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Євроінтеграція України ставить перед суспільством завдання – створити
таку систему освіти нового покоління, яка буде відповідати викликам нового
тисячоліття,

забезпечувати

випереджувальний

загально

цивілізаційний

розвиток нової генерації – дітей інформаційної епохи, здатних мислити і діяти
системно, у повазі до миру, різноманітності життя у біосфері, з високим
рівнем відповідальності за майбутнє всього живого на Землі.
Саме

ці

пріоритети

лежать

в

основі

реформування

сучасної

загальноосвітньої школи, головне завдання якої – підготувати компетентну
особистість, здатну знаходити правильні рішення у конкретних навчальних,
життєвих,

у

майбутньому

професійних

ситуаціях,

готову

обирати

демократичні принципи співіснування.
Реалізувати всі ці завдання можна за умови, що навчально-виховний
процес в школі буде спрямовано на розвиток активності, самостійності,
творчих можливостей кожного школяра, оскільки суспільство потребує
особистостей, здатних свідомо діяти, приймати власні рішення, швидко
адаптуватися до змін.
Необхідна переорієнтація акцентів в освіті із засвоєння фактів на
оволодіння способами взаємодії зі світом, продукування різних варіантів
вирішення проблеми та вибір найоптимальнішого шляху досягнення
прогнозованого результату призводить до осмислення необхідності змінити
характер навчального процесу та способів діяльності учнів.
Нова концепція загальної освіти ґрунтується на засадах особистісно
зорієнтованого, діяльнісного - компетентнісного підходів.

Протягом

кількох

років

працюємо

над

проблемою

«Завдання

компетентнісного характеру на уроках математики в початкових класах».
Підготовлено

методичний

посібник

«Завдання

компетентнісного

характеру в початкових класах». У методичному посібнику подано матеріали з
досвіду роботи творчої групи вчителів початкових класів щодо розробки
завдань компетентнісного характеру з математики у 2-4 класах.
Методична матеріали знайомлять вчителів з теоретичними засадами
складання завдань компетентнісного характеру у початкових класах, їх місцем
та значенням в освітньому процесі та перевагами використання.
Рекомендовано вчителям початкових класів для використання у
практиці роботи.
За цей період сформувалась певна технологія по складанню завдань
компетентнісного характеру. Ці завдання допомагають вчити учнів самостійно
вчитися, уміти шукати джерела інформації, шляхи розв’язання завдань, не
губитися в нових ситуаціях.
Такі

завдання

сприятимуть

формуванню

в

учнів

здатності

використовувати знання, вміння та досвід, набуті на уроках математики, під
час вивчення інших предметів та для вирішення життєвих задач.
Завдання мають або тестову форму із вибором відповіді, або відкриту
форму,коли учень має навести власне розв’язання завдання, або мішану
форму, коли учень має обрати відповіді із запропонованого і виконати
обчислення.
Компетентність - набута у процесі навчання інтегрована здатність
учня, що складається із знань, умінь, досвіду, цінностей і ставлення, що
можуть цілісно реалізовуватися на практиці.
Зміст компетентісно-орієнтованих завдань повинен бути пов'язаний з
традиційними розділами або темами, що складають основу програм навчання.
Завдання повинні містити питання різних типів:
- з вибором відповіді;

- з короткою відповіддю (у вигляді числа, виразу, формули, слова тощо);
- з розгорнутою відповіддю.
У дидактичному вимірі результат компетентнісної освіти можна
підкреслити таким виявом індивідуальності учня:
• Знання

«Я знаю що…»

• Діяльність

«Я вмію це зробити…

Я можу…Я

роблю…»
• Творчість

«Я створюю… Я придумую…»

• Емоційно-ціннісна сфера «Я прагну… Я хочу…»
Для

складання

компетентнісно-орієнтованих

завдань

небхідно

дотримуватись принципів:
• ситуація повинна забезпечити можливість комплексної перевірки знань
і вмінь з різних тем і розділів курсу математики ( а можна і з інших
навчальних предметів);
• в рамках запропонованої ситуації повинна виникнути така проблема,
для вирішення якої необхідно застосування математики;
• умова завдання повинна включати додаткову інформацію, яка не є
суттєвою для розв’язування поставленої проблеми;
• завдання має бути представлене в різній формі (таблиці, схеми,
діаграми, графіки, рисунки);
• завдання повинно супроводжуватися системою додаткових запитань.
Етапи роботи над складаннням завдань:
• Моделювання життєвої ситуації щодо змісту уроку
• Складання сюжетної задачі
• Креслення таблиці звітності
Пропонуємо приклади завдань компетентнісно орієнтованих, тобто таких,
що описують ситуації, які характерні для повсякденного життя.
Завдання компетентнісного характеру з математики
Завдання для 2 класу

Тема: Узагальнення та систематизація навчального матеріалу за 1
клас. Числа, дії з числами.
Задача
Гра «Так-ні»
На кожне запитання дати коротку відповідь «так» або «ні».
1.

