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ВИКОРИСТАННЯ ДИВЕРГЕНТНИХ ЗАДАЧ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ ЯК 

НЕОБХІДНА УМОВА РОЗВИТКУ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ 

 
Стаття присвячена особливостям використання дивергентних задач на уроках математики в школі. 

Проаналізовано поняття «дивергентне мислення», розкрито сутність поняття «дивергентна задача». 

Розглянуто декілька прикладів задач, які сприяють розвитку дивергентного мислення учнів. У статті 

зазначено, що дивергентні задачі вимагають більш відкритого типу мислення, розвивають в учнів уміння 

бачити проблему з різних ракурсів, знаходити нові незвичні комбінації, здатність змінювати стандартну 

спрямованість мислення. У процесі розв’язування дивергентних задач на уроках математики учень оцінює 

інформацію під різними кутами зору, з різних позицій, а також конкретизує, доповнює, розвиває, 

систематизує, комбінує її. Автор уважає, що використання дивергентних задач сприяє розвитку творчого 

мислення учнів і саме, тому назріла потреба у розробці та створенні спеціальних збірників, посібників, які б 

містили задачі дивергентного типу до кожної теми шкільного курсу математики. 

Ключові слова: дивергентне мислення, конвергентне мислення, дивергентні задачі, творча 

особистість, творчі здібності. 

 

Постановка проблеми. Останнім часом перед науковцями, педагогами-методистами 

виникає потреба у корекції методик викладання шкільних предметів, у тому числі й 

математики, з метою забезпечення реалізації творчого потенціалу дитини. У даному 

напрямку працювало багато вітчизняних науковців і методистів. Це – Ю. Бабаєва, 

Ю. Гільбух, Г. Костюк, Л. Липова, Л. Морозова, Л. Попова, С. Ренський, та ін. Проте роботу 

в даному напрямку не можна вважати достатньою як у теоретичному, так і в практичному 

аспектах. Проблема потребує подальшого осмислення у теоретичному плані й творчого 

впровадження в роботу масової школи.   

Метою статті є вивчення проблеми розвитку дивергентного мислення школярів на 

уроках математики, адже саме цей вид мислення лежить в основі творчої діяльності 

особистості.  

Аналіз актуальних досліджень. Більшість сучасних психологів та педагогів 

схиляються до думки, що творча особистість – це індивід, який володіє високим рівнем 

знань, має потяг до нового та оригінального, творча діяльність для такого індивіду є 

життєвою потребою, а творчий стиль поведінки є найбільш характерним [8]. Творча 

особистість відзначається насамперед такими особливостями, як здатність бачити проблему, 

готовність відкласти знайдене рішення та шукати нове, толерантність до невизначеності, 

прагнення до оригінальності, інформованість та достатньо високий рівень базових знань, 

працьовитість, самокритичність і низький рівень соціального конформізму. Творча 

особистість – це особистість, у якої поєднуються внутрішня потреба творити із розумінням 

суті справи, знаннями та вміннями, відповідною обдарованістю [9]. 

Над проблемою діагностики рівня дивергентного мислення працював відомий 

психолог Дж. Гілфорд. Розроблені ним тести дивергентного мислення є частиною загальної 

системи тестів, націлених на розкриття творчого потенціалу особистості. Дж. Гілфорд 

розрізняє дивергентне і конвергентне мислення: дивергентне мислення  характеризується 

пошуком і генеруванням нових інформаційних об’єктів; конвергентне – пошуком цілком 

визначених відповідей на цілком визначені питання [3].  
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Українські дослідники Л. Липова, Л. Морозова, С. Ренський розглядають дивергентне 

мислення як багатовекторне, найчастіше інтуїтивне, що вирізняється від конвергентного – 

логічного і послідовного (розв’язування конкретної проблеми). Дивергентне мислення 

орієнтоване на пошук різних шляхів, різних рішень, на з’єднання того, що, здавалося б, не 

має нічого спільного між собою. Виділено наступні особливості дивергентного мислення: 

воно спрямоване на пошук нез’ясованого; виходить за межі стандарту; шукає невідомих 

шляхів; чутливе до схожості та різниці між об’єктами; знаходить декілька варіантів 

вирішення певної проблеми; намагається з нових позицій, в новому ракурсі поглянути на 

відоме й застаріле [5].  

Дивергентне мислення спирається на варіативність уявлення і є засобом породження 

оригінальних ідей, на відміну від конвергентного мислення, яке чітко фіксоване на 

причинно-наслідкових зв'язках предметного світу. Саме тому дивергентне мислення є 

найважливішим елементом творчої діяльності. Психологічними дослідженнями було 

встановлено, що саме обдаровані діти швидко досягають успіху в задачах і вправах 

дивергентного типу й охоче виконують діяльність такого роду [6]. 

Виклад основного матеріалу. На жаль, сучасна шкільна система сприяє розвитку в 

учнів конвергентного мислення та пригнічує задатки дивергентного. Для повноцінного 

розвитку творчих здібностей дітей необхідне раціональне поєднання репродуктивних, 

частково-пошукових та творчих завдань. Репродуктивні завдання спрямовані на відтворення 

учнями знань та способів діяльності. Частково-пошукові завдання передбачають вияв 

учнями певної ініціативи, самостійності у пізнавальній діяльності. Однак виконання лише 

репродуктивних та частково-пошукових завдань не сприяє виявленню та розвитку творчих 

здібностей у комплексі. Основним засобом розвитку дивергентного мислення учнів на 

уроках математики є, на нашу думку, використання задач дивергентного типу, тобто таких 

задач, яким властиві відкритість, наявність певної кількості правильних відповідей, 

альтернативних розв'язань, відсутність однозначної відповіді [2].  

Д. Мехед вважає, що дивергентні задачі також необхідно використовувати для 

оцінювання навчальних досягнень учнів з математики, до того ж дивергентні задачі 

розвивають гнучкість та оригінальність мислення, інтуїцію  [6].   

В старших класах на уроках алгебри до деяких тем (рівняння та нерівності, що містять 

невідому під знаком модуля, рівняння та нерівності з параметрами, елементи комбінаторики 

тощо) завдання, що мають декілька вірних розв’язків зустрічаються досить часто. 

Відшукання всіх можливих варіантів розв’язків задачі, при правильній методиці викладання, 

сприяє розвитку дивергентного мислення учнів.    

Проте в більшості тем шкільної математики задачі дивергентного типу майже 

відсутні, або вчителі їх просто ігнорують. Розглянемо, на перший погляд, досить стандарту 

задачу: «Рибалка вирушив на човні з пункту А проти течії річки. Пропливши 6 км, він кинув 

весла і через 4,5 год після виходу з пункту А течія знову віднесла його до пункту А. Знайти 

швидкість течії річки, якщо швидкість човна в стоячій воді 5,4 км/год». Прийнявши 

швидкість течії річки через х, отримаємо рівняння: 5,4
6

4,5

6


 xx
, яке буде мати два 

розв’язки: х1 = 3, х2 = 2,4, причому кожне з розв’язків буде задовольняти умову задачі. Й тут 

важливо не просто знайти всі можливі варіанти розв’язків, але й проаналізувати отримані 

результати, усвідомити їх. З цією метою можна запропонувати учням знайти для кожного 

отриманого  розв’язку час, який витратив рибалка, коли плив проти течії, та за течією й 

пояснити результати.      

На уроках геометрії традиційно розв’язуються завдання, які мають лише один вірний 

розв’язок. І хоча деякі новітні підручники з геометрії вже містять задачі дивергентного 

характеру [4], проте як свідчить досвід, якщо вчитель раптом запропонує геометричну 

задачу, яка має декілька вірних розв’язків, навіть найсильніші учні не “бачать” їх. 
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Розглянемо досить просту задачу: «На продовженні діаметра АВ взято точку С і проведено 

січну СКМ так, що СК = R. Відомо, що кут АСМ = . Знайти кут ВОМ». 

 
Рис.1 

Більшість учнів 7 класу легко отримають результат: ВОМ = 3 (див. рис. 1 а), проте 

не замислюються, що в умові задачі не сказано, в якому порядку розміщено точки А, В і С. 

Адже також можливий і варіант, який зображено на рис. 1 б і тоді ВОМ = 180 – 3 [2]. 

Досить часто мають декілька розв’язків задачі на побудову, що також з успіхом 

можна було б використовувати для розвитку дивергентного мислення. 

Проте найскладнішими для сприйняття є стереометричні задачі дивергентного 

характеру. Розглянемо одну з таких задач: «Ребро правильного тетраедра дорівнює а. Знайти 

відстань між мимобіжними висотами граней тетраедра» [1].  

Необхідно розглянути два різних випадки: 1) знайти відстань між висотою SD грані 

SBC та висотою ВК грані SАB (рис. 2); 2) знайти відстань між висотою SD грані SBC та 

висотою AN грані SАB (рис. 3). 

Розглянемо перший випадок. Проведемо КМ || SD (рис. 2). Оскільки пряма SD 

паралельна площині ВМК, то шукана відстань х буде дорівнювати висоті піраміди ВDМК, що 

проведена з вершини D. Виразимо об’єм піраміди ВDМК через різні основи ВКМ та ВDМ:   

 

 
Рис. 2       Рис. 3 

hSxSV BDMBKM 
3

1

3

1
1

,     (1) 

де h – відстань від точки К до площини ВDМ. Далі з останнього рівняння будемо виражати 

шукану відстань х. Оскільки К – середина AS, то h дорівнюватиме половині висоти тетраедра 
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SАВС, тобто 
6

a
h  . Знаючи, що КМ || SD, тоді М – середина АD, а тому 

16

3

2

1 2a
DMBDSBDM  . 

Для знаходження площі трикутника ВКМ обчислимо довжини його сторін. Маємо: 

2

3a
BK  , 

4

3

2

1 a
SDKM  , 

4

722 a
DMBDBM  . Тоді площу трикутника ВКМ 

можна знайти за формулою Герона: 
16

52a
SBKM  . Підставивши отримані вирази у рівняння 

(1), знайдемо х: 
10

a
h

S

S
x

BKM

BDM  . 

Розглянемо другий випадок. Проведемо NL || SD (рис. 3). Оскільки пряма SD 

паралельна площині АNL, то шукана відстань у дорівнюватиме висоті піраміди ADNL, що 

опущена з вершини D. Виразимо об’єм піраміди ADNL через різні основи ANL і ADL:   

hSySV ADLANL 
3

1

3

1
2

.      (2) 

Далі 
6

a
h  , 

16

3

2

1 2a
DLADSADL  , оскільки NL || SD, тоді L – середина BD. Для 

знаходження площі трикутника ANL обчислимо довжини його сторін. Маємо: 
2

3a
AN  , 

4

3

2

1 a
SDNL  , 

4

1322 a
DLADAL  . Тоді площу трикутника ANL можна знайти за 

формулою Герона: 
32

352a
SANL  . Підставивши отримані вирази у рівняння (2), знайдемо у: 

35

2a
h

S

S
y

ANL

ADL  . 

Відповідь: 
10

a
 або 

35

2a
. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Таким чином, ми бачимо, 

що дивергентні задачі вимагають більш відкритого типу мислення, розвивають в учнів 

уміння бачити проблему з різних ракурсів, знаходити нові незвичні комбінації, здатність 

змінювати стандартну спрямованість мислення. Дивергентне мислення володіє 

характеристиками критичного, конструктивного, позитивного, ціннісно-орієнтованого, 

багатовекторного процесу вироблення нового знання. При розв’язуванні дивергентних задач 

на уроках математики  учень оцінює інформацію під різними кутами зору, з різних позицій, а 

також конкретизує, доповнює, розвиває, систематизує, комбінує її. Досить важливим 

підходом до розв'язування дивергентних задач є дослідження їх варіативності, що дає змогу 

виявити учнів, які відзначаються самостійним мисленням, а також тих, які мають прогалини 

в знаннях, або не звикли до творчого пошуку, мислять шаблонно. Діючі підручники та 

дидактичні матеріали з математики майже не містять подібних завдань, а методики не 

націлюють учителів у потрібному напрямку. Тому, вважаємо, що назріла потреба у розробці 

та створенні спеціальних збірників, посібників, які б містили задачі дивергентного типу до 

кожної теми шкільного курсу математики.  
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РЕЗЮМЕ 

Вдовенко В.В. Использование дивергентных задач на уроках математики как необходимое 

условие развития творческой личности учащегося. Статья посвящена особенностям использования 

дивергентных задач на уроках математики в школе. Проанализированы понятия «дивергентное мышление», 

раскрыта сущность понятия «дивергентная задача». Рассмотрено несколько примеров задач, которые 

способствуют развитию дивергентного мышления учащихся. В статье указано, что дивергентные задачи 

требуют более открытого типа мышления, развивают у учащихся умение видеть проблему с разных ракурсов, 

находить новые необычные комбинации, способность изменять стандартную направленность мышления. В 

процессе решения дивергентных задач на уроках математики ученик оценивает информацию под разными 

углами зрения, с разных позиций, а также конкретизирует, дополняет, развивает, систематизирует, 

комбинирует ее. Автор считает, что использование дивергентного задач способствует развитию 

творческого мышления учащихся и именно, поэтому назрела необходимость в разработке и создании 

специальных сборников, пособий, содержащих задачи дивергентного типа к каждой теме школьного курса 

математики. 

Ключевые слова: дивергентное мышление, конвергентное мышление, дивергентные задачи, 

творческая личность, творческие способности 

SUMMARY 

V. Vdovenko. Implementation of divergent problems in classes of mathematics as a necessary condition 

for the development of learners’ creative individuality. This article is devoted to revealing the peculiarities of 

divergent problems implementation in classes of mathematics at school. The notion “divergent thinking” is analyzed, 

the essence of the notion “divergence problem” is revealed. A few examples of the problems that make for learners 

divergent thinking are considered. It is noted in the article that divergent problems require more opened type of 

thinking, develop learners’ skills to see the problem from different angles, find new unusual combinations, the ability to 

change standard orientation of thinking. In the process of solving divergence problems in classes of mathematics, a 

learner evaluates information from different angles, different perspectives, as well as specifies supplements, develops, 

classifies, elaborates, combines it. The author believes that implementation of divergent problems contributes to 

learners creative thinking development, that is why the need in elaboration and creation of special collections, manuals 

that would contain the problems of the divergent kind to each topic of the school course in mathematics has appeared. 

Key words: divergent thinking, convergent thinking, divergent problems, creative personality, creative 

abilities. 
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НЕСТАНДАРТНИЙ ПОСІБНИК ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ 

ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИКИ У 5-6 КЛАСАХ 

 
У даній статті проаналізовано, яку роль відіграє нестандартний посібник з математики для розвитку 

творчих здібностей учнів 5-6 класів. Подано коротку характеристику створених нами посібників-

співбесідників для 5-6 класів. Наведено для прикладу фрагмент із посібника-співбесідника для 6 класу. Автором 

зазначено, що для посібників створено також електронний додаток, який містить цікаві презентації, схеми, 
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алгоритми, тести, додаткову інформацію. Створені посібники-співбесідники сприяють активізації навчально-

пізнавальної діяльності учнів, розвитку творчого мислення, забезпечують організацію самостійної роботи, 

вони є надзвичайно цікавими, доступними і зрозумілими для учнів, привертають їхню увагу до читання 

навчальної книги і сприяють підвищенню інтересу до вивчення математики. Вказано, що результати 

експериментальних досліджень підтверджують ефективність використання даних посібників у навчальному 

процесі.  

Ключові слова: нестандартний підручник, посібник-співбесідник, творчі здібності, навчальний 

процесс, навчально-пізнавальна діяльність, навчальний матеріал, математика, проблемна ситуація. 

 

Постановка проблеми. На сьогоднішньому етапі розвитку суспільства формування 

творчої особистості із високим рівнем інтелекту – головна мета школи. Навчаючись, учень 

відкриває нові для себе факти. Процес навчання не є простим вкладанням навчального 

матеріалу в голову учня, а це складний творчий процес, який потребує напруженої розумової 

праці, власної активності дитини в ньому. Важливу роль у цьому відіграє шкільний 

підручник. 

Аналіз актуальних досліджень. Проблема творчості, яка стала особливо актуальною 

в наші дні, не є новою у науці. Над цією проблемою працювали психологи, педагоги і 

методисти, зокрема Л.С. Виготський [4], П.Я. Гальперін [5], Н.Ф. Тализіна [12], 

В.О. Сухомлинський [11], З.І. Слєпкань [10]. 

Л.С. Виготський зазначав, що “творчою ми називаємо таку діяльність, яка створює 

щось нове, однаково, чи буде це створене творчою діяльністю будь-якою річчю зовнішнього 

світу чи побудовою розуму або почуття, яке живе та виявляється тільки в самій людині” [4, с. 

8]. 

Теорію шкільного підручника займалося багато вчених. Ними вивчалися, зокрема, 

питання сутності підручника, структури та функціонального забезпечення 

(Н.М. Буринська [3], Д.Д. Зуєв та інші); його місце в системі навчально-методичного 

комплексу (Н.М. Бібік [1] та інші); взаємозв’язку з теорією навчального предмета (І.М. Бурда 

[1], Л.В. Заков [6] та інші). У дослідженнях Г.С. Костюка [8], Н.О. Менчинської [9] розкриті 

психологічні основи побудови підручника. 

Дослідження в напрямку удосконалення шкільних підручників тривають. Сучасній 

школі потрібні підручники, які могли б виконувати роль інтелектуального самовчителя. 

Необхідно змінити принципи конструювання навчальних текстів, щоб підручник своїми 

формою та змістом був проекцією не лише наукового знання, але й основних психологічних 

ліній інтелектуального розвитку учнів. 

Проаналізувавши праці психологів, педагогів і методистів, ми, дотримуючись 

основних вимог до написання підручників, створили посібники-співбесідники з математики 

для 5 і 6 класів. 

Мета статті – охарактеризувати роль авторських посібників-співбесідників з 

математики для 5-6 класів у творчому розвитку учнів. 

Виклад основного матеріалу. Розроблені нами посібники характеризуються 

різноманітною формою подання теоретичного матеріалу, переважаючим методом викладу 

матеріалу є проблемний метод, широко застосовується метод доцільних задач (задачі 

підібрано практичні з цікавим сюжетом). Виклад матеріалу часто супроводжується різними 

схемами, алгоритмами, які учні створюють разом із вчителем у процесі активної діяльності, 

логічних міркувань, узагальнень. Ці схеми допомагають їм краще зрозуміти і засвоїти 

матеріал, використовувати набуті знання під час розв’язування практичних завдань. 

Значна частина теоретичного матеріалу подається у формі діалогу, що дозволяє 

активізувати мислення дитини, спонукає до самостійної роботи. Діалог ведуть герої 

посібників. Це допомагає залучити учня до роботи з посібником, захоплює, зацікавлює його. 

Учень, спілкуючись з героями, водночас розв’язує поставлені проблеми і здобуває нові 

знання. Посібник-співбесідник є зручним і зрозумілим, що забезпечує можливість 

самостійної роботи з ним. 
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Посібники-співбесідники можна використовуватися для різнорівневого навчання. 

