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ВИКОРИСТАННЯ КОМПЕТЕНТНІСНО ОРІЄНТОВАНИХ ЗАВДАНЬ
В ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ

 ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ «МАТЕМАТИКА»
В статті обґрунтовано, що одним з показників професійної компетентності майбутніх учителів

початкової школи є рівень сформованості професійно-педагогічних знань і вміння реалізовувати їх у
процесі навчання молодших школярів. Автором викладені деякі можливості організації навчального
процесу та професійної підготовки майбутніх вчителів початкової школи до педагогічної діяльності.
Розкрито особливості конструювання компетентнісно орієнтованих завдань із використанням таксо-
номії педагогічних цілей Б. Блума, в якій визначаються способи класифікації розумових умінь, від найпро-
стіших навчальних дій (знання, розуміння, застосування) до найскладніших (аналіз, синтез, оцінка). Ав
тором запропоновано конструктор компетентнісно орієнтованих завдань із дисципліни «Технології
навчання освітньої галузі «Математика» та наведено приклади розроблених завдань згідно таксономії
Блума. Визначено, що компетентнісно орієнтовані завдання виступають як технологічний інструмент
для реалізації компетентного підходу в процесі навчання СВО магістрів.

Ключові  слова :  компетентність, компетентнісно орієнтовані завдання, майбутній вчитель
початкової школи, освітня галузь «Математика», СВО магістр.Основні засади реформи шкільної освіти, щовикладено в Концепції Нової української школипередбачають, що вчителі працюватимуть за ін-шими підходами. Зокрема, замість запам’ятову-вання фактів та визначень понять, учні набувати-муть компетентностей. Це – динамічна комбіна-ція знань, умінь, навичок, способів мислення, по-глядів, цінностей, інших особистих якостей, щовизначає здатність особи успішно соціалізувати-ся, провадити професійну та/або подальшу навча-льну діяльність. Тобто формується ядро знань, наяке будуть накладатись уміння цими знаннямикористуватися, цінності та навички, що знадоб-ляться випускникам української школи в профе-сійному та приватному житті [1]. Зрозуміло, щоключовою фігурою цієї реформи є вчитель, якийсамостійно для втілення реформи має обиратинавчальний матеріал, імпровізувати та експери-ментувати, тобто він сам має бути професійнокомпетентним. Тому, для підготовки майбутніхучителів початкової школи, необхідно використо-вувати на заняттях компетентнісно орієнтованізавдання.Основним завданням підготовки майбутніхучителів початкової школи є формування їхньоїпрофесійної компетентності, одним з показниківякої є рівень сформованості професійно-педаго-гічних знань і вміння реалізовувати їх у процесінавчання дітей молодшого шкільного віку.Проблему формування професійної компете-нтності майбутнього вчителя висвітлювали у сво-

їх дослідженнях такі вчені України як, В. Кремінь, О. Пометун, С. Ткачук, І. Зязюн, О. Коберник, В. Лу-говий, О. Савченко, О. Сухомлинська, О. Ярошенко, Л. Овчарук та інші. У сфері педагогіки початкової школи фундаментальне значення набули роботи О. Біди, В. Бондаря, А. Богуш, М. Скаткіна та ін. По-при увагу сучасних дослідників до проблеми на-вчання майбутніх учителів, потребує дослідження саме використання в навчальному процесі компе-тентнісно орієнтованих завдань. Метою статті є обґрунтування доцільності розробки компетеннісно-орієнтованих завдань, які в процесі вивчення курсу «Технології освіти в галузі освіти» «Математика», магістрів початкової освіти, виступають як технологічний інструмент для реалізації компетентного підходу. Глобальні тенденції глобалізації, соціально-економічні перетворення в Україні висувають нові вимоги до підготовки майбутніх учителів початко-вих класів. Система освіти на сьогодні зосередже-на на формуванні ключових компетентностей майбутніх фахівців. Розглядаючи цей аспект про-блеми, В. Луговий [4, 14] зазначає системоутворю-вальну роль компетентностей у проектуванні осві-тніх програм і організації навчального процесу. Тобто, акцент у навчанні зміщується з того, що знає, хоче і може викладач, на те, що потрібно то-му, хто навчається. За компетентнісного підходу увага зосереджується на результаті освіти, а не на процесі [2, 28]. Інакше кажучи, первинною й систе-моутворювальною стає не процесуальна 
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(навчально-викладацько-оцінювальна) складова, що разом з тим не принижує її важливості, а ре-зультативна, що виражена в термінах компетент-ностей. Саме тому, метою викладання навчальної дисципліни «Технології навчання освітньої галузі «Математика» є формування готовності майбут-нього вчителя початкової школи до впроваджен-ня сучасних навчальних технологій у практику (зокрема, під час викладання у початковій школі освітньої галузі «Математика»).  З точки зору компетентнісного зорієнтовано-го підходу до організації навчально-виховного процесу у ВНЗ, на нашу думку, зміст дисципліни «Технології навчання освітньої галузі «Мате-матика» має бути спрямований на формування таких: а) загальних компетентностей:  здатності :   
− навчатися й оволодівати сучасними знаннями, зокрема, інноваційними методичними підхода-ми, сучасними системами, методиками, техно-логіями навчання освітньої галузі «Математика»; сучасними тенденціями розви-тку початкової освіти в умовах модернізації;  
− самостійного пошуку та оброблення інформа-ції з різних джерел для розгляду конкретних питань математики; 
− ефективного застосування сучасних техноло-гій із метою підвищення рівня математичного мислення учнів молодшого шкільного віку;  
− генерувати нові ідеї (креативність);  
− самостійної пізнавальної діяльності, самоорга-нізації та саморозвитку; спрямованість на роз-криття особистісного творчого педагогічного потенціалу та самореалізацію;  

