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Резюме. Розглядаються деякі психологічні аспекти підвищення активності 
студентів та учнів у вивченні математики. Планується продовження цієї 
тематики. 
Summary. The article tells about increasing activity in students mathematical 
studying. 
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Щоб продовжувати в 5-6 класах ефективно навчати учнів розв'язуванню 

текстових задач, вчитель має бути обізнаним щодо змісту і методики цієї 

роботи, яка проводилась в початковій школі, здійснювати наступність у 

процесі навчання. Мета цієї статті � показати вчителям основної школи зміст 

і методичні особливості навчання учнів розв'язуванню текстових задач в 

початковій школі і сформулювати завдання, які повинні ставитись перед 

вчителем у зв'язку з навчанням учнів 5-6 класів розв'язуванню текстових 

задач арифметичними способами. 

Останнім часом психологи, дидактики, методисти і вчителі-практики 

прийшли до висновку, що скорочення в 5-6 класах традиційної системи 

задач, які розв'язуються арифметичними способами, і раннє навчання 

алгебраїчному методу розв'язування задач за допомогою рівнянь стали 

однією з причин погіршення розвитку мислення учнів та зниження рівня їх 

математичної підготовки. 
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Текстові задачі займають значне місце у навчанні математики. Вони є 

і предметом навчання, і, головне, засобом розвитку мислення учнів, їх 

кмітливості, винахідливості, інтересу до предмету. Задачі допомагають в 

формулюванні математичних понять і засвоєнні різних способів 

розв�язування, в реалізації прикладної спрямованості курсу математики. 

Вміння розв�язувати задачі є критерієм успішності навчання математиці. 

Для того, щоб повернення в 5-6 класи задач, які розв�язуються 

арифметичними способами, сприяло розвитку розумової діяльності учнів і 

допомагало в старших класах засвоєнню алгебраїчного методу, потрібно 

розв�язати ряд методичних проблем. Це стосується типізації задач, 

розміщення їх в певній системі, доцільності різних типів та способів 

розв�язування задач. 

Як показало експериментальне навчання в школах м. Києва, 

обов�язково  потрібно вирішити питання про забезпечення наступності при 

розв�язуванні задач між початковою школою та 5-6 класами, а також 

перспективних зв�язків з систематичним курсом алгебри 7-9 класів. 

За роки навчання в початковій школі учням пропонується близько 

2000 завдань на розв�язування задач та різні види творчої роботи з ними. 

Але незважаючи на таку велику кількість задач, у багатьох учнів на 

початок навчання в 5 класі несформовані загальні уміння щодо 

розв�язування задач, тому задача іншого сюжету чи трохи ускладненого 

словесного опису викликає значні труднощі. Проаналізуємо причини 

такого стану та шляхи його поліпшення. 

Вивчення математики у початкових класах здійснюється через 

систему доцільних задач і практичних робіт. Як зазначено в програмі [4], 

орієнтація на розв�язування задач як на провідний вид діяльності учнів під 

час вивчення математики � є однією з ідей, які мають бути покладені в 

основу навчання. 
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За призначенням задачі, які розглядаються в початковій школі, можна 

умовно розділити на 4 групи [1]:  

1) Задачі, які ілюструють застосування табличних випадків 

арифметичних дій, алгоритмів їх виконання; призначені для 

введення математичних понять, показу їхнього практичного 

значення. 

2) Задачі й завдання, які розкривають поняття �задача�, 

створюють уявлення учнів про способи  розв�язування задач, 

підводять  їх до розуміння загального підходу до 

розв�язування математичних задач. 

3) Задачі програмного мінімуму на 1-4 дії. 

4) Задачі з логічним навантаженням. 

До недавнього часу найбільша увага зверталась на задачі програмного 

мінімуму, які поділяються на прості і складені.  Основне призначення 

простих задач � показати випадки застосування арифметичних дій. За 

характером цих випадків задачі об�єднуються в три групи: а) задачі на 

конкретний зміст арифметичних дій; б) задачі на зв�язки між 

компонентами і результатами арифметичних дій, тобто на знаходження 

невідомих компонентів; в) задачі на збільшення чи зменшення числа на 

кілька одиниць чи в кілька разів (у прямій і непрямій формі), на різницеве 

чи кратне порівняння двох чисел. Окремо розглядають задачі на ділення з 

остачею, на знаходження частини від числа і числа за його частиною. 

