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Володіння навичками математичної діяль-
ності та вміннями їх застосовувати до
розв’язування різноманітних проблем є
запорукою успішної участі особистості у
сучасному суспільному житті.

Одним із вихідних положень, на які
нині спирається система вітчизняної ма-
тематичної освіти,  є спрямованість на-
вчання математики на забезпечення міц-
ного і свідомого оволодіння учнями сис-
темою математичних знань і вмінь необ-
хідних їм у повсякденному житті, достат-
ніх для вивчення багатьох навчальних
предметів загальноосвітньої школи, отри-
мання якісної професійної освіти на на-
ступних етапах. Сказане потребує додатко-
вих уточнень.

Аналіз матеріалів звіту про світовий

розвиток [6], які підготовлені світовим бан-
ком на основі тестування математичних і
природничих знань учнів і студентів
окремих розвинутих країн, серед яких бу-
ли і країни СНД,  показує відмінності ро-
зуміння значимості цих знань, а, відповід-
но, і різне ставлення до їх формування. Так,
наприклад, якщо акцентувати увагу в на-
вчанні учнів на одній із таких цілей навчан-
ня: 1) формувати систему знань; 2) навчити
використовувати знання на практиці;
3) навчити використовувати знання в не-
стандартних ситуаціях, – то окреслюється
різне бачення окремими країнами ступеня
їх важливості. На рис. 1 зображені відхи-
лення від середнього значення вибірки
школярів 9-13 років.

Рис. 1
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Графіки, які наведені, свідчать про те,
що у країнах колишнього СРСР традицій-
но пріоритетною була ціль сформувати в
учнів середніх шкіл глибокі та міцні мате-
матичні і природничі знання, а двом ін-
шим цілям приділялось уваги менше.  В
інших країнах, як видно на рис. 1, пріори-
тетність цілей інша.

Україна, ставши самостійною держа-
вою, реформуючи систему освіти, намага-
ється виправити такий ухил. У всіх подаль-
ших державних нормативних документах,
які стосуються проблеми змісту матема-
тичної освіти, вимог до математичної під-
готовки учнів,  профілізації школи тощо,
говориться про посилення прикладної
спрямованості курсу математики (ціль 3).
Заміна конгітивно-інформаційної парадиг-
ми освіти на компетентнісну не тільки зао-
хочує виконувати це, але і зобов’язує.
Стверджувати,  що вже багато зроблено у
цьому напрямі неможливо в силу різних
причин: інерційності системи освіти,
складності у розв’язуванні даної пробле-
ми, відсутності належного матеріального
забезпечення і т.д. Але просування вперед,
хоч і малі, все-таки є.

Прикладна спрямованість шкільного
курсу математики як проблема, яку необ-
хідно вирішити, та як завдання, яке потре-
бує розв’язання у навчанні математики
задекларовані в ”Концепції математичної
освіти 12-річної школи” [1], у ”Концепції
профільної освіти у старшій школі”  [2],  у
”Державному стандарті базової шкільної
середньої освіти: освітня галузь Матема-
тика”, у програмах з математики для сере-
дньої школи та в інших документах. На
розробку технологій його розв’язування
були спрямовані наукові дослідження
М.Я.Ігнатенка, З.І.Слєпкань, Л.О.Соколен-
ко, А.В.Прус, В.О.Швеця та інших українсь-
ких математиків-методистів. Зокрема, во-
ни досліджували і продовжують дослід-
жувати проблеми прикладної спрямовано-
сті шкільних курсів алгебри та початків
аналізу, стереометрії, інтегрованого шкіль-
ного курсу ”Математика” і т.д. Менш ус-
пішно, поки що, ця проблема вирішується
у шкільних підручниках з математики но-

вого покоління.
Так що ж це таке –  ”прикладна спря-

мованість шкільного курсу математики”?
Вперше означення цього поняття було да-
но радянським педагогом-математиком
В.В.Фірсовим. Згодом воно вдосконалю-
валось іншими вченими. У нашому розу-
мінні сутність прикладної спрямованості
шкільного курсу математики полягає у
орієнтації цілей, змісту і засобів навчання
математики у напрямку:

- забезпечення ціленапрямлених зміс-
тових і методологічних зв’язків математи-
ки з практикою;

- набуття учнями в процесі математич-
ного моделювання знань, умінь і навичок,
які будуть використовуватись ними в по-
всякденному житті, в навчанні, в майбут-
ній професійній діяльності.

