
Didactics of mathematics: Problems and Investigations. – Issue # 32. – 2009.

64

МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПРОБЛЕМНОГО ПІДХОДУ
ЩОДО ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ

І.М.Зіненко,
аспірант,

Республіканський вищий навчальний заклад
„Кримський гуманітарний університет”(м. Ялта)

м. Ялта, УКРАЇНА

Входження України в новий освітній простір зумовило зміну освіти в загальноосвітніх
навчальних закладах, пов’язану з впровадженням компетентнісного підходу. У статті вис-
вітлено можливості застосування проблемного підходу в межах компетентнісного підходу
на уроках математики щодо формування ключових компетентностей.

Ключові слова: компетентність, ключові компетентності, проблемний підхід.

Головна перевага високорозвинутої
країни пов’язана з можливістю розвитку
людського потенціалу, який визначається
станом освіти. У зв’язку зі стрімкими змі-
нами суспільства, інформатизації освіта
зазнала істотних змін. Так, входження
України до Болонського процесу вимагає
перебудови вищої освіти, що зобов’язує і
зміну освіти в загальноосвітніх навчальних
закладах. Сутність змін полягає в тому, що
процес навчання має переорієнтуватися на
розвиток особистості учня, навчання його
самостійно оволодіти новими знаннями.
Цей етап розвитку освіти пов’язаний із
впровадженням у навчальний процес ком-
петентнісного підходу, як „підходу з по-
гляду результатів”. Сучасній школі потріб-
но одночасно з розвитком розумових здіб-
ностей формувати в учнів готовність діяти
в умовах майбутнього, тенденції якого мо-
жуть значно відрізнятись від сьогодення.
Тому, основні завдання шкільної методики
навчання математики на сьогодні – сфор-
мувати в учнів бажання і здатність само-
стійно вчитися, прагнути до творчості, здо-
бувати інформацію, засвоювати, поновлю-
вати й оцінювати її, розвивати вміння за-
стосовувати способи пізнавальної та творчої
діяльності.

Проблемам математичної освіти, роз-
робці теоретичних і методичних аспектів
навчання математики в сучасних умовах
присвячено дослідження М.І.Бурди, М.І.Жал-
дака, М.Я.Ігнатенка, В.І.Клочка, С.А.Ракова,

О.І.Скафи, З.І.Слєпкань, Ю.В.Триуса, М.І.Шкі-
ля та ін. Не зважаючи на актуальність, ком-
петентнісний підхід не є достатньо розроб-
лений як на теоретичному, так і на практич-
ному рівні. Сутності поняття компетентнос-
ті, визначенню її структури присвячено ро-
боти В.М.Авдєєвої, О.В.Бондаревської,
В.В.Краєвського, С.Є.Лебедєва, О.В.Овча-
рук, О.І.Пометун, С.А.Ракова, Г.К.Селевка,
Н.А.Тарасенко, І.Є.Фруміна, А.В.Хуторсь-
кого. Певні шляхи в розв’язані проблеми
реалізації компетентнісного підходу до нав-
чання висвітлено в роботах Н.М.Бібік,
О.І.Локшиної, Л.І.Пращенко, С.Є.Труба-
чевої, Г.О.Фрейман, а питання теорії та
практики формування предметних компе-
тентностей з математики – С.А.Ракова,
Н.А.Тарасенкової.

Відсутність загальноприйнятих методик
щодо формування ключових компетент-
ностей не дозволяє повноцінно розвиватися
компетентнісно орієнтованому підходу до
навчання. Орієнтація компетентнісної осві-
ти на практичні результати, досвід особис-
тої діяльності, вироблення ставлень дозво-
ляє припустити, що для формування клю-
чових компетенцій можуть застосовува-
тись відомі в педагогіці підходи, методики,
системи та технології.

Мета статі: показати, що реалізація
проблемного підходу при навчанні алгебри
та початків аналізу сприяє формуванню
ключових компетентностей.

Теоретичною основою компетентнісного
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підходу є поняття „компетенція” та „компе-
тентність”. Аналіз літератури свідчить, що
існує різне тлумачення цих понять, яке є
ключовим для компетентнісного підходу.

На думку О.Г.Бермуса: компетенція –
сукупність взаємозв’язаних якостей особис-
тості, що відносяться до певного предмету,
а компетентність – володіння людини
відповідною компетенцією, що містить йо-
го особисте відношення до неї та предмету
діяльності.

Великий тлумачний словник українсь-
кої мови дає такі визначення: „компетенція
– коло повноважень якої-небудь організа-
ції, установи або особи; компетентність –
властивість за значенням компетентний;
компетентний – який має достатні знання
в якій-небудь галузі, який з чим-небудь доб-
ре обізнаний; тямущий” [1].

