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Чарівній Зінаїді Іванівні! 
 

Бажаю віри, надії, любові, 
 здоров’я та добробуту.  

Кожної миті пам’ятати,  
що Ви – улюблені, прекрасні, шановні. 
 Хай життя щедро дарує Вам щастя! 
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Перебудова демократичної української 
держави в корені змінює ситуацію в систе-
мі освіти і зумовлює її динамічний розви-
ток. Реформування української загально-
освітньої школи, яке зазначене в Державній 
національній програмі «Освіта (Україна 
ХХІ століття”)” і затверджене Законом 
України “Про освіту”, припускає значні 
зміни в оновленні змісту освіти, особливо у 
напрямі удосконалення якості професійної 
підготовки фахівців, забезпечення їх 
всебічного розвитку. 

До числа найбільш важливих факторів 

ефективного інтелектуального розвитку, 
якими повинен опанувати майбутній вчи-
тель у процесі навчання, відносяться 
загальні розумові дії й узагальнені прийоми 
розумової діяльності [2]. Разом з тим, проб-
лемі розвитку розумової сфери студентів у 
процесі їхньої підготовки до педагогічної 
діяльності приділяється мало уваги. Кон-
кретних програм засвоєння прийомів розу-
мової діяльності при вивченні предметів 
спеціального і професійного циклів прак-
тично немає, не досить глибокою є наукова 
розробленість даної проблеми [4]. Однако, 
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аналізуючи підходи і концепції, що склали-
ся в теорії і практиці розумового розвитку, 
слід зазначити дослідження, присвячені 
формуванню змістових узагальнень у дітей 
(В.В.Давидов, В.П.Іржавцева, В.А.Крутець-
кий, В.Н.Осинська, В.Ф.Паламарчук, 
Л.Я.Федченко, С.А.Фокіна, В.П.Хміль), 
розвитку компонентів мислення, методи-
кам формування прийомів розумової діяль-
ності в школярів (Л.В.Занков, Н.Б.Істоміна, 
О.Н.Кабанова-Меллер, Н.Н.Поспєлов, В.І.Ре-
шетников, З.І.Слєпкань, Н.Ф.Тализіна, М.Н.Шар-
даков), формуванню алгоритмів, способів фор-
мування мислення учнів середньої школи 
(В.М.Косата, Л.Н.Ланда, І.С.Якиман-
ська[6]).  

У методики навчання математики є 
значне число робіт, присвячених дослід-
женню дидактичних функцій прийомів 
розумової діяльності (Н.І.Бєлоконна, 
Л.І.Воробйова, В.Н.Осинська, А.В.Усова), 
але система узагальнених прийомів розу-
мової діяльності, як сполучний компонент 
математичних дисциплін, ще не знайшла 
свого місця в змісті підготовки вчителів 
початкових класів.  

Викладене вище обумовило вибір мети 
статті: розкрити методичні можливості 
використання текстових задач з курсу 
«Методики викладання математики в 
початковій школі» для розвитку прийомів 
розумової діяльності в майбутніх учителів 
початкових класів. 

Розв'язання текстових задач молодшими 
школярами можна розглядати і як предмет, і 
як засіб, і як метод навчання. У ході їхнього 
використання відбувається засвоєння змісту 
початкового курсу математики: математич-
них понять, змісту арифметичних дій і їхніх 
властивостей, формування обчислювальних 
навичок і практичних умінь, реалізується 
прикладна спрямованість навчання, розви-
вається мислення учнів. 

В історії методики математики здавна 
йде суперечка – чи учити дітей розв'язувати 
задачі визначених типів, не виділяючи 
типів задач, чи учити розв’язувати будь-які 
задачі. “Дореволюційна школа (особливо 
початкова) основним засобом навчити 
дітей розв'язувати задачі вважала поєднан-

ня їх у певні системи, причому в основу 
систематизації клала принцип розподілу 
всіх задач за типами ...  

