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Зварич Н.Д. Формування ключових компетентностей на уроках
математики шляхом залучення учнів до активної пошуково-пізнавальної
діяльності.
У методичній розробці подано матеріали з досвіду роботи вчителя
математики Рівненської ЗОШ № 27 Зварич Наталії Дмитрівни щодо
формування ключових компетентностей на уроках математики шляхом
залучення учнів до активної пошуково-пізнавальної діяльності. Описано
досвід та запропоновано розробки уроків математики, які демонструють
практичний підхід учителя щодо реалізації теми досвіду.
Формування ключових компетентностей учнів зумовлене реалізацією
концепції Нової української школи. Компетентнісне навчання забезпечує
засвоєння знань та умінь, володіючи якими випускник закладу здатний
реалізувати себе в подальшому житті, отже, виникає необхідність у реалізації
таких завдань:
• створення умов для розвитку та самореалізації учнів;
• задоволення запитів та потреб школяра;
• засвоєння продуктивних знань, умінь;
• сприяння розвитку потреби поповнювати знання протягом усього
життя;
• виховання для життя в цивілізованому громадянському суспільстві.
Практична реалізація досвіду засвідчила, що навчальна діяльність на
уроках математики покликана не просто дати людині знання, уміння й
навички, а й удосконалити особистість, допомогти їй досягнути вершин
фізичного, духовного, морального розвитку. Мета і результат такого
навчання – цілісний розвиток підростаючої людини. Для цього потрібно
навчати так, щоб учень розумів, що навчання є для нього життєвою
необхідністю.
Рекомендовано вчителям математики для використання в практиці
роботи.
Педагогічний досвід на тему «Формування ключових компетентностей
на уроках математики шляхом залучення учнів до активної пошуковопізнвальної діяльності.» вивчено Рівненською загальноосвітньою школою ІІІІ ст. №27 Рівненської міської ради в 2017-2018 н.р. та узагальнено в наказі
№ 1/106 від 21.05.2018 р.
Матеріали схвалено на засіданні науково-методичної ради КУ
«Рівненський міський методичний кабінет» (протокол № від

)