Остання теза передбачає включення в
навчання математики таких специфічних
моментів, які характерні для дослідження
прикладних проблем, зокрема для
розв’язання прикладних задач, під якими
ми розуміємо задачі, що виникають за ме-
жами математики, але розв’язуються з ви-
користанням математичного апарату.

Часто поряд з прикладною спрямова-
ністю шкільного курсу математики гово-
рять про практичну спрямованість нав-
чання математики. У нашому розумінні
сутність практичної спрямованості нав-
чання математики полягає в спрямованос-
ті цілей, змісту, засобів, методів і органі-
заційних форм навчання на формування в
учнів вмінь і навичок розв’язування мате-
матичних задач.

Зрозуміло, що в реальному процесі нав-
чання прикладна і практична спрямовано-
сті мають функціонувати спільно, допов-
нюючи одна одну.

Радикальним методом реалізації при-
кладної спрямованості шкільного курсу
алгебри і початків аналізу є метод матема-
тичного моделювання, а найбільш ефектив-
ним засобом – прикладні задачі, розв’язу-
вання яких потребує глибоких знань як з
математики, так і з інших дисциплін.

Необхідно зазначити, що процесу
розв’язування прикладних задач властиві
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всі етапи математичного моделювання.
В узагальненому вигляді це:
- переклад задачі з природної мови тієї

галузі, де вона виникла, на мову матема-
тики (I етап, створення математичної
моделі);

- розв’язування отриманої математич-
ної задачі (II етап, дослідження матема-
тичної моделі);

- інтерпретація отриманих результатів,

тобто переклад розв’язку математичної
задачі з мови математики на мову тієї га-
лузі,  де вона виникла (III  етап, інтерпре-
тація розв’язків).

Схематично процес розв’язування
прикладної задачі зображено на рис. 2 (ПЗ
– прикладна задача, МЗ – математична за-
дача,  РМЗ – розв’язання математичної за-
дачі, РПЗ – розв’язок прикладної задачі).

Рис. 2
Спеціальні дослідження показують, що

найбільш складним для учнів є I етап (m -
дуже слабко володіють навичками пере-
кладу ПЗ з природної мови на мову мате-
матики, створення адекватної математич-
ної моделі). Якщо ж учням запропонувати
готову або допомогти створити математи-
чну модель прикладної задачі (рівняння,
систему рівнянь, функцію тощо), то з її
розв’язанням вони вправляються добре (+
-  добре).  Менш успішним,  порівняно з II
етапом, є III етап (± - не завжди учні вмі-
ють інтерпретувати розв’язок математич-
ної задачі як розв’язок прикладної задачі).

Слід зазначити, що навчання учнів
розв’язуванню прикладних задач, завдан-
ня не з легких.  Труднощі виникають і в
тих хто навчає і в тих хто вчиться.

Для організації ефективної навчальної
діяльності учнів із розв’язування приклад-
них задач нами виокремлені (для кожного
із вказаних вище етапів), відповідні мето-
дичні прийоми і орієнтовні дії (найбільші
загальні):

І етап: – використати евристичні запи-
тання (евристичні приписи, спеціальні ев-
ристики, які застосовуються для вивчення

конкретного навчального матеріалу);
– абстрагуватися від властивостей

об’єкту, несуттєвих для побудови адеква-
тної моделі;

– допомагати учням чітко вказувати на
відмінності між об’єктом та його модел-
лю;

– формулювати умову та вимогу прик-
ладної задачі на мові математики.

ІІ етап: – використати (за необхіднос-
ті) джерела додаткових даних і теоретич-
них відомостей;

– використати ілюстративні креслення,
графіки або ескізи, які допомагають знай-
ти розв’язок задачі;

– використати (за необхідності) мате-
матичні задачі-двійники;

– використовувати систематично ІКТ
для виконання рисунків, графіків, прове-
дення обчислень;

– довести знайдений розв’язок до чис-
лового значення або розрахункової фор-
мули.

ІІІ етап: – здійснити відбір тих
розв’язків математичної задачі, які будуть
розв’язками прикладної задачі, посилаю-
чись на область визначення даних задачі,
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здійснюючи перевірку розв’язку;
– оцінити (за необхідності) ступінь точ-

ності отриманих розв’язків.
Зазначимо, що більш детально ці при-

йоми та дії описані у навчальному посіб-
нику [4]. Проілюструємо вище сказане на
прикладах.

Розглянемо на конкретних прикладах
методику розв’язування прикладних задах
із посібника [4]  та її особливості,  які по-
трібно враховувати.

