
периметру парку протягом двох кілометрів розміщено 69 фонтанів. 
Усередині нього також знаходиться унікальна за масштабом і 
композиційному задуму група декоративних водних споруд з 
поліхромним світловим оформленням. Кожен фонтан цього комплексу 
індивідуальний. Стильова єдність нової архітектури Ашхабада 
забезпечується тотальним застосуванням білого мармуру в якості 
оздоблювального матеріалу. Його використовують незалежно від форми  

і функції споруд. Білим мармуром облицьоване багато старих будівель, 
які раніше були оштукатуреними або одягненими в сірі бетонні 
«сорочки». Захоплення мармуром – не данина моді, а закономірна 
реакція на «набридлу естетику модернізму» [3].  

Шлях повернення до класицизму, до торжества симетрії, якій 
являється характерним для ісламського світу і, зокрема, багатовікової 
архітектурної спадщини Туркменістану, виявився співзвучним 
очікуванням замовників та споживачів. На диво для професіоналів, 
конфлікт між попитом і пропозицією на архітектурному поле, якій був 
дуже гострим ще 15-20 років тому, зараз вичерпується існуючої 
реальністю. Зримі риси ХХI століття вже сьогодні можна побачити в 
проектах і задумах сучасних туркменських архітекторів, які за родом 
своєї діяльності зобов'язані заглядати в завтрашній день, прогнозуючи 
глобальні тенденції. 
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Анотація  
У статті висвітлено актуальність реалізації наскрізних ліній ключових компетентностей  

у шкільному курсі алгебри, а саме громадянська відповідальність та здоров‟я і безпека. 
Зазначено, що важливу роль у формуванні ключових компетентностей учнів відіграє 
компетентнісний підхід до навчання. Наведено приклади математичних задач патріотичного 
та здоров‟язбережувального змісту, системне використання яких стане потужним джерелом 
щодо формування предметних і ключових компетентностей учнів. 
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Abstract  

The article highlights the relevance of the implementation of cross-cutting lines of key 
competences in the school course of algebra, namely, civil responsibility and health and safety. It 
is noted that an important role in forming key competencies of pupils is played by a competent 
approach to learning. Examples of mathematical problems of patriotic and health-saving content 
are presented, systemic use of which will become a powerful source for the formation of subject 
and key competencies of students.  

Keywords  
Mathematics training, tasks, competency approach, civic responsibility, health and safety. 

 

Одним із пріоритетів державної політики, визначеним 
Національною доктриною розвитку освіти України у ХХІ столітті, є 
створення умов для розвитку і самореалізації кожної особистості як 
громадянина України, формування покоління, здатного навчатися 
впродовж життя, створювати, розвивати, оберігати і примножувати 
цінності національної культури та громадянського суспільства. Вимоги до 
обов‟язкових результатів навчання визначаються з урахуванням 
компетентнісного підходу до навчання, в основу якого покладено ключові 
компетентності. Складовим компонентом Нової української школи є 
новий зміст освіти, заснований на формуванні компетентностей, 
потрібних для успішної самореалізації в суспільстві.  

Формування нових підходів до організації освітнього процесу 
покладено в основу Закону України «Про освіту», «Про загальну 
середню освіту», Концепцію Нової української школи, Національну 
доктрину розвитку освіти України, Державний стандарт повної загальної 
середньої освіти, Навчальну програму для загальноосвітніх навчальних 
закладів та інших нормативно-правових актах.  

У Навчальній програмі для загальноосвітніх навчальних закладів [5] 
метою базової загальної середньої освіти вказано розвиток та 
соціалізацію особистості учнів, формування їхньої національної 
самосвідомості, загальної культури, світоглядних орієнтирів, екологічного 
стилю мислення і поведінки, творчих здібностей, дослідницьких навичок і 
навичок життєзабезпечення, здатності до саморозвитку та самонавчання  
в умовах глобальних змін.  

Провідним засобом реалізації вказаної мети є запровадження 
компетентнісного підходу в освітній процес загальноосвітньої школи 
шляхом формування предметних і ключових компетентностей.  

Проблему формування в учнів ключових компетентностей у своїх 
працях досліджували науковці та методисти, зокрема В.Г. Бевз,  

Д.В. Васильєва, В.В. Вербицький, А.В. Гавришева, В.О. Калінін, О.В. 
Комелькова, О.В. Павловська та інші.  

Компетентнісний підхід передбачає, що кінцевим результатом 
навчання предмета є сформовані певні компетентності, як здатності учня 
застосовувати свої знання в навчальних і реальних життєвих ситуаціях, 
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повноцінно брати участь в житті суспільства, нести відповідальність за 
свої дії.  

