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Майбутнє будь-якої держави та людсь-

кої цивілізації в цілому визначається тим, 

яка впроваджена в ній система освіти. 

Сьогодні вирішальне значення для еко-

номічного розвитку та конкурентоздатності 

тієї чи іншої країни, забезпечення її інтеле-

ктуальної самостійності та власного місця у 

сучасному, все більше взаємопов'язаному 

світі набувають наукові й технічні знання, 

високі моральні якості особистості, її інте-

лектуальний і творчий потенціал, винахід-

ливість, ініціатива, почуття нового, здіб-

ність адаптуватися до умов, які швидко 

змінюються. Саме тому всі розвинені краї-

ни світу в останнє десятиріччя здійснюють 

реформування освітніх систем, основною 

метою якого є підвищення інтелектуально-

го потенціалу нації, формування творчої 

особистості. 

Щодо інтелектуального потенціалу 

особистості та країни в цілому, то, як за-

значав І.Я.Лернер [2] на Міжнародному 

симпозіумі 1989 р., неправомірно під інте-

лектуальним потенціалом країни розуміти 

лише сукупність дарувань певної частини, 

еліти його населення. «Думається, що сьо-

годні всі цивілізовані країни підготовлені 

до іншого розуміння інтелектуального по-

тенціалу як сукупності дарувань усього по-

коління у цілому, всієї молоді й здорової 

частини суспільства». У зв'язку з рефор-

мою системи загальної середньої освіти 

дещо змінилося підпорядкування цілей 

освіти. Закон України «Про освіту» [3] як 

основну мету загальної середньої освіти 

визначає різносторонній розвиток особис-

тості, а цілі навчання й виховання, підпо-

рядковані розвитку, виступають як загальні 

форми, засоби розвитку. 

Аналіз процесів реформування освітніх 

систем у розвинутих країнах свідчить, що 

всі вони приходять до необхідності пошуку 

формулювання нової, сучасної парадигми 

освіти. У зв'язку з інтеграційними процеса-

ми, створенням світового освітнього прос-

тору така парадигма має бути актуальною і 

в загальних рисах спільною для усіх країн. 

Саме тому в рамках ЮНЕСКО ще в 1992 

році було створено міжнародну комісію з 

освіти на чолі з Жаком Делором і Всесвіт-

ню комісію з культури і розвитку на чолі з 

Пересом де Куельяром. Цим комісіям було 

доручено підготувати й  опублікувати у 

1995 р. доповіді, які повинні були допомог-

ти країнам у розробці розрахованої на XXI 

століття політики в галузях освіти, науки, 

культури. Пов'язане це з тим, що жодна 

країна, якою б високорозвинутою вона не 

була, розв'язувати самостійно загально-

людські проблеми не в змозі. Необхідне 

поєднання економічних, інтелектуальних і 

духовних можливостей усього світового 

товариства. 

Нова парадигма як пріоритет освіти (за-

гальної середньої і вищої) розглядає орієн-

тацію на інтереси особистості, адекватні 

сучасним тенденціям суспільного розвитку. 

Освіту можна вважати спрямованою на 

інтереси особистості, якщо через неї можна: 

 гармонізувати відношення людини 
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із природою через засвоєння сучасної нау-

кової картини світу; 

 стимулювати інтелектуальний роз-

виток і збагачувати мислення, творчість 

через засвоєння сучасних методів і засобів 

наукового пізнання; 

 домогтися успішної соціалізації че-
рез занурення у сучасну культуру, в тому 

числі й у техногенну; 

 навчити людину жити в умовах на-
сиченого, активного інформаційного сере-

довища, створити умови для безперервної 

освіти; 

 створити умови для набуття широкої 

базової освіти, яка дозволить досить швидко 

переключатися на суміжні галузі професій-

ної діяльності, враховуючи інтегративні те-

нденції розвитку науки і техніки, потребу в 

новому рівні наукової грамотності. 

Безумовно, реалізація сучасної нової 

парадигми освіти повинна починатися з 

дошкільного виховання та загальноосвіт-

ньої школи. 

