
УДК 37.014.3:373.5:51](477)

Шулик Т.В., Новiков О.О., Волiк С.В.

1 кандидат педагогiчних наук, асистент кафедри геометрiї та МВМ, ДВНЗ «ДДПУ»
2 кандидат фiзико-математичних наук, доцент кафедри математики, ДВНЗ «ДДПУ»
3 студентка 4 курсу фiзико-математичного факультету, ДВНЗ «ДДПУ»

e-mail: schulik111@gmail.com, novikov_o@meta.ua

ОСОБЛИВОСТI МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВIТИ В КОНТЕКСТI
«НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ»

У статтi окреслено основнi причини необхiдностi реформування сучасної освiти, висвiтле-
но особливостi концептуальних засад реформування середньої школи «Нова українська
школа», наведено рекомендацiї щодо адаптування сучасної математичної освiти до вимог
«Нової української школи».

Ключовi слова: Нова українська школа, реформування середньої освiти, матема-
тична освiта, компетентностi, рекомендацiї.

Вступ
Змiни в соцiально-економiчному та полiтичному життi нашої країни, зро-

стаючi вимоги суспiльства до якiсної освiти виступають каталiзаторами як
радикальних реформ в українськiй освiтi, так i поступових крокiв до її удо-
сконалення. У зв’язку з цим перед освiтянами стоїть завдання формування
в молодих українцiв таких якостей, як прагнення до навчання впродовж
життя, умiння правильно застосовувати знання в практичних ситуацiях та
отримувати в результатi новi знання, постiйний пошук найоптимальнiших
шляхiв розв’язання життєвих проблем, вмiння використовувати iнформацiй-
нi та комунiкацiйнi технологiї, вмiння працювати в командi, спiлкуватися в
багатокультурному середовищi тощо.

Мiнiстерством освiти i науки України спiльно iз рiзними цiльовими ауди-
торiями (учителi, батьки, директори шкiл, представники районних управлiнь
освiти тощо) розроблено проект «Нова українська школа», який мiстить кон-
цептуальнi засади реформування середньої освiти.

Проект «Нова українська школа» є достатньо новим документом (17 сер-
пня 2016 р. МОН оприлюднило для широкого обговорення першу версiю
«Концептуальних засад реформування середньої освiти», 27 жовтня 2016 р.
зазначений проект (доопрацьований) було ухвалено рiшенням колегiї МОН,

c⃝Шулик Т.В., Новiков О.О., Волiк С.В., 2017

171



Методика викладання математики в ЗОШ та ВНЗ

8 грудня 2016 р. тiєю ж колегiєю було ухвалено полiтичну пропозицiю до
проекту Концепцiї реалiзацiї державної полiтики у сферi реформування за-
гальної середньої освiти «Нова українська школа» на перiод до 2029 р.).
Протягом усього цього перiоду проект був предметом обговорення в коле-
ктивах навчальних закладiв. Свої пропозицiї могли надсилати як педагогiчнi
колективи, так i окремi освiтяни.

Мета статтi – висвiтлити основнi особливостi концептуальних засад ре-
формування середньої школи «Нова українська школа», навести рекомендацiї
щодо адаптування сучасної математичної освiти до вимог «Нової української
школи», спираючись на її ключовi компоненти.

Основна частина
Розбудова Нової української школи – це довга термiнова реформа, яка

розпочалася в 2016 роцi. Її реалiзацiя передбачає 3 фази:
1. Перша фаза (2016 – 2018 рр.).
2. Друга фаза (2019 – 2022 рр.).
3. Третя фаза (2023 – 2029 рр.).

Iз метою максимального врахування фiзичних, психологiчних, розумових
здiбностей дитини кожної вiкової групи реформа передбачає суттєву змi-
ну структури середньої школи, виокремлюючи три рiвнi повної загальної
середньої освiти: початкова освiта (тривалiсть чотири роки); базова сере-
дня освiта, яка здобувається в гiмназiї (тривалiсть п’ять рокiв); профiльна
середня освiта, яка здобувається в лiцеї або закладах професiйної освiти (три-
валiсть три роки) [1, с. 20].

Керуючись «Рекомендацiями Європейського парламенту та Ради Європи
щодо формування ключових компетентностей освiти впродовж життя» [3],
у Концепцiї сформульовано ключовi компетентностi для життя, формуван-
ня яких сприятиме успiшнiй самореалiзацiї особистостi, розвитку активної
громадянської позицiї, здiйсненню подальшої навчальної та професiйної дi-
яльностi:
– спiлкування державною (i рiдною у разi вiдмiнностi) мовами;
– спiлкування iноземними мовами;
– математична компетентнiсть;
– основнi компетентностi у природничих науках i технологiях;
– iнформацiйно-цифрова компетентнiсть;
– умiння вчитися впродовж життя;
– iнiцiативнiсть i пiдприємливiсть;
– соцiальна та громадянська компетентностi;
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– обiзнанiсть та самовираження у сферi культури;
– екологiчна грамотнiсть i здорове життя.