Згідно із Навчальною програмою, в основу побудови змісту та 
організації процесу навчання математики покладено формування 
наступних ключових компетентностей: спілкування державною (і рідною 
– у разі відмінності) мовами, спілкування іноземними мовами, 
математична компетентність, основні компетентності у природничих 
науках і технологіях, інформаційно-цифрова компетентність, уміння 
вчитися впродовж життя, ініціативність і підприємливість, соціальна і 
громадянська компетентності, обізнаність і самовираження у сфері 
культури, екологічна грамотність і здорове життя [5, с. 4–7]. Розглянемо 
детальніше дві з них: соціальну і громадянську компетентності та 
екологічну грамотність і здорове життя, які реалізуються наступними 
наскрізними лініями ключових компетентностей: громадянська 
відповідальність, здоров‟я і безпека.  

Соціальна та громадянська компетентність передбачає уміння 
висловлювати власну думку, слухати і чути інших, оцінювати аргументи 
та змінювати думку на основі доказів, аргументувати та відстоювати 
свою позицію, ухвалювати аргументовані рішення в життєвих ситуаціях, 
співпрацювати в команді, виділяти та виконувати власну роль у 
командній роботі; ставлення відповідальності за спільну справу, 
налаштованість на логічне обґрунтування позиції без передчасного 
переходу до висновків, повага до прав людини, активна позиція щодо 
боротьби із дискримінацією, навчальним ресурсом яких виступають 
задачі соціального змісту.  

Екологічна грамотність і здорове життя передбачає уміння 
аналізувати і критично оцінювати соціально-економічні події в державі на 
основі статистичних даних; враховувати правові, етичні, екологічні і 
соціальні наслідки рішень; ставлення усвідомлення взаємозв‟язку 
математики та екології на основі статистичних даних; ощадне та 
бережливе відношення до природних ресурсів, чистоти довкілля та 
дотримання санітарних норм побуту; розгляд порівняльної 
характеристики щодо вибору здорового способу життя, навчальним  

ресурсом яких виступають навчальні проекти, задачі соціально-
економічного, екологічного змісту; задачі, які сприяють усвідомленню 
цінності здорового способу життя [5, с.7-8].  

Ключову роль у формуванні патріотизму, громадянської свідомості, 
національних уподобань і переконань учнів під час вивчення всіх 
навчальних предметів, і математики зокрема, відіграє вчитель. Оскільки 
значну частину часу учні проводять у школі, саме на загальноосвітні 
навчальні заклади покладається особлива відповідальність не лише у їх 
навчанні, а й у вихованні. Перед педагогами освітніх закладів постає 
завдання максимального використання виховного потенціалу освітнього 
процесу, створення позитивного виховного середовища, побудови 
цілісної виховної системи та підвищення рівня готовності випускників до 
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життєвого самовизначення.  

Виокремлення «Громадянської відповідальності» як наскрізної лінії 
ключових компетентностей спрямоване на формування в учнів здатності 
застосовувати знання і вміння у реальних життєвих ситуаціях. Реалізація 
даної наскрізної лінії сприятиме формуванню відповідального члена 
громади і суспільства, що розуміє принципи і механізми його 
функціонування та освоюється в основному через колективну діяльність 
(дослідницькі роботи, роботи в групі, проекти тощо), яка поєднує 
математику з іншими навчальними предметами і розвиває в учнів 
готовність до співпраці. Навчання математики має викликати в учнів 
якомога більше позитивних емоцій, а її зміст – бути націленим на 
виховання порядності, старанності, чесності [5, с.9].  

Характеризуючи наскрізну лінію «Громадянська відповідальність», 
Д.В. Васильєва й Н.І. Василюк [2, с.4] вказують, що «успішний, 
патріотичний, моральний громадянин, дбаючи про свій професійний 
розвиток, уже дбає й про країну». Крім цього, автори зазначають: 
«людина сама для себе встановлює потребу і визначає необхідність 
виконання громадських обов‟язків, дбайливого ставлення до 
національних багатств, успадкування культурних надбань українського 
народу, відповідального ставлення до розвитку особистості та вибору 
ціннісних орієнтацій».  

Математика як наука і частина загальнолюдської культури має 
потужний аксіологічний потенціал, саме тому у сучасних програмах з 
математики інтегровані наскрізні лінії, які спрямовані на формування в 
учнів ключових компетентностей.  

У процесі реалізації наскрізної компетентності громадянська 
відповідальність, особливого значення мають:  

1. повсякденне виховання поваги до Конституції держави, 
законодавства, державних символів – Герба, Прапора, Гімну;  

2. налаштування на осмислення моральних та культурних 
цінностей, історії, систему вчинків, які мотивуються любов‟ю, вірою, 
волею, усвідомленням відповідальності;  

3. популяризація історії українського козацтва, пропаганда 
історико-культурної спадщини українського народу, формування 
готовності до захисту Вітчизни;  

4. виховання поваги та любові до державної мови;  
5. формування моральних якостей особистості, культури 

поведінки, виховання бережливого ставлення до природи, мотивації до 
праці [4, с.1-2].  