Докладні схеми і алгоритми допомагають учням засвоїти певний мінімум матеріалу і 

використовувати його при розв’язанні найпростіших завдань. Учні, які мають здібності до 

математики, захоплюються нею, хочуть знати більше, розв’язують складніші проблеми, 

мають можливість глибше опанувати матеріал, ознайомитися з додатковими відомостями, 

які присутні у нашому посібнику. 

Присутні у нашому посібнику рубрики, зокрема: «цікаво», «зверни увагу», «а чи 

знаєш ти?»,  «запам’ятай», служать орієнтиром як учням, так і батькам. 

Кожна тема цікава тим, що починається з постановки проблеми, яку читач, в процесі 

роботи із текстом, вирішує. Виклад матеріалу саме в такій формі сприяє створенню 

необхідного емоційного настрою, активності учнів у навчанні та розширенню сфери 

теоретичного застосування вмінь та навичок учнів, отриманих у процесі вивчення 

математики. 

Розглянемо для прикладу фрагмент із посібника-співбесідника для 6 класу. 

§4. Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками  

Ситуація №1. 

Ось і настали вихідні… Несподівано подзвонили у двері. Ура! Прийшли твої друзі: 

Катруся і Степанко. Ти вирішив пригостити їх шоколадкою, яка лежала на столі і була 

поділена на 12 частинок. 

Ти взяв 1 частинку, Катруся ― 3 частинки, а Степанко ― 4. Яку частину шоколадки 

ви з’їли разом? 

А я знаю відповідь на це запитання! Я ж вивчав дроби у 5 класі. 

Я з’їв 
1

12
 шоколадки, Катруся з’їла 

3

12
 , а Степанко ―  

4

12
.  

Ми отримали дроби з однаковими знаменниками, які вже вміємо додавати. 
1

12
+

3

12
+

4

12
=

8

12
=

2

3
 

Отже, ви разом з’їли   
2

3
  шоколадки. 

Щоб дізнатися яку частину шоколадки ми з’їли разом, потрібно ці дроби 

додати. 

Ситуація №2. На столі лежала така сама  шоколадка (як і в попередньому 

випадку) поділена на 12 частин. Ти взяв 1 таку частинку, а друзі поступили по-іншому: 

Катруся вирішила взяти собі 
1

6
 шоколадки, а Степанко ―  

1

4
. Яку частину шоколадки ви з’їли 

разом? Чи зможеш ти обчислити? 
1

12
+

1

6
+

1

4
= ? 

Цікаво, а як це зробити? Ми ж не вміємо додавати дроби з різними 

знаменниками… 

А хіба ми не вміємо зводити дроби до спільного знаменника? 

 Ура, я вже знаю як це обчислити! Потрібно наші дроби звести до спільного 

знаменника. Ми отримаємо дроби з однаковими знаменниками, а тоді їх додати. 

Абсолютно правильно. 

Для дробів  
1

12
, 

1

6
, 

1

4
 найменшим спільним знаменником є число 12. 

Тобто,  Катруся з’їла  
1

6
=

1·2

6·2
=

2

12
 , а Степанко ― 

1

4
=

1·3

4·3
=

3

12
 всієї шоколадки. 

1

12
+

1

6
+

1

4
=

1

12
+

2

12
+

3

12
=

6

12
=

1

2
. 

Отже, друзі з тобою разом з’їли  
1

2
  шоколадки (тобто половину). 

Давай чітко виділимо свої дії. 

Щоб додати дроби з різними знаменниками, потрібно: 
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1) звести дроби до найменшого спільного знаменника; 

            2) додати одержані дроби. 

 

 

 

Задача з математичного рукопису XVII ст.: 

Лев може з’їсти одну вівцю за 2 години, вовк – за 3 години, собака – за 6 годин. За 

який час вони разом можуть з’їсти одну вівцю?  

Розв’язання:  

 

 

 

 

 

 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Створені нами 

посібники-співбесідники сприяють активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів, 

розвитку творчого мислення, забезпечують організацію самостійної роботи. Для посібників 

створено також електронний додаток, який містить цікаві презентації, схеми, алгоритми, 

тести, додаткову інформацію. Посібники-співбесідники, як показали результати проведених 

експериментальних досліджень, є надзвичайно цікавими, доступними і зрозумілими для 

учнів, привертають їхню увагу до читання навчальної книги і сприяють підвищенню інтересу 

до вивчення математики. Продовжується робота над створенням аналогічних посібників-

співбесідників з алгебри для 7, 8 і 9 класів. 
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РЕЗЮМЕ 

Волчастая М.Н. Нестандартное пособие как средство развития творческих способностей 

учащихся в процессе изучения математики в 5-6 классах. В данной статье проанализировано, какую роль 

играет нестандартное пособие по математике для развития творческих способностей учеников 5-6 классов. 

Дается краткая характеристика созданных авторских пособий-собеседников для 5-6 классов. Приведен для 

примера фрагмент из пособия-собеседника для 6 класса. Автором отмечено, что для пособий создан также 

электронное приложение, содержащее интересные презентации, схемы, алгоритмы, тесты, дополнительную 

1
6

6

6

1

3

1

2
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информацию. Созданные пособия-собеседники способствуют активизации учебно-познавательной 

деятельности учащихся, развитию творческого мышления, обеспечивающих организацию самостоятельной 

работы, они есть чрезвычайно интересными, доступными и понятными для учеников, привлекают их 

внимание к чтению учебной книги и способствуют повышению интереса к изучению математики. Указано, 

что результаты экспериментальных исследований подтверждают эффективность использования данных 

пособий в учебном процессе. 

Ключевые слова: нестандартний учебник, пособие-собеседник, творческие способности, учебный 

процесс, учебно-познавательная деятельность, учебный материал, математика, проблемная ситуация. 

SUMMARY 

M.Volchasta. Non-standard manual as a means of learners’ creative abilities development in the course 

of studying mathematics in the 5th - 6th forms. The role played by a non-standard manual of mathematics for 

learners’ creative abilities development in the 5th – 6th forms is defined in the article. A brief characteristics of compiled 

by us manuals- interlocutors for 5th-6th forms is given. The author points out that an electronic application that contains 

interesting presentations, charts, algorithms, tests, additional information has been created. Manuals-interlocutors that 

contribute to enhancing educational and cognitive activities of learners, creative thinking development, provide for 

independent work organization, they are highly interesting, accessible and comprehensible for the learners, draw their 

attention to reading educational books and make for the increase of interest in studying mathematics. It is pointed out 

that experimental investigations results confirm the effectiveness of the mentioned manuals implementation in the 

learning process. 

Key words: a non-standard manual, a manual-interlocutor, creative abolities, a learning process, educational 

and cognitive activity, educational materials, mathematics, problematic situation. 
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МІЖПРЕДМЕТНІ ЗВ’ЯЗКИ ЯК ЗАСІБ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ 

АКТИВНОСТІ СТУДЕНТІВ 

 
Встановлення міжпредметних зв'язків розглядається як засіб забезпечення пізнавальної активності 

студентів. У статті досліджуються окремі аспекти проблеми міжпредметних зв'язків, дана їх загальна 

характеристика, виділені особливості шляхів їх встановлення при навчанні математики. Ілюструється 

застосування міжпредметних зв'язків на прикладі використання методів лінійної алгебри при розв’язуванні 

завдань на порівняння коефіцієнтів хімічних реакцій. Розв’язування прикладних задач, що вимагають 

застосування раніше набутих навичок допомагає закріпленню досить важливого вміння застосовувати 

одержані знання в різних важливих ситуаціях. Викладання навчальних дисциплін таким чином стане 

цікавішим, продуктивнішим і буде відповідати принципу інтенсифікації всього навчального процесу. У 

висновках автором зазначено, що використання міжпредметних зв’язків сприяє пошуку загальних 

математичних та методологічних закономірностей.  

Ключові слова: міжпредметні зв'язки, функції межпредтетних зв'язків, пізнавальна активність, 

лінійна алгебра, хімічна реакція, інтенсифікація навчального процесу, студент.  

 

Постановка проблеми. Якість знань і практична підготовка студентів педагогічних 

вузів значною мірою залежать від рівня їх пізнавальної активності. В зв’язку з цим питання, 

пов’язані з розвитком пізнавальної активності студентів в їх методичній підготовці, 

набувають важливого значення. Пізнавальна активність студентів проявляється в прагненні 

до самоосвіти. В педагогіці розглядаються різні способи забезпечення пізнавальної 

активності студентів. Одним з найбільш ефективних, на нашу думку, є встановлення 

міжпредметних зв’язків (МПЗ), актуальність яких в навчанні обумовлена сучасним рівнем 

розвитку науки, для якого характерною рисою є інтеграція суспільних природничих і 

технічних знань. 

Аналіз актуальних досліджень. У вітчизняній педагогіці та педагогічній психології 

фундаментальним питанням взаємозв’язку навчальних дисциплін присвячена значна 

кількість досліджень, проте у своїй більшості вони стосуються загальноосвітньої школи. 
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Стосовно вищої школи проблема встановлення та розвитку міжпредметних зв’язків потребує 

подальшого розгляду. 

Проблема МПЗ має давню історію. Її дослідженню присвячені роботи    

Я.А. Коменського, І.Г. Песталоцці, К.Д. Ушинського та багатьох інших відомих педагогів. 

Проте, ця проблема є актуальною і в наші дні. Вона вивчається, доповнюється, розробляється 

згідно умов сьогодення. Пошук шляхів здійснення МПЗ у навчанні є актуальною проблемою 

у галузі педагогіки та спеціальних методик. Дослідженню даного питання присвячені роботи 

зарубіжних і вітчизняних вчених, зокрема М.С. Антонова, М.О.Данилова, І.Г. Огородникова 

та інших. Сучасний стан дослідження даної проблеми представлений у працях  І.Д. Зверева, 

В.М. Максимової, В.Г. Моторіної, О.Я. Савченко, М.О. Сорокіна та інших.  

Численні психолого-педагогічні дослідження [3-5] розкривають окремі аспекти  

данного питання і разом з тим свідчать про його комплексний характер. “Міжпредметні 

звязки – взаємне узгодження навчальних програм, зумовлене системою наук і дидактичною 

метою. МПЗ відображають комплексний підхід до виховання і навчання, який дає 

можливість виділити як головні елементи змісту освіти, так і взаємозв’язки між навчальними 

предметами” [2, с. 210]. 

Метою статті є дослідження шляхів реалізації міжпредметних зв’язків у процесі 

вивчення математики студентами нематематичних спеціальностей.  

Виклад основного матеріалу. З точки зору дидактики МПЗ виконують ряд функцій: 

освітню, виховну, розвивальну. Крім того, МПЗ є засобом реалізації одного з основних 

принципів дидактики – єдності і взаємозв’язку теорії і практики в навчанні. Як свідчить 

практика, здійснювати МПЗ можливо різними шляхами і способами. Так А.І. Єрьомкін [3] 

виділяє наступні шляхи встановлення МПЗ: інформаційно-рецептивний, репродуктивний, 

дослідницький, проблемний. Зупинимося на їх характеристиці та розглянемо деякі 

особливості реалізації у навчанні у виші.  

МПЗ інформаційно-рецептурного характеру можна здійснювати різними способами. 

Наприклад, при повторенні навчального матеріалу раніше вивчених дисциплін викладач 

нагадує студентам пройдений матеріал і використовує його як фундамент, що дозволяє 

зекономити час і не переказувати раніше вивчене. Іншим способом здійснення 

інформаційно-рецептурних зв’язків є  повідомлення навчального матеріалу суміжної 

дисципліни. 

До числа репродуктивних способів відносяться повторення, порівняння, закріплення, 

відтворення, застосування, перенесення та інші види навчальної діяльності. Для 

встановлення МПЗ викладач або повідомляє нові відомості, або повторює із студентами 

пройдений матеріал інших дисциплін. Повторення відіграє важливу роль у побудові 

смислових асоціацій між вивченим матеріалом однієї дисципліни і досліджуваним в іншій. 

Це дає можливість розглянути деякі відомі положення з різних сторін, допомагає розвитку 

самостійної творчої активності студентів. Важливе значення має встановлення МПЗ шляхом 

порівняння навчального матеріалу різних дисциплін. Зіставлення інформації сприяє розвитку 

розумових здібностей, забезпечує усвідомлене засвоєння знань. Так, при вивченні елементів 

векторної алгебри можливо порівняння математичного матеріалу з аналогічним, що 

використовується у фізиці. Таке порівняння дає можливість зробити висновок про загальний 

характер застосування математичних методів, оскільки його можна застосовувати для 

розрахунків різних за своєю природою фізичних величин. 

Однією з найважливіших цілей навчання є вироблення умінь застосовувати отримані 

знання у різних видах навчальної та професійної діяльності. Сформовані вміння і навички  

будуть виступати як результат навчання з одного боку, і як спосіб досягнення цього 

результату з іншого. Цей спосіб реалізується при розв’язуванні прикладних задач у процесі 

викладання математики. МПЗ найбільш дієві, коли студенти самостійно застосовують знання 

різних дисциплін у навчальній та практичній діяльності. У цьому випадку особливого 
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значення набуває відпрацювання деяких прийомів перенесення дій міжпредметного 

характеру. У процесі формування певних навичок при вивченні окремої дисципліни 

формуються асоціації, які можна переносити на подібні види діяльності при вивченні інших 

дисциплін. 

Основною рисою дослідницького шляху є організація діяльності студента і викладача, 

що забезпечує розв’язання творчих завдань у процесі вивчення програмового матеріалу. 

Студент здійснює при цьому самостійні розумові пошукові операції, які спрямовані на 

дослідження невідомого для нього способу розв’язання навчального завдання. Способами 

реалізації дослідницького шляху встановлення МПЗ можуть бути пошукові самостійні 

роботи (курсові роботи, доповіді на конференціях). 

Вагомі позитивні результати у встановленні МПЗ математики з іншими дисциплінами 

досягаються при використанні проблемного шляху. Найбільш поширеним способом 

реалізації даного шляху є встановлення МПЗ з використанням проблемної ситуації, 

проблемного питання, проблемного завдання або проблемної задачі. 

Як відомо, людина починає мислити, коли є протиріччя. Проблемна ситуація свідчить 

про недостатність наявних у суб’єкта знань для здійснення пізнавального процесу. 

Виникнення умов, що сприяють необхідності залучення знань з інших дисциплін є однією з 

характерних ознак проблемних ситуацій, які виникають об’єктивно, незалежно від бажань 

викладача і обумовлені закономірностями навчального процесу. Під час навчання 

математики проблемна ситуація міжпредметного характеру виникає при розв’язуванні 

прикладних задач на практичних заняттях або створюється викладачем на лекції при 

вивченні нової теми шляхом постановки прикладної проблеми, через розв’язання якої 

здійснюється вивчення нового матеріалу.  

Враховуючи вище викладене, з метою підвищення пізнавальної активності студентів-

фізиків ми пропонуємо розглядати задачі, які ілюструють застосування математичного 

апарату лінійної алгебри в геометричній оптиці та електриці. Рівняння близьковісної оптики, 

зокрема формули кутів і висот, можна знайти за допомогою методів матричної алгебри, 

скориставшись квадратними матрицями другого порядку, елементи яких виражаються через 

конструкційні параметри оптичної системи [1]. При цьому вдається уникнути громіздкої 

процедури розгляду заломлення чи відбивання на кожній межі поділу. Матрицю оптичної 

системи можна знайти теоретично, перемноживши матриці окремих елементів системи, або 

експериментально, вимірюючи залежність положення образу та збільшення оптичної 

системи від положення предмета [7]. 

Досвід проведення занять з алгебри для студентів нематематичних спеціальностей 

показує, що сильне враження на студентів справляє обґрунтування необхідності вивчати нові 

математичні поняття у зв’язку з потребами вивчення фахових дисциплін, зокрема хімії. 

Хороші результати досягаються тоді, коли організовується цілеспрямована діяльність 

студента, коли ми створюємо йому умови, при яких він змушений включатися в необхідну 

йому роботу, здобувати потрібні йому знання. З цією метою ми пропонуємо на практичних 

заняттях розв’язувати деякі задачі хімії методами лінійної алгебри. Це допомагає встановити 

міжпредметні зв’язки, що стає джерелом навчальної діяльності у процесі вивчення 

математики. 

Методи лінійної алгебри можна, наприклад, ефективно використовувати при 

розв’язуванні задач на зрівнювання коефіцієнтів хімічних реакцій [6, с. 8]. Розглянемо 

приклад. Зрівняти коефіцієнти в реакції  

МnO2 + НСl   МnС12 + С12 + Н2О. 

Записуємо спочатку, які продукти утворюються в результаті взаємодії компонентів. 

Складаємо матрицю рівняння даної реакції (1). Кожний стовпець цієї матриці відповідає 

певній речовині, а в кожному рядку вказується кількість атомів елемента, що входить до 

складу кожної з речовин цієї реакції. 
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Одержати значення стехіометричних коефіцієнтів у рівнянні реакції можна 

помноживши матрицю складу компонентів реакції на матрицю-стовпець стехіометричних 

коефіцієнтів (2). 

Цифра біля коефіцієнта збігається з номером речовини в рівнянні реакції. Одержаний 

добуток дає змогу знайти значення кожного коефіцієнта. Розв'язок матиме вигляд: 
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Коефіцієнти рівняння реакції пов’язані між собою. Незалежними є лише чотири з них, 

які можна визначити через п'ятий (k5 або k3): 
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Оскільки в першому випадку коефіцієнти – це дробові числа, то їх треба помножити 

на найменше число, щоб мати ціле числове значення. Таке число дорівнює двом. Відповідно 

і k5 приймає значення цього числа, тобто два. В обох випадках k1 = 1, k2 = 4, k3 = 1, k4 = 1 і k5 

=2. Знак мінус перед коефіцієнтами k1 і k2, свідчить про те, що вони розташовані у лівій 

частині рівняння. Запишемо рівняння реакції: 

МnO2 + 4НСl   МnС12 + С12 + 2Н2O. 

Висновки. Отже, міцні, стійкі й глибокі знання та навики формуються тоді, коли вони 

застосовуються у комплексі з раніше сформованими уміннями й навичками при виконанні 

інших дій. Саме таким чином включаються в систему знань студентів навички, які наразі 

формуються. Крім того, розв’язування задач, що вимагають застосування раніше набутих 

навичок допомагає закріпленню досить важливого вміння застосовувати одержані знання в 

різних ситуаціях. Використання міжпредметних зв’язків сприяє пошуку загальних 

математичних та методологічних закономірностей. Викладання таким чином стане 

цікавішим, продуктивнішим і буде відповідати принципу інтенсифікації всього навчального 

процесу.  
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РЕЗЮМЕ 

Матяш Л.А. Межпредметные связи как средство интенсификации познавательной активности 

студентов. Установление межпредметных связей рассматривается как средство обеспечения познавательной 

активности студентов. В статье исследуются отдельные аспекты проблемы межпредметных связей, дана 

их общая характеристика, выделены особенности путей их установления при обучении математике. 

