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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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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 
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систематичного навчання в стаціонарних закладах, сприяє поглибленню, 

розширенню та більш міцному засвоєнню знань. 

Вирішальне місце в оволодінні знаннями займає індивідуальна 

самостійна пізнавальна діяльність, хоча не виключаються і колективні 

форми роботи (кружки, факультативи, семінари тощо).  

Н.В.Бухлова [7] розглядає самоосвітню діяльність учнів як 

сукупність декількох «само»: 

•  самооцінка � вміння оцінити свої можливості; 

•  самооблік �  вміння брати до уваги наявність своїх якостей; 

•  самовизначення � вміння обрати своє місце в житті, в суспільстві, 

усвідомити свої інтереси; 

•  самоорганізація � вміння знайти джерело пізнання й адекватні своїм 

можливостям форми самоосвіти, планувати, організовувати робоче 

місце та діяльність; 

•  самореалізація � реалізація особистістю своїх можливостей; 

•  самокритичність � вміння критично оцінювати достоїнства та 

недоліки власної роботи; 

•  самоконтроль � здатність контролювати свою діяльність; 

•  самовиховання та саморозвиток � як результат самоосвіти. 

Працюючи над цією проблемою,  вчитель повинний створити умови, за 

яких всі ці «само» мали б можливість адекватно розвиватися. Щоб створити 

відповідні умови для самореалізації та саморозвитку учнів через самоосвіту, 

перш за все, як відмічає Красницький М.П. [3], потрібно вивчити їх реальні 

можливості: рівень навчальних досягнень, рівень потреби в досягненнях, 

рівень розвитку умінь, потрібних для самостійного здобування знань, рівень 

самооцінки учнів, рівень розвитку вмінь до самоорганізації. 

Самоосвіта не може бути успішною, якщо не озброїти учнів системою 

навичок та вмінь навчальної роботи. Від сформованості цих вмінь в 



 184 

значній мірі залежить наученість школярів, темпи переробки та засвоєння 

інформації і в кінцевому підсумку � якість їх навчання.  

Тобто метою статті є розкриття того інструментарію, який пропонується 

вчителю математики для організації самоосвітньої діяльності.  

Основні прийоми інструментарію, які можливо використовувати у 

навчальній діяльності, представлені нами у вигляді схеми 1. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 1. 

Більш детально зупинимось на домашніх довгострокових роботах (ДДР).  

Дуже часто  трапляється так, що випускник має дуже непогані 

знання в області теорії, але досить нескладні задачі викликають у нього 

труднощі. Трапляється це з різних причин і одна з них: в учня недостатній 

досвід самостійного розв�язування задач [4]. Зазвичай більш підготовлені 

учні пропонують свій шлях розв�язування задачі, чи вчитель «підказує» хід 

розв�язання. Учні отримують домашнє завдання, але і тут не все так 

просто. Деяким учням та чи інша задача «піддається» не одразу і їм не 

вистачає часу в один день як слід над нею поміркувати, звернутися до 

додаткової літератури. Частково розв�язати цю проблему дозволяють 
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завдання, розраховані на довгий строк. (див. схему 2). 

Маємо відзначити, що головне тут � навчання розв�язуванню задач, 

тому обстановка секретності в даному випадку недоречна. На уроках учні 

можуть і розв�язують задачі подібні до тих, що пропонуються в ДДР.  

 
  

 

 

 

 

Схема 2 

На консультаціях можуть обговорюватись плани розв�язання задач, 

висловлюватися навідні міркування. Сильним учням вони будуть 
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непотрібні, а слабим це буде корисно. Тут звичайно важлива міра � 

«підказку» не можна давати одразу. 

На протязі окресленого терміну учні виконують завдання в окремому 

зошиті, який  у строк здають на перевірку. Вчитель перевіряє наявність 

розв�язання задач та під час тематичної атестації проводить захист 

домашньої довгострокової роботи, для чого пронує учню розв�язати одну 

чи декілька задач ДДР. Оцінка за ДДР виставляється за результатами 

перевірки цих «вибранних» задач, перевірки наявності задач в зошиті, 

поверхового огляду розв�язаних задач. Якісна перевірка всіх задач не дуже 

плодотворна та разом з цим обтяжлива. 

У кінцевому підсумку кожен учень має можливість самостійно 

розв�язати задачу, витративши на неї стільки часу, скільки необхідно саме 

йому (15 хвилин чи тиждень); учень вимушений користуватися додатковою 

літературою; в учнів з�являється можливість поговорити не на тему «мильної 

опери», а на тему навчальну, обмінятися розв�язками. В результаті 

формується соціальна, комунікативна та інформаційна компетентності учнів.  

