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РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ ПРАКТИЧНОГО ЗМIСТУ
ЯК ЕФЕКТИВНИЙ СПОСIБ РЕАЛIЗАЦIЇ ПРИКЛАДНОЇ
СПРЯМОВАНОСТI ШКIЛЬНОГО КУРСУ МАТЕМАТИКИ

В СУЧАСНIЙ ШКОЛI

У статтi наголошено на актуалiзацiї прикладної спрямованостi шкiльного курсу матема-
тики, i вiдповiдно, на доцiльностi формування в учнiв умiнь застосовувати математику
в реальному життi, що пов’язано з реформуванням системи освiти в Українi; висвiтлено
основнi етапи дослiдження, пiд час якого було експериментально перевiрено схильнiсть
учнiв до розв’язування задач практичного змiсту.
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Вступ
Сучасний етап розвитку суспiльства характеризується стрiмким зростан-

ням обсягу наукової iнформацiї i високоiнтелектуальними технологiями виро-
бництва, а це вимагає вiд закладiв середньої освiти значних змiн у пiдготовцi
учнiв до життя. Для успiшного розвитку суспiльства необхiднi люди, якi зда-
тнi застосовувати отриманi знання на практицi, швидко адаптувалися до
нестандартних ситуацiй. У теперiшнiх умовах освiта повинна давати випу-
скниковi не тiльки суму базових знань, набiр корисних i необхiдних навичок,
а й сформувати вмiння самостiйно здобувати потрiбну iнформацiю, застосо-
вувати на практицi новi знання, аналiзувати їх, приймати виваженi рiшення,
тобто сформувати в ньому особистiсть, iнноватора, патрiота. Це, у свою чер-
гу, вимагає iстотних змiн як у цiлому в системi освiти, так i в оновленнi
сучасного змiсту нової української школи.

Математика є не лише допомiжним iнструментом для розв’язання окре-
мих проблем, а й загальнокультурною базою для засвоєння системи принци-
пiв i структур дисциплiн, що вивчаються. Тому шкiльна математична освiта
має бути орiєнтована на виховання предметного мислення, яке в своєму
розвинутому виглядi означає здатнiсть створювати математичнi структури,
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умiння аналiзувати їх властивостi, а також iнтерпретувати результати аналi-
зу. Цього можна досягти тiльки через формування в учнiв умiння бачити й
застосовувати математику в реальному життi; розумiти змiст i метод мате-
матичного моделювання; умiти будувати математичну модель, дослiджувати
її методами математики; iнтерпретувати отриманi результати; мати високий
рiвень математичної грамотностi.

Головнi положення щодо розвитку освiтнiх процесiв в Українi викладенi
в Законах України «Про освiту», «Про загальну середню освiту», Концепту-
альних засадах реформування середньої школи «Нова українська школа»,
Державному стандартi базової та повної середньої освiти, Концепцiї профiль-
ного навчання в старшiй школi та iн.

Проект Нової української школи насичений великою кiлькiстю iнновацiй,
якi в подальшому мають якiсно вплинути на органiзацiю та ефективнiсть на-
вчального процесу середньої школи. Зокрема, акцентується увага на новому
змiстi освiти, у якому максимально має бути врахована прикладна спрямова-
нiсть освiтнього процесу [2].

Мета статтi — висвiтлити результати експерименту з перевiрки схиль-
ностi учнiв до розв’язання задач практичного змiсту.

Основна частина
В основу дослiдження було покладено гiпотезу, яка полягає в наступно-

му. Якщо учню сучасної української школи, запропонувати виконати на вибiр
одне з двох завдань iз математики, перше з яких є задача практичного спря-
мування, а друге — математична модель цiєї задачi, але з iншими даними
(рiвняння, нерiвнiсть тощо), то вiн обере виконання другого завдання. Проте,
якщо вчитель математики в навчальний та позанавчальний час систематично
проводитиме роботу, спрямовану на пiдвищення iнтересу учнiв до розв’язу-
вання задач практичного змiсту, i вiдповiдно до дисциплiни «Математика»
в цiлому, то рiвень зацiкавленостi учнiв у розв’язуваннi задач практичного
спрямування вдасться пiдвищити.

