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Визначається роль прикладних задач у курсі математики 5-6 класів, показується 
зв�язок між певними темами курсу математики та різноманітними дисциплінами, що 
вивчаються в основній школі. 

 
 
Математична освіта є важливою 

складовою загальноосвітньої підготовки 
школярів. Місце математики в системі 
шкільної освіти визначається її роллю в 
інтелектуальному, соціальному і морально-
му розвитку особистості, розумінні будови і 
використанні сучасної техніки, розвитку 
економіки, інформаційно-комунікаційних 
технологій, сприймання наукової картини 
світу і сучасного світогляду.  
Відзначаючи особливу роль матема-

тики в сучасному світі, академік 
В.М.Глушков зазначав, що велика кількість 
галузей науки і техніки своїми успіхами 
значною мірою завдячують саме широкому 
використанню математичних методів. 
Тому не менш важливою метою навчання 
математики є науково правильне розуміння 
учнями особливостей відображення 
математикою явищ оточуючого світу, 
вміння будувати простіші математичні 
моделі реальних явищ і процесів та 
володіння математичним апаратом для їх 
дослідження.  
Серед напрямів, що можуть суттєво 

вплинути на підвищення в учнів зацікав-
леності у вивченні математики та поліп-
шення рівня їх загальноосвітньої матема-
тичної освіти, є посилення практичної і 
прикладної спрямованості шкільного курсу 
математики.  
Під практичною спрямованістю розу-

міють навчання безпосередньому застосу-
ванню знань, які отримали учні під час 
вивчення теоретичного курсу математики, 
� формування обчислювальних навиків, 

умінь виконувати тотожні перетворення, 
розв�язувати рівняння і нерівності, текстові 
задачі, досліджувати функції і будувати їх 
графіки, розв�язувати геометричні задачі на 
побудову, обчислення, доведення та 
дослідження.  
Прикладна спрямованість передбачає 

вироблення в учнів умінь використовувати 
здобуті під час вивчення математики 
знання в своїй практичній діяльності та при 
вивченні географії, фізики, хімії, біології, 
економіки тощо. 
Орієнтація на практичну та прикладну 

підготовку учнів під час навчання матема-
тики є необхідною умовою для їх політех-
нічної підготовки, яка передбачає застосу-
вання математичних знань і вмінь до роз-
в�язування задач, зміст яких пов�язаний з 
описом виробничих процесів чи процесів 
управління. 
Прикладна і політехнічна направле-

ність навчання передбачає систематичне 
розкриття тісного зв�язку теоретичного і 
прикладного напрямів математики. Це дає 
можливість створити сприятливі умови для 
подолання існуючого протиріччя між 
отриманням учнями математичних знань в 
�чистому� вигляді та їх неспроможністю 
застосовувати ці знання на практиці. 
Головним засобом реалізації приклад-

ної спрямованості курсу математики є 
використання прикладних задач, тобто 
задач, що виникли зовні математики, але 
для свого розв�язування потребують засто-
сування математичних методів. 
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Проблемі використання прикладних 
задач в шкільній математиці присвячено 
чимало досліджень. Проте переважна 
більшість дослідників розглядає включен-
ня цих задач в курс алгебри або планіметрії 
7-9-х класів чи в курс алгебри і початків 
аналізу та стереометрії 10-11-х класів. 
На наш погляд, недостатня увага до 

цих задач в методичних розробках, 
присвячених вивченню математики в 5-6-х 
класах, пов�язана перш за все з тим, що в 
цьому віці учні ще не мають достатньо 
знань з різних сфер застосування матема-
тики на практиці та в різних галузях науки і 
техніки. Небезпідставними є і побоювання 
авторів підручників, що запропонувавши 
учневі 5-го класу задачу з хімічним чи 
фізичним змістом, вчитель набагато більше 
часу витратить на роз�яснення спеціальних 
термінів і залежностей між величинами, 
що описуються в тексті, ніж на саме роз-
в�язування математичної моделі, складеної 
за текстом. Чи не тому значна частина 
сучасних сюжетів шкільних задач для 5-го 
класу пов�язана з казковими героями?  
Звичайно в шкільних підручниках є 

задачі-розрахунки, в основу яких покладе-
но залежності між величинами, які часто 
зустрічаються в житті, � між компонен-
тами руху; між ціною, кількістю і вартістю; 
між продуктивністю праці, часом роботи і 
одержаною продукцією; розрахунки часу; 
знаходження периметрів, площ; обчислен-
ня витрат різних матеріалів тощо. Проте 
здебільшого задачі різних сюжетів, що 
мають однакові математичні залежності 
між величинами, а отже, і розв�язуються за 
допомогою однакових математичних моде-
лей, розглядаються відокремлено одна від 
одної, без аналізу спільних і відмінних рис, 
тобто без належної системи. 
Однією із важливих вимог для відбору 

