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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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У наш час, коли здійснюється  процес гуманізації освіти, навчання 

учнів доведенням набуло більшого значення. 

Доведення в шкільному курсі математики сприяють кращому засво-

єнню програмного матеріалу, дають учням уявлення про математику як 

дедуктивну науку, розвивають в них логічне мислення. 

Одним з найкращих способів розвивати логічне мислення на уроках 

математики є вивчення і відшукання різних доведень. 

На думку Притуло Ф.Ф., «розглядаючи доведення як ланцюг, як сис-

тему умовиводів, його можна вважати і логічною вправою: саме в дове-

денні здійснюється найбільш безпосереднє, найбільш повне і послідовне 

застосування і використання законів і форм логічного мислення. 

Ніде (за винятком самої логіки) так чітко, виразно і послідовно не за-

стосовується і не здійснюється вимога обґрунтованості мислення, як в до-

веденні: сам зміст доведення ставить нас в найближче, пряме і безпосеред-

нє зіткнення з законами і формами логічного мислення» [1]. 

У сучасних підручниках з алгебри для загальноосвітніх шкіл більшість 

сформульованих в них тверджень супроводжуються різними доведеннями. 

Навіщо потрібно вивчати доведення математичних тверджень? На-

самперед, щоб переконувати кожного разу учнів у справедливості того чи 

іншого твердження. 

На думку Репьєва В.В., «математичну освіту можна вважати повно-

цінною лише тоді, коли учні не тільки запам’ятовують доведення теорем, 

передбачених програмою, а й усвідомлюють основні методи, які застосо-

вуються в математичних предметах і навчаються використовувати їх в дос-

тупних для їх розвитку питаннях» [4]. 

За останні роки психологією, дидактикою, методикою нагромаджено 

досить великий матеріал, який безпосередньо або опосередковано стосу-

ється проблем активізації пізнавальної діяльності учнів. Аналіз цих праць 

дає змогу вважати, що процес навчання полягає не тільки в передаванні 
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знань учителем і опануванні їх учнями, а й вимагає активної пізнавальної 

діяльності учнів. 

І.Ф.Харламов визначає пізнавальну активність як стан учня, який ха-

рактеризується прагненням до навчання, розумовим напруженням і виявом 

вольових зусиль у процес оволодіння знаннями [3]. 

Активізація пізнавальної діяльності учнів розвиває розумові здібності 

учнів, формує інтереси, збуджує допитливість, виховує любов, повагу і 

звичку до праці. 

У дослідженнях дидактів є різні тлумачення поняття «активізація на-

вчально-пізнавальної діяльності учнів». Г.І.Щукіна вважає, що активізація 

навчально-пізнавальної діяльності – «це процес, спрямований на посилену 

спільну навчально-пізнавальну діяльність вчителя і учнів, на спонукання 

до її енергійного цілеспрямованого здійснення, на подолання інерції, паси-

вності та стереотипних форм викладання і навчання» [5]. 

Наочність у викладанні математики – важливий дидактичний прин-

цип, один із засобів активізації навчального процесу. 

Органи чуття людини мають різну чутливість до зовнішніх подраз-

нень. Органи зору «пропускають» у мозок майже в 5 разів більше інфор-

мації, ніж органи слуху, і майже в 13 разів – порівняно з органами дотику. 

У процесі вивчення математики потрібно частіше використовувати 

моделі, які не тільки підводять учнів до самостійного формулювання ними 

означень, теорем, але й допомагають спростувати неправильні уявлення, 

доводити деякі твердження. 

Формулу «квадрат суми» виводять безпосереднім множенням. 

Вивівши формулу, вчитель повинен допомогти учням запам’ятати її. 

Геометрична інтерпретація формули «квадрата суми» значно покра-

щує міцність запам’ятовування формули і спростовує хибну і досить по-

ширену учнівську помилку: 222)( baba  . 
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У випадку, коли a  і b  одночасно дорівнюють нулю або 0a  і 0b  

(чи навпаки, 0a  і 0b ) рівність 222)( baba   є тотожністю. 

Щоб учні не забували про подвоєний добуток a  і b , варто продемонс-

трувати наступну модель. 

На цупкий картон наклеюємо шестикутник, у якому виділяємо різни-

ми кольорами два трикутники і два квадрати. 

Склеюємо ще дві цупкі картонки між собою. В одній з цих картонок 

прорізаємо квадрат. Вставляємо першу картонку з наклеєним на неї шес-

тикутником у дві – «футляр» – склеєні між собою другу і третю картонки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сторона квадрата дорівнює ba  , а площа квадрата дорівнює сумі 

площ двох квадратів зі сторонами a  і b  і двох прямокутників зі сторонами 

a  і b , тобто, 222 2)( bababa  . 

