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Резюме. В статье на основе генезиса и определения понятия прикладной 
направленности школьного курса стереометрии предложены условия ее 
реализации. 
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Формування особистості відбувається перш за все в шкільні роки, а тому в 

першу чергу шкільним вчителям потрібно вивчати індивідуальні особливості 

учнів, створювати умови для реалізації їх творчих прагнень. В.А.Сухомлин-
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ський писав: �Не можна виховати і розвинути людину, якщо не знаєш її� [8]. 

Аналіз і осмислення того, що відбувається в системі освіти, показали: 

в даний час школа має значні труднощі, однією з причин є те, що навчання 

і виховання недостатньо спирається на комплекс існуючих психолого-

педагогічних знань в області формування і розвитку особистості учня. 

Вміння застосовувати математичні знання на практиці є однією з 

суттєвих задач сучасної освіти. Особливо це стосується прикладних задач 

економічного змісту, розв�язування яких сприятиме розвитку вмінь учнів 

вирішувати практичні господарські проблеми та ситуації, які їх можуть 

очікувати в майбутньому. 

Успішне застосування отриманих математичних знань на практиці 

пов�язане з переходом від абстрактних теоретичних знань до практичних 

дій в умовах різних життєвих ситуацій. Дослідження психологів свідчать 

про те, що вміння розмірковувати теоретично, виконувати розумові і 

практичні дії при розв�язуванні задач з абстрактними даними з математики 

не завжди забезпечує вміння виконувати відповідну систему дій в 

реальних практичних ситуаціях. 

У зв�язку з цим не можна не погодитись з твердженнями 

Д.Н.Богоявленського і Н.А.Менчинської про те, що заключним етапом в 

розвитку розумових операцій учнів є не становлення розумової дії, а 

реалізація її в практичній діяльності. Сьогодні перед вчителями  

математики стоїть важлива задача � навчити учнів математизувати життєві 

практичні ситуації, навчити їх теоретичному аналізу. Тільки в таких 

умовах математичні знання можуть стати �рухливими � і діючими.  

Практика показує, що перехід від абстрактного до конкретного для 

багатьох учнів стає не менш важким, ніж перехід від конкретного до 

абстрактного. П.Я.Гальперін так пояснює психологію вказаних труднощів: 

�Абстракції очищують і спрощують матеріал і тим суттєвіше полегшують 

дію�. Але якщо діяти тільки з таким спрощеним матеріалом, то потім і 
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виникають ці труднощі. Звідси слідує важливий висновок про необхідність 

ставити перед учнями питання і задачі практичного характеру, а не 

оперувати лише готовими абстракціями [2]. 

Але в цій проблемі є і інша особливість, на яку звертає увагу 

Г.І. Шукіна в статті �Пізнавальний інтерес � актуальна проблема сучасної 

дидактики�: �...у частини школярів дуже розвинутий інтерес до знань 

прикладного характеру. Особливо виражена ця направленість у підлітків 5-

6 класів, які прагнуть побачити і зафіксувати те, що дає їм пізнання. 

Можна сказати, що їх пізнавальний інтерес міцно пов�язаний з 

прихильністю до практичної, економічної діяльності, цінність якої для 

формування інтересу до пізнання далеко не вивчена� [3]. 

Психологи, дидакти і методисти одностайно вважають, що учнів 

потрібно спеціально навчати вмінню поєднувати теоретичні знання з 

практичними діями. При цьому включення в навчальний процес питань і 

задач практичного змісту є лише необхідною умовою такого навчання. 

Крім цього, необхідно навчити учнів спеціальним прийомам розумової 

роботи, необхідним для застосування теоретичних знань, і сформувати 

практичні вміння та навички, які лежать в основі застосування математики 

на інших уроках, у виробничій та життєвій практиці. 

Вміння розв�язувати задачі економічного змісту формуються 

ефективно, якщо забезпечується чітке визначення мотивів і цілей 

розв�язання, активно використовується в процесі розв�язування минулий 

досвід, набуті знання і способи діяльності,  а також створюються умови 

для  позитивних емоцій учня. 

