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ОСНОВНI НАПРЯМИ РЕАЛIЗАЦIЇ
ПРИКЛАДНОЇ НАПРАВЛЕНОСТI КУРСУ МАТЕМАТИКИ

В ОСНОВНIЙ ШКОЛI

Ефективним засобом пiдвищення творчої активностi учнiв на уроках математики є при-
кладнi завдання. У данiй статтi наголошено на актуалiзацiї прикладної спрямованостi
шкiльного курсу математики, на доцiльностi формування в учнiв умiнь застосовувати ма-
тематику в повсякденному життi; визначенi шляхи реалiзацiї прикладної направленостi
на уроках математики в 5 – 9 класах.
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Вступ
Одним iз дiєвих та ефективних засобiв реалiзацiї прикладної спрямова-

ностi курсу математики є використання в навчальному процесi прикладних
задач, якi виникли в iнших галузях, але потребують математичного розв’я-
зання.

Використання прикладних задач пiд час вивчення математики є важли-
вим аспектом свiдомого сприйняття навчального матерiалу учнями, адже са-
ме прикладнi задачi викликають активiзацiю розумової дiяльностi, сприяють
виникненню особистих мотивiв навчання. Задачi, якi мiстять новi вiдомостi
з рiзних життєвих галузей, розвивають iнтерес i допитливiсть.

Проблема забезпечення прикладної направленостi навчання взагалi, ма-
тематики зокрема, без перебiльшення є надзвичайно актуальною. В умовах
радикального реформування освiти в Українi орiєнтованiсть навчання на
дитину, на свiт який її оточує, на її повсякденне життя є найважливiшим
завданням освiти. Людина здатна свiдомо засвоювати насамперед те, що має
або матиме застосування, що пов’язане з її практичною дiяльнiстю. Тому теза
«Математику треба вчити так, щоб вмiти її застосовувати», яку висловлю-
вали вiдомi математики i педагоги, зокрема Г.Фройнденталь, А.Д. Мишкiс,
В.I.Арнольд, є актуальною для вiтчизняної школи як нiколи.
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Прикладна направленiсть шкiльного курсу математики, як проблема яку
треба розв’язати i як мета навчання математицi, зазвучала в «Концепцiї ма-
тематичної освiти 12-рiчної школи» [1], в «Концепцiї профiльного навчання в
старшiй школi» [2], в «Державному стандартi базової середньої освiти: освi-
тня галузь Математика» [3], в програмах з математики для середньої школи
i iнших документах.

В психолого-педагогiчнi й методичнiй лiтературi зустрiчаються рiзнi тра-
ктовки поняття «прикладна направленiсть» i «прикладна направленiсть на-
вчання». Так, наприклад, Ю.М. Колягiним i В.В. Пiкан було дано наступне
означення: «Прикладна направленiсть навчання математики – це орiєнтацiя
змiсту i методiв навчання на застосування математики в технiцi i сумiжних
науках; в професiйнiй дiяльностi; в народному господарствi i в биту». В цьому
означеннi мова йде про навчання, але не вказано об’єкт навчання, тобто кого
навчають. Крiм того, перелiк галузей застосування математики може бути
нескiнченно продовжено. Тому бiльш коректним було б саме таке означен-
ня: «Прикладна направленiсть навчання математики – це орiєнтацiя змiсту i
методiв навчання на застосування учнями математики в позаматематичних
галузях».

Метою статтi є визначення шляхiв вдосконалення математичної пiдготов-
ки школярiв за допомогою реалiзацiї в ходi навчального процесу прикладної
направленостi.

Основна частина
Роль задач в навчаннi математики велика. Бiльше половини навчально-

го часу, вiдведеного на цей предмет, йде на вирiшення задач, практично на
кожному етапi уроку учнi вирiшують рiзноманiтнi завдання. А в класах мо-
лодшого i середньої ланки навiть пояснення теорiї в основному дається через
завдання. Рiшення математичних задач є досягненням всiх цiлей навчання.
Ось чому вони мають велике i багатостороннє значення.