Дехто за основу типів задач брав певну 
кількість дій, потрібних до розв'язання 
даної задачі. Інші об'єднували в одну групу 
всі ті задачі, розв'язання яких зводилось до 
однакового арифметичного виразу. Ще 
інші об'єднували в групу задачі, які 
вимагали однакових прийомів 
розв'язування” [1, с.5].  

З початку тридцятих і до кінця 
шістдесятих років нашого сторіччя у 
вітчизняній методиці пріоритет також 
віддавався навчанню розв'язання задач 
визначених типів. При цьому кількість 
різних типів таких задач доходило в деяких 
методистів до 30 [1, с.5].  

Із сімдесятих років головною метою 
було проголошене формування загального 
уміння розв'язувати задачі. Тим часом, 
можливість і доцільність навчання, 
орієнтованого на формування загальних 
умінь, була запропонована ще в 40 роки 
українським методистом-математиком 
Астрябом О.М. Тому, щоб навчити 
молодшого школяра самостійно розв'я-
зувати арифметичні задачі вчителю 
необхідно: «поступово, планово вихову-
вати в нього здібність кожну нову задачу 
аналізувати з певною, вже відомою йому 
задачею, треба, з одному боку, навчити 
учнів розв'язувати певну групу типових 
задач, а з іншого – кожну нову арифметич-
ну задачу пов'язати з цими типовими зада-
чами» [1, с.6]. Така основна група типових 
задач повинна бути, на думку автора, не 
величка, щоб не зв'язувати ініціативу учнів. 
Астряб О.М. таких головних груп пропо-
нує тільки дві: задачі на різницеве порів-
няння і задачі на кратне порівняння. Якщо 
ж проаналізувати сучасні посібники з мето-
дики викладання математики в початкових 
класах, то прості задачі поділяють у залеж-
ності від тих понять, що розглядаються в 
курсі математики початкових класів, на три 
великі групи: задачі на засвоєння конкрет-
ного змісту кожної з арифметичних дій (4 
види); задачі на засвоєння зв'язку між 
компонентами і результатами арифметич-
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них дій (8 видів); задачі, при розв'язанні 
яких розкриваються поняття різниці і крат-
ного відношення (6 видів) [2, с.205].  

Крім зазначених груп простих задач, 
учні повинні освоїти особливості роботи з 
групою типових складених задач із 
пропорційними величинами, задач на 
знаходження середнього арифметичного, 
задач на знаходження числа за двома 
різницями і т.п. Відзначимо також, що в 
останні роки, крім діючої, з'явилися 
альтернативні програми з математики для 
початкових класів (І.І.Аргинська, 
А.Н.Захарова, Т.І.Фещенко, Л.П.Кочіна, 
Н.Б.Істоміна, І.Б.Нефедова, Л.Г.Петерсон і 
ін.). які передбачають підвищення рівня 
складності текстових задач. Наприклад, 
з'явилися задачі на знаходження невідомих 
за їхньою сумою і різницею, на 
знаходження невідомих за їхньою сумою і 
кратним відношенням; знаходження 
невідомих за допомогою вирахування й ін. 
Розв’язання деяких задач зазначених видів 
викликає утруднення не тільки в школярів, 
але й у вчителів. Це істотно ускладнює як 
роботу вчителя і навчання молодших 
школярів, так і підготовку вчителя 
початкових класів, тому що в нині діючих 
програмах і підручниках з математики для 
початкової школи і методиках її навчання 
основний натиск робиться на засвоєння 
алгоритму розв’язання задач визначеного 
виду. 

Вузівська підготовка вчителя початко-
вих класів до навчання школярів розв’язу-
вати задачі цілеспрямовано здійснюється в 
курсі методики викладання математики. 
Разом з тим, наявні прорахунки в оволодін-
ні цією темою майбутніми вчителя, нега-
тивно впливають на всю методичну підго-
товку з математики, взагалі. Майбутній 
учитель початкових класів, який є керую-
чий процесом розв’язання задач школяра-
ми, повинен, насамперед, сам уміти розв’я-
зувати задачі, а також володіти необхідни-
ми знаннями й уміннями учити цьому 
молодших школярів. Уміння розв’язувати 
задачі – основа математичної підготовки 
майбутніх учителів початкової школи до 
навчання молодших школярів розв’язання 

