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Резюме. В статье предложены новые подходы к классификации задач с па-

раметрами, с учетом развивающего аспекта этих задач. Предложено клас-

сифицировать задачи по нескольким основаниям: языку постановки, опре-

деленности данных в задаче, характеру постановки. 

 

Summary. A new approach to classification of problems with parameters are 

proposed. The classification take into account a developed aspect of problems 

with parameters. In the article is offered to classify problems with parameters on 

the some foundation: the statement language, data determination in problems, 

the character of statement.  

 

СЮЖЕТНЕ РОЗМАЇТТЯ ТЕКСТОВИХ ЗАДАЧ  

У ШКІЛЬНОМУ КУРСІ МАТЕМАТИКИ 

 

Левченко А.В. , викладач, 

Тальнівський будівельно-економічний коледж 

 

У методичній літературі розглядається два підходи до означення по-

няття «текстова задача». Перший (широкий) трактує під цим поняттям усі 

задачі, які подані в словесній формі і зводяться до розв’язування рівнянь, 

нерівностей або їх систем ([1], [5]). Розглянемо для прикладу три задачі з 

підручника Г.П.Бевз «Алгебра 7-9», 1997 (8 клас). 

299. а) Розв’яжіть рівняння: 

2х(х+5)=7х 

372. Квадрат суми двох послідовних натуральних чисел більший від 

суми їх квадратів на 264 Знайдіть числа. 
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376. У кінотеатрі було 320 місць. Після того як число місць у кожно-

му ряді збільшили на 4 і додали ще один ряд, у залі стало 420 місць Скільки 

стало рядів у кінотеатрі? 

Згідно цього підходу, текстовими є задачі № 372 і № 376, а задача № 

299 не є текстовою. 

Другий підхід звужує клас задач , які відносяться до текстових. До них 

належать лише ті задачі, подані в словесній формі , в яких мова йде про реаль-

ні предмети та явища ([4], [3]). Оскільки у задачі № 372 мова йде тільки про 

абстрактні об’єкти (натуральні числа), то в цьому підході текстовою є лише 

задача №376, при розв’язуванні якої учням потрібно буде абстрагуватись від 

конкретної ситуації, опис якої подано в умові (кінотеатр) та самим відшукати 

математичні об’єкти (натуральні числа), які найбільш повно відображатимуть 

властивості та залежності реальних об’єктів (ряди, місця). Тобто, другий під-

хід, на відміну від першого, проводить чітку границю між задачами в умові 

яких усі об’єкти математичні (числа, геометричні фігури, функції тощо) та за-

дачами, де ще тільки потрібно створити математичну модель, що адекватно 

відображатиме суттєві властивості свого оригіналу і описуватиме реальний 

процес або явище на мові математичних понять, формул та відношень. Саме 

до останніх задач застосовують термін «текстові». Такі задачі часто називають 

«сюжетними», «фабульними», «практичними», «життєвими» тощо. 

Детальний аналіз переваг і недоліків цих підходів вимагає окремого 

дослідження, яке виходить за рамки даної статті. 

Будемо розглядати лише сюжетні текстові задачі, роль яких у матема-

тичній підготовці учнів багатогранна, тому не можна недооцінювати її. 

Перелічимо лише найбільш важливі з функцій, які покладені на ці задачі у 

шкільному курсі математики. 

Насамперед, текстові задачі виконують навчаючу функцію, тобто, ці 

задачі використовуються як засіб вивчення теоретичного матеріалу, так як 
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в процесі їх розв’язування відбувається засвоєння учнями математичних 

знань i навичок.  

Використання на уроках математики фізичних, хімічних, біологічних, 

географічних, історичних текстових задач сприяє реалізації у навчально-

виховному процесі реалізації міжпредметних зв’язків.  

Розвиваюча функція текстових задач полягає у розвитку інтуїції, логіч-

ного та абстрактного мислення, спостережливості учнів. Школярі вчаться 

аналізувати ситуацію, описану в умові, знаходити суттєві та несуттєві харак-

теристики об’єкта чи явища, робити порівняння, узагальнення і конкретиза-

цію. Це все сприяє формуванню професійно значимих навиків розумової дія-

льності – плануванню роботи, знаходженню раціональних шляхів її виконан-

ня, критичній оцінці результатів.  

