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assist development of the classification skills (dichotomy method), overcoming psychological inertia, forming 

systematical thinking. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ В УМОВАХ РЕАЛІЗАЦІЇ 

КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ ДО НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ 

 

У Законі України «Про освіту» зазначається, що метою освіти є всебічний розвиток людини як 

особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових і фізичних  здібностей, 

виховання високих моральних якостей, формування громадян, здатних до свідомого суспільного вибору, 

збагачення на цій основі інтелектуального, творчого, культурного потенціалу народу, підвищення 

освітнього рівня народу, забезпечення народного господарства кваліфікованими фахівцями.  

Основні напрямами розбудова сучасної системи шкільної освіти визначені у Національній стратегії 

розвитку освіти в Україні на період до 2021 року. Реалізація Національної стратегії надасть змогу 

забезпечити створення системи освіти нового покоління, що забезпечуватиме випереджувальний 

загальноцивілізаційний розвиток людини, її інтелекту. 

Функціонування людської спільноти в ринкових відносинах, міжнародні процеси інтеграції, 

інформатизація суспільства та інтелектуалізація праці вимагають від підростаючого покоління не лише 

великого обсягу знань і вмінь, а й високого інтелектуального розвитку, сучасного типу пізнавальної 

діяльності, критичного стилю мислення тощо. 

Ознаками критичного мислення є вміння досліджувати реальні виробничі та життєві ситуації; 

висувати різні варіанти розв`язання поставлених завдань, порівнювати, оцінювати, виявляти недоліки і 

переваги кожного з них; приймати самостійні рішення та прогнозувати їх наслідки. Важливими якостями 

критичного мислення є також уміння аналізувати дані з точки зору їх достовірності, точності, корисності 

для розв`язання поставленої проблеми; чітко і продумано викладати власні думки, аргументовано 

доводити свою точку зору, уважно ставлячись до чужої та враховуючи її; розпізнавати суперечливі факти 

та судження, виявляти і виправляти помилки в чужих розмірковуваннях та визнавати їх у своїх [3].  

На процес інтелектуального розвитку особистості впливають дві групи факторів – біологічні і 

соціальні. Як зазначає К. Нєдялкова [1], до біологічних факторів відносять фактор спадковості, віковий і 

статевий фактори. До групи соціальних факторів належать: фактор середовища; соціальний фактор; 

фактор мотивів, потреб підкріплення; фактор досвіду; фактор компенсації; операційний фактор. 

У контексті нашого дослідження - організація дослідницької діяльності учнів в умовах реалізації 

компетентнісного підходу до навчання математики – на перший план виходять три соціальних фактори 

інтелектуального розвитку особистості: фактор мотивів і потреб (мотиваційно-потребнісна сфера 

особистості, мотиви власне інтелектуальної діяльності, наявність стійкої мотиваційної потреби, система 

цінностей, стимули діяльності тощо); фактор досвіду (попередній життєвий, практичний ментальний 

досвід особистості); фактор компенсації (наявність компенсаторних можливостей суб’єкта: сили волі, 

посидючості, наполегливості, терплячості, цілеспрямованості тощо). 

Основне завдання науково-дослідної роботи – спонукання індивіда до активної самостійної 

діяльності, творчості та креативності. Науково-дослідна робота учнів – особливий вид навчальної 

діяльності, під час якої на основі теоретичних і практичних знань, умінь і навичок учні розв’язують 

теоретичні або прикладні наукові проблеми різного ступеня складності та трудності. Розглядають такі 

види науково-дослідницької роботи:  

- як складова навчального процесу (повідомлення, доповіді, реферати, проекти учнів, практичні та 

лабораторні роботи);  

- як така, що доповнює навчальний процес (факультативи, спецкурси, творчі конкурси);  

- як така, що здійснюється паралельно навчальному процесу (олімпіади, турніри, конкурси науково-

дослідницьких робіт різного рівня).  

Залучаючи учнів до наукової, експериментальної та конструкторської роботи, вчитель розвиває в 

них природні здібності та задатки, створює умови для саморозвитку та творчого самовдосконалення.  