Таким чином, на одну дію в початкових класах розглядаються 28 

видів задач. В процесі розв�язування простих задач учні опановують 

основні прийоми роботи над задачею. Отже, знання �задачної азбуки�, 

тобто простих задач, є необхідною умовою успішного формування і 

розвитку  вмінь розв�язувати складені задачі. 

Задачі на 2 дії часто виступають �блоками�, з яких складається 

розв�язування задач на 3 і більше дій. Близько 30 видів задач на 2 дії поділено 
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на 7 груп: а) найлегші зведені задачі на дії одного та різного ступенів; 

б) задачі з відношенням; в) задачі з �сумою� (або іншим виразом); г) на 

двоопераційне знаходження невідомого компонента; д) на порівняння з 

результатом чи з іншим числом; є) на знаходження четвертого 

пропорційного; ж) задачі, які включають знаходження частини числа. 

Задачі на 3-4 дії утворюються шляхом �розширення� задач на дві дії 

через доповнення умови чи постановки іншого запитання, а також це 

задачі на знаходження суми чи різницевого або кратного порівняння двох 

добутків (сум, різниць, часток), на пропорційне ділення, на знаходження 

двох чисел за двома різницями, за кратним порівнянням і їх сумою 

(різницею), за їх сумою і різницею. Крім того, в окремі види виділяються 

задачі на рух, на час (знаходження тривалості події, початку або її 

закінчення), задачі з геометричним змістом. 

Така велика кількість видів задач наводить на думку, що вчителі 

змушені досить рідко проводити повний аналіз складеної задачі та 

порівняння її з  вже відомими видами, а одразу спрямовують діяльність 

учнів на відшукання способу її розв�язування. 

Аналіз методичних посібників для вчителів свідчить про те, що головна 

увага в них приділяється поясненням, як найшвидше розв�язати задачу. 

Майже зовсім відсутні методичні рекомендації щодо організації свідомого 

вибора учнями раціональних прийомів, що полегшують пошук розв�язання 

складеної задачі. Відсутні і рекомендації по формуванню в учнів загальних 

розумових дій, потрібних для розв�язування задач, узагальнюючих 

евристичних схем, способів розв�язування окремих видів задач. 

Відвідування уроків, анкетування вчителів початкових класів 

показало, що більшу частину учбового часу при повторенні матеріалу за 

курс початкової школи вони відводять на закріплення обчислювальних 

навиків (розв�язування прикладів) та на знаходження невідомих 

компонентів дій (це пов�язано з орієнтацією на навчання учнів 
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використанню рівнянь при розв�язуванні текстових задач в 5 класах). 

Задачний матеріал повторюється недостатньо глибоко, а методичні 

прийоми роботи над задачами досить одноманітні. 

В останні роки в підручниках початкової школи значно збільшилась 

кількість видів творчої роботи над задачами та частота їх застосування. 

Зупинимось коротко на характеристиці деяких з цих завдань. 

1. Розв�язування задач за готовим планом чи схемою. Такі завдання 

пояснюють учням потребу у складанні плану та розкривають �технологію 

розв�язування складеної задачі, її структуру� [3]. Наприклад: у хлопчика 9 

груш, а у дівчинки більше на 5. Скільки груш у дівчинки? 

Міркуй за планом. 1) Ця задача із словами �більше на ��. 2) У задачі 

відоме менше число (9). 3) Треба знайти більше число. 4) Більше число 

знаходять додаванням. 5) Треба до меншого числа додати � 

2. Пояснення розв�язання. В першому класі учням пропонують 

пояснити розв�язання задачі (про що дізналися кожною дією). Далі 

завдання трохи ускладнюється: пояснити дане розв�язання і розв�язати 

задачу іншим способом. Згодом учням пропонується нове ускладнення: з 

поміж кількох даних числових виразів знайти той, за допомогою якого 

розв�язується дана задача.  

3. Тлумачення виразів, складених за умовою задачі. До задачі без 

запитання подано кілька числових виразів, складених за її числовими 

даними.  Ставиться завдання: визначити про що дізнаються, обчислюючи 

кожен з виразів. Такі завдання допомагають всебічному аналізу ситуації, 

яка описується умовою задачі. 