текстових задач. Тому ми вважаємо, що у 
ВНЗ необхідно в майбутнього вчителя 
сформувати два основних вміння розв’язу-
вати задачі: загальний підхід до розв’язання 
задачі й уміння розв’язувати задачі 
визначеного виду. Щоб успішно формувати 
ці уміння, потрібно: знати їхній операцій-
ний склад, їхнє місце в системі задач, які 
компоненти розв’язання є варіативними, а 
які – інваріантними. 

Загальний підхід до розв’язання задачі 
виявляється при розв’язанні студентом 
незнайомої задачі, тобто задачі такого виду, 
спосіб рішення якої невідомий вирішу-
ваному. 

Виходячи з результатів експеримен-
тальних даних з виявлення рівнів сформо-
ваності розумових прийомів аналізу та 
синтезу ми умовно розділили усіх випробу-
ваних за характером проведення аналізу 
задачі на дві групи. У першу групу ввійшли 
студенти, що відмовились від спроб 
розв’язати задачу на тій підставі, що «ми 
такі задачі не розв’язували, тому я не знаю, 
як її розв’язати», а в другу групу були 
віднесені студенти, які приступили до роз-
в’язання, а саме: до осмислення і перство-
рення задачі за допомогою різноманітних 
прийомів і засобів з метою відшукання 
шляху розв’язання. 

Студенти першої групи ніяких дій з 
розв’язання задачі не робили, це означає, 
що загальний підхід до розв’язання задачі в 
них відсутній. Випробувані другої групи 
правильно проводили аналіз формулюван-
ня задачі, встановлювали зв'язок між дани-
ми і шуканими, але іноді відмовлялися від 
продовження розв’язання після виконання 
деякої його частини й усвідомлення при-
чин неможливості розв’язання: «Я не можу 
сформулювати питання до задачі, тому що 
не розумію змісту слів …; я не знаю формул 
на знаходження середнього арифметичного і 
т.п.». Ми вважали, що студенти другої групи 
у визначеній мірі володіють загальним 
умінням розв’язувати задачі.  

Проаналізувавши процес розв’язання 
задач, можна припустити, що загальний 
підхід до розв’язання задачі складається з 
таких дій: 
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- знань про структуру задач, їхніх 
видів, процесу й етапів розв’язання, 
методів, способів і прийомів розв’язання; 

- умінь виконувати кожний з етапів 
розв’язання кожним з цих методів та спосо-
бів розв’язання, використовуючи кожний з 
прийомів, що допомагає розв’язанню. 

Предметом вивчення й основним зміс-
том навчання загального підходу до розв’я-
зання задач є різноманітні задачі, методи і 
способи розв’язання задач, прийоми, що 
допомагають здійсненню кожного етапу і 
всього процесу розв’язання в цілому.  

Розглянемо формування загального 
підходу до розв’язання текстової задачі в 
процесі викладання математики студента-
ми – майбутніми вчителями початкової 
школи за допомогою доповнення традицій-
ного навчання методичними прийомами з 
застосуванням узагальнених прийомів 
розумової діяльності.  

Областю використання аналізу і синте-
зу як узагальнених прийомів розумової 
діяльності в початкових класах є безліч 
текстових задач. Особливо зупинимося на 
розгляді сутності аналітичного і синтетич-
ного методів стосовно до аналізу задач 
початкової математики.  

У будь-якій текстовій задачі (як і в 
теоремі) можна виділити умову і висновок. 
Умова включає відомі дані, що входять у 
задачу, висновок – невідомі величини, які 
необхідно знайти. Логічна схема розв’язан-
ня математичної задачі синтетичним 
методом така: (А1, А2, …, Ап) ⇒ (В1, В2, …, 
Вп) ⇒ (С1, С2, …, Сп), де А1, А2, …, Ап – це 
дані задачі, В1, В2, …, Вп – наслідки з цих 
даних, С1,С2, …, Сп – висновки, одержувані 
за правилами логіки і математики. З 
наведеної схеми випливає, що розв’язання 
задачі можна представити як процес 
розширення безлічі даних задачі за рахунок 
здійснення елементарних кроків доти, поки 
один з наслідків з умови задачі не приведе 
до розв’язання задачі. 

