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Постановка проблеми. Позаурочна 

робота з математики, спрямована на фор-
мування пізнавального інтересу учнів, ви-
магає відповідного навчально-методичного 
забезпечення. Проблема розробки теорії 
посібника для позаурочної роботи з мате-
матики є актуальною, хоча публікацій з її 
розробки у науково-методичних джерелах 
явно недостатньо. Ця проблема тісно 
пов’язана із проблематикою теорії підруч-
ника, що розроблена і проаналізована бага-
тьма науковцями. 

Аналіз досліджень і публікацій. Тео-
рія підручника представлена у роботах 
В.П.Беспалька [1], Д.Д.Зуєва [4], В.В.Краєв-
ського [5], І.Я.Лернера [6] та ін. О.І.Мель-
никовим [7] окреслено основні вимоги до 
написання посібника для позаурочної ро-
боти, у разі якщо цей посібник розрахова-
ний на додаткову самостійну роботу учня. 

Метою даної статті є розгляд способів 
реалізації основних вимог до написання на-
вчально-методичного посібника для позау-
рочної роботи, що спрямований на форму-
вання пізнавального інтересу до матема-
тики учнів основної школи, які планують у 
подальшому обрати суспільно-гуманітар-
ний напрям навчання. 

Виклад основного матеріалу. Як ука-
зує О.І.Мельников [7], основні вимоги до 
написання посібника для позаурочної ро-
боти з математики, є такими: 1) посібник 
повинен бути розвиваючим, багаторівне-
вим, цікавим, доступним; 2) робота з посіб-
ником повинна слугувати вихованню куль-

тури в учнів; 3) посібник повинен мати 
прикладну спрямованість. 

При написанні навчально-методичного 
посібника для вчителів математики та учнів 
класів суспільно-гуманітарного напрямку 
для позаурочної роботи «Історико-
культурний математичний квест: «Золота 
підкова Черкащини»» [2] ми намагалися 
реалізувати ці вимоги. 

1. Оскільки посібник повинен бути роз-
виваючим [10], тобто не просто повідомля-
ти певні відомості, а й сприяти розвитку 
математичного та логічного мислення уч-
нів, ненав’язливо знайомити їх із загальни-
ми, новими методами пізнання і прийома-
ми розумової діяльності: аналізом, синте-
зом, порівнянням, узагальненням, декомпо-
зицією і т. д., тому в посібнику ми наводи-
мо деякі способи розв’язування задач. У 
наведених зразках розв’язування задач ві-
дображено  ключові моменти розв’язання, 
показано, як обійти труднощі, що виника-
ють під час розв’язування, яким математи-
чним інструментарієм доцільно користува-
тися у ході розв’язування задачі, як прави-
льно це розв’язання записати. На нашу ду-
мку, доцільно організовувати роботу учнів 
із задачами найкраще так: учень самостійно 
розв’язує задачу, й у разі потреби користу-
ється різнорівневими підказками (Л.П.Чер-
каська [9]). 

Наприклад. 
Станція. Тема. Елементи комбінаторики. 
У маєток Енгельгардтів дуже часто 

приходили гості. Одного разу до них заві-
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тало 10 гостей, кожен з яких залишив пару 
чобіт. Усі пари чобіт мають різні розміри. 
Гості почали по одному залишати маєток, 
одягаючи будь-яку пару чобіт, яка підходи-
ла їм (тобто кожен гість міг узути пару чо-
біт, розміром не меншу, ніж його розмір). В 
якийсь момент виявилося, що жоден із гос-
тей, які залишилися, не може знайти собі 
пару чобіт. Яке максимальне число гостей 
могло залишитися? 

Порада. Проаналізуйте умову задачі, 
пронумеруйте гостей і їх пари чобіт. 

Підказка. Якщо лишилося більше п’яти 
гостей, то гість, який має найменший розмір 
чобіт, серед гостей, які лишилися, може одя-
гнути найбільший розмір із тих, які лиши-
лися. 

Консультація. Пронумеруємо гостей і 
їх пари чобіт числами від 1 до 10 в порядку 
зростання розміру чобіт. Припустимо, що 
залишилося 6 гостей (і відповідно 6 пар 
чобіт). Тоді найменший номер гостя, який 
лишився не більше 5, а найбільший номер 
чобіт, які лишилися, не менше 6, тому гість 
з найменшим номером зможе взути чоботи 
з найбільшим номером. Протиріччя. З ін-
шого боку, якщо послідовно залишали має-
ток гості з номерами 1, 2, 3, 4, 5, і взували 
відповідно чобітки з номерами 10, 9, 8, 7, 6, 
то жоден із п’яти гостей, які лишилися, не 
зможе взути жодну пару чобіт. 

