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Розглянуто питання методики навчання студентів коледжів розв’язування прик-

ладних задач з курсу математики старшої школи. Сформульовано методичні рекомен-
дації щодо застосування математичного моделювання для кожного етапу 
розв’язування. 
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Постановка проблеми. Як зазнача-

ється в [1], ключовим завданням освіти у 
ХХІ сторіччі є розвиток мислення особис-
тості, орієнтованого на стале майбутнє. 
Сучасний ринок праці вимагає від випуск-
ника ВНЗ не лише змістовних теоретич-
них знань та практичних вмінь і навичок, а 
й здатності самостійно їх застосовувати в 
нестандартних, повсякчас змінюваних 
життєвих ситуаціях, переходу від суспіль-
ства знань до суспільства життєво компе-
тентних громадян. Одним із основних на-
прямів реформування освіти за таких ви-
мог сьогодення має бути посилення прик-
ладної спрямованості навчання. Особливо 
гостро постає дане питання при підготовці 
фахівців сфери інформаційних технологій 
(ІТ-технологій) в коледжі. 

Як відомо, циклу фундаментальних 
дисциплін при підготовці ІТ-фахівців в 
коледжі відводиться одне з перших місць. 
У курс математики старшої школи (МСШ) 
в коледжі, що призначений для ІТ-
спеціальностей, особливу увагу треба 
приділити ролі МСШ в розвитку суспільс-
тва та в окремих сферах її застосувань. Зо-
крема це означає, що студенти повинні 
оволодіти навичками математичного мо-
делювання. Як зазначається в [2], саме цей 
вид діяльності має бути головним у на-
вчанні майбутніх інженерів і техніків. До-
сягти цього можна за рахунок зваженого 

компромісу між строгістю, доступністю та 
прикладною спрямованістю навчання. 
Прикладна спрямованість навчання мате-
матики полягає у його функціональному 
поєднанні з іншими курсами такими, як 
інформатика, фізика, хімія, біологія, геог-
рафія та інші. 

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Останнім часом увага науковців і 
педагогів зосереджена довкола питання 
посилення практичної спрямованості ма-
теріалу з математики. Це передбачає ви-
роблення у студентів умінь і навичок що-
до застосування отриманих знань у прак-
тичній діяльності та при вивченні суміж-
них дисциплін. Практична спрямованість 
навчання математики найбільше реалізу-
ється під час розв’язування прикладних 
задач. Цим проблемам присвячені й окре-
мі дослідження науковців і методистів 
(С.С.Варданян, Г.Д.Глейзер, В.О.Гусєв, 
Г.В.Дорофеєв, М.Я.Ігнатенко, З.І.Слєпкань, 
Л.О.Соколенко, М.О.Терешин, І.Ф.Тесленко, 
А.В.Прус, Ю.Ф.Фоміних, І.М.Шапіро, 
В.О.Швець). Наповнення навчального 
процесу прикладними задачами є одним із 
головних шляхів реалізації прикладної 
спрямованості шкільного курсу математи-
ки, зокрема курсу математики старшої 
школи у коледжі. Однак, слід зазначити, 
що розв’язування приладних задач викли-
кає утруднення навіть у тих студентів, які 
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добре засвоїли теоретичний матеріал. Са-
ме тому важливим є створення дидактично 
виваженої системи прикладних задач із кур-
су МСШ та розробка методики навчання 
студентів розв’язування таких задач. 

Мета статті полягає у виявленні клю-
чових моментів методики навчання сту-
дентів першого курсу коледжу розв’язу-
вання прикладних задач під час вивчення 
курсу математики старшої школи. 