В проаналiзованих пiдручниках математики 5 – 6 класiв значна частина
сучасних сюжетiв задач пов’язана з казковими героями. Це пояснюється тим,
що в цьому вiцi учнi ще не мають достатньо знань з рiзних сфер застосува-
ння математики на практицi та в рiзних галузях науки i технiки. Звичайно
в пiдручниках 5 – 6 класiв є задачi-розрахунки, в основу яких покладено
залежностi мiж величинами, якi часто зустрiчаються в життi, — мiж компо-
нентами руху; мiж цiною, кiлькiстю i вартiстю; мiж продуктивнiстю працi,
часом роботи i одержаною продукцiєю; розрахунки часу; знаходження пери-
метрiв, площ; обчислення витрат рiзних матерiалiв тощо.
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Проте здебiльшого задачi рiзних сюжетiв, що мають однаковi математичнi
залежностi мiж величинами, а отже, i розв’язуються за допомогою однако-
вих математичних моделей, розглядаються вiдокремлено одна вiд одної, без
аналiзу спiльних i вiдмiнних рис, тобто без належної системи.

Пiдручники «Математика 5» та «Математика 6» А.Г. Мерзляк, В.Б. По-
лонський, М.С. Якiр мiстять велику кiлькiсть прикладних задач, серед яких є
задачi пов’язанi з географiєю України, її площею, ресурсами. Але в цих пiд-
ручниках немає практичних задач. Багато тем в пiдручниках пояснюється
спираючись на повсякденне життя людини, зокрема учнiв. Розкривається
необхiднiсть цих знань для подальшого суспiльного життя i навчання.

В пiдручнику «Математика 6» Г.П. Бевз, В.Г. Бевз представлена велика
кiлькiсть задач прикладного характеру. Змiст пiдручника тiсно пов’язаний з
українською мовою, українським побутом, з iсторiєю i географiєю України.
Також в пiдручнику є чимало i загальнолюдського, зокрема пов’язаного з
життям наших сусiдiв, але найбiльше — про українцiв. Автори склали пiд-
ручник таким чином, щоб на уроках математики завдяки ньому можна було
б виховати патрiотичнi почуття українцiв, i при цьому зацiкавити учнiв ви-
вченню цього предмету.

Цi ж автори в своєму пiдручнику «Геометрiя 7» окремо видiляють пра-
ктичнi завдання. Вони не стiльки пов’язаннi з життєвими ситуацiями, скiльки
допомагають учневi краще зрозумiти матерiал що вивчається. При викладен-
нi нового матерiалу автори намагалися пояснити де саме в повсякденному
життi можна зустрiти те що вивчається i де отриманi знання можуть бути
використанi. Але таких пояснень не дуже багато.

У пiдручнику «Алгебра 7» Г.П. Бевз, В.Г. Бевз менше прикладних задач,
але запропоновано новий вид вправ, суть якого полягає в тому, що учням
треба самостiйно скласти задачу, яка вiдповiдає, наприклад, системi рiвнянь.
При розв’язаннi завдань такого типу учнi можуть краще зрозумiти, що кожну
суто математичну задачу можна пов’язати з реальним життям, з побутовою
i професiйною дiяльнiстю. Щоб полегшити завдання такого типу, для учнiв
пропонуються малюнки, використовуючи якi вони i зможуть скласти таку
задачу.

Пiдручники «Алгебра 8» та «Алгебра 9» А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонський,
М.С. Якiр придiляють увагу встановленню мiжпредметних зв’язкiв i форму-
ванню навичок практичного застосування вивченого теоретичного матерiалу.
Ряд завдань побудовано на фактичному теоретичному матерiалi з iнших
шкiльних предметiв, ситуацiях з рiзних сфер економiки й виробництва.
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В пiдручнику «Геометрiя 9» цих же авторiв серед всiх вправ запропо-
нованих учням для розв’язання, окремо видiленi практичнi роботи, якi не
мають жодного зв’язку з життям. Але серед iнших вправ, хоч i не багато,
зустрiчаються дуже цiкавi приклади, якi мають прикладний характер та мiж
предметнi зв’язки.

