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Наповнення навчального процесу приклад-
ними задачами є одним з головних шляхів
реалізації прикладної спрямованості шкіль-
ного курсу алгебри і початків аналізу.

Прикладні задачі - це задачі, які вини-
кають поза курсом математики і розв’я-
зуються математичними методами та спо-
собами, що вивчаються в шкільному курсі.

Проблема відбору ілюстративного ма-
теріалу (сучасність, актуальність, тематика
задач); розкритість питання здійснення вза-
ємозв’язку математики з іншими шкільни-
ми предметами, зокрема біологією, хімією,
а також медициною в плані прикладної
спрямованості; розробленість методики
навчання розв’язувати прикладні задачі з
урахуванням розумових дій, що входять до
складу діяльності при розв’язуванні задач;
зміст навчального матеріалу курсу алгебри
і початків аналізу, що відповідає чинній
програмі з математики для загальноосвітніх
навчальних закладів [1], стан проблеми у
навчально-методичній літературі, зокрема
у чинних шкільних підручниках та існую-
чих посібниках, і шкільній практиці пере-
конують у необхідності створення системи
прикладних задач природничого характеру
для профільного навчання математики [3].

Метою статті є обґрунтування необ-
хідності створення системи прикладних
задач для роботи в системі евристичного
навчання математики.

Створюючи цю систему,  ми сформу-
лювали специфічні вимоги до прикладних
задач природничого характеру, які викори-
стовуються під час вивчення шкільного
курсу алгебри і початків аналізу, та дидак-
тичні вимоги до системи прикладних задач.

Прикладні задачі створеної системи за-
довольняють такі методичні вимоги: 1) за-
дачі мають реальний практичний зміст
який забезпечує ілюстрацію практичної
цінності і значущості набутих математич-
них знань; 2) задачі відповідають шкільним
програмам і чинним підручникам з курсу
алгебри і початків аналізу щодо методів і
фактів які будуть використовуватися в
процесі їх розв’язування; 3) прикладні за-
дачі природничого характеру демонстру-
ють практичне застосування математичних
ідей в різних галузях природознавства, зок-
рема в біології, генетиці, екології, хімії, ме-
дицині, фармації; 4) зміст задач повинен
викликати в учнів пізнавальний інтерес,
давати можливість демонструвати ефектив-
не використання математичних знань на
практиці; 5) поняття і терміни задач мають
бути відомі або інтуїтивно зрозумілі учням;
6) числові дані в прикладних задачах від-
повідають існуючим на практиці, тобто є
реальними. У процесі розв’язування задач
потрібно дотримуватись правил наближе-
них обчислень, а також використовувати
обчислювальні засоби, зокрема персональ-
ні комп’ютери.
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Створена система прикладних задач за-
довольняє такі дидактичні вимоги: 1) від-
бір задач системи відповідає математично-
му змісту курсу алгебри і початків аналізу,
на якому доцільно реалізувати прикладну
спрямованість; 2) в основу класифікації
задач системи покладені види математич-
них моделей, які створюються під час їх
розв’язування або містяться в умовах
окремих задач;  3)  задачі системи відпові-
дають їх функціям у процесі навчання ма-
тематики; 4) існує можливість одержувати
розв’язання задач системи не тільки неза-
лежно від інших задач,  а й,  для деяких за-
дач, на основі розв’язування попередніх;
5) вміння розв’язувати задачі одного типу
полегшує розв’язування задач деяких ін-
ших типів; 6) відбір задач системи здійсне-
но диференційовано для різних типологіч-
них груп учнів; 7) задачі системи сприяють
міжпредметному узагальненню набутих
знань і вмінь; 8) тематика прикладних за-
дач сучасна і актуальна; 9) під час розв’язу-
вання деяких типів задач може використо-
вуватися алгоритмічний підхід; 10) до сис-
теми прикладних задач включені різні за
змістом задачі, розв’язування яких зво-
диться до побудови однієї і тієї ж моделі;
11) передбачена можливість розв’язування
деяких задач різними способами; 12) ство-
рена система задач сприяє оволодінню уч-
нями прийомами як алгоритмічної так і ев-
ристичної діяльності.

