
 171

1. Бевз Г.П. Методи навчання математики.� Х.: Вид. Група �Основа�, 
2003. � 96 с. 

2. Лернер И.Я. Дидактические основы методов обучения.� М.: 1981. �
185с.  

3. Лук�янова С.М. Про зв�язок арифметичних способів розв�язування 
текстових задач із систематичним курсом алгебри // Наукові записки: 
Зб. Наукових статей НПУ ім. М.П.Драгоманова. Вип. L. �К.: НПУ, 2002. 
� С.131-137. 

4. Лук�янова С.М. Урок розв�язування текстових задач // Математика в 
школі. � 2002. � №1. � С.31-36. 

5. Менчинская Н.А. Интеллектуальная деятельность при решении 
арифметических задач // Известия АПН РСФСР, 1946 № 3. � С.99-134. 

6. Слєпкань З.І. Методика навчання математики: Підруч. Для студ. мат. 
спеціальностей пед. навч. закладів. � К.: Зодіак-ЕКО, 2000. � 512 с. 

7. Чистяков В.Д. Старинные задачи по элементарной математике. � 3-е. 
изд., испр. � Минск: Высш. шк., 1978. � 272 с.  

 
Резюме. Статья посвящена рассмотрению различных методов обучения 
учащихся 5-6 классов решению текстовых задач арифметическими 
способами. 
 
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 
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наукового світогляду передбачає, що дитина повинна мати уявлення про 

об�єкти і явища навколишнього світу, де податкам відводиться не останнє 

місце в ринкових відносинах  нашої держави.  

За допомогою математичних методів, з якими учні знайомляться під 

час шкільних занять з математики, можна розкрити зміст багатьох 

фінансових термінів, операцій та залежностей, які оточують людину 

сьогодні. Питання податкових надходжень до бюджету держави та система 

їх нарахування є однією з фінансових тем, які доцільно було б розглянути 

в ході вивчення математики в основній школі. 

У податковій практиці зустрічається велика кількість задач різного 

типу. Податки � це обов�язкові платежі, які держава стягує із громадян, 

підприємств, організацій до бюджету. Не всі задачі податкової тематики 

можуть бути запропоновані до розгляду на уроках математики, і, звичайно 

ж, не всі вони мають зв�язок із математикою. Розглянемо лише ті задачі 

про податки, фабула яких розкриває використання математики в системі 

податків, ознайомлює із  застосуванням  математичних понять, операцій та 

методів у податковій сфері.  

Цілком очевидно, що задачі про податки, як прикладні задачі, 

виконують: 

� освітню функцію, бо їх використання спрямоване, в першу чергу, 

на формування у школярів системи знань, вмінь та навичок на різних 

етапах навчання; 

� розвиваючу функцію, бо робота з ними розвиває вміння 

осмислювати зміст понять, застосувати здобуті знання на практиці, 

аналізувати результати, робити відповідні узагальнення, порівняння, 

висновки; 

� виховну функцію, бо економічне, фінансове виховання на уроках 

математики може здійснюватися  насамперед через ці  задачі. 
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Важливо зазначити, що задачі про податки дають можливість 

реалізувати прикладну направленість математики. Вже в основній школі 

учні вчаться елементам математичного моделювання, ознайомлюються з 

особливостями перекладу текстової задачі на мову математики, 

розкриттям отриманого математичного результату в реальній життєвій 

ситуації та його аналізом. 

У процесі розв�язування математичних задач про податки учні мають 

справу з такими поняттями, як платник прибуткового податку, об�єкт 

оподаткування, сукупний податковий доход, ставка податку, порядок 

обчислення і сплата податку, перерахування податку до бюджету, 

використання податкових коштів державою, тощо. Це формує у них уявлення 

про те, як сплачувати податки, розуміння як і для чого вони нараховуються та 

допомагає уникненню помилок у цих життєво важливих питаннях. 

Розглянемо конкретне застосування таких задач на уроках математики.  