Схвалено науково методичною радою Рівненського обласного
інституту післядипломної педагогічної освіти (протокол №
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Опис досвіду
Сучасне суспільство вимагає виховання самостійних, ініціативних,
відповідальних громадян, здатних ефективно взаємодіяти у виконанні
соціальних, виробничих і економічних завдань. Виконання цих завдань
потребує особистісних якостей і творчих здібностей людини, умінь
самостійно здубувати нові знання та розв’язувати проблеми, орієнтуватися в
житті суспільства. Тому є актуальним реалізація компетентнісного підходу
в навчанні, який передбачає готовність до діяльності, активної участі в різних
сферах життя, закладає основу життєвої успішності й самореалізації..
Практична значущість. Формування ключових компетентностей
учнів зумовлене реалізацією концепції Нової української школи.
Компетентнісне навчання забезпечує засвоєння знань та умінь, володіючи
якими випускник закладу здатний реалізувати себе в подальшому житті. А
отже, виникає необхідність у реалізації таких завдань:
• створення умов для розвитку та самореалізації учнів;
• задоволення запитів та потреб школяра;
• засвоєння продуктивних знань, умінь;
• сприяння розвитку потреби поповнювати знання протягом усього
життя;
• виховання для життя в цивілізованому громадянському суспільстві.
Провідна ідея досвіду. Розробка методичних рекомендацій щодо
складання та використання завдань для формування ключових
комппетентностей учнів на уроках математики шляхом залучення до
активної пошуково-пізнавальної діяльності.
Для досягнення поставленої мети були висунуті наступні завдання:
• виявити можливості компетентнісного підходу при вивчені математики та
шляхів його реалізації на уроках математки;
• розробити методичні рекомендації щодо складання і використання завдань
для формування ключових компетнтностей учнів на уроках математики.
Наукову теоретичну базу досвіду становлять публікації українських
науковців – Т.Байбари, Н.Бібік, О.Біди, С.Бондар, М.Вашуленко, І.Гудзик,
Л.Коваль, О.Локшиної, О.Онопрієнко, О.Оварчук, С.Панчук, О.Пометун,
К.Пономарьової, О.Савченко, С.Трубачевої, А.Хуторського та ін.
Суть досвіду
Реформування системи освіти в Україні набуло нині глобального
характеру. Ми є свідками і учасниками процесів, котрі безпосередньо
пов'язані з реформуванням змісту освіти - затвердження концепцій Нової
української школи [10].
У концепції Нової української школи виділено 10 ключових
компетентностей:
1. Спілкування рідною / державною мовою
2. Спілкування іноземними мовами
3. Математична компетентність
4. Основні компетентності в природничих науках і технологіях
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5. Інформаційно-цифрова компетентність
6. Уміння вчитися впродовж життя
7.Соціальні та громадянські компетентності
8. Ініціативність і підприємливість
9. Загальнокультурна грамотність
10. Екологічна грамотність і здорове життя.
Будь-якій
людині
необхідно
бути
ефективним,
творчим,
конкурентноспроможним, самостійним, відповідальним працівником,
здатним вирішувати проблеми особисті і колективу. Йому повинна бути
властива потреба до пізнання нового, уміння знаходити і відбирати потрібну
інформацію. ……
Всі ці якості можна успішно формувати в школі, використовуючи
компетентнісний підхід у навчанні будь-якого предмета, в тому числі і
математики.
Це означає, що, отримуючи математичну підготовку, учні мають не
лише знання й уміння суто предметного характеру, але й досвід їх
застосування, значно розвинути природне математичне бачення та інтуїцію,
навчатись обирати кращий шлях для розв’язання певної проблеми в умовах
їх варіантивості.
Формувати ключові компетентності на уроках математики можна
використовуючи різні форми роботи (Додаток 1).
Кінцевим результатом навчання математики мають стати сформовані
предметні компетентності учнів, зокрема вміння: наводити приклади;
пояснювати зміст понять; формувати означення, властивості математичних
об’єктів; записувати та пояснювати вираз (формулу, рівняння тощо);
застосовувати; розв’язувати; класифікувати; характеризувати; знаходити на
малюнках та зображувати; вимірювати та обчислювати; обґрунтовувати та