4. Завдання з додатковою умовою вибору числових даних. Це можуть 

бути такі три види завдань: а) задачі із зайвими даними; б) розв�язування 

двох простих задач, об�єднаних спільним сюжетом; в) використання 

малюнків чи таблиці з числовими характеристиками. 
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5. Розв�язування і порівняння груп задач. Групи задач можуть бути 

утворені за різною ознакою: пряма і обернена задачі, вид залежності між 

величинами тощо. Наприклад: Яка з задач розв�язується дією множення? 

1. У 6 коробок поклали по 2 олівці в кожну. Скільки всього поклали олівців? 

2. Поклали 6 олівців в коробки, по 2 олівці в кожну. Скільки всього коробок? 

3. Розклали 6 паличок порівну в 2 купки. Скільки паличок в кожній купці?  

6. Складання задач: а) на вказану дію чи за даним виразом; 

б) подібних чи обернених задач; в) певного виду; г) за коротким записом 

чи малюнком; д) доповнення задачі. 

Хочемо звернути увагу ще на один різновид завдань, які тільки 

почали з�являтися в підручниках, але вже добре себе зарекомендували. Це 

завдання на виявлення �слів-ознак� для вибору дій. Як свідчить практика, 

за браком часу вчителі досить рідко проводять докладний семантичний 

аналіз задач, хоча користь такого аналізу в розвитку мислення учнів 

загальновідома. 

У підручниках для 1 класу Кочиної Л.П., починаючи з перших 

сторінок, пропонуються такі завдання: ��виділи голосом підкреслені 

слова і числа. Поясни підкреслені слова� Учись виділяти опорні слова в 

запитанні задачі. Це допоможе тобі правильно і швидко вибрати дію для 

розв�язання� [3]. Доцільно продовжити і пропонувати в наступних класах 

завдання такого виду. 

На думку авторів підручників, збільшення кількості і видів творчої 

роботи над задачею здійснено з метою посилення навчальних функцій 

завдань підручника та забезпечення можливостей диференціації навчання. 

Крім того, як показали відвідування уроків, такі завдання допомагають у 

формуванні в учнів  загальних прийомів діяльності в процесі пошуку 

розв�язку (складання короткого запису, схеми, плану розв�язування, 

всебічного аналізу даних і шуканих тощо). 
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Таким чином, на початкову школу покладають завдання по 

забезпеченню міцної бази всієї подальшої математичної освіти.  

Як показав навчаючий експеримент, якщо на перших уроках в 5 класі 

(а краще в перший місяць навчання) відбувається повторення основних 

видів задач, які розкривають смисл арифметичних дій, якщо це повторення 

проводиться не формально, а з елементами корекції, і при цьому 

використовувати ті форми організації уроку і методи навчання, до яких 

звикли учні в початковій школі, то подальша математична підготовка 

дійсно буде базуватись на вже сформованих знаннях і способах діяльності. 

При повторенні доцільно використати таку таблицю: 

Дія, за допомогою 

якої розв�язуються 

задачі 

Види задач 

1) додавання а) на знаходження суми двох або кількох чисел; 

б) на збільшення числа на декілька одиниць 

2) віднімання а) на знаходження невідомого числа за сумою двох 

чисел і одного з них; 

б) на зменшення деякого числа на декілька одиниць; 

в) на порівняння двох чисел (на скільки одне більше 

чи менше за друге) 

3) множення а) на знаходження суми двох або декількох 

однакових доданків; 

б) на збільшення числа в декілька разів 

4) ділення а) на знаходження невідомого множника за даним 

добутком двох множників і відомим множником; 

б) на поділ числа на декілька рівних частин; 

в) на зменшення числа в декілька разів; 

г) на визначення, в скільки разів одне число більше 

чи менше за друге; 
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д) на вміщення 

Для того, щоб це повторення не було �тупцюванням на місці�, як раз і 

доцільно використовувати різні види творчої роботи над задачею. 

Наприклад:  За схемою складіть задачі, використавши слова: 

а) �важче�, б) �легше�, в) �швидший�, г) �довший�, е) �повільніший� 

тощо. 

 

                                              10 �       48 � 

 

Замість � відповідно постав необхідні одиниці вимірювання: м, см, г, хв. 

