 цеглин.

Після того,
як М.В Ломоносов ввів в
хімічну практику терези,
знання з математики
стало необхідним для
кожного хіміка. Ще в
1741 р. М.В. Ломоносов
у своєму творі
«Елементи
математичної хімії»
писав:
… якщо математики із зіставленням багатьох ліній виводять багато
істини , то і для хіміків я не бачу ніякої іншої причини, внаслідок якої
вони не могли б вивести великі закономірності з такого виду наявних
дослідів, окрім незнання математики».

На питання «Для чого вивчають математику?»
дуже влучно відповів ще у XIII столітті
англійський філософ та природодослідник Роджер
Бекон:
«Той, хто не знає математики, не може знати
жодної іншої науки і навіть не може дізнатися
про своє неуцтво».

Роджер Бекон,
англійський математик

Хімія - наука не лише природнича, а й точна. Тому
без міцних знань з математики гарним хіміком не
станеш.

Задача 1.

Семикласник Сашко дізнався, що для того, щоб 1
вересня прийти до школи повним сил і здоров'я, йому
потрібно з'їдати з молочними продуктами
1г
кальцію щодня. Яку масу сиру повинна зробити
бабуся Сашка впродовж літа, якщо корова Маруська
дає молоко, в якому масова частка кальцію складає
0,14%, а з трьох літрів молока виходить 600 г
чудового сиру? Густина молока від корови Маруськи
- 1,032 г/л.

1. Знайдемо масу 3 л молока:
3*1,032=3096 г (1,032 – густина
молока)
2. Знайдемо масу кальцію (Са) в 3 л
молока: 3096*0,0912=3,7 г
3. Знайдемо масу сиру, що повинна
приготовити бабуся за літо (92
дні)
600 г сиру – 3,7 г Са
хг
– 92 г Са

Відповідь: Впродовж літа (92 дні за
календарем) бабуся Сашка
повинна зробити ≈15 кг сиру

ІСТОРІЯ
не може без
МАТЕМАТИКИ.

Тривалість битв,
кількість воїнів,
Діофант
наша ера, не наша
ера – про це все
розповість математика.
От, наприклад, історія
розказує, що перший крок
до створення алгебраїчної
символіки зробив ще
Діофант, який ввів деякі
скорочені позначення.
Про Діофанта відомо дуже
мало, навіть не відомі роки
його життя.
Частина математичного
трактату Діофанта
“Арифметика”

На його могильній плиті написано:
Подорожній! Поховано тут Діофанта.
І числа розкажуть тобі,
Який дивний шлях він життєвий
пройшов.
Шосту частину його становило
дитинство.
Минула частина дванадцята –
І пухом покрилось його підборіддя.
Сьому – в бездітному шлюбі прожив
Діофант.
Минуло 5 років. Ощасливлений був він
Народженням первенця – сина.
Якому судилась лише половина життя
його батька.
У глибокій журбі старець закінчив
шлях на землі,
Ще проживши років чотири з часу,
Коли сина не стало.
Скажи, віку якого досягши славетний
помер Діофант.

Рідною мовою

Мовою алгебри

Подорожній! Тут прах похований
Діофанта. І числа розповісти можуть, о
диво, як довго життя його тривало.

Х

Частина шоста його промайнула
прекрасним дитинством.

X/6

Дванадцята частина життя ще пройшла
— покрилось пушком тоді підборіддя.

X/12

Сьому в бездітному шлюбі провів
Діофант.
Пройшло п'ятиріччя: він був щасливий
народженням прекрасного первісткасина,
Якому доля лише половину життя
чудового і світлого дала порівняно з
батьком.
І в горі глибокім старець земного життя
кінець прийняв, проживши лиш років
чотири з тих пір, як без сина зостався.
Скажи, скільки років життя досягнувши,
смерть прийняв Діофант?

X/7

5

X/2

4

Х =Х/6+Х/12+Х/7+5+Х/2+4

Розв'язавши рівняння
і знайшовши, що х = 84,
дізнаємося такі епізоди
біографії Діофанта:
він одружився у 21 рік,
став батьком у 38 років,
втратив сина у 80 років.

Мета географіїї встановлення
просторових
закономірностей.