таке інше [23].
Важливим є формування в учнів ключових компетентностей, зокрема
спілкування рідною мовою (у тому числі спроможності грамотно
висловлювати свою думку), інформаційно-цифрової (у тому числі
спроможності опрацьовувати нові пізнавальні дані), уміння вчитися
впродовж життя (у тому числі організовувати власну діяльність під час
виконання завдань, раціонально розподіляти свої зусилля, сприймати
систему умовностей у межах завдання та діяти згідно з ними) [4].
У своїй практиці використовую наступні методи пошуковопізнавальної діяльності: пізнавальна гра, самостійна робота, метод проектів
та інші.
Метод пізнавальної гри найчастіше застосовую у 5-6 класах, де
навчання має свою специфіку і представляти його треба, як забаву, а не як
нудну необхідність. Під час гри розвиваю пізнавальний інтерес учнів
Пізнавальний інтерес – виборча спрямованість особистості на предмети
і явища навколишньої дійсності. Ця спрямованість характеризується
постійним прагненням до пізнання, до нових, більш повних і глибоких знань.
Систематично зміцнюючись і розвиваючись, пізнавальний інтерес стає
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основою позитивного ставлення до навчання. Пізнавальний інтерес носить
пошуковий характер. Під його впливом у людини постійно виникають
питання, відповіді на які вона сама постійно і активно шукає. При цьому
пошукова діяльність школяра відбувається з захопленням, він відчуває
емоційний підйом, радість від успіху. Пізнавальний інтерес позитивно
впливає не тільки на процес і результат діяльності, але і на мислення, уяву,
пам'ять, увагу, які під впливом пізнавального інтересу набувають особливу
активність і спрямованість [27].
Пізнавальний інтерес – це один з найважливіших мотивів навчання
школярів. Його дія дуже сильна. Під впливом пізнавального інтересу
навчальна робота навіть у слабких учнів є більш продуктивною.
Пізнавальний інтерес при правильній педагогічній організації
діяльності учнів і систематичній, цілеспрямованій, виховнії діяльності може і
повинен стати стійкою рисою особистості школяра. У процесі навчання
необхідно систематично розвивати і зміцнювати пізнавальний інтерес учнів і
як важливий мотив навчання, і як стійку рису особистості, і як могутній засіб
навчання.
Для цього використовую нестандартні, цікаві, історичні завдання,
задачі-фокуси, конкурси. Наприклад:
• завдання на знаходження периметра прямокутника: купець Порфирій
замовив ковалеві Данилові зробити чавунну огорожу навколо своєї садиби,
яка має форму прямокутника. Скільки метрів огорожі треба буде виготовити
Данилові, якщо довжина садиби 50 метрів , а ширина - 20 метрів ?
• завдання на координатній площині: з'єднати відрізками точки з
заданими координатами, в результаті вийде фігура;
• розв'язок рівняння, запис значення кореня замість пропущеної
координати.
У 5-6 класах доцільно включати міні-дослідження на основі вивчення
геометричного матеріалу (від «плоских» фігур до «об'ємних»). Учень по
розгортці робить моделі багатогранників, досліджуючи найпростіші
властивості стереометричних фігур, отримуючи початкові геометричні
відомості. В якості домашнього завдання в 6 класі пропоную домашнє
завдання-дослідження: «Визначення залежності довжини кола від радіуса».
Результатом експериментальної діяльності за допомогою, доступних
шестикласник предметів (нитка, посуд, що має форму циліндра) учні
отримують наближене значення числа π. (Додаток 2)
Одним із способів формування ключових компетентностей є
проведення перевірочних робіт у формі тесту [26]. Доцільність даної роботи з
точки зору компетентнісного підходу полягає в тому, що в ході роботи учні
набувають загальнонавчальні вміння і навички. Причому саме вміння
вирішувати тести для дітей буде дуже корисним в майбутньому, при
виконанні завдань ЗНО.
Активізації
пошуково-пізнавальної
діяльності
сприяє
метод
проектів [1]. Метод проектів дозволяє вирішити наступні дидактичні
завдання:
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• задіяти міжпредметні зв’язки;
• більш повно реалізувати взаємозв’язок теорії і практики у навчальній
діяльності;
• підвищити рівень засвоєння учнями знань та вмінь;
