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Запропоновано використання ігрових форм навчання як ефективний засіб у розв’язуванні 
проблеми формування умінь розв’язувати прикладні задачі в процесі навчання математики. 

 
Процес інтеграції європейського 

освітнього простору вносить суттєві зміни в 
існуючу систему навчання математики. 

Зростання ролі математичних дос-
ліджень економічних, соціальних, техніч-
них, екологічних, біологічних процесів 
підвищує вимоги до прикладної спрямо-
ваності математичних дисциплін у ВНЗ. 

Посилення прикладної спрямова-
ності математики є одним із пріоритет-
них напрямків розвитку освіти [2; 3]. 

Як вважають дослідники, важли-
вою якістю сучасного фахівця є уміння 
творчо підходити до вирішення проблем. 
Ми переконані, що підґрунтям у цій 
справі можуть стати уміння та навички 
побудови, дослідження, оцінювання 
результатів адекватної математичної 
моделі, які здобувають студенти під час 
розв’язування задач прикладного змісту. 

Як свідчить практика, процес 
формування умінь і навичок розв’язувати 
прикладні задачі покращується, якщо 
використовувати активні методи та 
форми навчання (МАН), зокрема ігрові. 

Ігри я засіб виховання й навчання 
відомі давно. Ще Я.А. Каменський писав про 
їх суспільний характер, можливості 
формування певних відносин між людьми, 
доступність і наочність. А.Ж. Піаже вказував 
на розвиток у грі мислення. Багато авторів 
розглядає у своїх дослідженнях питання 
природи гри, її вплив на розвиток особис-

тості. Особливо широке застосування 
знайшли вони у дитячій психології, дошкіль-
ній педагогіці, а також у професійній підго-
товці дорослих: офіцерів та воїнів, акторів, 
керівників і організаторів виробництва.  

В області педагогіки та психології 
вищої школи ігри як метод навчання 
набуває поширення лише в 70-і роки. 

Закордонні та вітчизняні педагоги, 
методисти [1], [5], [6] переконані, що 
імперативна педагогіка, яка характери-
зується тим, що виховання та навчання 
орієнтоване на передачу образів діяль-
ності у вигляді набору інструментів – 
знань, умінь, навичок, повинна бути замі-
нена педагогікою співробітництва, в осно-
ві якої навчання виступає як засіб розвит-
ку індивідуальних якостей студента.  

Така педагогіка кардинально змі-
нює технологію навчання. Суть її у тім, 
щоб розбудити пізнавальну активність 
студента, сприяти становленню самос-
тійності в мисленні та діяльності. Для 
цього студент повинен підходити до 
навчання як до творчого процесу, повинен 
самостійно опановувати знання [5; 163]. 

Мета статті – показати, що вико-
ристання ігрових форм у практиці нав-
чання математики є ефективним засобом 
у вирішенні проблеми формування умінь 
розв’язувати прикладні задачі. 

Нами розроблені ігрові практичні за-
няття, які проводяться наприкінці вивчення 
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ТО В  
 

П РОМ ІН Ь  

 
ГО Л О ВА   ТО В  

 
В ІД Д ІЛ     РО С Л И Н Н И Ц Т ВА  

 

Н А Ч А Л ЬН И К    В ІД Д ІЛ У  

 
В ІД Д ІЛ     Т В А РИ Н Н И Ц Т ВА  

 

Н А Ч А Л ЬН И К   В ІД Д ІЛ У  

К ОМ П Л ЕК С Н А  
Б РИ ГА ДА  

П Л О ДО Я Г ІД Н А
Б РИ ГА Д А  

О ВО Ч ІВ Н И Ч А  
Б РИ ГА Д А  

М О ЛО ЧН А  
Ф Е РМ А  

Н Е Т ЕЛ ЬН А  
Ф Е РМ А  

Р и с .  1

основних тем або розділів вищої математики.  
Так, наприклад, після вивчення 

розділу “Інтегральне числення” пропо-
нуємо такий варіант ігрового заняття. 

Група студентів розбивається на 4-
5 підгруп, у кожній з яких обираються 
експерти в кількості 2-3 студентів. Крім 
того, обирається головний консультант, 
який співпрацює з викладачем.  

Групам пропонуються задачі прик-
ладного характеру. Наведемо приклад 
такого завдання: 

Задача 1. Популяція комах виростає 
від початкового розміру в 10000 особин до 
чисельності через час t (яке виражаєть-
ся у днях). швидкість росту у момент 
часу дорівнює то яким буде 
приріст популяції через: а) 5 днів; б) 10 днів. 

Задача 2. Залежність між віком корів 
x років і добовим надоєм y у літрах 
виражається виробничою функцією 

Чому дорівнює 
середньодобовий надій, якщо вік корів 
змінюється від 4 до 7 років? 

Задача 3. На 1 га землі потрібно 
60 т перегною та 120 кг мінеральних 
добрив. Скільки добрив необхідно 
внести на ділянку, якщо вона обмежена 

лініями 

 )(tp  
Якщо 

 t  2)( tttv += , 

249,086,653,9 xxy −+−= . 