Иллюстрируется применение межпредметных связей на примере использования методов линейной алгебры 

при решении задач на сравнения коэффициентов химических реакций. Решения прикладных задач, требующих 

применения ранее приобретенных навыков помогает закреплению весьма важного умения применять 

полученные знания в различных важных ситуациях. Преподавание учебных дисциплин таким образом станет 

интереснее, продуктивнее и будет соответствовать принципу интенсификации всего учебного процесса. В 

заключении автором отмечено, что использование межпредметных связей способствует поиску общих 

математических и методологических закономерностей. 

Ключевые слова: межпредметные связи, функции межпредтетных связей, познавательная 

активность, линейная алгебра, химическая реакция, интенсификация учебного процесса, студент. 

SUMMARY 

L. Matyash. Interdisciplinary relations as a means of students’ cognitive  activity enhancement. 

Establishing interdisciplinary relations is considered to be a means of students’ cognitive activity enhancement. Certain 

aspects of interdisciplinary relations problem are regarded in the article, their general characteristics are given, 

peculiarities of the ways of their establishment in the process of teaching mathematics are defined. Implementation of 

interdisciplinary relations on the example of linear algebra methods in solving the problems on coefficients comparison 

of chemical reactions is illustrated. Solving applied problems that require application of the early acquired skills helps 

to consolidate quite an important ability to use the obtained knowledge in different important situations. Thus, teaching 

of educational disciplines will become more interesting, productive and will correspond to the principle of the whole 

educational process enhancement. In the conclusions the author points out that interdisciplinary relations 

implementation makes for finding general mathematical and methodological regularities. 

Key words: interdisciplinary relations, functions of interdisciplinary relations, cognitive activity, linear 

algebra, chemical reaction, educational process enhancement, a student. 
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РОЗВИТОК ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ УМІНЬ СТУДЕНТІВ ЗАСОБАМИ 

ПРИКЛАДНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ 

 
У статті розкрито сутність прикладної та практичної спрямованості математичної освіти. 

Виокремлено та узагальнено основні вимоги до прикладних задач, що є доречними при вивченні математики у 

коледжах економічного профілю, етапи розв’язування прикладних задач, вказівки щодо використання 

прикладних задач у професійній підготовці майбутніх молодших спеціалістів економічного профілю. В процесі 

розв’язування задач прикладного характеру досягається ряд дидактичних цілей: мотивація введення нових 

математичних понять, символів та методів; ілюстрація навчального матеріалу; закріплення та узагальнення 

знань з предмету; формування практичних компетенцій. При розв’язуванні прикладних задач можна 

опиратись на життєвий досвід студентів тим самим мотивуючи їх до вивчення математики. У висновках 

автором зазначено, що прикладні задачі виступають потужним засобом покращення інтелектуальних 

здібностей студентів, їх особистісних показників, засвоєння ними спеціальних предметів.  

Ключові слова: прикладна спрямованість навчання, прикладна задача, математична модель, 

використання знань, умінь та навичок, молодші спеціалісти економічного профілю. 

 

Постановка проблеми. Сучасний ринок праці потребує глибоких та гнучких знань, 

умінь та навичок, які б змогли допомогти молодому спеціалісту адаптуватись в сучасній, 

постійно змінній сфері професійної діяльності. Одним з основних завдань сучасної 

професійної освіти є розвиток та формування у молодого покоління таких якостей, які б 
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дозволили швидко та ефективно адаптуватись до нових умов, тобто постає задача навчити 

майбутнього спеціаліста самостійно взаємодіяти з динамічним світом професійної 

діяльності, розвивати творче мислення.  

Одним із шляхів вирішення поставленої задачі перед професійною освітою, вважаємо 

увагу до прикладної спрямованості навчання математики, зокрема для студентів 

економічних спеціальностей. 

Разом з тим, досить часто у вищій школі, зокрема, при вивченні математичних 

дисциплін, можна спостерігати – викладачі приділяють увагу в основному опрацюванню 

теорії та розв’язуванню абстрактних задач, недооцінюючи можливості прикладних задач у 

досягненні мети вивчення дисципліни. Досвід викладання математики на економічних 

спеціальностях ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації показує, що ігнорування прикладних аспектів є 

однією з основних причин формалізму математичних знань студентів-економістів. Значний 

відсоток студентів сприймає математику як абстрактну науку, не намагаючись використати 

набуті знання з математики при вивченні спеціальних дисциплін 

З іншого боку, загострюють вказану проблему такі фактори, як мала кількість годин, 

недостатня кількість матеріалу прикладного змісту у методичній літературі, мала кількість 

конкретних методичних розробок, які доводять важливість прикладних задач у засвоєнні 

навчальних дисципліни, зокрема, математики.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У працях Ш.А. Амонашвілі [2], Н.А. 

Алєксєєва [1], А.М. Алексюк, І.Д. Бех, М.О. Данилова та інших, встановлено, що 

інтенсивний розвиток інтелекту відбувається  під час активного засвоєння і творчого 

використання знань, умінь та навичок. В своїх працях науковці переконують у необхідності 

поєднання формувань умінь та навичок студентів із прикладною спрямованністю.  Досить 

важливими працями у проблемі використання прикладних задач є дослідження вітчизняних 

та зарубіжних психологів Г.О. Балла, Л.С. Виготського, П.Я. Гальперіна, Л.Л. Гуровій, 

О.М.Кабанової-Меллер, Г.С. Костюка, О.М. Леонтьєвої та інших. 

Мета даної статті:  на основі аналізу методичних розробок, щодо використання 

прикладних задач, виокремити та узагальнити основні рекомендації використання 

прикладних задач у професійній підготовці студентів ВНЗ  І-ІІ рівнів акредитації 

економічного профілю. 

Виклад основного матеріалу. Будемо розрізняти прикладну і практичну 

спрямованість навчання математики. 

Суть прикладної спрямованості математичної освіти полягає у здійсненні 

цілеспрямованого змістового і методологічного зв’язку курсу математики з практикою, що 

передбачає введення в математику специфічних відомостей, які характерні для дослідження 

прикладних проблем математичними методами. Розв’язання цього завдання не можливо 

досягнути лише шляхом насичення курсу математики новим прикладним змістом, але 

вимагає певної переорієнтації курсу математики в цілому. 

Практична ж спрямованість навчання математики полягає у спрямованості цілей, 

змісту, засобів, методів і організаційних форм навчання на формування в студентів умінь і 

навичок розв’язування математичних задач. 

Зрозуміло, що в реальному процесі навчання прикладна і практична спрямованості 

мають функціонувати спільно, доповнюючи одна одну. 

Під прикладними задачами розуміємо задачі, які виникають поза межами математики 

в цілому, але розв’язування яких потребує використання математичного апарату [5]. 

Кожна прикладна задача виконує різні функції, що за певних умов виступають явно 

або приховано. 

Ціль одних задач проілюструвати запозичений у природи принцип оптимізації 

трудової діяльності (знаходження найбільшого ефекту з найменшими затратами), 
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мотивувати студентів до навчання, інших – розвиток мислення і творчих здібностей 

студентів. 

Виокремо основні етапи розв’язання прикладних задач. 

1. Переклад умови запропонованої задачі на мову математики, тобто створення 

математичної моделі (формалізація). 

2. Розв’язання отриманої задачі в рамках математичної теорії. 

3. Інтерпретація отриманого результату  (аналіз результату).  

Зрозуміло, що єдиною ілюстрацією всіх трьох етапів застосування  математики, є 

практика використання текстових задач. Кожна текстова задача являє собою опис деякої 

реальної ситуації чи події, в якій необхідно визначити деякі величини або зробити той чи 

інший висновок. 

Основні вимоги до прикладних задач, які ми вважаємо доречними при вивченні 

математики у коледжах економічного профілю: 

- задачі мають мати реальний економічний зміст, який забезпечує ілюстрацію 

практичної цінності і значущості набутих математичних знань у економіці; 

- задачі мають відповідати програмам, як з  математики так і з економічних 

дисциплін щодо методів і фактів, які будуть використовуватися в процесі їх розв’язування; 

- зміст задач повинен викликати у студентів пізнавальний інтерес, давати 

можливість демонструвати ефективне використання математичних знань у економіці;  

- математичні та економічні поняття і терміни задач мають бути відомі або 

інтуїтивно зрозумілі студентам, існуючими на практиці, тобто бути реальними. У процесі 

розв’язування задач потрібно дотримуватися правил наближених обчислень, а також 

використовувати обчислювальні засоби, зокрема, персональні комп’ютери;  

- у змісті задач, по можливості, повинен бути відображений особистий досвід 

студентів або ж навчальний матеріал, що стосується регіональних особливостей економіки, 

це дозволяє найбільш ефективно показати використання математичних знань. 

Варто зауважити, що на перших кроках використання прикладних задач зустрічається 

досить великий опір (свідомий або не свідомий) з боку студентів, адже більшість з них 

звикли, що математика – це абстрактна наука, що не стосується життя. Але з часом молоді 

люди розуміють взаємозв'язок, та спроможні побачити ту систему, яка існує між вивченими 

дисциплінами. Що в свою чергу значно підвищує успішність студентів із різних дисциплін.  

Конкретизуємо наше бачення прикладами. 

Приклад 1.  Капітал у 8 млн. грн. може бути вкладений у банк під 40 % річних або 

інвестований у виробництво, причому ефективність вкладу очікується у розмірі 150%. 

Витрати задаються квадратичною залежністю 
𝑥2

20
. Прибуток накладається податком у р%. При 

яких значеннях р вклад у виробництво буде більш ефективним, ніж розміщення капіталу у 

банк? 

Зауважимо, що зміст даної задачі достатньо точно описує деяку реальну ситуацію. 

При цьому, в деякій частині умови, що зустрічається у подібних задачах такого типу, 

присутні спрощені моменти, що роблять задачу до деякої міри формалізованою. До числа 

таких моментів, можна віднести квадратичну залежність, якою задаються витрати. Але цей 

факт допустимий, оскільки розв’язання таких  задач яскраво ілюструє описану вище схему. 

Приклад 2. Протягом робочого дня зміна ефективності праці характеризується 

функцією 𝑓(𝑡) = 3𝑡2 + 6𝑡 − 1. Знайти об’єм продукції, що випускається за час [1; 3]. 

Зауважимо також, що в більшості задач, які можуть бути запропоновані в якості 

прикладних, для студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації (включаючи наведені вище), умова не 

містить зайвих даних, тобто, в деякій мірі, автори задач спрощують її розв’язання, оскільки 

беруть на себе частину розв’язування, пов’язаного з перевіркою результатів. Це також є 

допустимим, однак,  на деяких етапах вивчення матеріалу, актуальними є задачі, де 
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використовуються не усі дані, тобто студент має відібрати необхідні йому умови, та 

перевірити реальність результату. 

Приклад 3. Швидкість знецінення обладнання внаслідок його зношування 

пропорційна на даний момент його фактичній вартості. Початкова вартість рівна 10 млн. 

грн.. Відомо, що вартість обладнання через 2 роки стала 8 млн. грн., знайти вартість 

обладнання через 10 років. 

Варто наголосити і на тому, що розв’язання прикладної задачі має бути не тільки 

правильним, але й раціональними, своєчасним, доступним, сучасним, зручним, тобто, 

оптимальним в даному випадку. Отже, кожного разу, при розв’язуванні, необхідно підбирати 

найзручніший, найефективніший, найближчий до оптимального спосіб. 

Ще одним фактом стосовно процесу розв’язування прикладних задач, про який не 

варто забувати, є  широке використання евристичних роздумів. Такі роздуми відіграють 

основну роль на етапі формалізації задачі, тобто на етапі створення математичної моделі, і є, 

відносно, «вільними роздумами». Тому необхідно пам’ятати про можливість «неадекватної 

формалізації», тобто варто постійно контролювати етап формалізації, і оперувати 

правдоподібними роздумами. Наприклад, якщо в процесі розв’язування задачі виходить 

від’ємна площа, або кут у 0о. Також, необхідно звертати увагу на ступінь формалізації. Не у 

кожній задачі необхідно звертатись до міліметрів, але, разом з тим, є задачі де необхідна 

максимальна точність. 

Висновки. Математика у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації економічного профілю має 

включати дві гілки сучасної математики – теоретичну та прикладну. Основним засобом 

реалізації прикладної направленості математики являються прикладні задачі, які 

представляють модель реальних ситуацій, що оточують студента. При розв’язуванні 

прикладних задач можна опиратись на життєвий досвід студентів тим самим мотивуючи їх 

до вивчення математики. При використанні прикладних задач на заняттях математики, 

досягається ряд дидактичних цілей, таких, як: 

- мотивація введення нових математичних понять, символів та методів; 

- ілюстрація навчального матеріалу; 

- закріплення та узагальнення знань з предмету; 

- формування практичних компетенцій. 

Важливим є той факт, що навчання студентів з використанням прикладних задач має 

бути систематичним, поступовим, вмотивованим. 

Підсумовуючи все вищесказане, підкреслимо, що спрямованість вищих професійних 

навчальних закладів на підвищення інтелектуального рівня студентів, покращення їх 

професійних якостей, значно підвищують важливість прикладної спрямованості математики 

у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації. Прикладні задачі є потужним засобом покращення 

інтелектуальних здібностей студентів, їх особистісних  показників,  засвоєння ними  

спеціальних предметів.  
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РЕЗЮМЕ 

Палий Л.А. Развитие интеллектуальных умений студентов средствами прикладной направленности 

обучения математики. В статье раскрыта сущность прикладной и практической направленности 

математического образования. Выделены и обобщены основные требования к прикладным задачам, уместным 

при изучении математики в колледжах экономического профиля, этапы решения прикладных задач, указания 

по применению прикладных задач в профессиональной подготовке будущих младших специалистов 

экономического профиля. В процессе решения задач прикладного характера достигается ряд дидактических 

целей: мотивация введения новых математических понятий, символов и методов; иллюстрация учебного 

материала; закрепление и обобщение знаний по предмету формирование практических компетенций. При 

решении прикладных задач можно опираться на жизненный опыт студентов тем самым мотивируя их к 

изучению математики. В заключении автором отмечено, что прикладные задачи выступают мощным 

средством улучшения интеллектуальных способностей студентов, их личностных показателей, усвоения ими 

специальных предметов. 

Ключевые слова: прикладная направленность обучения, прикладная задача, математическая модель, 

использование знаний, умений и навыков, младшие специалисты экономического профиля. 

 

SUMMARY 

L. Paliy. Development of students’ intellectual skills by means of applied mathematics teaching direction. 

Essence of the applied and practical mathematical education direction is reveaked in the article. Basic requirements for 

applied problems that are relevant in studying mathematics in colleges of economic specialization, the stages of solving 

applied problems, instructions as far as implementation of the applied problems in future junior specialists who major 

in economics professional training is concerned are singled out and generalized. In the process of solving applied 

problems a number of didactic purposes is achieved: creating motivation for introducing new mathematical notions, 

symbols and methods; educational material illustration;  consolidation and generalization of knowledge in the subject; 

practical competences formation. When solving applied problems one may rely on the life experience of students, 

motivating them in such a way to study mathematics. In the conclusions the author points out that applied problems are 

a powerful means of improving students intellectual abilities, their personal performance rates, their learning 

performance in special subjects. 

Keywords: applied teaching direction, applied problem, mathematical model, application of knowledge, habits 

and skills, junior specialists who major in economics.  
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Криворізький природничо-науковий ліцей  

 

РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ МЕТОДОМ ЗАЛУЧЕННЯ ДО 

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА УРОКАХ ФІЗИКИ 

 
Серед першочергових завдань людства в умовах нової реальності глобалізованого світу – збереження 

довкілля та раціональне використання природних ресурсів, пошук альтернативних відновлюваних джерел 

енергії, розвиток новітніх технологій, нова «зелена революція» у сільському господарстві, протидія глобальним 

кліматичним змінам, тощо. Як розвивати творчі здібності учнів, зацікавити науково-дослідницькою роботою 

на уроках та в позаурочний час, які види роботи можна використовувати – основна мета даної статті. На 

думку автора, успішний розвиток творчого мислення можливий на основі системи завдань, які вимагають від 

учнів творчого підходу. 

Ключові слова: творчість, інновація, дослідницька робота, експеримент, творче мислення, види 

творчих робіт,приклади реалізації можливостей розвитку дослідницьких вмінь на уроках та в позаурочний час. 

 

Постановка проблеми. Достойне майбутнє неможливе без розвитку науки, науково-

технічного прогресу, інноваційних технологій. Саме юне покоління допитливих і освічених 

дослідників та інженерів дає нові ідеї, робить відкриття, які визначають наше майбутнє, 

втілює ці інновації в нові технології, що поліпшують життя людей.  

Мета статті: проаналізувати основні підходи до створення  учням умов для розвитку 

науково-дослідницької діяльності на уроках фізики, розширенню можливостей уроку для 

розвитку творчих здібностей учнів. 

Виклад основного матеріалу. Сучасність ставить перед людством глобальні 

виклики, які вимагають творчих, інноваційних та професійних рішень. Серед першочергових 
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завдань людства в умовах нової реальності глобалізованого світу – збереження довкілля та 

раціональне використання природних ресурсів, пошук альтернативних відновлюваних 

джерел енергії, розвиток новітніх технологій, нова « зелена революція» у сільському 

господарстві, протидія глобальним кліматичним змінам, тощо. Безперечно, від того, як 

людство вирішуватиме ці та інші проблеми, буде залежати життя кожного з нас, добробут 

людей на планеті, майбутнє нашої держави  у новому глобалізованому та інформатизованому 

світі. 

Достойне майбутнє неможливе без розвитку науки, науково-технічного прогресу, 

інноваційних технологій. Але й науково-технічний прогрес не виникає на порожньому місці. 

Він базується на твердому фундаменті освіти. Майбутнє твориться тут і тепер, але роль 

творчої молоді у творенні майбутнього є особливою. Саме юне покоління допитливих і 

освічених дослідників та інженерів дає нові ідеї, робить відкриття, які визначають наше 

майбутнє, втілює ці інновації в нові технології, що поліпшують життя людей.  

Виховання в учнів творчого мислення є однією з складових особистісно-

орієнтованого навчання. 

Творити – це означає створювати щось нове, відкривати невідоме. Будь-яка творчість  

вимагає більшої спостережливості, досвіду, польоту фантазії, знань. Чим ширше коло знань 

людини, тим більш продуктивна його творча діяльність.  

Творчі здібності – це здібності винайти проблему, мобілізувати необхідні знання  для 

висунення гіпотези, здібність теоретично та практично перевірити її та ,як результат , 

створити новий оригінальний продукт : відкриття, винахід, розв’язок задачі тощо. 

Творче мислення розвивається тільки в діяльності, відповідно , в процесі навчання 

необхідно створювати умови, які вимагають від учнів нестандартних дій. 

