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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ СВІДОМОГО НАВЧАННЯ 

МАТЕМАТИКИ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДУ ДОЦІЛЬНИХ ЗАДАЧ: 

НА ПРИКЛАДІ ВИВЧЕННЯ ПОКАЗНИКОВОЇ ФУНКЦІЇ ТА ЇЇ 

ВЛАСТИВОСТЕЙ В КУРСІ АЛГЕБРИ І ПОЧАТКІВ АНАЛІЗУ 

Анотація.  Робота присвячена дослідженню особливостей використання 

методу доцільних задач з метою організації свідомого навчання математики, 

підвищення рівня математичної культури та посилання прикладного змісту шкільного 

курсу алгебри і початків аналізу. У роботі розглянуто позитивні сторони методу 

доцільних задач та вказано на можливі недоліки використання на практиці даного 

методу. Наведено зразки задач прикладного змісту, які доречно використовувати на 

різних етапах вивчення теми «Показникова функція та її властивості». Наголошується 

на актуальності використання прикладних задач для більшого вмотивування вивчення 

теоретичного матеріалу та полегшення сприйняття і свідомого розуміння теми. 

Ключові слова: свідоме навчання математики, метод доцільних задач, 

показникова функція, прикладні задачі. 

Abstract. The work is devoted to the study of the peculiarities of the use of the 

method of expedient problems for the purpose of the organization of conscious teaching of 

mathematics, the increase of the level of the mathematical culture and references to the 

applied content of the school course of algebra and the beginnings of analysis. In the work the 

positive aspects of the method of expedient problems are considered and the possible 

disadvantages of using this method in practice are pointed out. The samples of the tasks of 

applied content which are appropriate to the use at different stages of the study of the topic 

"Exponential function and its properties" are given. It is emphasized on the relevance of the 

use of the applied tasks for the better motivation of the study of theoretical material and 

facilitating perception and conscious understanding of the topic. 

Keywords: conscious teaching of mathematics, method of expedient problems, 

exponential function, applied problems. 

 

Вступ. Математика як окрема галузь є основою для вивчення предметів 

природничого циклу, широко застосовується в соціально-економічних науках, 

медицині, будівництві, інженерних науках тощо. Математичний інструментарій 

також використовується в різних сферах життєдіяльності суспільства. Саме тому 

вміння застосовувати математичні знання на практиці є важливою і необхідною 

умовою входження в доросле життя випускника загальноосвітньої школи, 
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незалежно від того чи пов’язуватиме він своє подальше професійне становлення 

із більш глибоким вивченням математики чи ні.  

У всесвітньому дослідженні якості освіти PISA-2018 Україна посіла з 

математики 43 місце. Серед причин несформованості вмінь українських учнів 

використовувати здобуті на уроках математики знання та навички в реальному 

житті, тобто застосовувати математику до розв’язування прикладних і практико-

орієнтованих задач, науковці і методисти називають напротивагу нашій 

математичній освіті у школах закордоном широке використання методу 

«навчання на задачах»  або «навчання через задачі», що визначається перш за 

все тим, що «значна увага приділяється розкриттю ролі математики у вирішенні 

практичних завдань у різних сферах діяльності людини і розумінню учнями 

змісту понять та методів математики, розробці різних стратегій щодо вирішення 

задач, пов’язаних з соціальними та професійними ситуаціями; допомозі учням у 

розвитку вміння використовувати математику в різних контекстах і бачити її 

значення для індивідуума та суспільства» [ 4, с. 33]. 

Метод «навчання через задачі» (у методичній літературі можна зустріти 

ще й такі назви – «навчання шляхом розв’язування задач» та «навчання на 

задачах») пов’язують з ідеями угорського (в деяких джерелах вказано 

американський) математика Д. Пойа, хоча ця ідея навчання на задачах не є 

новою в методиці математики. Так, ще наприкінці XIX ст. С. І. Шохор-Троцький 

запропонував один з перших методів свідомого навчання, який назвав – метод 

доцільних задач. Відповідно до його ідей у центрі вивчення математичних 

розділів ставилася задача, яка допомагала розпочати урок, вводити нові поняття, 

а також узагальнювати та закріплювати матеріал. Розв’язуючи задачу, 

прикладного змісту, яка передує поясненню матеріалу, учні проявляють 

зацікавленість до теоретичного матеріалу та активніше працюють на уроках, 

щоб розширити свої знання. Використання прикладних задач одразу після 

вивчення нового теоретичного матеріалу допомагає не тільки закріпити на 

практиці нову теорію, а й продовжує підтримувати сталу зацікавленість у 

вивченні математики. Серед методистів поширена думка, що метод доцільних 

задач слід використовувати найкраще під час вивчення математики в основній 

школі [1]. 