Дослiдження проводилось на базi Iванiвської загальноосвiтньої школи I-
III ступенiв Артемiвської районної ради Донецької областi та Званiвської
загальноосвiтньої школи I-III ступенiв Бахмутської районної ради Донецької
областi. Експериментальну вибiрку склали 40 учнiв 9-х класiв.

Експеримент проводився в п’ять етапiв:
1. Пiдготовчий — планування експерименту (визначення мети, висунен-

ня гiпотези, обрання об’єктiв в якостi експериментальних i контрольних груп,
розроблення двох анкет опитування тощо).
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2. Проведення констатувального експерименту, який частково пiдтвер-
див гiпотезу про обрання бiльшiстю учнiв другого завдання.

3. Проведення позакласного заходу в експериментальнiй групi, у план
якого було включено такi види робiт: розв’язування задач практичного змi-
сту, у яких учень мав уявити себе безпосереднiм учасником; складання задач
практичного змiсту за картинками; складання задач учнями, пов’язаними з
їх життєдiяльнiстю тощо.

4. Проведення контрольного експерименту, який дозволив виявити кiль-
кiснi та якiснi змiни в експериментальнiй i контрольнiй групах.

5. Пiдведення пiдсумкiв експериментальної роботи.

Анкета опитування №1

1 Дiдусь вирiшив побудувати огорожу завдовжки 20 м.
Допоможiть йому обчислити скiльки стовпiв для цьо-
го потрiбно, якщо ставити їх на вiдстанi 2 м один вiд
одного (розмiрами стовпiв знехтувати).

Обчислiть:
135
15 + 91

2 Запишiть координати точок, що знаходяться на вiд-
станi 8 од. вiд т. K(8).

Кiнцевi пункти автобусного мар-
шруту – A i B. Якщо їхати вiд
A до B, то зупинка «Школа» –
четверта, а якщо їхати вiд B до
A, то зупинка «Школа» – дев’ята.
Скiльки всього зупинок на авто-
бусному маршрутi?

3 У класi навчаються a дiвчат i b хлопцiв. Сьогоднi, у
зв’язку iз хворобою, на заняття не прийшли c дiвчат i
d хлопцiв. Скiльки всього учнiв прийшло на заняття?

Запишiть у виглядi виразу: сума
чисел a i 4, подiлена на c.

4 Розставте значення виразiв у порядку зростання:
123456 + 89,
34956− 583,
80076− 115 + 336,
99999− 543− 109.

Вiдстань вiд Харкова до Києва до-
рiвнює 483 км. Вона на 294 км
бiльша, нiж вiдстань вiд Києва до
Черкас, i на 142 км бiльша за вiд-
стань вiд Черкас до Вiнницi. Яку
вiдстань подолав турист маршру-
том Харкiв – Київ – Черкаси –
Вiнниця?

5 Садок має форму прямокутника зi сторонами 6 м i 10
м. Чи вистачить 30 м паркану для того, щоб огороди-
ти сад?

Знайдiть невiдомi величини пря-
мокутника за таблицею
Довжина 20 см
Ширина 15 см 10 см
Периметр 60 см

6 За 24 днiв на фабрицi планували пошити 300 костю-
мiв. Проте кожного дня шили на 3 костюми бiльше,
нiж планували. За скiльки днiв на фабрицi викона-
ють план?

Виконайте дiлення:
12180 : 42.
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7 Два автомобiлi виїхали одночасно назустрiч один
одному iз двох пунктiв, вiдстань мiж якими дорiвнює
260 км i зустрiлися через 2 год. Знайдiть швидкiсть
кожного автомобiля, якщо швидкiсть одного з них на
10 км/год бiльша за швидкiсть другого.