Текстові задачі виконують також виховну функцію. Культурне, есте-

тичне, економічне, екологічне, трудове виховання учнів на уроках матема-

тики в найбільшій мірі забезпечується при розв’язуванні текстових задач,  

умова яких містить певний виховний елемент. 

Перелічені вище функції сюжетних задач є провідними, але ми пере-

лічимо також допоміжні функції текстових задач, що підпорядковуються 

тій чи іншій головній функції. 

Текстові задачі створюють значні можливості для реалізації приклад-

ної направленості вивчення математики. Розв’язуючи текстові задачі, учні 

вчаться будувати математичні моделі найбільш простих реальних ситуа-

цій, знайомиться з трьохетапною схемою математичного моделювання: 

1)етап формалізації; 2)розв’язування математичної задачі, сформульованої 

на першому етапі; 3)етап інтерпретації результату.  

Мотиваційна функція текстових задач у вивченні математики полягає 

у стимулюванні пізнавальної діяльності при засвоєнні нового теоретичного 

матеріалу. Учителям рекомендують використовувати на уроці текстові за-

дачі, які викликають зацікавленість у школярів, створюють проблемну си-
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туацію. На прикладі уміло підібраних задач учні переконуються у важли-

вості математичних знань для різних напрямків людської діяльності.  

Уміння розв’язувати текстові задачі завжди піддавалось перевірці, оскі-

льки це дає можливість визначити та оцінити ступінь оволодіння математич-

ними поняттями, здатність аналізувати, міркувати, обґрунтовувати свої ви-

сновки. У цьому проявляється контролююча функція текстових задач.  

Гуманізація навчально-виховного процесу призвела до трансформації 

пріоритетів змісту шкільного курсу математики. Більша увага тепер зверта-

ється на систему математичних знань, які мають загальноосвітнє i  загально-

культурне спрямування. Скорочення навчального часу, зумовлене необхідні-

стю оптимізації навчального навантаження, призвело до зменшення кількості 

текстових задач, які пропонуються учням для розв’язування. Це потребує від 

учителів більш скрупульозного і виваженого підходу до відбору задач, вра-

хування не лише математичної цінності задачі (хоч це також надзвичайно 

важливо!), а і її сюжетного та смислового наповнення. При бажанні вчитель 

зможе навіть у звичайних шкільних підручниках відшукати такі текстові за-

дачі, які будуть розвивати не лише математичні вміння учня, а і давати йому 

різні практичні, історичні, культурологічні відомості. 

Ми провели вибірковий аналіз підручників з математики, які пропо-

нуються сьогодні для роботи у школі, на наявність у них текстових задач 

та їх тематику. Дані аналізу подамо у таблицях (див. таб. 1 і таб.2). 

Аналіз діючих у загальноосвітній школі підручників з математики 

щодо кількості та сюжетної різноманітності текстових задач, дає мож-

ливість сформулювати такі висновки. 

1. Найбільша кількість текстових задач міститься у підручниках для 5-х 

і 6-х класів (близько 1/3 загальної кількості завдань). Прикро, що у стар-

ших класах, учні яких на теоретичному рівні уже підготовлені до сприй-

мання і усвідомлення особливостей трьохетапної схеми методу мате-

матичного моделювання, який використовується при розв’язуванні саме 
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текстових задач, пропонована підручниками кількість таких задач, на нашу 

думку, не достатня (не перевищує 1/20-ої загальної кількості завдань). 

2. Майже в усіх підручниках містяться задачі на рух і на спільну робо-

ту, це пов’язано, насамперед з тим, що ці задачі на етапі формалізації умо-

ви викликають в учнів найбільші труднощі, але чомусь менше уваги авто-

ри підручників приділяють таким складним для учнів задачам, як задачі на 

суміші, сплави тощо.  

3. Слід відмітити сюжетне різноманіття текстових задач у підручниках для 

5-х і 6-х класів та порівняно біднішу тематику задач у підручниках для середніх 

та старших класів. Наприклад, ці підручники зовсім не містять історичних, кос-

мічних, військових задач, мало представлені побутові, технологічні, астроно-

мічні, стародавні задачі, які могли б розвивати кругозір учнів, підвищувати їх 

загальну культуру, формувати свідомий вибір майбутньої професії. 

