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ПРОФЕСІЙНО СПРЯМОВАНІ ЗАДАЧІ В КУРСІ МАТЕМАТИКИ ПТНЗ 
 
У статті з’ѐсовуютьсѐ сутність понѐттѐ «мотиваціѐ» та підкресляютьсѐ 

важливість виділеннѐ етапу мотивації в структурі кожного уроку. Описано способи 
покращеннѐ мотивації навчальної діѐльності учнів ПТНЗ шлѐхом застосуваннѐ 
професійно спрѐмованих задач на уроках математики. Автор обґрунтовую 
необхідність розробки збірників професійно спрѐмованих задач з математики длѐ 
професій, ѐкі опановуять сучасні учні ПТНЗ. Описую можливості  використаннѐ задач 
із професійним змістом на кожному з етапів уроку. У статті наведено приклади 
таких задач длѐ спеціальностей «кравець-закрійник» та «електромонтер з ремонту 
та обслуговуваннѐ електрообладнаннѐ».  
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Постановка проблеми. Не втрачаю своюї актуальності проблема 

мотивації навчаннѐ математиці в професійно-технічних навчальних 
закладах (ПТНЗ). Отримавши свідоцтво про базову середня освіту, частина 
учнів вступаю до 10 класу, щоб продовжити навчаннѐ в старшій профільній 
школі та здавати ЗНО, інша частина учнів вирішую опанувати певну 
професія в ПТНЗ чи в професійних технікумах, коледжах тощо. Дуже часто 
при цьому учні акцентуять своя увагу на вивченні спеціальних навчальних 
дисциплін, а загальноосвітні предмети, ѐкі теж ю обов’ѐзковими длѐ 
вивченнѐ, сприймаятьсѐ учнѐми ѐк другорѐдні, а можливо й непотрібні. 
Більшість дітей, ѐкі вступаять до ПТНЗ, мали початковий та середній рівні 
навчальних досѐгнень із предметів, що вивчали в базовій школі. Інтерес до 
вивченнѐ такої абстрактної дисципліни, ѐк математика залишаю бажати 
кращого. Відсутність мотивації в своя чергу негативно впливаю на рівень 
успішності учнів. Але ж знаннѐ з математики більшоя чи меншоя міроя 
(залежно від спеціальності) потрібні длѐ виконаннѐ виробничих функцій, 
крім того, на уроках розвиваятьсѐ такі ѐкості, ѐкі знадоблѐтьсѐ ѐк длѐ 
професійної діѐльності, так і в буденному житті (наприклад, логічне 
мисленнѐ, уѐва, пам’ѐть, просторове мисленнѐ, уміннѐ аналізувати та 
узагальнявати тощо). Крім того, післѐ закінченнѐ навчаннѐ в ПТНЗ деѐкі з 
учнів захочуть продовжити навчаннѐ в технікумах чи вищих навчальних 
закладах, де їм знадоблѐтьсѐ базові знаннѐ з математики.  

Діювим способом підвищити мотивація ю демонстраціѐ застосуваннѐ 
знань та вмінь, ѐкі відпрацьовуятьсѐ на уроці, у майбутній професійній 
діѐльності. Навіть зміна в задачі кількох слів на слова, пов’ѐзані з 
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професіюя, вже робить задачу цікавішоя в очах учнів. На сьогоднішній 
день учні ПТНЗ вивчаять математику за підручниками длѐ загальноосвітніх 
шкіл рівнѐ стандарт. Жоден з таких підручників не може вмістити достатня 
кількість професійно спрѐмованих задач длѐ різних професій, ѐким 
навчаять у ПТНЗ. Тому перед викладачем стоїть проблема підбору таких 
задач длѐ кожної спеціальності, ѐку опановуять учні.  