Розв’яжiть рiвняння:
(99− 9y) · 8 + 14 = 86.

8 1 м2 лiнолеуму коштує 90 грн. Скiльки треба запла-
тити за лiнолеум для зали у твоїй домiвцi?

Знайдiть площу квадрата, якщо
його периметр дорiвнює 64 м.

9 Аркуш паперу має форму прямокутника розмiром
210×297 мм. Чи вистачить одного аркуша, щоб об-
клеїти куб iз ребром 6 см?

Дано куб. За даними таблицi зна-
йдiть невiдомi величини
Ребро куба 4 см 3 см
Сума 48
довжин м
усiх ребер
куба
Сума площ
усiх граней
куба

10 Випишiть усi можливi комбiнацiї цифр 1, 2, 3, 4. Ви вирiшили вiдвiдати музей, те-
атр i виставку. Скiльки варiантiв
вашої культурної програми ви мо-
жете розробити?

11 Обчислiть 40% вiд числа 32. Ялпуг – найбiльше природне озе-
ро в Українi, його довжина –
25 км, а ширина становить 28%
довжини.
Яка ширина озера Ялпуг?

12 Кiнозал на денному сеансi був заповнений на 84%.
Скiльки людей прийшло в кiно, якщо 3 з них станов-
лять 2% кiлькостi мiсць в залi?

Знайдiть число, 20% вiд якого – це
число 10.

13 Обчислiть середнє арифметичне чисел:
2,5; 1,8; 14,9; 3,6; 7,8; 6,3; 9,5; 2,6; 1,7; 4,3.

Визначте свiй середнiй бал успi-
шностi за перший семестр.

14 Дерев’яний брусок завдовжки 48 см, завширшки 30
см i заввишки 24 см потрiбно розрiзати без вiдходiв
на найменшу кiлькiсть рiвних кубiв. Скiльки кубiв
одержимо?

Знайдiть найбiльший спiльний
дiльник чисел 130 i 78.

15 За перший день заасфальтували 3
15 км дороги, а за

другий – на 1
10 км менше. Скiльки кiлометрiв дороги

заасфальтували за два днi?

Виконайте дiї:
7 9
10 – 23

5 – 21
2+

3
4 .

16 Знайдiть 2
3 вiд 11

6 . Висота гори Говерли дорiвнює
2060 м, а висота гори Ай-Петрi
становить 3

5 висоти Говерли. Яка
висота Ай-Петрi?

17 Цукор-пiсок у процесi переробки на рафiнад втрачає
2
15 своєї маси. Скiльки потрiбно взяти цукру-пiску,
щоб одержати 52 ц рафiнаду?

Знайдiть число, 7
8 якого дорiвнює

23
4 .
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18 Знайдiть невiдомий член пропорцiї:
1, 5 : 0, 3 = 9 : x.

Пасажир метро, стоячи на еска-
латорi завдовжки 150 м, пiднiмає-
ться вгору за 3 хв. За який час па-
сажир пiднiмається ескалатором
завдовжки 180 м, якщо швидкостi
ескалаторiв однаковi?

19 Знайдiть вiдсоткове вiдношення чисел 24 i 408. У мiстi А з 20000 повнолiтнiх про-
голосували 17500 виборцiв, а в
мiстi Б з 32000 – проголосувало
25800. У якому мiстi виборцi бу-
ли активнiшими?

20 Цiна 1 кг товару – 2,5 грн. Як залежить вартiсть z
цього товару вiд йог маси m? Яка вартiсть товару,
маса якого дорiвнює 18 кг?

Функцiю задано формулою
y = 2x + 5. Знайдiть значення
функцiї, якщо x = −3, 7.

21 На годiвлю 10 коней i 16 корiв щодня вiдпускали 160
кг сiна, причому 5 коней одержували на 5 кг сiна бiль-
ше нiж 7 корiв. Скiльки кiлограмiв сiна давали щодня
коневi й коровi?