Метою роботи є вивчення ідей МДЗ (методу доцільних задач) 

С. І. Шохор-Троцького та з’ясування можливостей його використання в старшій 

профільній школі під час вивчення показникової функції та її властивостей з 

метою активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів, підвищення рівня 

математичних знань і практичних умінь старшокласників використовувати 

математичні знання для розв’язування задач прикладного змісту, 

тобто  посилення прикладного спрямування курсу алгебри і початків аналізу. 
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Виклад основного матеріалу. Процес вивчення математики є досить 

складним та не приносить бажаних результатів, якщо учні не розуміють для чого 

вони вивчають теоретичний матеріал, тому актуальною у всі часи була проблема 

пошуку методів, які б наблизили математичну теорію до потреб практики. 

Крім загальновідомих методів навчання в педагогіці, існують і 

специфічні методи навчання, характерні саме для вивчення шкільного курсу 

математики. Одним з таких є МДЗ, який запропонував  С. І. Шохор-Троцький 

 Семен Ілліч Шохор-Троцький – уродженець Кам’янець-Подільська, який 

закінчив Херсонську гімназію, навчався в різних університетах, а саме 

Берлінському та Гейдельберзькому університетах, де займався математикою, 

фізикою та педагогікою. Мав звання домашнього вчителя.  Він одних з перших 

почав займатися реформою математичної освіти. Написав багато наукових 

праць, в основі яких лежать принципи необхідності узгодження навчального 

матеріалу з науковим матеріалом, враховуючи особливості психології дітей. 

Можна виділити деякі головні його твори: «Методика арифметики з доданням 

збірника вправ з арифметики для учнів» (1886), «Чому та як вчити на уроках 

арифметики» (1899), «Наочність і наочні приладдя при вивченні арифметики» 

(1904), «Геометрія на задачах. Книга для учнів» (випуски 1—2, 1909), 

«Геометрія на задачах. Книга для вчителя» (1913) та інші. Більшість праць 

присвячено арифметиці. Вважав необхідним для побудови курсу математики 

підбір методично підібраних задач і вправ, а не пояснення вчителя та текст 

підручника. 

Ідеї свого методу він виклав і до вивчення курсу геометрії в книзі 

«Геометрія в задачах», яка має два видання для учнів та вчителів. В передмові до 

книги написано: «Учні в цьому курсі займаються переважно розв’язуванням 

задач. Теореми вони доводять тільки ті, які не є очевидними і не потребують 

надто тонких міркувань. До доведення очевидних теорем учні можуть 

звертатись тільки у випадку їх особливого інтересу до самого процесу 

доведення. Але це залежить і від складу класу, і від такту вчителя». Автор 

пропонував ставити учня у такі умови, «при яких він міг би бути не лише 

свідком, а й, по можливості, активним учасником цього винаходу», радив «не 

викладати математику, а навчати її всіма доступними вчителю і доцільними для 

учнів способами»[8, с. 4]. 

Отже, метод доцільних задач полягає в тому, що задачі є вихідним 

пунктом роботи на будь-якому етапі навчання. Задачею починається вивчення 

будь-якої теми, що забезпечує мотивацію вивчення теоретичного матеріалу. 

Задачі потрібні (особливо прикладного змісту) під час вивчення теми, а також 

під час узагальнення та систематизації знань наприкінці теми . 
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Сутність методу доцільних задач полягає в наступному: з боку вчителя – 

в побудові системи доцільно дібраних задач, розв’язання яких пов’язані і 

спрямовані на вирішення проблемної ситуації; зі сторони учня – у вирішенні 

сформульованої проблемної ситуації; учитель допомагає учням у ході 

розв’язування задач. 

Даний метод допомагає: краще зрозуміти мету уроку; вдало провести 

мотивацію; полегшити вивчення матеріалу; уникнути формалізму в знаннях; 

забезпечити розуміння корисності матеріалу; підбити підсумки уроку.  

Метод буде більш ефективним, якщо його поєднувати з використанням 

комп’ютерних технологій. 

