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выдвижению гипотезы решения эвристической задачи, а это уже результат 

эвристической деятельности.  
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Резюме. На прикладі теми �Нерівності� в статті йдеться про використання 
евристико-дидактичних конструкцій (системи евристичних завдань та 
навчаючих комп�ютерних програм) для формування в учнів евристичної 
діяльності. 
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formation heuristic activity of the students when learning the theme 
�Inequality�. 
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Сучасне оновлення змісту шкільної математики відбувається у зв�язку зі 

зміною освітньої парадигми. Сьогодні вже не достатньо лише навчати певній 
сумі готових фактів. Важливо розвивати інтелект та творчі здібності кожного 
учня, спрямовувати їх до самостійного добування нових знань. 

Текстові задачі завжди були невід�ємною частиною шкільного курсу 
математики. Сьогодні вони слугують не тільки для мотивації вивчення 
певного теоретичного матеріалу з подальшим його використанням на 
практиці. Процес їх розв�язування дає можливість кожному учневі засвоїти 
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загальні та спеціальні прийоми учбової та розумової  діяльності, які 
стануть їм у нагоді при продовженні навчання та в практичній діяльності.  

У підручниках 5-6 класів останнім часом відбувається якісна зміна 
задачного матеріалу. Автори більше уваги приділяють задачам, які 
розв�язуються арифметичними способами. Раніше їх називали типовими і 
вони мали значний за змістом обсяг у шкільній математиці. Однією із 
причин їх вилучення стали негативні наслідки практики натаскування на 
типовий прийом, що приводило до шаблонності мислення. 

Виникають питання: чи є правомірним використання арифметичних 
способів розв�язування текстових задач з метою розвитку мислення та 
творчих можливостей учнів? Як уникнути на практиці ефекту натаскування? 

Ці питання детально вивчалися нами під час проведення пошукового та 
формуючого експериментів дисертаційного дослідження по темі 
�Розв�язування текстових задач арифметичними способами в 5-6 класах 
основної школи�. Дослідження проводилося в двох напрямках: по-перше, на 
основі аналізу методичної і учбової літератури минулих років ми намагалися 
відслідкувати негативні моменти практики навчання типовим способам та 
намітити заходи ( рекомендації ) по їх запобіганню, по-друге, перевірити під 
час експериментального навчання на практиці дієвість вироблених на основі 
теоретичного аналізу і позитивної практики вчителів рекомендацій. 

В методичній літературі минулих років можна зустріти протиставлення 
типових і нетипових задач як за методами (способами) розв�язування, так і за 
методами навчання пошуку розв�язування. Такі думки збереглися й досі. 
Наприклад, Г.П.Бевз у [1] відзначає позитивну роль типових задач, але 
вважає, що для типових задач найефективнішим є метод поступового 
ускладнення, а для нетипових � метод евристичних наставлянь.  

На наш погляд таке протиставлення не зовсім правомірне. 
Коли учень вперше зустрічає типову задачу, то вона для нього нічим не 

виділяється із загального масиву задач. Навіть декілька розв�язаних задач 
певного типу залишаються просто схожими задачами, якщо в учнів не 
сформуються асоціативні зв�язки між типовими особливостями і способом 
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розв�язання. Створення таких асоціацій для більшості учнів є справою не 
одного уроку, і саме для цього потрібен метод поступового ускладнення [2]. 

Досліджуючи інтелектуальну діяльність учнів при розв�язуванні задач, 
Н.А.Менчинська [5] прийшла до висновку, що орієнтація тільки на 
відтворення раніше вивчених способів негативно впливає на пошук нових 
способів при розв�язуванні нестандартних задач. Це виникає із-за впливу 
законів репродукції: �частоти� і �новизни�. Перш за все пригадується спосіб, 
який або використовувався найчастіше, або в близькому за часом досвіді. 
Якщо учневі не вдавалося одразу пригадати потрібний, то діти відмовляються 
від активного пошуку розв�язання, кажучи �не пам�ятаю� або �не можу�. Іноді 
учні неадекватно використовують нещодавно вивчений спосіб. 

Цьому можна запобігти, якщо постійно стимулювати розумову 
діяльність учня, направляючи на самостійний чи колективний пошук 
нових способів розв�язування задач. За таких умов перш за все 
пригадуються способи, у створенні яких учень приймав активну участь. 
Отже, вчитель повинен намагатися створити таку обстановку, коли учень 
не отримує готовий спосіб із переліком вказівок по використанню, а 
приймає активну участь у створенні (зрозуміло, що активність учня тісно 
пов�язана із його можливостями).  