На уроках математики формування вищезгаданих ключових 
компетентностей має відбувається опосередковано, через умову 
математичної задачі відповідно до вікових особливостей учнів. 
Прикладом таких задач можуть бути наступні задачі.  

Задача 1. Існує 10 точок множини, які належать графіку функції y  2

 x . Їх абсциси містяться у першій таблиці, а ординати – у другій.  
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Правильно установивши відповідність між цифрами першої таблиці і 
буквами другої, ви дізнаєтеся прізвище відомого українського 
математика. Він був учителем М.Г. Крейна, вважав його одним із 
найкращих математиків України і писав про нього: «Мені дуже приємно 
вважати його своїм першим учнем». Портрет цього математика висів на 
стіні домашнього кабінету Марка Григоровича. 
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Дізнайтеся більше про вчителя М.Г. Крейна [1, с.172].  

Задача 2. Українська пустеля Олешківські піски – найбільша в 
Європі. Колись це була секретна територія – військовий полігон, на 
якому відпрацьовували влучність бомбометання. Тепер це Національний 
парк площею 150 000 га. У скільки разів пустеля Сахара – найбільша 

пустеля планети площею 9 065 000 км2 – більша за «Олешківські піски»? 
Відповідь округліть до цілих [3, с. 97].  

Виховні впливи повинні реалізуватись із максимально можливим 
використанням мимовільної уваги та мимовільного запам‟ятовування, 
бути органічно пов‟язані як зі змістом навчального предмету, так і з 
повсякденним життям. Крім цього, виховні компоненти повинні бути 
вдало підібрані згідно до теми та мети уроку.  

Завданням наскрізної лінії ключової компетентності «Здоров‟я і 
безпека» є становлення учня як емоційно стійкого члена суспільства, 
здатного вести здоровий спосіб життя і формувати навколо себе 
безпечне життєве середовище.  

Наскрізна лінія «Здоров'я і безпека» в курсі математики 
реалізується через завдання з реальними даними про безпеку і охорону 
здоров‟я (текстові завдання, пов‟язані з середовищем дорожнього руху, 
рухом пішоходів і транспортних засобів, відсотковими обчисленнями і 
графіками, що стосуються чинників ризику). Особливо важливий аналіз 
причин ДТП, пов‟язаних із перевищенням швидкості. Варто звернути 
увагу на проблеми, пов‟язані із ризиками для життя і здоров‟я при 
вивченні основ математичної статистики [5]. Наведемо приклад таких 
задач.  

Задача Кількість пішоходів, що загинули внаслідок ДТП, на 17 % 
менше, ніж кількість водіїв чи пасажирів транспорту, що загинули 
внаслідок ДТП. Скільки відсотків припадає на загиблих пішоходів і 
скільки на загиблих водіїв чи пасажирів транспорту? [2, с. 69].  

Для учнів цікавими є задачі, фабули яких стосуються режиму 
харчування, якості харчових продуктів, уміння складати харчовий раціон 
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з урахуванням можливостей, потреб та користі. У процесі розв‟язування 
задач підлітків можна ознайомити з безпечним використанням 
електроприладів та інших технічних засобів, з негативним впливом 
шкідливих звичок на молодий організм, з особливостями використання 
ІКТ тощо [2, с. 103]. Прикладом таких задач є:  

Задача Кожна випалена цигарка зменшує тривалість життя на 5 хв 
50 с. Один чоловік за 10 днів, а другий за 14 днів випалили разом 388 
цигарок. Перший чоловік викурював за день на 10 цигарок більше, ніж 
його товариш.  

а) Яку кількість цигарок випалювали товариші кожного дня окремо? 
б) З‟ясуйте, на скільки зменшилось життя кожного курця за один  

день? 
в) Обчисліть приблизно, на скільки днів зменшиться життя кожного  

з товаришів, якщо вони будуть продовжувати курити протягом одного 
року.  

г) Якщо у вас є знайомий, який палить, то дізнайтеся, яка 
тривалість пагубної звички та кількість цигарок, яких він викурює щодня. 
Повідомте йому, на скільки зменшується тривалість його життя [2, с. 69-
70].  

У рамках реалізації наскрізної лінії «Здоров‟я і безпека» важливо 
звернути увагу учнів на питання пожежної безпеки, безпеки дорожнього 
руху, безпеки праці, безпеки в Інтернеті тощо.  

Отже, реалізація наскрізьних ліній ключових компетентностей 
громадянська відповідальність та здоров‟я і безпека під час навчання 
учнів математики спрямована на формування відповідального члена 
громади і суспільства, здатного вести здоровий спосіб життя. 
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