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Проаналізовані шляхи удосконалення системи тренувальних вправ, що сприяють ефектив-

ному засвоєнню знань та умінь з математики учнями класів суспільно-гуманітарного напряму. 

 
 

Метою сучасної шкільної освіти є 
розвиток всебічно розвиненої гармоній-
ної особистості, повноцінного члена су-
спільства. Незаперечним є той факт, що 
саме вивчення учнями математики є од-
нією з вагомих складових у їх різнобіч-
ному розвитку, а саме – розвитку логіч-
ного, абстрактного, просторового мис-
лення, інтелектуального, морального 
розвитку та саморозвитку.  

Комісією Європейського товариства 
(EMS) було проведено у 1998-2001 рр. 
дослідження на тему “Порівняльні харак-
теристики рівня навчання математики для 
молоді віком до 16 років” [1]. За резуль-
татами цього дослідження визначено ос-
новні параметри, які визначають вклад 
математики у загальний розвиток особис-
тості, а саме: алгоритми, міркування та 
доведення,  мова і символи, візуальне ми-
слення, перенесення у нову ситуацію, ін-
терес до математики, впевненість у її ви-
користанні. У зв’язку з реорганізацією 
системи шкільної освіти, впровадженням 
концепції профільного навчання, нових 
навчальних програм, дещо змістились і 
акценти в значимості функцій навчання – 
домінуючою стала розвивальна функція. 

Існує хибна думка, що для вивчення 
математики учням-гуманітаріям потрі-
бен обсяг часу прямо пропорційний їх 
здібностям у цій галузі. Тобто, якщо уч-
ні не мають особливих схильностей до 
вивчення математики і обрали профіль, 
який не пов’язаний в подальшому з її 
вивченням та застосуванням, то значить 
і вивчати цей предмет слід поверхово, 

оглядово. Однак практика показує, що 
для вироблення стійких елементарних 
базових умінь, які необхідні для загаль-
ного розвитку учня-гуманітарія, потріб-
но більше тренувальних вправ, а зна-
чить і відповідної кількості годин.  

У діючих навчальних програмах з ма-
тематики для класів суспільно-гумані-
тарного напряму [2] запланована значно 
менша кількість годин на вивчення цього 
предмета порівняно з іншими профілями 
(всього 3 години на тиждень).  

Ми прийшли до суперечності! З одно-
го боку – скорочення годин на вивчення 
математики з майже тим самим змістом, з 
іншого – вклад математики у загальний 
розвиток особистості учня. Це наштовхує 
на думку про необхідність уточнення змі-
сту навчання математики в профільних 
класах суспільно-гуманітарного напряму 
та удосконалення засобів навчання.    

Метою статті є аналіз шляхів удо-
сконалення системи тренувальних вправ, 
що сприяють ефективному засвоєнню 
знань та умінь з математики учнями кла-
сів суспільно-гуманітарного напряму. 

Особливості процесу вивчення ма-
тематики в класах суспільно-гуманітар-
ного напряму розглядали: у своїх робо-
тах автори діючих підручників з мате-
матики для класів (шкіл) гуманітарного 
профілю – М.І.Бурда, Ю.І.Мальований, 
О.С.Дубинчук, Г.П.Бевз, В.Г.Бевз, І.М.Смір-
нова, В.А.Смірнов та ін.; у дисертаційних 
дослідженнях – І.М.Смірнова, С.В.Іванова, 
Т.С.Жданова, C.С.Дайирбеков та ін.  

Реорганізація змісту навчання мате-
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матики потребує відшукання нових ме-
тодів, форм і засобів навчання, які б 
сприяли впевненому використанню тих 
знань, які учні-гуманітарії отримують у 
процесі вивчення математики та пере-
несення їх на, можливо, невелике коло 
задач практичного змісту. Тому покра-
щення якості отриманих учнями знань, 
умінь та навичок в сучасній школі не-
можливе без реалізації діяльнісного пі-
дходу до організації навчально-вихов-
ного процесу (О.М.Леонтьєв, С.Л.Ру-
бінштейн, Л.В.Занков, П.Я.Гальперін, 
Н.Ф.Тализіна та ін.). Як стверджує 
М.І.Махмутов [3], головним засобом 
досягнення цієї мети є формування в 
учнів як суб’єктів навчального процесу 
основних способів діяльності. Тобто 
учні в процесі навчання повинні навчи-
тись свідомо виконувати певні дії, які 
потім зможуть застосувати в інших ви-
дах діяльності. Причому, для досягнен-
ня бажаного результату навчання важ-
ливо, щоб ця діяльність була активною 
[4]. Згідно з основними канонами діяль-
нісного підходу, засвоєння знань і за-
своєння діяльності відбуваються одно-
часно. Тому якість засвоєних знань від-
повідає тій діяльності, яка при цьому ві-
дбувається.  

