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ВСТУП 

Математична освіта є важливою складовою загальноосвітньої 

підготовки школярів. Місце математики в системі шкільної освіти 

визначається її роллю в інтелектуальному, соціальному і моральному 

розвитку особистості, розумінні будови і використанні сучасної техніки, 

розвитку економіки, інформаційно-комунікаційних технологій, сприймання 

наукової картини світу і сучасного світогляду. Математика є опорним 

предметом при вивченні суміжних дисциплін, тому без належної 

математичної підготовки неможлива повноцінна освіта сучасної людини. 

Вирішальне значення для системи шкільної освіти має формуючий вплив 

предмета математики на особистість школяра. Ідеться, насамперед, про 

розвиток мислення і логічного мислення зокрема, просторових уявлень і 

уяви, алгоритмічної та інформаційної культури, творчості, уваги, пам’яті, 

позитивних якостей особистості та рис характеру, емоційно-вольової 

сфери.[18, с.3] 

Традиційно розв’язування різного виду задач вважалось і предметом 

навчання математики, і ефективним засобом формування математичних 

знань і вмінь, інтелектуального розвитку і виховання учнів. Розв’язування 

текстових (сюжетних) задач займає значне місце в традиційному курсі 

шкільної математики. Ці задачі добре розвивають мислення, кмітливість, 

винахідливість учнів, сприяють підсиленню прикладної спрямованості 

навчання математики.  

У пояснювальній записці навчальної програми з математики [27, с 5], 

зазначено, що вивчаючи математику, старшокласники мають усвідомити, що 

процес її застосування до розв’язування будь-яких задач розподіляється на 

три етапи: 1) формалізація (перехід від ситуації, описаної в задачі, до 

формальної математичної моделі цієї ситуації, і від неї — до чітко 

сформульованої математичної задачі); 2) розв’язування задачі у межах 

побудованої моделі; 3) інтерпретація одержаного розв’язання задачі та 

застосування його до вихідної ситуації. Основним засобом для ознайомлення 
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учнів із моделюванням є розв’язування сюжетних задач, які в свою чергу є 

текстовими моделями проблемних ситуацій, що можуть зустрітися в 

людській практичній чи професійній діяльності.   

Тому у сучасній школі до традиційних цілей використання текстових 

задач як основної форми закріплення теоретичних знань та їх застосування 

на практиці, як засобу для розвитку мислення та кмітливості, підтримання 

постійного інтересу до математики (як до навчального предмета так і до 

самого процесу навчання), як допоміжного чинника в здійсненні різних 

аспектів виховання та професійної орієнтації учнів приєднується мета з 

формування за їх допомогою вмінь математизувати ситуації під час 

дослідження різних явищ природи і суспільства. [18, с.4] 

Сучасні вимоги суспільства до посилення інтелектуального розвитку 

учнів, існуючі недоліки у навчанні розв’язуванню текстових задач зумовили 

вибір теми дипломного дослідження „Роль і місце текстових задач у процесі 

навчання математики в старшій профільній школі”.  

Об’єктом дослідження є навчання математики в старшій школі. 

Предмет дослідження –навчання учнів розв’язуванню текстових задач в 

старшій школі. 

Мета дослідження – теоретичне обґрунтування і розробка методики 

розв‘язування текстових задач в старшій школі. 

Для досягнення поставленої мети були поставлені такі завдання:  

- проаналізувати психолого-педагогічну, науково-методичну та 

навчальну літературу з проблеми дослідження, стан навчання учнів 

розв’язуванню текстових задач в старшій школі;  

- виокремити типові уміння учнів для формування математичної 

компетентності старшокласників у навчанні розв‘язувати текстові 

задачі; 

- дослідити можливості застосування різних методів, засобів навчання 

розв’язуванню текстових задач з урахуванням передового досвіду 

вчителів, вимог і умов навчання математики в школі. 
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Для розв’язання поставлених завдань використано такі методи 

дослідження: 

- теоретичні – аналіз психолого-педагогічної та навчально-

методичної літератури з проблеми дослідження, аналіз шкільних програм, 

календарних, тематичних планів учителів математики, підручників і 

навчальних посібників з математики, аналіз та обробка результатів 

педагогічного експерименту; 

- емпіричні – спостереження, анкетування учнів, тестування, 

бесіди з учителями та учнями, педагогічний експеримент (констатувальний, 

формувальний), систематизація та узагальнення фактичного матеріалу 

дослідження. 

Наукова новизна та практичне значення одержаних результатів 

дослідження полягає в тому, що:  

- виділено методи, форми і засоби організації процесу розв‘язування 

текстових задач в старшій школі, що описані в методичній 

літературі; 

- визначено типові уміння учнів для формування математичної 

компетентності старшокласників у навчанні розв‘язувати текстові 

задачі; 

- виокремлено методичні рекомендації щодо формування знань та 

умінь учнів розв‘язувати текстові задачі; 

- матеріали і висновки дослідження можуть бути використані 

вчителями математики та студентами-практикантами для 

удосконалення організації навчального процесу з математики. 

Основні результати доповідалися й обговорювалися на засіданні 

кафедри алгебри і методики навчання математики. Дослідницько-

експериментальна робота проводилась. 

Робота складається з вступу, двох розділів, висновків до кожного 

розділу, загальних висновків та списку використаних джерел. 
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