навчального матеріалу є врахування 
вікових особливостей учнів. Тому на наш 
погляд, пам�ятаючи про невеликий життє-
вий досвід п�ятикласників та їх схильність 
до �казкових переживань�, авторам підруч-
ників і вчителям слід в доборі задачного 
матеріалу більше орієнтуватися на те, що 
однією з переваг молодших підлітків є 

готовність до всіх видів діяльності, які 
роблять їх дорослішими у власних очах. 
Вони не схильні, як учні початкових класів, 
слухати готові пояснення, а хочуть прий-
мати активну участь в отриманні нових 
знань. У багатьох із них вже на початку 
нової теми виникає запитання: �А чи пот-
рібні мені будуть ці знання в майбутньому? 
Коли? Для чого?� Проста відповідь вчите-
ля: потім дізнаєтесь, � їх не задовольняє. 
Педагогічний досвід показує, що роз-

в�язування конкретної прикладної задачі на 
тому чи іншому етапі навчання виконує 
різні функції. З точки зору методики нав-
чання математики доцільно використову-
вати якомога більше задач, що виконують 
одночасно кілька функцій. Для цього 
вчитель повинен чітко уявляти педагогічні 
можливості прикладних задач.  
Розглянемо конкретніше деякі педаго-

гічні функції прикладних задач, які слід 
мати на увазі вчителю під час добору 
задачного матеріалу відповідно до вікових 
можливостей молодших підлітків. 
Кожному відомий вислів, що мате-

матика, як наука виникла з практичних 
потреб людини, висунутих самим життям, 
і розвивається в процесі знаходження 
їхнього вирішення. Показ того, що матема-
тичні формули, теореми, різні залежності 
створюються саме під впливом практики і 
практичних потреб людини, є важливим 
чинником у формуванні наукового світоро-
зуміння і хорошим засобом посилення 
мотивації навчання самого предмету.  
Отже, розв�язуючи прикладні задачі, 

потрібно домагатися того, щоб учні зрозу-
міти, що можливість широких застосувань 
математики до досліджень реального світу 
ґрунтується саме на тому, що їх взято з 
цього самого світу і вона виражає частину 
притаманних йому форм, зв�язків і власне 
тому взагалі може застосовуватись. Задачі 
з реальними ситуаціями дозволяють роз-
крити практичне значення математики, 
знайомлять з роллю математики у різнома-
нітних науках, а також вкладом інших наук 
у розвиток математичної теорії, роллю 
теорії в практиці.  
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Застосування прикладних задач ство-
рює також належні умови для активізації 
навчального процесу, викликаючи зацікав-
леність учнів під час аналізу змісту 
прикладної задачі та пошуку відповідних 
математичних формул, виразів, рівнянь 
(тобто математичних моделей). Крім того є 
можливість опановувати техніку обчислень 
без учнівських нарікань на �нудність� 
тривалих розрахунків. 
Оскільки для розв�язування більшості з 

прикладних задач недостатньо механічно 
застосовувати раніше вивчені теоретичні 
положення або правила тієї чи іншої теми, 
а необхідно самостійно адаптувати їх до 
аналізу певних ситуацій та прийняття 
відповідного рішення, є можливість ство-
рити умови для більшої самостійності в 
роботі учнів. Допоміжним чинником для 
посилення самостійності можуть бути 
також завдання на складання задач після 
проведення виробничих екскурсій, завдан-
ня на заповнення таблиць за допомогою 
використання різних довідників, статей 
журналів чи газет, практичні роботи, пов�я-
зані з безпосередніми вимірюваннями. 
Оскільки учні 5-6-х класів полюбляють 

різні ігри, то можна також запропонувати 
їм ділову гру з розподіленням ролей, які 
відповідають різним професіям, і завдан-
нями, які імітують вирішення певних 
виробничих чи побутових проблем. Заува-
жимо, що такі ігри мають ще й мету сприяти 
ознайомленню учнів з основними напряма-
ми роботи тих чи інших підприємств або 
галузей народного господарства, викликати 
інтерес до різних професій, тобто професійну 
орієнтацію учнів. 
Звичайно вибір професії відбувається 

не у 5-6-му класі, а набагато пізніше. Проте 
розуміння учнями, того, що математика 
потрібна будь-якій сучасній освіченій лю-
дині, забезпечуватиме посилення мотивації 
навчання математиці, спонукатиме до 
пошуку нових знань, оволодіння новими 
вміннями 
Задачі прикладного змісту є також 

