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ЗАСТОСУВАННЯ ЗАДАЧ ПРАКТИЧНОГО ЗМIСТУ
ПРИ ВИВЧЕННI
КУРСУ МАТЕМАТИКИ 5-6 КЛАСIВ
У статтi розкрито значущiсть задач практичного змiсту в процесi навчання математики; висвiтлено результати аналiзу пiдручникiв математики для 5-6 класiв на предмет
наявностi задач практичного змiсту; запропоновано iнновацiйнi методи навчання, якi
допоможуть урiзноманiтнити та «осучаснити» процес навчання математики в школi; наведено приклади завдань до кожного iз запропонованих методiв навчання.
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Вступ
Реформування системи освiти, iнновацiйний розвиток технологiй та iншi
змiни в суспiльному життi обумовлюють формування сучасної школи, яка не
тiльки дозволяє набувати учням новi знання, але й вчить їх цi знання використовувати для виконання власних iндивiдуальних i професiйних завдань.
Головнi положення щодо розвитку освiтнього процесу в Українi викладенi
в Законах України «Про освiту» (2017 р.), «Про повну загальну середню
освiту» (2020 р.), «Про вищу освiту» (2014 р.), Концепцiї «Нова українська
школа» (2016 р.) та iнших документах.
17 серпня 2016 р. Мiнiстерством освiти i науки України було оприлюднено
для широкого обговорення першу версiю «Концептуальних засад реформування середньої освiти». I вже сьогоднi ми маємо Нову українську школу (далi
— НУШ), складовими якої є «новий змiст», «педагогiка партнерства», «нова
структура», «орiєнтацiя на учня», «сучасне освiтнє середовище», «вмотивований вчитель», «виховання на цiнностях», «автономiя школи», «справедливе
фiнансування i рiвний доступ». Для вчителiв математики особливо цiнним
є наявнiсть в концепцiї математичної компетентностi, як однiєї iз 10 ключових компетентностей НУШ. Пiд математичною компететнiстю в концепцiї
розглядається «культура логiчного i алгоритмiчного мислення. Умiння застосовувати математичнi (числовi та геометричнi) методи для вирiшення
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прикладних завдань у рiзних сферах дiяльностi. Здатнiсть до розумiння i
використання простих математичних моделей. Умiння будувати такi моделi
для вирiшення проблем» [3, с. 11].
Тож, враховуючи змiст поняття «математична компетентнiсть», особливої
актуальностi набуває формування в учнiв умiнь застосовувати математичнi
методи для вирiшення прикладних завдань у рiзних сферах дiяльностi.
Мета роботи: розкрити значущiсть задач практичного змiсту в процесi навчання математики, висвiтлити аналiз пiдручникiв математики для 5-6
класiв на предмет наявностi задач практичного змiсту, а також розглянути
iнновацiйнi методи навчання, якi допоможуть урiзноманiтнити та «осучаснити» процес навчання математики в школi.

