
 
 
 
Didactics of mathematics: Problems and Investigations. – Issue # 35. – 2011. 

 

 

154 

НАВЧАННЯ УЧНІВ 5-6 КЛАСІВ ЕЛЕМЕНТАМ  
МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ 

 
М.О.Філімонова, 

аспірант, 
Національний педуніверситет ім. М.П.Драгоманова, 

м. Київ, УКРАЇНА 
 

Окреслюються етапи навчання математичного моделювання учнів основної школи, 
детально розглядається пропедевтичний етап. Пропонуються методичні рекомендації 
з прикладами щодо ознайомлення учнів 5-6 класів з деякими видами моделей. 
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Постановка проблеми. Моделюван-
ня як метод пізнання в наукових дослі-
дженнях застосовується давно і незалежно 
розвивається в різних галузях знань. Од-
нак, тривалий час відсутньою була єдина 
система понять та єдина термінологія. 
Зламним моментом у розвитку моделю-
вання виявилася середина XX ст. Саме в 
цей час розширилось коло дослідницьких і 
прикладних задач, які розв’язувалися нау-
ковими методами, а це спричинило необ-
хідність побудови їх моделей. Відтоді мо-
делювання стало невід’ємним інструмен-
том в діяльності науковців, освітян, інже-
нерів та інших громадян [13]. 

Аналіз актуальних досліджень. Пи-
тання необхідності застосування елементів 
математичного моделювання (ММ) у на-
вчально-виховному процесі порушувалося 
у багатьох наукових дослідженнях, зокре-
ма Ю.А.Кусого [5], Л.Г.Петерсон [8], В.С.Бил-
кова [3], Є.В.Величка [4], Л.О.Соколенко [10], 
Л.Л.Панченко [7], А.В.Прус [9], І.Г.Обойщи-
кової [6] та ін. Ними доведено необхідність 
і можливість засвоєння учнями понять 
«модель», «моделювання», «математичне 
моделювання»; виділено основні етапи 
побудови математичної моделі, їх опера-
ційний склад; описано функції моделю-
вання у навчально-виховному процесі; ви-
значено зміст навчання школярів методу 
ММ; розроблено методичні системи на-
вчання учнів методу ММ засобами курсів 

алгебри (7 – 9 класи), алгебри і початків 
аналізу (10 – 11 класи), стереометрії (10 – 
11 класи); частково розкрито питання 
пропедевтичного навчання методу ММ 
учнів 1 – 6 класів; запропоновано шляхи 
використання інформаційно-комуніка-
ційних технологій у процесі навчання 
школярів ММ. 

Мета статті полягає у виділенні ета-
пів навчання учнів основної школи ММ і 
аналізі першого пропедевтичного етапу. 

Виклад основного матеріалу. Для 
набуття учнями відповідного рівня умінь 
застосовувати метод ММ його навчання 
має бути наскрізним [11]. Ми пропонуємо 
організувати навчально-виховний процес 
за такими етапами: 

1). Пропедевтичний етап (5 – 6 класи), 
який передбачає формування уяв-
лень про математичну модель, її 
види, деякі властивості; уміння бу-
дувати математичну модель до за-
дачі або складати задачу за даною 
математичною моделлю. 

2). Початковий етап (7 – 8 класи), який 
передбачає формування поняття 
про математичну модель, її види, 
етапи ММ; уміння будувати 
доцільні математичні моделі до 
задачі. 3). Основний етап (9 клас), який пе-
редбачає узагальнення знань про 
математичну модель, її види, етапи 
ММ; формування уміння викорис-
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товувати інформаційно-комуні-
каційні технології при створенні та 
дослідженні математичної моделі. 

4). Дослідницький етап (9 – 11 класи), 
який передбачає більш глибоке ви-
вчення ММ на гуртках, факульта-
тивах; написання наукових робіт в 
системі діяльності МАН. 

Зупинимося детальніше на пропедев-
тичному етапі навчання учнів ММ. 

Аналіз діючих підручників [1, 2, 14, 
15] з математики показав, що школярі 5 – 
6 класів знайомляться з різними видами 
моделей, починаючи від знако-символьних 
(числовий і буквений вираз, рівняння) і 
закінчуючи образними (схеми, таблиці, 
малюнки, рисунки геометричних фігур та 
тіл, діаграми). 

Формування уявлення про числовий 
вираз як математичну модель відбувається 
в процесі складання до прикладної задачі 
виразу, результат обчислення якого задо-
вольняє вимогу задачі. Наприклад: 

Задача 1. З двох пунктів одночасно 
назустріч один одному виїхали два мото-
циклісти. Швидкість одного з них дорів-
нює 56 км/год, а другого – на 13 км/год 
більша. Знайди відстань між пунктами, 
якщо через 4 год відстань між мотоцикліс-
тами була 15 км [1, С. 106]. 

Звичайно, слід скласти графічний за-
пис задачі (рис. 1). 