Серед базових освітніх галузей, які фо-

рмують різносторонньо розвинену особис-

тість, важливе місце посідає і шкільний 

курс математики. Це обумовлено насампе-

ред тим, що на сучасному етапі розвитку 

суспільства все більше спеціальностей пот-

ребують високого рівня освіти, застосувань 

математики (фізика, хімія, інформатика, 

біологія, психологія, економіка, бізнес, фі-

нанси тощо). Відтак зростає кількість шко-

лярів, для яких математика стає професій-
но-значущим предметом. Крім того, у по-

всякденній практичній діяльності кожна 

людина стикається з розрахунками, обчис-

лювальною технікою, формулами, практи-

чними прийомами геометричних вимірю-

вань і побудов, складанням і читанням таб-

лиць, діаграм і графіків; їй доводиться реа-

лізовувати нескладні алгоритми, стикатися 

з імовірнісним характером випадкових по-

дій, аналізувати масиви даних тощо. Без 

належної математичної підготовки немож-

лива повноцінна освіта сучасної людини, 

забезпечення безперервної освіти. 

Вирішальне значення для систематич-

ної освіти має формуючий аспект предмета 

математики, її широкі можливості для інте-

лектуального розвитку особистості. Йдеть-

ся насамперед про розвиток логічного мис-

лення, просторових уявлень та уяви, алго-

ритмічної та інформаційної культури, па-

м'яті, уваги, вміння встановлювати при-

чинно-наслідкові зв'язки між окремими фа-

ктами, обґрунтовувати твердження, мате-

матизувати реальні ситуації. Загальнови-

знана роль математики у формуванні пози-

тивних якостей особистості, рис характеру, 

вольової сфери школярів (розумової актив-

ності, пізнавальної самостійності, саморе-

гуляції), розвитку продуктивного та твор-

чого мислення, правдивості, інтелектуаль-

ної витриманості, наполегливості тощо. 

Сучасний науково-технічний прогрес 

потребує особливого стилю, мислення, який 

характеризується точністю, визначеністю, 

обґрунтованістю, тобто тими якостями, які 

властиві й математичній діяльності. 

Вивчення математики, поряд з іншими 

дисциплінами, сприяє моральному, трудо-

вому, естетичному, економічному, екологі-

чному, правовому, патріотичному вихо-

ванню, утвердження принципів загально-

людської моралі. 

Курс математики для середньої школи 

побудований за такими принципами: 

 науковість, яка виявляється відпо-

відно до змісту основ математичної науки та 

високорозвинутих технологій виробництва; 

 доступність, яка означає відповід-
ність змісту та обсягу курсу віковим особ-

ливостям розвитку учнів, раціональне по-

єднання логічної строгості й наочності та 

інтуїції, природодоцільність навчання; 

 гуманізація навчально-виховного 
процесу та гуманітаризація змісту на-

вчання; 

 варіативність змісту навчання, що 
реалізується через різноманітність освітніх 

програм, розроблених на основі державно-

го освітнього стандарту з математики, роз-

ширення і поглиблення змісту навчання із 

правом учителя та навчального закладу на 

вибір програм; 

 індивідуалізація навчання; 

 диференційована реалізованість, 
коли зміст матеріалу й вимоги до навчання 

мають забезпечувати на різних ступенях на-
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вчання рівневу та профільну диференціацію; 

 діагностико-прогностична реалі-

зованість, суть якої полягає у тому,що зміст 

матеріалу та система навчання повинна 

сприяти виявленню математичних і загаль-

ноінтелектуальних здібностей учнів з метою 

їх обґрунтованої орієнтації щодо профілю 

навчання або вибору спеціальності; 

 безперервність математичної 

освіти та її наступність між різними ступе-

нями навчання. 

Із приводу діагностико-прогностичної 

реалізованості К.Д.Ушинський [4] зазна-

чав: «Якщо педагогіка хоче виховувати 

людину і усіх відношеннях, то вона повин-

на насамперед пізнати її у всіх відношен-

нях... Психологія у відношенні своєї засто-

совності до педагогіки та своєї необхіднос-

ті для педагогіки займає перше місце між 

всіма науками». 