Потяг має 8 вагонів. Даринка сіла у п’ятий вагон,а Сашко – у

четвертий. Вони опинились у одному вагоні ?
2.

Чи може сума трьох різних чисел дорівнювати 3?

3.

Дане число не більше 9 і не менше 9.

4.

Це число 10?

5.

Чи може сума двох чисел дорівнювати сумі трьох чисел?

6.

Чи можна записати число 1 різними цифрами, сполучивши

знаками дій?
7.

Число 6 являється сумою чисел, які передують 3?

Таблиця звітності
1

2

3

4

5

6

Шкала оцінювання
Кожна правильна відповідь - 2 бали.
Задача
Мама для консервування огірків приготувала маринад. В ньому є оцет,
цукор, вода, сіль, прянощі. Причому цукру у маринаді у 2 рази більше, ніж
оцту, а води у 3 рази більше, ніж цукру. Визначити, які твердження істинні, а
які хибні.
1.

У маринаді більше оцту, ніж цукру.

2.

У маринаді більше цукру, ніж оцту і води разом.

3.

У маринаді більше води, ніж цукру і оцту разом.

4.

У маринаді найменше оцту.

5.

У маринаді більше цукру, ніж оцту і води разом.

6.

У маринаді найбільше води.

Таблиця звітності
1

2

3

4

5

6

Шкала оцінювання
Кожна правильна відповідь - 2 бали.
Задача
Оленка має 4 монети:

Скільки різних грошових сум може скласти дівчинка з двох або
декількох цих монет? Які монети дала Оленка продавцеві в магазині
«Канцтовари», щоб купити зошит за 24 к. і наклейку за 16 к., якщо в неї
залишилась одна монета?
Таблиця звітності
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Вираз грошової суми

Відповідь на

Монети, вартістю:

останнє питання

Шкала оцінювання
Кожен правильно складений вираз грошової суми – 1 бал.
Правильна відповідь на останнє питання – 2 бали.
Задача
Бабуся дала внукові одну купюру вартістю 10 грн. та дві купюри по 5
грн. і попросила купити в магазині 1 л молока, буханець білого хліба та пачку
кам’яної солі. На решту бабуся дозволила внуку купити собі щось із
солодощів. Що зможе придбати собі хлопчик?

Прейскурант цін
Назва товару

Ціна
товару

Молоко(1 літр)

8 грн.

Білий хліб

4 грн.

Кам’яна сіль

2 грн.

Шоколадний батончик

6 грн.

Вафельний батончик

2 грн.

Шоколад молочний

12 грн.

Таблиця звітності та оцінювання:
Залишок коштів
Можлива

______грн.

8 балів

____________

2 бали

покупка
Можлива

____________

2 бали

покупка

Тема. Просторові відношення
Завдання (так-ні)
На малюнку у вигляді відрізків зображено зріст п’яти дітей.

Даринка

Сашко

Галинка

Петрик

Оленка

Миколка

Визнач, які твердження істинні, а які хибні.
1.

Миколка – найвищий.

2.

Оленка та Сашко – однакові на зріст.

3.

Даринка нижча всіх.

4.

Оленка вища Даринки.

5.

Даринка – не найнижча.

6.

Петрик – найнижчий.

Таблиця звітності
1

2

Шкала оцінювання

3

4

5

6

Кожна правильна відповідь - 2 бали.
Тема Нумерація трицифрових чисел
Завдання
Про число 99 хлопчики сказали:
1)

Олесь: «Це число двоцифрове».

2)

Сашко: « Усі цифри цього числа однакові».

3)

Андрій: «Усі цифри цього числа непарні».

4)

Віктор: «Сума всіх цифр цього числа 18».

5)

Антон: «Цифра одиниць цього числа дорівнює 9».

6)

Миколка: «Кожна цифра цього числа ділиться на 3».

7)

Данилко: «Наступне число цього числа 100».

8)

Григорій: «Сусіди цього числа 98 і 100».

9)

Гліб: «Сума цифр цього числа ділиться на 3 і 2».

10)

Юрко: «Попереднє число цього числа 90».

11)

Роман: «Різниця сусідів цього числа - 2».

12)

Семен: «Різниця цифр цього числа більша нуля».

13)

Максим: «Різниця цифр цього числа є попереднім числом

одиниці».
Таблиця звітності
1
так

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Хто з хлопчиків помилився?
Шкала оцінювання
Кожна правильна відповідь - 1 бал.
Тема. Табличне множення і ділення.
Завдання
Допоможіть оператору відновити записи.
1)

Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток…

2)

Щоб дізнатися, у скільки разів одне число більше ( менше), ніж

друге, потрібно більше число…
3)

При множенні нуля на будь-яке число в добутку отримаємо…

4)

При діленні… отримаємо нуль.