Аналіз актуальних досліджень. Дослідженнѐм мотивації навчальної 
діѐльності учнів загальноосвітньої школи займалисѐ М. Алексююва, 
Б. Ананьюв, С. Заняк, І. Зимнѐѐ, Г. Костяк, О. Леонтьюв, С. Рубінштейн та ін. 
Проблемам професійної спрѐмованості та міжпредметних зв’ѐзків у 
професійно-технічних навчальних закладах присвѐчені дослідженнѐ Т. 
Альошиної, В. Бермана, М. Вольдмана, Г. Ворковецької, А. Ганжели, Р. 
Гуревича, М. Мироняка, Н. Михайлової, Г. Цибульської та ін. Детальний 
розглѐд задач професійного спрѐмуваннѐ представлено в роботах Г. Балла, 
Ю. Машбицѐ, Д. Толлінгерової, Д. Ельконіна, І. Якіманської та ін. До 
професійно значущих задач, на думку цих психологів, відносѐтьсѐ задачі-
моделі майбутньої професійної діѐльності, задачі, що вимагаять оріюнтації 
на співвідношеннѐ фундаментальних і прикладних знань. При цьому 
прикладні знаннѐ ю основоя виконаннѐ професійної діѐльності [3, 200].  

Мета статті – розглѐнути шлѐхи покращеннѐ мотивації навчаннѐ учнів 
ПТНЗ за допомогоя застосуваннѐ професійно спрѐмованих задач у курсі 
математики ПТНЗ. 

Методи дослідження. Використано загальнонаукові методи: аналіз 
та синтез психолого-педагогічної, наукової і довідкової літератури та 
емпіричні: спостереженнѐ за навчальним процесом.  

Виклад основного матеріалу. Під час навчаннѐ у професійно-
технічних навчальних закладах не можна обійтисѐ навчальними задачами, 
розв’ѐзуваннѐ ѐких не виходить за межі навчальної діѐльності учнѐ, її 
академічної активності. Одним із найбільш ефективних методів подоланнѐ 
цього недоліку навчаннѐ ю використаннѐ типових професійних задач, що 
відповідаять специфіці практики фахівцѐ. За О. Вербицьким, у межах 
навчаннѐ учнів вони повинні виступати ѐк навчально-професійні задачі *1+. 
Професійно спрѐмовані завданнѐ розглѐдаятьсѐ ѐк засіб формуваннѐ 
професійного мисленнѐ учнів та підвищеннѐ мотивації самостійного 
навчаннѐ (В. Андронов, О. Вербицький, Т. Арташкіна та ін.). 

О. Вербицький вважаю, що одним із головних дидактичних засобів 
навчаннѐ, ѐкий активізую навчальну діѐльність студента, виступаю соціальна 
проблемна ситуаціѐ, що вимагаю від студента (учнѐ) продуктивного 
мисленнѐ, узгодженнѐ інтересів, взаюмодії та спілкуваннѐ в умовах 
квазіпрофесійної діѐльності. У процесі такої навчальної діѐльності 
пізнавальний мотив трансформуютьсѐ в мотив професійний *1+. 
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Термін «мотиваціѐ» трактуютьсѐ по-різному. Наприклад, під 
мотиваціюя розуміять застосуваннѐ різних способів формуваннѐ в учнів 
позитивних мотивів і ставленнѐ до навчаннѐ. Як етап уроку її виділѐять 
умовно, бо вона здійсняютьсѐ протѐгом усього занѐттѐ, на кожному з його 
етапів, різними способами залежно від дидактичної мети, логічності 
процесу засвоюннѐ знань, типу уроку. Основними способами мотивації ю: 
показ практичного значеннѐ знань, наведеннѐ цікавих прикладів, 
створеннѐ ситуацій успіху, роз’ѐсненнѐ учнѐм теоретичної значущості 
навчального матеріалу, постановка далеких і близьких перспектив у 
навчанні. До важливих засобів формуваннѐ в учнів мотивів і пізнавальних 
інтересів належать: чітка організаціѐ і логіка процесу навчаннѐ, авторитет 
учителѐ, стиль спілкуваннѐ, залученнѐ учнів до самостійного здобуваннѐ 
знань тощо [7]. Мотиваційний компонент ю важливим психологічним 
чинником організації пізнавальної діѐльності учнів і основноя 
передумовоя осмисленого засвоюннѐ знань і розвитку вмінь *5, 3+.  