засобом формування тих психічних якос-
тей (системність мислення, здатність бачи-
ти всі можливі варіанти і здійснювати вибір 

оптимального, передбачати наслідки 
обраних рішень, орієнтувати мислення на 
розв�язування задач найбільш раціональ-
ним шляхом) та позитивних моральних рис 
особистості (старанність, кмітливість, 
працьовитість, відповідальність, наполег-
ливість в досягненні поставленої мети), які 
є важливими розвитку здібностей учнів до 
технічної творчості та стимулом для 
зміцнення відповідних інтересів. 
Прикладну орієнтацію шкільного курсу 

математики можна здійснити різними 
шляхами: наповненням навчального проце-
су практичними задачами чи роботами 
(добірки задач на безпосереднє вимірюван-
ня, обчислення та побудову таблиць, 
діаграм, графіків, планів місцевості тощо); 
наближенням текстів традиційних абстрак-
тних задач, що є в шкільних підручниках, 
за допомогою додаткових запитань до 
потреб і інтересів учнів; завданнями на 
складання різних адекватних задач за 
однією математичною моделлю тощо. 

Використання прикладних задач є одним 
із шляхів реалізації міжпредметних зв�язків � 
дидактичного принципу організації навчаль-
но-пізнавальної діяльності особистості, що 
сприяє інтеграції математичних та спеціаль-
них дисциплін. Дослідження проблеми 
інтеграції знань є актуальною темою в 
методиці навчання різноманітних дисциплін. 
Навчальні предмети будуються за логікою 
тієї чи іншої науки, вони не можуть бути 
ізольовані один від одного. В цьому 
проявляється основна необхідність принци-
пу інтеграції знань.  
Міжпредметні зв�язки � це така 

конструкція змісту навчального матеріалу, 
що належить двом чи більше навчальним 
предметам і і відображає взаємозв�язки, які 
об�єктивно діють в природі та вивчаються 
сучасними науками.  
Основними рисами міжпредметних 

зв�язків є: 
1) смислове співвіднесення елементів 

змісту (об�єктів зв�язку), що входять до 
складу двох чи більше навчальних предметів 
(склад зв�язку); 

2) методичні прийоми навчання та 
форми навчального процесу, адекватні 
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предметам, між якими встановлюється 
зв�язок (спосіб зв�язку); 

3) забезпечення цілеспрямованого 
формування вмінь і навичок комплексного 
використання знань в процесі розв�язання 
навчальних задач (направленість зв�язку). 
Стосовно процесу навчання міжпред-

метні зв�язки виступають як дидактичні 
умови, що сприяють підвищенню науко-
вості та доступності, значному підсиленню 
пізнавальної діяльності учнів, підвищенню 
якості їх знань та вмінь, а також створюють 
умови для всебічного розвитку особистості. 
Разом з тим міжпредметним зв�язкам 
притаманний і організаційний аспект. Їх 
реалізація дає можливість економно у часі 
визначити структуру навчального плану, 
програм, підручників, що сприяє раціона-
лізації навчального процесу в цілому. 
Зв�язки між знаннями з окремих пред-

метів, що стосуються змісту навчального 
матеріалу зумовлені:  
1) вивченням одних і тих самих фактів 

(явищ, процесів, подій);  
2) вивченням одних і тих самих понять;  
3) зумовлені застосуванням одних і тих 

самих законів, теорій, формуванням 
світоглядних ідей. 
Під час реалізації на практиці міжпред-

метних зв�язків виникає потреба врахову-
вати взаємне розташування в часі вивчення 
навчального матеріалу в курсах різних 
предметів.  
Це зумовлює потребу класифікувати 

міжпредметні зв�язки за часовою (хроноло-
гічною) ознакою.  
Хронологічно зв�язки поділяються на:  

• попередні (строк дії 2-3 роки) � під час 
вивчення матеріалу відповідного курсу 
здійснюються посилання на раніше 
отримані знання з інших предметів 
(наприклад, під час вивчення теми 
розчини на уроках хімії використо-
вуються вміння учнів розв�язувати 

задачі на відсотки за допомогою 
пропорцій, які вивчили в 6-му класі);  

• супутні (діють 1 � 2 роки) � вивчаючи 
новий матеріал його пов�язують з те-
мою, яка в іншому навчальному пред-
меті розглядається майже одночасно 
(наприклад �масштаб�);  

• перспективні (діють 4 � 6 років) � 
вивчення матеріалу значно випереджає 
його розгляд в інших навчальних 
предметах. 
Для успішного здійснення міжпредмет-