О. С. Чашечникова розглядає творчість як найбільш високий рівень інтелектуальної активності та 

ініціативи: «Творча діяльність у процесі навчання математики є неможливою без оволодіння та 

запам’ятовування базових положень; спрямованість на розвиток творчого мислення не передбачає відмови 

від розвитку пам’яті учнів. Прогнозування, побудова гіпотез, планів, програм розв’язування, які лежать в 

основі творчої пізнавальної діяльності людини, органічно пов’язані з розвитком функціональних 
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можливостей людини і, зокрема, з потенційними можливостями пам’яті, що забезпечує зберігання і 

накопичення інформації все більшого обсягу та складності. Евристичні процеси залежать від ступеня 

розвитку мнемонічної функції: високий потенціал пам’яті створює основу для одночасного утримання 

достатньо складних систем гіпотез, які включаються у пошукову діяльність» [2]. 

Зупинимося детальніше на організації лабораторних робіт з математики. Така діяльність сприяє 

розвитку пізнавальної активності учнів і урізноманітнює навчально-виховний процес.  

Лабораторні роботи корисно проводити на уроках математики, наприклад в 6 класах при вивченні 

тем «Коло і круг», «Середнє арифметичне», «Середнє значення величини».   

Також надзвичайно корисним є проведення лабораторних робіт вдома, оскільки такий вид роботи 

показує прикладне застосування математики та актуалізує знання та вміння учнів, здобуті раніше. 

Організувати домашню лабораторну роботу можна й у старшій школі при вивченні статистики.  

Виконання лабораторних роботі, вимагає вміння учнів проводити різноманітні вимірювання, визначати 

невідомі величини з формул, а також обчислювати середнє значення величини та похибки.  Статистична 

обробка результатів вимірювання надзвичайно корисне і цікаве завдання для старшокласників. Наведемо 

приклад однієї з лабораторних робіт, яка може бути проведена учнями самостійно вдома без будь-якого 

спеціального обладнання. 

Лабораторна робота № 1 

Тема. Нераціональне використання проточної води під час чищення зубів. 

Мета: дослідити кількість води, що нераціонально використовується під час чищення зубів 

протягом доби, місяця. 

Хід роботи 

1. Занесіть у таблицю покази лічильника води (Р1) у ванній кімнаті. Виміряйте час, протягом якого 

ви чистите зуби зранку. Занесіть в таблицю покази лічильника після того, як ви почистили зуби.   

2. Підрахуйте об’єм води, що вилилась за час чищення зубів.  

3. Проведіть аналогічні вимірювання при чищенні зубів ввечері та занесіть до таблиці. 

4. Визначте середній об’єм води, що виливається з крану при чищенні зубів щохвилини Vc. 

5. Скільки води ви використали на чищення зубів протягом доби? 

6. Спробуйте почистити зуби, використавши воду, яку наберете в склянку. Скільки в цьому випадку 

ви використали води? Скільки при цьому ви використаєте води для чищення зубів за добу? 

7. Скільки при цьому можна зекономити чистої проточної води за добу, за місяць? 

8. Скільки при цьому можна зекономити на місяць при сплаті за воду? 

9. Зробіть висновки. 
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Анотація. Васильєва Д. В. Організація дослідницької діяльності учнів в умовах реалізації 

компетентнісного підходу до навчання математики. У статті розкривається організація дослідницької 

діяльності учнів. Дослідницька робота з математики розглядається як творча інтелектуальна 

діяльність учнів. Описується лабораторна робота «Нераціональне використання проточної води під час 

чищення зубів». 

Ключові слова: дослідницька діяльність, учні, математика, інтелектуальний розвиток, 

лабораторна робота, творче мислення. 

 

Аннотация. Васильева Д. В. Организация исследовательской деятельности учащихся в 

условиях реализации компетентностного подхода к обучению математике. В статье раскрывается 

организация исследовательской деятельности в школе. Исследовательская работа при обучении 

математике рассматривается как творческая интеллектуальная деятельность учащихся. Описывается 

лабораторная работа «Нерациональное использование проточной воды во время чистки зубов». 

Ключевые слова: исследовательская деятельность, ученики, математика, интеллектуальное 

развитие, лабораторная работа, творческое мышление. 

 

Summary. Vasylieva D.V. Organization of pupils’ research activity in the conditions of realization of 

the competence approach to teaching mathematics. The article deals with the organization of research activities 
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in the school. Research work at teaching mathematics is examined as creative intellectual activity of pupils. 

Describes laboratory work "Irrational use of running water while brushing your teeth." 

