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ВИКОРИСТАННЯ ПРАКТИЧНИХ РОБIТ
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
Важлива умова вдосконалення викладання математики — посилення її практичної спрямованостi. Одним iз шляхiв вирiшення цього питання є формування в учнiв практичних
умiнь та навичок. У статтi розглядаються питання вдосконалення викладання математики шляхом впровадження в роботу практичних робiт. Висвiтлюються рiзнi форми i методи
проведення таких робiт на уроках математики.
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Вступ
На часi — новi кардинальнi змiни в освiтi. Усi ми ознайомленi з Концепцiєю реформування загальної середньої освiти «Нова українська школа». Цим
документом передбачається масштабна конструктивна та змiстовна перебудова української системи освiти, якiсне наближення до європейських зразкiв.
Серед головних задач освiтян багато орiєнтирiв на розвиток в учнiв активностi та предметної компетентностi. Важлива умова пiдвищення математичної
компетентностi учнiв — посилення її практичної спрямованостi.

Основна частина
Однiєю з форм навчання математики, яка сприяє пiдвищенню цiнних графiчних i обчислювальних навичок i вмiнь, необхiдних для конструювання
i практичної дiяльностi, є практичнi роботи. Така форма роботи на уроках математики дозволяє учню усвiдомити основнi математичнi залежностi
мiж величинами; ознайомитися з вимiрювальними iнструментами та їх застосуванням на практицi; встановити зв’язок мiж рiзними роздiлами курсу
математики та iншими предметами [2].
При виконаннi практичних завдань учнi проводять мiнi дослiдження, тобто долучаються до дослiдницької дiяльностi: висувають гiпотезу, аналiзують
зв’язок мiж величинами, проводять порiвняння i перевiряють гiпотезу, вчаться робити висновки. Використання у навчальнiй дiяльностi таких робiт
формує навички застосовування отриманих знань на практицi i в повсякденному життi, розвиває пiзнавальний iнтерес до предмету, урiзноманiтнює
навчальний процес, розкриває математику нi як абстрактну вiд повсякденного життя науку, а як прикладну науку для вирiшення життєвих задач.
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На уроках математики необхiдно пропонувати учням рiзнi види самостiйної дiяльностi. Здатнiсть розмiрковувати, аналiзувати, будувати плани,
створювати проєкти — дуже важливi вмiння, якi допоможуть у подальшому
самостiйно приймати рiшення. Пiд самостiйною навчальною роботою звичайно розумiють будь-яку органiзовану вчителем активну дiяльнiсть учнiв,
спрямовану на виконання поставленої мети в спецiально вiдведений для цього час [1]. Самостiйна робота рiзноманiтна за своїми видами i формами, але
з точки зору внеску у формування ключових компетенцiй видiляють такий
її вид як практична робота.
Характерними особливостями практичних робiт є наступнi:
– обчислювальна обробка результатiв вимiрювань за допомогою необхiдних формул i порiвняння результатiв вимiрювань i обчислень;
– використання креслярських, вимiрювальних i обчислювальних iнструментiв, приладiв;
– застосування таблиць, довiдкової лiтератури;
– складання таблиць, якi вiдображають функцiональну залежнiсть двох
змiнних величин того чи iншого процесу;
– побудова графiкiв.
Практичнi роботи не тiльки посилюють практичну спрямованiсть навчання, але i сприяють мiцному, неформальному засвоєнню нового навчального
матерiалу. До практичних занять слiд вiднести тi самостiйнi роботи учнiв,
якi виконуються за допомогою спостережень, порiвнянь, вимiрювальних i обчислювальних iнструментiв, складання таблиць, побудови графiкiв з метою
встановлення нових математичних закономiрностей, понять. Найважливiшою
методичною проблемою, що вирiшується в процесi виконання практичних робiт, є розвиток обчислювальної культури учнiв.
Проведення практичних робiт включає в себе наступнi етапи:
1. Постановка теми роботи i визначення мети.
2. Визначення порядку роботи або окремих її етапiв.
3. Безпосереднє виконання роботи учнями та контроль вчителя за ходом
занять i дотримання технiки безпеки.
4. Пiдведення пiдсумкiв роботи, формулювання основних висновкiв.
Факти, якi учнi отримують у результатi самостiйної експериментальної
роботи, довше утримуються в пам’ятi та допомагають учням краще засвоїти складний теоретичний матерiал. Виконувати практичнi роботи (завдання)
можна iндивiдуально або групою. Iндивiдуальна робота формує умiння правильно, охайно й чiтко виконувати малюнки, проводити обчислення. Групова
робота формує ще й умiння i навички комунiкативного характеру.
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Практичнi роботи можуть бути органiзованi як у класi, так i заданi додому. Залежно вiд обсягу та змiсту матерiалу такий вид роботи може бути
органiзований на цiлий урок, на частину уроку або заданий у виглядi домашнього завдання (в останньому випадку на наступному уроцi обговорюються
результати, отриманi учнями вдома). Першi практичнi роботи в 5 класi бажано проводити тiльки в класi. Вони повиннi бути нетривалими, їх необхiдно
виконувати разом з учнями.
У 5–6 класах багато практичних робiт безпосередньо пов’язаних з геометричними темами: «Прямокутник i його площа», «Коло», «Кут. Види кутiв.
Побудова кута», «Масштаб», «Трикутник. Види трикутникiв», «Прямокутний паралелепiпед» та iншi. Так, наприклад, в 6 класi при вивченнi формул
довжини кола, площi круга урок обов’язково проходить з використанням практичної роботи. Учнi за допомогою звичайної нитки i лiнiйки вимiрюють
довжину кола, дiаметр. Самостiйно виконуючи дiлення отриманих величин,
приходять до висновку, що хоча кола були рiзними, вiдповiдь виходить у всiх
практично однаковою.
Таким чином, самостiйно визначивши число «пi» i залежнiсть мiж величинами, в учнiв уже не виникають труднощi при розв’язуваннi завдань,
пов’язаних з формулами довжини кола i площi круга (Приклад 1).
6 клас
Тема. Довжина кола.
Мета. Виміряти довжину кола. Обчислити відношення довжин кіл до діаметрів. Визначити
число π
Обладнання: циліндри або склянки різного діаметри (розміру), нитка, лінійка.
Хід роботи
1. Будуємо коло, радіус якого дорівнює 2 см.
2. Ставимо ручкою відмітку на нитці в тій точці, у якій нитка
збігається зі своїм початком.
3. Розгортаємо нитку та вимірюємо її довжину до відмітки. Ця
довжина дорівнює довжині кола.
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4. Виміряйте діаметри кіл даних фігур.
5. Обчисліть відношення довжин кіл до діаметрів.
Довжина кола, С
Діаметр кола, d