Відповідь. 5. 
2. Посібник повинен бути багаторівне-

вим. Система різнорівневих задач у нашо-
му посібнику [2]  сформована так, що в од-
не завдання (маршрутна карта) об’єднано 
різні задачі з різних тем і різного рівня 
складності. Представлена маршрутна карта 
кількома станціями. Учень має змогу зале-
жно від рівня своєї математичної підготов-
ки обрати індивідуальну навчальну траєк-
торію, обравши завдання відповідно наяв-
ному рівню своїх навчальних досягнень. 

Наприклад, маршрутна карта на 
об’єкті «Місто Корсунь-Шевченківський»: 
1. Палац Станіслава Понятовського та сек-
рет його сейфа (див. станцію 1). 2. Корсунь-
Шевченківська битва, музей Корсунь-
Шевченківської битви (див. станцію 2). 
3. Корсунський замок та рік його побудови 
(див. станції 3-6, відповіді запишіть по по-
рядку). 

Станція 1. Тема. Елементи комбінаторики. 
У палаці Станіслава Понятовського був 

знайдений сейф. До нього знайшовся ключ, 
але щоб ним скористатися, потрібно було 
знати секрет замка. Двері цього сейфа від-
чинялися лише тоді, коли п’ять кругів з ал-
фавітом (36 літер) встановлювалися на пе-
вне слово. Оскільки ніхто не знав цього 
слова, то було вирішено перепробувати всі 
комбінації букв у кругах. На складання од-
нієї комбінації з букв у кругах потрібно 3 
секунди. Чи можна надіятися, що сейф бу-
де відчинений за 10 днів? 

Станція 2. Тема. Розв’язування задач за 
допомогою складання рівнянь. 

Відомо, що в ході Корсунь-Шевчен-
ківської битви радянська та німецька армії  
разом налічували близько 72000 тисяч сол-
дат. Також відомо, що чисельність німецької 
армії перебільшувала радянську на 12000 
тисяч солдат. Втрати радянської армії скла-
дали 1300 солдат, а німецької 9000 убитих і 
3000 полонених. Яка була чисельність ра-
дянських і німецьких військ перед боєм? 

Відповідь. 30000 осіб – чисельність ра-
дянських військ перед боєм, 42000 осіб – 
чисельність німецьких військ перед боєм. 

Станція 3. Тема. Перетворення раціо-
нальних  виразів. 

Першу цифру року побудови Стефаном 
Баторієм Корсунського замку ви отримає-
те, коли спростите вираз:  
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Відповідь. 1. 
Станція 4. Тема. Теорема Вієта. 
Другу цифру року побудови Стефаном 

Баторієм Корсунського замку ви отримає-
те, якщо не розв’язуючи квадратного рів-
няння, знайдете модуль значення виразу 

1 2 1 22 .х х х х  Відомо, що 
21 хіх – корені 

рівняння. 
Відповідь. 5. 
Станція 5. Тема. Розв’язування ліній-

них нерівностей з однією змінною. 
Третю цифру року побудови Стефаном 

Баторієм Корсунського замку ви отримає-
те, коли знайдете найбільший цілий 

розв’язок нерівності: .2
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Відповідь. 8. 
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Станція 6. Тема. Розв’язування рівнянь. 
Четверту цифру року побудови Стефа-

ном Баторієм Корсунського замку ви отри-

маєте, розв’язавши  рівняння: 03  хх . 
Відповідь. 0. 
Відповідь. Корсунський замок було 

побудовано у 1580 році Стефаном Баторієм. 
3. Посібник повинен бути доступним 

для самостійної навчальної діяльності уч-
ня. Важкий для розуміння виклад матеріалу 
призводить до швидкої втрати інтересу. 
Уникнути цього можна за допомогою на-
ступних заходів. Чим докладніше буде ви-
кладено матеріал, тим краще для учня. До-
ступність повинна поєднуватися з просто-
тою і ясністю викладу. Не слід побоювати-
ся повторення дій, прийомів, формул, пере-
ходів. Принцип, обґрунтований М.І.Сє-
ченовим [8] говорить про те, що в процесі 
«розумової еволюції» у людини формують-
ся розумові об’єкти тільки з повторюваль-
них взаємодій двох мінливих факторів: зов-
нішніх впливів і підгрунття, на яку вони па-
дають з повторюваних зовнішніх впливів і 
реакції з боку нервовопсихічної організації. 