Задача 1.1. Жінки індіанських племен,
які живуть біля річки Амазонки,  під час
збирання насіння водяних рослин часто
беруть із собою своїх маленьких дітей.
Для безпеки вони кладуть їх на листя ама-
зонського латаття. Кожен лист у попере-
чнику має до 2 м, а його краї високо загну-
ті вгору.  Тому малюкам є де погратись і
вони з листка не випадуть. Один дослід-
ник для перевірки вантажопідйомності
листка латаття насипав на нього 10  відер
піску. Тільки тоді лист потонув. Яку масу
може витримати один такий листок ама-
зонського латаття?

Розв’язання задачі.
І етап. Зрозуміло, що учні досить пога-

но уявляють собі таку рослину як амазон-
ське латаття, зокрема, яку форму вона має.
Демонструємо їм за допомогою комп’ю-
тера ілюстративний матеріал (рис. 3-4).

Рис. 3

Рис. 4
Після перегляду цих презентацій де-

монструємо учням картинку з відром (рис.
5) та з’ясовуємо, що таке відро може міс-

тити 10   л води.  Таких даних в умові не-
має, проте це відомо із життєвого досвіду.

Рис. 5
Далі домовляємося (ідеалізуємо ситуа-

цію), що всі відра мали однакову масу (хоч
це не завжди так), а дослідник насипав пі-
сок на лист латаття спочатку на середину,
поступово розширюючи радіус своїх дій,
інакше такий лист може перекинутись ра-
ніше,  ніж будуть насипані 10  відер піску.
Коли учні все це усвідомлять, ставимо їм
запитання: «Що потрібно з’ясувати, щоб
відповісти на запитання задачі?». Учні від-
повідають: «Потрібно знайти масу десяти
відер піску». Таким чином, приходимо до
такої, дещо модифікованої прикладної за-
дачі: ”Яка маса 10 відер піску, якщо кожне
відро вміщує 10 л води?”.

Учні швидко здогадаються, що потріб-
но дізнатись масу одного такого відра піс-
ку. Для цього слід встановити густину піс-
ку, скориставшись відомостями з фізики.
Далі хід міркувань виглядає наступним
чином:

1)густина піску 35,1
см

г
=r ;

2)1 л води має об’єм 1 дм 3 ,
1 дм 3 =1000 см 3 ;

3)маса піску в одному відрі
410×= rm (г);

4)маса десяти відер піску
10×= mM (г).

Отримуємо вираз 510×= rM (г).
Щоб відповісти на запитання приклад-

ної задачі, необхідно обчислити значення

цього виразу при 35,1
см

г
=r . Таким чи-

ном приходимо до такої математичної за-
дачі: ”Обчислити значення виразу 510×r ,
де 5,1=r ”.

II етап. Вираз 510×= rM  – математи-
чна модель вихідної прикладної задачі.
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Знаходимо, що
.150000105,110 55 =×=×= rM

Отримаємо відповідь до математичної за-
дачі: 150000=M .

III етап. Оскільки об’єм відра виража-
ється в кубічних сантиметрах, а густина
піску в грамах на один сантиметр кубіч-
ний, то маса піску буде 150000 г, тобто
150 кг. Далі міркуємо таким чином.

Якщо дослідник рівномірно та обере-
жно насипав пісок відром на листок латат-
тя, то вантажопідйомність такого листка
приблизно дорівнює 150 кг. Якщо вважа-
ти,  що вага маленької дитини дорівнює в
середньому до 10 кг, то на такому листі
латаття змогли б розміститись до 15  ма-
люків (рис. 6).

Рис. 6
Відповідь. Листок амазонського латат-

тя може втримати вантаж до 150  кг і не
потонути.

У наведеному прикладі чітко виділя-
ється всі три етапи розв’язання прикладної
задачі. На практиці таке розділення, як
правило, не виконується, розв’язання по-
дається як цілісний процес. Звернемося
знову до прикладу.

Задача 1.2. Сергій насипав у цилінд-
ричну каструлю трошки крупи та запитав
маму: «Скільки потрібно налити води,
щоб зварити смачну кашу?»  –  «Це дуже
просто,  –  відповіла мама.  –  Нахили каст-
рулю, постукай, щоб крупа пересипалась і
закрила рівно половину дна. Тепер зафік-
суй точку на стінці каструлі біля краю, до
якого піднялася крупа. До цього рівня і
потрібно налити воду». – «Але крупи мо-
жна насипати більше або менше, та й кас-
трулі бувають різні –  широкі,  вузькі»,  –
сказав Сергій. – «Не має значення, цей
спосіб стане у пригоді в будь-якому випа-
дку», – відповіла мама. Чи справді це так?

