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У статті розглянуто проблему реалізації міжпредметних зв’язків при вивченні анімації у тривимірному гра-
фічному редакторі, розкрито сутність міжпредметних зв’язків їх потенціал та функції у контексті використан-
ня їх на уроках інформатики. Метою статті є теоретичне обґрунтування та апробація реалізації міжпредметних 
зв’язків при вивченні анімації у тривимірному графічному редакторі на прикладі теми математичного маятника. 
Запропонований приклад реалізації міжпредметних зв’язків, для прикладу був обраний зв’язок з фізикою тому, 
що у фізиці особлива увага приділяється вивченню фізичних та технічних систем, де значний ефект може дати 
використання комп’ютерного експерименту. Саме моделювання фізичного процесу математичного маятника при-
вернуло нашу увагу, як яскравого комп’ютерного експерименту з реалізації міжпредметних зв’язків. Оскільки 
вивчення 3D графіки почалося відносно недавно, є багато прогалин, які не висвітлювалися у наукових досліджен-
нях. Зокрема, тема реалізації міжпредметних зв’язків під час вивчення теми анімації у тривимірному графічному 
редакторі. Під час дослідження ми дійшли висновків, що реалізація міжпредметних зв’язків при вивченні анімації 
у тривимірному графічному редакторі дозволила активізувати пізнавальну активність учнів, завдяки викорис-
танню знань з фізики та демонстрації можливостей імітації фізичних явищ, завдяки математичним розрахункам 
у тривимірному графічному редакторі. Це дозволило згадати основні визначення з теми математичного маятника, 
створити власну анімацію з математичним маятником, урахувавши всі обов’язкові атрибути. Особливо важливо 
було зробити візуально-естетичне відео з максимальною деталізацію, щоб розкрити не лише потужні можливості 
тривимірного графічного редактору з імітації фізичних властивостей об’єктів, але й показати практичне застосу-
вання анімації у різноманітних ситуаціях тривимірної анімації.
Ключові слова: міжпредметні зв’язки, інформатика, тривимірний графічний редактор, анімація.

Постановка та обґрунтування актуальності 
проблеми. Стрімкий розвиток інформаційно-
комунікаційних технологій, призводить до пере-
гляду програм та програмних засобів навчання 
у закладах загальної середньої освіти. Одними 
з таких став розділ 3D графіки та програмні 
засоби тривимірних графічних редакторів. Саме 
за допомогою потужних тривимірних графічних 
редакторів, які включають в себе безліч функцій 
з моделювання тривимірних об’єктів, їх анімації 
можна реалізовувати яскраві, захоплюючі між-
предметні зв’язки під час викладання на уро-
ках інформатики розділу 3D графіка. Найбільш 
доцільно реалізовувати міжпредметні зв’язки на 
уроках інформатики з розділу 3D графіка з таких 
предметів, як-от: математика, геометрія, фізика, 

це зумовлено тим, що тривимірний графічний 
редактор побудований на точних розрахунках 
і включає в себе імітацію фізичних процесів, але 
це перш за все графічний редактор, тому немає 
обмежень для конкретних предметів. У статті, як 
приклад, розглянуто реалізацію міжпредметних 
зв’язків на уроках інформатики з теми анімація 
на прикладі теми математичній маятник з пред-
мету фізика, оскільки імітація фізичних процесів 
це одна із складних функцій тривимірного гра-
фічного редактору. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблемою реалізації міжпредметних зв’язків 
займалося багато науковців, так методичні осо-
бливості реалізації міжпредметних зв’язків роз-
глядали О. Барановська, С. Богомаз-Назарова, 
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Г. Бібік, О. Василюк, М. Жалдак [1], Т. Задорожня 
[2], І. Курач, Н. Морзе [3], З. Слєпкань, С. Ткаченко, 
Ю. Триус та ін. Питання організація навчання 
на основі міжпредметних зв’язків досліджували 
Т. Війчук, І. Звєрєва, Є. Коростельова, Л. Момот, 
О. Савченко, Н. Самарук, С. Рибак, Н. Тарарак, 
М. Харченко [4], В. Шарко та ін.. Натомість досі 
недостатньо розглянута проблематика реалізації 
міжпредметних зв’язків при вивченні анімації 
у тривимірному графічному редакторі, хоча тема 
активно вивчається у загальноосвітній середній 
школі за оновленою програмою. 