• підвищити активність учнів, посилити роль самоосвіти, самонавчання,
саморозвитку;
• цілеспрямовано формувати ключові компетентності.
Обов’язковою умовою кожного проекту є пошук інформації. Велику
підтримку в цьому надають Інтернет ресурси. Знайдена інформація
обробляється, осмислюється, після спільного обговорення вибирається
базовий варіант. Учнями було виконано ряд проектів. Серед них: «НСД і
НСК і їх практичне застосування», «Магічне число π», «Золотий переріз в
математиці», «Природа - наш спільний дім. Розв’язування задач на відсотки»,
«Симетрія в архітектурі міста Рівного». (Додатки 3–4).
На уроці навчаю школярів самостійно працювати, висловлювати і
перевіряти гіпотези, формую вміння робити узагальнення досліджуваних
фактів, творчо застосовувати знання в нових ситуаціях. Для цього
використовую наступні прийоми:
Прийом «Історична зупинка». На таких «зупинках» діти ознайомлюють
один одного з відомими вченими-математиками, які зробили внесок у
розвиток науки.
Прийом «Знайди загублене». Дітям пропоную розв’язати задачі, де
відсутні деякі числа чи символи.
Прийом «Дешифратор». За допомогою прикладів шифрую слово, яке
пов’язане або з назвою теми, або з цікавою історичною інформацією.
Прийом «Спіймай помилку». Пояснюючи матеріал, навмисне допускаю
помилку, про що повідомляю учнів, а інколи й ні, перевіряючи їхню увагу.
Прийом «Творча задача» . Творчі задачі мають багато розв’язків. Після
їх розв’язання пропоную контрольну відповідь.
Прийом «Творчий огляд знань». Відбуваються виступи дітей із
власними творчими пошуковими роботами.
Прийом «Структуровані завдання» [21]. Завдання складаються з
декількох частин. Можуть бути двох видів: розв’язання частин завдання
незалежні одне від одного або результат виконання першої частини завдання
є «сходинкою» для розв’язання другої. Наприклад.
1. Катруся попросила маму купити до свого дня народження нові
джинси, футболку й кросівки. Джинси коштують у 3 ращи більше за
футболку і на 150 грн менше від кросівок.
1) Скільки коштують кросівки, якщо футболка на 200 грн дешевша від
джинсів?
2)Скільки коштують усі речі, які придбала для Катрусі мама?
3) У мами було 1000 грн. Скільки футболок за тією самою ціною вона зможе
купити на ці гроші, якщо спочатку придбає джинси і кросівки?
4) Чи вистачить мамі грошей, якщо замість додаткових футболок вона
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вирішить придбати ще одну пару джинсів зі скидкою(друга пара джинсів – за
півціни)?
2. Після ремонту батьки купили нові меблі в кімату Данилка: ліжко,
стіл і стілець. Ліжко коштує у 2 рази більше за стіл і на 600 грн більше за
стілець.
1) Скільки коштує стілець, якщо стіл на 350 грн дешевший за ліжко?
2) Скільки коштують усі меблі, які придбали для кімнати Данилка?
3) Батьки планували витратити на придбання меблів 2000 грн. Чи зможуть
вони купити нову шафу, яка дорожча за ліжко на 400 грн?
4) Скільки книжкових полиць за ціною 200 грн зможуть докупити батьки
після покупки ляжка, стола і стільця?
Важливим моментом в формуванні ключових компетентностей є
вміння відповідати, ставити, формувати необхідні запитання один одному.
Доцільним є використання на уроках елементів інтелектуальних ігор "Що?
Де? Коли? ", "Брейн-ринг", "Розумники та розумниці", коли питання готують
усі учасники освітнього процесу. Тут формат математики розширюється і
включається такий вагомий аргумент, як міжпредметні зв’язки. Питання
можливі як колективні, так й індивідуальні, вони можуть нести іменний
характер, представляти конкретного учня, вчителя або взагалі сім’ю.
Моя система роботи в сучасних умовах спрямована на розвиток учнів,
формування їх світогляду, креативних здібностей, пізнавальної активності.
Навчання для всіх повинно буди цікавим, захоплюючим, що дає можливість
отримувати задоволення в пошуках математичної істини. Погоджуюсь з
думкою Панчук С. Ю., яка вважає, що найкращий учитель той, хто
спланував, організував роботу так, щоб вона викликала емоційне піднесення,
неодмінно впливала на почуття і мислення, збагачувала досвідом
самостійних пошуків і роздумів.
Учні різні за своїми математичними здібностями завжди зможуть
