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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.  
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З позицій психолого-семіотичного підходу [4], в текстах задач 

важливими є наступні їх характеристики: 

� в якому плані (реальному чи символічному) сформульовано задачу; 

� які знаково-символічні засоби (тільки природна мова; природна мова 

і логіко-математична символіка; природна мова і графічні ЗСЗ тощо) 

задіяні у формулюванні; 

� чи притаманна тексту задачі властивість гіпертекстовості [6], і якщо 

так, то якого виду й порядку; 

� чи є необхідним створення додаткових заміщувачів для конкретизації 

умови та діяльності декодування (наприклад, у більшості 

геометричних задач, сформульованих словесно, для декодування 

інформації потрібно створити відповідний рисунок); 

� чи потребується переформулювання тексту для повного декодування 

інформації, чи воно може відбутися у результаті послідовного 

опрацювання текстових елементів. 

Умови більшості задач шкільного курсу математики, як правило, 

задаються у символічному, а не реальному плані � в них не йдеться про 

побутові, виробничі та інші ситуації. Їх зміст подано у математичних 

термінах, а значить аналіз тексту відразу має відбуватися як рух у тій 

символічній реальності, яку змодельовано задачею. Через це, успішне 

декодування вихідних даних таких задач цілком залежить від того, 

наскільки явно у тексті задачі представлена істотна інформація, як і які 

розставлено акценти, чи виведено назовні контекстні зв�язки апарату 

розв�язування задачі із тим навчальним матеріалом, що є предметом 

поточного навчання.  

З огляду на такі міркування, одне й те саме формулювання умови 

задачі у залежності від того, в який момент навчання вона 

використовується, може вимагати від учнів різних розпізнавальних 

процедур. Наприклад, якщо задача �Розв�яжіть рівняння 2х2 � 3х + 2 = 0� 
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пропонується учням при вивченні теми �Квадратні рівняння�, тоді її 

контекстний зв�язок із темою дозволяє минути (або здійснити миттєво, на 

неусвідомлюваному рівні) процедуру ідентифікації даного рівняння як 

квадратного і відразу перейти до виявлення його коефіцієнтів та 

застосування необхідної формули. Якщо ж ця задача пропонуватиметься 

учням у будь-який інший момент навчання й особливо тоді, коли він 

значно віддалений у часі від вивчення даної теми, тоді з�ясування, чи є 

дане рівняння квадратним, виступає необхідним етапом аналізу умови.  

При цьому, нерідко виявляється, що учні не готові до виконання такої 

діяльності. Справа в тім, що можливість обминати процедуру ідентифікації 

рівняння як квадратного при вивченні теми �Квадратні рівняння� хоча й 

дозволяє зекономити ресурси учнів та сконцентрувати їх зусилля на 

відпрацюванні способу розв�язування, але призводить і до негативних 

наслідків. Зокрема, до них треба віднести те, що в досвіді учнів часто 

утворюється спайка змісту і форми �квадратне рівняння � це  х2 + х +  = 0�. 

Через неї, ідентифікуючи рівняння, учні здебільшого задовольняються лише 

візуальним аналізом, а змістовий аналіз не проводять. Причому, значна 

кількість початкових вправ, в яких квадратний тричлен подано у 

стандартному вигляді, лише підкріплює в учнів впевненість у 

правомірності їх дій. Отже, знаково-символічні оболонки цих задач 

потрібно варіювати так, щоб із самого початку в учнів формувалась 

потреба виявляти тип рівняння та відповідні вміння. 

Сім�я задач, в яких описано побутові, виробничі та інші ситуації, 

відрізняється від попереднього класу задач перш за все тим, що математичні 

відношення між реальними об�єктами дійсності в них не виведено назовні. 