Метою статті є теоретичне обґрунтування 
та практична реалізація міжпредметних зв’язків 
при вивченні анімації у тривимірному графіч-
ному редакторі на прикладі теми математичного 
маятника.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Відповідно до мети і завдань дослідження вико-
ристано комплексну методику, яка охоплює 
такі методи: теоретичні (аналіз дидактичних, 
методичних і технічних джерел для визначення 
наукового апарату, розроблення комп’ютерного 
експерименту з математичним маятником; 
моделювання – для обґрунтування і побудови 
моделі застосування міжпредметного завдання 
на уроці інформатики; метод теоретичного ана-
лізу та синтезування – у процесі розроблення 
методики дослідження; емпіричні – метод спо-
стереження на всіх етапах дослідження, бесіди, 
інтерв’ювання; аналіз продуктів діяльності учнів. 

Зростання рівня інтеграційних процесів між 
науками, та переваги інтеграції між предметами 
зумовило зростання реалізації міжпредметних 
зв’язків у системі освіти. Міжпредметні зв’язки – 
це узгодженість між навчальними предметами, 
що дає змогу розглядати факти і явища реальної 
дійсності з різних точок зору, з позицій різних 
навчальних предметів. Сукупність знань з різ-
них навчальних предметів розкриває зв’язки, що 
виявляються в дійсності. Нерідко одні й ті самі 
факти, явища різні науки вивчають з різних точок 
зору, в різних аспектах. Пізнання цих зв’язків 
важливе для формування наукового світогляду 
школярів [5].

Науковець Є. Коростельова вбачала потенціал 
міжпредметних зв’язків у підвищенні практичної 
й науково-теоретичної підготовки учнів, істот-
ною особливістю якої є оволодіння ними узагаль-
неним характером пізнавальної діяльності. Фор-
мування уявлень про сучасну наукову картину 
світу можливе лише на міжпредметній основі. 
Тому процес побудови інтегрованих курсів, мета 

предметів, збільшення одиниць пізнання розвива-
ється емпіричним шляхом. Міжпредметні зв’язки 
є конкретним виразником інтеграційних проце-
сів, що відбуваються сьогодні в науці і в житті 
суспільства. Ці зв’язки відіграють важливу роль 
у підвищенні практичної й науково-теоретич-
ної підготовки учнів, істотною особливістю якої 
є оволодіння ними узагальненим характером піз-
навальної діяльності. Формування уявлень про 
сучасну наукову картину світу можливе лише 
на міжпредметній основі, тому що кожен пред-
мет робить внесок у розв’язання цієї проблеми. 
Активізація розумової діяльності учнів на уроках 
відбувається завдяки застосуванню сучасних під-
ходів до навчання, методів навчання, індивідуа-
лізації та диференціації навчальної діяльності 
на основі міжпредметних зв’язків, застосування 
інноваційних форм навчання, використання комп-
лексних завдань, формування прийомів розвитку 
творчих здібностей учнів тощо. Міжпредметні 
зв’язки реалізуються відповідно до дидактич-
них принципів навчання, водночас відбувається 
відбір форм, методів і прийомів їх здійснення 
залежно від конкретної мети уроку, його змісту, 
від пізнавальних можливостей учнів та рівня під-
готовленості учнів до сприйняття матеріалу [6].

Сучасний контекст поняття міжпредметні 
зв’язки у своїх працях розглядає О. Савченко, 
авторка зазначає, що диференціація наукового 
знання зумовлює як тенденції їх поглибленого 
вивчення, так і потребу синтезування подібного 
змісту, що сприяє більш повному та різнобічному 
пізнанню об’єктів. У навчальному процесі між-
предметні зв’язки є містком між змістом окре-
мих предметів з метою різнобічного пізнання тих 
понять, явищ, способів діяльності, які реально 
перебувають у різних зв’язках і є елементами 
компетентностей. Встановлення міжпредметних 
зв’язків може бути на рівні однієї освітньої галузі, 
окремих предметів і курсів з різних освітніх галу-
зей. Цей процес сприяє цілісності знань, розви-
тку в учнів пізнавального інтересу, асоціативного 
мислення, кращому засвоєнню універсальних 
пізнавальних умінь. Використання міжпредмет-
них зв’язків вчена розглядає як передумову для 
методично правильного конструювання і вико-
ристання інтегрованих курсів [7].