5)

При … на нуль в добутку отримаємо нуль.

6)

На 10 діляться всі … числа.

7)

Щоб знайти невідомий дільник, потрібно ділене …

8)

При множенні 1 на будь-яке число у добутку отримаємо…

9)

При діленні будь-якого числа на … отримаємо те саме число.

10)

При діленні будь-якого числа … отримаємо 1.

11)

Множення - це додавання…

12)

Результат дії множення називають …

а) нуля на будь-яке число;
б) нуль;
в) поділити на відомий множник;

г) множенні будь-якого числа;
д) на те саме число;
е) круглі;
є) одиницю;
ж) поділити на частку;
з) добутком;
и) самого на себе;
і) однакових доданків.
Таблиця звітності (відповідь позначаємо відповідною буквою)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Шкала оцінювання
Кожна правильна відповідь - 1 бал.
Задача
У Тетянки було три купюри по 2 грн. та дві купюри вартістю 5 грн..Що
дівчинка може придбати в магазині канцтоварів? Запропонуйте різні варіанти
відповідей.
Прейскурант цін
Назва товару

Ціна товару

Блокнот

5 грн.

Альбом для малювання

3 грн.

Ручка

2 грн.

Олівець

1 грн.

Гумка

1 грн.

Маркер

4 грн.

Набір кольорового

2 грн.

паперу
Набір кольорового

5 грн.

картону

Шкала оцінювання
6 балів - правильно обчислена сума грошей, яку мала дівчинка.
Додаткові 2 бали за кожен варіант відповіді.
Розв’язання: 1) 2х3=6(грн.) 2)5х2=10(грн.) 3)10+6=16(грн.)
І

варіант.5+3+2+5+1=16(грн.)

-

блокнот,альбом

для

ручка,

два

малювання,ручка,набір кольорового картону,олівець.
ІІ

варіант.2+1+1+4+2+5+1=16(грн.)

-

гумка,

олівці,маркер,набір кольорового паперу,блокнот. Та інші варіанти.
Завдання для 4 класу
Тема. Множення і ділення трицифрового числа на одноцифрове
Задача
Волонтерам

необхідно

закупити

для

військових

5

комплектів

термобілизни та 10 пар шкарпеток. Для цього вони організували благодійну

акцію з продажу пиріжків, які самі напекли. Скільки потрібно продати
пиріжків волонтерам,якщо пиріжки продавали по 2 грн?
Прейскурант цін
Назва

Ціна

Комплект

180 грн

термобілизни
Пара чоловічих

8 грн

шкарпеток

Таблиця звітності і шкала оцінювання
№ п/п
1.

Дія

Пояснення
-вартість 5 комплектів білизни

Шкала оцінюв.
3 бали

2.

-вартість 10 пар шкарпеток

3 бали

3.

-вартість всієї покупки

3 бали

4.

-кількість пиріжків

3 бали

Тема. Множення двоцифрового числа на одноцифрове, множення на 100.
Задача
Юля- українка, яка навчається в Польщі у Варшавському університеті, а
рідні проживають у Рівному. Студентка може дістатися до Варшави на
автобусі сполученням «Рівне-Варшава», або на потязі «Київ-Варшава», при
цьому сісти на потяг Юля може тільки у Львові. До Львова їй потрібно
дістатися на електропотязі. Як дешевше дістатися Юлі на навчання і на
скільки?
Прейскурант цін

Вид транспорту

Сполучення

Вартість
квитка

Автобус «Київ-Варшава»

Рівне-Варшава

100 злотих

Потяг «Київ-Варшава»

Львів-Варшава

95 злотих

Електропотяг «Київ-Львів»

Рівне-Львів

66 грн

Курс польського злотого до гривні
Купівля (грн)

Продаж (грн)

5.80

6.00

Таблиця звітності і шкала оцінювання
№ Дія

Пояснення

Шкала
оцінюван.

/№
п/п
1

-вартість квитка на автобусі сполучення

3 бали

Рівне-Варшава
2

-вартість квитка на потязі сполучення Львів-

3 бали

Варшава
3

-вартість проїзду на потягах від Рівного до
Варшави

3 бали

-різниця вартості проїзду на автобусі та на

4

3 бали

потягах

Тема. Ділення з остачею
Завдання: Під час карантину Максимко отримував завдання від своєї
вчительки через мережу інтернет. Хлопчик виконав домашнє завдання з
математики і відправив електронною поштою розв’язання вчительці. Але
перший ряд чисел в прикладах зник. Допоможи Максимкові відновити записи.
:13=3 (ост.3)

:13=3(ост.5)

:13=3(ост.8)

:13=3(ост.9)

:13=3(ост.2)

:13=3(ост.7)
Таблиця звітності

1

2

3

4

5

Шкала оцінювання: кожна правильна відповідь- 2 бали.
.

6