Методика навчання розв�язувати задачі економічного змісту має 

враховувати дидактичні цілі, організаційні форми, загальні методи і 

психолого-методологічні закономірності формування відповідних вмінь. 

Приймаючи до уваги дослідження Дутки Г.Я. [4, 5] формування вмінь буде 

більш ефективним, якщо воно включатиме такі етапи: 
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1) Підготовчо-мотиваційний. 

- Мотивація введення даного способу діяльності. Актуалізація 

опорних знань. 

- Встановлення всіх програмних вимог до способу діяльності на 

основі аналізу програм і відповідних навчальних та методичних 

посібників. Ці програмні вимоги показують, на базі і в контексті 

яких знань повинен формуватися даний спосіб діяльності. Виділення 

методів, прийомів і засобів, необхідних для його формування. 

2) Операційно-пізнавальний етап. 

- Виділення групи задач, при розв�язанні яких необхідно 

застосовувати ті операції, які учні повинні засвоїти в подальшому.  

- Осмислення способу розв�язування даної групи задач на двох-трьох 

задачах-моделях (характерні задачі з цієї групи, розв�язання яких 

включає всі операції, притаманні даному способу діяльності).  

- Визначення найбільш раціональної послідовності виконання операцій. 

Складання на основі узагальнених операцій моделі способу діяльності 

(опорного плану, алгоритму, евристичної схеми тощо). 

- Застосування. Розв�язання спочатку діагностичних задач, у процесі 

якого контролюється повнота застосування способу діяльності, 

відповідність його встановленим нормам, потім � задачі, які 

вимагають вмінь самостійно застосовувати даний спосіб у 

варіативних нестандартних умовах. Встановлення меж його 

застосування. Уточнення, якщо є потреба, способу діяльності. Таким 

чином, на операційно-пізнавальному етапі основна увага 

приділяється розкриттю відповідної системи об�єктивних умов 

виконання способу діяльності � орієнтовної основи діяльності. 

3) Рефлексивно-оцінювальний етап. 

Учні узагальнюють спосіб діяльності, аналізують власну діяльність, 

оцінюють її, співставляють результати цієї діяльності з поставленими 
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навчальними завданнями, корегують виконану роботу, усувають виявлені 

прогалини. 

Слід погодитись з поглядами психологів, дидактів і методистів 

стосовно того, що процес розв�язання задачі має складатись з таких етапів: 

1) аналіз формулювання задачі, тобто виділення в ній того, що дано і 

що треба знайти або довести, дослідити; 

2) пошук плану розв�язання; 

3)  здійснення плану, перевірка і дослідження знайденого розв�язку, 

тобто того, що знайдений розв�язок задовольняє вимоги задачі; 

4) обговорення (аналіз) знайденого способу розв�язання з метою 

з�ясування його раціональності, можливості розв�язання задачі 

іншим методом чи способом. 

Враховуючи специфіку задач економічного змісту потрібно 

деталізувати пошук та здійснення плану розв�язання. Таким чином можна 

виділити допоміжних 3 етапи: формалізації, розв�язання задачі всередині 

побудованої моделі, інтерпретації. Розглянемо їх докладніше. 

Етап формалізації � перехід від реальної економічної ситуації, до 

побудови формальної економічної моделі. Цей перехід вимагає розпізнавання 

даних економічних понять, розкриття структури задачі, виділення умови і 

вимоги та елементарних умов і вимог, з�ясування основних і допоміжних 

величин, що характеризують економічні поняття задачі. На цьому етапі 

встановлюються способи завдання значень основних і допоміжних величин 

(назва величини, особливості і розмір її значення), види співвідношень між 

значеннями величин. Усе це дає змогу замінити дані економічні поняття і 

зв�язки між ними математичними еквівалентами.  

Етап розв�язання задачі всередині побудованої математичної моделі. 

Успішне виконання цього етапу залежить від правильності обраного 

методу розв�язання і залучення допоміжного математичного апарату. При 
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виборі методу розв�язання увага звертається не лише на зміст вихідної 

задачі, а й на структуру одержаної математичної моделі.  