Таке повторення допоможе наблизити зміст і методику навчання на 

перших уроках в 5 класі до тієї роботи, яка застосовувались в початковій 

школі, і допоможе подоланню психологічного бар�єру при переході з І на 

ІІ ступінь навчання. На привеликий жаль, вчителі п�ятих класів часто не 

достатньо обізнані з вимогами програми початкових класів, тому без будь-

яких пояснень вимагають від учнів розв�язування задач, які в початковій 

школі або не вивчались, або не належали до програмного мінімуму. 

Природно, що учні не справляються з цим завданням, уроки проходять не 

ефективно, діти втрачають віру в свої сили і інтерес до навчання. Таким 

чином, обізнаність вчителя 5 класу із змістом і характером викладу 

матеріалу в підручниках з математики початкової школи, є однією з умов 

здійснення наступності в процесі навчання. 

При проведенні анкетування багато вчителів і початкової, і основної 

школи висловили пропозиції щодо створення програми неперервного 

курсу математики для 1-6 (або 1-9) класів. Така програма допомагала б 

вчителям бачити зміст і особливості навчання математики в початковій 

школі набутих знань і умінь в наступних класах, і перспективи розвитку. 

Автори [5] зробили спробу створити таку програму. Запропонована ними 

програма містить ряд цікавих ідей по роботі з іменованими числами, 
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величинами та �геометричними об�єктами�. Але ідеї авторів програми 

відносно розв�язування текстових задач ми вважаємо на сучасному етапі 

розвитку шкільної освіти неприйнятними. Зокрема це стосується таких 

висловів, які в програмі  записані вже на початку 1 класу: �Розв�язування 

рівняння як один із найбільш раціональних способів розв�язування задач� 

Перевага розв�язування задач за допомогою рівнянь�. Якщо учня в 

першому класі переконують в �перевазі рівнянь при розв�язуванні задач�, 

то він буде намагатися і прості задачі розв�язувати �через х�.  

На завершення вкажемо заходи, які, на нашу думку, допомогли б 

забезпечити  наступність у навчанні учнів математики між початковою і 

основною школою.  

По-перше, потрібно узгодити програми і підручники для 4(3) і 5 класів. 

По-друге, потрібне змістовне ознайомлення вчителів п�ятих класів з 

програмою початкової школи, змістом навчального матеріалу і 

найпоширенішими в 4(3) класах формами організації уроку і методикою 

навчання. Для цього можна порадити  не лише відвідування уроків в 

початковій школі вчителями 5 класів і навпаки, а і спільні методичні 

семінари; організацію відкритих уроків на важливі з погляду забезпечення 

наступності теми. По-третє, в педагогічних вузах для вчителів-предметників 

необхідне висвітлювання в курсі методики математики розв�язування 

текстових задач в початковій школі. По-четверте, доцільно створити і 

апробувати спільний для 4 і 5 класів збірник текстових задач, до якого 

обов�язково включити завдання щодо формування загального підходу до 

розв�язування будь-яких задач. По-п�яте, з метою допомоги вчителеві в 

дотриманні певної системи в доборі задач створити методичний посібник по 

розв�язуванню текстових задач арифметичними способами. 

Важливу роль в розв�язанні зазначених проблем мають відігравати 

освітні стандарти з математики для початкової, основної і старшої школи. 
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Резюме. В статье рассматривается проблема преемственности при 
решении текстовых задач арифметическими способами.  
 
Summary. The author analyses the reasons of pupils inability to solve textural 
problems. 
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Знаково-символічні особливості 
текстів задач  

 
Н.А.ТАРАСЕНКОВА, КАНД. ПЕДАГОГ. НАУК, ДОЦЕНТ 

ЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

Особливими видами текстів, які опрацьовують учні у процесі навчання 
математики, є формулювання умов задач. Від специфіки знаково-символічних 
оболонок, в які загорнуто їхній зміст, значною мірою залежить успішність першого 
кроку в аналізі умови задачі � декодування вихідної інформації � та увесь наступний 
хід розв�язування.  

Під час виявлення та аналізу вихідних даних задачі учні нерідко 

зазнають певних утруднень, припускаються помилок [2; 5]. Саме тут 

важливого значення набувають уміння учнів розпізнавати зміст за тими чи 

іншими знаково-символічними оболонками, використовувати різні 

знаково-символічні засоби для інтерпретування даних задачі.  