 

 
Рис. 1 

 
Потім, проаналізувавши її умову і ви-

моги, скласти план розв’язання: 
1. Знайти шлях, який подолав пер-

ший мотоцикліст. 
2. Знайти швидкість другого мотоци-

кліста. 
3. Знайти шлях, який подолав другий 

мотоцикліст. 
 

4. Знайти загальну відстань між пун-
ктами, просумувавши відстані, подолані 
обома мотоциклістами, і 15 км. 

Далі згідно з вище зазначеним планом 
розв’язати задачу. 

1. 56·4 – шлях, подоланий першим 
мотоциклістом. 

2. 56+13 – швидкість другого мото-
цикліста. 

3. (56+13)·4 – шлях, подоланий дру-
гим мотоциклістом. 

4. 56·4+(56+13)·4+15 – відстань між 
пунктами. 

Варто наголосити учням, що складе-
ний числовий вираз 56·4+(56+13)·4+15 є 
знако-символьною моделлю задачі, а по-
будований на початку її графічний запис є 
образною моделлю. Обчисливши значення 
виразу, можна знайти, що відстань між 
пунктами дорівнює 515 км. 

Подібне розв’язування задач не лише 
формує у школярів уявлення про модель 
та її види, а одночасно є пропедевтикою 
застосування в майбутньому алгебраїчно-
го способу і значно спрощує роботу вчи-
теля у цьому напрямку. 

Методика вивчення теми «Числові і 
буквені вирази. Рівняння» у контексті ма-
тематичного моделювання, на нашу дум-
ку, має складатися з двох етапів: 

1. Формування уявлення про букве-
ний вираз як знако-символьну модель. 

2. Формування уявлення про рівнян-
ня як знако-символьну модель. 

На першому етапі важливо сформува-
ти в учнів уміння складати буквені вирази 
за умовою задачі і знаходити компоненти 
дій за результатом та іншими компонен-
тами. Причому варто наголосити, що ари-
фметична дія та її результат можуть мати 
тотожне знакове вираження.  

Також слід звернути увагу на те, що 
буквений вираз, зокрема формула, дозво-
ляє узагальнити розв’язання різних типів 
задач і скласти певні правила-орієнтири. 

Зазначена вище робота дозволяє спро-
стити процес навчання учнів розв’язуван-
ню прикладних задач за допомогою рів-
нянь. Наприклад: 
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Задача 2. У трьох ящиках було 70 кг 
яблук. У другому ящику – вдвічі більше, 
ніж у першому, а в третьому – на 5 кг ме-
нше, ніж у другому. Скільки кілограмів 
яблук було у кожному ящику? [1, С.132] 

Слід скласти до задачі образну модель 
– схему (рис. 2). 

 
Рис. 2 

 
Хід розв’язання задачі може бути та-

ким: 
1. Позначимо за х – кількість яблук у 

першому ящику. 
2. Тоді у другому ящику буде 2х яб-

лук, а у третьому (2х–5) яблук. 
3. За умовою задачі у всіх ящиках ра-

зом було 70 кг яблук, тому: 
 

 
 
Маємо х+2х+(2х–5) = 70 – знако-

символьну модель задачі. 
4. Розв’язавши рівняння, отримаємо, 

що х = 15. 
5. Тоді 2х = 2·15 = 30; 2х–5 = 2·15–5 = 

25. 
6. Отже, у першому ящику було 15 кг 

яблук, у другому – 30 кг, а у третьому – 25 
кг. Здійснимо перевірку 15+30+25 = 70, 
30:2 = 15, 25+5 = 30, що відповідає умові 
задачі. 

На основі розв’язання подібних задач 
учитель має запропонувати учням пам’ят-
ку (правило-орієнтир) для застосування 
алгебраїчного способу. 

Також, враховуючи психолого-
педагогічні особливості учнів 5 – 6 класів 
[12], при розв’язуванні прикладних задач 
за допомогою рівнянь, слід використову-
вати комп’ютерні презентації, оскільки 
наочне представлення умови задачі допо-
магає навіть найслабшим школярам пра-

вильно здійснити побудову математичної 
моделі.  

Що стосується геометричного матері-
алу, то процес його викладання має спе-
цифічні риси:  

1). Зміст курсу і методи його викла-
дання мають опиратися на життєвий до-
свід і попередні знання школярів, причому 
основою курсу повинно бути максимальне 
використання наочності (моделі геометри-
чних об’єктів, комп’ютерні презентації 
тощо). Тому при вивченні тієї чи іншої 
геометричної фігури варто пропонувати 
учням знайти у класі і поза ним предмети, 
моделями яких вона може бути, вказати 
випадки у повсякденному житті, коли не-
обхідно побудувати, наприклад, прямі (у 
процесі побудови будівель, доріг, наса-
дженні дерев тощо), знайти периметр 
прямокутника (при визначенні довжини 
огорожі, розмірів пришкільної ділянки, 
футбольного поля і т.ін.) тощо. 

2). Значна увага повинна приділятися 
формуванню усного і писемного мовлення 
учнів, їх грамотності. 