Виклад основного матеріалу. При 
вивченні курсу МСШ студенти мають 
опанувати поняття та їх означення, аксіо-
ми, теореми, формули, зміст способів дія-
льності, алгоритми, прийоми, методи і 
способи розв’язування математичних за-
дач, методи доведення тверджень [3]. 
Особлива роль при вивченні математики 
належить задачам [4]. Всією практикою 
навчання математики (М.І.Бурда, Г.П.Бевз, 
О.С.Дубинчук, Ю.М.Колягін, Д.Пойа, 
З.І.Слєпкань, Н.А.Тарасенкова, Л.М.Фрідман) 
доведено, що тільки в процесі розв’язуван-
ня задач можна досягти повного та змісто-
вого засвоєння змісту, і тільки таким шля-
хом можливе набуття повноцінних умінь і 
навичок. А.Дзундза зазначає [5], доцільно 
застосовувати в навчальній діяльності за-
соби, які мають високий розвивальний по-
тенціал (світоглядні парадокси, задачі 
практичного змісту, дидактичні ігри, жит-
тєві спостереження тощо.) При цьому ва-
жливо, щоб зміст задачі забезпечував за-
своєння форм і процедур пошукової дія-
льності, а також  відповідав стандартам 
математичної науковості. До того ж, важ-
ливо щоб навчальна задача була засобом 
актуалізації і реалізації міждисциплінар-
них зв’язків. 

Як зауважується в [6], сам по собі об-
сяг математичних знань має певну цін-
ність, але головне значення і в житті, і в 
навчанні – виробити вміння застосовувати 
ці знання на практиці. 

Виконання цього завдання вимагає ві-
дповідного психолого-педагогічного об-
ґрунтування змісту й методів навчання, 
скерованих на реалізацію компетентнісно-
го підходу до навчання математики, спря-
мованого на формування у студентів сис-

теми відповідних знань, навичок, досвіду, 
здібностей [2]. 

В основі розв’язування практичних за-
дач лежить математичне моделювання, а 
тому для забезпечення прикладної спрямо-
ваності курсу МСШ доцільно організувати 
навчання студентів коледжу елементів мо-
делювання. 

Загальновідомо, що процес математи-
чного моделювання складається з наступ-
них етапів (рис. 1):  

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Орієнтована схема розв’язування 
прикладної задачі (за В.О.Швецєм) 

 
1) попередній аналіз об’єкта, що розг-

лядається в задачі (на даному етапі студе-
нтів уточнюють умову задачі та пригаду-
ють усе, що знають про даний об’єкт);  

2) створення або вибір математичної 
моделі (на даному етапі студенти надають 
конкретним об’єктам абстрактний зміст та 
формулюють задачу мовою математики);  

3) дослідження математичної моделі 
(на цьому етапі учні розв’язують матема-
тичну задачу);  

4) аналіз одержаних результатів та пе-
ренесення їх на об’єкт задачі (на даному 
етапі відбувається інтерпретація матема-
тичних результатів у контексті даних кон-
кретної задачі). 

Кожен із окреслених етапів розв’язу-
вання є вкрай важливим для розв’язання 
задачі та особливо для навчання розв’я-
зування задач. Однак слід зауважити, що 
нерідко виникають ситуації, коли на прак-
тичних заняттях з курсу МСШ указані по-
слідовності етапів не реалізуються повною 
мірою. Зокрема викладачі часто зосере-
джують основну увагу лише на третьому 
етапі, намагаючись відразу перейти до ма-
тематичного формулювання та безпосере-
днього розв’язування математичної задачі. 
Це є своєрідною помилкою, адже найбі-
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льші труднощі у студентів виникають як 
раз під час з’ясування змісту величин, за-
діяних у задачі, виборі гіпотез та матема-
тичної моделі, а також обговоренні ходу і 
результатів її дослідження. 

Розглянемо особливості застосування 
математичного моделювання під час 
розв’язування задач з курсу МСШ. Особ-
лива роль у ході побудови математичної 
моделі під час розв’язування прикладних 
задач належить евристиці, адже прості пе-
ребори всіх можливих варіантів не завжди 
можливі. Так, якщо задача містить n еле-
ментів, то аналіз умови задачі може пот-
ребувати ( )1−⋅ nn  кроків логічного мірку-
вання. Якщо ж хоч один елемент задачі 
буде мати дві і більше характеристик, тоді 
кількість логічних умов, що потребувати-
муть аналізу та перевірки, зросте в геоме-
тричній прогресії. Відповідно, якщо всі 
логічні умови будуть повністю аналізува-
тись, то студент буде не в змозі прийняти 
рішення, адже час на прийняття рішення, 
на побудову математичної моделі та на 
розв’язування задачі обмежений. 