Наприклад, при вивченні теми �Арифметичний квадратний корінь� у 8 

класі учням можна запропонувати наступну домашню довгострокову роботу: 

1. Обчисліть:  

            а)     

2 3

2 3

2 3

2 3    

            б)   ,18 8 2 8 2 18 0 5 32  

 

       2. Звільніться від ірраціональності в знаменнику дробу: 

a
4 2 5

5 2 1
b

6 a 12 b

9 a 18 b  
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       3. Обчисліть:  

1

7 24 1

1

7 24 1  
 

       4. Розв�яжіть рівняння: а) =5 3 3 x 2x 0     

                                        б)  =5 2 3 xx 37 20 3  

                                        в)  =x 2
2

x2 4 x 4 1 2 x x2x x x  

 

       5. Порівняй:  а) 13  � 2 и 3     б) 2004  + 2002  и 2 2003  

 

       6. Доведіть, що числа взаємно обернені: 

2

14 6 5       и  

3 5

3 5  

 

       7. Дано  =a b 5a b =abab 4. Знайдіть: a + b, a a + b b , a2 + b2. 

 

       8. Спростіть вираз: 

.

a b

a b

a b

a b

a b
a b

a b
a b

b a ab

2 ab

 
 

       9. Спростіть вираз: 

 

.2 a a 3 2 2 a a 3

a 5
7
a  
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Ще одним з прийомів залучення учнів до самоосвіти є проведення 

уроків-семінарів (див. схему3).  

Схема 3 

 

Семінари характеризуються, перш за все, двома  взаємопов�язаними 

ознаками: самостійним опрацюванням учнями програмного матеріалу та 

обговоренням на уроці результатів їхньої пізнавальної діяльності. На цих 

уроках учні вчаться виступати з самостійними повідомленнями, 

дискутувати, відстоювати свою точку зору. Семінари сприяють розвитку 
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пізнавальних та дослідницьких умінь учнів, зростанню культури 

спілкування. Більш поширені семінари-доклади, семінари-конференції, 

семінари розв�язування задач [5]. Вважаю, що організовувати уроки в 

формі семінарів доцільно в наступних випадках: 

•  після проведення вступних лекцій; 

•  при узагальненні  та систематизації матеріалу за даною темою; 

•  при проведенні уроків, присвячених різноманітним методам 

розв�язування задач і т.ін. 

Тема та мета семінару  визначається заздалегідь, планується його 

проведення, формулюються питання з даної теми, розподіляються 

завдання між учнями з урахуванням їх індивідуальних можливостей, 

добирається література, проводяться групові та індивідуальні консультації, 

перевіряються конспекти. Отримавши завдання учні за допомогою 

пам�яток оформлюють результати самостійної роботи в вигляді 

конспектів, доповідей чи рефератів. 

У ході семінарського заняття звертається увага учнів на те, що 

потрібно записати в зошит, що треба запам�ятати. Питання семінару 

обговорюються в формі дискусії, повідомлень, доповідей рефератів тощо. 

Наприкінці уроку обов�язково оцінюється підготовка учнів до семінару, 

підкреслюються найбільш вдалі моменти, недоліки та шляхи їх подолання. 

Наприклад, в 11  класі під час узагальнені та систематизації знань 

наприкінці учбового року можна провести урок-семінар з теми 

�Використання властивостей функцій при розв�язуванні рівнянь�. Групи 

учнів та питання над якими вони працюють можуть бути наступними: 

1. Група �Область�. Використання області визначення та області 

значень функцій при розв�язуванні рівнянь. 

2. Група �Обмеженість�. Використання обмеженості функцій при 

розв�язанні рівнянь. 
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3. Група �Монотонність�. Використання монотонності функцій при 

розв�язуванні рівнянь. 

4. Група �Парність�. Використання парності (непарності) функцій 

при розв'язуванні рівнянь. 

Кожна група повинна на конкретних прикладах продемонструвати 

використання тієї, чи іншої властивості та з додаткової літератури 

підібрати рівняння в домашнє завдання для учнів класу.  

Таким чином, ми звернули увагу тільки на двох формах організації 

самостійної роботи учнів з метою формування в них самоосвітньої 

діяльності. Що стосується розробки та використання в практиці навчання 

математики інших засобів, що входять до складу інструментарію 

самоосвітньої діяльності, то вони мають бути розглянуті нами в подальшому. 
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