Наприклад, розглянемо конкретну 
задачу: “В одного хлопчика 3 марки, в 
другого на 2 марки більше. Скільки марок 
у двох хлопчиків?” 

Розв’язання. Умова задачі – це суджен-
ня А1: «В одного хлопчика 3 марки» і 
судження А2: «В другого хлопчика на 2 
марки більше». Із суджень А1, А2 випливає 
судження А3: «У другого хлопчика 5 
марок», а потім із суджень А1,А3 випливає 
судження В: «У двох хлопчиків разом 8 
марок». 

Пошук розв’язання задачі синтетичним 
методом можна доповнити графічною 
схемою:  

 
 
 
 
 
 
1) 3 + 2 = 5 (м.) – було в другого 

хлопчика; 
2) 3 + 5 = 8 (м.) – у двох хлопчиків 

разом. 
Відповідь. 8 марок.  
З розв’язання цієї задачі синтетичним 

методом видно, що до умови задачі можна 
не звертатися доти, поки не буде отримана 
максимальна кількість наслідків з умови 
задачі. Тому що їхнє число відоме, то 
відповідь на питання задачі, якщо його 
взагалі можна одержати, буде обов’язково 
отримана. Звернувшись до умови задачі, 
треба з цих наслідків виділити ті, котрі 
складають умову задачі. Це дозволяє роз-
в’язати в принципі будь-яку задачу. Зовсім 
не обов'язково для цього користатися 
якоюсь ідеєю розв’язання. Вона виходить у 
результаті узагальнення розв’язання, отри-
маного евристично. При використанні син-
тетичного методу з умови задачі одер-
жують усі можливі наслідки, що приводить 
до розв’язання цілого класу задач, що 
мають однакові умови, але різні вимоги. У 
той же час розв’язання задач за допомогою 
цього методу дуже громіздке. З великої 
кількості пропозицій, що виходять у проце-
сі розв’язання, тільки незначна частина 
може складати власне розв’язання даної 
задачі. 

При аналітичному методі аналізу 
задачі процес розв’язання задачі починаєть-
ся з пошуку достатніх умов, що в резуль-
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таті одного кроку приводять до вимоги 
задачі. Якщо вони не знаходяться, тоді для 
кожного твердження визначаються достат-
ні умови, що відстають від нього на один 
крок, і т.п. Цей процес продовжується доти, 
поки не буде виділене останнє, можливе 
твердження з вимоги задачі і воно буде 
випливати з умови задачі. Цінність аналі-
тичного методу полягає в тім, що знайдена 
з його допомогою ідея розв’язання не 
залежить від даних, і тому може бути 
широко використана. 

Наприклад. У 5 однакових коробок 
можна покласти 30 кг печива. Скільки буде 
потрібно таких коробок, щоб упакувати 54 
кг печива?  

Рішення. Розбір задачі починається з 
питань: «Що запитується в задачі?» 
(Скільки буде потрібно таких коробок для 
упакування 54 кг печива?); «Які два даних 
нам потрібно знати для відповіді на це 
питання?» (Треба знати, скільки було 
печива і скільки його міститься в одній 
коробки.); «Є в нас ці дані?» (Масу печива 
знаємо, а масу однієї коробки не знаємо, 
знаємо тільки,  що вона однакова.) «А якби 
знали масу однієї коробки, то якою дією 
знайшли відповідь?» (Розподілом.) «А чи 
можна довідатися про масу однієї короб-
ки?» (Можна.); «Чому ви так міркуєте?» 
(Усі коробки однакові, знаємо, що 30кг 
упакували в 5 коробок.) «Якою дією дові-
даємося про масу однієї коробки?» 
(Розподілом.) 

