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Ефективність гуманітарного компоненту у змісті навчальних задач забезпечує гармонійне 

поєднання предметного і особистісного досвіду, що актуалізує в структурі освіти ціннісний 
компонент, який є орієнтиром індивідуально-спрямованої навчальної діяльності. 

 
 

Навчальні задачі є ефективним засобом 
реалізації і формою втілення змісту навчан-
ня. Викладач повинен постійно вирішувати 
проблему відбору навчальних задач, щоб 
забезпечити системне засвоєння змісту 
навчальної дисципліни. Тому, необхідною 
є вдала і обґрунтована систематизація 
задач. Проблемою в цьому випадку є вибір 
засад для такої систематизації. Існують 
підходи, які орієнтуються на: структурно-
компонентний склад задачі; діяльність 
студентів; діяльність викладача; зміст і 
структуру досліджуваного матеріалу. 

Як відомо, поняття «задача» у науковій 
літературі визначається з позиції психоло-
гічного (задача як мета і спонукання до 
розумової активності) і дидактичного 
(задача як форма реалізації навчального 
матеріалу і засіб навчання) підходів. 
М.Балл визначає задачу як систему, 
обов’язковими компонентами якої є: 
«предмет, що перебуває у вихідному стані і 
модель необхідного стану предмета задачі» 
[1]. О.Тихомиров розуміє задачу як ціль, 
задану в конкретних умовах і потребуючу 
ефективного способу її досягнення [2]. 
І.Лернер визначає задачу як результат 
усвідомлення суб’єктом протиріччя між 
відомою метою задачі і невідомих шляхів 
досягнення даної мети [3]. Більшість авто-
рів (О.Зайцев, У.Рейтман, І.Лернер) визна-
чають задачу через її структурні складові. 
Так І.Лернер зазначає: «будь-яка задача 
складається з мети, яка задається умовою 
або питанням; з аналізу умов і факторів, 

який і обумовлює вибір способу розв’язан-
ня, перевірки правильності отриманого 
розв’язку» [3]. 

Згідно з особистісним підходом нас 
цікавить систематизація спрямована на 
діяльність студента. Доцільно враховувати 
такі ознаки: 1) характер діяльності; 2) мов-
ні форми, у яких протікає діяльність; 
3) ступінь складності діяльності; 4) сту-
пінь самостійності. 

Виділимо в системі навчальних задач 
типові і комплексні задачі. Оскільки від сту-
дентів молодших курсів потрібна самостій-
ність дій у типових ситуаціях (наприклад, 
виконання індивідуального завдання або 
контрольної роботи за алгоритмом або 
правилом), то доцільно насамперед підбира-
ти систему типових задач, які формують 
прості вміння відповідно до мети контролю. 
В той же час, за допомогою комплексних 
задач у студентів відповідно до 
дидактичних цілей теми формується 
комплексні вміння на основі сформованих 
простих умінь. Результатом розв’язання 
типових і комплексних задач є виконавська 
самостійність, яка дозволяє студентові 
виконати серію дій, керуючись відомим 
йому алгоритмом.  

Щоб сформувати самостійність дій у 
нетипових ситуаціях, а також творчу 
самостійність, підбираються ситуаційні 
або проблемні задачі. Розв’язання проблем-
них задач виводить на такий рівень 
діяльності, коли студент може прийняти 
оптимальне рішення в неординарній ситуа-
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ції, активно ставити собі мету і сприймати 
себе як суб'єкта діяльності. До того ж, через 
проблемні задачі студент опановує культу-
рою наукового дослідження. З позиції 
особистісного підходу проблемна задача 
одержує нове осмислення як умова 
актуалізації не тільки предметного, але і 
особистісного досвіду. Є.Бондаревська 
визначає проблемну задачу як згорнуту 
схему людської діяльності. Це визначення 
дозволяє ввести в структуру задачі 
ціннісний компонент, який є орієнтиром 
індивідуально-спрямованої навчальної 
діяльності [4].  