знайти вправи, які вони обов’язково виконають самостійно або за допомогою
учнів-консультантів, вчителя. Головне, що практично для всіх учасників
створена ситуація успіху. Безумовно, що в класах профільного навчання
результати можна отримати дуже високі, але і в академічних, і в стандартних
групах насолоду математики відчують всі бажаючі.
Для реалізації компетентнісного підходу ефективно використовую
мультимедійний проектор, за допомогою якого здійснюю пояснення нового
матеріалу, подаю умови задач для усного та письмового розв’язання, вчу
будувати графіки, малюнки, заповнювати таблиці, здійснюю контроль та
корекцію знань, організовую дидактичні ігри, демонструю учнівські
презентації тощо (Додатки 3–4). Підготовка навчальних презентацій –
наближає школярів до дослідження, можливість активізувати пізнавальну
діяльність, створює умови для творчої співпраці учнів та вчителя.
Для формування компетентності «Ініціативність і підприємливість»
застосовую прийоми, які дозволяють учневі чітко розуміти, що і як він
вивчає сьогодні, на наступному занятті і яким чином він зможе
використовувати отримані знання в подальшому житті. ………………………
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1. Перед вивченням нової теми розповідаю учням про неї, а учні
формулюють по цій темі питання, які починаються зі слів: «навіщо», «чому»,
«як», «чим», «про що», оцінюється найцікавіший, при цьому жодне з питань
не залишається без відповіді. Даний прийом дозволяє зрозуміти не тільки цілі
вивчення даної теми в цілому, але й осмислити місце уроку в системі занять,
а, отже, і місце матеріалу цього уроку у всій темі. …………..
2. На уроці учні самостійно вивчають окремий параграф підручника і
складають короткий конспект цього параграфа. Перед ними ставлю
завдання – пояснити прочитане: виділити, позначити, підвести підсумок,
підкреслити, перерахувати, вимовити. У результаті учні не тільки більш
глибоко розуміють досліджуваний матеріал, а й вчаться вибирати головне,
обгрунтовувати його важливість не тільки для інших, але і, саме головне, для
себе.
………………...
3. Проводжу предметні олімпіади, які включають в себе нестандартні
завдання, що вимагають застосування учнем саме предметної логіки, а не
матеріалу зі шкільного курсу. ………………………………………………..
4. Сприяю вибору учнями сфери, яка їм найбільше цікава – або
гуманітарна сфера, або сфера точних наук. Пропоную учням завдання, які
вимагають не тільки знання математики і арифметики, але і практичної
кмітливості, вміння орієнтуватися в конкретній ситуації [5].
Завдання з практики роботи у швейній майстерні.
Отвір у вікні має висоту 2 м 26 см і ширину 1 м 48 см . Скільки буде потрібно
тканини шириною 85 см для завіски, що закриває весь проріз вікна, якщо на
підшивку одного кінця фіранки потрібно 2 см , На поздовжній шов по 1 см
від смуги і на закриття стін по краях отвору 10 см ?
Завдання з практики роботи з картоном і бляхою.
· Яких розмірів буде потрібно лист картону для виготовлення коробки без
кришки завдовжки 19 см , шириною 12 см і висотою 3 см?
· Скільки коробок без кришок розміром 220 мм х 105 мм х 35 мм можна
зробити з картону розміром 100 см х 70 см ?
Завдання з практики роботи в столярній майстерні.
· На якому рівній відстані один від одного і від кінців сходи можна
розташувати 7 сходинок шириною 4 см на сходах довжиною 2 м 68 см ?
· Кришка сидіння на табуретці має форму квадрата зі стороною 34 см 8 мм .
Скільки таких сидінь можна вирізати з фанери, що має форму квадрата зі
стороною 1м 50см?
Завдання, пов'язані з елементарним будівництвом.
· Скільки погонних метрів лінолеуму шириною 2 м буде потрібно для
покриття підлоги шириною довжиною 5 м і довжиною 8 м ?
· Для приготування 1 кг замазки потрібно 200 г оліфи і 800 г крейди. Скільки
буде потрібно оліфи і крейди, щоб приготувати 5 кг замазки?
Завдання з практики роботи в саду, городі, полі.
· У помідорів «Грибовський» перші плоди дозрівають на 110 після посіву.
Коли були посіяні помідори, якщо перші зрілі плоди були 20 серпня?
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· На 1 кв.м. повинно бути 12 рослин кукурудзи. Скільки рослин кукурудзи
повинно бути на 1 гектар?
· Михайлик за 3 години може скопати