Система задач поєднує задачі приклад-
ного характеру,  що приводять до матема-
тичних понять з прикладними задачами на
застосування цих понять. До неї увійшли
задачі прикладного характеру, які доцільно
розглядати поряд з задачами чинних шкіль-
них підручників. Система містить трина-
дцять типів задач: 1) задачі, в основу сюже-
ту яких покладені загальнофункціональні
поняття, що вивчались в основній школі;
2) прикладні задачі, математичні моделі
яких включають показникову, логарифміч-
ну, степеневу функції; 3) задачі в яких роль
математичної моделі відіграють показни-
кові та логарифмічні рівняння і нерівності;
4) задачі, які приводять до поняття похідної
та задачі в розв’язанні яких це поняття віді-

грає першорядну роль; 5) прикладні задачі,
в яких похідна застосовується: до дослід-
ження на монотонність функції, яка віді-
грає роль математичної моделі, даної зада-
чі; з метою дослідження функції на екстре-
мум; з метою знаходження найбільшого і
найменшого значень функції; під час дослід-
ження функції за загальною схемою, на ос-
нові якого будується її графік; до обчис-
лення наближеного значення функції;
6) задачі, які приводять до поняття первіс-
ної, та задачі в розв’язуванні яких це по-
няття відіграє першорядну роль; 7) задачі
які приводять до поняття інтеграла; 8) за-
дачі на застосування інтеграла у природни-
чих науках; 9) прикладні задачі природни-
чого змісту, що приводять до диференціаль-
них рівнянь; 10) задачі природничого зміс-
ту на розв’язування диференціальних рів-
нянь; 11) задачі з комбінаторики; 12) при-
кладні задачі, в яких йдеться про випадкові
події та їх імовірності; 13) статистичні за-
дачі природничого змісту.

Серед прикладних задач на застосуван-
ня математичних понять зустрічаються за-
дачі, математична модель яких міститься в
умові задачі, та задачі, розв’язування яких
передбачає побудову моделі.

Прикладні задачі, математична модель
яких міститься в умові задачі, вносять еле-
мент зацікавленості в процес навчання, але
їх розв’язування значно простіше у порів-
нянні з розв’язуванням неформалізованих
прикладних задач.

Розумові та практичні дії, володіння
якими необхідне для розв’язування цього
типу задач, складають так званий мінімум
дій, необхідний для розв’язування будь-
якої прикладної задачі системи .  До цього
мінімуму відносяться такі розумові та
практичні дії: 1) розчленування формулю-
вання задачі на умови та вимоги; 2) вияв-
лення в умові задачі об’єктів і їх характерис-
тик (властивостей об’єктів, відношень між
об’єктами); 3) співставлення умов з вимо-
гами; 4) встановлення типу прикладної за-
дачі; 5) виділення з умови задачі математич-
ного співвідношення, яке складає матема-
тичну модель прикладної задачі; 6) вибір
методу дослідження побудованої моделі;
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7) створення на основі загальних правил
(формул, тотожностей) або загальних по-
ложень (означень, теорем) алгоритму
розв’язування формалізованої задачі;
8) розв’язування формалізованої задачі за
створеним алгоритмом; 9) дотримування
правил наближених обчислень, а також ви-
користання обчислювальних засобів у про-
цесі розв’язування задачі; 10) переклад на
змістовну мову прикладної задачі одержа-
них результатів розв’язання.

Під час розв’язування неформалізова-
них прикладних задач п’ята дія щойно зга-
даного мінімуму (виділення з умови задачі
математичного співвідношення, яке скла-
дає математичну модель прикладної задачі)
замінюється декількома розумовими і
практичними діями, володіння якими не-
обхідне для побудови математичної моделі,
серед яких: 1) вибір даних, необхідних для
розв’язування задачі (відокремлення істот-
них характеристик об’єктів від другоряд-
них; оцінка повноти вихідної інформації;
введення при необхідності числових даних,
яких недостає; виділення параметрів; вве-
дення змінних; виявлення фактів, що викли-
кають похибку; з’ясування точності даних
задачі); 2) заміна вихідних термінів вибра-
ними математичними еквівалентами; 3) вста-
новлення математичних співвідношень між
введеними змінними і параметрами задачі
(безпосередня побудова алгебраїчної моде-
лі); 4) вибір сукупності всіх можливих ма-
тематичних співвідношень, що описують
ситуацію задачі, тих які складають матема-
тичну модель; 5) переформулювання не-
стандартної задачі до еквівалентної їй стан-
дартної; 6) поділ нестандартної задачі на
декілька стандартних задач та ін. [2, 22].