По ходу аналізу можна виконати схему 
розбору задачі, використовуючи її замість 
короткого запису і наочної інтерпретації 
аналітичного методу аналізу текстової 
задачі. 

 
 
 
 
 
 
 
1) 30:5 = 6 (кг) – маса однієї коробки 

печива; 
2) 54:6 = 9(кор.) – буде потрібно, щоб 

упакувати 54 кг печива. 

Відповідь. 9 коробок печива. 
При розв’язання задач аналітичним 

методом інтенсивно використовуються 
залежності між величинами, причинно-
наслідкові зв'язки між ними.  

Обидва методи і синтетичний, і аналі-
тичний дають можливість формувати при-
йоми аналізу і синтезу в молодших школя-
рів при розв’язанні математичних задач 
різних типів. Тільки навчання повинно 
бути побудоване так, щоб студенти, а в 
майбутньому і їхні учні, усвідомлено 
засвоювали не тільки розв’язання даної 
задачі, не тільки ідею розв’язання, але і 
бачили, чим відрізняються один від одного 
аналітичний і синтетичний методи, у чому 
їхня суть, могли пояснити, чому один з них 
у визначених ситуаціях важливіший за 
інший. Зупинимося на методичних 
рекомендаціях студентам-вчителям з ціле-
спрямованого навчання молодших школя-
рів прийомам аналізу і синтезу у процесі 
розв’язання текстових задач.  

При розв’язанні окремих, спеціально 
підібраних простих задач зі студентами 
варто обговорювати різні варіанти питань, 
які можна сформулювати при розв’язанні. 
Ці варіанти повинні відповідати аналітич-
ному і синтетичному методам розв’язання 
задач. При цьому з'ясовується, чим розріз-
няються ці питання, чим розрізняються 
відповіді на них. Необхідно, щоб майбутні 
вчителі уміли формулювати ці питання за 
визначеним зразком. З цією метою пропо-
нуємо використовувати спеціальні пам'ят-
ки-орієнтири для складання системи 
питань, що відповідають аналітичному і 
синтетичному методу аналізу текстової 
задачі, які студенти можуть скласти 
самостійно. 

При роботі зі складеними задачами 
студентам періодично пропонуються зав-
дання, призначені спеціально для викорис-
тання прийомів аналізу і синтезу, як розу-
мових дій. У таких завданнях пропонується 
тільки умова деякої задачі, чи тільки 
висновок. Студентам потрібно сформулю-
вати систему питань визначеного типу і 
відповіді на них. Питання формулюються 
за зразком: «Що потрібно знати...?» чи 

? 

54 ? 
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«Що можна довідатися...?». Для цього 
доцільно брати задачі з підручника. Після 
виконання завдання студентам повідом-
ляється номер задачі. Після ознайомлення з 
нею робиться висновок і дається оцінка 
ефективності використаного методу розв’я-
зання задачі 

Навчання аналітичному і синтетично-
му методам забезпечує можливість усві-
домленого засвоєння студентами аналіти-
ко-синтетичного методу аналізу задачі. 
Цілеспрямоване використання цих методів 
дозволяє не тільки формувати в студентів 
міцну основу знань, умінь і навичок розв’я-
зання текстових задач, але і максимально 
розвивати їхнє мислення. 

Після того, як засвоєні загальні методи 
розв’язання різноманітних задач, потрібно 
переходити до оволодіння способами роз-
в’язання конкретних видів задач. 

Уміння розв’язувати задачі визначених 
видів складається з таких дій: 

- знань про види задач, способах 
розв’язання задач кожного виду; 

- уміння «довідатися» про задачу 
даного виду, вибрати відповідний їй спосіб 
розв’язання і реалізувати його. 

При формуванні уміння розв’язувати 
задачі визначених видів предметом вивчен-
ня й основним змістом навчання є види 
задач, способи і зразки розв’язання задач 
конкретних видів, тобто евристичні схеми 
їхнього розв’язання. Вони є узагальненням 
розв’язання конкретних задач даного виду. 