Масштаб. Побудова плану шкільної території...
Ви думаєте, що математика тут непотрібна?
Уявимо, як би ми, без втручання математики, вивчали тему “Океани”.
Матеріал підручника виглядав приблизно так:

Єдиний Світовий океан поділяється на чотири океани: Тихий
(п’ятьдесят відсотків площі), Атлантичний (двадцять п’ять
відсотків площі), Індійський (двадцять один відсоток площі) і
Північний Льодовитий (чотири відсотка площі). Межі океанів
проходять по береговій лінії материків і островів, а у водних
просторах умовно по меридіанах мисів. Тепер виокремлюють
п’ятий океан – Південний. У нього входять води південної півкулі
Землі між Антарктидою і південними краями материків Південної
Америки, Африки Австралії.

• Єдиний Світовий океан
поділяється на чотири
океани.
• Межі океанів проводять по
береговій лінії материків і
островів, а у водних
просторах умовно по
меридіанах мисів.
• Тепер виокремлюють 5-тий
океан – Південний. У нього
входять води південної
півкулі Землі між
Антарктидою і південними
краями материків Південної
Америки, Африки і
Австралії.

Світовий океан
1. Таблиця. 2. Кругова діаграма

Тихий
океан

Атлантичний
океан

Індійський
океан

Північний
Льодовитий
океан

50%

25%

21%

4%

21%

4%
50%

25%

Тихий
океан

Атлантичний
океан

Індійський
океан

Північний
Льодовитий
океан

Географія є вчення
математичне…
Вареніус

ДОДАТНІ ТА
ВІД’ЄМНІ
ЧИСЛА

АЗИМУТ,
КООРДИНАТИ,
МАСШТАБ

Задача 1. Атмосферний тиск у
місті А на узбережжі моря
становив 740 мм. На вершині
гори у цьому самому місті через
годину тиск встановився на
РІЗНІ
позначці
660
мм.
Який
МАТЕМАТИЧНІ
атмосферний вихор зайшов на
територію, якщо висота гори
РОЗРАХУНКИ…
1200 м, а атмосферний тиск
знижується в середньому на 10
мм через кожні 100 м висоти?

Супутник Землі робить
перший оберт за 1 годину і 40
хвилин, а другий – за 100 хвилин.
Як це пояснити?

Задача

2.

Розв’язок
1 год. 40 хв. = 60 хв. + 40 хв. =100 хв.

Розв’язок
1.Знайдемо різницю атмосферного
тиску між рівнем моря і вершиною
гори:
1200 м * 10 мм / 100 м = 120 мм
2. Знайдемо атмосферний тиск, який
між рівнем моря і вершиною гори:
660 мм+120 мм=780 мм
Відповідь: На територію зайшов
антициклон, оскільки тиск підвищився
до 780 мм

Дослідженню музики присвячували
свої роботи багато математиків:
Рене Декарт (1),
Готфрід Лейбніц (2),
Жан д’Аламбер (3),
Леонард Ейлер (4),
Данило Бернуллі (5).
Першим, хто спробував виразити
красу музики за допомогою чисел,
був Піфагор .

Саме Піфагор відкрив математичні відношення, які лежать в основі
музичних інтервалів і створив музичних лад, що зробив сильний
вплив на розвиток європейської музики. Лад цей так і називався
«Піфагорів лад», і створювався він на початку дослідним шляхом,
а потім за допомогою математичних розрахунків.

У музиці прийнято
говорити не про
частоту звуку,
а про його висоту,
яка є логарифмом
частоти коливань.

Зв'язок висоти звуку, що відчувається,
з частотою є функцією нелінійною і
сприймається пропорційно логарифму частоти

(закон Вебера-Фехнера)

Порівнюючи музику і математику, ми робимо
висновок, що математика, як наука може
розвиватися без музики. А музика як
мистецтво підкоряється багатьом законам
математики і не може існувати без неї.
Мистецтво треба приймати серцем, душею і
служити йому , але тим не менше, якщо ми
спробуємо докласти математику до якоїсь
галузі мистецтва, то наша спроба , швидше за
все, буде вдалою.

Вивчення числівників
Використання формул для
виявлення правил розподілу
мовних одиниць у мовленні,
для виміру зв'язків між
мовними елементами, для
встановлення тенденцій у
розвитку та функціонуванні
мови та для встановлення
залежності між якісними й
кількісними характеристиками
мови.
В дослідженні мовних одиниць використовують теорію

ймовірностей . Теорію множин використовують для дослідження
класів мовних елементів. Статистичні закономірності лежать в
основі організації словника і тексту будь-якої мови.