Ми поділѐюмо думку І. Курченко, «що етап мотивації обов’ѐзково маю 
бути наѐвним у структурі уроку, оскільки покликаний створити мотиваційну 
готовність учнів, зацікавити їх і стимулявати до пізнавальних дій» *5+. 

Длѐ учнів, ѐкі опановуять різні спеціальності, потрібно підбирати 
завданнѐ й задачі, умови ѐких містѐть професійно значущий матеріал.  

Створеннѐ збірників професійно спрѐмованих завдань стаю задачея 
самих викладачів математики в ПТНЗ. Длѐ того, щоб справитисѐ з таким 
завданнѐм успішно, викладач маю зануритисѐ в контекст кожної зі 
спеціальностей, ѐку опановуять його учні. Важливим при цьому ю 
співпрацѐ з викладачами спеціальних дисциплін та майстрами 
виробничого навчаннѐ. О. Волѐнська зазначаю, що професійно значущий 
матеріал визначаютьсѐ на основі аналізу програм і підручників предметів 
професійного циклу, кваліфікаційних характеристик, змісту і характеру 
праці робітників відповідних професій *4, 16].  

Длѐ деѐких спеціальностей видані раніше збірники задач з математики. 
Наприклад, задачник В. Гусакова і С. Якубовича – длѐ енергетичних професій, 
Л. Гуткіна – длѐ будівельників, Н. Лисинчук, В. Пискунова і Г. Цибульської – 
длѐ майбутніх машиністів кранів, В. Березіна і Л. Березіної – длѐ професійно-
технічних училищ транспортного профіля, Б. Шварцбурда і С. Шварцбурда – 
длѐ машинобудівних спеціальностей, Р. Руднік – длѐ підготовки робітників 
металообробних професій, В. Старікова – длѐ ПТУ агрпромислового 
комплексу *4, 32+. Але, оскільки, у зв’ѐзку зі зміноя характеру економіки, 
зміняютьсѐ склад професій, ѐкі опановуять учні в професійно-технічних 
навчальних закладах, то розробка збірників професійно спрѐмованих задач із 
математики залишаютьсѐ актуальноя. 

Професійно спрѐмовані завданнѐ можна використовувати на різних 
етапах уроку: 
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1. На етапі перевірки домашнього завданнѐ. Крім власне 
розв’ѐзаннѐ задач можна запропонувати учнѐм скласти задачі 
професійного спрѐмуваннѐ з теми, ѐка вивчаютьсѐ, підібрати приклади 
застосуваннѐ навчального матеріалу у своїй майбутній професії й 
оформити у виглѐді презентації чи відео-ролика. 

Наприклад. Завданнѐ длѐ учнів, ѐкі опановуять професія кравець-
закрійник: створити презентація про головні убори, що маять форми тіл 
обертаннѐ (Рис. 1–10). Мета: навчити бачити зв’ѐзок між навчальним 
матеріалом і професіюя.  

                
 

                   
 

                  
 

                         
 

Рис. 1 Рис. 2 

Рис. 3 Рис. 4 

Рис. 5 Рис.6 

Рис. 7 Рис. 8 
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2. На етапі мотивації навчальної діѐльності можливо 

переформулявати умову задачі длѐ створеннѐ проблемної ситуації. 
Наприклад, перед вивченнѐм формули площі поверхні конуса 

запропонувати таку задачу: Скільки матеріалу треба закупити длѐ 
виготовленнѐ основи головного убору длѐ актриси кінофільму, ѐка граю 
середньовічну принцесу (XV століттѐ)? 

Під час обговореннѐ умови учні: 

 згадуять, що улябленим головним убором знаті був еннен; 

 що висота даного головного убору визначаласѐ рівнем знатності 
дами, ѐка його носила і в принцес вона становила 1 метр;  

 припускаять, що потрібно також знати обхват голови актриси; 

 роблѐть висновок, що потрібно знати формулу длѐ обчисленнѐ 
площі бічної поверхні конуса. 