Науковець О. Барановська стверджує, що 
багаторічна практика застосування міжпредмет-
них зв’язків у навчальному процесі дозволила 
довести їхнє дидактичне і світоглядне значення: 
1) міжпредметні зв’язки сприяють політехніч-
ному розвитку учнів, дозволяють, не скорочуючи 
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специфіки окремих предметів, здійснювати сис-
темний аналіз техніки і технології промислового 
виробництва, що є важливим у профільній школі; 
2) допомагають подолати формалізм у навчанні, 
підвищують свідомість засвоєння знань, сприя-
ють їхній системності (створенню внутрішньо 
взаємопов'язаних знань не тільки в межах одного 
предмета, а й в межах певного циклу предметів 
в сенсі зв'язку між різними циклами); 3) сприяють 
формуванню наукового світогляду, єдиної картини 
світу, розуміння сутності явищ, закономірності 
їх розвитку та їх взаємозв'язок; 4) спонукають 
до оволодіння загальними методами мислення, 
формуванню розумових операцій, прийомів само-
стійного здобування знань; 5) сприяють форму-
ванню позитивних мотивів у навчанні, пізнаваль-
них інтересів, ціннісно-смислових орієнтацій [8].

Міжпредметні зв’язки сприяють реаліза-
ції всіх функцій навчання, які здійснюються 
у взаємозв’язку і взаємно доповнюють один 
одного. Єдність функцій є результатом цілеспря-
мованого процесу навчання. Освітня функція 
полягає в тому, що міжпредметні зв’язки сприя-
ють формуванню системи знань про суспільство 
та природу, уявлення про цілісну картину світу. 
Виховна функція виражена у сприянні між-
предметних зв’язків усім напрямкам виховання 
особистості, формування навчальної культури 
та грамотності, розуміння місця і ролі пред-
метних знань у системі підготовки, прагнення 
до опанування новими знаннями. Розвивальна 
функція міжпредметних зв’язків полягає у спри-
янні формування пізнавальної активності, інтер-
есу до дисципліни, сприянні розвитку процесів 
мислення: вмінню здійснювати аналіз та синтез, 
конкретизувати та узагальнювати, проводити 
аналогію, абстрагуватись. Дидактична функція 
міжпредметних зв’язків це сукупність засобів, 
форм, прийомів і методів, що використовуються 
у навчальному процесі і спрямовані на інтегра-
цію знань, умінь і навичок [9].

У сучасних реаліях, інформатика завдяки 
активному використанню інформаційних техно-
логій у всіх сферах життєдіяльності та освіти має 
міждисциплінарний характер, і сьогодні може 
виконувати інтегративні функції. В інформатиці 
активно розвивається галузь інформаційних про-
цесів яка інтегрує живу природу, суспільство, 
техніку, що дає можливість використовувати єди-
ний підхід до вивчення цих процесів, що в свою 
чергу формує сучасний науковий світогляд. 

Стрімкий розвиток інформаційно-комуні-
каційних технологій призвів до інформатиза-

ції освіти, зокрема це впливає на інтеграційні 
процеси інформатики та майже всіх предметів 
які вивчаються у закладах загальної середньої 
освіти. Слід зауважити, що для прикладу був 
обраний зв’язок з фізикою тому, що у фізиці 
особлива увага приділяється вивченню фізич-
них та технічних систем, де значний ефект може 
дати використання комп’ютерного експерименту. 
Саме моделювання фізичного процесу матема-
тичного маятника привернуло нашу увагу, як 
яскравого комп’ютерного експерименту з реалі-
зації міжпредметних зв’язків. Оскільки вивчення 
3D графіки почалося відносно недавно, є багато 
прогалин, які не висвітлювалися у наукових 
дослідженнях. Зокрема тема реалізації міжпред-
метних зв’язків під час вивчення теми анімації 
у тривимірному графічному редакторі. У нашому 
випадку ми пропонуємо для вивчення 3D графіки 
використовувати тривимірний графічний редак-
тор Blender, оскільки це програмний продукт 
є безоплатним, професійним та включає в себе всі 
необхідні функції, які потрібні для моделювання 
та анімації тривимірних об’єктів. Також в підруч-
никах з інформатики, одним з програмних засо-
бів рекомендовано використовувати Blender. 