�Неправомірно довга� затримка на початкових етапах при 
розв�язуванні типових задач, коли тривалий час розв�язують тільки задачі 
на підведення під поняття та пряме застосування типового способу, та 
недостатнє �навчання дітей методиці і техніці творчого мислення� [5] 
приводить до того, що учні не можуть використати навички по 
розв�язуванню типових задач в нових умовах [6]. Виникає конфлікт між 
репродуктивними і творчими складовими процесу розв�язування задач. 

Ефект �натаскування на типовий прийом� виникає як наслідок 
захоплення діяльністю репродуктивного характеру. Проте відмова від 
такої діяльності неможлива. Оскільки саме вона допомагає учням засвоїти 
типові ознаки і відповідні їм способи розв�язування, а також сприяє 
розвитку в учнів навичок по підведенню під тип, розгортання правил-
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орієнтирів способів у покрокову програму розв�язання. Навички такої 
діяльності знадобляться учням при вивченні алгебри, геометрії, фізики, 
хімії тощо. До того ж маючи певний типовий спосіб, недоцільно (і 
нераціонально в часі) задачі різного сюжету, але з однаковою 
(неускладненою) математичною основою, розв�язувати ізольовано. 

Звичайно кожен учень має свій темп руху і в засвоєнні типового 
прийому, і в перетворенні вмінь по розв�язуванню типових задач у 
навички з подальшим їх використанням у ході пошуку розв�язання 
нестандартних задач. 

Розв�язування (і досить впевнене) сильними учнями стандартних 
тренувальних вправ ще не гарантує самостійного подолання пошуку 
розв�язання складних задач. Тому і сильним, і слабким учням потрібне 
керівництво вчителя в процесі усвідомленні можливостей використання 
засвоєного типового способу та своєчасної корекції.  

У ході пошукового експерименту нами було проведено дослідження 
серед учнів шкіл № 99, № 24, № 204, № 272 м. Києва по виявленню 
можливостей різних груп учнів у засвоєнні деякого типу задач (від 
початкового рівня до творчого ). Крім того нас цікавило, якою має бути 
степінь керівництва учителем цього процесу.  

На основі результатів цього дослідження нами було зроблено наступні 

висновки:  

•  засвоєння типових особливостей та способу розв�язування необхідно 

проводити протягом декількох етапів; 

•  кожен учень має обов�язково пройти всі етапи, але має здійснюватись 

диференційований відбір завдань; співвідношення репродуктивних і 

творчих вправ для кожного учня також має бути різним; 

•  кількість вправ для всіх типів задач на кожному етапі має відбиратись 

окремо в залежності від: а) складності теоретичного матеріалу, 

необхідного для розкриття кроків типового способу; б) наявності кількох 

різних способів розв�язування; в) зв�язку з іншими типами задач; г) рівня 

засвоєння (знайомості) з початкової школи; д) передбачуваного значення 
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типу для розвитку мислення; е) можливостей, які надаються в ході 

вивчення типу по навчанню загального підходу до розв�язування задач; 

є) важливості для вивчення інших шкільних предметів (геометрії, хімії, 

фізики, географії, біології); ж) зв�язків із курсом алгебри (тобто 

можливостей по пропедевтиці методу рівнянь,  поняття функція тощо).   

Наведені вище положення були покладені в  розробку таблиці етапів 

вивчення довільного типу та відповідних їм видів діяльності.   
 
  

етапи Види діяльності методи 

 І Підготовчо-
мотиваційний 
  

� розв�язування вправ на засвоєння 
теоретичного матеріалу, 
необхідного для вивчення даного 
типу та задачі-вправи для засвоєння 
окремих кроків типових способів, 
повторення �задачної азбуки� 

� мотивація 

 
� репродуктивний 

метод  

 
ІІ 

 
Навчально-
операційний 

� перше знайомство із задачами 
даного типу, аналіз типових 
особливостей, слів, ознак 

� створення схеми-орієнтира для 
вирізнення задач даного типу із 
загального масиву 

� створення схеми-орієнтира (ООД) 
для типового способу 

� розв�язування задач на визначення 
типу і використання схем-
орієнтирів 

� розв�язування задач різними 
способами (або варіантами одного 
із способів 

� розв�язування задач, що містять 
типові як частину 

� евристична бесіда 
або пояснювально-
ілюстративний; 

� евристична бесіда 
або пояснювально-
ілюстративний; 

� евристична бесіда; 
� метод поступового 
ускладнення; 

� метод поступового 
ускладнення; 

 
� метод поступового 
ускладнення 

 
ІІІ 

Перший рівень 
контролю  

та оцінювання 

� контроль і оцінювання навичок 
учнів по розв�язуванню задач 
обов�язкового і достатнього рівнів 