3). Знайомство з новими поняттями, 
властивостями геометричних об’єктів має 
відбуватися під час проведення практичних 
робіт з елементами конструювання та ви-
мірювальних робіт на місцевості. Адже ви-
мірювальні роботи дають учням можли-
вість ознайомитися з будовою і способами 
використання найпростіших землемірних 
приладів, із методами розв’язування пев-
них практичних задач, унаочнюють деякі 
геометричні поняття, властивості фігур 
тощо, є ілюстрацією застосування методу 
математичного моделювання. 

4). Система вправ має бути спрямова-
на з одного боку на розвиток просторової 
уяви та абстрактного мислення, а з іншого 
– сприяти формуванню навичок виконан-
ня найпростіших логічних операцій. 

5). Система вправ має включати знач-
ну частку прикладних задач, завдань на 
розвиток уміння бачити в навколишній 
дійсності геометричні фігури, здійснювати 
вимірювання «на око». 

Дотримання вище зазначених вимог 
забезпечить цілісність і неперервність ви-
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вчення систематичного курсу геометрії в 
основній та старшій школах. 

Слід звернути увагу і на той факт, що 
великі труднощі у школярів при розв’язу-
ванні прикладних задач викликає процес 
заміни об’єктів, які описані в умові задачі, 
геометричними фігурами і термінами, 
оскільки для цього має бути добре розви-
нене абстрактне мислення, що для 10 – 11-
річних підлітків не є характерним.  

Тому на початкових етапах необхідно 
робити акцент на завданнях, в яких поряд 
із вихідним об’єктом зазначається його 
математичний еквівалент. Наприклад: 

Задача 3. Щоб зробити льох, викопа-
ли яму у вигляді прямокутного паралеле-
піпеда з вимірами 2, 3 і 3 м. Скільки кубо-
метрів землі вийняли? [1, С. 164] 

Задача 4. Каністра має форму прямо-
кутного паралелепіпеда, виміри якого 2, 3 
і 4 дм. Скільки літрів бензину вміщується 
в ній? (1 л = 1 дм3) [1, С. 165] 

Такі задачі сприяють формуванню і 
закріпленню в уяві дітей предметів, які 
мають і можуть мати форму певної геоме-
тричної фігури чи тіла. Тому задачі, в яких 
немає прямого співставлення об’єкта і йо-
го математичного еквівалента, в подаль-
шому будуть розв’язуватися значно легше.  

Формування навичок побудови діаг-
рам у 6 класі може відбуватися у такій по-
слідовності: 

1). Побудова лінійних або стовпчас-
тих діаграм, в яких певне значення вели-
чини чи визначена кількість об’єктів по-
значається однією клітинкою. 

2). Побудова лінійних або стовпчас-
тих діаграм з використанням масштабу. 

3). Побудова кругових діаграм. 
4). Побудова діаграм за допомогою 

комп’ютера. 
Варто продемонструвати школярам 

весь цикл роботи від отримання повідом-
лення до його дослідження шляхом побу-
дови різних діаграм, так як вони слугують 
одним із засобів зв’язку математики з 
життям, оскільки відображають дані, взяті 
із повсякденного життя. Діаграми є не 
лише зручним засобом унаочнення, дозво-
ляючи в простій і доступній для сприй-

мання формі показати співвідношення між 
величинами та виразити характер зміни 
тієї чи іншої величини, а й допомагають на 
пропедевтичному рівні ознайомити учнів з 
прямокутною системою координат і гра-
фіками функцій. 

Висновки. Таким чином, навчання 
учнів 5 – 6 класів математики із врахуван-
ням вище зазначених методичних рекоме-
ндацій сприятиме формуванню у них: 

� уявлення про числовий і буквений 
вираз, рівняння як знако-символьну 
модель; 

� уявлення про кілька видів образних 
моделей: схеми, таблиці, малюнки, 
зображення геометричних фігур та 
тіл, діаграми; � уявлення про деякі властивості мо-
делі; 

� елементарні навички застосування 
методу математичного моделюван-
ня.  
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Резюме. Филимонова М.А. ОБУЧЕНИЕ УЧАЩИХСЯ 5-6 КЛАССОВ ЭЛЕМЕН-

ТАМ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ. В статье предлагаются этапы обу-
чения математическому моделированию учащихся основной школы, детально рассматрива-
ется пропедевтический этап. Предлагаются методические рекомендации с примерами по 
ознакомлению учащихся 5-6 классов с некоторыми видами моделей. 

 
Ключевые слова: математическое моделирование, знако-символьные  модели, образные 

модели. 
 
Abstract. Filimonova M. TEACHING MATHEMATICAL MODELING TO PUPILS OF 

5TH - 6TH FORMS. The stages of teaching mathematical modeling to pupils of a secondary school are 
observed in the article. A detailed study of propaedeutic stage is provided. Recommendations and 
methods of introducing some types of models  to pupils of the 5th-6th yeats are suggested. 

 
Key words: mathematical modeling, sign models, graphic models. 
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