Цей принцип покладено в основу роз-
робленого нами посібника [2]. Тому задачі, 
представлені в посібнику, відповідають 
зоні актуального і швидкого розвитку уч-
нів. Задачі було сформульовано простою, 
доступною для учнів мовою, дотримую-
чись принципів як доступності, так і кон-
центризму. 

У кожному розділі нашого посібника [2] 
є однотипні задачі, теми неодноразово по-
вторюються у межах усіх розділів (табл. 1). 

Таблиця 1 
Теми шкільного курсу математики  
у розділах навчально-методичного  

посібника 

Теми ШКМ Розділи посібни-
ка 

Подільність чисел, 
розв’язування за-
дач за допомогою 
складання рівнянь 

«Село Козацьке», 
«Покровський Кра-
сногірський монас-
тир», «Селище Буки. 
Буцький каньйон» 

Відсоткові розра-
хунки, обчислен-
ня, арифметична 
прогресія 

«Місто Черкаси», 
 «Місто Умань.  
Софіївський парк», 
«Чигиринщина  
туристична» 

Перетин множин «Село Мошни», 
«Село Межиріч» 

Розв’язування сис-
теми нерівностей,  
розв’язування ра-
ціональних рівнянь 

«Місто Тальне», 
«Батьківщина  
Тараса Шевченка» 

Розв’язування нерів-
ностей та систем з 
однією змінною, еле-
менти комбінатори-
ки 

«Корсунь-
Шевченківський 
край»,  
«Скарби, знайдені 
на території  
Черкащини» 

Наведемо приклади задач із різних роз-
ділів навчально-методичного посібника. 

Розділ 3. «Село Козацьке». Станція 1. 
Тема. Подільність чисел. 

Визначте число, яке відповідає року, 
коли вийшла перша збірка творів 
І.А.Крилова у такий спосіб: сума першої і 
третьої цифри цього числа дорівнює най-
меншому натуральному числу;  сума другої 
і четвертої цифри є простим числом, яке є 
сьомим у послідовності простих чисел. До-
датково врахуйте, що збірка вийшла на по-
чатку XIX сторіччя. 

Відповідь. 1809 рік. 
Розділ 3. «Село Козацьке». Станція 2. 

Тема. Подільність чисел. 
Скільки існує натуральних чисел, мен-

ших за 100, які: а) діляться на 3, але не ді-
ляться на 2; б) діляться або на 3, або на 2? 
Запишіть відповідь задачі 1а, за нею –
 збільшену на 3  відповідь задачі 1б. Це чи-
сло і буде роком народження байкаря 
І.А.Крилова. 

Відповідь. 1769 рік. 
Розділ 9. «Покровський Красногірсь-

кий монастир». Станція 3. Тема. Поділь-
ність чисел. 

До входу в монастир веде певна кіль-
кість сходинок. Добуток цифр цього три-
значного числа  дорівнює кількості десят-
ків. Остання цифра є третім членом у пос-
лідовності натуральних  чисел.  Перша ци-
фра менша другої у два  рази. Яка кількість 
сходинок веде до монастиря? 

Відповідь. 243. 
4. Посібник повинен бути цікавим. Іс-

нує думка, що «шкільна математика досить 
захоплююча сама по собі і їй не так вже й 
потрібні додаткові зовнішні «заманюван-
ня» [3]. Ми не зовсім погоджуємося з дум-
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кою автора. Навіть ті учні, які стверджу-
ють, що для них математика не цікава, з 
азартом долучалися до розв’язування логі-
чних або математичних задач, які предста-
влені у формі «захоплюючої головоломки». 
Тому в посібнику ми запропонували за-
вдання на кмітливість, задачі з участю істо-
рико-культурних персонажів і т.д. 

Наведемо приклад задач (станцій) з ро-
зділу «Село Легедзино». 

Станція 1. Тема. Математична логіка. 
На розкопках працювало 3 археологи. 

Вони були вдягнені в чорний, червоний і 
синій костюми. Черевики у них були тих 
же кольорів, але тільки у першого археоло-
га кольори костюма і черевиків співпадали. 
При цьому у другого археолога ні костюм, 
ні черевики не були синього кольору, а тре-
тій археолог був у червоних черевиках. Ви-
значіть колір костюма і черевиків кожного 
з археологів. 