Спосіб розв’язання, побудова моделі 
на основі раніше набутих знань актуалізу-
ють когнітивний компонент задачі. Пошук 
сутності отриманого результату, критичне 
ставлення до розв’язку забезпечують осо-
бистісну спрямованість задачі. Як відзна-
чають Є.Бондаревська і С.Кульневич, 
Емоційно зафарбовані розумові процеси є 
рушійною силою творчого пошуку [4]. 
Розв’язання задачі полягає в переорієнта-
ції предмета дослідження з наявного стану 
в необхідний, тобто студент повинен 
осмислити задачу, оскільки розв’язати її 
він зможе тільки тоді, коли він відчуває у 
ній особистісні засади. Це осмислення і 
повинне бути мотиваційно забезпечене 
викладачем через створення низки 
дидактичних умов. Такими мотивуючими 
прийомами, що узгоджують задачу із 
системою особистісних цінностей суб’єкта, 
можна вважати: включення задачі в широ-
кий життєвий або професійний контекст; 
демонстрація недостатності життєвого 
досвіду студента для рішення поставлено-
го завдання; врахування індивідуального 
стилю мислення при аналізі способу 
рішення; спілкування, спрямоване на 
позитивну емоційну реакцію студента. 

На наш погляд, задача буде викону-
вати індивідуально-розвиваючу функцію, 
якщо вона дозволяє студентові виявитися 
як особистості: оцінити розв’язок і взяти 
на себе відповідальність за цей розв’язок; 
виявити творчу ініціативу у виборі спосо-
бу розв’язання задачі; змінити мотивацію 
до дослідницької діяльності і на цій основі 
сформувати в себе відчуття компетентнос-
ті, готовність оптимістично долати труд-

нощі в навчальному процесі, опанувати 
змістовною й виконавською самостійніс-
тю в професійно-спрямованій діяльності. 

Отже, особистісно-орієнтовані задачі 
разом із когнітивним компонентом містять 
і особистісний компонент (рефлексія; 
ціннісна орієнтація; морально-культурні 
проблеми; світоглядні пошуки; проблеми 
моральної відповідальності тощо). Вдале 
співвідношення предметного й особистіс-
ного досвіду і забезпечує ефективність 
гуманітарного компоненту у навчальному 
змісті математичних задач, оскільки пізна-
вальний досвід переростає в особистісний, 
а логіко-математичний стиль мислення 
поширюється на інші сфери життя. До 
того ж, навчальна задача виконує індиві-
дуально-розвиваючу функцію тоді, коли в 
її зміст цілеспрямовано вноситься гумані-
тарний компонент. Отже, виникає питання 
про способи привнесення гуманітарного 
компонента в навчальну задачу. 

Завдання викладача в цьому випадку 
полягає в тому, щоб поєднати дві системи 
– викладання свого предмета і роботу з 
сферою особистісного досвіду студентів. 
Важливо, щоб викладач чітко розумів, у 
чому саме полягає цей особистісний 
досвід. Зрозуміло, якщо знання з конкрет-
них розділів математики підкріплені 
прикладами з предметного миру, то 
особистісні новоутворення і є очікуваним 
результатом педагогічної діяльності. 
Н.Лаврентьєва виділяє два способи 
актуалізації гуманітарної складової пред-
метного змісту навчання: прямий – через 
залучення історичного, біографічного 
матеріалу, і непрямий, опосередкований, – 
через створення педагогічних ситуацій, 
спрямованих на формування потреб у 
знаннях способів діяльності, на емоційно-
ціннісне сприйняття досліджуваного мате-
ріалу [5]. Автор підкреслює, що предметне 
орієнтування і практична діяльність 
майбутнього фахівця забезпечується на 
основі когнітивного підходу, який зареко-
мендував себе в поглибленні когнітивного 
і операціонального досвіду особистості. 
Особистісний досвід задається через 
осмислення і переживання того соціокуль-
турного контексту, у якому це знання 
добувалося. Когнітивний і особистісний 
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підходи не виключають один одного, 
більш того, навчальний процес здобуває 
гуманітарної форми без зміни сутності 
навчальної діяльності. 