За державним стандартом базової середньої освіти, метою математичної 

освітньої галузі є розвиток особистості учня через формування математичної 

компетентності у взаємозв’язку з іншими ключовими компетентностями для 

успішної освітньої та подальшої професійної діяльності впродовж життя, що 

передбачає засвоєння системи знань, удосконалення вміння розв’язувати 

математичні та практичні задачі; розвиток логічного мислення та психічних 

властивостей особистості; розуміння можливостей застосування математики в 

особистому та суспільному житті[1]. 

Проведене дослідження показало, що автори шкільних підручників 

математики для 5-6-х класів використовують МДЗ для виведення правил 

виконання дій з десятковими і звичайними дробами, введення від’ємних чисел та 

вивчення властивостей арифметичних дій з ними тощо.  

У шкільній практиці вчителі, враховуючи необхідність формувати і 

розвивати в учнів компетентності відповідно до виділених НУШ наскрізних 

ліній, мотиваційні задачі переформульовують у вигляді практико-орієнтованого 

завдань, під час розв’язування якого в учнів буде розвиватися підприємливість і 

фінансова грамотність, ініціативність і математична компетентність. Наприклад, 

це можна зробити так.   

 Вчитель: До нас звернулись за допомогою власник нового будинку, 

який вирішив розмалювати фасад будинку (одну із стін, де немає вікон). Для 

цього йому необхідно цю стіну пофарбувати білим кольором, щоб краще 

виглядав малюнок. Він виміряв розміри стіни, яка має форму прямокутника: 

ширина (висота) 2,9 м, а довжина 4,3 м. Щоб не витрачати зайвих грошей, треба 

визначити, банку фарби якого мінімального об’єму доцільно купити. На кожній 

банці вказується на яку площу поверхні її вистачає. Допоможемо власнику. Що 

для цього нам треба знайти? 

Учень: Площу стіни. 

Вчитель: Форму якої геометричної фігури має стіна? 

Учень: Прямокутника. 
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Вчитель: Як знаходимо площу фігури прямокутної форми? 

Учень: Довжину прямокутника треба помножити на ширину. Тобто треба 

помножити 2,9 м на 4,3м.  

Вчитель: Правильно. Довжина і ширина стіни виражені десятковими 

дробами, а ми вміємо множити такі числа? 

Учень: Ні. Вміємо множити лише натуральні числа. 

Вчитель: Зведемо задачу до множення натуральних чисел. Виразимо 

довжину і ширину в таких одиницях, щоб одержати натуральні числа. Запишемо 

їх у дециметрах. 1 м =  10 дм, то 2,9 м =  29 дм, а 4,3 м =  43 дм. 

 29 дм ∙ 43 дм = 1247 дм2. Оскільки, 100 дм2 = 1 м2, то 1дм2 =
1

100
м2. 

1247 дм2 =
1247

100
 м2 = 12,47 м2. Тепер власник будинку може 

розрахувати скільки фарби купувати. 

Розглянемо наші дії:  2,9 ∙ 4,3 = 12,47. Скільки десяткових знаків 

містить кожний із множників? А скільки їх у добутку? Це не випадково, а це 

правило: 

у результаті множення двох десяткових дробів після коми буде стояти 

стільки десяткових знаків, скільки їх у двох множників разом. Його можна 

записати у вигляді наступних кроків. 

Щоб перемножити два десяткових дроби, потрібно: 

1) не зважаючи на коми, виконати множення цих чисел як натуральних; 

2) у добутку виокремити праворуч комою стільки десяткових знаків, 

скільки їх мають обидва множники разом. 

У підручниках математики 5-6-х класів найбільше таких мотиваційних 

задач у Н. А. Тарасенкової та О. С. Істера.  

Серед підручників алгебри для 8 і 9 класу можна виділити підручники 

авторського колективу під керівництвом Н. Прокопенко, де кожна тема 

починається з задачі, яка називається актуальною і подається до неї розв’язання 

з коментарями. Більшість означень даються використовуючи ці задачі.  

У вітчизняних підручниках з алгебри і початків аналізу задачі 

прикладного змісту, які демонструють застосування теорії, що вивчається, як 

правило, розміщуються після вивчення теми у розділах «виявіть свою 

компетентність», тобто наприкінці тем. 

Мотиваційні задачі використовуються і у сучасних закордонних 

підручниках. Якщо звернутися до шведського навчального посібника «Matte till 

1000 ÅR 9 Lärobok» авторів Lars-Eric Björk, Christina Björksten,  Hans Brolin, то 

можна помітити, що там поступово збільшуються можливості учнів до 

реального розуміння математики. Кожен розділ складається з ряду підрозділів, 

які починаються з цікавої проблеми або задачі з реального життя. Бельгійські 
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підручники з математики діляться на чотири кольорові частини. Помаранчева 

частинка - цікаві факти, пояснення, застосування в житті цієї теми. Синя - 

пояснення матеріалу. Коричнева - використання електронних таблиць, методи 

розв’язування завдань та різні графіки з певної теми. Зелена - вправи. 