У сучасній педагогічній та методичній лі-
тературі терміни „компетенція” та „компетен-
тність” іноді використовують як синоніми. На
нашу думку, вони не є синонімами, а ство-
рюють систему. Так, за визначеннями
С.А.Ракова, „компетенції – еталон досвіду
дій, знань, умінь, навичок, творчості, емоцій-
но-ціннісної діяльності, який установлює сус-
пільство; а компетентність –  рівень досяг-
нення компетенцій” [6, c. 8].

Система компетентностей в освіті має
ієрархічну структуру, рівні якої складають:

1) ключові компетентності – „здатність
людини здійснювати складні поліфункціо-
нальні, поліпредметні, культурно доцільні
види діяльності, ефективно розв’язуючи
актуальні та соціальні проблеми” [6, c. 11];

2) міжпредметні – належать до групи
предметів або освітніх галузей,
„…формуються учнем впродовж засвоєння
змісту тієї чи іншої освітньої галузі в усіх
класах середньої школи і які відбиваються
у розумінні „способу існування” відповід-
ної галузі…” [5, с. 2].

3) предметні – „складова загально галу-
зевих компетентностей, формуються засо-
бами навчальних предметів” [6, c. 11].

Ключові компетентності є універсаль-
ними та формуються засобами предметно-
го і міжпредметного змісту. На основі ці-
лей загальної середньої освіти та основних
видів діяльності учнів визначається перелік
ключових компетенцій. У наказі міністра

освіти України зазначено такі ключові
компетентності:

· уміння вчитися –  передбачає фор-
мування індивідуального досвіду участі
школяра в навчальному процесі, вміння,
бажання організувати свою працю для до-
сягнення успішного результату; оволодіння
вміннями та навичками саморозвитку, са-
моаналізу, самоконтролю та самооцінки.

· здоров’язбережувальна компетен-
тність – пов’язана з готовністю вести здо-
ровий спосіб життя у фізичній, соціальній,
психічній та духовній сферах.

· загальнокультурна – передбачає
опанування спілкуванням у сфері культур-
них, мовних, релігійних відносин; здатність
цінувати найважливіші досягнення націо-
нальної, європейської та світової культур.

· соціально-трудова – пов’язана з го-
товністю робити свідомий вибір, орієнту-
ватися в проблемах сучасного суспільно-
політичного життя; оволодіння етикою
громадянських стосунків, навичками соці-
альної активності, функціональної грамот-
ності; уміння організувати власну трудову
та підприємницьку діяльності; оцінювати
власні професійні можливості, здатність
співвідносити їх із потребами ринку праці.

· інформаційна – передбачає оволо-
діння новими інформаційними технологія-
ми, уміння відбирати, аналізувати, оціню-
вати інформацію, систематизувати її; вико-
ристовувати джерела інформації для влас-
ного розвитку.

Галузь математики в цьому контексті
має специфічну особливість, яка полягає в
тому, що на відміну від інших шести пред-
метних галузей (мова і література; суспіль-
ствознавство; естетична культура; приро-
дознавство; технології; здоров’я і фізична
культура) вона представлена тільки одним
предметом – математика. Реалізація цілей
навчання математики в загальноосвітніх
навчальних закладах, закріплених у держав-
ному освітньому стандарті з галузі матема-
тики щодо формування в учнів уявлення
про математику як потужний метод вив-
чення і перетворення реального світу, ста-
вить цю науку на особливе місце в системі
людських знань, що за суттю обумовлює
поєднання у математичній компетентності
як галузевих, так і предметних компетент-
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ностей разом, що сприяє формуванню
ключових компетентностей.

„Учень лише тоді включається в пізна-
вальний процес, коли стикається з про-
блемами (питаннями і задачами), які йому
треба розв’язати” [7, с. 43]. Проблемний
підхід – це така організація навчального
процесу, що припускає створення в пі-
знанні учнів проблемних ситуацій за до-
помогою вчителя і організацію активної
самостійної діяльності учнів щодо їх
розв’язування, в результаті відбувається
творче оволодіння учнями знаннями,
вміннями, навичками та розвиток способів
розумової діяльності. Головна мета цього
підходу: набуття ЗВН (знань, вмінь та на-
вичок) учнями, засвоєння способів само-
стійної діяльності, формування пошуко-
вих та дослідницьких вмінь та навичок,
розвиток пізнавальних і творчих здібнос-
тей. Дидактичний зміст навчання в кон-
тексті проблемного підходу є лінією про-
блемних ситуацій, цілеспрямовано ство-
рених учителем, які вміщують супереч-
ність, що потрібно розв’язати, різні погля-
ди на одне й те питання, задачі з недостат-
німи чи надмірними даними, питання з
помилками тощо.