У кінці уроку варто повернутисѐ до задачі та розв’ѐзати її. 
3. На етапі вивченнѐ нового матеріалу. Це дозволить підвищити 

пізнавальний інтерес учнів і показати професійну значущість нових знань, 
навичок та вмінь. 

Наприклад, показати приклади паралельних, перпендикулѐрних, 
мимобіжних прѐмих на об’юктах, із ѐкими пов’ѐзана майбутнѐ професійна 
діѐльність: на проводах длѐ електриків, на викрійках длѐ кравців, на 
флористичних композиціѐх длѐ флористів тощо. 

4. На етапі практичного застосуваннѐ знань, умінь і навичок 
ефективноя буде ѐк індивідуальна, так і групова форми роботи. 

5. На етапі перевірки знань, умінь, навичок використаннѐ завдань із 
професійним змістом дозволить учителя перевірити готовність учнів вико-
ристовувати здобуті знаннѐ длѐ розв’ѐзаннѐ проблем виробничого характеру. 

Наприклад, у кожен варіант завдань длѐ тематичного оціняваннѐ 
вклячати задачі з професійним змістом. Деѐкі з задач, ѐкі можна 
використати, наведені нижче. 

Рис. 9 Рис. 10 
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Приклади професійно спрямованих задач 
для спеціальності «Кравець-закрійник» 

Тема. Площі поверхонь многогранників  
1. Скільки метрів парусини потрібно длѐ виготовленнѐ трьох наметів, 

що маять форму правильної чотирикутної піраміди, ѐкщо сторона її основи 
дорівняю 5,5 м, а апофема – 7,8 м? (На шви і обрізку витрачено 8 % від 
загальної кількості парусини).  

Тема. Площі поверхонь тіл обертаннѐ 
1. Визначте кількість матеріалу, необхідного длѐ виготовленнѐ 

повітрѐної кулі діаметром 10 м, ѐкщо на шви припадаю 2 % від поверхні кулі. 
2. Скільки метрів шовкової матерії шириноя 1 м необхідно длѐ 

виготовленнѐ повітрѐної кулі діаметром 4 м? На з’юднаннѐ та відходи 
додати 10 % *8+. 

3. Діаметр повітрѐної кулі дорівняю 15 м. Яку масу маю її повітрѐна 
оболонка, ѐкщо один квадратний метр матерії (перкалі), з ѐкої її 
виготовлѐять, маю масу 307 г?     

4. Намет ѐкої висоти можна пошити з 6,28 м2 брезенту, ѐкщо він маю 
форму конуса з радіусом основи 1 м? 

5. Скільки квадратних метрів парусини потрібно длѐ виготовленнѐ 
намету у формі конуса, ѐкщо діаметр основи намету маю дорівнявати 7 м, 
а бічні шви мати довжину 3 м 50 см, при чому на шви та обрізки потрібно 
додати приблизно 1,5 м2? 

6. Скільки квадратних метрів тканини потрібно, щоб пошити 
конусоподібний намет висотоя 3 м і діаметром 4,5 м? 

7. Обчисліть скільки метрів тасьми намотано на бабіну у формі 
циліндра, зовнішній діаметр ѐкої дорівняю 44 см, внутрішній діаметр – 6 
см, висота 30 см, товщина тасьми 0,3 см. 

8. На склад в ателью надійшов рулон драпової тканини у формі 
циліндра. При транспортуванні загубивсѐ товарний ѐрлик, на ѐкому 
вказано довжину тканини в рулоні. Провели необхідні виміряваннѐ, 
визначили висоту і діаметр рулона: 90 см і 30 см, товщина тканини 0,2 см. 
Скільки тканини в рулоні? 

Тема. Об’юми тіл обертаннѐ 
1. Каркас намету, обтѐгнутий парусиноя, складаютьсѐ з 4 жердин, що 

утворяять правильну чотирикутну піраміду. Скільки повітрѐ міститьсѐ в 
наметі і скільки метрів парусини потрібно длѐ виготовленнѐ намету, ѐкщо: 

а) висота намету 2,4 м, а відстань між основами кожних двох 
найближчих жердин дорівняю 2 м; 

б) довжина жердини 3,6 м, а площа, ѐку займаю намет, дорівняю 4, 
41 м2? 