Основна частина
Вiдповiдно до навчальної програми для загальноосвiтнiх навчальних закладiв з математики для 5-9 класiв [4] однiєю з необхiдних умов формування
компетентностей в учнiв є практична спрямованiсть навчання. Доцiльно, де
це можливо, не лише показувати виникнення математичного факту iз практичної ситуацiї, а й iлюструвати його застосування на практицi.
На тему важливостi практичної спрямованостi навчання видатний педагог Ян Амос Коменський висловлювався та переконував, що учень легше
засвоюватиме навчальний матерiал, якщо знатиме, яку користь у повсякденному життi має те, що вивчається [8]. Про зв’язок знань i практичної
дiяльностi також наголошував вiдомий нiмецький педагог Адольф Дiстервег: «Сумне явище, коли голови учнiв наповненi великою чи малою кiлькiстю
знань, але вони не навчились їх застосовувати». Вчений-педагог був переконаний, що знання, не пiдкрiпленi вмiннями, втрачають свою значимiсть [2].
На необхiдностi посилення практичної спрямованостi в навчаннi математики ще з молодших класiв наголошують сучаснi провiднi науковцi Менчинська Н.О., Пишкало А.М., Савченко О.Я. Практика застосування принципу
зв’язку навчання математики з життям широко i глибоко розроблена для
середньої i старшої школи авторами шкiльних пiдручникiв з математики Iстером О.С., Мерзляком А.Г., Полонським В.Б., Тарасенковою Н.А., Якiром
М.С. та iн.
Пiд математичною задачею з практичним змiстом будемо розумiти
задачу, «фабула якої розкриває застосування математики в сумiжних навчальних дисциплiнах, знайомить з її використанням в органiзацiї, технологiї
i економiцi сучасного виробництва, у сферi обслуговування, у побутi, при виконаннi трудових операцiй» [5].
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Задачi практичного змiсту сприяють переконанню учнiв у потребi вивчення теоретичного матерiалу та якнайкраще демонструють, що математичнi
абстракцiї виникають iз задач, поставлених реальним життям. Вiдбувається
поступове зацiкавлення — вiд окремих задач та окремих тем, до всiєї науки. Також учнi набувають корисних навичок самостiйно знаходити потрiбну
iнформацiю, працювати з додатковою лiтературою.
З метою вивчення стану поширеностi задач практичного змiсту в шкiльному курсi математики в 5-6 класах нами було проаналiзовано пiдручники з
математики для 5-6 класiв на наявнiсть задач практичного змiсту. Проведений аналiз дозволив встановити наступне.
Пiдручник «Математика», 5 клас, 2018 р. (автори – Н.А. Тарасенкова,
I.М. Богатирьова, О.П. Бочко, О.М. Коломiєць, З.О. Сердюк) [6]
1. Параграфи пiдручника мiстять рубрики «Застосуйте на практицi» /
«Проявiть компетентнiсть», у яких зiбрано завдання, пов’язанi з реальним
життям (не бiльше 5). Автори звертають увагу на те, що розв’язання цих
завдань допоможе учням набувати математичну компетентнiсть. Також важливою є наявнiсть в пiдручнику задач, якi пов’язанi з iншими ключовими
компетеностями, про що є вiдповiднi позначки: «про Україну», «фiнансовi
розрахунки», «про збереження здоров’я (розпорядок дня, поживнi речовини,
харчування тощо)», «екологiчнi», «на рух та його безпеку».
2. Найбiльше представленi задачi практичного змiсту в таких параграфах: «Типи задач та способи їх розв’язування», «Задачi на дроби», «Задачi
на вiдсотки», «Середнє арифметичне. Середнє значення величин».
3. Найменше представленi задачi практичного змiсту в таких параграфах: «Числовi вирази», «Кути та їх вимiрювання», «Прямокутник. Квадрат»,
«Трикутник та його види», «Розподiльний закон», «Порядок виконання дiй»,
«Квадрат i куб числа», «Площа прямокутника i квадрата», «Прямокутний
паралелепiпед i куб. Об’єми», «Дроби i дiлення», «Що таке десятковий дрiб».
Пiдручник «Математика», 6 клас, 2020 р. (автори – Н.А. Тарасенкова,
I.М. Богатирьова, О.М. Коломiєць, З.О. Сердюк) [7]
1. Параграфи пiдручника мiстять рубрику «Застосуйте на практицi», у
якiй зiбрано завдання, пов’язанi з реальним життям (не бiльше 5). Автори
звертають увагу на те, що розв’язання цих завдань допоможе учням набувати
математичну компетентнiсть. Також важливою є наявнiсть в пiдручнику задач, якi пов’язанi з iншими ключовими компетеностями, про що є вiдповiднi
позначки: «про Україну та свiт», «фiнансовi розрахунки», «про збереження
здоров’я (розпорядок дня, поживнi речовини, харчування тощо)», «екологiчнi», «на швидкiсть, рух та його безпеку», «домашнi справи, побут, ремонт
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тощо».
2. Найбiльше представленi задачi практичного змiсту в таких параграфах: «Пряма та обернена пропорцiйнi залежностi», «Подiл числа в даному
вiдношеннi. Масштаб», «Дiаграми», «Вiдсотковi розрахунки», «Застосування
рiвнянь до розв’язування задач», «Графiки залежностей мiж величинами».
3. Найменше представленi задачi практичного змiсту в таких параграфах:
«Перетворення звичайного дробу в десятковий», «Пропорцiя та її властивостi», «Коло i круг. Кутовий сектор», «Координатна пряма», «Модуль числа»,
«Цiлi числа. Рацiональнi числа», «Порiвняння рацiональних чисел», «Рiвняння. Основнi властивостi рiвнянь «Перпендикулярнi та паралельнi прямi»,
«Координатна площина».
Розглянемо деякi методи навчання, якi допоможуть урiзноманiтнити та
«осучаснити» процес навчання математики в школi, зокрема iз використанням задач практичного змiсту.
1. Сторiтеллiнг — мистецтво цiкавої розповiдi, мета якої викликати
iнтерес учнiв до теми, яка вивчається. Навчальний матерiал, поданий у виглядi захоплюючої iсторiї, впливає на емоцiйну, мотивацiйну, когнiтивну сфери
учнiв, тим самим сприяючи засвоєнню ними бiльш складного матерiалу. Корисною при використаннi цього методу навчання є така рубрика пiдручникiв
з математики як «Дiзнайтеся бiльше».
Наведемо декiлька тем, якi можуть бути використанi за допомогою цього
метода в курсi математики 5-6 класiв:
— «Одиницi вимiрювання довжини у слов’янських народiв» (до теми «Пряма, промiнь, вiдрiзок. Вимiрювання вiдрiзкiв», 5 клас).
— «Iсторiя виникнення знака рiвностi « = » (до теми «Числовi вирази i рiвностi. Порiвняння натуральних чисел», 5 клас).
— «Решето Ератосфена» (до теми «Дiльники i кратнi натуральнi числа.
Простi числа», 6 клас).
— «Магiя золотого перерiзу» (до теми «Пропорцiя та її властивостi», 6 клас).
2. Мейкерство — метод творчого навчання, який полягає у створеннi чогось своїми руками. Даний метод розвиває творче та логiчне мислення учнiв,
сприяє розвитку винахiдницьких навичок.
Приклад завдання (6 клас, тема «Дiаграми»)
Розфарбуйте рис. 1 за аналогiєю з рис. 2 та зафарбуйте стовпчики таблицi
кольором, пропорцiйно його наявностi на рис. 1. Попередньо дайте вiдповiдi
на питання:
Якого кольору бiльше на рисунку?
Якого кольору менше на рисунку?
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Як, на Вашу думку, називається ця картина?
Який настрiй викликає у Вас ця картина?
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Рис. 1: розмальовка до теми «Дiаграми»,
6 клас
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Рис. 2: картина «Богатирi» В. Васнецова