Одним із найпоширеніших питань податкової тематики, що 

стосується громадян нашого суспільства, є розуміння поняття сплати 

прибуткового податку громадянина. У п�ятому класі при вивченні теми 

�Середнє арифметичне� доцільно розглянути наступну задачу: 

Задача 1. Сукупний дохід громадянина за календарний рік 

складається з місячних сукупних доходів. Нехай в першому кварталі він 

отримував по 1200 грн. щомісячно, у квітні місяці громадянин не 

працював, далі � усі наступні місяці року до вересня � щомісячний дохід 

становив 500 грн. У вересні місяці для збільшення власного досвіду 

громадянин відправився за кордон, де всі подальші місяці його сукупний 

місячний доход становив 300 доларів. Обчислити сукупний річний доход 

та середній місячний доход громадянина, із якого він повинен сплатити 

прибутковий податок, якщо курс долара Національного банку на день 

перерахування грошей становив 5 грн. 
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Розв�язання.  

По-перше, учням потрібно пояснити фінансові терміни, які 

зустрічаються в задачі та знайти залежність між ними, а саме: сукупний 

місячний доход � це кількість грошей, які заробив громадянин протягом 

одного календарного місяця; середній місячний доход громадянина � це 

середнє арифметичне всіх сукупних місячних доходів протягом року; 

сукупний річний доход � це кількість грошей, які заробив громадянин 

протягом року. Для знаходження сукупного річного доходу потрібно 

обчислити суму всіх  сукупних місячних доходів громадянина в цьому році. 

Увагу учнів треба звернути також на те, що для обчислення 

сукупного річного доходу потрібно, щоб усі місячні доходи були 

переведені в одну грошову одиницю. Для відображення умови задачі 

учням пропонується заповнити таблицю 1. 

Для обчислення середнього місячного оподаткованого доходу у 

даному випадку отриману суму потрібно поділити на 12 місяців, тобто  

11600 : 12 =966,(6) (грн.) 

Таблиця 1. 

Сукупний річний дохід ( до задачі ) 

 
Назва місяця 

Сукупний 
місячний доход 

(за умовою задачі) 

Курс 
Національного 
банку (долар/грн.)

Сукупний 
місячний доход 

(грн.) 
січень 1200 грн. � 1200 
лютий 1200 грн. � 1200 
березень 1200 грн. � 1200 
квітень 0 грн. � 0 
травень 500 грн. � 500 
червень 500 грн. � 500 
липень 500 грн. � 500 
серпень 500 грн. � 500 
вересень 300 дол. 5 1500 
жовтень 300 дол. 5 1500 
листопад 300 дол. 5 1500 
грудень 300 дол. 5 1500 

Сукупний річний 
доход для 
оподаткування 

� � 11600 
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Отримання в результаті періодичного дробу є пропедевтикою 

ознайомлення з такими числами. 

Отже, така задача навчає учнів обчислювати власний прибуток, 

знайомить з податковою термінологією, розвиває  обчислювальні навички, 

виховує повагу до роботи з фінансовими даними.  

Система оподаткування України включає велику кількість різних 

видів податків. Податкова система � це сукупність установлених в країні 

податків та механізмів їх сплати [3]. Наведемо приклад задачі, яка 

відображає податкову систему України і може бути запропонована в 

шостому класі при вивченні теми �Кругова діаграма�. 

Задача 2. У складі податкової системи України в 1997 році було 47% 

прямих податків і 44% непрямих податків. Побудувати кругову діаграму 

податкової системи України в 1997 році.  

Розв�язання. 

Перед початком виконання поставленого завдання потрібно 

ознайомити учнів з термінами, які зустрічаються в задачі. 

Прямі податки � це  податки, які встановлюються безпосередньо 

щодо платників, їх розмір залежить від масштабів об�єкта оподаткування. 

Прикладами є податок на прибуток підприємств, податок на доходи 

фізичних осіб, податок на нерухоме майно,  податок на землю, податок  на 

транспортні засоби тощо. 