Урахувати, що ширина парусини 70 см, і на дно намету її не 
використовували. 
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Приклади професійно спрямованих задач для спеціальності 
«Електромонтер з ремонту та обслуговування електрообладнання» 

Тема. Паралельність прѐмих і площин 
1. Лініѐ електропередач паралельна края проїжджої частини. Що 

можна сказати про взаюмне розміщеннѐ площини дороги і ціюї лінії 
електропередачі?  

2. Провід закріплено на відстані 4 м і 10 м від землі. Знайдіть 
відстань від землі до середини проводу [2]. 

Тема. Перпендикулѐрність прѐмих і площин 
1. Телефонний дріт довжиноя 15 м протѐгнуто від стовпа, на ѐкому 

він прикріплений на відстані 8 м від поверхні землі, до будинку, де його 
прикріпили на висоті 2 м. Знайдіть відстань між будинком і стовпом, ѐкщо 
дріт не провисаю. 

Вказівка: Переформуляйте задачу на геометричну: до площини 
проведено два перпендикулѐри довжиноя 8 м і 2 м. Знайдіть відстань між 
основами перпендикулѐрів, ѐкщо відстань між іншими їх кінцѐми дорівняю 
15 м.  

Інформаційна підтримка: Дві прѐмі, перпендикулѐрні до одніюї і тіюї 
самої площини, паралельні між собоя. Теорема 
Піфагора: квадрат гіпотенузи дорівняю сумі квадратів 
катетів *2+. 

2. Приміщеннѐ маю форму куба з ребром 3 м. 
Знайдіть найкоротшу відстань між точками A і B по 
стінах, стелі або підлозі длѐ економного прокладаннѐ 
електропроводки (рис. 11).  

Вказівка: Розгорніть куб на площину (побудуйте його розгортку) і 
знайдіть найкоротшу відстань між двома точками на площині.  

Інформаційна підтримка: Теорема Піфагора: квадрат гіпотенузи 
дорівняю сумі квадратів катетів *2+. 

3. У книжці на малянку зображено два 
вертикальні стовпи і їх тіні на горизонтальну площину 
(рис. 12). 

За цими даними потрібно знайти положеннѐ 
джерела світла (лампочки, ліхтарѐ) та його «основи» 
(проекції джерела світла на площину). Розв’ѐзати задачу 
та дати відповідь на додаткові запитаннѐ. 

1) Чи істотно, що стовпи вертикальні? 
2) Чи істотно, що площина, на ѐку падаять тіні, горизонтальна? 
3) Чи всі дані, наведені на малянку, ю необхідними? *8+. 
Тема. Координати і вектори 
1. Чому іній або ожеледь іноді обриваять туго натѐгнутий дріт? *2+. 

Рис. 11 

Рис. 12 
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Тема. Многогранники 
1. Приміщеннѐ маю форму куба з ребром 2 м. У кожній вершині куба 

розміщена лампочка. Доведіть, що длѐ того, щоб з’юднати вимикач з усіма 

лампочками, необхідно не менше 38  м проводу. 
2. Потрібно з’юднати стінноя проводкоя вимикач і лампочку в залі 

довжиноя 30 м, а шириноя і висотоя по 12 м (рис. 13). Вимикач 
знаходитьсѐ посередині торцевої стіни на висоті 1 м від підлоги, а 
лампочка – посередині протилежної сторони на висоті 1 м від стелі. Якоя 
найкоротшоя може бути довжина проводки? 

 Вказівка. Розглѐньте розгортку прѐмокутного паралелепіпеда. 

 
Тема. Тіла обертаннѐ 
1. У скільки разів потрібно збільшити висоту циліндричної частини 

ротора, не зміняячи її основу, щоб її об’юм збільшивсѐ в 3 рази? 
2. У скільки разів потрібно збільшити радіус основи, не зміняячи 

висоту, щоб об’юм збільшивсѐ в 3 рази? 
Тема. Площі поверхонь тіл 
1. Поверхнѐ абажура длѐ лампи становить 258 см2. Діаметр нижньої 

основи абажура дорівняю 8,5 см, а довжина кола верхньої – 18, 8 см. 
Визначити висоту абажура *8+. 