Помаранчевий Червоний Блакитний

Сірий

Чорний

3. Дослiдницький метод — передбачає творчий пошук розв’язання завдання. При цьому в процесi дiяльностi вiдбувається застосування отриманих
знань та оволодiння новими знаннями, формується iнтерес до предмета.
Приклад завдання (5 клас, тема «Трикутник та його види»)
Розгадайте
кросворд
(сконструйовано
за
допомогою
сайту
https://cross.highcat.org/).
Запитання до кросворду:
1. Як називається трикутник, у якого один з кутiв є тупим?
2. Як називається трикутник, у якого один з кутiв є прямим?
3. Як називається сума довжин усiх сторiн трикутника?
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Як називається геометрична фiгура, що складається з трьох точок,
лежать на однiй прямiй, i вiдрiзкiв, якi з’єднують цi точки?
Як називається кут, сторони якого утворюють пряму?
Як називається трикутник, у якого всi кути гострi?
'1"'У2ї`5"в'

Рис. 3: кросворд до теми «Трикутник та його види», 5 клас

(Вiдповiдi: 1. Тупокутний. 2. Прямокутний. 3. Периметр. 4. Трикутник. 5. Розгорнутий. 6. Гострокутний).
4. Метод проєктiв — технологiя навчання, у процесi якої учнi здобувають знання шляхом планування i виконання практичних завдань. Цей метод
дозволяє унаочнити мiжпредметнi зв’язки мiж математикою та iншими предметами i її прикладну спрямованiсть. Крiм того, робота над проєктом — це
практика особистiсно орiєнтованого навчання в процесi працi учня на основi
його вiльного вибору, iз урахуванням його iнтересiв.
Приклад завдання (6 клас)
Проєктна робота полягає в тому, що учнi класу повиннi роздiлитися на
декiлька груп з урахуванням району мiста, у якому вони мешкають. Протягом двох тижнiв вони мають вимiрювати температуру повiтря на вулицi
рiвно о 7.00. Через 2 тижнi на позакласному заходi пiдбиваються пiдсумки:
1. Порiвняння результатiв учнiв iз одного району (за кожним районом).
2. Порiвняння результатiв учнiв iз рiзних районiв.
3. Обговорення отриманих результатiв (iз чим пов’язанi отриманi результати, що сподобалося, що виявилося складним).
Пiд час виконання вказаних видiв робiт учнi повторюють матерiал тем:
— «Координатний промiнь», 5 клас;
— «Середнє арифметичне. Середнє значення величин», 5 клас;
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— «Додатнi i вiд’ємнi числа. Число 0», 6 клас (якщо проєкт реалiзується
взимку);
— «Порiвняння рацiональних чисел», 6 клас.
5. Технологiя змiшаного навчання — дозволяє поєднати електронне навчання, самостiйну роботу учнiв та традицiйне навчання. Змiшане навчання
включає три компоненти: заняття в класi; робота з онлайн матерiалами учнiв
(комiкси, презентацiї або створенi вiдео, курси, що пропонуються учням для
проходження тощо); структурована самостiйна робота учня вдома [1, с. 59].
Приклад завдання (5 клас, тема «Прямокутник. Квадрат»)
Ознайомтеся зi змiстом комiкса та допоможiть виконати завдання його
героям:
/І