Саме такі задачі і є безпосередньо засо-
бом формування евристичної діяльності
учнів.  Згадана система прикладних задач
природничого характеру складає основу
нового посібника ”Прикладні задачі в курсі
алгебри і початків аналізу: практикум” [7].

Зупинимось на деяких типах приклад-
них задач створеної системи, які не розгля-
дались у попередніх публікаціях, проілюс-
труємо приклади задач цих типів та роз-

глянемо методику навчання учнів їх
розв’язуванню.

Розпочнемо з задачі, яку можна вико-
ристовувати як на етапі повторення загаль-
нофункціональних понять основної школи,
зокрема знань про геометричну прогресію,
так і на етапі формування нових функціо-
нальних понять.

Задача 2.3 (с.22). Одна рослина кульба-
би (корневище) займає площу наближено
10 м 2  і дає за рік 100 летючих насінин.
Скільки квадратних кілометрів площі покри-
ють всі нащадки однієї особини кульбаби
через 6 років за умови, що вона розмножу-
ється без перешкод у геометричній прогре-
сії. Відомо, що площа поверхні суші земної
кулі складає 148 млн. кв. км. Чи вистачить
цим рослинам на сьомий рік місця на поверх-
ні земної кулі?

Розв’язання. Нехай 100 =S 2м  – почат-
кова площа, яку займає одна рослина куль-
баби. Тоді nSSS ,...,, 21  – площі, які покри-
ють нащадки однієї кульбаби через 1, 2, ...,
n років відповідно за умови, що рослина
розмножується без перешкод у геометрич-
ній прогресії. При цьому

2
01 10×= SS , ,1010 4

0
2

12 ×=×= SSS
,1010 6

0
2

23 ×=×= SSS …,
n

nn SSS 2
0

2
1 1010 ×=×= - .

Отже, 1312
6 101010 =×=S ( 2м ).

Оскільки площа поверхні суші земної
кулі складає 610148 × км 2 = 141048,1 × м 2 , то
на сьомий рік на поверхні суші місця для
цих рослин не вистачить, тому що

15
7 10=S  м 2 .

Відповідь. За згаданих умов на сьомий
рік місця на поверхні суші земної кулі для
кульбаби не вистачить.

Розглянута задача фактично приводить
до поняття показникової функції
( ) .102

0
nSnS ×= Але одночасно для відпо-

віді на поставлене питання можна було ви-
користати формулу n-го члена геометрич-
ної прогресії 1

1
-×= n

n qbb , де 2
1 10=b  (на-
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сінин), .100=q  Тоді 1462
7 1010010 =×=b

а 1514
707 101010 =×=×= bSS (м 2 ).

Показникова, логарифмічна та степене-
ва функцій відіграють роль математичних
моделей численних прикладних задач при-
родничого характеру. Розглянемо приклад
задачі хімічного змісту, використовуючи
яку можна навчати учнів найпоширенішо-
му способу розв’язування показникових
рівнянь – зведенню обох частин рівняння
до спільної основи.

Задача 2.9 (с.35). Залежність швидкості
реакції від температури виражається фор-

мулою 10
12

12

TT

TT vv
-

= g , де
21

, TT vv  – швидко-
сті при температурах g,, 21 TT  – температу-
рний коефіцієнт (правило Вант-Гоффа). На
скільки градусів слід підвищити темпера-
туру, щоб швидкість хімічної реакції зросла
у 8 разів, якщо температурний коефіцієнт

2=g ?
Розв’язання. Оскільки швидкість реак-

ції повинна зрости у 8 разів, то 8
1

2 =
T

T

v
v

,

отже, маємо рівняння 82 10
12

=
-TT

. Викорис-
товуючи спосіб зведення обох частин рів-

няння до основи 2, одержимо .22 310
12

=
-TT

Звідки 3
10

12 =
-TT

, ).(30 0
12 CTT =-

Відповідь. Температуру слід підвищу-
вати на 30 C0 .