Першу картонку можна рухати, ілюструючи геометричний зміст фор-

мули 222 2)( bababa  . 

Можна також повідомити учням, що формулу 222 2)( bababa   

Евклід у своїх «Началах» подавав так: квадрат, побудований на сумі двох 

відрізків, рівновеликий квадратам, побудованим на кожному з них, і двом 

прямокутникам, побудованим на цих відрізках [7]. 
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Під час вивчення множення різниці двох виразів на їх суму варто про-

ілюструвати геометричний зміст формули  22))(( bababa   з допо-

могою такої моделі. 

На цупкий картон наклеюємо квадрат зі стороною a  (наприклад, бла-

китного кольору). На цей квадрат наклеюємо квадрат зі стороною b , ab  , 

іншого кольору (наприклад, сірого). Другий квадрат наклеюємо на перший 

так, щоб сумістився один прямий кут. Накладаємо прозору плівку з лінією, 

що з’єднує вершини двох квадратів, далі накладаємо плівку з двома трапе-

ціями (жовтого кольору) і демонструємо їх рівність. Одну з трапецій зали-

шаємо нерухомою, а другу обертаємо навколо середини відрізка – точки О 

– так, щоб одержати прямокутник з двох трапецій. Тоді baAK  , 

baAL  . Площа прямокутника AKPL  дорівнює ))(( baba  . З іншого 

боку, ця площа дорівнює 22 ba  . Отже, ))(( baba   22 ba  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отже, якщо одну сторону будь-якого квадрата зменшити на декілька оди-

ниць (на b ) і одночасно другу сторону збільшити на стільки ж одиниць, то площа 

отриманого прямокутника буде менша, ніж площа початкового квадрата на 2b . 
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Слід особливу увагу звернути на геометричну інтерпретацію форму-

ли, переписаної у зворотному порядку: 

22 ba   ))(( baba  . 

Ліва частина тотожності виражає різницю площ  двох квадратів, а 

права її частина – площу прямокутника ))(( baba  . 

Учні можуть продемонструвати це на паперових моделях. 

Візьмемо квадрат зі стороною a  (площа 2a ). Відріжемо від нього 

другий квадрат зі стороною b  (площа 2b ). Тоді дістанемо фігуру, що має 

площу 22 ba  . Її можна розрізати на два прямокутники і скласти з них 

один прямокутник із сторонами ba   і ba  . Тому площа його дорівнює 

))(( baba  . Але це та сама площа. Тому 22 ba   ))(( baba  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Використання наочності в процесі доведення формул скороченого 

множення підсилює свідомість сприймання, активізує мислення, підвищує 

пізнавальний інтерес учнів. 
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Резюме. В статье рассмотрены некоторые вопросы активизации познава-

тельной деятельности учащихся в процессе доказательства формул сокра-

щенного умножения. 

 

Summary. In the article some questions of activization pupil’s cognitive activi-

ty during the proof of the reduced multiplication formulas are considered. 

ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ 5 – 6 КЛАСІВ  

УМІНЬ ВИКОНУВАТИ ГЕОМЕТРИЧНІ ПОБУДОВИ 
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З метою підвищення рівня оволодіння учнями вмінь основних геомет-

ричних побудов у систематичному курсі геометрії, Державним стандартом 

математичної освіти передбачено формування вмінь виконувати найпрос-

тіші побудови в курсі математики 5-6 класів. 

Аналіз психолого-педагогічної літератури дозволив нам виділити основні 

етапи формування найпростіших конструктивно-графічних умінь в умовах рів-

невої диференціації навчання. Розглянемо роботу на окремих етапах навчання. 

Однією з важливих умов, що сприяють перенесенню геометричних на-

вичок і умінь є усвідомлене засвоєння і узагальнення знань, які лежать в їх 

основі. Тому метою підготовчого етапу є актуалізація понять, умінь та нави-

чок, необхідних для оволодіння новим способом дії, їх уточнення і корекція. 

Виявлення необхідних для нового уміння знань і навиків здійснюється 

з урахуванням змісту і структури дії, їх уточнення і корекції. 

Виявлення необхідних для нового уміння знань і навиків здійснюється з 

урахуванням змісту і структури дії, в такій послідовності: 1) виділення об’єкту 

дії; 2) виділення мети дії; 3) виділення змісту ООД (орієнтовна основа дії). 


