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Розкривається  роль, місце і зміст цільового повторення з першокурсниками медичних училищ 

розв�язування окремих типів прикладних математичних задач, спрямованого на формування в 
майбутніх медиків певних предметних (математичних) компетентностей, що сприятимуть 
якіснішому опануванню основ професії.  

 
 

Дана проблема представляється дуже 
актуальною у світлі запровадження компе-
тентнісного підходу до організації освіт-
нього процесу в навчальних закладах 
України, у тому числі в тих, де здійсню-
ється професійна підготовка середніх 
медичних працівників.  

Тенденція оновлення та вдосконален-
ня змісту освіти в Україні передбачає його 
узгодженість із сучасними потребами, орі-
єнтацію «навчальних програм на набуття 
ключових компетентностей та на створен-
ня ефективних механізмів їх запровад-
ження» [6]. У цьому контексті вивчення 
учнями першого курсу медичних училищ 
математики має не тільки задовольняти 
вимоги до загальноосвітньої підготовки і 
сприяння засвоєнню інших предметів 
навчального плану (біології, хімії, фізики, 
інформатики, економіки тощо), воно по-
винно ефективно впливати на створення 
можливостей для якісного опанування уч-
нями спеціальних предметів: фармакології, 
педіатрії, терапії та ін.; забезпечувати 
дійовий фонд знань і вмінь для подальшого 
успішного виконання професійних обов�яз-
ків, подовження навчання за обраним 
фахом та підвищення кваліфікації, тобто, за 
великим рахунком, навчання математики 
має робити свій внесок у становлення 
ключових компетентностей випускників.  

Позиції науковців стосовно тлума-
чення і визначення системи компетен-
тностей в освіті різні. Узагальнення думок 
українських педагогів й окремі концеп-
туальні положення теорії компетентнісного 
підходу, сформовані останнім часом, 
ґрунтовно подані О.І.Пометун у [8]. Так, 
під поняттям «компетентнісний підхід» 
пропонується розуміти спрямованість 
освітнього процесу на формування і розви-
ток ключових (базових, основних) і пред-
метних компетентностей особистості. Резу-
льтатом даного процесу має виступати 
формування загальної компетентності 
людини � сукупності ключових компетен-
тностей, інтегрована характеристика осо-
бистості [8, 66]. До системи компетен-
тностей належать ключові � надпредметні 
(міжпредметні) компетентності, які обу-
мовлюють здатність людини здійснювати 
складні поліфункціональні, поліпредметні, 
культуродоцільні види діяльності, ефектив-
но розв�язуючи відповідні проблеми; 
загально-галузеві � яких набуває учень 
упродовж засвоєння змісту тієї чи іншої 
освітньої галузі у всіх класах середньої 
школи; предметні компетентності � їх 
учень набуває упродовж вивчення того чи 
іншого предмету у всіх класах, на всіх 
рівнях здобуття середньої освіти. Особливо 
підкреслюється, що ключові компетен-
тності, виступаючи інтегральними 
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характеристиками якості навчання учнів, 
пов�язані з їх здатністю цільового, осмисле-
ного застосування комплексу знань, нави-
чок, вмінь, ставлень щодо певного між-
дисциплінарного кола проблем [8, 67].  

Незважаючи на те, що наукові засади 
запровадження компетентнісного підходу 
до організації навчання в освітніх закладах 
ще знаходяться в стадії активної розробки, 
ми вважаємо своєчасним привернення 
уваги будь-якого викладача математики до 
даної проблеми. Є слушною думка 
С.А.Ракова стосовно того, що формування 
математичної компетентності потребує 
адекватних методів навчання, критеріїв 
набуття та засобів вимірювання. У статті 
«Формування математичних компетен-
тностей випускника школи як місія мате-
матичної освіти» ним детально проана-
лізовано, які саме компетентності можна 
віднести до предметно-галузевих матема-
тичних і (що на наш погляд є дуже 
важливим) розкрито напрями з їх набуття 
школярами [9, 5]. Поряд з іншими � 
логічною, технологічною, дослідницькою, 
методологічною компетентностями харак-
теризується процедурна компетентність � 
як уміння розв�язувати типові математичні 
задачі. За точкою зору автора, напрямами 
набуття процедурної компетентності є 
такими: 

