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 ФОРМУВАННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ Й 

ПІДПРИЄМЛИВОСТІ УЧНІВ У ЛІЦЕЇ 
 

Як зазначається у Концепції Нової української школи, найбільш успішними на 

ринку праці в найближчій перспективі будуть фахівці, які вміють навчатися впродовж 

життя, критично мислити, ставити цілі та досягати їх, працювати в команді, спілкуватися 

в багатокультурному середовищі та володіти іншими сучасними вміннями. За цих умов 

для успішної життєдіяльності учням недостатньо навичок і знань шкільної програми. На 

перший план виходять компетентності -  динамічна комбінація знань, способів мислення, 

поглядів, цінностей, навичок, умінь, інших особистих якостей, що визначає здатність 

особи успішно провадити професійну та подальшу навчальну діяльність. Важливими і 

цінними є не тільки предметні компетентності, що стосуються конкретного навчального 

предмета, а й ключові – необхідні для подальшого навчання та розвитку, для особистої 

реалізації та досягнення успіху. 

Мета навчання математики в закладах загальної середньої освіти  на засадах 

компетентнісного підходу полягає насамперед у формуванні в учнів предметної 

математичної компетентності на рівні, достатньому для забезпечення життєдіяльності в 

сучасному світі, успішного оволодіння знаннями з інших освітніх галузей у процесі 

шкільного навчання, забезпечення інтелектуального розвитку учнів, розвитку їх уваги, 

пам’яті, логіки, культури мислення та інтуїції. Крім того, навчання математики має 

зробити певний внесок у формування ключових компетентностей. Про це зазначається у 

навчальних програмах з математики, де серед інших виокремлюється ключова 

компетентність «ініціативність і підприємливість». До її компонентів віднесено: 

- Уміння: генерувати нові ідеї, вирішувати життєві проблеми, аналізувати, ухвалювати 

оптимальні рішення; використовувати критерії практичності, ефективності та точності, щоб 

обрати найкраще рішення; аргументувати та захищати свою позицію, дискутувати; 

використовувати різні стратегії, шукаючи оптимальних способів розв’язання життєвого завдання. 

- Ставлення: ініціативність; відповідальність, упевненість у собі; переконаність, що успіх 

команди – це й особистий успіх; позитивне оцінювання та підтримка конструктивних ідей інших. 

- Навчальні ресурси: задачі підприємницького змісту (оптимізаційні задачі). 

У навчанні математики для формування у сучасних учнів ключової 

компетентності «ініціативність і підприємливість» закладено великий потенціал. Це, 

передусім, система доцільних задач, спрямована на розвиток в учнів основних розумових 

дій, творчого та критичного мислення, дослідницьких навичок тощо. До таких задач 

відносимо як прикладні (відповідної тематики), так і абстрактні задачі. 

Сучасні учні добре обізнані та проінформовані про реалії життя, а тому ще з 

початкової школи розуміють значення термінів бізнес, бізнесмен, фінанси, підприємливість 

тощо. В основній та старшій школах учні активно цікавляться  «Старта́пами» (нещодавно 

створена компанія, що будує свій бізнес на основі інноваційних технологій, яка ще не 

вийшла на ринок або лише почала на нього виходити і володіє обмеженими ресурсами), а 

деякі реально їх створюють (наприклад, у МАН). Саме тому вагомою мотивацією для 

вивчення математики може стати висвітлення необхідних умінь «стартаперів» (бачити 

проблему, аналізувати, продумати креативне вирішення проблеми, проводити дослідницьку 



діяльність, працювати в команді, планувати свою діяльність тощо). 

У цьому контексті актуальними є евристичні задачі, задачі на дослідження, відкриті 

задачі тощо. До евристичних задач відносять задачі, для розв’язання яких необхідно виявити 

деякі  приховані зв’язки між елементами умови і вимогами, і конструювати повний спосіб дій. 

Евристичні задачі виступають могутнім засобом  розвитку творчого мислення учнів. У процесі 

розв’язування евристичних задач в учнів формуються уміння необхідні сучасній людині. 

Для формування підприємницьких умінь ефективним засобом може стати 

розв’язування задач кількома способами та вибір найбільш раціонального. Такі задачі в 

достатній мірі представлені в наших підручниках з Алгебри [1, 2]. 

Вміння раціонально вести себе як споживач, ефективно використовувати індивідуальні 

та колективні заощадження, правильно здійснювати інвестування, запозичення, страхування, 

кредитування, приймати доцільні рішення у сфері зайнятості та фінансів доцільно формувати в 

процесі розв’язування прикладних задач [3] і виконанні навчальних проектів. 

На завершення подамо думку Андреас Шлейхера «У світі, що швидко змінюється, 

молодь неохоче вкладає власний час і сили у кращу освіту, якщо вважає, що та не 

відповідає вимогам реального світу. Компанії неохоче інвестують кошти в навчання 

працівників, якщо ті можуть за якийсь час перейти на ліпше місце праці. А політики 

надають пріоритет нагальним питанням, хай навіть освіта – внесок у майбутній добробут 

суспільства – дуже важлива» [4]. На нашу думку, його слова слід сприймати як заклик 

до змін в освітній сфері у напрямі задоволення потреб молоді. 
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