Розв’яжiть систему рiвнянь:{
3x+ 8z = 59,
6x+ 5z = 107

22 Батьковi 42 роки, а сину 10. Коли батько був старше
сина в 5 разiв?

Розв’яжiть рiвняння:
5 · (z + 3) = 8 · (10− z).

23 Розв’яжiть систему рiвнянь:{
6x+ 5y = 2, 3,
3x− 4y = 0, 5

Якщо розсадити дiтей по два за
стiл, то не вистачить трьох столiв.
Якщо розсадити їх по три, то один
стiл опиниться зайвим. Скiльки
було дiтей i скiльки столiв?

24 Периметр поля прямокутної форми дорiвнює 6 км, а
його площа 200 га. Знайдiть довжину i ширину поля.

Розв’яжiть рiвняння:
25c2 + 15c− 4 = 0.

25 Турист проплив моторним човном вверх за течiєю рi-
чки 25 км, а назад спустився плотом. Човном вiн плив
на 10 год менше, нiж плотом. Знайдiть швидкiсть те-
чiї, якщо швидкiсть човна в стоячiй водi – 12 км/год.

Розв’яжiть рiвняння:
z+2
z = 5z+1

z+1

26 За пiдрахунками екологiв одна пальчикова батарей-
ка, яка потрапила у смiтник, забруднює 20 м2 землi.
Яку частину площi своєї областi збережуть вiд забру-
днення учнi вашої школи, якщо вiднесуть по однiй
використанiй батарейцi у спецiальний бокс?

Знайдiть вiдношення чисел 356 i
21716.

Анкета опитування №2

1 Шматок дроту завдовжки 102 см потрiбно розрiза-
ти на частини завдовжки 15 см i 12 см, але так, що
обрiзкiв не було. Як це зробити? Скiльки розв’язкiв
має задача?

Серед чисел 93, 105, 172, 308, 400,
1511, 2005, 31510 назвiть тi, що дi-
ляться на 2; на 5; на 10.

2 На координатному променi позначено числа 1 i a.
Позначте на цьому променi точки, якi вiдповiдають
числам a+ 2; a− 1; 2a 

 

На поличцi 15 книг. Якщо раху-
вати злiва направо, то пiдручник
з математики стоїть на 10 мiсцi.
Яким буде по порядку цей пiд-
ручник, якщо книжки рахувати
справа налiво?
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3 У школi №1 навчається p учнiв, у школi №2 – на n
учнiв бiльше, а в школi №3 – на m учнiв бiльше, нiж у
школi №2. Скiльки учнiв навчається в трьох школах?

Запишiть у виглядi виразу:
добуток числа 56 i суми чисел m i
n

4 Розставте значення виразiв у порядку спадання:
123456− 89,
4435 + 10745− 45,
45610− 12105,
459873− 10003− 5.

45 мг вiтамiну C на день – добова
норма для дiтей 10 рокiв. У 100
грамах чорної смородини мiсти-
ться 200 мг вiтамiну C, а в апель-
синах i лимонах – вiдповiдно на
140 мг i 160 мг менше. Скiльки вi-
тамiну C у 100 г апельсинiв?

5 Ширина лiнолеуму 2 м. Скiльки метрiв лiнолеуму бу-
де потрiбно, щоб покрити пiдлогу, розмiром 5×4 м?

Знайдiть невiдомi величини пря-
мокутника за таблицею
Довжина 8 см
Ширина 23 см 32 см
Периметр 124 см

6 Пiд час весняних канiкул Сергiйко планував розв’яза-
ти 40 задач з математики за 5 днiв. Проте вiн кожного
дня розв’язував на 2 задачi бiльше, нiж планував. За
скiльки днiв Сергiйко розв’язав усi задачi?

Виконайте дiлення:
91656 : 456.