� репродуктивний 
метод 

 
ІV 

 
Творчо-

розвиваючий 
(розгортання 

типу) 

� розв�язування парних вправ:  
а) задача даного типу і задача із 
схожою математичною структурою 
б) задача даного типу і задачі 
споріднені до неї за способами 
розв�язування 

� розв�язування задач підвищеної 
складності 

� виконання творчих завдань 
� розв�язування задач даного типу 

нетрадиційними способами 

 
евристична бесіда 
або пояснювально-
ілюстративний; 

 
� дослідницький 
метод 
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V 

Узагальнення � узагальнення та систематизація 
знань про типові ознаки і типові 
способи в курсі алгебри при 
вивченні метода рівнянь 

� порівняння арифметичного і 
алгебраїчного розв�язань даної 
задачі; визначення переваг того чи 
іншого способу 

� евристична бесіда; 
� дослідницький 
метод 

 
 

 
VІ 

 
Контроль і 

корекція другого 
рівня 

� контроль і оцінювання навичок по 
розв�язуванню типових задач та 
вмінь по використанню їх до 
розв�язування нестандартних 
задач. 

репродуктивний метод

 

Ця таблиця дає можливість учителю побачити весь комплекс діяльності на 

кожному етапі окремо. Крім того, готуючись до вивчення конкретного типу 

можна не тільки намітити методи, якими буде проведено той чи інший етап 

(вид діяльності), але і передбачити можливу його заміну у разі, коли 

виявиться невідповідність між запланованим методом і реальною ситуацією 

в конкретному учнівському колективі. Наприклад, учителем було 

заплановано використання дослідницького методу при розв�язуванні задачі 

нового типу, але учні не змогли запропонувати жодної гіпотези по 

розв�язуванню даної задачі. Тоді вчитель повинен замінити дослідницький 

метод на частково-пошуковий.  

Отже, в залежності від особливостей типу на кожному із етапів його 

вивчення потрібно намагатись обрати той метод навчання, використання 

якого найкраще сприятиме досягненню дидактичної мети кожного з етапів. 

Розглянемо можливі варіанти використання різних методів у 

відповідності з етапами навчання розв�язуванню задач.  

Мета підготовчо-мотиваційного етапу � створити базу для вивчення 

нового типу та провести його. Для цього розв�язуються вправи на засвоєння 

теоретичного матеріалу, необхідного для вивчення даного типу та вправи для 

засвоєння окремих кроків типових способів, тобто повторюються задачі на 

розкриття смислу арифметичних дій. Для цього найкраще використовувати 

репродуктивні методи. Мотивацію ж можна провести по-різному. 
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Можна просто запропонувати задачу нового типу із цікавим сюжетом 

(історичну [7] чи прикладного характеру). Наприклад, �із папірусу Ахмеса 

(Єгипет, бл. 2000 рр. до н.е.): До фараона прийшов пастух із 70 биками, його 

запитують: �Скільки биків ти привів із своєї череди?� Пастух відповів: �Я 

привів дві треті від треті худоби�. Порахуй скільки биків в череді�. 

Розв�язувати такі задачі потрібно з використанням евристичних приписів. 

Тоді хід розв�язування сприятиме розвитку у учнів загального підходу до 

розв�язування довільних задач. Після закінчення розв�язання, пропонуємо 

іншого сюжету задачу, але з такою ж математичною основою. Після 

порівняння розв�язань двох задач робимо висновки про належність цих задач 

до одного типу (за структурою і способом розв�язання). Якщо мотиваційну 

задачу обрано складну або більшість учнів класу середнього рівня, то замість 

еврістичн6ої бесіди можна використати пояснювально-ілюстративний метод.  

Мотивацію можна провести інакше за допомогою ряду  

взаємопов�язаних задач ( метод доцільних задач). Наприклад,   

Задача №1. (підготовча) Якщо купити цукерок на 5 кг більше, то 

треба заплатити ще 45 грн. Скільки коштує один кілограм цукерок? 

Задача №2. (підготовча) В одному ящику печива 19 кг, а в другому � 15 

кг. Перший ящик дорожчий за другий на 24 грн. скільки коштує один 

кілограм печива? 

Задача №3. (типова) Першого разу за 2 кг яблук і 6 кг груш заплатили 

22грн. Другого разу за 2 кг таких же яблук і 4 кг груш � 16 грн. Скільки 

коштує один кілограм яблук і один кілограм груш? 