На нашу думку, з огляду на ідеї НУШ, використання МДЗ сприятиме 

більш свідомому засвоєнню теоретичного матеріалу та посилить прикладне 

спрямування шкільної математичної освіти. Зокрема, цей метод доречно 

використовувати під час вивчення функціональної лінії в старшій школі, адже 

функція є одним з основних математичних понять, що виражає залежність між 

змінними величинами і використовується  у фізиці, хімії, біології, соціології, 

економіці і т.п. Графіки функцій широко використовуються в різних сферах 

діяльності людей.  

У своєму дослідженні ми розглянули можливості використання МДЗ під 

час вивчення показникової функції та її властивостей в 11 класі.  

Відповідно до загальної методичної схеми вивчення окремих видів 

функцій [6, c.236] на першому етапі відбувається мотивація вивчення нового 

виду функції. Мотивація до навчання – це один з важливих елементів уроку, 

тому учням краще показати прикладний характер теми та зв’язок з іншими 

предметами, ніж просто розповідати про важливість даної теми та про задачі, які 

зустрічаються під час ЗНО. Мотивацію варто проводити за допомогою розгляду 

прикладів різних залежностей, що приводять до даного виду функції.  

Для показникової функції у вітчизняних підручниках використовують 

задачі на радіоактивний розпад чи задача про розмноження бактерій або задача 

про приріст населення [ 3, 6]. 

Для нашої країни, після Чорнобильської катастрофи, актуальними є 

питання про радіоактивний розпад речовин: через скільки років уражена 

територія буде придатною для життя? Тому можна перед введенням означення 

показникової функції навести тексти цих задач, а розв’язати згодом з 

використанням калькулятора.  

Задача 1. Під час аварії на АЕС у 1986 році, в реакторі було 4 кг 

стронцію (число вигадане). Необхідно визначити, яка буде маса стронцію в 2026 

році, якщо період напіврозпаду 28,8 років. 

Розв’язання.  

Визначимо скільки мине років на дану дату: 2026 − 1986 = 40 (років). 

Використаємо формулу закону радіоактивного розпаду 𝑁 = 𝑁0 ∙ 2
−
𝑡

𝑇. 

𝑁 = 4 ∙ 2
−
40

28,8 = 4 ∙ 2−1,3(8) = 22−1,3(8) = 20,6(1) ≈ 1,516 (кг). 

Тобто, досить велика величина, і розпад ще продовжується. 
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Задача 2. Через який час після аварії кількість радіоактивних атомів 

урану зменшиться у 64 рази? Період піврозпаду 𝑇 = 4,5 ·  109 років. 

Розв’язання. 

Радіоактивний розпад описує формула 

𝑁 = 𝑁0 ∙ 2
−
𝑡

𝑇; 
𝑁0

𝑁
= 2

𝑡

𝑇; 

2
𝑡

𝑇 = 64; 2
𝑡

𝑇 = 26; 
𝑡

𝑇
= 6; 𝑡 = 6𝑇 = 6 ∙ 4,5 ·  109 = 2,7 ∙ 1010 (років). 

Показникова функція широко використовується і в економіці. 

Задача 3. Вкладник поклав на рахунок в банк 12000 грн. Яка сума буде у 

нього через 5 років, якщо відсоткова ставка 7% річних?  

Розв’язання. 

Задачу можна розв’язати використовуючи формулу складних відсотків 

𝑆𝑛 = 𝑆 ∙ (1 +
𝑝

100
)
𝑛

, де 𝑆 – початкова сума, яку вносить вкладник, 𝑆𝑛 – сама, яку 

отримає вкладник через 𝑛 років, 𝑝 – відсоткова ставка. 

𝑆𝑛 = 12000 ∙ (1 +
7

100
)
5

= 12000 ∙ 1,075 = 16830,62 (грн) 

Відповідь: 16830 грн 62 к. 

Після порівняння формул, що використовуються для розв’язування цих 

задач, вводить означення показникової функції функції 𝑦 = 𝑦0𝑎
𝑥 та 

з’ясовуються призначення і межі зміни параметрів, що входять до формули. 