Таким чином, в навчальних програмах з математики для 5 – 9 класiв
ставиться задача посилення прикладної направленостi курсу математики.
Аналiз пiдручникiв математики 5 – 6 класiв, алгебри 7 – 9 класiв, геометрiї 7
– 9 класiв показав, що в них мiститься достатня кiлькiсть прикладних задач,
мiжпредметних задач. Практичнi роботи майже не представленi. Недостатнє
включення практичних робiт в змiст пiдручникiв i вiдсутнiсть якої-небудь
схеми їх проведення не зробило поки практичну роботу реальним засобом
посилення прикладної спрямованостi.

На основi аналiзу психолого-педагогiчної лiтератури, пiдручни-
кiв та навчальних програм нами були сформульованi основнi напрями
реалiзацiї прикладної направленостi курсу математики в основнiй школi.

1. Використання в процесi навчання прикладних задач.
Це є головний засiб реалiзацiї прикладної направленостi курсу матема-

тики. Прикладними задачами в математицi називають тi задачi, умови яких
мiстять нематематичнi поняття.

Для того, щоб прикладнi задачi дiйсно були для учнiв задачами, а не
вправами, необхiдно, щоб вони вимагали вiд учнiв переформулювання, дови-
значення, носили дослiдницький характер.

Цi задачi, представляючи для учнiв певнi складнощi, активують їх розу-
мову дiяльнiсть. В процесi розв’язання прикладних задач учням необхiдно
долати труднощi рiзноманiтного характеру: їм необхiдно з’ясувати якi па-
раметри можуть впливати на описану в текстi задачну ситуацiю, якi з цих
параметрiв дiйсно впливають на неї i якi з них суттєвi, а також на стiльки
малi, що ними можна знехтувати.

Тому при розв’язаннi прикладних задач необхiдно дуже ретельно обгово-
рювати умову задачi, видiляти кожну з шуканих i даних величин, гiпотезу,
звернути увагу на адекватнiсть математичної моделi, вмiти перевiряти отри-
манi розв’язки на предмет вiдповiдностi з вихiдною ситуацiєю. Всi цi моменти
завжди викликають складнощi у учнiв, а оволодiння ними допоможе засто-
совувати свої знання з математики за її межами.

2. Залучення до змiсту навчального матерiалу практичних робiт.
Практичнi роботи є важливою ланкою мiж практичною дiяльнiстю учнiв

i реалiзацiєю прикладної спрямованостi всього курсу математики. Саме в ходi
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практичної дiяльностi учнi оволодiвають тими знаннями, вмiннями i навичка-
ми, якi можуть бути необхiднi в повсякденному життi. Застосування знань
на практицi є однiєю з найважливiших ланок навчання i в той же час за-
вершальним етапом в процесi оволодiння учнями системою наукових знань,
умiнь i навичок.

В сучаснiй школi практичним роботам не придiляють достатньо уваги.
Хоча такi роботи мають велике виховне i навчальне значення. Проведення
практичних робiт з учнями вносить рiзноманiття в уроки математики; пiд-
вищує активнiсть i самостiйнiсть учнiв на уроцi; сприяє пiдвищенню якостi
знань учнiв з математики; робить абстрактнi теоретичнi положення зрозумi-
лими, доступними, наочними.

Виконання практичних робiт вимагає вiд учнiв вмiння розв’язувати стан-
дартнi навчальнi задачi, iнакше розв’язання стандартної задачi в рамках
практичної роботи веде до невиправданих втрат часу на подолання суто те-
хнiчних складностей i призводить до рiзкого зниженню зацiкавленостi.