Ми підтримуємо думку провідних пе-
дагогів про те, що однією з форм діяльно-
сті у процесі навчання взагалі і математи-
ки зокрема є виконання вправ. Вправи 
мають володіти такими основними озна-
ками: 1) бути носіями дій, адекватних 
змісту навчання математики; 2) бути за-
собом формування знань, навичок і 
умінь; 3) бути способом організації і 
управління навчально-пізнавальною дія-
льністю учнів; 4) бути однією з форм реа-
лізації методів навчання математики; 5) 
бути засобом зв’язку теорії з практикою. 
При цьому вправи повинні виступати 
способом стимулювання та мотивації на-
вчально-пізнавальної діяльності учнів [3]. 

За навчальною метою вправи поді-
ляють на підготовчі, пробні (попереджу-
вальні, коментовані, пояснювальні), тре-
нувальні (за зразком, за інструкцією та 

ін.), творчі. Звичайно, систему вправ по-
трібно добирати, враховуючи вікові осо-
бливості учнів, мету та завдання уроку. 
Кількість однотипних вправ не повинна 
бути великою, оскільки, як відомо, учні 
швидко втомлюються від одноманітних 
дій, тобто рівень їх активності різко 
знижується. Вправи також повинні бути 
посильними. При цьому важливо врахо-
вувати профіль класу та диференційова-
ний підхід до кожного учня в класі. На-
приклад, посильна вправа для учня-
математика може бути занадто складною 
для учня-гуманітарія, або ж навіть для 
різних учнів-гуманітаріїв посильними 
можуть бути вправи різної складності. 

На нашу думку, учнів-гуманітаріїв 
важливо навчити будь-яку вправу вико-
нувати не в-цілому, що часто викликає 
багато утруднень, а розбиваючи процес 
її розв’язування на простіші дії. Важли-
во, щоб спочатку учні-гуманітарії навчи-
лися виконувати кожну дію, що входить 
до складу окремого вміння, потім розч-
леновувати більш загальну задачу на за-
своєні вміння та застосовувати їх, тоді 
результат буде значно кращим, ніж у ви-
падку, коли ми пропонуємо учням відра-
зу виконувати комплекс нових незнайо-
мих для них дій або можливо і знайомих, 
але забутих. Назвемо його “прийомом 
поопераційного відпрацювання умін-
ня”. Його можна використовувати на 
всіх етапах процесу навчання. Якщо учні 
досконало опанують цей прийом, то по-
тім зможуть проектувати його і на інші 
сфери своєї майбутньої діяльності.  

Розглянемо деякі особливості ви-
вчення теми “Розв’язування показнико-
вих рівнянь і нерівностей”.  

Відомо, що найпростішим показни-
ковим рівнянням є рівняння виду 

ba x = , де 0>a , 1≠a , 0>b . Після 
ознайомлення учнів з означенням показ-
никового рівняння та основними спосо-
бами його розв’язування, вони відразу 
приступають до безпосереднього роз-
в’язування різних рівнянь. Як показує 
досвід, перед учнями-гуманітаріями при 
цьому виникає ряд проблем: їм важко 
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зводити праву частину рівняння, якщо 
вона не записана у вигляді na  (а в біль-
шості рівнянь саме так і є), виносити за 
дужки спільний множник, заміняти од-
ну основу степеня іншою тощо. 

Для того, щоб побудувати дидактично 
виважену систему вправ для закріплення 
навичок і вмінь учнів, важливо, по-перше 
виділити операційний склад нового спо-
собу діяльності, який вивчається, та від-
повідний йому склад умінь, по-друге, 
провести аналіз утруднень і помилок уч-
нів на кожному кроці розв’язування ти-
пового завдання. 