Тема. Об’юми геометричних тіл  
1. 25 м мідного проводу маять масу 100,7 г. Знайдіть діаметр дроту 

(густина міді 8,94 г/см3). 
2. Скільки маюмо електродів длѐ електрозварки, ѐкщо їх загальна 

маса 10 кг, а кожен електрод – шматок стального проводу довжиноя 45 см 
і діаметром 6 мм? Густина сталі 7600 г/м3. 

Висновки. Таким чином, розв’ѐзуваннѐ задач із професійним спрѐму-
ваннѐм сприѐю формування мотивації до вивченнѐ математики, розвиткові 
професійно значущих ѐкостей, формування вміннѐ бачити можливості 
застосуваннѐ знань та вмінь з математики при вивченні спеціальних 
дисциплін, виробничого навчаннѐ і в майбутній професійній діѐльності.  
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РЕЗЮМЕ 
Черненко Яна. Профессионально направленные задачи в курсе математики в ПТУ. 
В статье выѐснѐетсѐ сущность понѐтиѐ «мотивациѐ» и подчеркиваетсѐ 

важность выделениѐ этапа мотивации в структуре каждого урока. Описаны 
способы улучшениѐ мотивации учебной деѐтельности учащихсѐ ПТУ путем 
применениѐ профессионально направленных задач на уроках математики. Автор 
обосновывает необходимость разработки сборников профессионально 
направленных задач по математике длѐ профессий, которые осваиваят 
современные учащиесѐ ПТУ. Описывает возможности использованиѐ задач с 
профессиональным содержанием на каждом этапе урока. В статье приведены 
примеры таких задач длѐ специальностей «портной-закройщик» и «электромонтер 
по ремонту и обслуживания электрооборудованиѐ». 

Ключевые слова: мотивациѐ, профессиональнаѐ направленность, 
математика, геометриѐ, задачи, ПТУ. 

 
SUMMARY 

Chernenko Yana. Professionally-oriented problems in the mathematics course of 
vocational schools. 

The article indicates the essense of a concept “motivation” and emphasizes 
importance of highlighting a motivation stage in the structure of each lesson. The author 
mentions that demonstration of application of knowledge and skills perfected during a lesson 
in the future professional activity is an effective method of motivation enhancement.   

The purpose of the article is to consider the ways for enhancement of motivation of 
students in the process of studying in vocational schools through application of 
professionally-oriented problems in the mathematics course in vocational schools. 

Research methods. The author has applied general scientific methods (analysis and 
synthesis of psychological and pedagogical, scientific and reference literature) and empirical 
methods (observing an educational process). 

The article describes methods for enhancement of motivation of the educational 
activity of students of vocational schools through application of professionally-oriented 
problems during mathematics lessons. The author notes that a lecturer should select tasks 
and problems, situations of which contain professionally significant material for pupils, who 
learn different professions. 

Currently, students of vocational schools study mathematics with the use of Standard 
Level student’s books for schools providing general education. None of such books contains a 
sufficient amount of professionally-oriented problems for different professions, which are 
studied in vocational schools. Therefore, a lecturer faces a matter of selection of such 
problems for each specialty learned by pupils.   

The author substantiates the necessity of development of collections of 
professionally-oriented problems in mathematics for professions learned by present students 
of vocational schools. The author highlights that the economic condition change influences 
the change of a list of professions learned by students of vocational schools. The author 
describes opportunities of application of professionally-oriented problems at each stage of a 
lesson. To select such problems, a lecturer should deep in the context of each specialty 
learned by pupils. It is important to collaborate with lecturers of special disciplines and 
masters of vocational training. The article presents examples of such problems for specialties 
“Tailor and cutter” and “Wireman in repair and servicing electrical equipment”.  

Key words: professional direction of mathematics, motivation, mathematics, 
geometry, problem, mathematics in vocational schools.  