Етап інтерпретації � це переклад одержаного результату на мову 

вихідної задачі. На цьому етапі з�ясовується відповідність одержаних 

результатів розв�язання математичної задачі даній економічній ситуації, 

оцінюється значення знайдених економічних факторів для практичної 

діяльності, встановлюються причинно-наслідкові залежності. 

Узагальнюючи багаторічний педагогічний досвід, можна вказати на 

декілька шляхів розв�язання завдання навчання учнів застосуванню 

математичних знань на практиці: 

1) Включення в процес навчання математики задач практичного змісту. 

Можливості цього шляху обмежені часом і пов�язані з перевантажен-

ням учнів.  

2) Широке застосування внутрішньопредметних і міжпредметних зв�язків, 

в першу чергу з такими предметами як фізика, хімія, географія, 

економіка і т.д. 

3) Формування умінь застосовувати теоретичні знання на практиці � 

проведення практичних і лабораторних робіт з математики. 

Зв�язки між елементами знань і вмінь з різних навчальних предметів 

сприяють формуванню всебічно розвиненої творчої особистості, яка 

озброєна системними знаннями, загальнонауковими вміннями та 

навичками і вміє здійснювати міжпредметне перенесення знань і вмінь у 

разі розв�язання нових пізнавальних задач. 

Міжпредметні зв�язки мають вирішальне значення під час 

розв�язування проблеми інтеграції і координації навчання. Інтеграція � це 

процес і результат створення нерозривнопов�язаного, єдиного, суцільного. 

Нині ця проблема актуальна для школи і вузу у зв�язку зі створенням 

інтегрованих курсів (математика для економістів, фінансова математика, 

суспільствознавство). 
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Координація � це погодження навчальних програм зі споріднених 

предметів з погляду єдиного підходу до тлумачення понять, ідей, методів, 

процесів, явищ і в часі їх вивчення. 

Міжпредметні зв�язки реалізуються на основі поєднання інтеграції і 

координації знань, які взаємно доповнюються і сприяють формуванню в 

учнів єдиної картини світу, наукового світогляду. Міжпредметні зв�язки 

спрямовані на озброєння учнів з системою політехнічних знань зі 

споріднених предметів: математика � фізика � хімія � біологія � географія 

� креслення � трудове навчання � економіка.... 

Реалізація міжпредметних зв�язків має здійснюватися передусім 

шляхом використання математичних ідей і методів, математичного 

апарату в інших предметах, вивчення в курсі математики навчального 

матеріалу, який має важливе значення в споріднених дисциплінах. 

Важливо також приділяти достатню увагу тому, як математичні задачі 

виникають на ґрунті задач з інших предметів і як метод розв�язання цих 

задач використовується у ході розв�язання нематематичних задач. 

Реалізувати міжпредметні зв�язки під час вивчення математики 

означає насамперед створити запас математичних моделей, які описують 

явища і процеси, що вивчаються в різних предметах. Такими моделями є 

основні поняття математики: величина, число, функція, фігура, рівняння, 

нерівності та їх системи, похідна тощо. Наприклад, похідна � це 

математична модель різних фізичних, хімічних, біологічних понять: 

швидкості прямолінійного нерівномірного руху, швидкості реакції в хімії, 

електрорушійної сили, швидкості розмноження бактерій, продуктивності 

праці, граничних витрат та доходів тощо.  

До математичних методів розв�язання прикладних задач можна 

віднести такі: знайти розв�язок рівняння, нерівності або їх систем, знайти 

найбільше й найменше значення функції, її проміжки зростання та 

спадання тощо. 
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Можна виділити такі основні напрямки зв�язків математики з 

економікою: величини та їх вимірювання; обчислювальна культура; 

функції і графіки, похідна, інтеграл, проценти; використання правил 

наближених обчислень; складання зведених таблиць даних, графіків та 

діаграм до них; застосування чисельних методів при розв�язуванні задач 

економічного змісту тощо. 

Така багатоманітність поєднання математики і економіки потребує 

більш детального дослідження можливих форм, методів та засобів 

інтеграції та координації цих навчальних предметів. 
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Резюме. Рассматривается проблема применения учениками математичес-
ких знаний на практике. 
 
Summary. The problem of application by pupils of mathematical knowledge in 
practice  is considered. 
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