Принцип безперервності освіти, зокре-

ма, математичної, робить ще актуальнішою 

не нову для педагогіки, психології і мето-

дики навчання математики проблему − на-

вчити учнів учитися. Підходи до цієї про-

блеми змінювалися на різних етапах розви-

тку освіти залежно від соціальних вимог, 

які висовувалися суспільством до школи, 

від рівня психологічних теорій научіння та 

дидактичних систем навчання. К.Д.Ушин-

ський вважав, що озброєння учнів корис-

ними знаннями й розвиток їхніх пізнаваль-

них здібностей − два завдання, що повинні 

розв'язуватися одночасно. 

Останнім часом у психологічній і педа-

гогічній науках, у методиці навчання мате-

матики та в шкільній практиці інтенсивно 

розроблялися проблеми розвивального на-

вчання, шляхи та засоби активізації пізна-

вальної діяльності учнів, розвитку їхнього 

продуктивного, творчого мислення. При 

цьому активна пізнавальна діяльність розг-

лядалася не тільки як засіб оволодіння 

знаннями, навичками та вміннями, але й як 

важливе джерело розумового розвитку 

школярів. 

Досвід передових учителів свідчить, що 

високий рівень пізнавальної активності та 

творчої діяльності учнів у навчанні най-

краще забезпечується в умовах застосуван-

ня таких дидактичних систем,як проблемне 

навчання,програмування знань і адекват-

них їм розумових і практичних дій, при 

широкому застосуванні алгоритмічного 

підходу. 

Реалізація актуальних завдань розвива-

льного навчання полягає в тому, що вчи-

тель не лише застосовує різноманітні мето-

ди, організаційні форми та засоби навчання 

на уроці,а й систематично знайомить учнів 

зі способами виконання тих чи інших видів 

пізнавальної діяльності. Управління та са-

моуправління навчально-пізнавальною дія-

льністю можливе лише за умови сформо-

ваності в учнів загальних і специфічних для 

математики прийомів розумової діяльності, 

а через них − і раціональних прийомів на-

вчальної роботи. 

Готуючись до уроку, вчитель також по-

винен не лише чітко сформулювати мету та 

завдання уроку, а й ретельно відібрати на-

вчальний матеріал, беручи до уваги вимоги 

диференційованого навчання, виділити в 

ньому "одиниці засвоєння", продумати фо-

рми та засоби подачі, програмувати шляхи 

та засоби активної навчально-пізнавальної 

діяльності учнів, тобто ті розумові й прак-

тичні дії та прийоми навчальної роботи, за 

допомогою яких школярів засвоюватимуть 

запланований матеріал. При цьому важли-

во врахувати, якими знаннями, прийомами 

розумової діяльності учні вже володіють, а 

які з них слід сформувати на даному етапі 

навчання. Важливо брати до уваги законо-

мірності сприйняття, мислення, пам'яті, 

вікові та індивідуальні особливості учнів на 

різних етапах навчання. Вибір шляхів за-

своєння програмового матеріалу з матема-

тики залежить від конкретних дидактич-

них, розвивальних і виховних цілей, особ-

ливостей його змісту, підготовленості учнів 

до сприйняття нового тощо. Тому в одних 

випадках навчальний матеріал пояснюєть-

ся учителем, а відтворюється і закріплю-

ється учнями, в інших − організовується 

пошукова діяльність: виявляються істотні 

властивості понять і конструюються їх 

означення, здійснюється пошук доведення 

теорем і алгоритмів розв'язування стандар-

тних задач, евристична діяльність щодо 
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знаходження способу розв'язання нестан-

дартних задач. Необхідна така організація 

пізнавальної діяльності учнів, коли у про-

цесі засвоєння знань вони оволодівають 

раціональними прийомами як розумової, 

так і практичної діяльності. Загальні й спе-

цифічні розумові дії та прийоми розумової 

діяльності повинні стати об'єктом засвоєн-

ня і свідомого їх застосування, контролю з 

боку вчителя та самоконтролю учнів. 

Корисно навчати учнів алгоритмів, пра-

вил-орієнтирів, евристичних схем основних 

видів навчальної діяльності, методів дове-

дення математичних тверджень і розв'язу-

вання задач. 