Станція 2. Тема. Математична логіка. 
У селі Легедзино щорічно проводиться 

фестиваль «Трипільська культура». На свя-
тковому параді поставили в шеренгу учнів 
7 класу і вручили їм 37 прапорців. У всіх, 
хто стояв праворуч від Маші, було 14 пра-
порців, справа від Яші – 32, справа від Віри 
– 20, а справа від Максима – 8. Скільки 
прапорців у Даші? 

5. Робота з посібником повинна слугу-
вати вихованню культури учнів, тому на 
сучасному етапі розвитку освіти важливо 
сприяти вихованню такого різнобічно та 
гармонійно розвиненого, національно сві-
домого, високоосвіченого, життєво компе-
тентного учня, який буде здатним до само-
розвитку та самовдосконалення,  спромож-
ним до виявлення національної гідності,  до  
самореалізації в соціумі як громадянин, 
сім'янин, професіонал, носій культури. 

Вихованню патріотичних якостей уч-
нів, що виявляються в любові до свого на-
роду, повазі до українських звичаїв і обря-
дів, культури й мистецтва сприяє  залучен-
ня до змісту завдань історико-культурних 
відомостей щодо історії та культурі рідного 
краю. 

Наведемо приклади задач (станцій) з 
розділів «Чигиринщина туристична» (стан-
ція 1), «Покровський Красногірський мона-
стир» (станція 2). 

Станція 1. Тема. Арифметична прогресія. 
Скільки років найстарішому дубу Хо-

лодного Яру, якщо відомо, що це число 
дорівнює сумі перших 100 непарних нату-
ральних чисел, поділеній на найменше 
двоцифрове число? 

Відповідь. Найстарішому дубу Холод-
ного Яру більше 1000 років. 

Станція 2. Тема. Розв’язування рівнянь. 
Відомо, що для того, щоб виконати ко-

льорове зображення стола для Красногір-
ського монастиря (у формі рівнобедреної 
трапеції), художнику знадобилося 200 мл 
фарби (відомо, що 1 літри фарби вистачає 

для фарбування 2 2м
 
поверхні). Один бік 

зображення стола в 2 рази менший за про-
тилежний, а відстань між ними у 3 рази бі-
льша за менший бік. Знайдіть обидва боки 
стола. 

Висновки. Якщо дотримуватися основ-
них вимог до написання посібника для по-
заурочної роботи з математики (посібник 
повинен бути розвиваючим, багаторівне-
вим, цікавим, доступним, робота з посібни-
ком повинна слугувати вихованню культури 
в учнів і мати прикладну спрямованість), то 
реалізується завдання підвищення пізнава-
льного інтересу учнів до математики. 
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Резюме. Василенко И.А. ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ МАТЕМАТИЧЕСКИЙ КВЕСТ: 

«ЗОЛОТАЯ ПОДКОВА ЧЕРКАЩИНЫ»: СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПОСОБИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ. В статье освещены соблюдения основных требований к написа-
нию пособия для внеурочной работы по математике, которые рассчитаны на дополнительную само-
стоятельную работу с ними ученика. 

Ключевые слова: обучение математике, пособие для учащихся, достопримечательности Черкащины. 
Abstract. Vasilenko I. HISTORICAL AND CULTURAL MATHEMATICAL QUEST: «GOLDEN 

HORSESHOE OF CHERKASY REGION»: THE STRUCTURE AND CONTENT OF A MANUAL 
FOR INDEPENDENT WORK. The article deals with the basic requirements forwriting a manual for 
extracurricular work in mathematics, that cater to more independent work of students. 

1. Since the manual should be developmental, that is, not just to report certain information, but also promote 
the development of mathematical and logical thinking of students, gently introducing them to the general, new 
methods of learning and techniques of mental activity, so we present some ways of solving problems in the manual. 
2. The manual must be multileveled. The system of multi-level tasks in the manual is generated in such a way so 
that different tasks for different subjects and different levels of complexity are combined in a single task (a route 
map). The route map is represented by multiple stations. The student is able, depending on his/her level of mathe-
matical preparation to choose individual learning path by choosing the task according to the level of his/her aca-
demic achievements. 3. The manual should be clear for students’ independent learning activities. 4. The manual 
should be interesting. That’s why in the manual the quick wit tasks, tasks-jokes, tasks involving historical and cul-
tural characters etc. are suggested. 5. Using the manual should serve students’ cultural education. 

If you follow the basic requirements for writing a manual for overtime work in mathematics, then the task of 
increasing the students’ cognitive interest in mathematics is realized. 

Key words: teaching mathematics, manual for students, landmarks of Cherkassy region. 
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