Із логіко-психологічної точки зору, 
модель розв’язування задачі доцільно ро-
зширити так, як показано на рис. 2. На ко-
жному із зазначених етапів відбуваються 
процеси як інформаційної підготовки до 
розв’язування задачі, так і самого розв’я-
зування. При цьому слід зауважити, що 
процес розв’язування задачі ускладнюєть-
ся при ідентифікації проміжних результа-
тів та прогнозуванні кінцевого результату. 

Сутність психологічних механізмів 
розв’язування задачі, зіставлення матема-
тичних моделей з досягнутими результа-
тами на кожному з етапів логіко-
психологічної моделі розв’язування задачі 
зводяться до наступного: перебудова вихі-
дної інформації, зіставлення отриманих 
результатів з вимогами задачі, при їх зіс-
тавленні – перетворення умови у функціо-
нальний план та побудова на основі цього 
плану загальної гіпотези розв’язування, 
що визначає зону пошуку. Далі відбува-
ється порівняння результатів подальшого 
перетворення інформації із загальною гі-
потезою, її корегування, уточнення та пе-

ретворення в математичну модель із конк-
ретним методом розв’язування. Після цьо-
го визначається кінцевий результат розв’я-
зування на основі математичної моделі, 
яка знову узгоджується з первинною умо-
вою задачі. 

 

 
Рис. 2. Структурована схема процесу 
розв’язування прикладної задачі 

 
Інакше кажучи, студент, виходячи з 

вимог та умов задачі (Р), послідовно пере-
ходить до загальної гіпотези (GH), після 
чого – до математичної моделі, тобто спе-
цифічної гіпотези (SH), і в решті решт зна-
ходить розв’язок задачі (R). 

Даний процес можна описати наступ-
ним чином: 

( ) ( )
( )

1 1

1 ,

n n n m

n m n m r

P K K GH GH K K SH

SH K K R

+ +

+ + + +

→ ⇒ → ⇒
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де К – послідовні кроки розв’язування за-
дачі. 

Як видно з рис. 2, загальна структура 
розв’язування задачі прикладного харак-
теру за своєю будовою має «каркасний» 
характер, як і структура, презентована на 
рис. 1. Усі етапи пов’язані прямими та 
оберненими зв’язками. Разом з тим кожен 
з етапів у відношенні до попереднього но-
сить ознаки розв’язку, а у відношенні до 
наступних – ознаки проблеми. В основі 
розв’язування задачі лежить неперервне її 
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переформульовування, побудова поперед-
ньої концептуальної моделі та трансфор-
мація її в кінцеву математичну модель 
розв’язування початкової проблемної си-
туації – прикладної задачі. Концептуальна 
математична модель має складну будову 
та формується в результаті взаємодії стру-
ктурних і фіксованих компонентів, що мі-
стяться в ній. Структурні компоненти 
пов’язані з аналізом проблеми – умови за-
дачі, фіксовані – із використанням апріор-
ної інформації. 

Запропонована схема процесу 
розв’язування прикладної задачі має зага-
льний характер. Вона може змінюватись 
залежно від конкретного виду прикладної 
задачі. Разом з тим виявлена закономір-
ність відшукання розв’язку прикладної 
задачі відіграє важливу роль для організа-
ції навчально-пошукової роботи студентів 
на всіх рівнях пізнання. Розглянемо це на 
конкретному прикладі розв’язування сту-
дентами прикладної задачі з курсу МСШ. 

Задача [7]. Знайдіть закон зменшення 
маси лікувального препарату в організмі 
людини, якщо через 1 годину після вве-
дення 10 мг препарату його маса зменши-
лась вдвічі. Вважати, що швидкість розчи-
нення прямо пропорційна до часу. 

На початку розв’язування задачі сту-
дентам доцільно дотримуватись наступно-
го плану: попередній аналіз умови та ви-
значення об’єкта, що розглядається в зада-
чі; з’ясування того, що саме необхідно 
знайти в задачі. 

В умові задачі розглядають масу ліку-
вального препарату та її зменшення. Не-
обхідно визначити закон зменшення. 