1
городу, а його батько за цей же час 5

1
городу. Яку частину городу можуть скопати Міша з батьком за 1 годину
4

спільної роботи ?
Залучаючи відомості з різних областей знань на уроках математики,
вчу учнів використовувати поняття і методи математики на інших уроках і в
житті [8]. Деякі учні, впевнено використовують вміння на одному предметі,
але далеко не завжди зможуть застосувати їх на інших дисциплінах. Для
подолання цього бар'єру допомагаю школярам прояснити завдання, виділити
предметну складову, показую застосування відомих способів в новій
ситуації. Наприклад, при вирішенні текстових фізичних задач за допомогою
систем рівнянь учні зазнавали труднощів з кількох причин: складно
побудувати математичну модель процесу, присутність незвичних символів;
нерозуміння умови задачі, її особливостей, стратегії її вирішення, нездатність
застосувати математичний апарат у нових позначеннях. Пропоную кілька
шляхів вирішення цієї проблеми.
1. Демонструю деякі способи роботи з символічним текстом на
предметних і непредметні матеріалах, розкриваючи зміст, логіку, особливості
перетворень.
………………………………………….
2. Організовую групову чи самостійну індивідуальну роботу з
символічним текстом, в якій необхідно перекладати текст з звичайної мови
на математичну, з геометричної - на мову векторів, а також переводити
модель, задану одним способом, в іншу модель.
3. Для формування грамотної, логічно правильної мови використовую
складання математичного словника, написання математичного диктанту,
виконання завдань, спрямованих на грамотне написання, вимову і вживання
імен числівників, математичних термінів.
4. В якості додаткового матеріалу використовую написання казок,
фантастичних історій, оповідань на задані теми: «Натуральні числа і нуль»,
«Від’ємні і додатні числа», «Відсотки і дроби» і на теми, запропоновані
дітьми (Додаток 5).
5. При вирішенні текстових завдань в умові навмисне пропускаю числа.
Пропоную вибрати із записаних на дошці чисел ті, якими могла бути
виражена дана величина (швидкість, ціна, маса). Крім того, пропоную
текстові завдання з прихованою інформативною частиною. Наприклад:
«Відомо, що учень другого класу повинен спати 10 годин на добу. Скільки в
цьому випадку годин він буде не спати? ». Таким чином, працюючи над цим
завданням, дитина мимоволі засвоює загальноприйняті гігієнічні норми.
Завдання з прихованою, неявною інформативною частиною не складні
в роботі. При підведенні підсумків уроку акцентую увагу учнів не тільки на
математичну складову уроку, але й на загальнокультурну [2].
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6. За рівнянням, схемою до задачі пропоную скласти текстові задачі,
які можуть бути вирішені за допомогою цього рівняння або схеми. Якщо
рішення потребує великої кількості дій, то за умовою формулюються
питання, відповівши на які можна скласти схему розв’язку задачі. Відповіді
на ці питання будуються з використанням слів: у порівнянні з ..., на відміну
від ..., припустимо, ймовірно, по-моєму ..., це має відношення до ..., я роблю
висновок ..., я не згоден з ..., я віддаю перевагу ..., моя завдання полягає в ...
Для формування в учнів інформаційно-цифрової компетентністі
використовую наступні прийоми.
1. Рішення розрахункових задач на рух і вартість. За одну - два тижні
до уроку-практикуму учням видаю картки із зазначенням набору даних,
необхідних для уроку. Діти збирають дані, використовуючи доступні їм
джерела. Дані адаптую при підготовці до уроку.
2. При вивченні нових термінів учні, користуючись тлумачним
словником, дають різні визначення математичного поняття, наприклад: в
математиці модуль – це ..., в будівництві модуль – це ..., в космонавтиці
модуль – це ...
3. Проводжу уроки-семінари і уроки-конференції, при підготовці до
яких учні самостійно готують свої доповіді, вони не тільки шукають потрібну
інформацію, але і перетворять її потрібним чином.
4. Пропоную учням завдання такого типу: «За допомогою Інтернету
або інших ресурсів знайдіть і роздрукуйте таблицю довжин давнини з
переведенням цих значень у сучасну таблицю довжин» і т.п.
Для розвитку інформаційно-цифрової компетентності пропоную учням
практично-орієнтовані завдання – завдання з практичним змістом, що
орієнтують учнів на математичні дослідження явищ реального світу. Учням
6-го класу з теми «Відсотки» раджу виконати довгострокові завдання.
1. 1 літр бензину в 2013 р . коштував 10грн. У 2018 р . він подорожчав
на 220%. Обчисліть вартість бензину в 2018 році? (Відповідь округлите до
цілих).
2. Визначте за картою відстань, яку проїде автобус з м.Рівного до
м.Одеси. Використовуючи властивість пропорції, розрахувати кількість
бензину, який буде витрачено на дорогу туди і назад, якщо відомо, що на
100 км потрібно 8 літрів .
3. У таблиці вказана вартість квитка в плацкартному вагоні. Обчисліть
суму грошей, витрачену групою з 20 учнів на проїзд туди і назад?
Місяць
Червень
Липень
Серпень

Вартість
200 грн.
210 грн.
220 грн.

4. Обчислити затрачені кошти на бензин, якщо відомо, що 1 л бензину
коштує 32 грн. і витрачено 150 літрів ?
5. Розрахувати вартість проживання групи з 20 осіб за 14 днів
(13 ночей)?
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Місяць
Червень
Липень
Серпень

Проживання в м.Одеса (на одну людину за добу)
300 грн.
350 грн.
400 грн.