Психологи Н.А.Менчинська, З.І.Калми-

кова вважають, що найбільш загальним 

показником розумового розвитку школяра 

є його научуваність. Н.А.Менчинська [5] 

охоплює цим поняттям передумови, здіб-

ність до навчання. З.І.Калмикова [6] виді-

ляє такі складові научуваності: 

1) узагальненість розумової діяльності, 

спрямованість на абстрагування та узагаль-

нення істотного в навчальному матеріалі; 

2) усвідомленість мислення, що ви-

значається співвідношенням його практич-

ного та словесно-логічного компонента; 

3) гнучкість розумової діяльності; 

4) усталеність розумової діяльності; 

5) самостійність мислення, його 

сприйнятливість до допомоги. 

Сутність математики становлять абст-

ракції та узагальнення, а її особливості є 

спеціальна мова, знакова символіка. Мате-

матиці властива формалізація знань, вона 

оперує формальними структурами зв'язків і 

відношень. Математика − наука дедуктив-

на, і провідним методом побудови її сучас-

них теорій є аксіоматичний метод. Оволо-

діння математичними знаннями розвиває 

здібності узагальнювати й абстрагува-

ти,володіти числовою і знаковою символі-

кою, передавати мовою символів словесно 

сформульовані закономірності; знаходити 

шляхи розв'язання проблем, які не підпа-

дають під стандартне правило, оскільки в 

шкільному курсі математики є задачі, що 

не алгоритмізуються, знаходити найкорот-

ший логічний шлях, який веде до даної ме-

ти; переходити від однієї розумової дії до 

іншої, до просторових уявлень. 

О.Я.Хінчин [7] відзначав вплив матема-

тичних знань на формування наукового 

світогляду, інтелектуальних, вольових і 

моральних особистості. 

У дослідженнях Г.С.Костюка, Н.А.Мен-

чинської, Д.Н.Богоявленського, Є.Н. Кабано-

вої-Меллер, Н.Ф.Тализіної, В.В.Давидова, 

Л.В.Занкова, Д.Б.Ельконіна, В.І.Решетни-

кова та інших показано, що рівень розвитку 

школярів визначається не лише змістом 

знань, а й способами їх добування. На су-

часному етапі розвитку освіти зусилля пси-

хологів, методистів, передових учителів у 

нашій країні та за кордоном спрямовані на 

розробку таких методичних систем, у ре-

зультаті застосування яких учнів, які закін-

чать середню школу, повинні володіти не 

лише визначеною програмою системою 

знань, навичок і умінь, а й загальними при-

йомами розумової діяльності, раціональ-

ними прийомами навчальної роботи,були 

підготовлені до самостійного добування 

знань,неперервної освіти. 

Успішне вирішення поставлених за-

вдань неможливе без урахування загально-

дидактичних принципів і закономірностей 

навчання, психологічних і дидактичних 

принципів розвивального навчання, психо-

логічних теорій научіння та відповідних 

моделей навчання. Вони визначають сут-

ність научіння, його умови та основи. 

Сьогодні в усьому світі актуальними є 

теорія і практика диференційованого на-

вчання. 

Відомий спеціаліст у сучасній психоло-

го-педагогічній науці В.П.Безпалько [8]  

зазначає: "Пора уже понять очевидную  

истину, наиболее четко выраженную в из-

вестной формуле А.В.Луначарского: 

«Каждый человек должен усвоить немного 

обо всём и всё о немногом. У каждого свои 

присущие лишь ему специфические спо-

собности: одни из них светятся ярче (доми-

нантные способности), другие более туск-

ло, и каждый имеет личный потолок воз-

можного развития». Диференціація має 

ґрунтуватися на освітніх державних стан-

дартах відповідних галузей освіти. Усі роз-
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винуті країни розробляють і впроваджують 

такі стандарти. 

В Україні розроблений і затверджений 

освітній стандарт з математики для серед-

ньої школи [9]. Учитель повинен чітко ус-

відомити зміст освітнього стандарту та йо-

го функції. Лише за цієї умови можлива на 

належному рівні диференціація навчання 

математики. 

