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Статтю присвячено проблемі формування рис конкурентоспроможної особи через розвиток тво-

рчого та критичного мислення у процесі навчання математики. Особливу увагу приділено можливос-
тям навчання тригонометрії з метою як ефективного, ґрунтовного навчання математики, так і з 
точки зору впливу на інтелектуальний розвиток учнів, формування їхнього творчого мислення.  
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Постановка проблеми. Одною з го-
ловних рис сучасного суспільства, що фу-
нкціонує в умовах ринкових відносин, є 
конкуренція, в тому числі – конкуренція 
на ринку праці. Загальновизнано, що рі-
вень освіти та кваліфікація фахівців є по-
казниками їхньої конкурентоспроможнос-
ті. Але проблема конкурентоспроможності 
вітчизняних фахівців стає у сучасних умо-
вах все більш актуальною та гострою, і її 
вирішення передбачає реформування сис-
теми навчання (зокрема навчання матема-
тики).  

Аналіз актуальних досліджень. Се-
ред критеріїв, що визначають конкурент-
носпроможність системи освіти, сучасні 
економісти (зокрема Й. Ней, Л. Туроу [5]) 
називають виконання нею таких завдань: 
виробити у людини здатність перетворю-
вати одержані відомості у знання; створю-
вати основу для того, щоб людина вміла 
відділяти головне від несуттєвого (додамо 
– робила це обґрунтовано); збудити заці-
кавленість, інтерес до нового, задоволення 
від процесу навчання, щоб у майбутньому 
особа ефективно навчалася протягом всьо-
го життя. Але ці критерії не є новими. Зо-
крема у системі вітчизняної математичної 
освіти такі завдання (явно чи ні) ставилися 
і окремими вчителями, і на державному 
рівні.  

На сторінках міжнародного наукового 
збірника «Дидактика математики: про-

блеми і дослідження» за двадцять років 
існування проблема вдосконалення мате-
матичної освіти розглядалася у різних ас-
пектах, пропонувалися ефективні шляхи її 
розв’язування (В.Г.Бевз, М.І.Бурда, Т.В.Кри-
лова, В.Г.Моторина, М.В.Працьовитий, 
С.П.Семенець, С.О.Скворцова, З.І.Слєп-
кань, Н.А.Тарасенкова, представники їхніх 
наукових шкіл). Родоначальники збірника 
Ю.О.Палант та О.І.Скафа створили украї-
нську наукову школу евристики, що також 
є значним внеском у вирішення проблеми 
зростання конкурентоспроможності вітчи-
зняної освіти на світовій арені. 

Конкуренцію розглядають (зокрема 
В.Д.Козлов, Д.В.Крючков, Т.І.Савенкова) 
як взаємодію, що заснована на зіткненні 
інтересів, позицій, думок або поглядів су-
б'єктів взаємодії. Якщо раніше вважалося, 
що конкуренція має забезпечувати творчу 
свободу особи, створювати умови для її 
самореалізації, то зараз психологи [4; 10] 
нерідко відмічають: творча особа у сучас-
ному світі нерідко є незахищеною, її кон-
курентоспроможності як фахівця може 
заважати деяка «дитячість», невміння про-
тидіяти менш талановитим колегам, які є 
більш вмілими кон'юнктурниками, прис-
тосованцями. У шкільні роки творчі особи 
не вписуються у регламентований навча-
льний процес перш за все тим, що їх пог-
ляди, підходи до виконання завдань є не-
стандартними. Вислів Е.Ландау [9] про те, 
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що обдарованість вимагає мужності, є 
справедливим і для обдарованого школя-
ра, і для творчо працюючого вчителя. Але 
результативність роботи вчителя матема-
тики часто оцінюють формально, лише за 
результатами виконання контрольних ро-
біт, іспитів, участі у олімпіадах, не цікав-
лячись впливом організованого ним на-
вчально-пізнавального процесу на розви-
ток особистості учнів, розвиток їх творчо-
го та критичного мислення. У досліджен-
нях педагогів і психологів це називають 
одною з основних причин недостатньої 
ефективності розвитку рис водночас твор-
чої особистості учнів та їхньої конкурент-
носпроможності у процесі навчання.  