Key words: research work, pupils, mathematics, intellectual development, laboratory work, creative 

thinking. 
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ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ КУЛЬТУРИ  

МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ 

 

Сьогодні освітянський ринок праці висуває нові вимоги до підготовки сучасного вчителя, зокрема 

до його професійної мовленнєвої культури, яка є запорукою успіху і конкурентоспроможності. Слово є 

одним із інструментів професійної діяльності педагога і потребує певних мовно-комунікативних умінь. 

Мова і мовлення вчителя є показником його педагогічної культури, засобом самовираження і 

самоутвердження його як особистості. Саме тому, це питання було предметом дослідження провідних 

психологів і педагогів, зокрема таких як Л. С. Виготський, Г. О. Винокур, П. Я. Гальперін, С. О. Карман, 

А. Н. Ксенофонтова, А. А. Леонтьєв, Л. І. Мацько, М. Я. Плющ, О. Д. Пономарів, В. О. Сухомлинський, 

І. П. Ющук та інші. 

Для вчителя математики культура мови і мовлення є зокрема невід’ємними складовими 

математичної культури. За визначенням С. Розанової «математична культура (індивідуальна) – це 

інтегральна характеристика особистості, яка у всій повноті на даний момент часу фіксує здатність цієї 

особистості адекватно сприймати доступну її розумінню математичну складову наукової картини світу і 

вибудувати у відповідності з цим сприйняттям свою освітню, професійну, суспільну діяльність, творити 

свої морально-етичний та естетичний ідеали» [1]. До поняття математичної культури відносять 

математичну грамотність (термінологічна грамотність, обчислювальна культура, графічна культура) та 

навички математичного моделювання. Як зазначав С. Березін, під математичною грамотністю розуміють 

уміння правильно застосовувати математичні терміни, наявність необхідних знань і відомостей для 

виконання роботи (вирішення проблеми) в конкретній предметній області [3]. О. Чашечникова вважає, шо 

дане поняття має також включати в себе не лише термінологічну грамотність, але й правильну 

математичну мову (усну та письмову), обчислювальну та графічну культуру [4]. При гуманітарній 

орієнтації навчання математиці мова математики є однією з головних цілей навчання. Знайомство з нею є 

потужним засобом розвитку особистості. На нашу думку, навчання математиці, як і навчання українській 

мові, відіграє важливу роль у формуванні в учнів та студентів мовленнєвої культури. Але, водночас з тим, 

що математична мова є метою навчання, вона є і засобом навчання математиці, оскільки дозволяє розкрити 

зміст і значення математичних понять.  

Під математичною мовою часто розуміють сукупність всіх засобів, за допомогою яких можна 

виразити математичний зміст. До таких засобів відносяться математичні терміни, символи, схеми графіки 

та інше. Кожна тема, яка вивчається в шкільному курсі математики або під час вивчення математичних 

дисциплін у вищих навчальних закладах, базується на математичній мові. Числові й алгебраїчні вирази є 

елементами математичної мови. За допомогою математичної мови перекладаємо звичайну мову на 

математичні терміни, рівняння, нерівності і т. д. 

На відміну від літературної мови, у математичній – головне не образність і мелодійність, а 

істинність і чіткість. Формування грамотної математичної мови неможливе без знання специфічної 

наукової термінології. Таким чином, професійну мовленнєву культуру майбутнього вчителя математики 

можна розглядати як важливий компонент його математичної та загальної культури, що визначає здатність 

до ефективної співпраці з учнями в контексті навчальної діяльності. Саме тому, на нашу думку, слід 

надавати важливого значення формуванню мовленнєвої культури майбутнього вчителя математики під 

час навчання його у педагогічному університеті. При цьому, не варто вважати, що виховання культури 

мовлення знaxодиться в руках тільки викладача-мовника, оскільки викладання кожної математичної 

дисципліни в цій справі важливе.  

Дуже часто викладачі математичних дисциплін не надто звертають увагу як говорить студент, але 

досить уважно прислухаються до того, що він говорить. Однак, під час відповіді студенти припускаються 

відхилень від літературних норм.  

Важливим показником рівня розвитку мовленнєвої культури майбутнього вчителя математики є 

також правильне вживання термінів. Дуже часто, наприклад, студенти під час розв’язування задач та 

оформлення їх запису неправильно вживають такі терміни як «розв’язання», «розв’язування», «розв’язок». 

Це в свою чергу є надалі основною причиною його неправильного вживання учнями. Розв'язування – 
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