Основними функціями освітнього стан-

дарту з математики, як з інших базових 

предметів, є: 

1) створення єдиного освітнього прос-

тору та забезпечення варіативності освіти 

за умови існування різних типів шкіл, наці-

ональних і регіональних моделей освіти; 

усунення бар'єрів, які виникають при пере-

ході дітей з навчального закладу в інший 

через різноманітність вимог до змісту на-

вчання; 

2) приведення навчального наванта-

ження школярів до норм, які були поруше-

ні із профілізацією та введення обов'язко-

вих і додаткових предметів; 

3) забезпечення максимальної об'єкти-

вності оцінювання результатів праці учня, 

вчителя, школи в цілому, що дає можли-

вість приймати обґрунтовані управлінські 

рішення, позбавитися волюнтаризму, про-

текціоналізму, необ'єктивності; 

4) гарантування реальної рівневої та 

профільної, що дає можливість з найбіль-

шою ефективністю і повнотою реалізувати 

інтереси, схильності й здібності учнів; фор-

мування уявлення про якість освіти на різ-

них ступенях навчання в різних регіонах 

країни. 

Освітній стандарт з математики − це 

нормативний документ, який визначає мі-

німум змісту навчання, мінімальні вимоги 

до математичної підготовки щодо змісту за 

змістовими лініями шкільного курсу мате-

матики і ступенями навчання. 

Стандарт – це не програма з математи-

ки,а основа, на якій створюватимуться па-

кети різнорівневих програм для різних на-

вчальних закладів, підручники та навчальні 

посібники.  

У програмах і підручниках зміст навча-

льного матеріалу може бути розширений і 

поглиблений з метою забезпечення не ли-

ше мінімального необхідного рівня мате-

матичної підготовки, а й підвищеного та 

поглибленого. 

Державний освітній стандарт з матема-

тики містить чотири компоненти: 

1. Державний базовий навчальний 

план, у якому визначається кількість тиж-

невих годин з математики на кожному сту-

пені навчання (початкова, основна, старша 

школа). 

2. Мінімум змісту навчання, тобто той 

зміст, який пропонує держава учневі для 

необхідного засвоєння з метою забезпечен-

ня підвищеного та поглибленого рівнів. 

Базовий навчальний план містить варіатив-

ну частину − додаткові години, які школа 

може використати для поглибленого ви-

вчення окремих предметів, групових та ін-

дивідуальних занять, факультативів тощо. 

Необхідний мінімум змісту є ядром 

шкільного курсу математики за основними 

змістовими лініями. До стандарту увійшли 

лише такі змістові лінії:  числа і дії над ни-

ми;  вирази та їх перетворення;  рівняння і 

нерівності;  функції, початки диференціа-

льного та інтегрального числення;  елемен-

ти теорії множини і комбінаторики; елеме-

нти стохастики (початки теорії ймовірності 

і елементи статистики); геометричні фігури 

та їхні властивості;  вимірювання геомет-

ричних величин, обчислення їхніх значень. 

Координати і вектори, геометричні пе-

ретворення, геометричні побудови не ввій-

шли в стандарт як самостійні змістові лінії. 

3. Вимоги до математичної підготов-

ки, до змісту, зазначеного в другому ком-

поненті стандарту. Тут подано мінімальні 

вимоги до підготовки учнів, які слід оціню-

вати балом «6» або «зараховано». Ці вимо-

ги є нижньою межею вимог державної ате-

стації. 

Рівень необхідної підготовки має конк-

ретизуватися загальними вимогами до ко-

жного елементу знань, записаних у другій 

частині стандарту, та зразками типових 

прикладів і задач, які повинні уміти розв'я-

зувати кожен учень. 

4. Оцінювання виконання вимоги 

стандарту. Тут подано підходи до способу 
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перевірки математичної підготовки школя-

рів і її організації в умовах уведення стан-

дартів ( перевірочні роботи різного виду, 

тести, опитування, контрольні роботи). 

Необхідно розуміти основне: стандарт, 

орієнтовний на кінцевий результат навчання 

на рівні мінімального необхідного змісту та 

на рівні мінімальних вимог до математичної 

підготовки щодо вказаного змісту. 

Він не нормує освітній простір на рівні 

вчителя і школи, оскільки освітній простір 

− це сфера, де розгортається інноваційна 

діяльність учителя, де впроваджуються об-

рані школою освітні програми, підручники, 

методи, організаційні форми і засоби на-

вчання (підручники, дидактичні матеріали, 

посібники для учнів і вчителів, наочні посі-

бники та технічні засоби навчання). Учи-

тель повинен мати можливості застосувати 

різноманітні технології навчання, у тому 

числі й інноваційні. 
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