Розв’язання задачі.
Учнів такою посудиною як каструля не

здивуєш. Тому, після демонстрацій за до-

помогою комп’ютера ілюстративного ма-
теріалу (каструлі,  каструлі з крупою,  з
крупою і водою), переходимо до наступ-
них узагальнень:

– моделлю каструлі з крупою може бу-
ти циліндр, який заповнено речовиною
(рис. 7);

Рис. 7
– моделлю каструлі з крупою, водою

може бути той же циліндр (рис. 8).

Рис. 8
Крупа займає в цьому циліндрі об’єм

кV , а вода – об’єм ВV . Щоб перевірити чи
правильним буде твердження, висловлене
мамою, потрібно відповісти на запитання:
«Чи змінюється відношення цих об’ємів
залежно від форми циліндра?».

Отже, приходимо до математичної за-
дачі: «Визначити відношення об’ємів кV  і

ВV ».  Модель,  що досліджується (рис.  7),
помістимо в прямокутну систему коорди-
нат так, щоб основа циліндра належала
площині ХОУ, а центр основи О був поча-
тком координат (рис. 9).
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Рис. 9
Через точку х на осі ОХ, [ ]RRх ;-Î ,

будуємо переріз тіла (тобто гірки із крупи
всередині каструлі) площиною, що перпен-
дикулярна до осі ОХ. В перерізі отримаємо
трикутник MNx . Очевидно,  що MNxD

подібний до ABOD . Тоді
R
y

h
MN

= .

Звідси
R
yhMN = . Площа MNxD  дорів-

нює: 0,5MNxS MN MхD = × ,
R

hyS MNx 2

2

=D .

Оскільки точка М належить колу радіуса R
і має координати ( )yx; , то отримаємо

222 Ryx =+ , 222 xRy -= . Тоді

R
xRhS MNx 2

)( 22 -
=D . Використовуючи ви-

значений інтеграл (як математичну мо-
дель), отримаємо

( )2 2

0

2
2

R

k

h R x
V dx

R
-

= =ò

( )2 2 2

0

2
3

Rh R x dx hR
R

= - =ò .

Отже,

( )23
33

2 2
22 -=-=-= pp hRhRhRVVV кцв

Відповідно, 1
2

3
-=

p

к

в

V
V »3,5 (const). Як

бачимо, це відношення не залежить від
розмірів каструлі.

Відповідь.  Готування смачної каші за
маминим рецептом не залежить від розмі-
рів каструлі.

Нагадування, в кожному з приведених

прикладів, про використання комп’ютера
(комп’ютерних презентацій) – не випадко-
ве. Досвід показує, що це дуже потужний
засіб, який робить процес розв’язування
прикладних задач більш ефективним та
результативним. Тому розв’язування при-
кладних задач з використанням доречних
комп’ютерних презентацій (як засобу) до-
зволяє:

- істотно посилити та інтенсифікувати
процес формування у школярів вмінь за-
стосовувати математичні знання на прак-
тиці, в нестандартних умовах (усунути той
недолік, який випливає із звіту світового
банку [6];

- ефективно здійснювати як міжпред-
метні зв’язки математики з іншими шкіль-
ними предметами так і зв’язки всередині
математики;

- підвищити практичну підготовку уч-
нів із математики , вчити їх оволодівати
методом математичного моделювання, по-
тужним методом наукового дослідження;

- формувати в учнів наукову картину
світу, позитивні мотиви до навчання,
вміння бачити реальний світ крізь матема-
тичні окуляри.

Слід зазначити, що прикладних задач в
шкільних підручниках дуже мало, а якщо й
є, то подані вони, переважно, у вигляді стан-
дартних текстових задач. Цю прогалину
мають заповнити прикладні задачі на:

- обчислення значень величин, які зу-
стрічаються в практичній діяльності;

- складання розрахункових таблиць;
- побудову графіків, полігонів, гісто-

грам, геометричних фігур;
- застосування і обґрунтування емпі-

ричних формул, виразів, рівнянь;
- виведення формул залежностей, які

зустрічаються на практиці.
Із сказаного випливає висновок – ма-

тематичне моделювання має стати на-
скрізною змістовою лінією шкільного кур-
су математики. Нами пропонується насту-
пна концептуальна модель формування в
учнів основної школи навичок і вмінь ма-
тематичного моделювання (табл. 1).
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Таблиця 1
Навчальний пред-

мет
„Математика” 5-6

Навчальний предмет
„Геометрія” 7-9

Навчальний предмет
„Геометрія” 10-12

Чисельне моделювання:
числові і буквенні ви-
рази, діаграми і гра-
фіки, як математичні
моделі.

