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ПРОБЛЕМА НАСТУПНОСТІ У ФОРМУВАННІ УМІННЯ 

РОЗВ’ЯЗУВАТИ ТЕКСТОВІ ЗАДАЧІ УЧНЯМИ 4 ТА 5 КЛАСІВ  
 

На сучасному етапі розбудови національної системи освіти, в основу якої 

закладено компетентнісний підхід, однією з актуальних проблем є забезпечення 

наступності в навчанні. Наукові розвідки дали змогу з’ясувати, що у своїх 

працях вчені розглядають наступність як систему цілеспрямованих і 

різноманітних психолого-педагогічних дій, як інструмент, що дозволяє 

проникнути до суті дидактико-методичних проблем, досліджувати й керувати 

багатостороннім процесом навчання тощо. А. Богуш доведено, що наступність 

може бути досягнута завдяки відповідності способу навчання віковим 

особливостям дітей. О. Дубинчук охарактеризувала наступність як опору на 

пройдене для послідового формування знань, умінь і навичок та встановлення 

різноманітних зав’язків не лише між новими, а й попередніми знаннями, як 

елемента цілісної системи. В свою чергу, тільки послідовне здійснення 

наступності надає навчанню перспективний характер, за якого навчальний 

матеріал розглядається не ізольовано від подальшого його детальнішого 

вивчення у школі, а з обов’язковим глибоким орієнтуванням на наступне 

навчання (О. Савченко).   

Однак аналіз наукових досліджень показав, що більшість публікацій 

присвячені вирішенню проблеми наступності між дошкільною та початковою 

освітою, в той час як залишається погано вивченою проблема наступності між 

початковою та основною школою. Методична підготовка майбутніх учителів 

початкових класів зазвичай передбачає докладне вивчення наступності між 

дитячим садком і першим класом. І як показує практика, молодий вчитель в 

цілому не готовий до вирішення проблем адаптації випускника початкової 

школи до умов навчання в 5-му класі. Зокрема, значної уваги потребує 

дотримання принципу наступності під час навчання розв’язування текстових 

задач. Оскільки, вони розглядаються в шкільному курсі математики від 1-го до 

11 (12-го) класу та є засобом формування математичних компетентностей 

учнів. Розв’язування текстових задач дозволяє учням усвідомити необхідність 

оволодіння математичними знаннями, сприяє свідомому та активному 

засвоєнню навчального матеріалу.  
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Проблема забезпечення наступності на різних етапах навчання 

математики розглядається в працях багатьох науковців і методистів. Зокрема, 

Є. Тихеєва та А. Усова досліджували проблему забезпечення наступності у 

вивченні математики між дошкільною та початковою ланками освіти; 

С. Лук’янова, М. Волчаста, О. Дубинчук, Н. Салтановська та С. Скворцова – 

між початковою та базовою середньою освітою; Г. Гордійчук та Р. Гуревич – 

між базовою середньою та профільною середньою освітою. На розкриття 

зв’язку між середньою і вищою освітою присвячено дослідження Т. Колесник. 

Проблему наступності в системі неперервної математичної освіти дослідили 

М. Дідовик, І. Реутова та Л. Тютюн. Зокрема, саме наступність між початковою 

та основною школою в навчанні розв’язування сюжетних (текстових) задач 

досліджено у працях С. Скворцової, С. Лук’янової, Т. Насадюк. 

Нові Типові освітні програми для 3-4 класів істотно відрізняються 

структурою та змістовими лініями. Аналіз змісту цих програм доводить, що 

саме Проект 1 (НУШ 1) передбачає врахування принципів наступності і 

перспективності навчання. 

Також в Типовій освітній програмі НУШ 1 (створена колективом авторів 

під керівництвом академіка НАПН України О. Я. Савченко) виокремлено 

змістову лінію «Математичні задачі і дослідження», яка спрямована на 

формування в учнів здатності розпізнавати практичні проблеми, що 

розв’язуються із застосуванням математичних методів, на матеріалі сюжетних, 

геометричних і практичних задач, а також у процесі виконання найпростіших 

навчальних досліджень [1]. 

Навчальною програмою з математики для 5 класу визначено, що курс 

математики основної школи логічно продовжує реалізацію завдань 

математичної освіти учнів, розпочату в початкових класах, розширюючи і 

доповнюючи ці завдання відповідно до вікових і пізнавальних можливостей 

школярів [2].  
Особливе місце в програмі 5-го класу займають текстові задачі. Вони 

сприяють розвитку логічного мислення, інтуїції, кмітливості. Уміння 

розв'язувати текстові задачі знаходить широке застосування у повсякденному 

житті. Основний метод розв'язання текстових задач у 5-му класі – 

арифметичний. Саме він сприяє усвідомленню залежності між величинами, 

розвитку логічного мислення учнів та готує їх до розв'язування задач 

алгебраїчним методом. 

Під час розв'язування рівнянь вчителю слід пам'ятати, що у 5-му класі 

вони призначені також і для розв'язування текстових задач, що у переважній 

більшості зводяться до нескладних рівнянь. Тому рівняння доцільно 

розв'язувати з метою усвідомлення залежностей між компонентами 

арифметичних дій та формування обчислювальних умінь та навичок. 

Однак в більшості випадків саме з алгебраїчним методом розв’язування 

задач виникають труднощі в учнів 5 класу. Виявляється, що більшість учнів не 

мають елементарного досвіду зі складання рівнянь до задач, не розуміють 

алгоритм розв’язування задач цим методом.  
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Таким чином, слід детально переглянути методичну підготовку майбутніх 

учителів початкових класів та вчителів математики, запропонувати додаткові 

теми під час вивчення методичної системи навчання розв’язування задач. 

Також необхідно докладно опрацьовувати алгебраїчний матеріал у курсі 

математики 4 та 5 класів, у тому числі і алгебраїчний метод розв’язування 

задач, із вчителями-практиками на майстер-класах, семінарах, відкритих 

лекціях та вебінарах. 
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преемственности в процессе обучения решению текстовых задач учениками 

начальной и основной школы. Подчеркнута необходимость совершенствования 

методической подготовки учителей начальной школы и учителей 
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