6. Розрахувати кошти, витрачені групою з 20 осіб на ночівлю в
дорозі (1 ніч)?
Місяць
Ночівля
Червень
300 грн.
Липень
320 грн.
Серпень
350 грн.
7. Обчислити суму грошей, витрачену на придбання мінеральної води в
дорозі, якщо, відомо, що в м. Одеса вона коштувала 17 грн., а на кожній
наступній зупинці, де купували, вартість збільшувалася на 2,5 грн.?
(Купували мінеральну воду 4 рази).
8. Обчислити суму, витрачену на придбання постільної білизни для
групи з 20 осіб, якщо 1 комплект коштує 30 грн.? (туди і назад).
9. Щодня на харчування група витрачає 1700 грн. Обчисліть кількість
грошей, витрачений на харчування за 14 днів?
10. У 2013 році сума, витрачена на харчування в дорозі, склала 1800
грн. Обчисліть суму, яка буде витрачена в 2018 році, якщо відомо, що
продукти подорожчали на 86%?
Соціальні та громадянські компетентності передбачають оволодіння
учнем знаннями та досвідом у цивільно-громадській діяльності, в соціальнотрудовій сфері, в області сімейних відносин і обов'язків, в питаннях
економіки і права, в професійному самовизначенні. Тобто дана
компетентність передбачає оволодіння дітьми тими предметними знаннями,
вміннями і навичками, які вони будуть використовувати безпосередньо у
своїй подальшій життєдіяльності [17].
Розвитку компетентності сприяють такі прийоми: контрольні роботи,
тести з удосконалення усного рахунку. Завдання даю соціально-трудового
характеру, які вводять дитину в нестандартну, але побутову ситуацію.
Наприклад, обчислення суми покупок в магазині, до того моменту, як підійти
до каси. Пропоную завдання з розвитку соціальної компетентності.
• Бригада рибалок отримала від двох банків позику на придбання
холодильного обладнання в розмірі 250 000 грн. Від одного – під 5%, а від
іншого під 7% річних. Всього за рік рибалки повинні сплатити 15 500 грн.
відсоткових грошей. Скільки грошей взято у кожного банку?
• У Києві в 2018 році вартість проїзду в маршрутному таксі 8грн., а у
Рівному – 5грн. На скільки відсотків у 2018 році проїзд в маршрутному таксі
Києва дорожчий, ніж у Рівному? На скільки відсотків у 2018 році проїзд у
Рівному дешевший, ніж у Києві?
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• У врожайну пору року (восени) ціни на овочі знизилися в середньому
на 50%, а до зими вони підвищилися на 10% в порівнянні з торішніми
цінами. На скільки відсотків подорожчали овочі в порівнянні з осінню? .
З метою реалізації ключових компетентностей, використовую також
розв’язування задач із «зайвими даними». Наприклад.……
• Відомо, що зуби треба чистити двічі на день – вранці і ввечері, а в
обід, після їжі, треба полоскати рот. За тиждень Василько забув почистити
зуби 3 рази вранці і 4 рази ввечері, також він забув прополоскати рот після
обіду 6 разів. Скільки всього раз за тиждень Василько забув про свої зуби?
• Відомо, що запізнюватися погано. Люся, йдучи на зупинку помітила
автобус у 180 метрах позаду себе. Щоб не запізнитися, вона побігла і через
12 секунд прибігла на зупинку одночасно з автобусом. З якою швидкістю
довелося бігти Люсі, якщо відомо, що автобус рухається зі швидкістю 19 м/с?
Відзначаю, що робота над такими завданнями показала, що «зайві дані»
не заважають учням при вирішенні завдань. Природно, текст завдань
виходить об'ємним, тому використовую цей прийом не дуже часто, оскільки
дітям доводиться багато читати на уроці.
Формуючи ключові компетентності учнів, не можна забувати про
ефективність самоконтролю. Одним із прийомів вироблення самоконтролю
учнів є проведення перевірки рішення математичних вправ. Перевірка
рішення вимагає наполегливості і певних вольових зусиль. У результаті, в
учнів виховуються якості – самостійність і рішучість у діях, почуття
відповідальності за них.
Розвиток навичок критичного ставлення до результатів обчислень,
навичок самоконтролю вимагає не тільки навчання учнів прийомів контролю,
але й проведення спеціальних вправ, структурно відмінних від звичайних
поширених вправ. Їх специфіка полягає в тому, що вони не тільки
складаються і розв’язуються, але і неминуче перевіряються учнями.
Наприклад:
• Агрофірма «Господарочка» продала державі 30 ц пшениці, що становить
2
всього зерна, отриманого нею за рік. Скільки всього пшениці отримала
5

агрофірма за рік? (Відповідь: 75 ц). ……………………………………………
Задачі для перевірки
• Агрофірма «Господарочка» заробила 75 ц зерна. Скільки центнерів вона
продала державі, якщо кількість проданого зерна склало