Ще один варіант переходу від нетипової задачі до типової можна отримати 

за рахунок використання методу комплексних задач. Розв�язавши нетипову 

задачу, ми пропонуємо учням скласти обернені задачі та прокоментувати плани 

їх розв�язання. Зрозуміло, що учитель повинен підібрати нетипову  спеціально 

таким чином, щоб серед можливих варіантів обернених задач, які будуть 

запропоновані учнями, була і задача потрібного типу. Можливий ще один шлях. 
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Його головна відмінність від попередніх полягає в тому, що при проведенні 

мотивації відбувається перехід не від нетипової задачі до типової, а від задачі 

вже вивченого типу, до задачі невідомого типу за рахунок зміни частини 

математичних залежностей в умові задачі.  

Розв�язуючи задачі відомого типу, учні діють за певним алгоритмом, 

який включає в себе дії по підведенню під поняття типу та дії по 

використанню типового способу (чи способів). Фактично відбувається 

діяльність за певними нормами. Зустрівшись із ситуацією, коли стара норма 

не діє (із-за зміни умов діяльності), учні опиняються перед вимогою 

спочатку провести аналіз, чому не діє відомий алгоритм, а потім їм потрібно 

виконати завдання по створенню нової норми діяльності. Ця нова норма 

(новий спосіб) може бути або видозмінений відомий алгоритм, або новий. 

Такий метод мотивації можна назвати критикою відомої норми.  

Якщо вважати задачу № 3 відомим типом, що розв�язується способом 

віднімання, то її розв�язування може стати кроком до вивчення задач, що 

розв�язуються способом зрівняння даних. 

Задача №4 (на зрівняння даних). Першого разу за 2 кг яблук і 6 кг груш 

заплатили 22 грн. Другого разу за 1 кг таких самих яблук і 2 кг груш � 8 грн. 

Скільки коштує один кілограм яблук і один кілограм груш? 

На відміну від попередніх варіантів мотивації при переході від задачі 

відомого типу до невідомого типу діяльність одразу націлюється на пошук 

нового способу (який згодом, отримавши статус типового, перетвориться в 

нову норму), а задача сприймається, як задача-представник певного типу. 

Ще одна особливість цього варіанту полягає в тому, що одразу 

встановлюються зв�язки нового типу з раніше вивченими (принаймні з 

одним). При переході ж від нетипової задачі до типової зв�язки між типами 

потрібно буде встановлювати в процесі подальшої роботи, тобто на етапі 

розгортання типу.  
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У ході формуючого експерименту ми прийшли до висновку, що 

однозначно надати перевагу якомусь із вказаних варіантів мотивації не 

можна. Вибір має залежати від особливостей матеріалу, що вивчається, та 

індивідуальних особливостей учнівських колективів. Якщо клас не досить 

сильний, то вивчення схожих за структурою типів краще розвести у часі, 

щоб уникнути хибних аналогій. У сильному класі орієнтація на самостійну 

творчу діяльність має бути максимальною.  

Отже, підготовчо-мотиваційний етап закінчується розглядом задачі 

нового типу. Її розв�язування починає другий етап � навчально-

операційний.  

На цьому етапі потрібно розв�язати декілька завдань. По-перше, 

потрібно проаналізувати типові особливості, слова-ознаки та створити 

схеми-орієнтири для виділення задач даного типу із загального масиву. По-

друге, створити схему-орієнтир для типового способу[4]. Виконання цих 

завдань можна в залежності від обставин провести або пояснювально-

ілюстративним методом, або частково-пошуковим. Можливим є також 

використання дослідницького методу. Наприклад, при вивченні типу задач 

на знаходження двох чисел за їх сумою й різницею для першого способу 

(виключення більшого невідомого) учні під керівництвом учителя 

створюють схему-орієнтир, а для другого (виключення меншого) � 

самостійно або у ході групової роботи. Дослідницький метод також можна 

використати, запропонувавши учням самостійно знайти спосіб 

розв�язування нового типу (висування гіпотез та їх апробування). Такі 

завдання сприяють розвитку творчого мислення. Використання ж 

пояснювально-ілюстративного чи частково-пошукового методів сприяє  

розвитку логічного мислення.   

По-третє, учні повинні засвоїти типові ознаки та спосіб розв�язування. 