Обдаровані учні, талановиті студенти 
не завжди у змозі реалізувати себе у су-
часному житті. І це ставить вимогу перед 
системою освіти (зокрема математичної) 
орієнтувати роботу на розвиток інтелекту-
альних здібностей, творчого і критичного 
мислення, на формування конкурентосп-
роможності особи, чому сприяє творча 
навчально-пізнавальна діяльність в ході 
навчання математики.  

Мета статті – продемонструвати 
шляхи формування рис конкурентоспро-
можної особистості у ході навчання шко-
лярів математики. 

Виклад основного матеріалу. Кон-
курентноспроможність розглядають як 
такий рівень розвитку особи, що дозволяє 
проявляти лідерську позицію, здійснювати 
професійний вибір, уміти ризикувати і 
брати на себе відповідальність за здобуття 
результату високого класу. Конкурентно-
спроможна особа здатна визначати страте-
гію і тактику взаємодії з іншими особами в 
ході спільної діяльності.  

Одним з головних завдань навчання 
математики є формування та розвиток 
творчої особистості учнів незалежно від 
обраного ними профілю навчання. Чим 
більше творчих елементів містить діяль-
ність (навчальна, професійна), чим більше 
вона є нешаблонною, тим важливішим 
стає рівень сформованості в людини, яка 
виконує цю діяльність, компонентів твор-
чого мислення (представлено нами у [6]).  

Математика не є набором положень, 
що визнаються беззаперечними і незмін-
ними (і про це дуже вдало написав 

М. Клайн [2]). Недостатньо запам’ятати та 
використовувати формули, теореми, хоча 
деякий час спостерігалося таке відношен-
ня: «всі учні мають знати формулювання і 
вміти застосовувати, а уміння доводити 
(виводити) – не для всіх». Таке відношен-
ня до математики може сформувати дог-
матичне мислення, зорієнтоване на одно-
значність, безальтернативність, що перед-
бачає єдину форму вирішення проблеми, 
не допускає самостійності. Фактично поза 
увагою залишається формування творчої 
особистості. 

Хоча творче мислення на деяких ета-
пах є перешкодою для критичного, і на-
впаки, але деякі компоненти критичного 
та творчого мислення є спільними (зокре-
ма логічне мислення), однак для ефектив-
ного розв’язування нестандартних завдань 
використовуються вони окремо: творче 
мислення спрямоване на створення нових 
ідей, а перевірка запропонованих розв’я-
зань, виявлення області їх можливого за-
стосування, знаходження недоліків – мета 
критичного мислення. Критичне мислення 
вважають суттєвим фактором, що формує 
у людини спроможність протидіяти спро-
бам інших маніпулювати власною свідо-
містю та поведінкою. Отже спрямованість 
навчання математики на розвиток і твор-
чого, і критичного мислення формує риси 
конкурентоспроможної особи у школяра 
(студента) – майбутнього фахівця.  

Зокрема важливою для досягнення ці-
єї мети є правильно організована робота 
учнів із шкільними підручниками матема-
тики. Необхідно привчати школярів по-
повнювати теоретичні відомості, предста-
влені у підручнику математики, користу-
ючись різними джерелами інформації, але 
критично відноситись до нових відомос-
тей (особливо представлених у мережі Ін-
тернет), перевіряти достовірність фактів. 
Варто навчати школярів рецензувати не 
лише способи розв’язування задач, а й ві-
дповіді інших щодо теоретичних питань: 
план відповіді, логічність пояснення, об-
ґрунтованість, оптимальність (лаконізм та 
повнота). 

Школярі, що мислять нестандартно, за 
вимогою вчителя або за власною ініціати-
вою, можуть прокоментувати матеріал, 
перекомпонувати його з метою зменшення 
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обсягу інформації, яку необхідно за-
пам’ятати (виділити «ключові» формули й 
ті, які легко з них вивести). 

Сучасний старшокласник має орієнту-
ватись у системах аксіом стереометрії, 
представлених в різних підручниках; ро-
зуміти, чому деяке твердження щодо за-
дання площини в одному підручнику роз-
глядається як аксіома, а в іншому – як на-
слідок з аксіоми, який необхідно доводи-
ти. Відбувається відхід від догм, розвива-
ється творче та критичне мислення. 