Велика кількість письменників є вченими – математиками, наприклад
Чарльз Л. Доджсон, відомий більше як Льюіс Кэрролл - автор казки «Аліса
в дивокраї».

Багато в структурі поезії схоже з музичним мистецтвом: чіткий ритм, закономірність
ударних і безударних складів, впорядкована розмірність віршів і емоційна
насиченість. Закони складання віршів вимагають наявності, як правило, парного
числа рядків, так як рядки попарно рифмуються.

Садок вишневий коло хати,
Хрущі над вишнями гудуть,
Плугатарі з плугами йдуть,
Співають ідучи дівчата,
А матері вечерять ждуть.
Т. Г. Шевченко

Я помню чудное мгновенье:
Передо мной явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты.
О. С. Пушкін

Хорей – віршований розмір з
наголосом на неперних
складах вірша.

Номери наголошених складів
більше нагадують
арифметичну прогресію, однак
її перший член дорівнює 1, а
різниця дорівнює 2:
1, 3, 5, 7,… .

Ямб – віршований розмір з
наголосом на парних складах
вірша:
2-й, 4-й, 6-й, 8-й …
Номери наголошених
складів утворюють
арифметичну пргресіюз
першим членом 2 і з
різницею ,що дорівнює 2:
2, 4, 6, 8,…

Програми:

Gran1, Excel

Великий майстер фехтування» іспанець Луїс Пачеко де Нарвасс,
автор книги «Великі шпаги»
розвинув теорію фехтування,
засновану на математичних
принципах. Сьогодні очікують, що
застосування її дозволить замінити
суб'єктивізм аналізу. Крім того,
форми багатьох спортивних
знарядь: ядро, м’яч, граната, обруч
нагадують філа обертання
геометричних фігур.

Біологи давно
звертаються до
математики. Кожен
біолог - дослідник
повинен узгодити
отримані ним
результати із
статичними критеріями,
а встановлені
співвідношення
зазвичай зображуються
кривими з аналітичної
геометрії.

Рівняння з термодинаміки широко використовуються в біохімії.
Статичні методи відіграли важливу роль у розшифровці
генетичного коду і в складанні хромосомних карт.
Все це - традиційна математика.

Всі розділи прикладної
математики і математичної
статистики, а також
обчислювальні методи,
пов’язані з біологією
і медициною . Зручне і
використання теорії
ймовірності при
розв’язуванні задач на
генетику.

Креслення
Думки в техніці найчастіше виражаються за
допомогою чисел і малюнків з числами.
Теоретичною основою креслення є нарисна
геометрія. У свою чергу нарисна геометрія одна з гілок геометричної науки.
Захист Вітчизни
Виникнення у США в 40-х роках
електронно - обчислювальних машин було
пов'язано з військовими завданнями. А
саме, такий розділ, як теорія вироблення
рішень, теорія ігор, теорія масового
обслуговування.

Математичні
моделі в
економіці

Макро-і
мікроекономічні

Теоретичні і
прикладні

Рівноважні й

Статистичні й
динамічні

оптимізаційні

Детерміновані і
стохастичні

Міжпредметні зв’язки
– це не стільки
«мости» між
навчальними
предметами, але й
засіб побудови
цілісної системи
навчання на основі
спільності змісту
знань і методів
наукового пізнання.
Методисти давно
пов’язують проблему
міжпредметних
зв’язків з
раціональним
використанням
математичних знань у
практичній діяльності
людей, оскільки сфера
застосування
математики постійно
розширюється

Чіткої лінії між науками немає, тому що математика — це
могутнє знаряддя пізнання світу, частиною якого є й сама людина.

ПОЕЗІЯ
МОВА

ФІЗИКА

ІСТОРІЯ
ГЕОГРАФІЯ

ЕКОНОМІКА

УСІ НАУКИ
СВІТУ

ХІМІЯ

Будьте різнобічно освіченими!
Проникаючи в зоряні далі,
В таємниці земної кори,

Математика всіх закликає:
Ти міркуй, фантазуй і твори!