Успішний розвиток творчого мислення можливе на основі системи завдань, які 

вимагають від учнів творчого підходу. Ці завдання повинні бути різноманітні за характером 

діяльності та степенем складності. Вони повинні бути посильними для основної частини 

учнів, щоб виховувати в них впевненість в своїх здібностях, можливостях.  

Види творчих робіт можуть бути різноманітними за степенем  складності. 

1. Порівняння явищ, властивостей тіл, виявлення спільних та суттєво відмінних 

параметрів, надання результатів порівняння у вигляді таблиці, діаграми та інших наочних 

формах. Наприклад: «порівняти властивості твердих тіл, рідких та газоподібних речовин 

користуючись спостереженнями та дослідженнями» 

2. Передбачення процесу відбування явища в результаті зміни умов протікання, 

обґрунтування припущень, перевірка дослідом. Наприклад: « Передбачити, як зміниться 

температура кипіння води при зміні тиску. Чому?»   

3. Пошуки відповіді на запитання : « Що треба зробити , щоб …» Наприклад: « Що 

треба зробити, щоб затримати у ґрунті воду, яка утворилася під час танення снігу навесні?» 

або «Що треба зробити, щоб запобігти вивітрюванню ґрунту ? 

4. Пошуки відповіді на запитання виду: «Для чого це роблять?» Наприклад: « Для 

чого в південних районах у спекотні дні грунт  між рядками рослин присипають обрізками 

соломи, а в північних районах в холодну погоду грунт у міжрядді присипають сажею ?» 

Відповісти на це запитання можна, якщо добре засвоїли поняття «теплопередача», 

«теплопровідність», « питома теплоємність», «випромінювання», «залежність поглинутої 

енергії від кольору поверхні».  

5. Розробка нового досліду. Наприклад, запропонувати дослід, який доводить, що 

рідина під час нагрівання розширюється.  

6. Розробка нового методу знаходження значень фізичних величин.  Наприклад: 

«Визначити об’єм однорідного тіла, якщо з приладів в наявності тільки терези та посудина з 

водою»   
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7. Проектування приладів. Наприклад : « Спроектувати пристрій,який за допомогою 

мобільного телефону вмикав сигналізацію в будинку.»  або « Вмикання вуличного ліхтаря , 

який автоматично вмикається з настанням темряви та вимикається на зорі  » 

8. Створення проектів та їх захист на уроці-конференції або уроці-семінарі. 

9. Творчий підхід до роботи з літературою, порівняння різних точок зору різних 

авторів та висловлювання власного відношення до протиріч. 

Найбільш високий рівень розвитку творчих здібностей досягти можна тільки в 

результаті систематичного створення проблемних ситуацій на уроках, залучення учнів до 

пошуку шляхів її вирішування.  В результаті  учні роблять для себе невеличкі відкриття, 

знаходять пояснення нового для них явища або замислюються над проявами його в природі, 

відкривають нові методи вимірювання величин тощо. 

Дослідницька робота учнів починається з постановки проблеми. При цьому можуть 

реалізуватися наступні цілі: поглиблення та розширення знань учнів, прищеплення смаку до 

дослідницької роботи , розвиток пізнавального інтересу, формування дослідницьких вмінь ( 

наприклад, таких, як прогнозування, аналіз створеної ситуації , висловлювання гіпотез, 

планування, конструювання, корекція своїх дій відповідно встановленої мети). Предметом 

учнівського дослідження є «перевідкриття»  вже відкритого в науці. Разом з цим для учня 

виконання дослідницького завдання стає пізнанням ще невизнаного.  

Можна виділити наступні структурні елементи дослідницької діяльності учнів: 

– накопичення фактів;  

– висунення гіпотези; 

– постановка експерименту; 

– створення теорії. 

Виділення саме цих основних моментів під час організації досліджень учнів зв’язано з 

особливостями творчого процесу. Процес наукової творчості циклічний та складається з 

ланок:  

вихідні факти → гіпотеза → слідство → експеримент → вихідні факти. 

В сучасних умовах навчання стає можливим здійснити вивчення деяких тем, 

використовуючи не тільки логіку та мову науки, але й її дослідницький момент. Саме 

знайомство учнів з методами дослідження природи є однією з основних задач вчителя 

фізики. 

Завдання дослідницького характеру викликають підвищений інтерес учнів що 

приводить до глибокого та міцного засвоєння матеріалу. При традиційній системі навчання 

практична робота учнів проводиться, як правило, з метою закріплення теоретичного 

матеріалу   та виконується у відповідності з наданою вчителем інструкцією. 

Необхідність активізувати розумову діяльність учнів та розвивати їх самостійність 

привела до використання практичних робіт в якості джерела нових знань. В цьому випадку 

створюється конкретна можливість вести мову про суб’єктивне присвоєнні знань, оскілки 

тепер самостійна робота учнів носить не виконавчий характер, а дослідницький. Підсумком 

роботи на  уроці стають висновки, які самостійно отримують учні в якості відповіді на 

проблемне запитання поставлене вчителем. Активність учнів визначається внутрішніми 

збуджувальними силами, а розумову активність супроводжує емоційний настрій, що 

призводить до розвитку інтересу до знань. 

1. 7 клас. Тема уроку« Дія рідини на занурене тіло» 

Під час пояснення нового матеріалу  учні стають дослідниками. Вчитель демонструє 

звичайний дослід по розтягу пружинки під дією важка, який знаходиться спочатку  у повітрі 

, а потім у воді. Під час бесіди з учнями виявляється існування виштовхувальної сили. Саме 

зараз вчитель пропонує перейти до серйозного наукового дослідження, тобто з’ясувати від 

чого залежить виштовхувальна сила. 
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Буд-яке  дослідження починається із збору та обговорення фактів. Такі факти 

поступово накопичуються  під час бесіди, коли учні пригадують різноманітні явища природи 

та випадки з повсякденної практики. Це допомагає сформулювати проблему уроку та 

висунути гіпотезу.  

Учнями висловлюється гіпотеза: виштовхувальна сила залежить  від об’єму 

зануреного тіла, від його маси, від густини рідини, від глибини занурення тіла, від форми 

тіла. Не слід відкидати невірні припущення , кожна гіпотеза потребує експериментальної 

перевірки. 

Для цього на кожному столі приготовані необхідні прилади: 

важіль, закріплений на штативі, 2 склянки з водою , тіла однакового 

об’єму , але різної маси, сіль кухонна, лінійка, тіла однакової маси, 

але різного об’єму (алюмінієвий циліндр та циліндр вирізаний з 

картоплини, обмотаний ниткою) (рис. 1). 

Учні поступово підвішують тіла до важеля, домагаються його 

рівноваги та, занурюючи тіла у воду , перевіряють усі висунуті 

гіпотези. При цьому учні в результаті самостійного дослідження 

залежності між фізичними величинами аналізують свої 

спостереження, роблять висновки, які призводять до остаточної 

побудови теорії (виведенню формули). За теоретичним тлумаченням 

формули архімедової  сили  пропонується експериментальна 

перевірка формули за допомогою  досліду з відерцем Архімеда.  

На закінчення уроку учні знов аналізують факти та перевіряють на дослідах: 

  На яке з тіл діє більша виштовхувальна сила? 

  Чому всі водяні рослини мають м’яке стебло? 

Таким чином, цикл наукових досліджень, на шлях якого ступили учні, виявляється 

замкнутим.  Активність учнів під час проведення даного дослідження сприяє обізнаності 

залежності між конкретним та абстрактним змістом теми, між практичною та теоретичною 

сторонами діяльності. 

Аналогічним за методикою проведення уроку  в 8 класі під час дослідження 

параметрів, від яких залежить кількості теплоти,  необхідної для нагрівання тіла, або в 10 

класі при вивченні законів коливання математичного маятника. Відповідно,  в 10 класі рівень 

теоретичних узагальнень та математичної  обробки результатів експерименту повинен бути  

значно вище. 

2. 10 клас. Тема уроку «Газові закони». 

На цьому уроці  пропонується дедуктивний шлях вивчення теми: використовуючи 

фізичну модель ідеального газу, з рівняння Клаузіуса отримати закон  Мендєлєєва-

Клапейрона, а з нього всі газові закони. 

Учням пропонується самостійно отримати, аналітично та експериментально дослідити 

рівняння стану ідеального газу при сталому одному з параметрів. Клас розбивається на три 

групи, кожна з яких отримує окреме завдання (окремий ізопроцес ):  

1. Вивести закон аналітично. 

2. Запропонувати геометричну інтерпретацію закону в різних системах координат 

(р,V; р,Т; V,Т). 

3. Експериментально перевірити вірність закону . 

4. Підготувати доповідь про історію відкриття закону ( домашня  заготовка).   

Для участі в конференції учні  отримують завдання за інтересами.  

 «Теоретики» - показати виведення рівняння « свого» газового закону з точки зору 

МКТ. Крім цього, вони повинні перетворити рівняння на випадок, коли температура 

змінюється за шкалою Цельсія, пояснити фізичний зміст коефіцієнтів що входять до формул. 

Рис. 1. Ілюстрація 

до задачі 
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 «Експериментатори» -   докладно розказати  про газовий закон та показати  

досліди по його перевірці. 

 «Математики» - дати геометричну інтерпретацію закону.  

 «Історики» - розказати про історію відкриття закону та про його авторів. 

 «Інженери» - розказати про застосування газових законів. 

Отже, від кожної групи на уроці-конференції виступає 4-5 чоловік з докладним 

наданням  результатів домашнього та класного дослідження. 

Крім уроків за партою, уроки дослідження можна проводити за межами навчального 

кабінету – так звані «Уроки серед природи», на яких продовжується робота над проектами, 

пошук природних явищ або елементів, які допоможуть більш чітко і широко провести 

дослідження в певному напрямку. 

Найбільш цікаві проекти можна запропонувати як основу для науково-дослідницької 

роботи, адже завдання освіти - не лише дати базові знання усім, але й знайти тих молодих 

людей, які прагнуть глибших знань і втримання відчуття радості науково-технічної 

творчості, допомогти їм здійснити ці прагнення для їх власного творчого розвитку і на благо 

людства. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Дослід показує, що 

самостійне дослідження з певної теми, особливо в тому випадку, коли за ним прямує звіт про 

його результати перед усім класом, викликає глибокий інтерес учнів і бажання працювати. 

Сама методика побудови уроку сприяє підтримці та розвитку інтересу до пізнавальної 

діяльності: є «свій» закон, який потрібно отримати, обґрунтувати, підтвердити дослідом, 

визначити його життєве значення, підготувати проект виступу, і зробити це необхідно 

доступним для всіх учнів класу. При цьому зробити це не гірше, а навіть краще.  
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РЕЗЮМЕ 

Смолянчук И.В. Развитие творческих способностей учащихся методом приобщения к научно-

исследовательской деятельности на уроках физики. Современность ставит перед человечеством 

глобальные требования, которые требуют творческих, новаторских и профессиональных решений. Будущее 

невозможно без развития науки, научного и технического прогресса, инновационных технологий. Как развить 

творческие способности учащихся, заинтересовать исследовательской работой на уроках и во внеурочное 

время, какие виды работ могут быть использованы - основная цель настоящей статьи. По мнению автора, 

развитие творческого мышления возможен на основе системы заданий, требующих от учащихся творческого 

подхода. 

Ключевые слова: творчество, инновации, исследования, эксперимент, творческое мышление, типы 

творческих работ, примеры реализации возможностей для развития научно-исследовательских навыков на 

уроках и во внеурочное время. 

SUMMARY 

І. Smolyanchuk. Pupils creative abilities development by means of involving them into scientific and 

research activities in classes of physics. Among the paramount tasks of mankind in the conditions of the globalized 

world new reality are environment preservation and rational use of natural resources, search for alternative renovated 

sources of energy, innovative technologies elaboration, a new “green revolution” in agriculture, resistance to global 

climate changes, etc. How to develop pupils’ creative abilities, make them interested in scientific and research work in 

class and outside the classroom, what kinds of work one can use – are the main purposes of this article. In author’s 
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opinion, successful creative thinking development is possible on the basis of the system of tasks that require from pupils 

application of creative approach.  

Keywords: creativity, innovation, research work, experiment, creative thinking, kinds of creative works, 

examples of research skills development opportunities realization in class and outside the classroom.  
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РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ТЕКСТОВИХ ЗАДАЧ ЯК ОДИН ІЗ ШЛЯХІВ 

ФОРМУВАННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ УЧНІВ 

 
Розглянуто поняття "математична культура" та її складові - математична грамотність і навички 

математичного моделювання. Як один із шляхів формування математичної культури пропонується 

розв'язування задач. На основі аналізу робіт, в яких розглядається стан математичної культури, її складові та 

можливі шляхи формування та розвитку математичної культури запропоновано методичний підхід до 

навчання школярів розв'язувати текстові задачі з використанням арифметичного способу з метою 

формування математичної культури учнів. В процесі спільної діяльності учителя і учнів в ході розв’язування 

текстових задач арифметичним способом у школярів формуються не тільки знання та вміння з відповідної 

теми, а також розвиваються такі елементи математичної культури як алгоритмічне та логічне мислення, 

формується грамотна математична мова (учні намагаються якомога чіткіше відповісти на задані запитання 

вчителя, обґрунтувати свої відповіді), виховується впевненість у власних силах, прищеплюється смак до 

математичної діяльності. 

Ключові слова: математична культура, математична грамотність, математичне моделювання, 

текстова задача, способи розв’язування текстових задач, арифметичний спосіб розв'язування текстових 

задач.    

 

Постановка проблеми. Створення сприятливих умов для здобуття якісної освіти 

всіма громадянами країни,  а через неї – їхній інтелектуальний розвиток — важлива  

проблема, що не перестає бути актуальною і все ще не вирішеною. Причому загальновідомо, 

що «навченість» людини та рівень її інтелектуального розвитку не є синонімами. І тому для 

моніторингу рівня математичної підготовки учнів виникла ідея поряд із зовнішнім 

незалежним оцінюванням навчальних досягнень випускників шкіл почати впроваджувати 

тест загальної навчальної компетентності (ТЗНК) [14].  

ТЗНК побудовано саме на компетентнісних засадах і однією серед восьми ключових 

компетентностей, виокремлених у концепції ТЗНК, є математична грамотність та базова 

предметна компетентність у природничих науках та технологіях. Отже, необхідно 

відшуковувати оптимальні шляхи спрямування навчання математики на формування 

математичної грамотності всіх школярів, незалежно від спрямованості їхніх інтересів, від 

обраного профілю навчання. 

Аналіз актуальних досліджень. Математична грамотність є складовою математичної 

культури [12]. Поступово комплекс питань, пов’язаних з «функціонуванням» математики у 

суспільстві та відношенням суспільства до математичних знань, став основою поняття 

«математична культура». Відмічають, що математична культура це не лише певна сукупність 

знань та навичок, вона є певним видом мислення [5, c.24]. Терміном «математична культура» 

позначається специфіка взаємодії особи з математичними знаннями, вплив математики на 

внутрішній світ особистості. Поняття математичної культури є багатогранним, воно 

трактується по-різному (С.Мациєвич, Є.Лодатко, О.Мельников та інші [5], [11]).   

Математична культура – це інтегральна характеристика особистості, яка у всій 

повноті на даний момент часу фіксує здатність цієї особистості адекватно сприймати 
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доступну її розумінню математичну складову наукової картини світу і вибудувати у 

відповідності з цим сприйняттям свою освітню, професійну, суспільну діяльність, творити 

морально-етичний та естетичний ідеали [11, c.152]. Як зазначає Є.Лодатко [5], математична 

культура суспільства являє собою складне соціальне утворення, яке формується під впливом 

математичних традицій суспільства. Тобто, від рівня розвитку математичної культури 

залежить ставлення суспільства до математичної діяльності, а також поширення 

математичних знань в сучасному суспільстві.  

Складовими математичної культури вважаємо математичну грамотність та навички 

математичного моделювання [12, c.103]. Серед складових математичної культури назвемо 

математичну грамотність, знання математичних методів і вміння їх застосовувати, озброєння 

навичками математичного моделювання (в тому числі – в процесі розв’язування текстових 

задач. Зупинимося саме на питанні про математичну грамотність. Нам імпонує визначення 

математичної грамотності, яке наводить С.Березін [13]: математична грамотність – уміння 

правильно застосовувати математичні терміни, наявність необхідних математичних знань і 

відомостей для виконання роботи (вирішення проблеми) в конкретній предметній області. 

Хоча, на наш погляд, дане поняття має включати в себе не тільки термінологічну 

грамотність, але й правильну математичну мову (усну чи письмову), обчислювальну та 

графічну культуру [12, c.104]. 

Тому розглянемо можливість формування навичок математичного моделювання як 

складової математичної культури в процесі навчання школярів розв’язувати текстові задачі.  

Мета нашої статті – продемонструвати, яким чином розв’язування учнями текстових 

задач арифметичним способом можна спрямувати на формування їхньої математичної 

культури. 

Виклад основного матеріалу. Поняття «текстова задача» було об’єктом дослідження 

Г.П.Бевза [1], Ю.М.Колягіна [4], З.І.Слєпкань [10], С.О.Скворцової [8], С.М.Лук’янової [6]  

та інших. Під текстовою задачею розуміють сформульовану природною мовою вимогу 

знайти невідоме число чи значення деякої величини на основі даних співвідношень між 

числами або значеннями величин [3, с.22]. Найбільш поширеною є класифікація способів 

розв’язування задач на арифметичний, графічний та алгебраїчний. В сучасних дослідженнях 

(зокрема в роботі С.М.Лук’янової [7]) крім вище згаданих також ще розглядаються логічний 

та практичний способи.  

Зупинимося на розв’язуванні текстових задач арифметичним способом. В його основі 

лежить розуміння сутності арифметичних дій і вміння перекладати залежності між 

величинами, про які йдеться в умові, математичною мовою. Тому в деяких учнів, як, 

зокрема, відмічає С.М.Лук’янова [6], процес встановлення необхідної дії навіть під час 

розв’язування простої задачі може викликати певні труднощі. Для складеної задачі вибір дії 

ще більше усладнюється: необхідно вказати не лише дії, але й порядок їх виконання. 

Оскільки розв’язування простих  текстових задач школярами залежить від розуміння 

ними суті арифметичних дій, то, класифікуючи прості задачі, виділяють три основні їх види 

(зокрема, [6, c.26]): задачі, які розкривають конкретний зміст арифметичних дій; задачі, 

пов’язані з поняттями різницевого чи кратного відношення двох чисел; задачі, які 

розкривають зв’язки між компонентами та результатами арифметичних дій. До окремих 

видів віднесено задачі на ділення з остачею, знаходження частини числа, знаходження числа 

за його частиною. 

Вчитель може запропонувати школярам працювати над текстовою задачею 

фронтально, індивідуально чи в групі.  В ході роботи над текстовими задачами бесіда є 

доцільною на кожному з етапів виконання. Молодші підлітки часто наслідують вчителя, 

тому доцільно також демонструвати зразок міркувань над задачею: вчитель ставить 

запитання і сам відповідає на них. Коментоване розв’язування задач призначене не лише для 
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«демонстрації» школярами своїх міркувань, але й сприяє формуванню в них грамотної 

математичної мови. 