Майже кожний учень, який розв’язує 
задачу і одержує відповідь, що не співпа-
дає з відповіддю у підручнику, розгублю-
ється. Замість того, щоб замислитись, про-
аналізувати метод, хід розв’язання, знов 
розв’язує це ж саме завдання. Зокрема, 
періодичність тригонометричних функцій, 
можливість використання формул зведен-
ня, виконання тотожних перетворень час-
то створюють ситуацію різноманітного 
представлення правильної відповіді 
(розв’язання тригонометричного рівняння 
чи нерівності, геометричної задачі).  

Загальновідомо, що розв’язування рі-

вняння 0cossin  xx  може відбуватися 
різними способами. Щоб не допустити 
появи сторонніх коренів або не втратити 
корені – потребується критичний аналіз. 
Творче мислення проявляється у виборі 
ефективного способу без спроб, у резуль-
таті спрацьовування математичної інтуїції, 
у прогнозуванні різних форм представ-
лення правильної відповіді. Такі ситуації 
створюють можливість для творчих дис-
кусій на уроках. Прогнозування є продук-
том роботи творчого та критичного мис-
лення. Навчання учнів прогнозувати при-
носить результати у подальшій практичній 
діяльності.  

Нами неодноразово піднімалося пи-
тання щодо повернення елементів триго-
нометрії в основну школу (причому не 
лише для учнів, що обирають навчання у 
старших класах з поглибленим вивченням 
математики) [7; 8]. Це важливо як з точки 
зору ефективного, ґрунтовного навчання 
математики, але й з точки зору впливу на 
інтелектуальний розвиток учнів, форму-
вання творчого мислення, розвивається 
увага та пам’ять – як механічна, так і логі-
чна, логічне мислення; відбувається сти-

мулювання учнів до відходу від шаблонів, 
формується оригінальності мислення, кри-
тичність мислення. 

Аналіз власного досвіду роботи на 
вступних іспитах, результатів зовнішнього 
незалежного тестування свідчить: серйозні 
проблеми в учнів викликає виконання са-
ме завдань з тригонометрії. Однак вивчен-
ню тригонометрії та її застосуванню при-
діляється значна увага у програмах з ма-
тематики у країнах Європи, США. У свій 
час значно більше уваги методики навчан-
ня тригонометрії приділялося і вітчизня-
ними методистами-математиками (І.Т. Бо-
родуля, В. М. Брадис, В.В. Реп’єв, З.І. Слєп-
кань, В.Г. Чичигин та інші), тригонометрія 
навіть розглядалася як окремий навчаль-
ний предмет. 

Як зацікавити учнів тригонометрією? 
Частіше використовують означення три-
гонометричних рівнянь (нерівностей), у 
яких під тригонометричним рівнянням 
(нерівністю) розуміють таке, в якому 
«змінна входить під знак тригонометрич-
ної функції» (зокрема найпростіші; рів-

няння виду 2sin cos 2 0x x    та інші). 
На практиці розглядають й інші рівняння 
(нерівності), пов’язані з тригонометрич-
ними функціями (наприклад 

2 2sin 0x x  ). 
З одного боку, відповідні завдання 

представлені у зовнішньому незалежному 
оцінюванні (наприклад, спростити вираз 

2 2
(1 )cos ctg   , розв’язати систему 

2
2 cos 4 7

2

3 10 0,

y
x x

y x

  

  








 розв’язати рівняння 

2
2 13 7 cos( ) 1 0x x x      та інші). 

Але це скоріше змушує учнів вивчати три-
гонометрію, ніж дійсно зацікавлює їх.  

Звичайно, зацікавити школярів може 
прикладна спрямованість, пропонування 
завдань, що близькі до уподобань учнів, 
до спрямованості їхніх інтересів. Багато 
що залежить від ерудиції вчителя. Одразу 
пригадується застосування у фізиці – гар-
монічні коливання.  