них зв'язків учитель у кожному конкрет-
ному випадку повинен орієнтуватися для 
вивчення якого навчального предмету 
може стати у нагоді той чи інший матема-
тичний факт і чітко усвідомлювати, з якою 
метою і в якій формі встановлюється 
зв�язок. 
Наведена нами нижче таблиця 1, складе-

на на підставі шкільних програм, дає можли-
вість проаналізувати можливі напрями 
здійснення міжпредметних зв�язків між 
курсом математики 5-6-х класів та іншими 
шкільними дисциплінами. 
Отже, на наш погляд, використання 

прикладних задач має на уроках матема-
тики в 5-6-х класах важливе значення перш 
за все для виховання стійкого інтересу до 
математики. Завдяки різним задачам прик-
ладного характеру учні будуть перекону-
ватися в значенні математики для різних 
сфер діяльності людини, в її корисності і 
необхідності для практичної роботи і 
побуту; побачать різноманіття використан-
ня математичних ідей і методів поза самою 
математикою; зрозуміють, що повноцінна 
освіта сучасної людини неможлива без 
належної математичної підготовки, оскіль-
ки математика є опорним предметом при 
вивченні суміжних дисциплін. Все це 
безумовно сприятиме й підвищенню рівня 
їх математичної освіти. 
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Таблиця 1 
Міжпредметні зв�язки математики й інших дисциплін 5-6- класів 

 
Навчальний 
предмет 

 Питання програми Навчальний матеріал 
математики у 5 чи 6 класі 

 
клас

Двоїчна система числення   5 Інформатика 
Алгоритм і блок-схема Розв�язування рівнянь та їх 

систем за схемами 
 

6  

Переведення одиниць вимірювання 
швидкості, густини 

Одиниці вимірювання часу і 
довжини, маси і об�єму  

5 

Об�єм і маса тіл 
 

Обчислення об�ємів 
геометричних тіл 

5, 
6 

Закон додавання швидкостей Рух за течією і проти течі 5 
Коефіцієнт корисної дії. Вологість 
повітря. 

Відсотки  5, 
6 

Паралельне з�єднування провідників, 
конденсаторів. Формула тонкої лінзи 

Додавання дробів із різними 
знаменниками 

 
 6 

Ізохорний процес. Ізобарний процес.
Залеж- 
ність питомого опору металів від 
температури 

 
Пряма пропорційність 

 
6 

Правило важеля. Рух рідини по трубах. 
Ізотермічний процес.  

 
Обернена пропорційність 

 
6 

 
Фізика 

Правила Кіргофа для замкненого кола Додавання додатних і від�ємних
чисел 

6  

Обчислення відстаней між різними 
космічними об�єктами  

Задачі на рух 5,6 

Календарі  Додатні, від�ємні числа. Задачі на
час 

6,5 

 
Астрономія 

Карта зоряного неба Вимірювання кутів   5 
Відносна атомна маса елемента. 
Періодична таблиця Менделєєва 

Округлення десяткових 
дробів 
 

5 

Обчислення з використанням масової 
частки  (%) розчиненої речовини. 
Обчислення масової частки  (%) 
виходу продукту. 
Знаходження маси компоненту суміші 
Степінь електролітичної дисоціації 

 
 
Відсотки  

 
 
5,6 

Розрахунки за рівняннями хімічних 
реакцій  

Властивості пропорції 6  

Складання рівнянь окислювально-
відновних реакцій. 

Хімія 

Схема електронного балансу 

Додавання додатних і 
від�ємних чисел 
 

6  

Кількісні порівняння  Відсотки, графіки і діаграми 5,6 Біологія 
Закони Менделя (гомозиготне та 
гетерозиготне схрещення) 

Задачі на частини. Пряма 
пропорційність 
 

5,6 
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Масштаб  Масштаб 5  
Порівняння площ країн, морів, океанів, 
висоти гір, глибини морів, чисельності 
населення тощо  

 
Порівняння чисел. Діаграми  

 
5  

Графік зміни температури Графіки (читання і побудова) 6  
Рельєф, читання карт Додатні і від�ємні числа 6  

Система координат 6  

Географія 

Географічні координати (довгота, 
широта) Вимірювання кутів 

 
5 

Економіка Продуктивність праці Додавання звичайних дробів. 
Відсотки  
 

5,6 

Задачі на час 5  Історія Літочислення (до н.е. і н.е.), 
визначення тривалості, початку чи 
кінця події 

Додавання чисел 
 

6  

Музика Ритмічне ділення Звичайні дроби  
 

5,6 

Масштаб  Масштаб  5  Креслення  
Розгортки поверхонь фігур Розгортки геометричних  тіл 

 
6  
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