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МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗРОБКИ СИСТЕМИ
ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ
На сучасному етапі реформування системи освіти в Україні гуманістичні цінності освіти
зумовлюють зміну парадигми навчання зі знаннєвої на компетентнісну [1–3]. Тому запровадження
компетентнісного, особистісно орієнтованого і діяльнісного підходів до шкільної математичної освіти є
основним вектором реалізації стратегії національних освітніх реформ.
Компетентнісний підхід до навчання математики в 5 – 11 класах, кінцевим результатом якого є
певні компетентності, сформовані в учнів, має виступати головним орієнтиром розробки системи засобів
навчання математики – підручників і дидактичного супроводу до них [4–7]. При цьому необхідно
виходити з того, що компетентність є особистісним утворенням, яке формується на основі здобутих
знань, досвіду діяльності, вироблених ціннісних орієнтацій, ставлень, оцінок. Компетентність виступає
результативно-діяльнісною характеристикою освіти. Це – спроможність діяти на основі отриманих
знань. Під час створення засобів навчання математики потрібно ураховувати, що предметну математичну
компетентність доцільно формувати на двох рівнях (фактологічному і праксеологічному) та в три етапи
(фактологічному – засобами є традиційні математичні задачі; буферному – засобами є традиційні
прикладні задачі; праксеологічному – засобами є специфічні компетентнісні задачі). Зміст підручників та
дидактичного супроводу до них має забезпечувати рівневе формування в учнів як окремих предметних
компетентностей, так і ключових (загальнокультурних) компетентностей.
У процесі засвоєння і застосування математичних знань, навичок і вмінь закладаються об’єктивні
передумови для збагачення не тільки суто математичного, а й загальнокультурного потенціалу школярів,
створюються широкі можливості для формування й розвитку мислення, пам’яті, уявлень та уяви учнів, їх
наукового світогляду, алгоритмічної, інформаційної та візуальної культури, вмінь встановлювати
причинно-наслідкові зв’язки між окремими фактами, обґрунтовувати твердження, математизовувати
реальні ситуації. За рахунок дидактично виваженої організації навчання математики видається
можливим істотно впливати на розумовий розвиток учнів, формувати позитивні риси особистості,
розвивати розумову активність, пізнавальну самостійність, творчість у навчальній діяльності. Тому зміст
підручників має реалізовувати особистісно орієнтовану модель навчання і центруватися на особистості
учня – навчання має орієнтуватися як на власне математичну освіту, так і на освіту за допомогою
математики, на вироблення якостей мислення, необхідних для адаптації і повноцінного функціонування
людини в сучасному суспільстві, на засвоєння математичного апарату як засобу постановки і розв’язання
проблем реальної дійсності.
Особистісно орієнтований підхід в освіті розуміється авторами як побудова відкритої особистісної
взаємодії у ході навчання, забезпечення умов для особистісного розвитку, розкриття здібностей,
розуміння себе, становлення суб’єктності учня. Це передбачає звертання до суб’єктних проявів
особистості та розуміння її внутрішнього світу. Спрямування навчання в особистісне русло означає його
побудову на методологічних принципах гуманізму, реалізму, діяльності, самоорганізації складних
систем, діалектичного редукціонізму, ціннісно-цільової сутності пізнання, інтегративності, діалогової
взаємодії. Формування позитивної Я-концепції особистості учня як системи усвідомлених і
неусвідомлених уявлень про себе, на основі якої він будує свою поведінку, виступає одним із
центральних завдань особистісно орієнтованого навчання. У зв’язку з цим, особливого значення набуває
створення ситуацій успіху – суб’єктивних психічних станів задоволення учнів наслідками фізичної,
інтелектуальної або моральної напруги. Успіх, який переживає учень неодноразово, активізує приховані
можливості особистості, спрямовує його на перетворення та реалізацію духовних сил. І цьому
якнайбільше сприяють підручники як головні засоби навчання. Суб’єктність особистості,
індивідуальність учнів проявляється у вибірковості до пізнання світу – до змісту, виду й форми його
подання, стійкості цієї вибірковості, способів опанування навчального матеріалу, емоційно-ціннісного
ставлення до об’єктів пізнання. В особистісно орієнтованому навчанні зміст, методи і прийоми, засоби та
організаційні форми мають спрямовуватись на розкриття й використання суб’єктного досвіду кожного
учня, на допомогу в становленні особисто значущих способів пізнання шляхом організації цілісної
навчально-пізнавальної діяльності. В освітньому процесі опанування учнем суспільно-історичного

досвіду має відбуватися не за рахунок витіснення його індивідуального досвіду, а шляхом їх постійного
узгодження, використання всього того, що накопичено учнем у його власній життєдіяльності. На цих
засадах мають розроблятися навчальні тексти підручників та інші складові апарату організації засвоєння.
Згідно з науковими основами діяльнісного підходу, спеціально організована предметна діяльність
має виступати і метою навчання, і його засобом. Тому під час навчання математики має відбуватися
засвоєння не лише готових знань, а й способів цього засвоєння, способів міркувань, які застосовуються в
математиці. Зміст навчального матеріалу в підручниках та інших навчальних посібниках з математики
має забезпечувати інтенсивне навчання і самонавчання учнів, перенесення акцентів зі збільшення обсягу
інформації, призначеної для засвоєння учнями, на вироблення вмінь її використовувати для досягнення
певних цілей, тобто на компетентнісний розвиток учня. Знати математику – це вміти її застосовувати
(математизовувати практичні й прикладні ситуації, розв’язувати задачі, користуватися математичною
мовою, доводити твердження, критично аналізувати свої міркування).
Загалом, зміст підручників та дидактичного супроводу до них як системи засобів навчання
математики має забезпечувати: 1) повну реалізацію вимог державного стандарту і програми з
математики; 2) науковість і доступність; 3) наступність у двох її функціях – компенсаторній та
прогностичній; 4) пріоритет розвивальної функції навчання; 5) диференційовану реалізованість;
6) запровадження компетентнісного, особистісно орієнтованого та діяльнісного підходів до навчання;
7) формування в учнів стійкої мотивації до вивчення математики як способу і засобу власного розвитку.
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