У зв’язку із задачами небесної механі-
ки розглядається рівняння Кеплера 

siny a y x   та sinx a e x  . Астро-
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номам нерідко приходиться розв’язувати 
це рівняння при різних значеннях a  і e  
для визначення положення Землі на її ор-
біті. Існують різні зручні способи його 
розв’язання (спосіб розкладання в ряд, 
спосіб ітерації та інші). Доцільно предста-

вити його у вигляді sin
x a

x
e


 , і тоді 

достатньо побудувати графіки siny x  

та 
x a

y
e


  (пряма), знайти абсциси точ-

ки перетину при конкретних значеннях а.  
Отже, необхідно, щоб учні оволоділи 

функціонально-графічним способом 
розв’язування рівнянь та нерівностей. Зо-
крема, розв’язуючи рівняння виду 

2

2
cos

4
x x


  , переходимо до системи 

рівнянь 
2

2

cos

4

y x

y x




 






; будуємо відповідні 

графіки. Використання комп’ютерних 
програм може спрямовуватись або на кон-
троль правильності знаходження 
розв’язків (для учнів з достатньо високим 
рівнем знань), або на «поштовх» до пра-
вильної ідеї (для тих, кому ще складно са-
мостійно формулювати гіпотезу щодо ви-
рішення проблемних завдань). Зокрема 
можна проілюструвати графічно нескін-
ченну множину розв’язків рівняння 

1

5
tgx x  або вказати найменший додатний 

корінь. 
Зацікавлення викликає у школярів ви-

користання тригонометрії (навігація, акус-
тика, оптика, електроніка, сейсмологяї, 
метеорологія, океанологяї, картографія, 
топографія та геодезія, архітектура, еко-
номіка, машинобудівництво, комп’ютерна 
графіка, кристалографія). Подив - застосу-
вання тригонометрії у медицині (ультраз-
вукове дослідження, комп’ютерна томо-
графія; винаходження «формули серця», 
що впорядковує інформацію, яка відно-
ситься до електричної активності серця). 
Розроблений «геометричний» підхід до 
вивчення музичних творів, який, на думку 
авторів дослідження (Clifton Callender, Ian 

Quinn, Dmitri Tymoczko), має привести до 
створення принципово нових музичних 
інструментів, нових способів візуалізації 
музики, внести зміни в сучасні методики 
викладання музики і способи вивчення різ-
них музичних стилів. Пропонується виді-
лити з музичних творів їх математичну 
сутність, порівнювати музичні твори ком-
позиторів різних епох і представляти ре-
зультати досліджень у математичній формі.  

За етапом «зацікавити» – етап «навчи-
ти», причому приділяти увагу не лише 
тригонометричним рівнянням (нерівнос-
тям), розв’язування яких після перетво-
рень зводиться до розв’язування алгебраї-
чних і простіших тригонометричних рів-
нянь (нерівностей). Формуванню уміння 
досліджувати сприяє навчання учнів пере-
віряти рівносильність перетворень, щоб 
запобігти втрати коренів або появи сто-
ронніх. 

Стимулює інтелектуальну активність 
учнів, підвищує оперативність виконання 
завдань (у сучасному світі оперативність 
мислення є одною з основ конкурентносп-
роможності) озброєння їх прийомами ра-
ціональних дій. Доцільно ознайомити 
школярів із так званими трьома «золотими 
правилами тригонометрії». Демонструва-
ти використання цих правил краще саме 
на яскравих прикладах. 

Правило 1. Побачив суму – зроби до-
буток:  

sin sin  ; cos cos  ; tg tg  . 

. Демонстрація правила. Розв’язати 
рівняння 

05cos4cos2coscos  xxxx . Пропо-

нуємо учням дослідити: чи зміниться від-
повідь, якщо на першому етапі згрупувати 
не «перший-четвертий» та «другий-
третій» доданки, а «перший-другий» та 
«третій-четвертий»? Чи можна згрупувати 
ще будь-яким чином? 

Правило 2. Побачив добуток – зроби 
суму: 

sin sin  ; cos cos  ; sin cos  . 

 Демонстрація правила. Розв’язати 
рівняння 0sin2sincos2cos  xxxx  

Правило 3. Побачив квадрат – знижуй 
степінь: 

2 1 cos 2
sin

2

x
x


 ;

2 1 cos 2
cos

2

x
x


 . 
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 Демонстрація правила. Розв’язати 
рівняння  

xxxx 4sin3sin2sinsin 2222  . 
Доступними для розуміння учнями є 

творчі завдання: «Знайти розв’язки нерів-
ності sin sin 2 sin 3 sin 4 sin 5 .x x x x x     на 

множині  0;  2x  ».  