Непрямі податки � це податки, які встановлюються в цінах товарів та 

послуг, і їх розмір для окремого платника прямо залежить від його доходів, 

тобто це податки на споживання. Прикладами є податок на додану 

вартість, акцизний збір тощо. 

Аналізуючи дані, які наведені в задачі, увага учнів звертається на те, 

що не всі види податків поділяються на прямі та непрямі. Серед податків 

існують ще й деякі види, які складають  

100% � 47% � 44% = 9% 
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податкової системи. Вони повинні також бути відображені при побудові 

діаграми, бо інакше діаграма буде неповною та неправильно побудованою.  

Враховуючи цей факт, отримаємо таку діаграму: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Такий вид роботи із задачами з недостачею даних розвиває уважність, 

логіку мислення та привчає до аналізу. 

Також можна використати ці  дані  і в процесі вивчення нової теми 

про побудову кругових діаграм. А для самостійної роботи запропонувати 

наступні данні [4,с.55]: 

Таблиця 2.  

Податкова система України в 1998 році. 

Вид податку 
Відсоток даного виду податку  в 

податковій системі України в 1998 р.

податок на додану вартість 25,4 % 

податок на прибуток підприємств 19,8 % 

податок на доходи фізичних осіб 12,5%   

інші податки ? 

 

Для практичного ознайомлення учнів з системою оподаткування в 

Україні, на різних прикладах та задачах потрібно проілюструвати різні 

схеми оподаткування. В різних країнах перелік податків включає від 10 до 

Податкова система України в 1997 році. 

прямі податки
непрямі податки
інші
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30 видів. Найпоширенішими є податки на прибуток, майно (обладнання, 

будівлі, транспорт і т.д.), заробітну плату та спадок.  

У сьомому класі при повторенні теми �Відсотки� учням може бути 

запропоновано самостійно на базі витягу  з закону �Про прибутковий 

податок із громадян� [2] обчислити розмір податку з власного сімейного 

сукупного доходу за основним місцем роботи. 

Задача 3. Прибутковий податок із сукупного оподаткованого доходу 

громадян за місцем основної роботи обчислюється за такими ставками:  

Таблиця 3. 

Ставка та розміри податку в Україні 

Місячний сукупний 
оподатковуваний доход 
(у неоподатковуваних 

мінімумах) 

Ставки та розміри податку 

до 17 грн. включно не оподатковується 
від 17 грн. до 85 грн. 10 % суми, що перевищує 17 грн. 
від 86 грн. до 170 грн. 6,8 грн. + 15% суми, що перевищує доход 85 

грн. 
від 171 грн. до 1020 грн. 19,55 грн. + 20% суми, що перевищує  доход 

170 грн. 
від 1021 грн. до 1700 грн. 189,55 грн. + 30% суми, що перевищує доход 

1020 грн. 
від 1701 грн. і вище 393,55 грн. + 40% суми, що перевищує доход 

1700 грн. 
 

Обчислити розмір податку, який сплачує Ваша сім�я за основним 

місцем роботи батьків: 

а) за один місяць; 

б) за рік. 

Розв�язання таких задач в курсі математики  знайомить та навчає 

дітей працювати з витягами із законів України. 

Під час вивчення в 8-ому класі теми �Функція� учням може бути 

запропоноване завдання на побудову графіка функції розміру податку, яка 

залежить від прибутку у відповідності до вищенаведеної таблиці. Для 

цього введемо функцію у = у(х), де х � прибуток, у � розмір податку. 
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Далі складається таблиця значень функції у відповідності  до якої 

будується графік. 

Проаналізувавши отриманий графік, робиться висновок, що розмір 

податку збільшується із збільшенням прибутку. Аналіз таблиці 3 приводить 

до висновку, що ставка податку також збільшується із збільшенням доходу. 

Таке оподаткування називається прогресивне. Також треба звернути увагу на 

те, що існує пропорційне та регресивне оподаткування. 