Проблемна ситуація створює в учня
психологічний дискомфорт, який спонукає
до дії, пошуку способу її розв’язку. Це є мо-
гутнім стимулом діяльності. Педагогічна
проблема, що створюється вчителем, при-
ймається учнем та стає особисто значуща;
мотиви – внутрішніми; діяльність – ефекти-
вніша; а, відповідно, знання та вміння міц-
ніше засвоєні.

І.О.Зимня в [2] показала, що в ієрархії
підходів до аналізу і організації навчально-
го процесу компетентнісний підхід є сис-
темним, міждисциплінарним, а той факт,
що різні підходи не заперечують один од-
ного, дає можливість реалізовувати один із
підходів у межах іншого.

Головним мотивом включення одного
підходу в інший – співвідношення цілей, а
саме: мета проблемного підходу – набуття
ЗВН учнями, засвоєння способів самостій-
ної діяльності, формування пошукових та
дослідницьких умінь та навичок, розвиток
пізнавальних і творчих здібностей – розта-
шовується усередині  широких цілей ком-
петентнісного підходу.

Проаналізуємо можливості проблемно-
го підходу щодо формування ключових
компетентностей.

Складові системи клю-
чових компетентностей

Можливості проблемного підходу щодо їх формування

Уміння вчитися У процесі розв’язування проблемних ситуацій учні викону-
ють ряд специфічних дій: формулюють проблему, висувають
гіпотези щодо її розв’язання, планують свою діяльність, зас-
тосовують план, перевіряють гіпотезу, вивіряють та дослі-
джують отримані результати. Для цього необхідно порівню-
вати, аналізувати, систематизувати, виділяти головне. Саме
тоді дії не є репродуктивними, вони мають творчий дослідниць-
кий характер. Особлива організація занять може стимулювати
учнів до самоаналізу власної діяльності, вчинків, взаємовід-
ношень, своїх якостей. Явно чи підсвідомо школярі прагну-
тимуть удосконалити ці якості.

Здоров’язбережувальна Формується загалом у самостійній активній діяльності за до-
помогою батьків, учителів, соціального оточення, але в текс-
тових та сюжетних задачах містяться проблемні ситуації, в
яких імовірне її формування.

Загальнокультурна Проблемний підхід необхідно доповнювати додатковими за-
собами, що дозволяють оволодіти особливостями загально-
людської й національної культури, духовно-етичними осно-
вами життя людини, місцем науки в житті людини тощо.

Соціально-трудова Проблемний підхід у межах будь-якого предмета спонукає
учнів активно включатися в процес навчання. Вони займають
діяльнісну позицію, що не є звичкою, але в подальшому житті
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активно застосовується.
Інформаційна Учні перебувають в умовах, у яких їм необхідно шукати ін-

формацію, якої бракує, аналізувати, відбирати необхідну, фор-
мувати,  зберігати й передавати її.  Крім того,  інформація,  що
отримана учнем самостійно з мінімальною допомогою вчите-
ля, краще засвоюється. Коло інформації, в якій виконується
пошук, набагато ширший, тому одним із розв’язань проблеми
є суб’єктивно нова інформація, що відкрита учнем.

Аналіз свідчить, що проблемний підхід
дозволяє формувати майже всі ключові
компетентності, але найбільший та очевид-
ний внесок вкладає в формування уміння
вчитися  та інформаційну компетентності.

Покажемо на конкретному прикладі
можливості формування ключових компе-
тентностей за допомогою проблемного
підходу при навчанні алгебри та початків
аналізу, орієнтуючись на гуманітарні класи.
Наведемо фрагмент уроку за темою “Пло-
ща криволінійної трапеції” з необхідним
поясненням у формуванні ключових ком-
петентностей.

У підручниках з математики спочатку
наводиться поняття криволінійної трапеції,
далі приводиться теорема про площу кри-
волінійної трапеції через первісну, де функ-
ція ( )xf  невід’ємна. Випадок, коли
( ) 0£xf ,  не завжди розглядається.  В зав-

даннях незалежного тестування з матема-
тики 2008 року містяться завдання для цьо-
го випадку. Звідси виникає необхідність
аналізу такого випадку.

Проблемна ситуація може бути створе-
на так: при вивченні теореми про площу не
треба акцентувати увагу, що функція ( )xf
невід’ємна. Після тренування знаходження
площ, що обмежені функціями, які задоволь-
няють умову теореми, пропонуємо завдан-
ня: обчислити площу S  фігури, що обме-
жена параболою 12 -= xy , прямою 2=x
та осями координат.