Аналіз нерівності приводить до 
розв’язування системи: 

3
2cos sin 0

2 2

5
sin 2 sin 0 2cos sin 0
sin 3 sin 2 0 2 2

        
sin 4 sin 3 0 7

2cos sin 0sin 5 sin 4 0
2 2

9
2cos sin 0

2 2

x x

x x
x x

x x

x x x x

x x

x x

 

   
 


 

  

 





 
 
 
 
 





Достатньо пригадати: добуток є додатнім 
за умови, що множники мають однакові 
знаки. Отже маємо два випадки, аналіз 
яких приводить до знаходження 
розв’язків. 

Висновки. Реалії нашого часу підтве-
рджують: щоб реалізувати себе людині 
недостатньо бути творчою особистістю, 
яка має високий рівень інтелектуального 
розвитку. Необхідно спрямувати навчання 
математики на розвиток рис не лише тво-
рчого, але й критичного мислення, як за-
собу захисту від деструктивних впливів. 
Тоді, на наш погляд, творча особа стає 
дійсно конкурентоспроможною. 

Математична освіта стає стратегічним 
ресурсом розвитку цивілізації, якщо спря-
мована і на формування інтелектуальних 
та професійно-орієнтованих знань та 
умінь учнів, і на розвиток їх творчих якос-
тей. Наше дослідження підтвердило під-
вищення продуктивності роботи учнів в 
ході навчання математики через усвідом-
лення важливості завдань, які їм пропо-
нуються для виконання, через демонстра-
цію тих позитивних впливів на їх особис-
тість, що відбуваються в процесі виконан-
ня цих завдань. Відбувається розвиток 
особистості школярів, формується їхні 
бажання і готовність до творчості у навча-

льно-пізнавальній діяльності, що у пода-
льшому стає основою професійної компе-
тентності та конкурентноспроможності 
майбутнього фахівця. 
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Резюме. Чашечникова О.С., Чашечникова Л.И. ФОРМИРОВАНИЕ КОНКУРЕНТО-
СПОСОБНОЙ ЛИЧНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ. Статья посвя-
щена проблеме формирования черт конкурентоспособной личности посредством развития 
творческого и критического мышления в процессе обучения математике. Особое внимание 
уделено возможностям обучения тригонометрии как с целью эффективного, основательного 
изучения математики, так и с точки зрения влияния на интеллектуальное развитие учеников, 
формирования их творческого мышления.  

Ключевые слова: качества конкурентоспособной личности, творческое мышление, обуче-
ние  математике. 

 
Abstract. Chashechnykova O., Chashechnykova L. COMPETITIVE PERSONALITY DE-

VELOPMENT IN THE PROCESS OF TEACHING MATHEMATICS. The authors consider 
mathematical education to be strategic resource of society’s development. The present article deals 
with the issue of competitive personality features formation by means of creative and critical thinking 
development in the process of teaching mathematics. Some components can be referred to the compo-
nents of critical, as well as to the components of creative thinking (in particular – logical thinking). 
For effective solving of non-standard tasks the following techniques are used separately: creative 
thinking is directed on producing new ideas, while inspection of the suggested solutions, revealing of 
the realm of their possible application, finding of the deficits (in the finite solution or in the process of 
solving the task) – is the aim of the critical thinking.  

Creative thinking interferes with the critical one on the particular stages, and vice versa. Critical 
thinking is considered to be a crucial factor that stands for forming the capacity to resist somebody’s 
attempt to manipulate one’s consciousness and behaviour. Thus, mathematics studying oriented on 
creative and critical thinking development stands for formation of learner’s (student’s) competitive 
personality features – the ones, characteristic of the future specialist.  

Particular attention is paid to the possibilities of studying trigonometry as effective, thorough 
learning of mathematics, as well as its studying from the standpoint of its impact on schoolchildren’s 
intellectual development, on their creative thinking formation. Techniques of increasing the efficiency 
of solving particular problems have been considered. 
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