Індивідуальна самостійна робота передбачає розв’язування задачі кожним учнем 

окремо. С.О. Скворцова [9]  відмічає, що самостійне розв’язування задач у початкових 

класах майже завжди для учнів є творчим процесом, тому важливо, щоб школярі, яким ще 

складно працювати без сторонньої допомоги, розв’язували задачі «напівсамостійно». Тобто, 

один працює біля дошки, а інші, якщо необхідно, на кожному етапі зможуть перевірити себе. 

Організовуючи діяльність учнів щодо розв’язування тієї чи іншої задачі, вчитель 

ставить певну мету і залежно від неї визначає форму роботи. Наприклад, ознайомлення зі 

змістом задачі та її аналіз можуть виконуватись колективно, а такий етап як складання плану 

розв’язування  та його виконання – самостійно.  

Пропонуємо наш погляд на формування математичної культури учнів в процесі 

колективного розв’язування текстової задачі арифметичним способом.   

Задача 1 [6, c.150]. З пристані Київ до пристані Кременчук вийшов теплохід, і 

одночасно йому назустріч з пристані Кременчук вийшов катер. Теплохід ішов зі швидкістю 

30 км/год, а катер – 24 км/год. Через 5 год вони зустрілися. Яка відстань між пристанями? 

Розв’язання 

Якщо учням важко виконати розв’язання самостійно, то в ході роботи над текстом 

задачі вчитель виконує на дошці відповідну ілюстрацію до умови задачі (рис.1). 

.  

Рис. 1 Графічна інтерпретація умови задачі 

Діяльність вчителя Діяльність учня 

І Бесіда з учнями 

Запитання вчителя Відповіді учнів 

1.1. Що означає: «Через 5 годин 

теплохід і катер зустрілися?»  

1.1. Оскільки теплохід то катер 

вирушили назустріч один одному, то 

пройшовши 5 годин, вони зустрінуться в 

одному місці. 

1.2. Яку відстань пройшов за 5 годин 

теплохід? Яку відстань пройшов катер за 5 

годин? 

 

1.2. Теплохід і катер з моменту виходу 

до моменту зустрічі були в дорозі 5 годин. 

Від пристані «Київ» до прапорця, від 

пристані «Кременчук» до прапорця (учень 

показує відповідні відстані біля дошки на 

малюнку). 

1.3. З яких двох відстаней складається 

шукана відстань між пристанями? 

1.3. З відстаней, які пройшли теплохід та 

катер за 5 годин разом. 

1.4. Чи можемо ми визначити відстань, 

яку пройшов теплохід до зустрічі з 

катером? 

1.4. Можемо, бо відомі швидкість 

теплоходу і час руху до зустрічі. 

1.5. Чи можемо визначити відстань, яку 

пройшов катер до зустрічі? 

1.5. Можемо, бо відомо швидкість катера і 

час руху до зустрічі. 
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Запис розв’язання  

Вчитель пропонує зразок запису 

розв’язання задачі на дошці. 

Учні коментують розв’язання. 

2.1. Чи можемо ми дізнатися, на скільки 

кілометрів наблизяться теплохід і катер 

один до одного за першу годину руху? 

Яким чином? 

2.1. Так: 30+24=54 (км/год.) 

 

2.2. На яку відстань наблизяться вони за 

другу годину? За третю годину? За 

четверту годину? За п’яту годину? 

2.2. За кожну годину руху катер та теплохід 

наближаються на 54 км. 

 

2.3. Ви бачите, що за кожну годину вони 

наближаються на 54 кілометри. До зустрічі 

воно рухались 5 годин. Про що тепер 

можна дізнатися? 

2.3. Скільки кілометрів пройшли до 

зустрічі теплохід і катер разом 

2.4. А це і означає, що ми знайдемо 

відстань між пристанями. Яку дію 

необхідно використати? Запиши на дошці 

вираз. 

2.4. (Учень записує на дошці):  

(30+24) •5=270 (км.) 

 

Відповідь: відстань між пристанями дорівнює 270 кілометрів. 

Підсумок 

Звернемо увагу на те, що відстань, яку проходять за кожну годину теплохід і катер разом, 

відповідає сумі їх швидкостей і називається швидкістю зближення. Щоб обчислити 

відстань між пристанями, ми швидкість зближення помножили на час руху до зустрічі. 

Розглянемо, в чому полягають відмінності в діяльності вчителя в ході розв’язування 

даної задачі, якщо його виконують колективно або самостійно.  

Як вже раніше відмічалося, діяльність вчителя в ході колективного розв’язування 

задачі в тому, що він задає конкретні запитання учням «покроково», що відповідає 

покроковому пошуку ходу розв’язування (запитання → крок виконання), тобто, кожному 

кроку передує запитання. На відміну від цього, при самостійному розв’язуванні даної задачі 

діяльність вчителя полягає в тому, що він на початку роботи над задачею наштовхує учня (за 

допомогою лише «навідних» запитань) на визначення методу розв’язування задачі, а учні 

вже самі вирішують, за допомогою яких дій вони будуть розв’язувати дану задачу. 

При колективному розв’язуванні задачі в учнів формуються такі складові 

математичної культури як грамотна математична мова (учні намагаються якомога чіткіше 

відповісти на задані запитання вчителя, обґрунтувати свої відповіді); вчитель демонструє 

математичний логічний стиль мислення.  

У ході самостійного розв’язування даної задачі також в учнів формуються вміння 

самостійно класифікувати об’єкти, встановлювати закономірності, виявляти зв’язки між 

різними явищами, про які йдеться в тексті задачі, та вміння приймати рішення, виховується 

логічна культура.    

Розглянемо розв’язування текстової задачі учнями самостійно. 

Задача 2  [6, c.96]. Бібліотеці необхідно було відправити до магазину 1800 

примірників книжок. Три майстерні бралися виконати замовлення (кожна самостійно): 

перша за 20 днів, друга за 30 днів, третя за 60 днів. Щоб швидше відправити книжки, 

вирішили передати замовлення всім трьом майстерням. За скільки днів закінчать роботу 

майстерні, працюючи одночасно? 
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Розв’язання 

Пропонуємо підхід до роботи з дітьми, які ще не мають необхідного досвіду 

самостійного розв’язування задач, або низький рівень знань з математики. 

Діяльність вчителя 

Аналіз задачі (вголос):  

1. З умови задачі можемо знайти,  

скільки книжок за один день зможе 

відправити перша, друга, третя 

майстерня.  

 

 

 

 

2. А потім – знайдемо скільки 

книжок в один день можуть відправити 

всі разом майстерні. Яку арифметичну 

дію будемо використовувати? 

3. А скільки всього книжок 

необхідно відправити? І якщо ми 

будемо знати скільки можуть 

відправити книжок за день три 

майстерні, працюючи разом, то за 

скільки днів виконають замовлення? 

 Діяльність учня 

 

1. Полягає у сприйманні ретельного 

аналізу задачі,  на основі чого учень  

вибудовує послідовність виконання дій 

(хід розв’язування). Першочергово учні 

знаходять кількість книжок, які 

відправляє кожна з трьох майстерень за 

один день. 

2. Наступним кроком учень 

знаходить сумарну кількість книг, що 

відправляють три майстерні за один 

день. 

 

3. Після цього учень уже знаходить 

результат, тобто кількість годин, за яку 

майстерні, працюючи разом,  виконають 

замовлення. 

Як бачимо на прикладі самостійного розв’язування текстової задачі, в учнів 

створюються умови для розвитку логічного мислення, що заключається саме в формуванні 

здатності вибудовувати логічну послідовність виконання певних дій для досягнення 

остаточного результату (аналіз, синтез).  

Розглянемо, якою може бути діяльність вчителя в ході фронтального розв’язування 

задачі. Вчитель біля дошки пояснює хід розв’язування задачі та задає учням запитання, на  

які вони мають надати чіткі відповіді.  

Задача 3 [7, c.65]. Морська вода містить 5% солі. Скільки кілограмів прісної води 

потрібно добавити до 40 кг. морської води, щоб вміст солі в новому розчині становив 2%? 

Розв’язання 

Діяльність вчителя  Діяльність учня 

Полягає у пошуку та логічному 

обґрунтуванні  алгоритму розв’язування 

даної задачі, коментується кожний крок  

розв’язування. Учням задаються 

запитання. 

 Полягає у логічних міркуваннях над 

запитаннями вчителя та об’єктивній 

відповіді на них. 

 

1. Для розв’язування 

даної задачі нам спочатку потрібно 

знайти кількість солі, що міститься в 40 

кілограмах морської води. Яким чином 

можемо це зробити? 

 

 1. Для того, щоб знайти скільки 

чистої речовини міститься в 40 кілограмах 

морської води, нам потрібно масу 

морської води помножити на відсоток 

солі, що міститься в морській воді, тобто  

(40: 100) ⋅ 5 = 2 (кг) 

2. У новому розчині чистої 

речовини (солі) також буде 2 кг., але це 

становитиме вже 2% від усього розчину. 

Скільки приходиться на 1%?  

3. А скільки відсотків складає 

 2. На 1% приходиться  

(2:2)=1 (кг) 
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шукана маса морської води?  

4. Нам потрібно знайти масу всього 

розчину. Якою буде маса? 

3. Шукана маса морської води 

становитиме 100%. 

4. Для того, щоб знайти масу всього 

розчину, потрібно масу чистої речовини 

поділити на вміст солі в новому розчині:  

2:0,02=100(кг). 

 Відповідь: маса всього розчину 100 кг. 

Доцільною також є графічна інтерпретація (особливо для візуалів) (рис.2). 

Примітка. Знаходження 5% від 40 кг з використанням дії 40⋅ 0,05 замість дії 

(40:100) ⋅5, чи при знаходженні  2% від даної маси виконують дію  2:0,02 замість  дії (2:2) ⋅ 
100 ці дії виконуються легше, але заважає зрозумілості, усвідомлення сутності задачі, менше 

сприяє розвитку логічного мислення. 

 

 

 

 

                                                                     

 

 

 

Рис. 2 Графічна інтерпретація умови задачі 

Отже, можна зробити висновок про те, що при фронтальному розв’язуванні текстових 

задач арифметичним способом в учнів формується алгоритмічна, логічна культура які 

розглядалися як складові математичної культури.  

Спрямування на розвиток логічного мислення: учням потрібно встановити 

взаємозв’язок між даними величинами, щоб правильно та логічно відповісти на запитання 

вчителя, показати, чому одне й те ж саме значення у першому випадку відповідає 5%, а в 

другому – 2% (рис. 2). Школярі  сприймають та запам’ятовують даний алгоритм 

розв’язування задач, виявляють, для якого типу задач (а не лише для конкретної) його можна 

застосувати. Розвивається спроможність використовувати алгоритмічний підхід. 

Дуже корисним є саме поєднання різноманітних форм роботи над задачею з метою 

формування елементів математичної культури у школярів.  

Розглянемо, як можна поєднати діяльність учня та діяльність вчителя при поєднанні 

колективної та самостійної форм роботи.  

Задача 4 [2, c.56]. Відстань між пунктами А та В складає 28 км. З пункту А до пункту 

В вийшов турист зі швидкістю 3 км/год, а з пункту В назустріч йому вийшов одночасно 

другий турист зі швидкістю 4 км/год. На якій відстані від пункту А зустрінуться туристи? 

Розв’язання 

Спочатку вчителю доцільно провести бесіду з учнями щодо аналізу тексту задачі 

(колективна форма може наштовхнути учнів на самостійне виконання). Але перед цим 

важливим і корисним є виконання графічної ілюстрації до задачі (рис.3).  

Після проведення бесіди більшість учнів вже можуть самостійно знаходити спосіб 

розв’язування задачі, виконують розв’язання, записують розв’язок.  

Після того, як діти розв’язали задачу, доцільно обговорити вибір способу  

розв’язування задачі та перевірки отриманих результатів.  

Запитання вчителя до учнів 

1. Якою є відстань АВ? 

2. Покажіть на рисунку місце зустрічі. 

3. Як знайти відстань від пункту А до місця зустрічі? Як знайти відстань від 

пункту В до місця зустрічі?  

40 кг 95% 

5% 2% 

98% 

    х кг 
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Рис. 3 Графічна ілюстрація змісту задачі 

Розв’язання задачі 

1) 3 + 4 = 7 (км/год) – швидкість зближення; 

2) 28: 7 = 4 (год) – час до зустрічі; 

3) 3 • 4 = 12 (км) – відстань від пункту А, до місця зустрічі туристів. 

Відповідь: туристи зустрінуться через 12 км. від пункту А. 

Можна також виконати з учнями таке «міні-дослідження», що сприяє формуванню 

логічного мислення. Пропонуємо наступні запитання: 

1. Від чого залежить, де саме буде місце зустрічі? 

2. На якій відстані зустрілися б туристи, якби їх швидкості були однаковими? 

3. Ближче до якого пункту (А або В) відбудеться зустріч? Чому? 

4. Що можна сказати про час руху обох туристів до місця зустрічі? 

Запитання для узагальнення після знаходження розв’язання задачі 

1. Якими способами можна знайти відстані від місця зустрічі до пункту В? 

2. Як перевірити правильність розв’язання задачі? Правильність розв’язку? 

При розв’язуванні текстових задач арифметичним способом ефективною є також 

самоперевірка. 

Висновок. При використанні різних видів діяльності в ході роботи над текстовою 

задачею в учнів не лише формується вміння аналізувати текст задачі, правильно 

використовувати арифметичні дії; розвивається алгоритм складання рисунків-схем до умови 

задачі, виховується грамотна математична мова (усна чи письмова), але й певні математичні 

здібності. 

В ході розв’язування текстових задач арифметичним способом в школярів 

формуються такі риси логічного мислення як критичність, самостійність мислення, 

виховується  впевненість у власних силах;   прищеплюється смак до математичної 

діяльності.  

Спільна діяльність учня та вчителя математики в ході розв’язування текстових задач 

арифметичним способом може бути налаштована як на формування знань та вмінь учнів з 

теми, так і на формування в учнів елементів математичної культури (алгоритмічного, 

логічного мислення, формування грамотної математичної мови). 
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РЕЗЮМЕ 

Чашечникова О.С., Чашечникова Л.И., Ткаченко Л.Н. Решение текстовых задач как один из 

путей формирования математической культуры. Рассмотрены понятия «математическая культура" и ее 

составляющие - математическая грамотность и навыки математического моделирования. как один из путей 

формирования математической культуры предлагается решения задач. На основе анализа работ, в которых 

рассматривается состояние математической культуры, ее составляющие и возможные пути формирования 

и развития математической культуры предложен методический подход к обучению школьников решать 

текстовые задачи с использованием арифметического способа с целью формирования математической 

культуры учащихся. В процессе совместной деятельности учителя и учащихся в ходе решения текстовых 

задач арифметическим способом у школьников формируются не только знания и умения по соответствующей 

теме, а также развиваются такие элементы математической культуры как алгоритмическое и логическое 

мышление, формируется грамотный математический язык (ученики стараются как можно четче ответить 

на заданные вопросы учителя, обосновать свои ответы), воспитывается уверенность в собственных силах, 

прививается вкус к математической деятельности.  

Ключевые слова: математическая культура, математическая грамотность, математическое 

моделирование, текстовая задача, способы решения текстовых задач, арифметический способ решения 

текстовых задач. 

SUMMARY 

O. Chashechnykova, L. Chashechnikova, L. Tkachenko. Textual problems solving as one of the ways of 

mathematical culture formation. The notion “mathematical culture” and its components  – mathematical literacy and 

mathematical modeling skills are considered. Solving the problems is proposed to be one of the ways of mathematical 

culture formation. On the basis of the analyzed works, in which the state of mathematical culture, its components and 

possible ways of its formation and development are pondered upon, methodological approach to teaching learners to 

solve textual problems applying  arithmetic method with the purpose of forming learners’ mathematical culture is 

proposed. In the process of teacher and learner common activity in the course of textual problems solving by applying 

arithmetic method, not only pupils’ knowledge and skills in the frames of the particular topic, but also such elements of 

mathematical culture as algorithmic and logical thinking, literate mathematical language are formed (learners try to 

answer teacher’s questions, explain their answers as accurately as possible), self-confidence is fostered, a stomach for 

mathematical activity is instilled. 

Key words: mathematical culture, mathematical literacy, mathematical modeling, textual problem, ways of 

textual problems solving, arithmetic way of textual problem solving. 
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ПРОБЛЕМИ МАТЕМАТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ УЧНІВ ПРОФЕСІЙНО-

ТЕХНІЧНИХ УЧИЛИЩ 

 
У статті зроблено аналіз становлення професійно-технічної освіти, виділено основні етапи її 

розвитку; визначено проблеми математичної підготовки учнів професійно-технічних училищ. Автори 
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пропонують такі шляхи вирішення цієї проблеми, як врахування психолого-педагогічних особливостей учнів у 

процесі організації навчальної діяльності; підвищення пізнавального інтересу до вивчення математики за 

допомогою професійно-орієнтованих прикладних задач; використання групової форми роботи на уроках 

математики та організації проектної діяльності в позанавчальний час. У статті наведено приклад 

прикладних задач для учнів ПТУ, що набувають робітничих професій та запропоновано тему і завдання 

учнівського проекту.  

Ключові слова: професійно-технічне училище, кваліфіковані кадри, математична підготовка, 

прикладні задачі, групова форма навчання, проектна діяльність.  

 

Постановка проблеми. Підготовка кваліфікованих кадрів набуває сьогодні 

вирішального значення для підйому економіки та входження України у світовий 

економічний простір. Ринкова економіка висуває підвищені вимоги до якості робочої сили, її 

освітнього, професійного та кваліфікаційного рівнів. Тому зростає необхідність створення 

нових моделей професійної підготовки, що вимагає комплексної змістовної перебудови 

професійно-технічної освіти (ПТО). Найбільш оптимальним напрямом такої перебудови є 

оновлення змісту навчання, застосування нових форм і методів у навчально-методичній 

роботі, пошук шляхів підвищення пізнавального інтересу, навчальної мотивації. 

Аналіз актуальних досліджень. Аналіз робіт видатних науковців (А. Веселова, 

Я. Звягільського, Ю. Зіньковського, І. Зязюна, М. Іванова, В. Кремня, О. Ляшенка, 

С. Максименка, Н. Ничкало, М. Пузанова, О. Сухомлинської, Г. Терещенка) дозволяє 

стверджувати, що у більшості праць розглядалися питання щодо становлення і розвитку 

систем підготовки робітничих кадрів з кінця XIX й до початку 80-х років XX століття. 