Після введення означення функції за методичною схемою вивчення 

окремих видів функцій йде побудова по точках графіка функції і «читання» по 

ньому властивостей функції [6, c.236]. Ми пропонуємо побудову графіка 

показникової функції вигляду 𝑦 = 2𝑥 пов’язати з наступною задачею. 

Задача 4. У наш час постійно збільшується швидкість та обсяг 

інформації, яку можна дізнатися. Зростання кількості доступних даних 

призводить до інформаційного буму. І стверджують, що кількість інформації 

подвоюється кожні десять років.  

Розв’язання у вигляді бесіди вчителя. Спробуємо побудувати графік 

залежності, що подана в умові. Нехай в деякий початковий рік обсяг інформації 

приймемо за одиницю та відкладемо на осі ординат (вертикальній осі). По 

горизонтальній осі за одиницю візьмемо десяток років в порядку рівномірного 

зростання, за законом арифметичної прогресії: одне, два, три десятиріччя. 

Значення функції відкладуться над ними, кожного разу, зростаючи вдвічі, - за 

геометричною прогресією: два, чотири, вісім, шістнадцять і т.д. (Рис. 1).  



 

 

Студентські фізико-математичні етюди, 2022, № 22 
 

 
 

 

 

128 

 
Рис. 1. 

Але ж до цього потік інформації теж зростав вдвічі, тому будуючи графік 

вліво, будуємо в порядку спадання – удвічі з кожним кроком. З’єднуючи всі 

точки одержимо графік функції (Рис. 2), формула якої має вигляд 𝑦 = 2𝑥 і яку 

називають показниковою. 

 
Рис. 2. 

За побудованим графіком визначаємо властивості показникової функції 

за умови, що основа більша за одиницю. 
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Для вивчення властивостей функції з основою меншою за одиницю 

пропонуємо наступну задачу. 

Задача 5.  У лабораторії є 1000 скляних пробірок. Відомо, що кожної 

години, під час проведення дослідів, частина пробірок стає непридатною для 

подальшого використання (близько 3%). Необхідно записати кількість пробірок, 

що залишиться до моменту часу t, у вигляді функції. 

 Розв’язання 

Позначимо кількість пробірок, що залишиться до моменту часу t, буквою 

y. Тоді за умовою задачі одержимо 𝑦 = 1000 ∙ 0,97𝑡. 

Побудуємо графік цієї функції (Рис. 3) 

 
Рис. 3. 

Можемо знайти декілька значень функції у: 

1) Якщо t = 1, то 𝑦 = 970; 

2) Якщо t = 5, то 𝑦 = 859; 

3) Якщо t = 10, то 𝑦 = 737 і т. д. 

Тобто, функцію кількості пробірок, що залишиться до моменту часу t, 

можна записати 𝑦 = 1000 ∙ 0,97𝑡. 

Зауваження. Особливістю цієї задачі є те, що в умові не дається готова 

формула, за якою описується процес, а її потрібно скласти. Таким чином ця 

задача є новим етапом навчання учнів математичному моделюванню, коли учні 

не тільки працюють з готовими формулами, але й складають їх за описами 

певних явищ чи процесів. 

На четвертому етапі вивчення властивостей окремого виду функції, коли 

властивості даної функції застосовують до розв’язування рівнянь, нерівностей та 

власне прикладних задач, пропонуємо розглядати наступні задачі. 
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Наприклад, такі економічні задачі будуть корисними для набуття 

навичок розв’язування показникових рівнянь, а також для можливості 

практичного ознайомлення з деякими економічними поняттями та термінами. 

Задача 6. За який строк окупляться інвестиції в сумі 100 тис. грн., взятих 

в кредит, якщо відсоток, який треба виплачувати за кредит кожного року, 

складає 10%, а прогнозований прибуток дорівнює лише 20 тис. грн. на рік. 

Розв’язання 

Математичною моделлю є рівняння 20𝑡 = 100 ∙ (1 + 0,1)𝑡, де t – роки. 

Графічно розв’яжемо рівняння 𝑡 = 5 ∙ (1 + 0,1)𝑡 = 5 ∙ 1,1𝑡. 

 
Рис. 4. 

З Рис. 4 видно, що інвестиції взяті в кредит за такими умовами, не 

окупляться ніколи. 

Задача 7. За який строк окупляться інвестиції в сумі 100 тис. грн., взятих 

в кредит, якщо відсоток, який треба виплачувати за кредит кожного року, 

складає 15%, а прогнозований прибуток дорівнює лише 40 тис. грн. на рік. 