Орієнтація на особистість при 
проектуванні змісту навчальної діяльності, 
за думкою Н.Лаврентьєвої, припускає, по-
перше, орієнтування в матеріалі як у 
певній сфері життєдіяльності (знання як 
частина життєвого досвіду), по-друге, 
означає, що проектуються не тільки 
знання, уміння і навички, але і процедура 
їхнього засвоєння на тлі світоглядних ідей 
(етична, естетична, пізнавальна інтерпре-
тація навчального матеріалу) [5]. 

Джерелами, що поповнюють особис-
тісний досвід студента, можуть бути: 
навички соціалізації, мотивація навчальної 
діяльності, професійне становлення, готов-
ність до змагальності, конкуренції, навич-
ки ділової і міжособистісної комунікації в 
групі, психологічної адаптації до неста-
більних умов ринку робочої сили. Через 
обговорення таких проблем у межах 
математичного навчання студент входить 
у контекст сучасної культури: здобуває не 
тільки знання про світ, але і уміння 
взаємодіяти з ним, будувати свої стосунки 
на основі тих цінностей, які створені 
сучасною культурою. І.Шаригін пише: 
«Недостатня математична освіта обмежує 
свободу особистості, права людини, 
зокрема, право на вільний вибір професії. 
Погана математична освіта – пряма загроза 
національній безпеці, причому майже всім її 
аспектам: військовому, економічному, 
технологічному та іншим» [6]. 

Крім названих морально-ціннісних засад, 
які студент під керівництвом викладача 
здобуває з засвоєного ним навчального 
досвіду, розвиткові структур свідомості 
сприяє розвиток культури рефлексивного-
критичного мислення. Показниками реф-
лексивного-критичного мислення вчені 
вважають уміння вчитися в інших, наявність 
уяви і фантазії, здатність до використання 
метафор і аналогій, уміння виявити сутність 
у навчальному матеріалі (С.Парнс, Г.Сай-
мон, Р.Пол, Р.Енісон, М.Кларін). На думку 
М.Кларіна, наявність критичного мислення 
є тим засобом, що сприяє переходу до сфери 
стратегій творчого мислення [7]. Критичне 

мислення забезпечує не просто повагу до 
думки опонента. Повага до чужої точки 
зору формує в студентів толерантність, 
сприяє рефлексії власного поведінки під час 
наукового пошуку, сприяє поведінковій 
самостійності.  

Доцільно застосовувати в навчальній 
діяльності засоби, які мають високий 
розвиваючий потенціал. Це – світоглядні 
парадокси; задачі практичного змісту; 
дидактичні ігри; життєві спостереження 
тощо. При цьому важливо, щоб зміст 
задачі забезпечував засвоєння форм і 
процедур пошукової діяльності, а також 
відповідав стандартам математичної 
науковості. До того ж, важливо щоб 
навчальна задача була засобом актуалізації 
і реалізації міждисциплінарних зв’язків. 
В.Разумовський, Р.Малафєєв, В.Сєриков 
називають такі задачі контекстними. 
Контекстна задача – це спосіб актуалізації 
особистісного потенціалу, пробудження 
сенсу пошукової активності, усвідомлення 
цінності нових знань [8]. 