Для успішного декодування інформації важливого значення набуває увесь 

семіотичний досвід учнів, уплетений у канву їх математичних знань, навичок 

і вмінь. Якщо події, які розгортаються у задачі, мали (чи, принаймні, могли б 

мати) місце у житті учня та його оточуючих, тоді життєвий досвід школяра 
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виступатиме помічником у математизації ситуацій, а в противному випадку � 

навпаки. Зокрема, гальмівний ефект виникатиме через те, що учню 

знадобляться додаткові зусилля для того, щоб уявити реальний перебіг подій, 

відчути себе їх співучасником.  
Це не означає, що у навчанні математики не потрібно використовувати задачі, 

наприклад, із виробничою та іншою тематикою. Навпаки, загальновизнаним є факт 
того, що вміння учнів розв�язувати прикладні задачі є найбільш вагомим показником 
якості їх математичної підготовки. Проте, уведення учнів у світ застосувань 
математики, на нашу думку, має відбуватися за принципом послідовного віддалення від 
особистісних переживань. Особливо це важливо на початкових етапах вивчення курсу 
математики основної школи. 

У формулюваннях однотипних задач прикладного характеру 

варіювання ситуацій за показником особистісної участі доцільно 

здійснювати за такою схемою:  

� задача формулюється із використанням Я-словника учнів даного віку; 

� задача формулюється із використанням словника найближчого 

оточення учнів даного віку; 

� задача формулюється у термінах, віддалених від особистого досвіду 

учнів даного віку. 

Наприклад, за такою схемою побудовано наступну систему задач:  

1) Уяви, що школа знаходиться від твого дому на відстані 1 км, і шлях до 

неї пролягає по прямій. На дорогу до школи щоранку ти витрачаєш 15 

хвилин. Сьогодні ти трохи забарився. Як потрібно змінити швидкість 

твого руху, щоб подолати цей шлях за 10 хвилин? 

2) Відстань від школи до спортклубу становить 1 км. Тетянка долає її за 

15 хвилин, а Іванко � за 10 хвилин. Чия швидкість більша та на 

скільки? 

3) Деяке фізичне тіло, рухаючись рівномірно, проходить шлях, довжиною 

1 км, за 15 хвилин. Як потрібно змінити швидкість рівномірного руху 

тіла, щоб воно подолало цей шлях за 10 хвилин? 
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Зауважимо, що формулювання більшості задач із використанням Я-

словника учнів доцільно здійснювати у термінах вірогідної ситуації � 

учень може потрапити у неї в реальному житті, але може й не потрапити. 

Якщо описувати задачу як подію, що вже відбулася у житті учня, тоді 

неминучими будуть зіставлення цієї події з особистим досвідом, що 

відволікатиме учня від безпосереднього математичного завдання.  

Знаково-символічні оболонки задач шкільного курсу математики 

утворюються як засобами природної мови, так і з використанням логіко-

математичної символіки та інших ЗСЗ. Причому, у кожному з цих випадків 

питання про трудність повноцінного декодування інформації не 

вирішується автоматично. Не обов�язково, що задачі, сформульовані 

засобами природної мови, є найлегшими для декодування, а умови задач, 

що містять математичну символіку, виявляються найбільш трудними. І 

обернений зв�язок також не є абсолютним. Ця характеристика текстів 

математичних задач безперечно має вагоме значення для процедур 

вичерпування вихідної інформації, але набуває відповідного наповнення (а 

значить, має детально аналізуватися) лише у зв�язці із конкретним 

предметним змістом задач та їх дидактичним призначенням.  

Наприклад, кожна із наведених вище задач на рух містить 

символічний запис чисел. Тексти цих задач можна було б сформулювати 

лише засобами природної мови � замість �1 км� записати �один кілометр� 

тощо. Але, оскільки основною інформацією є функціональна залежність 

між швидкістю, часом та відстанню, а дані величини є носіями лише 

конкретної інформації, зчитування якої не повинно гальмувати процес 

декодування основної інформації, то заміна символічного позначення 

чисел на їх мовні аналоги не є доцільною.  

Однак, за нашими спостереженнями, нерідкими є ситуації, коли учні, 

вилучивши інформацію про конкретні числові значення (а вони просто 

�кидаються у вічі� у текстах таких задач), починають формальне 
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маніпулювання ними � додають, множать, ділять ці числа, підганяючи 

результат під відповідь, якщо вона наведена до задачі. Все це є свідченням 

того, що даним числовим значенням учні надали статусу основної 

інформації, через що припинили подальший її пошук у тексті задачі. Такого б 

не сталося, якби учні мали звичку не відокремлювати конкретне числове 

значення від назви величини, а відразу утворювали цілісні одиниці 

інформації: �відстань 1 км�; �час 15 хвилин�; �швидкість невідома�. 