З цією метою проаналізуємо деякі 
вправи, що пропонуються у підручнику 
М.І.Бурди, О.С.Дубинчук, Ю.І.Мальова-
ного “Математика, 10–11” для шкіл гу-
манітарного профілю [5].  

Вправа 1 (а) [5, с. 115]. Розв’яжіть 
показникове рівняння 566 =x . 

Для того, щоб виконати дану вправу, 
учням необхідно:  

1. Проаналізувати, чи рівні основи 
степенів.  

2. Оскільки основи степенів рівні, 
прирівняти показники степенів.  

Тоді 5=x  – корінь рівняння. 
Вправа 1 (б) [5, с. 115]. Розв’яжіть 

показникове рівняння 
81

1
3 =x . 

Для того, щоб виконати дану вправу, 
учні повинні подати праву частину рів-

няння у вигляді n3 , а потім прирівняти 
показники степенів та розв’язати отри-
мане лінійне рівняння. Для цього їм не-
обхідно виконати наступні дії: 

1. Проаналізувати, чи рівні основи 
степенів.  

2. Оскільки основи степенів не є рі-
вними, то подати число у вигляді степе-
ня з основою 3 . Як показує досвід, бі-
льшість учнів-гуманітаріїв не можуть 
зразу сказати, що 4381 = , тому вони, на 
нашу думку, будуть діяти так:  

42222 33339981 ==⋅=⋅= + .   

3. У дробі 
81

1
 замінити знаменник: 

43

1

81

1 = . 

4. Дріб 
43

1
 подати у вигляді степеня 

з основою 3 . Для цього необхідно вико-

ристати властивість степеня: 11 −= a
a

. 

Тоді 4
4

3
3

1 −= . 

5. Прирівняти праву змінену та ліву 
частини рівняння: 433 −=x .  

6. Оскільки основи степенів рівні, 
прирівняти показники степенів. Тоді 

4−=x  – корінь рівняння. 
Як бачимо, розв’язання першого та 

другого прикладів вправи суттєво відрі-
зняються своєю складністю та кількістю 
операційних складових. Тобто виконан-
ня вправи 1(б) потребує значно більше 
розумових зусиль учнів порівняно з 
вправою 1(а).    

Наші спостереження показують, що у 
більшості учнів-гуманітаріїв перехід від 
вправи 1(а) до вправи 1(б) викликає ба-
гато утруднень. Тому, по-перше, потріб-
ні додаткові вправи, що полегшать пере-
хід від вправи 1(а) до вправи 1(б), а по-
друге, доцільно більш докладно розібра-
ти розв’язання вправи 1(б) та проаналі-
зувати з учнями її поопераційний склад. 
Зупинимось на цьому детальніше.  

Розв’язання показникового рівняння 
у вправі 1(б) містить шість кроків. Для 
учнів класів природничо-математичного 
напряму кожне вміння, яке потрібно ви-
конати на певному кроці, є цілісною 
смисловою одиницею, а для учнів-гума-
нітаріїв – це уміння є комплексним, при-
чому складові цього комплексу в учнів-
гуманітаріїв не є автоматизованими і сві-
домими. Тому виділення складу вмінь 
дозволятиме краще зрозуміти суть про-
цесу розв’язання цього рівняння, вико-
нання кожного кроку окремо та дає змо-
гу перенести отримані вміння на розв’я-
зання інших рівнянь.  

Оскільки учні класів суспільно-гума-
нітарного напряму, так само як і інших 
напрямів, мають різні здібності до вив-
чення математики, вважаємо за доцільне 
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виділити три ступені деталізації умінь, 
необхідних для розв’язування вправи 1(б) 
(рівень 1 – для сильних учнів, рівень 2 – 
для середніх учнів, рівень 3 – для слабких 
учнів). Вміння, позначені *, – це нові 
вміння, а всі інші – це вміння, які учні 

опановували раніше при вивченні різних 
тем. На нашу думку, ступінь деталізації 
краще визначати спочатку для сильних 
учнів, потім для більш слабких учнів, ро-
збиваючи комплексне уміння на складові. 