− виконувати навчально-дослідні завдання на основі аналітико-синтетичної мисленнєвої діяльності;  
− самостійної професійної діяльності, пов’язаної з вирішенням педагогічних ситуацій на уроках математики у початковій школі.  б) професійні компетенції: здатності :  
− упроваджувати сучасні освітні технології на-вчання математики у початковій школі, карди-нально змінювати види діяльності та створю-вати власне навчально-методичне забезпечен-ня курсу «Математика»; 
− планувати, організовувати, координувати, кон-тролювати та оцінювати діяльність учнів на уроках математики у початковій школі, проек-тувати траєкторії розвитку математичного мислення молодших школярів; 
− впроваджувати у навчально-виховний процес початкової школи інтегровані уроки, поєднува-ти знання з різних навчальних предметів для побудови уроку як цілісного творчого процесу; впровадження особистісно-орієнтованого та діяльнісно-компетентнісного підходів у на-вчанні початкового курсу математики. Для ефективного засвоєння СВО магістрами початкової освіти технологій навчання освітньої галузі «Математика» ми пропонуємо використо-вувати компетентнісно орієнтовані завдання, в основі розробки яких, лежить таксономія Блума [5], ключові елементи якої: знання, розуміння, застосування, аналіз, синтез, оцінка. Використовуючи таксономію Б.Блума та до-слідження науковців з даної тематики [3; 6; 7],  нами розроблено конструктор компетентнісно 