Пропорційне � це оподаткування, при якому податкова ставка не 

змінюється із зростанням прибутку. Прикладом може бути податок на 

прибуток, податок на додану вартість 

Регресивне � зі збільшенням прибутків оподаткування зменшується. 

Це як правило непрямі податки. 

Виникає проблемна ситуація: як будуть розташовані графіки функцій 

розміру та ставки податків для цих видів податків. Можна знайти  

відповідні приклади податків та, аналогічно попередньому прикладу, 

побудувати графіки. Другий спосіб � використати властивості функцій та, 

проаналізувавши залежність величин, зробити висновок, що для 

пропорційного оподаткування графіком функції  ставки податку є промінь, 

який паралельний вісі Ох, а для регресивного � промінь, що перетинає вісь 

Ох під тупим кутом, тобто функція буде спадною. Для всіх видів 

оподаткування  функція розміру податку є зростаючою. 

Аналізуючи отримані функції, обов�язково треба звернути увагу на 

те, що областю значень та областю визначення цих функцій є лише 

множина додатніх чисел.  

Ознайомлення учнів з податковою системою України потребує 

звернути їх увагу на такі запитання: 1) Для чого нараховуються податки в 

державі? 2) Як використовуються отримані податкові кошти державою? 

Відповіді на ці запитання доцільно одержати зо допомогою роботи з 

такими задачами. 
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Задача 4. З усіх доходів Держави податкові надходження в 1999 році 

становили 76,5%, що становить 25130 млн. грн. Які видатки бюджету 

України в 1999 році, якщо вони перевищили доходи на 1944,5 млн.грн.? 

Ця задача може бути запропонована в 9 класі при вивченні теми 

�Відсоткові розрахунки�. 

Податки в Україні розподіляються за окремими галузями, зокрема: 

1. Освіта та охорона здоров�я. 

Задача 5. Видатки на освіту та охорону здоров�я разом за 1998 рік 

становлять 8196,2 млн. грн., при чому на освіту виділено з Державного 

бюджету на 932,2 млн. грн. більше. Знайти скільки на освіту, а скільки на 

охорону здоров�я виділено на кожного громадянина України, якщо 

населення України 42 млн. 

Задача 6. В Україні частка видатків на охорону здоров�я, відповідно 

до закону про державний бюджет на 1998 рік , складала 11% всіх 

державних видатків і становить приблизно 75 гривень на одного 

громадянина на рік. Обчислити наближено (з точністю до млн.) кількість 

коштів в державному бюджеті на 1998 рік,  якщо кількість населення 

України становить 42 млн.  

2. Соціальна допомога. 

Задача 7. В Україні в 1999 році на соціальну допомогу було 

використано 4147,1 млн. грн. із Державного бюджету. Серед цих грошей 

74% отримані за допомогою різних видів податків. Яка кількість грошей 

була використана державою на допомогу безробітним та 

малозабезпеченим, якщо вона становить 0,001% від грошей, отриманих на 

соціальну допомогу за допомогою податків? 

3. Пенсії. 

Задача 8. Яку кількість грошей держава повинна виділити для 

надання пенсій в країні, якщо [5, с.231]: 
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Таблиця 4. 

Надання грошової допомоги непрацездатним громадянам 

Види пенсій Кількість громадян, тис. Середній розмір допомоги, грн.

за віком 1366 22.5 

за інвалідністю 374,2 20,9 

у разі втрати 

годувальника 

540,4 22,6 

за вислугу років 2,5 9,6 

Соціальна пенсія 391,3 30,5 

Всього   

 

Отже, податкові надходження держави в більшості  розподіляються 

на освіту, на охорону здоров�я, на соціальну допомогу, пенсії громадян та 

інші важливі галузі життя.  

Такі задачі можуть бути використані вчителями в процесі вивчення 

математики на будь-якому етапі роботи. В ході проведеного нами 

експерименту було виявлено, що найбільша складність при роботі із 

задачами про податки виникає при переведенні фінансової мови задачі на 

математичну та при виведенні фінансового значення математично 

отриманого результату. Для усунення цієї проблеми був складений 

словник фінансових термінів, якій показував  тлумачення фінансової 

термінології та математичних законів, з якими вони пов�язані. Учні 

самостійно його доповнювали та знаходили математичні зв�язки між 

фінансовими термінами, які розглядались раніше. 