Називання термінів не тільки б створювало певні перешкоди для 

формального маніпулювання числами, але й підштовхувало мимовільне 

пригадування сутності функціонального зв�язку поміж даними величинами. 

Кожній задачі курсу математики основної школи притаманна 

внутрішня гіпертекстовість від першого до четвертого порядку, які 

пов�язані із використанням термінології, символіки, інших знаково-

символічних засобів та необхідністю опрацьовувати текст задачі на рівні 

окремого речення, субабзацу й абзацу. Внутрішня гіпертекстовість більш 

високих порядків � на рівні квазіабзаців різного обсягу, скоріше є 

виключенням, аніж правилом для формулювань задач, представлених у 

підручниках і посібниках з математики для 5-9 класів. 

За показником зовнішньої гіпертекстовості у формулюваннях задач 

часто проявляються такі особливості:  

� використання рисунків, графіків, таблиць тощо, які поряд із текстовими 

фрагментами несуть істотну інформацію щодо даних задачі (зазначимо, що у 

такому випадку не йдеться про використання немовних елементів у 

дублюючій функції � як засобів додаткового роз�яснення, унаочнення тощо);  

� взаємне розміщення тексту задачі та його немовних елементів, яке може 

бути топографічно зосередженим й розосередженим, коли текст і 

рисунок (графік, діаграма, таблиця тощо) значно рознесені у площині 

сторінки;  
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� побудова формулювань задач у вигляді n-арних текстів (частіше це 

стосується такого різновиду шкільних математичних задач, як 

приклади).  

Треба зазначити, що наявність у задачі гіпертекстової оболонки не 

означає, що її трудність відразу стає надвисокою. Названі три 

характеристики по-різному впливають на процес аналізу задачі. Лише за 

наявності другої характеристики можна з упевненістю сказати, що текст 

задачі є значно ускладненим. Причини того пов�язані, перш за все, з 

особливостями фізіології аналізаторної системи людини [7]. Зокрема, 

графічні елементи формулювання задачі повинні розташовуватися поруч із 

відповідним текстом, причому обов�язково ліворуч.  

Вплив першої характеристики на трудність задачі можна з�ясувати 

лише у зв�язці із її предметним змістом і дидактичним призначенням. 

Формулювання ж декількох задач у вигляді n-арного тексту може зробити 

їх сукупний текст не тільки більш компактним, але й більш простим для 

вичерпування інформації. При цьому важливе значення має і те, як 

розташовуються індивідуальні текстові фрагменти по відношенню один до 

одного й до спільного текстового фрагмента задачі.  

Для прикладу порівняємо дві текстові оболонки задачі, перша з яких 

застосована у задачі № 40 підручника з математики для 5 класу [3, 12]: 

1. Обчисли: 

а) (1505 : 35 + 47) ⋅ 27;          в) 35 ⋅ 24 � 35 ⋅ 14;    

б) (28 ⋅ 25 + 50) : 30;              г) 34 ⋅ 17 + 66 ⋅ 17; 

2. Обчисли:  

а) (1505 : 35 + 47) ⋅ 27;  б) (28 ⋅ 25 + 50) : 30;  в) 35 ⋅ 24 � 35 ⋅ 14;  г) 34 ⋅ 17 +  

+ 66 ⋅ 17.   

Зрозуміло, що перший спосіб оформлення n-арного тексту є більш 

легким для декодування інформації. Тут, по-перше, кожний числовий 

вираз топографічно відокремлений від інших і його легше опрацьовувати, 
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а по-друге, матричне оформлення записів поза зайвих слів, на рівні 

візуального мислення, виводить назовні схоже і відмінне у цих виразах, а 

значить і деякою мірою у способах дій із ними. Отже, створюються 

додаткові умови для вдосконалення математичного досвіду учнів. 