До змiсту математичної грамотностi включено: культуру логiчного i ал-
горитмiчного мислення, умiння застосовувати математичнi (числовi та гео-
метричнi) методи для вирiшення прикладних завдань у рiзних сферах дiяль-
ностi, здатнiсть до розумiння i використання простих математичних моделей,
умiння будувати такi моделi для вирiшення проблем [1, с. 11].

Першими кроками у новий освiтнiй простiр можна вважати прийнят-
тя Верховною Радою України у першому читаннi за основу законопроекту
№3481-д «Про освiту» (6 жовтня 2016 р.), а також започаткування розробле-
ння нової редакцiї Державного стандарту початкової загальної освiти (наказ
МОН вiд 5 жовтня 2016 р. №1196). Крiм того, сьогоднi на сайтi МОН усi
бажаючi можуть долучитися до онлайн обговорення програм на платформi
EdEra, змiст яких також вiдповiдатиме сучасним освiтнiм нововведенням.

Формула Нової школи складається з дев’яти ключових компонентiв:

1. Новий змiст освiти, заснований на формуваннi компетентностей.
2. Умотивований учитель, який має свободу творчостi й розвивається про-

фесiйно.
3. Наскрiзний процес виховання, який формує цiнностi.
4. Децентралiзацiя та ефективне управлiння, що надасть школi реальну

автономiю.
5. Педагогiка, що ґрунтується на партнерствi мiж учнем, учителем i ба-

тьками.
6. Орiєнтацiя на потреби учня в освiтньому процесi.
7. Нова структура школи.
8. Справедливий розподiл публiчних коштiв, який забезпечить рiвний до-

ступ усiх дiтей до якiсної освiти.
9. Сучасне освiтнє середовище, яке забезпечить необхiднi умови, засоби i

технологiї для навчання учнiв, освiтян, батькiв не лише в примiщеннi
навчального закладу [1, с. 7].

У контекстi цих складових Нової української школи нами сформульованi
деякi рекомендацiї для вчителiв математики, упровадження яких, за нашими
переконаннями, буде доцiльним на першому етапi реалiзацiї (2016 – 2018 рр.)
зазначеної Концепцiї. Зауважимо, що наведенi рекомендацiї не охоплювати-
муть усiх її компонентiв, оскiльки деякi з них не належать до компетенцiї
вчителiв.
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Рекомендацiї щодо адаптування математичної освiти до вимог Нової
української школи:

1. Оскiльки сучасна освiта потребує бiльшого зв’язку iз практикою, тому
для забезпечення варiативної складової навчальних планiв загально-
освiтнiх навчальних закладiв доречно розробляти програми елективних
курсiв (спецкурсiв, курсiв за вибором, факультативних курсiв), якi б
дозволили максимально продемонструвати та реалiзувати цей зв’язок
(реалiзацiя компоненту – «Новий змiст освiти»).

2. Методи та прийоми викладання, заснованi на спiвпрацi (iгри, експери-
менти, груповi завдання). Так, наприклад для етапу уроку «Закрiплення
нового матерiалу, вiдпрацювання вмiнь» учитель математики може ви-
користати такi прийоми: гра-тренiнг, взаємоопитування, гра у випадко-
вiсть, прес-конференцiя [2, c. 40]. Крiм того, вiдмiтимо, що використання
наведених методiв сприятиме частковому вирiшенню проблеми переван-
таженостi, стомлюваностi учнiв на уроцi, адже, як вiдомо, змiна видiв
дiяльностi учнiв на уроцi є одним iз факторiв, який визначає ефектив-
нiсть його проведення (реалiзацiя компонентiв – «Новий змiст освiти»,
«Педагогiка партнерства», «Орiєнтацiя на учня»).