� використання на практиці алгорит-
мів розв�язання типових задач; 

� вміння відтворювати контекст задач, 
що виникають в індивідуальній та соціальній 
практиці і які зводяться до типових; 

� уміння систематизувати різні типо-
ві задачі, знаходити критерії зведення задач 
до типових; уміти розпізнавати типову 
задачу або зводити її до типової; 

� уміння використовувати різні ін-
формаційні джерела для пошуку процедур 
розв�язань типових задач (підручники, 
довідники, Інтернет-ресурси).  

До цього варто додати, що важли-
вість формування процедурної компетен-
тності полягає у тому, що завдяки їй 
відбувається нагромадження математичних 
моделей, якими учні можуть послугову-
ватись при розв�язуванні задач життєвої 

(професійної) практики. Як свідчить озна-
йомлення з науковими рекомендаціями і 
досвідом провідних вчителів-методистів, 
одним із найбільш доцільних методів 
вдосконалення знань і вмінь, що характери-
зують у даному випадку процедурну ком-
петентність, є їх закріплення у процесі 
розв�язування прикладних задач. 

Значення формування прикладних 
математичних умінь у майбутніх медиків (з 
орієнтацією на набуття математичних 
компетентностей) не можна недооціню-
вати. У повсякденній діяльності середнього 
медичного персоналу достатньо часто 
виникають практичні задачі, які на рівні 
теоретичного розв�язання можуть розгля-
датися як прикладні математичні, і зрозумі-
ло, що якість їх вирішення буде напряму 
залежати від здатності даних спеціалістів 
користуватися певними математичними 
методами. До категорії зазначених задач 
можна віднести, наприклад, визначення 
разових (мінімальних, максимальних) доз 
ліків, проведення розрахунків при приготу-
ванні розчинів необхідної концентрації, 
відстеження певних параметрів фізичного 
розвитку немовлят, побудову і аналізу-
вання добових температурних графіків 
тяжкохворих та ін. Саме тому великого 
значення набуває сформованість в учнів 
медучилищ математичних знань і вмінь, 
що допомагатимуть фельдшерам і медич-
ним сестрам самостійно приймати правиль-
ні рішення при здійсненні догляду і 
спостереження за пацієнтами, наданні 
невідкладної долікарської допомоги, вияв-
ленні інших професійних якостей, передба-
чених ОКХ � освітньою кваліфікаційною 
характеристикою випускника закладу ме-
дичного профілю. До речі, наразі зміст зга-
даних ОКХ значно розширений і доповне-
ний [2]. Високі вимоги до підготовки 
спеціалістів-медиків середньої ланки є 
запорукою їх ефективної роботи, вмінь 
діяти в критичних ситуаціях, самостійно 
працювати в сільських амбулаторіях, на 
фельдшерсько-акушерських пунктах, в 
умовах тимчасової відсутності лікаря чи 
інших більш досвідчених колег.  
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Теоретичні основи, практичні реко-
мендації щодо основних напрямів, методів 
і засобів реалізації прикладної спрямова-
ності навчання математики в загально-
освітніх навчальних закладах детально і 
різносторонньо висвітлені в багатьох 
роботах вітчизняних і зарубіжних вчених-
математиків і методистів: Г.П.Бевза, 
В.П.Бермана, Г.М.Возняка, Б.Н.Гнеденка, 
В.О.Гусєва, Ю.В.Горошка, М.І.Жалдака, 
М.Я.Ігнатенка, А.Н.Колмогорова, З.І.Слєп-
кань, В.В.Фірсова та ін.  