Ряд задач шкільного курсу математики з необхідністю передбачає 

уведення додаткових знаково-символічних заміщувачів для конкретизації 

умови. Наприклад, такими є задачі: �Знайдіть суму і різницю дробів  �; 

�Точка О належить стороні АС, а точка Р � стороні ВС трикутника АВС. 

Трикутник ОРС подібний до трикутника АВС. Довести, що прямі ОР та АВ 

паралельні� тощо.  

Проте, наведені задачі мають суттєві відмінності. У першій з них для 

конкретизації вихідної інформації для кожної вимоги задачі можна 

створити лише єдиний додатковий знаково-символічний заміщувач. Ними 

будуть математичні речення та .  

А от у другій задачі побудова єдиного додаткового заміщувача � 

правильного рисунка, є можливою тільки після доведення факту 

паралельності прямих ОР і АВ, тобто лише у результаті розв�язання задачі. 

Якщо такий заміщувач створити відразу, тоді в учнів виникатимуть 

підсвідомі бар�єри, сутність яких можна виразити словами: �Навіщо 

доводити те, що очевидно�. Розв�язувати ж задачу, спираючись тільки на 

спотворений рисунок, теж не варто. 

Тут доцільніше використати розділовий прийом � створити декілька 

рисунків, на яких відображатимуться принципово різні варіанти 

розташування точок О і Р на сторонах даного трикутника. При цьому 

краще міркувати так: �Трикутник АВС � довільний. Зображаємо його. 

Точка О має довільне розміщення на стороні АС. Зображаємо її. Для точки 

Р можливими є три варіанти розташування на стороні ВС. Зобразимо це на 

трьох різних рисунках (рис. 1-3)�.  
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                    Рис. 1                     Рис. 2                    Рис. 3 

 

У такому разі, прихована сутність доведення для учнів 

виводитиметься назовні � треба довести, що з трьох даних варіантів два 

потрібно відкинути як неможливі. Це зовсім не означає, що учні 

налаштовуватимуться на застосування саме розділового методу доведення. 

Наприклад, у даній задачі вже на перших кроках розв�язування, коли 

виведуться наслідки з подібності трикутників ОРС і АВС, фактично буде 

отримано підтвердження того, що другий і третій рисунки не відповідають 

умові. Отже, подальші міркування розгортатимуться в аналітико-

синтетичному дусі.  

Використання наведеного прийому уведення додаткових заміщувачів 

дозволяє забезпечити повне декодування вихідної інформації не тільки у 

розглянутому прикладі. На нашу думку, саме у такий спосіб потрібно 

створювати заміщувачі у теоремах і задачах, в яких доводитимуться 

ознаки математичних об�єктів.  

Для повного й швидкого декодування вихідної інформації, поданої в 

тексті задачі, найбільш вагомою характеристикою виступає лінгвістична 

будова цього тексту. На нашу думку, задачі, тексти яких потребують 

переформулювання для вичерпування вихідної інформації, й задачі, в яких 

воно може відбутися у результаті послідовного опрацювання текстових 

елементів, потрібно віднести до різних класів задач. Перші з них є більш 

трудними для учнів, аніж другі. 
Для прикладу порівняємо наступні формулювання задачі № 1131 підручника з 

математики для 5 класу [1, 170]:  

1) З двох чисел одне у 5 разів менше від другого. Їх середнє 

арифметичне дорівнює 42. Знайди ці числа; 

2) Середнє арифметичне двох чисел дорівнює 42. Одне з них у 5 разів 

менше від другого. Знайди ці числа; 
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3) Знайди два числа, якщо одне з них у 5 разів менше від другого, а їх 

середнє арифметичне дорівнює 42; 

4) Знайди два числа, якщо їх середнє арифметичне дорівнює 42 й 

одне з них у 5 разів менше від другого; 

5) З двох чисел одне у 5 разів менше від другого. Знайди ці числа, 

якщо їх середнє арифметичне дорівнює 42; 

6) Середнє арифметичне двох чисел дорівнює 42. Знайди ці числа, 

якщо одне з них у 5 разів менше від другого. 

В умові даної задачі можна виділити три одиниці вихідної інформації 

� дано два числа; одне з чисел у 5 разів менше від другого; середнє 

арифметичне двох даних чисел дорівнює 42. У кожному з наведених 

формулювань задачі перша одиниця інформації не виведена назовні, а 

непрямо представлена у другій й тертій інформаційних одиницях та у 

вимозі задачі.  