Згідно нової концепції математичної освіти в Україні, однією з голов-

них цілей навчання математики на рівні загальної середньої освіти поряд з 

естетичним, економічним, трудовим вихованням є і екологічне виховання, 

оскільки екологічна криза, що постійно загострюється накладає на освітні 

установи велику відповідальність за виховання належного ставлення до 

проблем навколишнього середовища. Екологізація математики може про-

являтися у використанні в навчальному процесі задач, фабула яких має 

екологічне спрямування, але такі задачі зовсім відсутні у підручниках з ма-

тематики, аналіз яких було зроблено. 

Наведемо приклади екологічних задач, які можна пропонувати для 

розв’язання на уроках математики учням 5-х і 6-х класів (знак * стоїть біля 

задач, взятих з посібника [2]).  

5 клас. Тема: «Дії другого ступеня». 

1*. В середньому кожна людина споживає 170 л води за добу при фі-

зіологічній потребі 2 л. Підрахуйте, який об’єм води споживають жителі 

вашого міста за добу. 
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2*. Підраховано, що за добу дощовий черв’як пропускає через свій 

кишечник 4-5 г грунту. Кількість черв’яків на 1 га чорнозему становить 0,5 

– 2 млн штук. Оцініть кількість землі, що переробляється черв’яком за рік 

на 1 га орної землі. 

3*. У недалекому минулому глибина Аральського моря становила 

близько 30 м. Тепер його рівень падає на 40 см щорічно. Підрахуйте, коли 

Арал може припинити своє існування, якщо не вжити термінових приро-

доохоронних заходів. 

4. На території України кожен рік у повітря викидається більше 20 млн. 

т шкідливих речовин. Обчислити, яка кількість шкідливих речовин припадає 

на одного жителя України, якщо населення України – 52 млн. чол. 

6 клас. Тема: «Відсотки» 

1*. Відомо, що оснащення двигунів регулятором подачі палива на ЗО – 

40% зменшує витрати мастильних речовин. Підрахуйте, скільки мастильних ре-

човин може заощадити господарство, яке за рік використало 1200 кг мастила. 

2. Загальна площа України – 60,4 млн. га. Дізнатися, який процент те-

риторії України було затоплено водосховищами на Дніпрі, якщо було за-

топлено 700 тис га. 

3. 20 % населення України проживає в зоні санітарно-недопустимого 

електромагнітного навантаження. Скільки людей проживає в цій зоні, як-

що офіційно населення України становить 52 млн. чоловік? 

4. Різними формами ерозії на Україні охоплено 20 млн. га ріллі. Дізна-

тись, скільки це становить процентів від площі всієї ріллі на Україні, яка 

займає 43 млн. га. 

5. Визначте площу території України, яку втрачено після Чорнобильсь-

кої аварії внаслідок радіаційного забруднення земель, якщо ці землі займають 

4-5% території країни. Загальна площа України – 60,4 млн. га. 

6 клас. Тема: «Відношення і пропорції» 
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1*. У великих промислових центрах повітря містить 125-500 мг/м3 вуг-

лекислого газу при нормі 3 мг/м
3
. У скільки разів перевищується норма? 

2*. Одним із засобів захисту навколишнього середовища є розсіювання 

шкідливих речовин за допомогою високих труб. Відомо, що димова труба 

висотою 100 м дає змогу розсіювати шкідливі речовини в радіусі до 20 км. 

Визначте радіус розсіювання речовин, якщо висота труби 80 м. 

3*. Встановлено, що 1 т нафти утворює на поверхні води пляму пло-

щею близько 6 км
2
. Яку площу акваторії вкриє нафтова пляма у випадку 

аварії танкера водотоннажністю 5000 т?  

4*. В басейн Дніпра щорічно скидається близько 10 млрд м3 неочищених 

стічних вод. Скільки потрібно води для 20-кратного розбавлення цих стоків? 

 

 

Таблиця 1 

 

 
№ 

п/п 

Автори, назва, рік видання  

підручника 

Загальна 

кількість 

завдань у 

підручнику, 

Х 

Кількість 

текстових 

задач у під-

ручнику,  У 

Процентне 

відношення, 

У/Х, % 

1 Віленкін Н.Я., Чесноков О.С., Швар-

цбурд С.І., «Математика 5», 1988. 