Проаналізувавши задачний матеріал під-
ручників з математики для початкових кла-
сів, можна констатувати, що єдиного підходу 
до розв’язання задач конкретних видів, як і 
самої логічної основи класифікації текстових 
задач, немає. Тому в навчанні студентів умін-
ню розв’язувати задачі визначених видів ми 
використовували методику розв’язання 
арифметичних задач «на процеси» Н.Ф.Та-
лизіної. Автор відносить до них задачі, в 
основі розв’язання яких лежать поняття 
швидкості, часу і результату («продукту») 
процесу, до якого процес приводить, чи який 
він знищує. З цього випливає, що до задач 
«на процеси» можна віднести і задачі «на 
рух», і задачі «на частини», і «на роботу», і 

«на переливання» і т.п.  
Усі перераховані види задач викли-

кають особливу складність і в студентів, і в 
молодших школярів. Тому студентам необ-
хідно дати загальний прийом розв’язання 
всіх текстових задач «на процеси», побуду-
вати орієнтовану основу для їхнього вико-
нання, розкрити кожен етап роботи над 
задачею в навчанні молодших школярів.  

Тому що поняття «пропорційна залеж-
ність» не є предметом спеціального вивчен-
ня і засвоєння в початковій школі, майбутні 
вчителі повинні вміти правильно організу-
вати підготовчу роботу з формування в 
школярів уявлень про пропорційну залеж-
ність величин. Насамперед, у молодших 
школярів треба сформувати систему основ-
них понять: час процесу, швидкість 
процесу, продукт процесу. За досліджен-
нями Н.Ф.Тализіної [3, с.234-240], у бага-
тьох учнів не від диференційовано навіть 
час як визначений часовий момент (час 
відправлення) і час як деякий інтервал. 
(Якщо, наприклад, у задачі говориться, що 
потяг відправився о 10 годині ранку, учні 
вважають, що час його руху дорівнює 10 
годин). Потім учні вчаться знаходити 
кожний з трьох зазначених елементів за 
двома іншим. На цьому етапі молодшим 
школярам можна запропонувати підготовчі 
вправи на: 

• зміни одного з даних задачі; 
Наприклад, дайте відповідь на питання: 

а) як за відомою швидкістю (відстані, часу) 
і часу (швидкості) знайти відстань (швид-
кість, час)?; розв’яжіть задачі усно і 
поясніть, чому ви вибрали саме ці дії: 
а) Пішохід пройшов 10 км зі швидкістю 
5 км/год? Скільки часу він був у шляху; 
б) Яку відстань пройшов лижник, якщо він 
рухався 3 години зі швидкістю 7 км/год? 

• порівняння результатів розв’язання 
задач, у яких змінюється одне з даних; 

Наприклад, за даними таблиці знайдіть 
невідомі дані: 

 
• інтерпретація задачі у виді схеми, 
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запис задачі в таблицю; 
Наприклад, швидкість, продукт проце-

су зображуються у вигляді відрізка прямої, 
час – у вигляді відрізка, розділеного на від-
повідне число частин. Учню пропонується, 
наприклад, одержати продукт процесу за 
даною швидкістю і часом. Він одержує 
його, відкладаючи відрізок, що моделює 
швидкість, стільки разів, скільки частин 
містить інший відрізок, що моделює швид-
кість. Це практичне учень записує матема-
тично, швидкість множить на час, тому що 
він тільки що одержав продукт (відстань) 
шляхом послідовного додатка однієї і тієї ж 
величини. 

Після того, як учні засвоїли систему 
основних понять їх треба учити аналізувати 
умови задачі за таким планом. 

План - орієнтир аналізу задачі на 
«процеси»: 

1. Хто діє (А)? 
2. Що виходить у результаті його дії (S)? 
3. Скільки часу відбувається його дія (t)? 
4. Скільки виконує за одиницю часу (v)? 
Відповіді на ці питання можна поміс-

тити в таблиці, використовуючи символи і 
проставляючи проти кожного з них 
конкретні дані.  