Окремі роботи (І. Лікарчука, С. Ніколаєнка) щодо становлення та розвитку профтехосвіти в 

Україні з’явилися в кінці ХХ – на початку ХХІ століття і стосуються окремих аспектів 

розвитку професійної освіти, а не розглядають проблему в цілому. Проте зв’язок 

математичних знань і умінь учнів з їх професійною підготовкою знайшов своє висвітлення у 

працях відомих методистів-математиків М. Махмутова, З. Слєпкань, О. Дубинчук. Вони 

акцентують увагу на розвиток в учнів професійно-технічних училищ мотивації навчальної 

діяльності, забезпечення обов’язкових результатів навчання, реалізацію професійної 

спрямованості курсу математики, використання міжпредметних зв’язків.  

Мета статті: проаналізувати сучасний стан математичної підготовки учнів 

професійно-технічних училищ, виділити основні проблеми та визначити можливі шляхи їх 

вирішення. 

Виклад основного матеріалу. Вивчення стану проблеми становлення систем 

професійної підготовки робітників в історичній, педагогічній, суспільно-політичній, 

економічній та іншій літературі, дає можливість зробити висновок, що система професійно-

технічної освіти України набула максимального розвитку у 80-ті роки ХХ століття. Дійсно, 

квітневий (1984 р.) Пленум ЦК КПРС прийняв «Основні напрями реформи загальноосвітньої 

і професійної школи». Цим документом визначалися головні завдання школи на 

перспективу: трудове виховання і професійна орієнтація школярів на основі поєднання 

навчання з продуктивною працею, підготовка кваліфікованих робітничих кадрів у 

професійно-технічних навчальних закладах (ПТНЗ), доповнення всезагальної середньої 

освіти молоді всезагальною професійною освітою. У розділі ІІ «Структура загальної 

середньої і професійної освіти» [6] було зазначено, що «випускники середньої 

загальноосвітньої школи для одержання більш високої кваліфікації вступають на однорічні 

відділення середніх професійно-технічних училищ, в середні спеціальні навчальні заклади з 

дворічним або трирічним терміном навчання і вузи. Частина з них піде працювати в народне 

господарство відповідно до трудової підготовки, отриманої в одинадцятирічній середній 

школі», «існуючі нині різні типи професійно-технічних навчальних закладів реорганізуються 

в єдиний тип навчального закладу – “Середнє професійно-технічне училище (СПТУ)” з 

відповідними відділеннями по професіях, формах і термінах навчання, залежно від рівня 

освіти вступників. Випускники дев’ятих класів навчаються в середніх професійно-технічних 
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училищах, як правило, три роки, отримуючи професію і завершуючи загальну середню 

освіту. Випускники одинадцятирічної школи для одержання більш високої кваліфікації або 

складної професії вступають на відповідні відділення середніх профтехучилищ з терміном 

навчання до одного року… . Середні професійно-технічні училища спеціалізуються на 

підготовці кваліфікованих робітників для відповідних галузей народного господарства і 

створюються на базі виробничих об’єднань, підприємств, будівництв і організацій, а в 

сільській місцевості – районних агропромислових об’єднань, радгоспів, колгоспів, 

міжгосподарських підприємств», «важливу роль у підготовці молоді відіграють середні 

спеціальні навчальні заклади (технікуми, педагогічні, медичні училища та інші). Вони 

готують кваліфікованих фахівців і організаторів первинних ланок виробництва, освіти, 

охорони здоров’я, культури, сфери обслуговування, поповнюють ряди найчисленнішого ряду 

фахівців народного господарства і одночасно беруть участь у вирішенні задач загальної 

середньої освіти».  

У 90-х роках XX ст. були проведені дослідження [7], які дали змогу визначити такі 

періоди в розвитку мережі професійно-технічних училищ, зокрема в Україні: 

- перший період – 80-ті роки XIX ст. – 1920 р.: закладена нормативна база для 

функціонування системи підготовки робітничих кадрів, масово відкриваються спеціалізовані 

професійні навчальні заклади, визначаються головні засади їхньої діяльності. Ця система в 

незмінному вигляді існувала на українських землях до 1920 року за винятком тих закладів 

освіти, діяльність яких була припинена у зв’язку з Першою світовою та громадянською 

війнами і господарською розрухою; 

- другий період – 1920-1929 рр. У цей час була створена українська освітня система, 

складовою частиною якої була система нижчої професійної освіти. Цей період закінчився 

після уніфікації освітніх систем УРСР. Проте в цей час функціонують профтехшколи, 

ремісничі училища, навчально-показові майстерні та училища. За статистикою на один 

навчальний заклад припадало 65 учнів. Але загальна кількість учнів, що навчалися у сфері 

профтехосвіти, вже перевищувала на той час удвічі дореволюційний рівень; 

- третій період – 1929-1940 рр.: підготовкою робітничих кадрів займалися 

господарські наркомати. У західних областях почала формуватися за радянською моделлю 

професійно-технічна освіта. Характерні заклади цього періоду – ремісничі та залізничні 

училища і школи фабрично-заводського навчання; 

- четвертий період – 1940-1959 рр.: була створена і працювала Державна система 

трудових резервів, яка мала на меті забезпечити стабільність та плановість підготовки кадрів; 

- п’ятий період – 1959-1991 рр. Для підготовки робітничих кадрів була утворена 

мережа єдиного типу закладів освіти – професійно-технічних училищ (ПТУ), переважна 

більшість яких перейшли на підготовку робітників із середньою освітою. Відбувся перехід 

від єдиних для всіх навчальних планів та програм. Разом з тим, саме в цей час була виявлена 

специфіка архітектури і проектування профтехучилищ, істотно відмінних від колишніх 

ремісничих училищ. З’явилися перші типові проекти універсальних будівель, розпочалося 

будівництво нових навчальних комплексів та центрів. Домінуючою особливістю тогочасного 

формування мережі профтехучилищ є поступовий перехід, починаючи з 1969 р., до нових 

типів навчальних закладів – середніх професійно-технічних училищ (СПТУ), де повинні 

готуватися кваліфіковані робітники одночасно із завершенням в них обов’язкової середньої 

освіти; 

- шостий період – розпочинається з 1991 р., з часу проголошення незалежності 

України. У цей час тривають пошуки власного шляху розбудови системи професійно-

технічної освіти, приймається перший в історії України Закон «Про професійно-технічну 

освіту» (1998 р.) [2], який зазначає, що «Професійно-технічна освіта є комплексом 

педагогічних та організаційно-управлінських заходів, спрямованих на забезпечення 

оволодіння громадянами знаннями, уміннями і навичками в обраній ними галузі професійної 
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діяльності, розвиток компетентності та професіоналізму, виховання загальної і професійної 

культури». Однак в цей час з боку державної влади відбувається зниження уваги до системи 

ПТО, погіршується загальноосвітня підготовка учнів у профтехучилищах, зменшується 

кількість абітурієнтів і як наслідок –  число випускників ПТНЗ, здійснюється перехід до 

багаторівневої ступеневої системи навчання в закладах ПТО. 

Таким чином, до 1984 р. існували різноманітні типи училищ, зокрема такі як: ФЗУ – 

фабрично-заводські учнівства, ФЗН – школи фабрично-заводського навчання, середні 

технічні училища, нижчі технічні училища, ремісничі училища, залізничні училища, ВУ – 

вище училище, ПТУ – професійно-технічне училище, індустріальні, сільськогосподарські, 

педагогічні та інші технікуми тощо. Довгий час на великих підприємствах були створені 

навчально-курсові комбінати, навчальні пункти та окремі спеціальні навчальні заклади для 

дітей-сиріт. У сільських місцевостях вели роботу школи селянської молоді, основна мета 

яких полягала в тому, щоб підготувати з сільської молоді культурних хліборобів і хороших 

громадських працівників. Проте у 1984 р. усі існуючі типи професійно-технічних навчальних 

закладів були реорганізовані в єдиний тип навчальних закладів – ,,середні ПТУ” з окремими 

професіями та визначеним терміном навчання. 

На сьогодні професійно-технічна освіта України є потужною системою як за своєю 

мережею, так і за напрямами. Дійсно, вона складається з професійно-технічних навчальних 

закладів, установ, організацій, що здійснюють або забезпечують підготовку кваліфікованих 

робітників, зокрема таких, як: професійно-технічне училище відповідного профілю, вище 

професійне училище, коледж, професійний ліцей відповідного профілю, художнє 

професійно-технічне училище, вище художнє професійно-технічне училище, училище-

агрофірма, вище училище-агрофірма, училище-завод, центр професійно-технічної освіти, 

центр професійної освіти, навчально-виробничий центр, центр підготовки і перепідготовки 

робітничих кадрів, навчально-курсовий комбінат, навчальний центр та інші типи навчальних 

закладів, що надають професійно-технічну освіту або здійснюють професійно-технічне 

навчання [2].  

Сьогодні гостро постає питання інтенсифікації навчального процесу в освітніх 

закладах, зокрема в профтехучилищах. Історично складені форми і методи навчання, які 

орієнтовані на засвоєння готових знань, виявились нездатними забезпечити формування 

здібностей особистості справлятися із всезростаючим обсягом інформації. Тому методична 

система підготовки майбутніх спеціалістів потребує розробки принципово нових підходів, 

форм та методів навчання, які повинні відповідати всім сучасним вимогам. Оновлення 

існуючих форм, методів і прийомів навчання повинно бути спрямоване на появу творчої 

роботи, яка можлива тільки за умови організації самостійної діяльності особистості. 

Великий інтерес при цьому викликає вивчення математики у професійно-технічному 

училищі, оскільки це один з базових навчальних предметів, який забезпечує вивчення інших 

дисциплін і знаходить безпосереднє застосування у трудовій підготовці майбутніх 

робітників. Проте суттєвим для вивчення математики в ПТУ є те, що в знаннях, навичках і 

уміннях учнів за програмою основної школи мають місце прогалини. У зв’язку з цим слід 

розглядати питання не лише повторення раніше вивченого матеріалу, але й вдосконалення 

організаційних форм навчання, перебудову навчального процесу на засадах колективізму та 

індивідуального підходу до учнів, встановлення міжпредметних зв’язків та зв’язків з 

виробництвом тощо.  

Серед можливих шляхів вирішення цієї проблеми можна виокремити наступні:  

- врахування психолого-педагогічних особливостей учнів при організації їх 

пізнавальної діяльності; 

- підвищення пізнавального інтересу учнів через розв’язування системи прикладних 

задач; 

- використання групової форми роботи на уроках математики; 
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- залучення учнів до участі у проектній діяльності. 

Насамперед, мова йде про врахування таких особливостей старшого підліткового 

віку, як посилене прагнення до спілкування з ровесниками, потреби в груповій суспільно 

корисній діяльності (самоствердження серед ровесників і дорослих), формування власних 

поглядів, переконань, принципів, ідеалів тощо, та психолого-педагогічних особливостей 

періоду ранньої юності, а саме: утвердження у світогляді, самоусвідомлення і 

самовизначення, прагнення індивідуальної неповторності, виявлення значно вищого, ніж у 

підлітковому віці, рівня навчальної діяльності, комунікативності, узгодження у своєму 

баченні майбутнього близької і віддаленої перспективи тощо. Дійсно, своєчасне  і  

систематичне  вивчення психофізичного розвитку особистості, мотивів поведінки і 

діяльності з урахуванням  вікових,  інтелектуальних,  фізичних та інших індивідуальних 

особливостей дає змогу виявити причини невдач та визначити шляхи підвищення 

ефективності навчання. 

За даними Державної служби зайнятості України  [3] станом на лютий 2013 р. 

найбільш гостро на ринку праці відчувається нестача кваліфікованих робітників − це 

електрогазозварники, токарі, ливарі, слюсарі, швачки, столяри, фахівці сфери будівництва, в 

основному висококваліфіковані робітники. Ці професії вимагають повної загальної середньої 

та професійно-технічної освіти чи повної загальної середньої освіти та професійної 

підготовки на виробництві. Для деяких професій, пов’язаних з виконанням робіт високої 

кваліфікації, потрібна кваліфікація молодшого спеціаліста. Як відомо, математичні 

розрахунки широко застосовують під час виробничого навчання. Тому мотивувати учнів до 

навчання в ПТУ може така інформація: середня заробітна плата робітничих кадрів [4] у 

сферах будівництва та архітектури становить 5 423 грн., виробництва – 4 204 грн., сільського 

господарства та агробізнесу – 4 541 грн., тоді як у сферах освіти та науки – 3 753 грн., 

фінансів, банку – 3 806 грн., юриспруденції – 3 686 грн. Як бачимо, в сучасних умовах життя 

робітничі професії забезпечують кращий матеріальний стан порівняно з іншими.       

Прикладна спрямованість навчання математики – це орієнтація змісту і методів 

навчання на застосування математики в техніці і суміжних науках; у професійній діяльності; 

в народному господарстві і побуті. Найбільше вона реалізується при розв’язуванні 

прикладних задач, зокрема текстових. Під прикладними задачами розуміють задачі, які 

виникають поза курсом математики і розв’язуються математичними методами і способами, 

які визначаються в шкільному курсі. Тому доцільно пропонувати учням ПТУ до розгляду 

такі задачі, які відображають ситуації промислового і сільськогосподарського виробництва, 

економіки, торгівлі, ілюструють застосування математичних знань у конкретних професіях 

людей. Числові дані в таких задачах повинні бути реальними, відповідати існуючим в 

практиці. Зміст задачі по можливості має відображати особистий досвід учнів, місцевий 

матеріал, який дозволяє ефективно показати використання математичних знань і викликати в 

учнів пізнавальний інтерес.  

Наприклад, при вивченні теми «Застосування інтеграла» доцільно запропонувати 

учням наступну текстову задачу, яка безпосередньо пов’язана з виробництвом і технікою. 

Приклад 1. Завод випускав за рік 15 000 верстатів, а потім збільшив їх випуск на 55 

верстатів щорічно. Визначити суму амортизаційних відрахувань за 10 років при нормі 

амортизації 5%, якщо вартість одного верстата становить 1 745 грн.  

Розв’язання. Випуск верстатів можна виразити формулою tV 5515000  , де t – 

кількість років. Тоді  
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Від одержаної суми знаходимо 5%, що становитиме 5,763705,0152750   грн. 
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Як бачимо, для розв’язання задачі необхідно володіти не лише математичними 

знаннями (залежність однієї величини від іншої; визначений інтеграл, первісна та правила її 

знаходження (в даному випадку – правило первісної для суми функцій); знаходження 

відсотків від числа), але й професійними, тобто знати зміст поняття «амортизаційні 

відрахування» – відрахування частини вартості основних фондів для відшкодування їх зносу, 

тобто для їх відтворення, шляхом віднесення (списання) на собівартість продукції згідно з 

існуючими нормами. 

Існує багато і інших задач прикладного змісту, які безпосередньо пов’язані з 

професіями маляра, електрика, техніка, токаря, і які слід пропонувати на уроках математики 

з метою підвищення пізнавального інтересу. Але головна задача вчителя – переконати учнів 

у тому, що для правильного розв’язання таких завдань необхідна система математичних 

знань, починаючи від поняття натурального числа до поняття похідної, інтеграла, 

знаходження найбільшого і найменшого значення функції, побудови її графіка тощо.  

Як відомо, учням буває психологічно складно звертатись за поясненнями до вчителя і 

набагато простіше – до ровесників, що зумовлено віковими особливостями учнів. Тому 

краще дати змогу учням самостійно визначати навчальні завдання, обирати раціональні 

прийоми і способи їх розв’язання, контролювати та оцінювати свою роботу. Мова йде про 

використання групової форми роботи на уроках математики. Пояснюється це тим, що в такій 

роботі слабкі учні виконують за обсягом на 20-30% більше вправ, ніж у фронтальній. Тільки 

за доцільно організованих міжособистісного спілкування, суспільно корисної діяльності, 

навчання відбувається повноцінний психічний розвиток та особистісне становлення підлітка.  

Під час вивчення курсу геометрії один з уроків теми «Тіла обертання» доцільно 

організувати у формі групової роботи учнів за такими напрямками: перерізи циліндра та 

перерізи конуса. Таким чином, учні зможуть додатково розглянути питання про переріз 

циліндра, наприклад, площиною, перпендикулярною, до його осі. Дуже важливо, щоб в учнів 

сформувалися вміння правильно виконувати зображення, пов’язані з тілами обертання, 

вміння логічно будувати хід міркувань, відстоювати власну думку. Сильніші групи можуть 

вивчити питання про конічні перерізи – еліпс, гіперболу, параболу, про їх застосування у 

техніці (міжпредметні зв’язки). Крім цього, слід переконати учнів, що тіла обертання широко 

зустрічаються і в практичній діяльності (згадати про кульові та циліндричні підшипники, їх 

застосування в техніці тощо). 

Оскільки вже у ранній юності відбувається прогресивний розвиток теоретичного 

мислення, то старшокласники мають повну здатність займатися теоретичними міркуваннями 

та самоаналізом, їх інтелект формується як цілісна структура. Вагоме значення при цьому 

має метод проектів. Цінність такого методу полягає в тому, що він сприяє розвитку 

ініціативи, самостійності, умінню планувати свою діяльність, враховує інтереси суб’єкта 

навчання, розвиває свідоме ставлення до його діяльності, і як результат – розвиток творчого 

мислення, набуття навичок та умінь проводити дослідження, інтегрувати знання, робити 

висновки, узагальнювати тощо. Основне значення суспільно корисної діяльності полягає в 

тому, що вона дає змогу учневі змоделювати реальну практику суспільних відносин, 

відповідає його потребі ввійти в активне життя суспільства. 

Можна запропонувати навчальний проект, що демонструє необхідність математичних 

знань для здобувачів робітничих професій, на тему ,,Геометрія в робочих професіях”.  

Завдання проекту полягає в тому, щоб обґрунтувати необхідність геометричних знань 

людям робітничих професій.  

Виконання такого проекту дозволяє реалізувати міжпредметні зв’язки математики з 

виробничими дисциплінами. Він спрямований на формування потреби в математичній освіті, 

підвищення мотивації до вивчення математики, розвиток вміння сприймати навколишній 

світ через геометричні асоціації.  
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Важливо переконати учнів у тому, що висококваліфікований робітник завжди буде 

користуватися попитом на ринку праці, і саме такі робітничі кадри будуть формувати в 

країні опору суспільства.  

У цілому реалізація проекту є важливим підтвердженням того, що учнівська молодь 

професійно-технічних училищ успішно може набувати як теоретичних знань, так і 

практичних вмінь та навичок з обраної професії. 

Висновки. Таким чином, в оволодінні основами математичних знань в професійно-

технічних училищах значну увагу слід приділяти як диференціації навчання, так і питанням 

організації навчального процесу, оскільки сучасна професійно-технічна освіта повинна бути 

спрямована на підготовку фахівців, здатних  використовувати новітні технології та інновації 

у виробництві в умовах постійного розвитку ринку праці. 
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РЕЗЮМЕ 

Чихар Е.С., Розуменко А.О. Проблемы математической подготовки учащихся профессионально-

технических училищ. В статье проведен анализ становления профессионально-технического образования, 

выделены основные этапы его развития, определены проблемы математической подготовки учащихся 

профессионально-технических училищ. Авторы предлагают такие пути решения этой проблемы, как учет 

психолого-педагогических особенностей учащихся в процессе организации учебной деятельности, повышение 

познавательного интереса к изучению математики с помощью профессионально-ориентированных 

прикладных задач, использование групповой формы работы на уроках математики и организации проектной 

деятельности во внеурочное время. В статье приведен пример прикладных задач для учащихся ПТУ, 

приобретающих рабочих профессий, а также предложена тема и задачи ученического проекта. 