Таблиця 1 – Конструктор компетентнісно орієнтованих завдань Навчальні цілі Формулювання завдань Знання Назвіть критерії, основні властивості, особливості та загальну структуру педагогічних техно-логій; дайте означення; доведіть справедливість думки; сформулюйте твердження; розкрий-те особливості; складіть список понять, які стосуються; визначте та розгляньте; виділіть го-ловні ознаки; опишіть технології, які використовуються; охарактеризуйте етапи, технологію Розуміння Поясніть твердження; наведіть приклади; встановіть відповідність; дайте порівняльну харак-теристику дефініціям; розкрийте на конкретних прикладах технологічні особливості; класи-фікуйте основні типи… Застосування Організуйте поетапне вивчення нового матеріалу на уроці, діагностичну самостійну роботу; змоделюйте декілька фрагментів уроку математики; запропонуйте спосіб розв’язування; розкрийте процедуру організації певного виду діяльності на уроці; обґрунтуйте способи ви-користання певних завдань; наведіть можливі засоби; виберіть найбільш ефективні навчаль-ні технології; опишіть засоби зворотного зв’язку з учнями; виразіть через… Аналіз Проаналізуйте запропонований урок, педагогічну задачу; здійсніть теоретичний аналіз кон-цепції технології; згрупуйте за певними ознаками; порівняйте технології Синтез Запропонуйте декілька варіантів проведення уроку із застосуванням технологій; назвіть ал-горитм дій вчителя спрямованих на ефективне застосування навчальної технології; виявіть та сформулюйте проблеми використання технології; запропонуйте свій варіант…; узагаль-ніть причини та наслідки; розробіть методичні рекомендації; організуйте програму роботи Оцінка Виберіть оптимальну технологію і оцініть значущість (доцільність, недоліки, тощо); оцініть роль учителя на…; спрогнозуйте дії вчителя в процесі…; сформулюйте висновок по … 
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орієнтованих завдань з технологій навчання осві-тньої галузі «Математика».  Розглянемо приклади формулювання компе-тентнісно орієнтованих завдань з дисципліни «Технології навчання освітньої галузі «Матема-тика» відповідно до елементів таксономії Блума. 1. Знання – передбачає засвоєння і відтворен-ня навчального матеріалу. Прикладами компетентнісно орієнтованих завдань є: 
− охарактеризуйте технологію проблемного на-вчання та особливості її використання на уро-ках математики у початковій школі (Дж. Дьюї); 
− дайте загальну характеристику мультимедій-ним технологіям навчання; 
− доведіть, що модернізацію методики навчання математики можна забезпечити за рахунок її технологічності. 
− розкрийте особливості використання інтерак-тивних технологій на уроках математики в початковій школі. 2. Розуміння – передбачає здатність встанов-лення зв’язків між новим та раніше вивченим ма-теріалом.  Компетентнісно орієнтовані завдання мо-жуть бути представлені наступним чином:  
− назвати відмінності між концептуальними по-ложеннями проблемної та розвивальної техно-логіями; 
− дайте порівняльну характеристику дефініціям «педагогічні технології», «технології навчан-ня», «навчальні технології»; 
− класифікуйте основні типи інтерактивних тех-нологій;  
− наведіть приклади дидактичних ігор на уроках математики; 
− наведіть приклади застосування технологій «Шкала думок», «Прес» та «Робота в парі» на фрагменті уроку математики з теми «Розв’язування задач на зустрічний рух»; 
− продемонструйте застосування технології роз-вивального навчання на уроках математики.  3. Застосування – це уміння використовувати вивчений матеріал у змінених умовах і нових си-туаціях.  Наприклад, компетентнісно орієнтовані за-вдання можна підібрати такого типу:  
− змоделюйте урок математики в початковій школі з використанням інтерактивних техно-логій навчання;  
− організуйте поетапне вивчення нового матері-алу на уроці математики; 
− розкрийте процедуру організації певного виду диференціації на уроці математики;  
− опишіть способи реалізації рефлексії діяльнос-ті учнів на уроках математики в початкових класах; 

− проілюструйте практичне застосування техно-логії укрупнення дидактичних одиниць, вико-ристовуючи метод взаємообернених задач; 
− підберіть орієнтовані диференційовані завдан-ня до теми: «Вирази виду: 54 + 30, 50+3». Пере-лічіть види диференціацій, які Ви використали. Обґрунтуйте особливість їх використання до даної теми. 4. Аналіз – передбачає осмислення не тільки змісту навчального матеріалу, а і його внутрі-шньої структури.  Прикладами компетентнісно орієнтованих завдань є: 
− проаналізуйте урок математики, розроблений за ігровими технологіями та охарактеризуйте принципи ефективного навчання учнів за ци-ми технологіями; 
− здійсніть теоретичний аналіз концепції техно-логії випереджувального навчання; 
− розбийте інтерактивний урок на частини та опишіть його складові; 
− визначте суттєві характеристики етапів впро-вадження проектної технології в початковій школі. 5. Синтез – означає вміння комбінувати еле-менти знань таким чином, щоб отримати цілісне системне утворення з новою властивістю. Таке утворення може мати вигляд повідомлення, схе-ми, моделі, алгоритму. Розроблені компетентнісно орієнтовані за-вдання мають вигляд: 
− розробіть методичні рекомендації зі створення проблемних ситуацій на уроках математики; 
− виявіть та сформулюйте проблеми викорис-тання інтерактивних технологій на уроках ма-тематики; 
− запропонуйте завдання, на основі яких можна створити проблемну ситуацію та проілюструй-те алгоритм їх розв’язування;  
− підсумуйте позитивні та негативні моменти використання мультимедійних технологій на уроках математики. 6. Оцінка – передбачає формування вміння оцінювати значення певного матеріалу для ви-значеної мети. Прикладами завдань є завдання виду: 
− оцініть діяльність вчителя на запропоновано-му уроці;  
− аргументуйте використання вибраної вами тех-нології на запропонованому уроці з математики; 
− оцінити поведінку вчителя при розв’язуванні педагогічної задачі; 
− висловіть «за» і «проти» використання даних технологій на запропонованому Вам фрагменті уроку з математики. Отже, професійне становлення магістранта педагогічного профілю передбачає складний  багатовекторний і багатоаспектний процес  
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розвитку і саморозвитку його особистості: розу-мової активності, здатності аналізувати, прагнен-ня здобувати знання, що є необхідним для вико-нання професійної діяльності. В процесі розв’язу-вання компетентнісно орієнтованих завдань фор-мується компетентність професіонала, здатного функціонувати у непростих сучасних умовах.  