7 Вiдстань мiж пунктами A i B дорiвнює 435 км. Одно-
часно назустрiч один одному iз двох пунктiв виїха-
ли два автомобiлi i зустрiлися через 3 години. Зна-
йдiть швидкiсть кожного автомобiля, якщо швид-
кiсть одного з них на 5 км/год менша вiд швидкостi
другого.

Розв’яжiть рiвняння:
144− (x : 11 + 21) · 5 = 14.

8 1 м2 лiнолеуму коштує 90 грн. Скiльки треба запла-
тити за лiнолеум для зали у твоїй домiвцi?

Знайдiть площу квадрата, якщо
його периметр 144 см.

9 Для фарбування кубика з ребром 4 см потрiбно 1 г
фарби. Скiльки фарби потрiбно для фарбування ку-
бика з ребром 12 см?

Дано куб. За даними таблицi зна-
йдiть невiдомi величини
Ребро куба 6

см
Сума 60 120
довжин дм м
усiх ребер
куба
Сума
площ
усiх граней
куба

10 Скiльки наборiв букв можна скласти з букв I, K, T ,
M?

Марiйка забула двi останнi цифри
номера мобiльного телефону по-
други. Скiльки комбiнацiй їй до-
ведеться перебрати?

11 Обчислiть 15% вiд числа 5,4. Синевир – нацiональний парк в
Українських Карпатах. Його пло-
ща – 40400 га, з них – 14,4% вiдве-
дено пiд заповiдну зону. Яка пло-
ща заповiдної зони Синевиру?
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12 Скiльки потрiбно зiбрати ромашки, щоб отримати 7
кг сушеної, якщо пiд час сушiння вона втрачає 86%
своєї маси?

Знайдiть число, 25% вiд якого – це
число 75.

13 Обчислiть середнє арифметичне чисел:
11,8; 2; 4,3; 7,8; 10,8; 9,1; 3,5; 7,8; 8,8; 1,1.

Вимiряйте довжину десяти своїх
крокiв i визначте середню довжи-
ну кроку.

14 Прямокутний аркуш паперу завдовжки 56 см i зав-
ширшки 48 см потрiбно розрiзати без вiдходiв на най-
меншу кiлькiсть рiвних квадратiв. Скiльки квадратiв
одержимо?

Знайдiть найбiльший спiльний
дiльник чисел 210 i 330.

15 За перший день Iгор прочитав 2/7 кiлькостi сторiнок
книжки, за другий – 1/3, а за третiй – решту. Яку
частину книжки прочитав Iгор за третiй день?

Виконайте дiї:
31
2 + 55

6 − 1
3 − 31

2 − 6 5
12 .

16 Знайдiть 24% вiд 1,5. Маса бiлого ведмедя дорiвнює 700
кг, а маса бурого ведмедя стано-
вить 43% маси бiлого. Знайдiть
масу бурого ведмедя.

17 Український транспортний лiтак АН-225 («Мрiя»)
увiйшов до книги рекордiв Гiннеса, пiднявши в по-
вiтря вантаж, маса якого дорiвнює 250 т i становить
5
6 маси лiтака з вантажем. Якою була маса заванта-
женого лiтака?

Знайдiть число, 2
3 якого дорiвнює

30.

18 Знайдiть невiдомий член пропорцiї:
5
0,5 = 90

x .
Водiй помiтив, що, проїхавши 140
км на автомобiлi «Таврiя», вiн ви-
тратив 7 л бензину, а проїхавши
150 км на автомобiлi «Нива», – 18
л. Який з автомобiлiв витрачає на
100 км шляху бiльше бензину i на
скiльки лiтрiв?

19 Знайдiть вiдсоткове вiдношення чисел 24 i 300. У списках виборчої дiльницi налi-
чується 1280 виборцiв. У день ви-
борiв проголосували 1120 вибор-
цiв. Який вiдсоток виборцiв взяли
участь у голосуваннi?