Ключевые слова: профессионально-техническое училище, квалифицированные кадры, 

математическая подготовка, прикладные задачи, групповая форма обучения, проектная деятельность. 

SUMMARY 
O. Chihar, A. Rozumenko.  Problems of mathematical preparation of students of vocational schools. The 

article presents an analysis of the development of vocational education, with emphasis on the main stages of its 

development, problems concerning mathematical training of vocational-technical schools. The authors suggest the 

following ways to solve this problem as consideration psychological and educational characteristics of students in the 

process of training activities, increase their interest in learning mathematics using professionally-oriented applications, 

the use of group work in mathematics lessons and organizing project activities extracurricular time. This article is an 

example of applications for vocational school students, working professionals who buy and proposed topic and task 

student project. 

Key words: vocational school, skills, mathematical preparation, application tasks, group form of training, the 

project activity. 
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ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ РОЗВИТКУ ЛОГІЧНОГО МИСЛЕННЯ УЧНІВ 

КЛАСІВ СУСПІЛЬНО-ГУМАНІТАРНОГО ПРОФІЛЮ 

 
У статті відзначається, що значна кількість теорем на рівні стандарту передбачена для засвоєння 

без доведень, або ж доведення пропонується тільки для ознайомлення учнів. Розглядається потреба введення 

поняття імплікації при вивченні теорем у шкільному курсі математики в класах суспільно-гуманітарного 

профілю. Після ознайомлення учнів з поняттям імплікації у окремих класах доцільно поступово вводити інші 

поняття та закони логіки. Для підвищення рівня мотивації в процесі навчання математики у суспільно-

гуманітарних класах вчителі застосовують різні прийоми, методи та засоби активізації навчання, зокрема 

інформаційно-комунікативні технології навчання. Значна увага приділяється інтегрованим урокам, які 

розкривають широту застосування математики у повсякденному житті та формують практичну 

компетентність учнів. Навчання математики повинно бути направлено на розвиток логічного мислення для 

формування особистості учня, що сприятиме у подальшому його успішній професійній діяльності.  

Ключові слова: математика, суспільно-гуманітарний профіль, логічне мислення, практична 

компетентність, теорема, імплікація. 

 

Постановка проблеми.  Проектування процесу навчання математики у класах 

гуманітарного профілю необхідно організовувати з урахуванням особливостей учнів: 

здібностей, нахилів, їхньої мотивації тощо. Не викликає сумнівів доцільність розвитку 

логічного мислення в учнів даного профілю. Вміння абстрагувати, логічно міркувати 

потрібно будь-якій людині передусім для того, щоб стисло висловлювати думки та 

обґрунтовувати свою позицію.  

Як відомо, більшість учнів суспільно-гуманітарного профілю утруднюються під час 

логічного аналізу висунутих гіпотез, систематизації навчального матеріалу,  формулювання 

висновків тощо. Саме тому доводити математичні твердження для учнів цього профілю є 

складним заняттям.  

Одним із завдань при формуванні в учнів умінь доводити математичні твердження є 

розкриття логічної структури таких тверджень та встановлення істинності [1, с. 67]. У статті 

розглядається необхідність і встановлюється можливість введення окремих понять 

математичної логіки, у тому числі поняття імплікації, при вивченні теорем у шкільному курсі 

математики для класів суспільно-гуманітарного профілю.  

Аналіз актуальних досліджень. Проблемі методики навчання логічних понять, які 

використовуються у шкільному курсі математики, приділяли увагу відомі науковці 

методисти А.А. Столяр, І.Л. Нікольська, Л.А. Латонін та інші Реалізацію логічної складової 

при формуванні понять і доведень у навчанні математики досліджували З.І. Слєпкань, 

Г.І. Саранцев, В.М. Осинська, Н.А. Тарасенкова, Н. М. Рогановський та інші.  

Загальні аспекти доведення математичних тверджень розглядали в своїх розробках 

В. Брадіс, Є. Ляпін, М. Бескін, М. Метельський, З. Слєпкань, Л. Фрідман. Окремі питання 

доведень математичних тверджень розроблялися Г. Бевзом (методика доведень тверджень 

курсу алгебри), М. Бурдою (методика доведень тверджень курсу геометрії), З. Слєпкань 

(психолого-педагогічні основи навчання учнів доведенням) та інші [7, с. 1]. Деякі 

особливості вивчення математичних теорем і формул розглядали О.П. Коломійцев, 

Н.В. Кугай, З.О. Сердюк, В.С. Трохименко та інших.  

Проблема особливостей навчання геометрії учнів гуманітарного профілю висвітлена у 

роботах М.І. Бурди, С.В. Іванової, З.О. Сердюк, О.С. Чашечникової та інших [7; 11]. 

Мета статті – висвітлити важливість формування геометричних умінь та розвитку 

логічного мислення старшокласників для подальшого застосування у майбутній професії; 
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показати доцільність введення поняття імплікації в шкільний курс математики для учнів 

класів гуманітарного профілю.  

Виклад основного матеріалу. Роздуми про те, що математика - дуже важкий та 

нудний предмет, на жаль, часто висловлюють школярі суспільно-гуманітарного профілю 

навчання. Вважаємо, що значною мірою це обумовлено перевантаженням шкільної програми 

з математики та низькою мотивацією навчання. Саме тому навчання математики часто 

зводиться до майже механічного запам’ятовування набору формул та окремих стандартних 

прийомів розв’язування задач. При цьому вчителі нехтують доведенням більшості теорем 

або пропонують їх учням для самостійного вивчення.  

У курсі стереометрії містяться теореми, які сформульовані як у категоричній, так і в 

умовній формі. Наш досвід навчання математики свідчить, що представлення теореми у 

категоричній формі, часто заважає учням при виділенні її умови та висновку. А це є суттєвим 

при формуванні в  учнів умінь доводити теореми. Саме тому, на перших уроках стереометрії, 

на нашу думку, було б доречно ввести поняття імплікації.  

Представимо один із варіантів введення даного поняття.  

У ході вступної бесіди вчитель ознайомлює учнів з означенням поняття математичне 

висловлення, приводить приклади істинних та хибних висловлювань. Після цього 

повідомляє, що над висловленнями можна виконувати різні дії, а однією з таких дій є 

імплікація, яка дуже важлива для визначення побудови теореми. Означення імплікації 

формулюємо у такому вигляді. 

Імплікацією двох висловлень А, В називають таке висловлення А→В, яке хибне тоді і 

тільки тоді, коли А істинне, В хибне [10, 4]. Зручно знайомитись з цим поняттям на 

прикладах, які виникають у життєвих ситуаціях. Наприклад: «Якщо я приїду додому в кінці 

цього тижня, то позову своїх родичів на обід». Знайомимо учнів з таблицею істинності 

(табл.1). 

Таблиця 1 

Таблиця істинності 

А В А→В 

І І І 

І Х Х 

Х І І 

Х Х І 

 

У ході роботи над даною таблицею обов’язково виникне питання: як це з хибного 

твердження може виникнути істинне твердження? Відповідь підкріплюємо прикладами [8, с. 

22]:  

Пінгвіни – це птахи. 

Усі птахи можуть літати. 

Отже, пінгвіни можуть літати. 

Отже, припущення «Усі птахи можуть літати» хибне.  

Наводимо також приклад, який містить недостатньо інформації для зробленого 

висновку:  

У жирафа чотири ноги. 

У корови чотири ноги. 

Тому жираф вище корови. 

Однак, для учнів з гуманітарним стилем мислення досить складно «виводити назовні» 

імпліцитні логічні знання. Часто можна спостерігати, що учень вільно оперуючи ними у 

неявному вигляді, відчуває труднощі при їхній вербалізації і усвідомленні [2, с. 94]. 

Помилки в міркуваннях можуть бути приховані глибше [8, с. 23]:   
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Якщо Джо виграє у лотерею, то він може дозволити собі придбати новий 

автомобіль. 

Джо не виграв у лотерею. Тому він не зможе дозволити собі придбати новий 

автомобіль. 

Бачимо, Джо не виграв у лотерею, а значить він не може придбати автомобіль. 

Зроблений висновок здається вірним. Але він міг придбати автомобіль за свої кошти чи 

отримати спадок або взяти в борг, нам це не відомо. Тоді наше припущення буде істинно, а 

висновок  - хибним. Будь-який висновок про автомобіль, до якого ми прийдемо буде лише 

гіпотетичним, а не єдиним вірним і логічно обґрунтованим. Для учнів, які зв’язують своє 

майбутнє з психологією, політологією, юриспруденцією буде корисним вміння робити 

правильні та розумні висновки, оцінювати істинність припущень.  

У «12 книгах риторичних наставлянь»  Марк Фабій Квінтіліан писав: «…нужен 

порядок в геометрии, не нужен ли он в красноречии? Геометрия предыдущим доказывает 

последующее и известным неизвестное, не то ли же и оратор делает? Самые сильные доводы 

называются обычно геометрическим доказательством. Что же более потребно и в речи, как 

не доказательство?» [9, с. 328].  

Доведення тверджень розвиває інтелектуальні здібності та формують логічне 

мислення в учнів суспільно-гуманітарного профілю. Введення поняття імплікації в шкільний 

курс математики для учнів класів гуманітарного профілю є доцільним доповненням при 

вивченні теорем, бо учні краще розуміють структуру теореми. Головними теоремами, на наш 

погляд, залишаються теореми о двох та о трьох  перпендикулярах.  Ці теореми слід вивчати з 

доведенням, етапи якого записані на дошці, а саме: виділено, що дано, що треба довести, 

побудовано креслення, запис теореми в імплікативній формі (якщо це потрібно), пошук 

способу доведення теореми,  доведення теореми тощо.  

Згідно з сучасної програми з математики вивчення курсу геометрії на рівні стандарту 

в класах суспільно-гуманітарного направлення суттєво відрізняється від аналогічного курсу, 

що вивчають на академічному чи на профільному рівнях [6, с. 2-7]. Значна кількість теорем 

на рівні стандарту передбачена для засвоєння без доведень, або ж доведення пропонується 

тільки для ознайомлення учнів (його не треба детально аналізувати та запам’ятовувати). 

Наприклад, теореми про обчислення площ поверхонь, об’ємів геометричних тіл та ін. в курсі 

математики для класів суспільно-гуманітарного профілю пропонуються учням без доведення 

[11, с. 166]. 

 З досвіду роботи відомо, що значна кількість учнів механічно вчать текст 

твердження, не намагаючись розібратися в ньому глибше, через складність його структури.  

Наприклад, «Сума двох непарних чисел – парне число». Але замінивши категоричну 

форму запису на умовну, отримаємо простіший варіант для розуміння, а саме: «Якщо додати 

будь-яких два непарних числа, то отримаємо парне число». У цьому твердженні краще 

виділені умова та наслідок, через поняття імплікації. 

Для підвищення рівня мотивації при навчанні математики в суспільно-гуманітарних 

класах вчителя застосовують різні прийоми, методи та засоби активізації навчання. Так, 

використовують презентації, інтерактивні дошки, розповідають математичні казки, 

пропонують участь в дискусіях та в розробці навчальних проектів. Значна увага приділяється 

інтегрованим урокам. 

Інтегровані уроки розкривають широту застосування математики у повсякденному 

житті та формують практичну компетентність учнів.  

Вчитель, який викладає математику для учнів гуманітарного класу, повинний  

враховувати типові особливості таких учнів. Як відомо, серед учнів гуманітарних класів 

переважають діти з художнім та змішаним типом (за класифікацією І.П. Павлова). В них 

здебільшого наочно-образне мислення, багата уява, сильно проявляються емоції. Образи є 

основним засобом донесення матеріалу до таких учнів [5, с. 2].  
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Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Введення окремих 

понять математичної логіки, у тому числі поняття імплікації, є необхідним при вивченні 

теорем шкільного курсу математики для учнів класів суспільно-гуманітарного профілю. 

Аналіз життєвих ситуацій із застосуванням імплікації сприяє формуванню практичної 

компетентності учнів. Після ознайомлення учнів з поняттям імплікації у окремих класах 

доцільно поступово вводити інші поняття та закони логіки. Навчання математики повинно 

бути направлено на розвиток логічного мислення для формування особистості учня, що 

сприятиме у подальшому його успішній професійній діяльності.  
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РЕЗЮМЕ 

Чуприна Е.С. Особенности методики развития логического мышления учеников классов 

гуманитарного профиля. В статье отмечается, что значительное количество теорем на уровне стандарта 

предусмотрены для усвоения без доказательств, или же доведение предлагается только для ознакомления 

учащихся. Рассматривается необходимость введения понятия импликации при изучении теорем в школьном 

курсе математики в классах общественно-гуманитарного профиля. После ознакомления учащихся с понятием 

импликации в отдельных классах целесообразно постепенно вводить другие понятия и законы логики. Для 

повышения уровня мотивации в процессе обучения математике в общественно-гуманитарных классах учителя 

применяют различные приемы, методы и средства активизации обучения, в том числе информационно-

коммуникативные технологии обучения. Значительное внимание уделяется интегрированным урокам, которые 

раскрывают широту применения математики в повседневной жизни и формируют практическую 

компетентность учащихся. Обучение математике должно быть направлено на развитие логического 

мышления для формирования личности ученика, способствовать в дальнейшем его успешной 

профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: математика, общественно-гуманитарный профиль, логическое мышление, 

практическая компетентность, теорема, импликация.  

SUMMARY 

E. Chuprina. Specific features of logical thinking development methodology for pupils of social 

humanities specialization classes.  It is stated in the article that a significant number of the theorems on the level of a 

standard is stipulated for being learned without being proved, or the proof is offered to learners for informational 

purposes only. The need in introduction of the notion “implication” in the process of studying the theorems in the 

school course of mathematics of social humanities specialization classes is considered. Once the pupils in certain 

classes are acquainted with the notion “implication”, it is reasonable to gradually introduce other notions and laws of 

logics. In order to increase motivational level in the process of teaching mathematics in social humanities 

http://conf.vntu.edu.ua/humed/2008/txt/Panishewa.php
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specialization classes, teachers apply various techniques, methods and means of learning enhancement, information 

communicative teaching technologies, in particular. Much attention is paid to the integrated classes that reveal the 

width of mathematics application in everyday life and form practical pupils’ competence. Mathematics teaching should 

be directed to the logical thinking development for shaping pupil’s individuality that will contribute in future to his 

successful professional activity. 

Keywords: mathematics, social humanities specialization, logical thinking, practical competence, theorem, 

implication. 
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МОЖЛИВОСТІ АКТИВІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ 

КЛАСІВ ГУМАНІТАРНИХ ПРОФІЛІВ У ХОДІ ПОЗАКЛАСНОЇ РОБОТИ З 

МАТЕМАТИКИ 

 
Обґрунтовується доцільність організації позакласної роботи учнів класів гуманітарних профілів у 

процесі навчання математики через проведення математичного конкурсу саме для цих учнів, оскільки 

математичні конкурси відіграють незаперечну роль у формуванні рис творчої особистості. У статті 

виокремлено цілі, завдання і принципи організації та проведення цього конкурсу, наведено різні типи завдань, 

що пропонуються учасникам конкурсу для розв’язування. У статті наведено аналіз одержаних відповідей від 

учасників конкурсу до завдань. Поступово учні класів гуманітарних профілів залучаються до позакласної 

роботи з математики, відкриваються можливості для її організації та проведення. У висновках зазначено, що 

на сучасному етапі особливою популярністю користуються Інтернет-олімпіади з математики, в ході 

наукового дослідження автором розробляється концепція проведення Інтернет-олімпіади з математики для 

учнів класів гуманітарних профілів. 

Ключові слова: позакласна робота з математики, творча особистість, учні класів нематематичних 

профілів, математичний конкурс. 

 

Постановка проблеми. Органічною частиною навчально-виховного процесу у школі 

є позакласна робота, зокрема, з математики. Загальновідомо, що використовуючи зміст, 

різноманітні форми і методи навчальної позакласної роботи, вчителі математики формують 

та розвивають цікавість до математики, поглиблюють та розширюють знання з математики, 

розвивають математичне мислення та творчі здібності учнів. Різноманітним аспектам 

позакласної роботи з математики присвячено значний фонд психолого-педагогічних та 

методичних досліджень. Проте залишається відкритим питання доцільності організації та 

проведення позакласної навчальної роботи з учнями старшої профільної школи у ході 

вивчення непрофільних для них дисциплін. Тому є актуальною на сучасному етапі 

реформування вітчизняної системи освіти проблема позакласної роботи з математики з 

учнями-гуманітаріями. 

Аналіз актуальних досліджень. Питання форм та методики проведення позакласної 

роботи з математики висвітлюються у працях Балка М.Б., Балка Г.Д., Гусева В.А. та інших. 

Серед форм позакласної роботи виокремлюють [1; 2; 5] функціонування математичних 

гуртків, проведення тижнів математики, математичних вечорів, вікторин, конкурсів, 

турнірів, шкільних математичних олімпіад, учнівських наукових конференцій, організацію 

випусків математичної преси (класна і шкільна математичні газети, бюлетені, стенди) тощо.  

Традиційно вважають, що діяльність вчителя математики з організації та проведення 

позакласної навчальної роботи у старшій школі має бути спрямована саме на «учнів-

математиків», враховувати їх інтереси і нахили, оскільки така діяльність сприяє розвитку 

математичних здібностей цих учнів, формує навички науково-дослідницького характеру, 

виховує високу культуру математичного мислення, розвиває у учнів уміння самостійно і 

творчо працювати з навчальною і науково-популярною літературою з математики, розширює 
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і поглиблює уявлення учнів про практичне значення математики в техніці і практиці тощо [1; 

5].  

Зменшення уваги вчителів математики до організації позакласної роботи з учнями 

класів гуманітарних профілів обґрунтовується іншою спрямованістю інтересів цих учнів, 

високим рівнем завантаженості профільними предметами, відсутністю часу відвідувати 

гурткові заняття з математики на противагу таким заняттям з профільних предметів, 

відсутністю необхідності у цих учнів  поглиблювати та розширювати знання з математики 

тощо.  

Так, за результатами анкетування, проведеного нами серед учнів класів гуманітарних 

профілів, 78 % опитаних не відвідують жодних додаткових занять з математики та не беруть 

участь у позакласній роботі з математики, серед причин вказуючи відсутність: часу (26 %), 

зацікавленості (26 %), необхідності їх відвідування (44 %), відсутність такої роботи у школі 

взагалі (37 %).  