2

'І

Відношення довжини
кола до діаметра, C/d

Висновок. Довжина кола приблизно у ____ рази більша за його діаметр.
За скільки часу можна облетіти на літаку Землю вздовж екватора на висоті 10 км,
рухаючись зі швидкістю 1200 км/год? Результат округліть до 0,1 год. (Радіус
екватора наближено дорівнює 6370 км).

Рис. 1: Приклад 1
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Практичнi роботи можуть бути проведеними на рiзних видах уроку. На
уроцi ознайомлення з новим матерiалом можуть бути проведенi практичнi
роботи, пiсля виконання яких можна висловити певне припущення, гiпотезу
про залежнiсть мiж величинами. Учням надається можливiсть самостiйно
зробити висновок про той або iнший математичний факт.
Пiд час проведення уроку закрiплення вивченого матерiалу можна запропонувати учням роботу, в якiй вимагається застосувати знання для вирiшення певного практичного завдання. Таким чином, учнi згадують вже вивченi
факти i застосовують їх на практицi.
Одним iз засобiв пiдвищення активностi учнiв є практичнi роботи, пов’язанi з побудовою моделi фiгури: побудувати модель фiгури, про яку йдеться
в задачi, або використовувати для її розв’язування результати вимiрiв елементiв даної моделi.
Як приклади можна навести в 5 класi тему «Прямокутний паралелепiпед. Куб. Пiрамiда»; в 11 класi «Пiрамiда. Дослiдження положення висоти в
деяких видах пiрамiд».
Перед початком роботи необхiдно пояснити учням, скiльки часу придiляється виконанню роботи, якi вимоги до її оформлення. До кожної роботи
складено опис, в якому зазначенi: тема, мета роботи, назва необхiдного обладнання, iнструменти, схема оформлення.

Висновки
При виконаннi практичних завдань на уроках математики учнi вчаться
робити логiчнi висновки, розвивають iнтуїцiю, отримують навички експериментальної роботи, розвивають умiння поводитися з приладами, самостiйно
робити висновки до отриманих дослiдних даних, вчаться працювати з iнтерактивними моделями. Це дозволяє бiльш глибоко i повно засвоювати
теоретичний матерiал.
Проведення практичних робiт з учнями урiзноманiтнює уроки математики; пiдвищує активнiсть i самостiйнiсть учнiв на уроцi; сприяють пiдвищенню
якостi знань учнiв з математики; робить абстрактнi теоретичнi положення
зрозумiлими, доступними, наочними.
Пiд час правильно органiзованої роботи виховується культура працi (вмiння органiзувати робоче мiсце, утримувати його й iнструменти в порядку).
Витончено виконана робота сприяє розвитку почуття краси, задоволеностi
вiд виконаної роботи.
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I.V. Bibikova
Institution of General Secondary Education №9, Toretsk, Donetsk region, Ukraine.
Use of practical tasks at Mathematic lessons
The important requirement of mathematics teaching improving is the reinforcement of its practical orientation. One way of resolving this issue is having pupils acquire some practical skills and abilities. This article comprises the
questions of improving math teaching by introducing to the work process some
practical assignments. The diﬀerent forms and methods of holding such works at
mathematics lessons are also considered here.
Keywords: school mathematics course, applied orientation, practical assignments.
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