1345 475 35,5 

2 Возняк Г.М., Литвиненко Г.М., Мала-

нюк М.П., «Математика 5», 1996. 

1313 444 33,8 

3 Литвиненко Г. М., Возняк Г. М., 

«Математика 6», 1996. 

1239 408 32,9 

4 Макаричев Ю. М., Миндюк Н.Г., 

Нєшков К. І., Суворова С.Б., «Алге-

бра 7»,1990. 

1292 152 11,8 

5 Бевз Г.П., «Алгебра 7-9», 1997 (7 

клас). 

604 63 10,4 

6 Макаричев Ю. М., Миндюк Н.Г., 

Нєшков К. І., Суворова С.Б., « Ал-

гебра 8», 1994. 

1110 120 10,8 

7 Бевз Г.П., «Алгебра 7-9»,1997 (8 

клас). 

604 63 10,4 

8 Макаричев Ю. М., Миндюк Н. Г., 

Нєшков К. І., Суворова С. Б., «Алге-

бра 9», 1991. 

1210 59 4,9 
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9 Бевз Г.П., «Алгебра 7-9», 1997 (9 

клас). 

449 67 14,9 

10 Колмогоров А.М., Абрамов О.М., 

Вейц Б.Ю. та ін., «Алгебра і початки 

аналізу 10- 11», 1992. 

3128 83 2,7 

11 Шкіль М.І., Слєпкань 3.1., Дубін-

чук О.С., «Алгебра і початки аналізу 

10 –11», 1995. 
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Таблиця 2 
№ Тематика текстових задач Порядковий номер підручника див. табл. №1) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 життєві + + + + + + +  +  + 
2 на шкільну тематику + + + + + +  + +  + 
3 на визначення віку  + + + +  +     
4 виробничі + + + + +  + + +  + 
5 технологічні + + +      +  + 
6 сільськогосподарські + + + + + + + +   + 
7 будівельні + + + + + +  + + + + 
8 комерційні (продаж, купівля) + + + + +  +  +   
9 фінансові +  +     + +   
10 на визначення вартості +   + + +   +  + 
11 на гроші та зарплату + + + + +    +  + 
12 оптимізаційні + + +       + + 
13 на продуктивність праці + + + +       + 
14 на роботу одного виконавця + + +         
15 на суспільну роботу + + + + + + + + + +  
16 на кількість працівників + + + + +    +   
17 на рух  + + + + + + + + + + + 
18 на визначення ваги або маси + + + + + +  +  + + 
19 на визначення температури + + + +        
20 на визначення рівня рідини + + + +        
21 на заповнення посудини 

рідиною 
+ + + +  +  + + +  

22 на визначення часу + + +       + + 
23 на визначення тиску         +   
24 на роботу сили          + + 
25 електротехнічні           + 
26 астрономічні +   +  +      
27 космічні  + +          
28 радіологічні          + + 
29 на довжину + + + + + + + + + + + 
30 на площу + + + + + + +  + + + 
31 на об’єм + + + +   +  + + + 
32 про людей +   +  +      
33 про тварин + + +  +       
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34 про риб   +        + 
35 про рослини та дерева + + +         
36 про бактерії         +  + 
37 на харчовий раціон  + +         
38 про кількість населення  + +      +   
39 про розмір географічних 

об’єктів 
 + + +     +   

40 на масштаб + + +      +   
41 про історичні події  + +         
42 про знаменитих людей  + +      +   
43 стародавні задачі    + +  +  +   
44 на сплави, суміші, розчини + + +  +  +  +  + 
45 військові +  +      + + + 
46 спортивні + + +   +     + 
47 задачі-жарти  + + + +  +  +   
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Резюме. В статье указываются два подхода к понятию «текстовая задача», 

рассматриваются функции текстовых задач в школьном курсе математики, 

предлагается аналитико-статистические данные о количестве и сюжетном 

разнообразии текстовых задач в школьных учебниках. 

 

Summarу.  In  the article the context of the concept «the problem with the text» 

is analyzed, she considers the functions of these mathematics problems in the 

school course of mathematics. The analytic-statistic facts no the quantity a plot 

diversity of the problems with the text in school textbooks are given. 
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