Ознайомлення учнів з системою обчислення податків та їх 

використання державою є важливим елементом загальної підготовки 

майбутнього громадянина України для життя в умовах ринкової 

економіки. 

У курсі математики основної школи учні можуть бути ознайомлені не 

лише з фінансово-математичними обчисленнями, пов�язаними з 
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нарахуванням податків, а й з банківськими розрахунками, цінними 

паперами, фінансовими обчисленнями сімейного бюджету та іншими 

операціями. Враховуючи дидактичні принципи навчання математики, 

система фінансових понять, з якими діти можуть бути ознайомленими в 

процесі розв�язання математичних задач фінансового змісту, повинна 

відповідати таким вимогам: 

1.  Фінансова фабула задач повинна відповідати загально розвиваючій  

та загальноосвітній меті навчання. 

2.  Набір задач з фінансовою фабулою повинен відповідати проблемам 

суспільства, в якому живе та навчається учень. 

3.  Фінансові відомості повинні бути актуальними, а також 

доступними та цікавими для учнів. 

4.  Знання, отримані учнями в процесі розв�язання математичних задач 

фінансового змісту, повинні збільшувати життєвий досвід та сприяти 

адаптації до  діючих ринкових взаємовідносин в державі. 

Введення до розгляду  задач такого типу на уроках математики, дає 

можливість активізувати діяльність учнів та збуджувати інтерес до 

навчального матеріалу, який розглядається на уроках. Для досягнення 

більшої зацікавленості учнів в процесі роботи над фінансово-

математичними задачами бажано використовувати елементи проблемного 

навчання, самостійну роботу та інші педагогічні прийоми роботи над 

задачами, які збуджують інтерес та розвивають творчість школярів.  
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Резюме. В статье рассматриваются роль и функции задач о налогах и 
налогообложении, на конкретных примерах показывается методика работы 
с задачами данной фабулы в школьном курсе математики, раскрывается 
способ ознакомления учеников с налоговой системой через 
математические задачи. 
 
Summary. The article is about the role and functions of tasks concerning taxes 
and taxation and concrete examples show the methods to work with tasks of the 
certain type at the school course of mathematics, and the way to explain the 
system of taxation with the help of  mathematical tasks. 
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ДЕЯКІ ПРИЙОМИ ЗАЛУЧЕННЯ УЧНІВ 
ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 
Реутова І.М., вчитель 

технічний ліцей, м.Маріуполь 
 

Для досягнення життєвого успіху сучасний випускник має бути здатен 

до саморозвитку та неперервної самоосвіти. Про «здатність до навчання 

упродовж всього життя» йдеться в Концепції 12-річної середньої загально-

освітньої школи [1]. Тому важливо усвідомити, що таке «самоосвіта», її 

основні риси, як пов�язані процеси самоосвіти та навчання тощо. 

В педагогічній літературі зустрічається декілька означень поняття 

«самоосвіти». В.А.Оніщук., В.Б.Бондаревський розглядають самоосвіту як 

вид самостійної роботи учнів, одну з форм пізнавальної діяльності [2]. 

Психологи визначають самоосвіту як свідомий рух людини від того, яким 

він себе усвідомлює до того, яким він бажає бути. Б.Ф.Райський вважає, 

що самоосвіта � це цілеспрямоване систематичне оволодіння знаннями та 

вміннями з власної ініціативи, засобом самостійної пізнавальної діяльності 

до його основного заняття. Український педагогічний словник дає таке 

означення: "Самоосвіта � освіта, яку отримують в процесі самостійної 

роботи без проходження систематичного курсу навчання в стаціонарному 

учбовому закладі" [7]. Самоосвіта є також невід�ємною частиною 

© Реутова І.М., 2003 