Розв’язання 

Математичною моделлю є рівняння 40𝑡 = 100 ∙ (1 + 0,15)𝑡, де t – роки. 

Графічно розв’яжемо рівняння 𝑡 = 2,5 ∙ (1 + 0,15)𝑡 = 2,5 ∙ 1,15𝑡. 
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Рис. 5. 

З Рис. 5 видно, що інвестиції, взяті в кредит за таких умов, окупляться 

через 5 років. 

Зауваження. Під час розв’язування задач 6 і 7 корисно використати ІКТ 

(наприклад, графічний калькулятор).  

Задачі на використання показникової функції цікаві не лише в 

економічного, фізичного чи біологічного сюжетів. Можна навести цікавий 

приклад з літератури.  

Так, властивості показникової функції допомагають пояснити дії у 

романі Жуля Верна «Матіас Шандор» силача Матіфу, який здійснив багато 

подвигів. Розглянемо один з них: «Готувався спуск на воду корабля. І саме в цей 

момент до гавані влетіла яхта, яка неминуче врізалася б у корабель, якби з 

натовпу не вибіг чоловік, який з усієї сили вперся в землю ногами і вчепився в 

трос, що утримував корабель, щоб затримати спуск. Поблизу стояла гармата. 

Сміливець швидко накинув на неї трос і з нелюдським зусиллям утримував його 

10 секунд, поки трос не лопнув. Але цих 10 секунд було досить, щоб яхта 

проскочила повз корабель — зіткнення не сталося»[7]. 

Чи могла з цим справитися звичайна людина? Щоб пришвартувати 

корабель, з нього кидають канат і людина, яка знаходиться на пристані, обмотує 

його навколо стовпа. Сила тертя між канатом і стовпом утримує судно. 

Залежність між силою F, що утримує корабель, та прикладеною силою F0 можна 

задати формулою 𝐹 = 𝐹0 ∙ 𝑘
𝑛, де 𝑛 – кількість витків, 𝑘 – коефіцієнт тертя, який 

залежить від матеріалу з якого зроблено канат та стовп. «Наприклад, коли канат 
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—з конопель, а стовп залізний, то 𝑘 = 2
2𝜋

1,75. Тобто, обернувши канат 3 рази, 

силою 22 Н можна утримувати 40 т»[7]. 

Оскільки, показникова функція описує різноманітні процеси в природі та 

в практичному житті, то наведені нами сюжети задач можна доповнювати. 

Отже, ми розглянули використання задач прикладного змісту на всіх 

чотирьох етапах вивчення властивостей показникової функції і можемо зробити 

наступні висновки. 

Висновки. З теоретичної точки зору метод доцільних задач полягає в 

тому, що задачі є вихідним пунктом роботи у будь–який етап навчання. Серед 

позитивних сторін МДЗ можна виділити, що 

 Метод доцільних задач допомагає краще зрозуміти мету вивчення 

теми і більш вмотивувати вивчення теоретичного матеріалу. 

 МДЗ сприяє полегшенню сприйняття учнями нового матеріалу, а 

розуміння матеріалу, як відомо, полегшує його запам’ятовування. 

 Завдяки МДЗ під час вивчення математики у 5-6-х класах доведення 

тверджень, виведення правил і формул замінюється на розв’язування 

задач. 

До недоліків методу відносимо наступне:  

1. Розв’язування мотиваційних задач, які готують до вивчення 

нового теоретичного матеріалу, сприяє розумінню матеріалу, проте велика 

кількість мотиваційних задач (тобто збільшення обсягу підготовки до 

вивчення теорії), на думку психологів, послаблює бажання учнів його 

запам’ятовувати. Саме тому потрібно під час використання методу 

доцільних задач підбирати мінімальну кількість підготовчих задач та 

використовувати одну і ту саму задачу кілька разів для розкриття різних 

аспектів теми, окремих її деталей. 

2. Не для всіх тем можна підібрати зрозумілу з точки зору 

набутого досвіду учнів мотиваційну задачу. 

При навчанні учнів прикладні задачі відіграють  важливу роль, вони 

дають можливість розвивати мислення та просторову уяву, дають можливість 

зрозуміти, як математика використовується в різних галузях. Використання 

прикладних задач разом із МДЗ може змотивувати вивчення властивостей 

певного виду функцій. Також можна використовувати функціональні залежності 

для розгляду цікавих проблемних задач. МДЗ буде більш перспективним, якщо 

його поєднувати з використанням комп’ютерних технологій.  
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