На наступному кроці студентам необ-
хідно записати умову задачі засобами ма-
тематики, надати конкретним об’єктам 
задачі абстрактного характеру. Виписати 
математичні факти (формули, теореми, 
означення), які можуть бути корисними 
для побудови математичної моделі прик-
ладної задачі. На даному етапі важливо, 
щоб студенти змогли побачити, якому ма-
тематичному апарату відповідає той чи 
той математичний об’єкт. Для цього необ-
хідно, щоб студенти володіли відповідним 

«банком» об’єктних ситуацій. 
На цьому етапі студенти вводять на-

ступні позначення: маса лікувального 
препарату – m, час – t, маса лікувального 
препарату в організмі людини в момент 
часу t – m(t). Так як у задачі йдеться про 
швидкість, то, пригадуючи похідну, а точ-
ніше механічний зміст похідної, швидкість 
розчинення препарату в організмі людини 
позначають – ( )m t′ . 

За умовою, швидкість розчинення 
пропорційна до часу. Саме це доповнення 
є вирішальним для побудови математич-
ної моделі в цій задачі. Його відсутність 
або зміна призведе до побудови зовсім ін-
шої моделі. Рівняння ( )m t kt′ = − , де k  – 

стале додатне дійсне число, є математич-
ною моделлю даної задачі. 

Далі студенти досліджують математи-
чну модель задачі засобами математики. 
При цьому слід звернути увагу на те, що ті 
факти й формули, які використовуються 
для абстрактних математичних моделей 
опису об’єктів і ситуацій дійсності мають 
наближену форму і набувають здебільшо-
го наближених значень, не перевищуючи 
певного відхилення. Це не впливає на за-
гальний результат розв’язування і ті цілі, 
які переслідують прикладні задачі. 

Загальним розв’язком даного дифере-
нціального рівняння ( )m t kt′ = − є множи-

на функцій ( )
2

2

kt
m t C= − + . 

І у решті-решт студенти приходять у 
процесі розв’язування задачі до аналізу 
отриманих результатів. Отриманні резуль-
тати виступають в першу чергу в ролі пев-
ної відповіді до попереднього етапу 
розв’язання суто математичної підзадачі і 
є розв’язком диференціального рівняння. 
Разом з тим ці ж результати є своєрідною 
умовою-моделлю для розв’язування на-
ступної задачі – відшукання розв’язків за 
умов фіксованих значень вихідних змін-
них. Тобто відбувається перехід від певної 
абстрактної ситуацій до реальної або абст-
рактно-визначеної ситуації. 

Використовуючи початкові умови 
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( )0 10m = , ( )1 5m = , отримують 10C = , 

( )
2

10
2

kt
m t = − + , звідки визначають 

окремий розв’язок ( ) 210 5m t t= − . Після 

цього студенти можуть перейти до висно-
вків, а отже, надати відповідь до поставле-
ної задачі: зменшення маси лікувального 
препарату в організмі людини відбуваєть-
ся за законом ( ) 210 5m t t= − . 

Висновки. Розроблена структурна 
схема навчання розв’язування прикладних 
задач у курсі МСШ була апробована в 
Черкаському державному бізнес-коледжі. 
Результати навчання студентів напряму 
підготовки «Інформатика та обчислюва-
льна техніка» засвідчують ефективність 
запропонованої методики, а тому можуть 
стати в нагоді під час навчання студентів 
інших напрямів підготовки. 

Подальших досліджень потребують 
питання створення системи прикладних 
задач з курсу МСШ та запровадження їх у 
навчальний процес. 
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МАТЕМАТИКИ СТАРШЕЙ ШКОЛЫ. В статье рассмотрены вопросы методики обу-
чения студентов колледжей решения прикладных задач из курса математики старшей 
школы. Сформулированы методические рекомендации по применению математического 
моделирования для каждого этапа решения. 
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Abstract. Khotunov V. METHODOLOGY CALCULATING THE APPLIED PRO B-

LEMS IN MATHEMATICS COURSES HIGHSCHOOL.  The article deals with the question 
of teaching methods of college students applied problems of mathematics courses high school. 
Formulated guidelines for the use of mathematical modeling for each phase of solution. 
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