 

Таблиця 1 
Рівень 1 

ВМІННЯ ПРИКЛАД 
Подати ціле число у вигляді степеня ( ) 4222 33981 ===  
Подати дробове число у вигляді степеня 4

4
3

3

1

81

1 −==  

Прирівняти показники степенів з однаковою основою* 433 −=x , 4−=x . 
 

Таблиця 2 
Рівень 2 

ВМІННЯ ПРИКЛАД 
Подати ціле число у вигляді добутку двох чисел 9981 ⋅=  
Подати даний добуток у вигляді степеня  42222 333381 ==⋅= +  
Подати знаменник дробу у вигляді степеня 

43

1

81

1 =  

Подати дріб у вигляді степеня 4
4

3
3

1 −=  

Прирівняти показники степенів з однаковою основою* 433 −=x , 4−=x . 
 

Таблиця 3 
Рівень 3 

ВМІННЯ ПРИКЛАД 
Подати ціле число у вигляді добутку двох чисел 9981 ⋅=  
Подати число 3 у вигляді степеня 133 =  
Подати число 81 у вигляді деякого степеня  2981 =  
Подати число 9 у вигляді степеня 239 =  
Подати число 81 у вигляді степеня з основою 3 ( ) 422 3381 ==  
Подати знаменник дробу у вигляді степеня 

43

1

81

1 =  

Подати дробовий вираз у вигляді степеня 4
4

3
3

1 −=  

Прирівняти отримані степені з однаковою основою* 433 −=x  
Прирівняти показники степенів з однаковою основою* 4−=x  

 
Для кращого опанування перерахова-

них у таблицях 1-3 вмінь, доцільно запро-
понувати учням після розв’язання вправи 
1(б) розглянути (диференційовано) відпо-
відні таблиці (праві стовпці таблиць 1-3), 
оформлені у вигляді карток, та пояснити 

виконання кожної дії. При цьому можна 
запропонувати учням до кожної дії запи-
сати відповідну їй математичну формулу 
чи сформулювати властивість. Це сприя-
тиме кращому осмисленню та закріплен-
ню кожної виконаної ними операції. 
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На останньому етапі для більш свідо-
мого закріплення знань, навичок та умінь, 
важливо запропонувати учням-гуманіта-
ріям виконати окрему вправу. Її мета – 
перевірити, наскільки усвідомлено учні 
розв’язуватимуть показникове рівняння, 
аналогічне запропонованому у вправі 
1(б). У поданому розв’язанні наперед за-
кладені помилки, які учні повинні знайти, 
пояснити та виправити. Для цього їм не-
обхідно заповнити наступну таблицю та-
ким чином: у першому стовпці учням 
пропонується поопераційне розв’язуван-

ня рівняння, яке вони повинні проаналі-
зувати, у другому стовпці учні повинні 
поставити знак “+”, якщо операція вико-
нана правильно і знак “–” в протилежно-
му випадку. У третьому стовпці учні за-
писують правильне виконання тієї чи ін-
шої дії. Причому, якщо дія виконана пра-
вильно, бажано, щоб учні переписали у 
третьому стовпці таблиці це розв’язання.   

Вправа 2. Розв’яжіть показникове 

рівняння 
125

1
5 =x  та заповніть таблицю 4. 

Таблиця 4 
 Розв’язання з помилками Чи правильно 

виконана дія? 
Правильне 
розв’язання 

1.  525125 ⋅=    
2.  255525 =⋅=    
3.  22 555125 =⋅=    
4.  

25

1

125

1 =  
  

5.  
2

1

2
5

5

1 =  
  

6.  
2

1

55 =x  
  

7.  5,0=x    
 
 

Опанування учнями-гуманітаріями 
прийому поопераційного відпрацюван-
ня уміння є досить важливим і для їх 
професійної діяльності, оскільки за до-
помогою цього прийому можна значно 
спростити розв’язання будь-якої задачі 
(юридичної, економічної, філософської, 
лінгвістичної та ін.). 

Подальшого дослідження вимагає 
проблема добору професійно значущих 
ситуацій, в яких може застосовуватися 
розроблений нами прийом.  
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NITARIAN CLASSES. Some ways of perfecting the mathematics’ training exercises system 
for humanitarian pupils are suggested in the article. 
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