Студентам же при оволодінні умінням 
розв’язувати задачі на «процеси» потрібно 
запропонувати алгоритмічне розпоряджен-
ня, що вони можуть скласти і самостійно 
після розв’язання конкретних задач на 
«процеси», використовуючи прийом уза-
гальнення. 

Алгоритмічне розпорядження для 
пошуку рішення задач на «процеси» 

1) Виділити в умові задачі учасників 
«процесу»; 

2) Визначити характер їхньої участі в 
«процесі» (як вони діють чи спільно чи 
протиборствуючи, один одному); 

3) Визначити час (швидкість, продукт 
«процесу») кожного учасника; 

4) Виділити шукане в задачі й обвести 
його пунктирною лінією (позначення невідо-
мого); 

5) Указати величини, за допомогою 
яких його можна знайти; 

6) Позначити, які з зазначених елемен-
тів відомі, які ні. Відомі елементи обвести 
суцільною лінією; 

7) Якщо всі зазначені елементи відомі, 
скласти план розв’язання за схемою і про-
вести розв’язання задачі зручним способом; 

8) Якщо немає – установити, як можна 
знайти відсутні дані. 

9) Продовжити за розпорядженням 
аналіз даних задачі, поки не буде знайдене 
розв’язання. 

Розглянемо можливий варіант розв’язан-
ня задачі на «процеси» студентами – майбут-
німи вчителя початкової школи, використо-
вуючи запропоноване розпорядження. 

Задача. Три людини за 80 хвилин (t1, t2, 
t3, t0) очистили 400 картоплин (S0). Відомо, 
що за цей час перша людина очистила 150 
картоплин (S1), а друга – 110 картоплин 
(S2). Знайти, скільки картоплин чистила за 
хвилину третя людина (v3)?  

 
Розв’язання. Йде «від кінця» задачі (ана-

літичний метод аналізу): Шуканим у задачі є 
швидкість третього учасника «процесу» (v3). 
Розпорядження пропонує обвести його круж-
ком з пунктирної лінії і указати величини, за 
допомогою яких його можна знайти. 
Швидкість третього учасника може бути от-
римана тільки двома шляхами: чи через час 
(t3) і продукт (S3), що відносяться до третього 
учасника «процесу», чи через загальну швид-
кість (v0) і швидкості окремих учасників (v1, 
v2, v0). Студенти зображують проміжну 
схему розв’язання задачі: 
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Тепер студенти повинні установити, як 

можна знайти v3. Його можна знайти двома 
шляхами: через t3 і через S3 чи через v0 і 
частки v1 і v2. Продовжуючи за розпоряд-
женням аналіз даних, студенти одержують 
таку схему: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Зі схеми видно, що шлях намічений і 

праворуч і ліворуч, приводить до розв’я-
зання. Але шлях праворуч коротший. Тому 
для реалізації розв’язання ми і буде ним 
користатися: 

1) 130 + 110 = 240 (кар.) – очистили 
картоплин дві людини; 

2) 400 – 240 = 160 (кар.) – очистила 
картоплин третя людина; 

3) 160:80 = 2 (кар./ хвилин) – чистив 
третій учасник. Відповідь. 2кар./хв.  

Приведений прийом аналізу задачі на 
«процеси» припускає подальше узагаль-
нення розглянутого прийому на задачі 
«купівлі-продажу», «на рух» і дозволяє 
підходити до цих великих класів текстових 
задач як до різновиду того ж самого виду.  

Описані методичні підходи до навчан-
ня розв’язання задач студентами педагогіч-
них факультетів зі спеціальності «Початко-
ве навчання» є частковими проявами 
відомих у методиці загальних методичних 
прийомів навчання розв’язання молодши-
ми школярами текстових задач. Однак їхнє 
використання помітно впливає на підви-
щення якості навчання майбутніх вчителів 
початкових класів і веде до активізації 
їхньої пізнавальної діяльності, розвитку 
професійно-творчого мислення.  
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methodical possibilities of the use of texts tasks in the course of «Method of teaching to mathematics 
at primary school» for development future teachers’ intellection activity. 
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