3. Використання в навчально-виховному процесi новiтнiх iнформацiйно-
комунiкацiйних технологiй. Сучасний випускник школи повинен мати
iнформацiйно-комунiкацiйну компетентнiсть. Запровадження IКТ в освi-
тнiй галузi має перейти вiд одноразових проектiв у системний процес,
який охоплює всi види дiяльностi. IКТ суттєво розширять можливостi
педагога, оптимiзують управлiнськi процеси, таким чином, формуючи в
учня важливi для нашого сторiччя технологiчнi компетентностi [1, с. 8].
Використання IКТ на уроках математики дозволить моделювати рi-
зноманiтнi об’єкти та процеси; пiдвищить рiвень наочностi; оптимiзує
процеси органiзацiї колективної та iндивiдуальної дослiдницької роботи
та диференцiювання роботи учнiв у залежностi вiд рiвня їх пiдготовки,
пiзнавальних iнтересiв; дозволить органiзувати оперативний контроль i
допомогу з боку вчителя; сприятиме пiдвищенню iнтересу в учнiв до
предмету шляхом використання на уроках математики сучасних засо-
бiв навчання, якi урiзноманiтнять виклад нового матерiалу та форми
представлення iнформацiї, звiльнять вiд рутинної роботи та наблизять
подачу цього матерiалу до теперiшнiх уподобань пiдростаючого поколi-
ння (реалiзацiя компонентiв – «Новий змiст освiти», «Сучасне освiтнє
середовище»).
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4. Технологiчний пiдхiд до математичної освiти, який передбачає вико-
ристання у навчально-виховному процесi педагогiчних технологiй, спря-
мованих на урiзноманiтнення змiсту i методiв навчання та проектування
педагогiчних процесiв. Такi види технологiй органiзацiї урокiв матема-
тики на методичному рiвнi вирiшують проблему конструювання про-
цесу навчання, спрямованого на досягнення запланованих результатiв.
Зокрема, доцiльним буде використання на уроках математики таких те-
хнологiй: укрупнення дидактичних одиниць (П. Ерднiєв), алгоритмiзацiї
навчальних дiй учнiв (М. Волович), поетапного формування розумових
дiй (П. Гальперiн), «Педагогiчних майстерень» (П. Ланжевен, А.Валлон
та iн.), системи ефективних урокiв (А. Окунєв), розв’язання задач (Р. Ха-
занкiн), паркової технологiї навчання математики (А. Гольдiн) тощо
(реалiзацiя компонентiв – «Новий змiст освiти», «Педагогiка партнер-
ства», «Орiєнтацiя на учня»).

5. Систематична робота вчителiв математики щодо самоосвiти, адже
стрiмке реформування системи освiти в Українi, перехiд до нових дер-
жавних стандартiв вимагає, по-перше, участi вчителiв в оновленнi на-
вчальних програм, яке перiодично анонсується МОН, по-друге, доско-
нального вивчення оновлених навчальних програм, критерiїв оцiнюван-
ня, методичних рекомендацiй про викладання навчальних предметiв у
загальноосвiтнiх навчальних закладах, по-третє, постiйної самоосвiтньої
дiяльностi, спрямованої на власний розвиток, пiдвищення квалiфiкацiї
тощо (реалiзацiя компонентiв – «Умотивований учитель», «Сучасне освi-
тнє середовище»).

Висновки
Отже, пiдсумовуючи вищевикладене, зауважимо, що оновлення освiти в

Українi, безумовно, матиме вплив на розвиток i математичної освiти. Це, у
першу чергу, пов’язано iз орiєнтуванням нововведень на зв’язок iз практи-
кою, можливостями застосування набутих компетентностей саме у реальних
життєвих ситуацiях. Також учителi математики мають особливу увагу звер-
нути на реалiзацiю в навчальному процесi таких компонентiв Концепцiї як
«Педагогiка партнерства» та «Орiєнтацiя на учня». Безумовно, сьогоднi ми
знаходимося лише на першому етапi реформування, проте це не означає, що
змiни ще не вiдбуваються. Тому сучасний учитель в умовах швидкоплинних
освiтнiх реформ постiйно має монiторити ситуацiю, бути готовим до нових
перетворень в освiтi України.

Випуск №7, 2017 175



Методика викладання математики в ЗОШ та ВНЗ

Лiтература
1. Концептуальнi засади реформування середньої школи «Нова україн-

ська школа» [Електронний ресурс] / [Л. Гриневич, О. Елькiн, С. Ка-
лашнiкова та iн.; Мiнiстерство освiти i науки України]. – Режим досту-
пу : http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/ua-sch-2016/.
– 2016 р.

2. Моделювання сучасного уроку математики в школi : навчальний посiб-
ник / [Н. I. Труш, Б. Б. Беседiн, Г. М. Бiрюкова, Л. Г. Плесканьова]. –
Слов’янськ, 2009. – 103 с.

3. Рекомендацiя 2006/962/ЄС Європейського Парламенту та Ради (ЄС)
«Про основнi компетенцiї для навчання протягом усього життя» [Еле-
ктронний ресурс]. – Режим доступу :
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_975. – 18.12.2006.

Shulik T. V., Novikov O. O., Volik S. V.
State Higher Educational Institution «Donbass State Teacher’s Training Universi-
ty», Slovijans’k, Ukraine.

The Features of Mathematics Education in the Context of the «New
Ukrainian School»
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