Акцентування уваги на використанні 
інформаційних комп�ютерних технологій, 
ролі встановлення міжпредметних зв�язків 
(зокрема шляхом навчання розв�язування 
прикладних задач реального, а не штучного 
змісту) в активізації навчально-пізнаваль-
ної діяльності і професійній орієнтації 
учнів в умовах націленості на запровад-
ження компетентнісного підходу автома-
тично висуває зустрічне запитання щодо 
того, яким чином це має бути спроекто-
ваним і реалізованим у ході підготовки 
середніх медичних працівників. При цьому 
обов�язково має бути врахована специфіка 
закладу, адже на сьогоднішній день в 
медичних училищах і коледжах матема-
тику вивчають за тими самими програмами 
і за тими самими підручниками, що і в 
звичайних школах.  

Серйозним моментом у навчанні 
математики на першому курсі є те, що 
багато знань і вмінь, що відносяться до 
предметних компетентностей, формуються 
в основній школі і в силу напруженості 
програми, відсутності резерву навчального 
часу в училище не потрапляють до поля 
зору вчителів. Це стосується вмінь розв�я-
зувати задачі на відсотки, процентні кон-
центрації, пропорції, прогресії; будувати і 
читати графіки (зокрема � лінійні, задані на 
відрізках), діаграми, гістограми та ін. 
Однак, потреба у цих знаннях і вміннях є, 
що обумовлюється їхньою роллю у якіс-
ному виконанні спеціалістами-медиками 
своїх службових обов�язків і підтвер-
джується непоодинокими зверненнями 
викладачів спеціальних предметів з цього 
приводу на адресу колег-математиків. Дана 

проблема загострюється й тим, що рівень 
знань з математики випускників основної 
школи, що поступають до медичних закла-
дів, переважно середній. Все вищезазна-
чене привело нас до висновку, що вивчення 
курсу математики для них має розпочи-
натися з цільового повторення названого 
матеріалу в контексті розв�язування відпо-
відних прикладних задач. Як показала 
практична апробація на базі Бердянського 
медичного училища, запровадження до 
структури змісту навчання математики на 
першому курсі медичних училищ блоку 
цільового повторення відіграє позитивну 
роль як у створенні фонду дійових знань і 
вмінь  для засвоєння профільних предметів, 
так і у стимулюванні пізнавальної 
активності учнів. Даний блок складається з:  

− вступного двогодинного інтегрова-
ного заняття під назвою «Математика і 
медицина» (перше заняття з математики в 
училище); 

−  самостійної роботи учнів з повто-
рення теоретичних відомостей і розв�язу-
вання серії з 15 прикладних задач (різних 
рівнів складності, по декількох варіантах); 

−  виконання творчих завдань з 
самостійного складання текстових задач і 
повідомлень відповідної тематики (час на 
виконання � до двох тижнів); 

− індивідуальних звітів учнів і прове-
дення консультацій з метою здійснення 
корекції. 

Вимоги до організації цільового 
повторення є наступними: 

− залучення чинників мотивуючого 
впливу, свідомого цілепокладання; 

− ретельний відбір задачного мате-
ріалу, його узгодженість з попередньо вив-
ченим, реальність умов задач; 

−  повторення з учнями основних 
алгоритмів розв�язування типових задач на 
відсотки, пропорції, побудову і читання 
графіків лінійної функції, заданої на відріз-
ках, у контексті розгляду їх застосування 
до розв�язування задач прикладного змісту; 

− забезпечення кожного учня друко-
ваними матеріалами, що містять тести 
задач, основні теоретичні відомості і 
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перелік навчальної літератури (з вказівками 
щодо тем, розділів, пунктів підручників або 
довідників); 

− перевірка якості самостійного вико-
нання завдань учнями в режимі пролонго-
ваного (подовженого) контролю [5];  

− використання ефективних засобів 
унаочнення, зокрема � демонстраційних 
можливостей комп�ютера; 

− підведення підсумків повторення у 
заохочувальній формі (створення міні-
підручника із задач, складених учнями, зас-
луховування або розміщення на стенді кра-
щих доповідей і варіантів розв�язувань 
задач). 