2
всього зерна?
5

• Агрофірма «Господарочка» отримала за рік 75 ц зерна, з них вона продала
державі 30 ц. Яку частину отриманого зерна вона продала державі?
Основні елементи цього прийому:
- учні складають завдання, обернене до даного, вводячи в його умову
отриману відповідь і виключаючи одне з відомих чисел, що стає потрібним.
Отримання виключеного числа в якості відповіді оберненої задачі дає
впевненість у правильності розв’язання вихідної задачі;
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- учні перевіряють відповідність отриманої відповіді всім умовам
завдання;
- учні вирішують запропоноване завдання двома способами. Збіг
відповідей, отриманих двома логічними різними шляхами, і є
підтвердженням правильності розв’язку.
Головне не забувати, що надмірне захоплення перевіркою може
скоротити число розв’язаних вправ. При користуванні методом перевірки
слід дотримуватися почуття міри.
Компетентнісний підхід передбачає високу готовність випускника
школи до успішної діяльності в різних сферах. Складовими математичної
грамотності випускників основної школи є їх спроможність:
• розпізнавати проблеми, що виникають у довкіллі, які можна розв'язати
математичними засобами;
• формулювати ці проблеми математичною мовою;
• розв'язувати їх, використовуючи математичні знання та методи;
• інтерпретувати отримані результати з урахуванням порушеної проблеми;
• формулювати та записувати остаточні результати розв'язання порушеної
проблеми.
Результативність досвіту. У даному досвіді запропоновано практичні
методи та прийоми реалізації компетентнісного підходу на уроках
математикия, які забезпечують позитивні результати впровадження даного
підходу: підвищується інтерес учнів до вивчення математики, реалізуються
потенційні можливості школярів як на уроках, так і в позаурочний час.
Порівнюючи результати навчання, бачу позитивну динаміку в усіх
класах. Учні мають високий рівень навчальної мотивації, навчені визначати
цілі власної діяльності, прагнуть до досягнення успіху і володіють
відповідними прийоми його набуття, вміють рефлексувати власну діяльність
й коригувати досягнуті результати для здобуття вищих показників. Бажання
навчатись, виконувати творчу роботу дає свої результати. Учні є
переможцями ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з математики та олімпіади
«Крок», показують відмінні та добрі результати у Міжнародному
математичному конкурсі «Кенгуру».

14

ДОДАТОК 1
Ключові
компетентності

Форми роботи на уроках математики

Соціальні та
громадянські
компетентності

Завдання, які передбачають для учнів самостійний пошук
розв'язку. Надання учням можливості обрання варіанту завдання
чи шляху його розв'язання. Використання самооцінки та
взаємооцінки учнів. Розв'язання задач різними способами для
визначення раціонального шляху розв'язання. Залучення дітей до
роботи в групах. Практикування доручень учням. Залучення учнів
до планування та проведення позакласних заходів та предметних
тижнів

Використання інформації з історії математичних відкриттів.
Використання художньої літератури в математиці. Розв'язання
Загальнокультурна задач історико-культурного та екологічного змісту. Наголошення
на внеску в розвиток українських математиків та зарубіжних.
грамотність
Виховання учнів на прикладі життєвого досвіду та творчого
шляху відомих математиків
Розвивати вміння учнів висловлювати власну точку зору.
Вироблення в учнів правильної вимови математичних термінів.
Спілкування рідною Залучати учнів до пояснення своїх дій і звертати увагу на
зв'язність мовлення. Застосовувати взаємоопитування та
мовою
взаємоперевірку з подальшим коментуванням. Організація
групової роботи. Нестандартні уроки
Залучення додаткової інформації. Активна співпраця з кабінетом
Інформаційно-цифрова
інформатики. Використання та складання таблиць та схем.
компетентність
Випуск шкільних газет
Уміння вчитися
впродовж життя

Ініціативність і
підприємливість

Написання рефератів, повідомлень, тощо. Використання
випереджальних завдань. Залучення до роботи в МАН.
Консультування учнів з питань самоосвіти. Проведення
інтелектуальних конкурсів, змагань тощо
Складання проектів. Розв'язування задач на відсотки.
Використання інтерактивних методів . Інтегровані уроки
Позакласна робота

Розв'язування текстових задач пов'язані з навколишнім
Екогологічна
середовищем (рух, відсоткові обчислення чинників ризику,
грамотність і здорове
математична статистика тощо). Проведення фізкультхвилинок і
життя
релаксацій. Забезпечення санітарно-гігієнічних норм
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ДОДАТОК 2
Завдання-дослідження «Визначення залежності
довжини кола від радіуса»
1. Виміряйте довжину ободу (за допомогою нитки) та діаметр
предмета, що має форму круга (склянки, сита, відра, консервної банки, диска,
копійки тощо). Результати вимірювання запишіть у зошит.
2. Знайти відношення довжини кола до його діаметра.
3. Презентувати результати роботи.
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ДОДАТОК 3
Розв’язування задач на відсотки»
Проект «Природа – наш спільний дім.
(Підготувала учениця 5-В класу Собчук Анастасія)
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ДОДАТОК 4
Проект «Симетрія в архітектурі Рівного»
(Підготувала учениця 10-А класу Сидорова Дар’я)

Костел
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ДОДАТОК 5
Творчі роботи учнів
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