Перспективи подальших досліджень вбачає-мо у висвітлені організаційно-методичних засад реалізації використання компетентнісно орієнто-ваних тестових завдань для формування профе-сійної компетентності СВО магістрів педагогічно-го профілю.  
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Ирина Хомюк. Использование компетентностно-ориентированных заданий в процессе пре-
подавания дисциплины «Технологии обучения образовательной области «Математика» 

В статье обосновано, что одним из показателей профессиональной компетентности будущих учи-
телей начальной школы является уровень сформированности профессионально-педагогических знаний 
и умение реализовывать их в процессе о бучения младших школьников. Автором изложены некоторые 
возможности организации учебного процесса и профессиональной подготовки будущих учителей на-
чальной школы к педагогической деятельности. Раскрыты особенности конструирования компетент-
ностно ориентированных задач по использованию таксономии педагогических целей Б. Блумма, в кото-
рой определяются способы классификации умственных умений, от простейших учебных действий 
(знание, понимание, применение) к самым сложным (анализ, синтез, оценка). Автором предложено кон-
структор компетентностно ориентированных задач по дисциплине «Технологии обучения образова-
тельной области «Математика» и приведены примеры разработанных заданий по таксономии Блум-
ма. Определено, что компетентностно ориентированные задачи выступают как технологический ин-
струмент для реализации компетентностного подхода в процессе обучения СВО магистров. 

Ключевые  слова :  компетентность, компетентностно ориентированные задания, будущий учи-
тель начальной школы, образовательная область «Математика», магистр. 
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Iryna Khomyuk. Using of the competency oriented tasks in the teaching of discipline «Technologies 
of teaching in the educational field of mathematics» 

The article substantiates that one of the indicators of professional competence of future teachers of elemen-
tary school is the level of formation of professional and pedagogical knowledge and the ability to implement them 
in the process of teaching younger schoolchildren. The author describes some of the possibilities of organizing the 
educational process and the training of future teachers of elementary school for pedagogical activity. The profes-
sional formation of a master’s student in a pedagogical profile involves a complex multidisciplinary and multidi-
mensional process of development and self-development of his personality: mental activity, ability to analyze, the 
desire to acquire the knowledge that is necessary for the performance of professional activities. The features of 
the contingency of competence-oriented tasks with the use of the taxonomy of pedagogical purposes B. Blum, in 
which methods of classification of mental skills, from the simplest teaching actions (knowledge, understanding, 
application) to the most complex (analysis, synthesis, evaluation) are determined. The author proposes the de-
signer of competence-oriented tasks in the discipline «Technology of teaching in the educational field of mathe-
matics» and gives examples of the tasks developed in accordance with Bloom’s taxonomy. It is determined that 
competency-oriented tasks act as a technological tool for implementing a competent approach in the process of 
studying masters. In a competency-based approach, attention is focused on education, not on the process. The 
primary and system-forming becomes a non-procedural component (educational and teaching-assessment) com-
ponent, which, however, does not diminish its importance, but productive, expressed in terms of competencies. 
From the point of view of the competent orientated approach to the organization of the educational process in 
higher educational institutions, the content of the discipline «Technology of teaching in the educational field of 
mathematics» should be aimed at the formation of general and professional competencies. 

Key  words :  competence, competency-oriented tasks, future teacher of elementary school, educational field 
of «Mathematics», master’s degree. 
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