Вибір теми заняття «Математика і 
медицина» спрямований на стартову моти-
вацію і цілепокладання, що забезпечується 
визначенням ролі математики у розвитку 
медицини і розкриття перед учнями 
значення предметних знань у справі опа-
нування майбутньою професією. Після 
повідомлення теми формулюються цілі 
заняття, де окремо наголошується, що під 
час його проведення учні одержать змогу 
повторити основні алгоритми розв�язу-
вання типових задач на відсотки, пропорції, 
правила побудови і читання графіків і 
проявити свої вміння з їх застосування при 
розв�язуванні прикладних задач практич-
ного змісту.  

У процесі підготовки матеріалу 
вступної частини заняття ми зокрема 
використовували відомості з [1], [3]. Пові-
домлення про застосування в медицині 
(біології, медичній генетиці, анатомії, кар-
діології та ін.) математики дуже позитивно 
сприймається учнями, особливо коли про 
окремі цікаві факти вони дізнаються 
вперше, наприклад про те, що першу спро-
бу створити математичну модель серця 
здійснив відомий математик Л. Ейлер; що 
відома з стародавніх часів майстерність 
китайських лікарів розпізнавати складні 
захворювання за пульсом базується на суто  

 

математичних способах визначення 
його частоти і наповнення. Не менш 
зацікавлюють учнів відомості про 
математичні засади біотелеметрії 
(кардіограми, енцефалограми, спірографія 
� обстеження діяльності легенів, об�ємна 
томографія та ін.), про роботи математиків 
в області генетики і теорії спадковості 
(А.Н.Колмогоров, М. Кімура та ін). 

Переходячи до другої частини занят-
тя, вчителеві варто підкреслити, що для 
досягнення своєї мрії � стати хорошим спе-
ціалістом � учням треба усвідомити цін-
ність математичних знань, у корисності 
яких вони мають можливість особисто 
переконатися у процесі розв�язування 
задач, складених на матеріалі медичної 
практики [7], [11].  

Далі ми пропонуємо розв�язати з 
учнями низку задач (8-10), у ході роботи 
орієнтуючись на реакцію і рівень їх пізна-
вальних можливостей (оскільки на момент 
проведення заняття аудиторія ще не є 
знайомою) і, в разі необхідності, звертаю-
чись до допоміжної опорної таблиці з фор-
мулами знаходження числа за його дробом 
(відсотками), дробу (відсотків) від числа, 
обчислення процентної концентрації тощо. 
Розв�язування починається з найпростіших 
задач і запитань (задачі 1- 1б).  

Задача 1. При окремих гострих зах-
ворюваннях органів дихання у дітей лікар 
призначає ін�єкції еуфіліну із розрахунку 3 
мг препарату на 1 кг маси тіла. Назвіть 
разову дозу даного препарату в мг для 
дитини вагою 30 кг. На скільки мг разова 
доза еуфіліну буде відрізнятися від 
попередньої, якщо маса  тіла дитини 35 кг; 
11,5 кг? 

Задача 1а. Для визначення одно-
кратної кількості сильнодіючих препаратів 
медичні сестри користуються спеціаль-
ними таблицями (табличне моделювання). 
Заповніть таблицю розрахунків разової 
дози такого препарату N для немовлят з 
масою тіла від 1 до 6 кг: 

 
M, кг 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 
К, мг        9   
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Чим являється послідовність чи-
сел, розташованих у першому і другому 
рядках таблиці (арифметичною прогре-
сією)? Назвіть різницю для кожної. 
Яким чином можна інтерпретувати 
(перекласти на мову медицини) числове 
значення різниці другої прогресії (це � 
половина встановленої норми даного 
препарату на 1 кг маси тіла дитини).  

Задача 1б. Скільки мл розчинника 
(наприклад, 0,5%-го новокаїну) треба 
додати до одного флакону антибіотика, 
місткістю 500 мг, якщо виходити із роз-
рахунку, що в 1 мл одержаного розчину 
має міститись 100 мг препарату? 

Відповідь: 5 мл. 
Наступні задачі є дещо складні-

шими й розв�язуються письмово. 
Задача 2. З урахуванням даних за-

дачі 1 знайдіть, скільки мл 2,4%-ого 
розчину еуфіліну треба одноразово 
ввести 10-річній дитині з масою тіла 
36 кг?  