Для реалізації міжпредметних зв’язків на 
уроці інформатики за темою анімація ми пропо-
нуємо використати знання з фізики зокрема з теми 
математичного маятника. Це дасть змогу згадати, 
більш ґрунтовно вивчити та розширити уявлення 
про такі поняття як амплітуда коливань, фаза, 
період тощо. Під час моделювання фізичних про-
цесів коливань математичного маятника все буде 
вираховувати програмний засіб, учню лише необ-
хідно буде задавати значення у спеціальних полях. 
Оскільки раніше вивчалися теми з моделювання 
об’єктів, то необхідно змоделювати тривимірний 
маятник. Створюється сфера та будь які декора-
тивні елементи, також тросик на якому він буде 
кріпитися, всі об’єкти після сфери краще ство-
рювати в режимі редагування, потім Origin необ-
хідно перенести на верх конструкції, можна через 
виділення або 3D курсор, для того щоб коливання 
відбувалися навколо верхньої точки. Якщо є необ-
хідність показати декілька маятників з різною 
амплітудою, то дублюємо попередній та розташу-
ємо їх один за одним. Далі за допомогою Vertical 
Split, поділяємо вікно на дві частини, в правій час-
тині Editor Type обираємо Graph Editor, що дасть 
змогу керувати коливаннями і одночасно бачити 
результат у реальному часі. 

Graph Editor – один з потужних інструментів 
для редагування створеної анімації, дозволяє не 
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тільки змінювати анімацію, а й застосовувати до 
неї ефекти. Вся анімація завжди представляється 
у вигляді трьох кривих, що ілюструють зміни 
повороту або інших величин. Червона крива пока-
зує зміни по осі X, зелена і синя – по осях Y і Z 
відповідно. Якщо об’єкт рухається вперед по осі 
(+ X, + Y, + Z), то крива на цих кадрах буде повзти 
вгору; інакше, якщо він рухається або по -X, або 
по -Y, або по -Z, крива піде вниз на цих кадрах. 
При ілюстрації обертання все відбувається ана-
логічно – обертання в позитивну сторону – крива 
вгору; в негативну – крива вниз. При зміні роз-
мірів (масштабуванні) зростання кривої показує 
збільшення розміру. Якщо ж позиція об’єкта, 
його кут повороту або що-небудь ще не зміню-
ється в часі, то крива на цьому проміжку часу 
розташована горизонтально. У Graph Editor відо-
бражуються дані анімації відразу всіх об’єктів 
сцени, для спрощення можна вмикати / вимикати 
відображення даних певного об’єкта на загальній 
схемі. Натиснувши на трикутник поряд з ім’ям 
об'єкта, можна побачити список всіх доступних 
даних анімації цього об’єкта і включити лише 
потрібні [10]. 

Створюємо ключовий кадр на обертання 
та виділяємо тільки вісь яка нас цікавить. Для 
додавання синусоїди необхідно у Keyframe вста-
вити модифікатор Built-In Function (це додат-
кові формули, кожна з яких має однакові опції 
для керування формою). За допомогою Phase 
Multiplier корегуємо фазу коливань, вистав-
ляємо на 0,1, також налаштовуємо амплітуду 
(Amplitude) на 0,3. Учням також можна запропо-
нувати самим обрати показники фази коливань 
та амплітуди, для наочного вивчення можливос-
тей модифікатору. Якщо маятників декілька, то 
для кожного маятника зміщуємо Phase Multiplier 
на 0,001, тобто наступний маятник бути мати 
показник 0,051, останній буде мати показник 0,59. 
Для того щоб зробити завершення коливань необ-
хідно виділити всі об’єкти, зайти до вікна з графі-
ком, знайти кадр рівноваги у нашому випадку це 
6283. Кадр рівноваги буде видно у Graph Editor, 
де синусоїди знов зійдуться в одну точку. Після 
чого встановити в Set End Frame заключний кадр 
рівноваги.

Для візуальної частини, щоб анімація була 
стильною та сучасною можна попрацювати 
з налаштуваннями світу, наприклад зробити його 
темним, виставити прожектор та зробити матеріал 
куль маятників зі світінням. Для цього в Material 
Properties натискаємо на New Material, виділяємо 
маятник, натискаємо на Tab та (Alt А) для зняття 