Проте, на думку Чашечникової О.С. [9], необхідно максимально використовувати 

можливості навчання математики з метою розвитку творчої особистості учнів незалежно від 

обраного ними профілю навчання, що базується на універсальності  психологічних 

закономірностей, які керують творчими процесами у всіх сферах діяльності. Тому 

організація позакласної роботи з математики для «нематематиків» сприяє більш ефективній 

творчій діяльності учнів у процесі розв’язування проблемних завдань з предметів 

«профільного ядра».  

Мета статті – проаналізувати можливості організації та проведення позакласної 

роботи з математики серед учнів класів гуманітарних профілів. 

Виклад основного матеріалу. Для учнів класів гуманітарних профілів знання та 

вміння, отримані ними на уроках математики, часто залишаються пасивними, не 

застосовними ні у ході вивчення інших предметів, ні у повсякденному житті. Спираючись на 

аналіз основних форм позакласної роботи з математики, досвід колег та власний досвід 

роботи вчителем математики у класах гуманітарних профілів, психолого-педагогічні 

особливості учнів-гуманітаріїв [10], незаперечну роль математичних конкурсів та олімпіад у 

формуванні таких рис творчої особистості, як самоаналіз, кмітливість, вдумливість, добре 

розвинені розумові здібності, високий рівень концентрації уваги, творча інтуїція, здатність 

бачити проблему в різних ракурсах, прагнення до успіху, досягнення мети [6] вважаємо, що 

саме дистанційні математичні конкурси можуть і мають бути провідною формою 

позакласної роботи для учнів-гуманітаріїв у ході вивчення математики. 

Посилаючись на мету та завдання математичних олімпіад [3; 4; 5], вважаємо, що у 

ході їх проведення виникає деяка неоднозначність.  

З одного боку, необхідність розвитку пізнавального інтересу учнів до математики,  

залучення їх до позакласних занять з предмету передбачає загальнодоступний характер 

участі в олімпіаді, а з іншого, – високий рівень складності запропонованих на математичних 

олімпіадах завдань, – передбачає доступність їх розв’язування обмеженій кількості 

учасників, саме здібних до математики. Окрім традиційних олімпіад, проводяться 

математичні турніри, конкурси. Зокрема, саме в Сумах зародилася традиція проведення 

Турніру Юних Математиків, що отримав статус Всеукраїнського. Проте, турніри також 

розраховані, перш за все, на учнів класів з поглибленим вивченням математики, а одна з 

основних їх цілей – пошук талановитих юних математиків. Відповідно, пропоновані 

завдання мають високий рівень складності. Але учні, що обрали класи нематематичних 

профілів, успішно вивчають профільні предмети, а математичні знання, як невід’ємний 

компонент загальної культури сучасної людини, опановують на рівні стандарту. 

Міжнародний конкурс «Кенгуру», конкурс «Золотий ключик» (на базі Донецького 

національного університету) розраховані на більш широку аудиторію, спрямовані на 

розвиток в учнів пізнавального інтересу, на активізацію їх пізнавальної діяльності при 
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вивченні математики. Більшість пропонованих завдань вирішуються не за рахунок глибокого 

знання математики, а завдяки кмітливості, умінню логічно мислити. Проте, стаючи старшим, 

учні, що вчаться у класах нематематичних профілів, або не беруть участі в математичних 

конкурсах і олімпіадах, або їх участь обмежується першими турами.  

Тому виникла ідея проведення в рамках відкритого проекту «Математика для всіх» 

дистанційного конкурсу з математики для учнів класів нематематичних профілів 

«Математика для всіх: інтелект – творчість – математика». Запропонований конкурс – це, 

перш за все, добровільні змагання, що реалізують бажання учнів перевірити свої сили у 

математиці. Конкурс зорієнтовано на формування інтересу учнів класів нематематичних 

профілів до математики, розвиток їх пізнавальних здібностей, пам’яті, уваги, ініціативи, 

самостійності, креативності мислення, формування вмінь розв’язувати нестандартні 

завдання, раціональну організацію вільного часу учнів через залучення їх до позакласних 

занять з математики.  

У ході дослідження нами було проведено порівняльну характеристику мети, завдань, 

шляхів проведення математичних олімпіад, конкурсу «Кенгуру» та запропонованого нами 

конкурсу, а відповідні відомості систематизовано у вигляді таблиці (табл. 1.) [7; 8]. 

 

Таблиця 1 

 

Порівняльна характеристика математичних олімпіад та конкурсів  

Назва 

             конкурсу 

 

Характеристика 

Математичні 

олімпіади 
«Кенгуру» 

«Математика для 

всіх» 

Цілі проведення 

пошук здібних до 

математики дітей, 

розвиток ініціативи, 

самостійності, 

креативності 

мислення, 

формування умінь 

розв’язувати 

нестандартні 

завдання 

розвиток в учнів 

зацікавленості до 

вивчення 

математики, 

активізація їх 

пізнавальної 

діяльності при 

вивченні математики 

формування 

інтересу учнів 

класів 

нематематичних 

профілів до 

математики, 

розвиток їх 

пізнавальних 

здібностей, пам'яті, 

уваги 

Контингент 

учасників 

учні класів з 

поглибленим 

вивченням 

математики 

учні 2-11 класів всіх 

профілів 

учні класів 

нематематичних 

профілів 

Характер 

завдань 

завдання 

відповідають 

високому рівню 

складності, є 

нестандартними, 

вимагають глибоких і 

широких знань, 

навичок і умінь  

завдання носять 

логічний характер і 

не передбачають 

необхідності 

високого рівня 

навчальних досягнень 

учнів з математики 

завдання 

орієнтовані на 

рівень 

математичної 

підготовки, 

інтереси, 

схильності і 

здібності учнів-

гуманітаріїв 

Особливості 

підготовки 

учнів до участі 

відвідування 

факультативів і 

спецкурсів з 

відвідування 

математичних 

кружків, позакласна 

самостійна робота з 

літературою, 

консультації 
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математики робота з 

розв’язування 

аналогічних завдань 

Форма участі очна очна заочна 

 

Серед основних цілей та завдань конкурсу виокремлюємо [6]: 

 активізацію пізнавальної діяльності учнів класів нематематичних профілів на 

уроках математики та у позакласній роботі;  

 підвищення інтересу учнів класів нематематичних профілів до вивчення 

математики, прищеплення широким колам учнівської молоді навичок творчої, дослідницької 

роботи; 

 формування та розвиток мотивації пізнавальної діяльності учнів класів 

нематематичних профілів на уроках математики; 

 підвищення рівня знань, навичок та умінь учнів класів нематематичних профілів з 

математики;  

 залучення учнів класів нематематичних профілів до позакласної роботи з 

математики;  

 впровадження у навчальний процес прийомів і методів навчання, що враховують 

особливості учнів класів нематематичних профілів; 

 систематичне спонукання учнів до власних відкриттів, до перевірки своїх сил у 

розв’язуванні математичних завдань;  

 виховання в учнів наполегливості у подоланні труднощів; 

 формування творчої, активної, впевненої у власних силах особистості, здатної до 

самовдосконалення тощо. 

Організація та проведення конкурсу здійснюється відповідно до наступних принципів 

[6]:  

 відкритість (можливість участі у конкурсі учнів різних класів, різних вікових 

груп, з різним інтересами, нахилами та здібностями);  

 доступність (орієнтація конкурсу на рівень освітньої підготовки з математики, 

інтереси, нахили та здібності учнів класів нематематичних класів);  

 гнучкість та динамічність (змісту й форм організації конкурсу);  

 прикладна спрямованість та проблемність (орієнтація на переважне значення 

теоретичних знань для розв’язування практичних проблем та прикладних завдань);  

 довготривалість та дистанційність (такі терміни та форма організації конкурсу є 

оптимальними для учнів класів нематематичних профілів, зважаючи на невелику кількість 

годин, відведених на вивчення математики у цих класах);  

 стимулювання внутрішніх сил (участь учнів класів нематематичних профілів у 

конкурсі сприятиме перетворенню зовнішнього впливу вчителів математики, орієнтованого 

на формування загальної математичної культури учнів, у внутрішні надбання учнів);  

 оптимальність (орієнтація конкурсу на учнів класів нематематичних профілів не 

означає невисокий рівень складності завдань, завдання враховують психолого-педагогічні 

особливості цих учнів та принципово відрізняються від завдань математичних олімпіад та 

турнірів). 

Коло учасників конкурсу регламентується учнями класів нематематичних профілів, 

проте у конкурсі мають право брати участь всі учні, що мають на те бажання. Доцільним є 

довготривалий термін проведення конкурсу, що дозволяє пропонувати учасникам завдання 

пошуково-дослідницького, творчого, нестандартного характеру. У конкурсі створені рівні 

умови для учасників, учням надано можливості проявляти індивідуальні нахили. 

Організовуючи конкурс, ми прагнули, аби учні відчували позитивні емоції, деяку гордість 
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від того, що, навчаючись у класах нематематичних профілів, беруть участь у математичному 

конкурсі, розв’язують нестандартні завдання. 

У ході підготовки завдань для проведення конкурсу ми орієнтувались не тільки на 

нестандартність завдань, але й на рівень учасників змагань, тобто добирали завдання 

відповідно до загального математичного рівня розвитку учнів класів нематематичних 

профілів. Виконання цих завдань має надавати учням впевненості у своїх силах, не 

відштовхувати їх від занять математикою. 

Завдання математичної олімпіади для учнів класів нематематичних профілів мають 

бути спрямовані на формування та розвиток здатності застосовувати знання і вміння, що 

відповідають програмі з математики рівня стандарту, до розв’язування нестандартних 

завдань і, що дуже важливо, на запобігання відмови від розв’язування завдання, які 

незвично, нешаблонно сформульовано.  

Серед завдань конкурсу, що враховують специфіку учнів-гуманітаріїв, можна 

звернути особливу увагу на завдання, спрямовані на формування умінь застосовувати 

знання, отримані на уроках математики, в конкретних ситуаціях (завдання прикладного 

характеру, зокрема, завдання на використання статистичних методів в мовознавстві, на 

проведення статистичних досліджень); на підвищення інтересу гуманітаріїв до вивчення 

математики (завдання історичного характеру; питання, пов'язані з біографіям видатних 

математиків); на підвищення самостійності, розвиток творчого мислення учнів (скласти 

завдання, навести приклад з повсякденного життя, що ілюструє застосування математики; 

опис математичної ситуації іноземною мовою, створення презентацій, мультфільмів, віршів, 

малюнків, моделей на задану тематику) тощо [6; 8]. 

Наприклад, з розв’язуванням завдання: «Проведіть опитування на задану тему, 

визначте моду та медіану отриманої вибірки та проаналізуйте отримані дані: «Моя улюблена 

тема курсу алгебри 10 класу», «Моя улюблена геометрична фігура» впоралася переважна 

більшість учасників конкурсу. 

Проте, при розв’язуванні завдань на розвиток пам’яті, уваги, спостережливості тощо, 

зокрема, задач логічного характеру, учні часто допускали помилки. Наприклад, 

запропоновано завдання «Уявіть, що ви – відомий математик. Ви побачили інопланетний 

корабель. Опишіть його якомога детальніше, але з точки зору математика, використовуючи 

математичні терміни, факти, опис геометричних фігур тощо». Були одержані такі відповіді: 

«… Цей об’єкт нам нагадував піраміду, що складалася з таких фігур: низ являв собою якийсь 

квадрат, на верхній основі якого був розміщений еліпс … Над ним розміщувався циліндр, в 

нижній частині якого були колоподібні отвори …». 

Наприклад, на формування умінь обґрунтовувати, доводити свою точку зору, 

вибирати раціональний шлях розв’язування завдання серед декількох запропонованих, 

спрямоване завдання: «Вираз 




tgtg

tg

2
 спростити двома способами: 1) виразивши всі 

функції через синус та косинус аргументу α; 2) виразивши всі функції через тангенс 

аргументу α. Оберіть з двох способів, на вашу думку, більш раціональний та економний. 

Обґрунтуйте свій вибір». Учні по-різному обґрунтовували раціональність обраного способу, 

наприклад: «Другий спосіб коротший, але перший передбачав використання більш 

поширених формул, що й робить його більш простим» [8]. 

Доцільно також і самих учнів класів нематематичних профілів залучати до підбору і 

складання завдань для конкурсу. Разом з тим учні набуватимуть досвіду самостійної роботи з 

літературою, це надасть змогу розширити й поглибити знання учнів, наблизити їх до 

проблем сучасної науки. У учнів вироблятиметься вміння відбирати з великої кількості 

матеріалу потрібний саме для даної теми, генерувати ідеї та висувати гіпотези. Наприклад, 

одним з учасників конкурсу (Чередніченко О.С., Білопільська СШ І-ІІІ ступенів № 1) було 

запропоновано завдання до теми «Чотирикутники»: «Сова розклала сливи у вигляді 
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квадрата. Покажіть сові, що їх можна розмістити у вигляді двох рівносторонніх трикутників, 

щоб сторона одного з них дорівнювала стороні квадрата, а другого – на одиницю менша». 

Цікаво, що у тексті завдання не вказано кількість слив, що утворюють сторону квадрата, але 

завдання ілюструється малюнком, де сливи розкладено у вигляді квадрата розміром 5×5. Як 

бачимо, у даному випадку «спрацьовують» психолого-педагогічні особливості мислення 

учнів-гуманітаріїв на наочно-образній основі. 

Доцільним є максимальне використання можливостей інформаційно-комунікаційних 

технологій в ході проведення конкурсу. Використання комп'ютера часто робить посильним 

для учнів класів нематематичних профілів розв’язування тих завдань, методами 

розв’язування яких вони з об'єктивних причин володіють не в достатній мірі (або не 

володіють зовсім).  

Наприклад, при розв’язуванні завдання «Визначити, скільки дійсних коренів має 

рівняння 11arccos
2 2  xx


» учасникам рекомендовано використовувати будь-який 

відповідний педагогічний програмний засіб, досвід роботи з яким вони мають (зокрема, 

Gran1) [8].  

З метою реалізації в процесі проведення олімпіад з математики діагностики розвитку 

творчого мислення учнів класів нематематичного профілю доцільно до завдань пропонувати 

коментарі та вказівки [6].  

Наприклад, для розв’язування завдання «Визначте, при яких значеннях параметра а 

задане рівняння (а – 2)х2 + (4 – 2а)х + 3 = 0 має єдиний розв’язок. Якщо виконання завдання 

викликає труднощі, скористайтеся підказкою» учням пропонувалася підказка: «Лише при 

2а ≠ 0 (тобто  а ≠ 0) маємо квадратне рівняння. Інакше при а = 0 отримаємо лінійне рівняння 

– 4х + 1 = 0.  Так маємо одне із значень параметра а. При а ≠ 0. Умова існування єдиного 

кореня D = 0. Відповідь: а1 = −
1

2
, а2 = 2, а3 = 0». 

Зауважимо, що при оцінюванні конкурсних робіт за кожне завдання має виставлятися 

дві оцінки: безпосередньо за правильність розв’язування завдання та за оригінальність 

запропонованого розв’язування. Наприклад, при розв’язуванні попереднього завдання учні 

отримували 1 бал, якщо завдання розв’язане правильно, і 0 балів, якщо допущено помилки. 

При оцінюванні оригінальності запропонованого розв’язування учні отримують ще 1 

додатковий бал, якщо використано інші способи розв’язування завдання, окрім наведеного у 

підказці. Саме наявність другого показника у оцінюванні завдань дозволить не втратити за 

масовістю конкурсу творчих дітей, з оригінальним, нестандартним мисленням. 

Висновки. Перед вчителями математики, які працюють в класах нематематичних 

профілів, стоїть важливе завдання: зацікавлюючи учнів своїм предметом, розвивати їх творче 

мислення. Пропонування учням зауважень до розв’язувань завдань конкурсу, колективне 

обговорення у формі евристичної бесіди дозволяє розширити коло учнів-гуманітаріїв, які 

працюють над нестандартними завданнями з математики; сприяє підвищенню рівня завдань, 

які вони спроможні виконувати з мінімальною допомогою зовні. Поступово учні класів 

гуманітарних профілів залучаються до позакласної роботи з математики, відкриваються 

можливості для її організації та проведення.  

Сьогодні особливою популярністю користуються Інтернет-олімпіади з математики. 

Звичайно, головним мінусом таких олімпіад є неможливість визначити рівень самостійності 

виконання завдань. Проте у ході навчання математиці учнів-гуманітаріїв це не є 

визначальним чинником. Позитивний момент – саме особиста пізнавальна ініціатива, яку 

гуманітарій проявляє, беручи участь в такому конкурсі, оскільки це відбувається не з 

примусу (не за вказівкою) вчителя математики. Нами в ході дослідження розробляється 

концепція проведення Інтернет-олімпіади з математики для учнів-гуманітаріїв. 
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РЕЗЮМЕ 

Шишенко И.В. Возможности активизации познавательной деятельности учащихся классов 

гуманитарного профиля в ходе внеклассной работы по математике. Обосновывается целесообразность 

организации внеклассной работы учащихся классов гуманитарных профилей в процессе обучения математике 

через проведение математического конкурса именно для этих учеников, поскольку математические конкурсы 

играют неоспоримую роль в формировании творческих черт личности. В статье выделены цели, задачи и 

принципы организации и проведения этого конкурса, приведены различные типы задач, которые предлагаются 

участникам конкурса для решения. В статье приведен анализ полученных ответов от участников конкурса к 

заданиям. Постепенно учащиеся классов гуманитарных профилей привлекаются к внеклассной работы по 

математике, открываются возможности для ее организации и проведения. В заключении указано, что на 

современном этапе особой популярностью пользуются Интернет-олимпиады по математике, в ходе научного 

исследования автором разрабатывается концепция проведения Интернет-олимпиады по математике для 

учащихся классов гуманитарных профилей. 

Ключевые слова: внеклассная работа по математике, творческая личность, учащиеся классов 

нематематических профилей, математический конкурс. 

SUMMARY 

I. Shyshenko. Possibilities of pupils’ in humanities specialization classes cognitive activity enhancement 

in the course of performing extracurricular work in mathematics. Appropriateness of extracurricular work 

organisation for pupils in humanities specialization classes in the process of teaching mathematics by conducting 

mathematical contest for these pupils in particular, as mathematical  contests play an indisputable role in shaping the 

traits of the creative personality. Aims, tasks and principles of this contest organization and conduction are 

distinguished, various types of problems for solution are suggested to the contest participators. Analysis of 

participators’ responses to the problems is given in the article. Gradually, the pupils in humanities specialization 

classes get involved into extracurricular work in mathematics, the possibilities for its organization and conduction are 

revealed. In the conclusions, Internet Olympiads in Mathematics are noted to be especially popular at present, in the 

course of scientific research the concept of the Internet Olympiad in Mathematics conduction for pupils that major in 

humanities is being elaborated by the author. 

 Keywords: extracurricular work in mathematics, creative personality, pupils of non-mathematical 

specialization classes, mathematical contest. 
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