Особистісне спрямування природни-
чо-наукової підготовки вимагає відповід-
ності змісту математичної освіти до сфер 
людської діяльності. Систематизація задач 
на основі їх застосування у різних сферах 
практики знаходить останнім часом усе 
більше прихильників (Ю.Зарубін, В.Кар-
тунов, С.Чандаєва, В.Литвин). Вчені 
вважають, що індивідуально-розвиваючий 
потенціал задачі реалізується, якщо сту-
денти виходять за рамки вузького 
предметного сприйняття дисципліни, усві-
домлюють прикладні можливості навчаль-
ного матеріалу. Виходячи з цих позицій, 
В.Сєриков типізує задачі з позицій 
практично-перетворювальної діяльності 
людини: політехнічні, техніко-прикладні, 
проективні, експериментально-вимірю-
вальні, моделюючі [8]. Сюди ж можуть 
бути віднесені задачі, пов’язані з різними 
сферами виробництва, предметами і 
знаряддями праці, матеріалами і техноло-
гіями. Задачі, які імітують науково-
пізнавальну діяльність людини: проблем-
но-пошукові, засновані на реальному або 
уявному експерименті. До цієї групи 
відносяться задачі з неповними умовами, 
коли для розв’язання потрібен попередній 
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пошук умов, або самостійна побудова 
адекватної моделі. Цінність таких задач 
полягає в тому, що вони дозволяють 
студенту цілісно уявити процес науково-
дослідної діяльності, його емпіричні і 
теоретичні компоненти.  

Вважається, що ціннісно-орієнтаційна 
діяльність є прерогативою гуманітарних 
наук. Однак, існують математичні задачі 
ціннісного спрямування, у яких відобра-
жаються проблеми загально-людських 
цінностей. Серед таких: проблеми безпеки 
життєдіяльності і здоров’я, питання еколо-
гії і охорони навколишнього середовища, 
задачі спрямовані на світоглядні висновки. 
В задачах, пов’язаних з естетичною діяль-
ністю людини, розглядаються фізико-
хімічні, математичні засади естетичних 
феноменів природи, оптичних ефектів, 
ефектів у сфері мистецтва: голографії, 
мультимедіа, віртуальної реальності. 
Застосовується геометрія у дизайні, 
забезпеченні естетичних потреб житла і 
навколишнього середовища людини. 

Отже, критеріями індивідуально-
розвиваючої задачі можна вважати: залу-
чення спеціально підібраного матеріалу, 
що дозволяє самостійно оцінити корисність 
когнітивного досвіду; розробку таких 
елементів навчальної діяльності, які 
спонукали б до вольової активності, до 
саморозвитку; створення умов для рефлек-
сії і самооцінки. Тому, спроби максималь-
но раціоналізувати математичне навчання, 
проігнорувати його гуманітарний аспект 
ведуть до втрати цілісності процесу 
освіти, ускладнюють перетворення пізна-
вального досвіду в особистісний. В.Сєри-
ков зауважує, що освіта повинна більшою 
мірою впливати на внутрішню організа-

цію суб’єктів навчального процесу і 
меншою мірою – на предметно-змістовну 
сферу навчання [8]. 

Досвід показує, що організація мате-
матичного навчання, орієнтованого на 
розвиток особистісних якостей студента, 
вимагає більших ресурсів часу на обмірко-
вування проблемних ситуацій; створення 
дидактичних розробок у вигляді систем 
розвивальних задач. Однак ці зусилля не 
марні, по-перше, значно підвищується 
якість засвоєння навчального матеріалу, 
по-друге, стає вищим рівень особистісного 
розвитку, по-третє, актуалізується творча 
активність студентів. 
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УЧЕБНЫХ ЗАДАЧ. Эффективность гуманитарного компонента в содержании учебных задач 
обеспечивает гармоничное объединение предметного и личностного опыта, который 
актуализирует ценностный компонент, являющийся важным ориентиром личностно-
направленной учебной деятельности. 

Summary. Dzundza A., Tsapova S. THE INDIVIDUAL APPROACH To SYSTEMATIZATIONS OF 
THE SCHOOL PROBLEMS. Efficiency of the humanitarian component in contents of the school 
problems provides the harmonious association subject and individual experience. It actualize valuable 
component, that is important landmark of individual-directed activity. 
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