виділення, після чого утримуючи мишу над сфе-
рою натискаємо L. У viewport display обираємо 
жовтий колір. Додаємо новий матеріал, у слоті 
для матеріалів називаємо його metal. Наразі у нас 
виділена сфера, інвертуємо її, натискаємо Ctr I, 
та натискаємо Assign (у режимі Edit Mode). Захо-
димо в Render properties, обираємо Render Engine 
-> Eevee (повнофункціональний PBR движок для 
візуалізації в реальному часі). У вкладці матеріа-
лів для кулі на вкладці Surface обираємо Emission, 
у Render properties ставимо галочку у полі Bloom. 
Після знов у Material properties підвищуємо 
Strenght до 7.000. У Color обираємо Blackbody, 
піднімемо температуру до 2300. Також для під-
логи налаштовуємо віддзеркалення та чорний 
колір. Натискаємо Shift A та обираємо Mesh Plane. 
Збільшуємо його, опускаємо нижче об’єкту. Дода-
ємо новий матеріал, та у Surface обираємо Glossy. 
Для того щоб відбулися зміни, нам необхідно 
зайти в Render properties та активувати Screen 
Space Reflections. Щоб покращити ефект, зайдемо 
на вкладку World properties у Volume обираємо 
Volume Scatter та виставляємо значення Density 
0.01. Додаємо світло Shift A та обираєм у Light 
Spot. Виставляємо зверху під кутом 45 градусів. 
Виділяємо об’єкт лампу, та у Object data properties 
значення Power задаємо 50000. Також нам необ-
хідно доробити матеріал маятника, виділяємо 
маятник у Material Properties, у вкладці обира-
ємо Metal, у Surface (Поверхня) обираємо Glossy 
(Глянцева) та знижуємо Roughness (нерівності) 
0,124. Виставляємо камеру щоб візуалізувати все 
що ми зробили. Ренедеромо анімацію, та маємо 
відео на якому маятники коливаються згідно 
зазначених фази та амплітуди коливань, саме 
відео є яскравим та естетично красивим, тому що 
використано освітлення, накладені матеріали, що 
роблять відео деталізованим та реалістичним. 

Висновок. Реалізація міжпредметних зв’язків 
при вивченні анімації у тривимірному графіч-
ному редакторі дозволила активізувати пізна-
вальну активність учнів, завдяки використанню 
знань з фізики та демонстрації можливостей імі-
тації фізичних явищ завдяки математичним роз-
рахункам у тривимірному графічному редакторі. 
Це дозволило згади основні визначення з теми 
математичного маятника, створити власну ані-
мацію з математичним маятником урахувавши 
всі обов’язкові атрибути. Особливо важливо було 
зробити візуально - естетичне відео з максималь-
ною деталізацію, щоб розкрити не лише потужні 
можливості тривимірного графічного редак-
тору з імітації фізичних властивостей об’єктів, 
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але й показати практичне застосування анімації 
у різноманітних ситуаціях тривимірної аніма-
ції. В подальшому вбачаємо продовжити дослі-
дження з визначеної теми.
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The article is examined the problem of implementing interdisciplinary connections when studying animation in 
a three-dimensional graphic editor, reveals the essence of interdisciplinary connections, their potential and functions in 
the context of their use in computer science classes. The purpose of the article is the theoretical justification and approbation 
of the implementation of intersubject relationships when studying animation in a three-dimensional graphic editor using 
the example of the topic of a mathematical pendulum. The proposed example of the implementation of interdisciplinary 
connections, the connection with physics was chosen for the example, because in physics, special attention is paid to 
the study of physical and technical systems, where the use of a computer experiment can have a significant effect. It 
was the modeling of the physical process of the mathematical pendulum that attracted our attention as a vivid computer 
experiment on the realization of intersubjective connections. Since the study of 3D graphics is relatively new, there are 
many gaps that have not been covered in scientific research. In particular, the topic of the implementation of intersubject 
relationships during the study of the topic of animation in a three-dimensional graphic editor. During the research, 
we came to the conclusion that the implementation of intersubject relationships when studying animation in a three-
dimensional graphic editor allowed to activate the cognitive activity of students, thanks to the use of knowledge of physics 
and demonstration of the possibilities of imitating physical phenomena, thanks to mathematical calculations in a three-
dimensional graphic editor. This made it possible to recall the basic definitions on the subject of a mathematical pendulum, 
to create your own animation with a mathematical pendulum, taking into account all the mandatory attributes. It was 
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especially important to make a visually-aesthetic video with maximum detail in order to reveal not only the powerful 
capabilities of the three-dimensional graphic editor for simulating the physical properties of objects, but also to show 
the practical application of animation in various situations of three-dimensional animation.
Key words: interdisciplinary connections, computer science, three-dimensional graphics editor, animation.
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