Сформулюємо вимоги до вiдбору змiсту практичних робiт, виконання
яких дозволить iнтенсивно формувати прикладнi вмiння i, тим самим, пiдви-
щити прикладну спрямованiсть курсу математики:

• органiчний зв’язок з матерiалом що вивчається;
• змiст практичної роботи повинен бути пов’язаним з життєвим досвiдом

учнiв;
• змiст повинен вимагати переформулювання i довизначення;
• вихiднi даннi в практичнiй роботi не повиннi бути заданi явно;
• змiст практичної роботи повинен бути таким, щоб виконання вимагало

вiд учнiв не математичних дiй;
• змiст практичної роботи повинен вимагати вiд учнiв звернення до мето-

дiв математичного моделювання;
• змiст практичної роботи повинен нацiлювати учнiв на набуття нового

способу практичної дiяльностi для майбутнього її застосування.

Виконання всiх цих вимог повинно сприяти активiзацiї процесу навча-
ння, посиленню iнтересу до вивчення математики, розумiнню її практичної
корисностi.

3. Реалiзацiя в процесi навчання мiжпредметних зв’язкiв.
Мiжпредметнi зв’язки в шкiльному навчаннi є конкретним проявом iнте-

грацiйних процесiв, якi вiдбуваються сьогоднi в науцi i в життi суспiльства. Цi
зв’язки грають важливу роль в пiдвищеннi практичної i науково-теоретичної
пiдготовки учнiв, суттєвою особливiстю якої є оволодiння школярами уза-
гальненим характером пiзнавальної дiяльностi.
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Застосування мiжпредметних зв’язкiв на уроках може вiдбуватися по
рiзному. Це можуть бути iнтегрованi уроки, може бути задачi пов’язанi з
рiзними шкiльними предметами, такi як фiзика, хiмiя i т.д., може бути розпо-
вiдь вчителя або самих учнiв про те, що саме пов’язує конкретне математичне
поняття з якимось з шкiльних предметiв. Наприклад, при знайомствi з гео-
метрiєю учнi вивчають фiгури, кути.

Важливiсть геометрiї, геометричних тiл в природi дуже велика. I живi
приклади можна привести з географiї. На iнтегрованому уроцi для учнiв є
вiдкриттям те, що Пiфагор першим зробив припущення, що Земля – куля.

4. Прикладна спрямованiсть може бути також реалiзована за допомогою
iсторичних i цiкавих фактiв.

На перший погляд може здатися, що iсторiя в викладаннi математики i
її прикладна направленiсть несумiснi один з одним. Однак якщо врахувати,
що бiльшiсть понять класичної математики, якi потрапили в шкiльний курс,
зобов’язанi своїм походженням практицi, то цей зв’язок стає очевидним.

Реалiзовуватися це може за допомогою розповiдi вчителя або учня про
по походження математичного поняття, операцiї, що вивчається, про цiкавi
iсторичнi факти, пов’язанi з ними. Учнiв також можуть зацiкавити iсторичнi
задачi, якi слiд розглядати на уроцi.

Висновки
Прикладнi завдання є важливим засобом навчання математики. З їх допо-

могою учнi отримують досвiд роботи з величинами, осягають взаємозв’язку
мiж ними, отримують досвiд застосування математики до вирiшення реаль-
них життєвих завдань.

Реалiзацiя прикладної направленостi навчання математики є необхiдною
умовою для створення конкретного, доступного, а отже i зрозумiлого для
учнiв навчання. В процесi розкриття взаємозв’язку математики з оточуючим
свiтом, з iншими науками i виробництвом у учнiв формується готовнiсть i
здатнiсть застосовувати математичнi знання в конкретних ситуацiях. Саме
тому в основу викладення математики повинен бути покладений зв’язок з
практичною дiяльнiстю людини.
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Main directions of implementation of the applied directory of the
mathematical course in the basic school

Effective means of improving the students’ creative activity in mathematics
classes are applied tasks. In this article it is emphasized on actualization of the
applied orientation of the school course of mathematics, the expediency of forming
students’ abilities to apply mathematics in everyday life; the ways of realization of
applied orientation on the lessons of mathematics in 5 – 9 classes are determined.
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