,0,75,327 ==+=− yyxyx  
(x та y – в км ) [4; 235]? 

Протягом 30 хв учасники групи 
висловлюють ідеї, гіпотези розв’язання, 
тобто все те, що вважають за потрібне. 
Експерти уважно та ретельно фіксують 
запропоноване, після чого аналізують, 
оцінюють, підводять підсумки резуль-
татів. Якщо експерти не в змозі вико-
нати свої повноваження, їм допомагає 
головний консультант або викладач. 
Роботу головного консультанта та 
експертів оцінює викладач. 

Інший варіант ігрового заняття, 
яке проводиться після вивчення курсу 
математичного аналізу, передбачає імі-
тацію виробничого процесу.  

ТОВ “Промінь” (товариство з об-
меженою відповідальністю) потрібно 
провести атестацію персоналу відділів: 
рослинництва та тваринництва. Мета 
атестації – вивчити та мобілізувати 
потенційні можливості персоналу у 
зв’язку з переходом товариства на 
випуск нових видів продукції 
відповідно до вимог ринку. Схематично 
спрощену структуру ТОВ подано на 
рис. 1. З цією метою голова товариства 
проводить збори колективу.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Відповідно до структури това-

риства, група студентів розподіляється 
на бригади по 5 чоловік, кожну з яких 
очолює бригадир. Учасники гри мають 
можливість набрати певну кількість 
балів. Голова товариства видає кожній 
бригаді пакет завдань. Пакет містить 
відповідну кількість карток. Кожний 

член бригади розв’язує протягом 30 хв 
завдання картки. Наприклад, картка № 6.  

Задача 1. Записати у вигляді фун-
кціональної залежності ріст врожайності 
деякої культури через t років )50( ≤≤ t , 
якщо її початкова врожайність становить 
16 ц і щороку збільшуватиметься на 1,2 ц. 
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Задача 2. Залежність між врожаєм 
озимої пшениці ц/га та нормою висіву y  
x  
фу

млн. зерен/га виражається виробничою 
нкцією Знайти опти-

мальну норму висіву зерен для того, щоб 
одержати максимальний врожай [4;181]. 

Задача 3. У сприятливих для роз-
множення умовах знаходиться деяка 
кількість бактерій. Знайти залежність 
збільшення числа бактерій від часу, якщо 
швидкість розмноження бактерій про-
порційна їхній кількості [3; 446]. 

Бригадири контролюють та оціню-
ють в балах роботу учасників. Члени 
бригад можуть консультуватись між 
собою, з бригадиром чи викладачем. 
Надані консультації платні – студент, 
який скористався допомогою, віддає 
відповідну кількість балів консультанту. 

Бригада, яка виконала поставлене 
завдання, має право висунути кандидатуру 
на посаду начальника відділу. Голова това-
риства, враховуючи правильність, швид-
кість, раціональність виконання поставле-
ного завдання та кількість набраних балів, 
обирає начальників відділів. 

На організаційний момент ігрового 
заняття відводимо 5 хв, на перевірку та 
підсумки 15 хв. Знайомство з правилами 
гри відбувається напередодні заняття. 

Оцінювання студентів проводиться 
згідно модульно-рейтингової системи, яка 
запроваджується у Вінницькому державно-
му аграрному університеті. 

Проведені таким чином заняття 
сприяють розвитку нових гіпотез. Зні-
мається психологічний бар’єр, коли сту-
дент побоюється висловлювати думки 
через страх показатися смішним перед 
викладачем чи аудиторією. 

Студент, знаходячись в мікрогрупі, 
підлягає впливу багатьох різних ідей, 
думок. Це в свою чергу стимулює його 
розумову діяльність. Крім того, така си-
туація викликає змагання між членами 

групи, що сприяє інтенсифікації творчого 
процесу. Спостерігається чітка залежність 
підвищення рівня пізнавальної активності 
учасників  

Та й з психологічної точки зору пра-
вильно, що оцінка гіпотез і розв’язань 
відповідних математичних задач прово-
диться іншими членами групи, так як недо-
ліки власної діяльності помітити важко. 

Ігрові заняття є своєрідним полігоном, 
на якому студенти можуть відпрацьовувати 
професійні навички в умовах, наближених до 
реальних. Аналіз помилок, що проводиться 
під час підведення підсумків, знижує 
імовірність їх повторення в реальній 
дійсності. А це сприяє скороченню терміну 
адаптації молодого фахівця до повноцінного 
виконання професійної діяльності. 

На таких заняттях студенти набу-
вають не тільки компетенцію спеціаліста, 
але і соціальну компетенцію, що виявляєть-
ся у розвитку соціально значущих рис осо-
бистості майбутнього фахівця. 

Ми впевнені, що засобами МАН мож-
на поліпшити не тільки рівень підготовки 
студентів з даного предмету, але й навчити їх 
творчо мислити, аналізувати ситуації та 
процеси, що відбуваються у виробництві, 
бачити перспективу їх розвитку. 
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Summary. This article proposes usage of game forms of education as an effective means in 

skills forming problem solving of applied tasks in the process of studying of mathematics. 

 27,01,86,5 xxy −+= . 
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