Геометричне моделювання:
планіметричні фігури
як моделі реальних
об’єктів.

Геометричне моделювання:
стереометричні фігури
як моделі реальних
об’єктів.

Навчальний предмет
„Алгебра” 7-9

Навчальний предмет
„Алгебра і початки

аналізу” 10-12

Навчальна
тема

       „Матема-
тичне

      моделюваня”
             (12 клас)

Аналітичне моделювання:
вирази, рівняння, нерів-
ності і їх системи,  фу-
нкції і їх графіки як
математичні моделі.

Аналітичне моделюван-
ня: функції і їх графіки
, рівняння і нерівності
та їх системи, похідна і
інтеграл, диференціа-
льні рівняння як мате-
матичні моделі.
Стохастичне моделю-
вання:
гістограма, полігон,
ймовірність.

(Зміст)
Математична мо-
дель, види матема-
тичного моделю-
вання, етапи побу-
дови і дослідження
моделі. Математи-
чні моделі шкіль-
ного курсу матема-
тики.

У 5-6 класах учні повинні:
– отримати уявлення про числовий та

буквенний вираз як математичні моделі;
навчитися будувати числові і буквенні ви-
рази для розв’язування текстових задач,
обчислювати їх значення;

– інтерпретувати отримані результати
як розв’язки прикладних задач.

У 7-9 класах, вивчаючи курс алгебри,
учні мають:

– розширити відомості про математич-
ні моделі, зокрема мати поняття про такі
математичні моделі як алгебраїчні вирази,
лінійні, квадратні та раціональні рівняння,
раціональні нерівності, системи рівнянь і

нерівностей, функції y kx b= + , ky
x

= ,
2y ax bx c= + +  та їх графіки:

–  навчитися будувати такі моделі під
час розв’язування прикладних задач;

– інтерпретувати, отримані в ході до-
слідження побудованих математичних
моделей, результати як розв’язки приклад-
них задач.

Вивчаючи в основній школі планімет-
рію учні повинні:

–  мати уявлення про геометричні фі-
гури як математичні моделі реальних
об’єктів;

–  вміти застосовувати геометричні
фігури і їх властивості до розв’язування
прикладних задач;

–  інтерпретувати отримані результа-
ти як розв’язки прикладних задач.

У 10-12 класах, вивчаючи курс алгеб-
ри і початків аналізу, учнів мають:

– розширити відомості про математич-
ні моделі, зокрема мати поняття про такі
математичні моделі як показникова,  лога-
рифмічна і степенева функції та їх графі-
ки, показникові та логарифмічні рівняння і
нерівності, похідна і інтеграл, диференціа-
льні рівняння (гармонічних коливань, екс-
поненціального зростання тощо), стохас-
тичні моделі (гістограма, полігон, простір
подій, функція розподілу (ймовірність);

–  вміти будувати названі моделі під
час розв’язування прикладних задач;

–  інтерпретувати, отримані в ході
дослідження побудованих математичних
моделей, результати як розв’язки прикла-
дних задач.
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Вивчаючи в старшій, профільній школі
стереометрію учнів повинні:

–  мати уявлення про стереометричні
фігури як математичні моделі реальних
об’єктів;

–  вміти застосовувати стереометрич-
ні фігури і їх властивості до розв’язування
прикладних задач;

–  інтерпретувати отримані результа-
ти як розв’язки прикладних задач.

Завершити таку змістову лінію, слід
окремою навчальною темою „Математич-
не моделювання”, де б учні отримали уза-
гальнені знання про математичне моделю-
вання. Зрозуміло, що має бути врахований
також вибраний профіль навчання.
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Резюме. Швец В.А. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК СОДЕР-
ЖАТЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ ШКОЛЬНОГО КУРСА МАТЕМАТИКИ. В статье рас-
сматриваются прикладная направленность школьного курса математики и матема-
тическое моделирование как средство ее реализации. Предлагается концептуальная
модель формирования учащихся средней школы навыков и умений математического
моделирования.

Ключевые слова: прикладная направленность школьного курса математики, приклад-
ные задачи, математическая модель.

Summary. Shvets V. MATHEMATICAL MODELING AS PROFOUND LINE OF
THE SCHOOL MATH COURSE. The applied directivity of the school math course and
method of mathematical modeling as facility to its realization are considered in the article.
The conceptual model of the shaping pupils’ skills of mathematical modeling in secondary
school is offered.

Keywords: applied orientation of school course of mathematics, applied tasks, mathematical
model.
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