Привіт, мене звати Аліса, мені 17
років. Також я маю старшого брата
Артема. Я хотіла б поділитися з
вами нашою історією та попросити
допомоги у вирішенні проблеми, що
виникла.

Аліса,
хотів тобі
запропонувати
дещо цікаве.

Уважно
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Я вважаю, що
потрібно замовити
килимки на
підлогу. Щоб
батькам було більш
тепло. Як тобі
така ідея?

Так,
\
так, звісно.
`\`
Пробач. А які
і
пропозиції ти
/
\`
маєш?
І/І
І
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Але як
_
зрозуміти - скільки
пот ібноп идбати

реалізацію
нашого план
нас
Уу

Ц е Кпасноі-

є ѕооо грн.
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КИПИМКІВ, Щоб ВИСТЭЧИПО

коштів?
,_

І

В магазині 1 кв. м.
килима на підлогу
коштує 120 грн.
Аліса, а які
розміри підлоги в
кімнатах нашо'і'
квартири?

і

Іі'|| „ёіі

А-їз
ёщѕіі

і

і

І

І

О, це я знаю. Підлога
кімнати батьків має
розмір 3 м на З м.
Дитячя кімната - 3 м
на 4 м. Вітальня
розміром - 5 м на 3 м

підрахунок

і

І

Друзі, допоможіть нам
визначити, скільки
коштуватимуть килимки, та
чи вистачить нам грошей?

ЩСІ

\ ›

%“`

ЁЁ
§_)

Т

/_

І

.«

і
І

Рис. 4: комiкс до теми «Прямокутник. Квадрат», 5 клас
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Застосування задач практичного змiсту . . .

Комiкс сконструйовано за допомогою сайту https://www.pixton.com/.
Можна запропонувати учням за допомогою вказаного ресурсу сконструювати
власний комiкс на дану, або ранiше вивчену тему.
Використання вказаних методiв навчання у поєднаннi iз розв’язанням задач практичного змiсту пiд час вивчення математики є важливим аспектом
свiдомого сприйняття навчального матерiалу учнями, активiзацiї їх розумової дiяльностi, формування особистих мотивiв навчання.

Висновки
Отже, проведений аналiз пiдручникiв математики для 5-6 класiв на предмет наявностi задач практичного змiсту, та сучасних методiв навчання дозволяють зробити такi висновки.
Особливо цiнною у пiдручниках є наявнiсть рубрики «Застосуйте на практицi», а також задач, пов’язаних з iншими ключовими компетеностями. Цi
задачi якнайкраще сприяють iлюстрацiї практичного застосування математичних знань.
Звертаючи увагу на кiлькiсть задач практичного змiсту в параграфах,
вважаємо, що не всюди є обов’язковим збiльшення їх кiлькостi (iз огляду на
особливостi тем та кiлькiсть годин, яка на них вiдводиться), проте, доцiльним вважаємо доповнення вчителями математики геометричного матерiалу
пiдручникiв задачами практичного змiсту, зокрема з використанням наочних
iлюстрацiй, прикладiв iз довкiлля, життєвого досвiду учнiв, виконання побудов тощо.
Використання розглянутих методiв навчання на уроках математики сприятиме поступовому переходу учнiв вiд iндуктивних мiркувань на наочноiнтуїтивному рiвнi до дедуктивних методiв на наступному етапi вивчення
математики, а також залученню практичного досвiду учнiв, пiдвищенню їх
мотивацiї до вивчення предмета.
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T.V. Shulyk, K.V. Zhytnyk
Donbas State Pedagogical University, Sloviansk, Ukraine.
Application of practical content problems in the study of
Mathematics in 5-6 classes
The article reveals the signiﬁcance of practical content problems in the process
of teaching mathematics; the results of analysis of math textbooks for 5-6 classes
on the availability of practical content problems are highlighted; innovative teaching methods have been proposed that will help to diversify and «to update» the
process of teaching of mathematics at school; examples of tasks for each of the
proposed training methods are given.
Keywords: problem of practical content, school course of mathematics,
textbook, teaching method, mathematical competence, teacher, student.
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