Для цього розв�язуються задачі на підведення під тип і використання схем-

орієнтирів. Розглядаються інші способи. Доцільно також розглянути 
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складені задачі, що містять типові як певну частину своєї структури, або 

зводяться до них після перетворень. Якщо проведення підготовчо-

мотиваційного етапу є одночасним для учнів всього класу, то на даному 

етапі з�являються розбіжності у діяльності різних груп учнів (мається на 

увазі кількість задач, необхідна для засвоєння типового способу). Тому 

вчитель повинен забезпечити можливість різних темпів руху та намітити 

обсяг варіативної частини для кожного учня окремо (обсяг уточнюється 

після конролюючого етапу). Основною на цьому етапі є репродуктивна 

діяльність, хоча є можливість і для творчості. Наприклад, наступна задача 

дає можливість різними шляхами отримати типову:  

Задача №5. �За задачники для 5-А класу заплатили на 119 грн. більше 

ніж за задачники 5-Б. Скільки учнів у кожному класі, якщо один задачник 

коштує 17 грн., а за всі задачники для двох класів заплатили 1411 грн.?� 

План 1-го способу. 

1. Скільки учнів у двох класах?  

2. На скільки учнів більше в 5-А класі?  

3. Далі, розв�язуючи типову задачу, знаходимо кількість учнів у кожному з 

класів. Задача на 5 дій. 

План 2-го способу. 

1. Знайдемо скільки коштують окремо задачники 5-А і 5-Б класів (типова 

задача).  

2. Знаходимо скільки учнів у кожному з класів. Задача на 5 дій. 

Загальним методом проведення цього етапу, на нашу думку, слід 

вважати метод поступових ускладнень. 

На наступному етапі потрібно провести контроль та оцінювання 

вмінь учнів розв�язувати задачі даного типу неускладненої структури. Якщо 

потрібно, то після контролю провести корекцію знань і вмінь. 

Дуже важливим із точки зору включення нових знань і вмінь у вже 

існуючу систему є етап розгортання типу. Під час розв�язування задач із 
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схожими математичними структурами чи споріднених за способами 

розв'язування, відбувається краще усвідомлення схожих та відмінних 

елементів різних типів та способів. На цьому етапі доцільно пропонувати 

учням завдання підвищеної складності, творчі завдання, демонструвати 

нетрадиційні для даного типу способи. Зрозуміло, що характер завдань 

орієнтує вчителя на використання продуктивних методів.  

Поняття �складна задача� і �творча задача� є сугубо індивідуальними для 

кожного учня. Тому вчителю потрібно визначити той обсяг задач, який буде 

освоєно всіма учнями, і варіативну частину даного типу для кожного окремого 

учня. Взагалі треба намагатися виконувати цей IV етап при вивченні кожного 

типу, оскільки, у процесі пошуку способів розв�язування складених задач є 

можливість навчити учнів таким евристичним методам як розбиття задачі на 

підзадачі, перетворення задачі, введення допоміжних елементів. 

Формуючий експеримент не тільки переконав нас у тому, що в 5-6 класах 

потрібно розглядати типи задач і способи їх розв�язування в порівнянні, але й 

у тому, що потрібно показати зв�язки арифметичних способів і алгебраїчного 

методу. Це, по-перше, допоможе краще узагальнити та систематизувати 

арифметичні способи, показати (обґрунтувати) їх спільні (чи відмінні) кроки. 

Тим самим буде показано можливість заміни одного способу іншим. По-друге, 

наявність спільних моментів допоможе краще засвоїти учням метод рівнянь. 

Детально про етап узагальнення і систематизації арифметичних способів в 

курсі алгебри можна прочитати в нашій статті [3].  

Підводячи підсумок, хочемо зазначити, що вибір і правильне поєднання 

різних методів навчання в різних конкретних навчальних ситуаціях завжди 

було складною педагогічною проблемою. Її розв�язання потребує знань, умінь 

і педагогічної майстерності. Саме завдяки цьому (як показало наше 

експериментальне навчання) вдається не тільки уникнути ефекту натаскування 

на типовий прийом, але і перетворити арифметичні способи в дієвий засіб по 

розвитку мислення та творчої активності кожного учня.  
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Summary. Teaching methods of doing text sums in arithmetical way for the 
pupils of the 5-th and 6-th form are observed in this article. 

Надійшла до редакції 11.11.2003 р. 
 

 

ЗАДАЧІ ПРО ПОДАТКИ В КУРСІ МАТЕМАТИКИ 
ОСНОВНОЇ ШКОЛИ 

 
Л.С.Шоферовська, аспірант 

Київського Національного університету ім. Тараса Шевченка. 
 

Сьогодні, коли умови ринкових відносин набувають все більших 

обертів, доцільно адаптувати учнів до розв�язування низки фінансових  

проблем реального життя.  

"Закон України про загальну середню освіту" (стаття 5) серед завдань 

загальної середньої освіти визначає �формування � наукового світо-

гляду,�, підготовку учнів (вихованців) до подальшої освіти та трудової 

діяльності, виховання поваги до Конституції України� [1]. Формування 

© Шоферовська Л.С., 2003 