Введення означення логарифмічного рів-
няння та вивчення способів розв’язування
логарифмічних рівнянь також повинно по-
можливості супроводжуватись розглядом
природничих проблемних ситуацій.

Задача 2.12 (с.38). В наслідок зростання
температури води Північного моря виник-
ла екологічна катастрофа – забруднення
синьо-зеленими водоростями території дов-
жиною біля 10 км (площа, на якій повністю
вбито морське життя). Визначте середній
приріст синьо-зелених водоростей протя-
гом доби ( у %) , якщо кожного місяця їх кі-
лькість збільшується у 10 разів.

Розв’язання. Використаємо формулу
tpll )1(0 += , де -l довжина забрудненої

водоростями території в момент часу t , 0l
– початкова довжина забрудненої території,
-p середній приріст водоростей протягом

доби, виражений у %, -t час, вимірюється
добами. Звідси, згідно даних задачі одер-
жуємо рівність: 10(1+p) 30 =100, якій рівно-
сильна рівність ( ) 101 30 =+ p . Для визна-
чення p  можна піднести обидві частини

рівняння до степеня
30
1  і, виконавши певні

перетворення, одержати
( ).%8079,011030 »»-=p

Можна діяти по-іншому. Пролагориф-
мувавши рівність ( ) 101 30 =+ p  за основою
10 і скориставшись властивістю логариф-
ма, одержуємо: ( ) 11lg30 =+ p , звідси

( )
30
11lg =+ p .  Тобто маємо рівняння в

якому змінна міститься лише під знаком
логарифма. Такі рівняння називають лога-
рифмічними.

За означенням логарифма приходимо
до тієї ж відповіді.

Відповідь. 8%.
Під час дослідження функції за загаль-

ною схемою з метою побудови їх графіків
слід розглянути з учнями декілька приклад-
них задач. Це внесе елемент зацікавленості
у навчальний процес і активізує пізнаваль-
ну діяльність учнів.

Задача 3.7 (с.54). При вливанні глюкози
її кількість в крові хворого (виражена у відпо-
відних одиницях) після t  годин складає

tetC --= 810)( .  Побудуйте графік )(tC  як
функції часу при t 0³ . Знайдіть )(lim tC

t ¥®
 –

рівноважну кількість глюкози в крові.
Розв’язання. Областю визначення даної

функції є всі невід’ємні числа ( t 0³ ),
2)0( =C . Для того щоб з’ясувати, який

проміжок є множиною значень даної фун-
кції, знайдемо рівноважну кількість глюко-
зи в крові хворого:
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101lim810)810(lim =-=-
¥®

-

¥® tt

t

t e
e  (од.).

Отже, [ )10;2)( =CE . Оскільки похідна

t
t

e
etC 88)(' == -  додатна, то функція )(tC

зростаюча на всій області визначення. Її
графік зображено на рис. 18.

Відповідь. рівноважна кількість глюко-
зи 10 одиниць.

Рис. 18
Ми розглянули деякі з задач створеної

нами системи прикладних задач природни-
чого характеру, які разом з іншими задача-
ми системи були апробовані під час прове-
дення уроків з курсу алгебри і початків
аналізу у Чернігівському обласному ліцеї
для обдарованої сільської молоді та у ЗНЗ
№ 20, 27 м. Чернігова. Результати навчання
свідчать про ефективність розробленої ме-
тодики, а отже, корисні для учнів, виклада-
чів та студентів фізико-математичних і
природничих факультетів.
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Резюме. Соколенко Л.А. СИСТЕМА ПРИКЛАДНЫХ ЗАДАЧ ЕСТЕСТВЕННОГО ХА-
РАКТЕРА КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ЭВРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧАЩИХСЯ. Доказана необходимость создания системы прикладных задач естественного
характера для профильного обучения математике и раскрыты методические принципы, на
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