Для учня 5-го класу й учня, наприклад, 8-го класу ця ситуація має 

принципові відмінності. Учень 8-го класу вже має у своєму досвіді 

програму діяльності, пов�язану із двома невідомими величинами, які 

потрібно знайти. Тому виведена назовні інформація �дано два числа� не 

викликатиме в нього стану підвищеної тривожності, оскільки принаймні 

один вихід із даної ситуації бачиться відразу � увести дві змінні. Чи 

знадобиться цей хід у подальшому розв�язуванні � то вже інша справа. Для 

учня ж 5-го класу відкрито й відразу представлена інформація про те, що 

дано два деяких числа, може виявитися бар�єром, який йому невідомо, як 

долати. Не дуже впевнений у своїх можливостях п�ятикласник взагалі 

може відмовитися від подальшої діяльності, стверджуючи �я не зможу 

розв�язати задачу�. Отже, у формулюваннях задач, призначених для учнів 

різного віку, потрібно враховувати, яку інформацію доцільно, а яку 

недоцільно представляти у явному вигляді. 
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В усіх наведених формулюваннях задачі перша інформаційна одиниця 

представлена неявно. Проте, у третьому й четвертому варіантах ця 

інформація виводиться назовні легше, аніж у перших двох варіантах, 

оскільки саме з її текстової оболонки починається читання тексту задачі. З 

огляду на наведені вище міркування, ці два формулювання треба вважати 

більш трудними для п�ятикласника у порівнянні із першими двома.  

Наведені формулювання задачі відрізняються ще й за такими 

параметрами:  

а) як розміщено текст вимоги задачі по відношенню до тексту умови 

    (умова і вимога є приєднаними текстами; один із текстів розсікає тіло 

     іншого); 

б) в якому порядку (прямому чи зворотному) подано другу й третю  

    одиниці інформації. 

Якщо умова і вимога є приєднаними текстами (у нашому прикладі � 

це варіанти 1-4), таке формулювання задачі потрібно вважати більш 

простим у порівнянні із тими випадками, коли один із текстів розсікає тіло 

іншого (у нашому прикладі � це 5-6 варіанти).  

Для п�ятикласника більш доступною у плані декодування, розуміння й 

подальшого оперування є інформація про пряме порівняння двох чисел, у 

результаті якого можна встановити певне відношення між ними (у даній 

задачі � це друга одиниця інформації). Інформація про два даних числа, з 

якої явно не слідує їх підпорядкованість одне одному (у даній задачі � це 

третя одиниця інформації), є більш складною для сприймання та 

осмислення. У таких наших міркуваннях ми вбачаємо аналогію із тими 

труднощами, які характерні для процедур декодування явно і неявно 

заданих функцій. Крім того, передування інформації про середнє 

арифметичне двох чисел у розглядуваній задачі неодмінно вимагатиме від 

учня п�ятого класу переформулювання її умови. 
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Отже, за порядком подання умов у формулюванні теж має 

здійснюватися диференціація задач. У нашій послідовності прикладів 

формулювання із непарними номерами потрібно вважати більш легкими 

для декодування у порівнянні із відповідними формулюваннями, поданими 

за парними номерами. 

Враховуючи усі наведені аргументи, у послідовності формулювань, 

наведених вище, нами встановлена певна ієрархія. Найлегшим для 

п�ятикласника ми вважаємо перше формулювання, а найбільш трудним � 

останнє.  

У процесі навчання математики вагомий внесок у розвиток учнів 

може внести система задач, побудованих на одній і тій самій 

інформаційній основі, але загорнутих у різні знаково-символічні оболонки. 

При цьому, бажано використовувати усі можливі формулювання кожної 

задачі й у такій послідовності, щоб трудність процедур декодування 

інформації нарощувалася плавно, а не стрибкоподібно. 
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Резюме. В статье рассматриваются особенности семиотической 
составляющей формулировок школьных математических задач. 
 
Summary. In the article the features of semiological component of the 
formulations of school mathematical problems are esteem 
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