Відповідь: 9,5 мл. 
Задача 3. Дворічній дитині, вагою 

14 кг, з діагнозом спазмофілія призна-
чено введення 10% розчину глюконату 
кальцію. Яку разову дозу (в мл) треба 
ввести, якщо виходити із розрахунку 0,2 
мл на один кг маси? Скільком мг сухої 
речовини відповідає ця кількість 
розчину? 

Відповідь: 2,8 мл, 280 мг. 
 

Задача 4. Разом з ін�єкціями вели-
ких доз глюкози необхідно вводити 
інсулін для її утилізації. Скільки оди-
ниць інсуліну треба ввести у трубку 
крапельниці, якщо вводиться 200 мл 
5%-го розчину глюкози? Для довідки: 
одна одиниця інсуліну зв�язує 5г цукру. 

Відповідь: 2 одиниці. 
Задача 5. Після того, як було зроб-

лено ¼ частину ін�єкцій, лікар знизив 
разову дозу препарату наполовину. На 
скільки відсотків буде зменшена загаль-
на кількість призначеного препарату? 
Скільки грамів препарату буде одер-
жано хворим, якщо вже було введено 
2,8 г?  

Задача 5. Скільки мл 10%-го роз-
чину хлорного вапна і скільки мл води 
треба взяти, щоб приготувати 500 мл 
дезинфікуючого розчину, концентра-
цією 0,1%? А для приготування 100 мл 
1%-го розчину? 

Задача 6 пропонується учням з ме-
тою демонстрації застосування графіч-
ного методу, її розв�язання логічно 
зв�язується з темою наступного заняття 
з повторення загальних відомостей про 
функції.  

Задача 6. Побудуйте графік зрос-
тання маси тіла недоношеної дитини за 
період з народження до 1�го року, якщо 
вона народилася з масою 1кг, а її 
фізичний розвиток відповідав встанов-
леним нормам, які наведені у таблиці: 

 
місяць 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
зростання 
маси (г)  

 
180 

 
400 

 
600 

 
600 

 
550 

 
750 

 
500 

 
500 

 
500 

 
450 

 
500 

 
450

 
Якою була маса даної дитини в 

віці 3-х місяців, півроку, 1 року? На 
скільки зросла маса тіла за перші 6 
місяців? У чому полягає практична 
користь від побудови такого графіку?  

Далі доцільно запропонувати 
учням розглянути і зіставити графіки, 
побудовані за допомогою комп�ютерної 
програми GRAN 1w і сформулювати 
доречні запитання математичного і  

 

медичного змісту, яких може бути 
дуже багато. 

Завершується заняття ознайомлен-
ням з умовами виконання і перевірки 
завдань для самостійної роботи.  
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Резюме. Шавалёва О.В. ЦЕЛЕВОЕ ПОВТОРЕНИЕ РЕШЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ 

ТИПОВ ПРИКЛАДНЫХ ЗАДАЧ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 
МАТЕМАТИЧЕСКИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ МЕДИЦИНСКИХ 
УЧИЛИЩ. Раскрывается роль, место и содержание целевого повторения с первокурсниками 
медицинских училищ решения отдельных типов прикладных математических задач, 
направленного на формирование у будущих медиков определенных предметных 
(математических) компетентностей, которые будут оказывать содействие качественному 
овладению основ профессии.  

 
Summary. Shavaleva O. TARGETED REITERATION OF SOME SPECIFIC TYPES OF 

APPLIED PROBLEMS AS A TOOL OF FORMING OF STUDENT MATHEMATICS 
COMPETENTIONS IN MEDICAL SCHOOLS. Opening of role, place and maintenance of having a 
special purpose reiteration with the freshmen of medical schools of untiing of separate types of the 
applied mathematical  tasks is the purpose of this article, directed on forming at the future physicians 
of certain subject (mathematical) COMPETENTIONS, that will be instrumental in more high-quality 
capture of bases of profession.  
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