Побудуємо графік (рис.  1)  та проаналі-
зуємо його. Шукана фігура складається з
двох криволінійних трапецій, одна з яких
розташована над віссю абсцис, а друга – під
нею. Отже, щоб знайти площу фігури S
треба знайти суму площ цих криволінійних
трапецій. Друга трапеція задовольняє умо-
вам теореми, тому знаходження її площі не
викликає затруднень. За теоремою, не вра-

ховуючи, що на проміжку [ ]1;0  функція
( ) 12 -= xxf  не задовольняє її умовам,

учні обчислюють площу першої трапеції та
отримують у відповіді нуль. Виникає проб-
лемна ситуація, що породжує протиріччя:
фігура є,  а її площа дорівнює нулю.  Таке
протиріччя повинні помітити самі учні.
Іноді на цьому розв’язок задачі закінчуєть-
ся, і відповіді записують тільки площу дру-
гої криволінійної трапеції. У цьому випад-
ку вчитель повинен звернути увагу учнів на
ситуацію, що склалася. (Або може бути
такий випадок, коли на етапі побудови фі-
гури, хтось з учнів помітить, що раніше
функції розташовувались над віссю Ox ,  а
ця нижче Ox ).

Рис. 1
Залежно від рівня підготовки класу ро-

бота може виконуватися учнями самостій-
но або під керівництвом вчителя. Якщо ро-
бота виконується під керівництвом вчите-
ля, то може відбуватися проблемна бесіда,
в якій треба визначити таке:

1.  Чи може бути таке,  щоб фігура не
мала площі?

2. Чим відрізняється ця задача від попе-
редніх?

3. Як мовою нерівностей записати той
факт, що частина графіка знаходиться ниж-
че Ox ?

4. Як можна перетворити від’ємну на
проміжку [ ]1;0  функцію ( ) 12 -= xxf ,
щоб вона стала невід’ємною?

5. Як зміниться формула функції?



Didactics of mathematics: Problems and Investigations. – Issue # 32. – 2009.

68

6. Як зміниться формула для знаход-
ження площі криволінійної трапеції?

7. Сформулюйте теорему для знаход-
ження площі криволінійної трапеції, коли
функція від’ємна.

На перший погляд, було витрачено ба-
гато часу дарма, бо треба було просто змі-
нити знак у формулі. Але в ході роботи в
цій проблемній ситуації учні порівнювали
цю задачу з іншими, отриману самостійно
формулу з формулою, поданою в теоремі;
аналізували графік, умову теореми, отри-
маний розв’язок, доцільність міркувань та
дій; висували гіпотезу, за допомогою вчи-
теля сформували мету. Все це свідчить про
формування уміння вчитися. В ході роз-
в’язку школярі шукали недостатню інфор-
мацію, аналізували умову теореми та гра-
фік, відбирали потрібну інформацію, фор-
мулювали цю інформацію в теорему, пере-
водили її на математичну мову, що показує
формування інформації компетентності.
Цей фрагмент показує,  що в межах про-
блемного підходу формується три компе-
тентності з п’яти. До недоліків проблемно-
го підходу можна віднести велику витрату
часу, низьку керованість процесом нав-
чання, неефективність при формуванні
вмінь та навичок. Але аналіз інших педаго-
гічних теорій, систем на предмет форму-
вання ключових компетентностей свідчить,
що можна інтегрувати проблемний підхід
із якимось іншим, для більш високого освіт-

нього результату з погляду набуття компе-
тентностей. Доцільно продовжувати робо-
ту з інтеграції педагогічних технологій у
системі навчання окремих навчальних
предметів для підвищення рівня освіченос-
ті випускників загальноосвітніх навчальних
закладів.
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Резюме. Зиненко И.Н. ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОБЛЕМНОГО ПОД-
ХОДА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ НА УРОКАХ
МАТЕМАТИКИ. Одним из приоритетных направлений модернизации образования сегодня
является реализация компетентного подхода. Это обуславливает поиск новых методов реали-
зации этого подхода в процессе изучения конкретных дисциплин. В статье показаны возмож-
ности проблемного подхода в рамках компетентного для формирования ключевых компе-
тентностей на уроках математики.
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Summary. Zinenko I. POSSIBILITIES OF THE USING THE PROBLEM APPROACH FOR

FORMING KEY COMPETENCES ON THE MATHEMATICS LESSONS. Today the main
stage of the development of education is introduction of the competent approach. Therefore, this is
problem of elaboration the realization methods of this approach in the process of some subjects’
study. The article shows the possibility of employment the problem approach within the framework of
the competent one when forming the key competences during mathematics lessons.

Keywords: competence, key competences, problem approach.
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