20 Нафта проходить трубою зi швидкiстю 12 т/год.
Скiльки нафти проходить такою трубою за 3 год; за
t год?

Функцiю задано формулою
y = 7x + 11. Знайдiть значення
функцiї, якщо x = −18.

21 У двох сьомих класах – 72 учнi. Якби iз 7-А класу 2
учнi перейшли в 7-Б, то в обох класах учнiв стало б
порiвну. Скiльки учнiв у кожному класi?

Розв’яжiть систему рiвнянь:{
x− y = 0,
3x− y = 4

22 Матусi 35 рокiв, а доньцi – 12. Через скiльки рокiв
дочка буде молодше матусi вдвiчi?

Розв’яжiть рiвняння:
8 · (9− 2x) = 5 · (2− 3x).

23 Розв’яжiть систему рiвнянь:{
3x+ 7y = 31,
2x+ 9y = 12

Дiвчата з 8-Б займають мiсця у
класi. Якщо вони сядуть по однiй
за парту, то двом не вистачить
вiльних парт. Якщо ж дiвчата ся-
дуть по двоє, то двi парти опи-
няться вiльними. Скiльки дiвчат
було i скiльки парт вони зайняли?
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24 Знайдiть довжину i ширину дiлянки прямокутної
форми, якщо її площа дорiвнює 800 м2, а довжина
на 20 м довше ширини.

Розв’яжiть рiвняння:
5m2 + 31m− 28 = 0.

25 Теплохiд пройшов униз рiчкою 150 км i повернувся
назад, затративши на весь шлях 5,5 год. Знайдiть
швидкiсть течiї рiчки, якщо швидкiсть теплохода в
стоячiй водi становить 55 км/год.

Розв’яжiть рiвняння:
2x−2
x+3 − 3x−x

3−x = 5.

26 За пiдрахунками екологiв одна пальчикова батарей-
ка, яка потрапила у смiтник, забруднює 20 м2 землi.
Яку частину площi своєї областi збережуть вiд забру-
днення учнi вашої школи, якщо вiднесуть по однiй
використанiй батарейцi у спецiальний бокс?

Знайдiть вiдношення чисел 420 i
21000

Зауважимо, що анкети опитування розроблено iз використанням шкiль-
них пiдручникiв [1], [3], [4].

Результати констатувального експерименту:
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На дiаграмах пiд «прикладною» задачею розумiємо задачу практичного
змiсту, а пiд «практичною» — математичну модель цiєї задачi.
Висновки

Отже, отриманi результати експерименту дозволяють зробити такi ви-
сновки. Якщо проводити з учнями систематичну роботу, спрямовану на де-
монстрацiю зв’язку математики з життям та формування в них умiнь засто-
совувати математику в реальному життi (позакласнi заходи, упровадження
елементiв прикладної спрямованостi на уроках математики тощо), то це спри-
ятиме, по-перше, зламу установки бiльшостi учнiв «Я не вмiю розв’язувати
задачi практичного змiсту i тому не хочу їх розв’язувати», i по-друге, пiдви-
щить iнтерес учнiв до математики.

Гiпотезу дослiдження пiдтверджено i тому подальшi дослiдження потрi-
бно присвятити розробленню та вдосконаленню наявних методичних розро-
бок, спрямованих на реалiзацiю прикладної спрямованостi шкiльного курсу
математики.
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Solution of the Tasks of the Practical Content as an Effective
Method for Implementation of the Applied Direction of the School
Course of Mathematics in the Modern School

The article emphasizes the actualization of the applied direction of the school
course of mathematics, and, accordingly, the expediency of forming students’ abi-
lities to apply mathematics in real life, which is connected with the reformation of
the education system in Ukraine; the main stages of the study, during which the
pupils’ inclination to solve tasks of practical content was experimentally checked.

Keywords: task of practical content, school mathematics course, mathemati-
cal model, experiment, teacher, student.
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