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ВПЛИВ ПЕРІОДУ НЕГАТИВНИХ ЗМІН НА ДИДАКТИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ
РЕАЛІЗАЦІЇ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАТЕМАТИЧНОЇ
ТА ПРИРОДНИЧОЇ ОСВІТНІХ ГАЛУЗЕЙ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ УЧНІВ
МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО, ПІДЛІТКОВОГО ТА ЮНАЦЬКОГО ВІКУ
У статті розглянуто феномен «період змін» у контексті змін у світі в цілому, на
суспільному, економічному, особистісному рівнях та на рівні функціонування системи
освіти. Наведено приклади періодів змін в зарубіжному та вітчизняному досвіді. З огляду
на останні події у світі та в Україні період негативних змін співвіднесено з поширенням
пандемічних процесів та із запровадженням воєнного стану.
Окреслений період негативних змін постав значущим для дослідження
дидактичного інструментарію реалізації в Новій українській школі компетентнісного
потенціалу математичної та природничої освітніх галузей у процесі навчання учнів
молодшого шкільного, підліткового та юнацького віку.
Під час експериментальної роботи було акцентовано увагу на категорії «підхід» як
на складнику дидактичного інструментарію. На основі аналізу експериментальних даних
виявлено три групи підходів, які скеровують процес реалізації компетентнісного
потенціалу математичної та природничої освітніх галузей у процесі навчання учнів
молодшого шкільного, підліткового та юнацького віку. Також встановлено, що поза
увагою учителів залишилася низка підходів, які є значущими для процесу реалізації
компетентнісного потенціалу математичної та природничої освітніх галузей в сучасній
школі з урахуванням періоду негативних змін.
У статті обґрунтовано доцільність організації зазначено процесу з використанням
таких підходів, як: віковий, екоінтедиференційний, «діадний базис». Експериментальне
запровадження цих підходів під час реалізації компетентнісного потенціалу
математичної та природничої освітніх галузей спричинило стабілізацію успішності учнів
в період негативних змін, зростання інтересу до процесу навчання та підвищення
загальної працездатності.
Ключові слова: період змін, період негативних змін, пандемія, воєнний стан,
математична та природнича освітні галузі, віковий підхід, екоінтедиференційний підхід,
підхід «діадний базис».
Постановка проблеми. «Період змін» – це характеристика різних періодів розвитку
людства, у тому числі й періоду започаткування змін, які були спричинені доповненням
навчання, що вибудовувалося як споглядання за діями (діяльністю) інших, навчанням, яке
спеціально організовувалося та підпорядковувалося сформульованій меті. Аналізуючи
сучасний період змін, варто виокремити процеси різних рівнів вияву. Зміна у світі – це
константа, тобто стала й постійна якість серед інших, які змінюються. На суспільному рівні –
це процеси глобалізації, інформатизації, ноосферизації, що визначають швидкий поступ у
розвитку інформаційного суспільства та суспільства знань. На економічному рівні – це
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процеси формування й розвитку глобалізованого ринку праці, що, у свою чергу, спричинило
зміну ролі людини-суб’єкта економічного життя, зокрема перехід від людини у значенні
«робоча сила» до людини у значенні «трудовий потенціал», а від неї до людини у значенні
«людський капітал» [8]. На рівні функціонування системи освіти – трансформації в освіті,
розвиток системи неперервної освіти; визначення компетентностей, які визначатимуть
цінність особистості людини в середині ХХІ століття; прояв дихомічних процесів, зокрема
освіта постала і сферою надання освітніх послуг, і виробництвом людини як особистості. На
особистісному рівні прикладом змін в освіті може слугувати зміна в освітньому процесі як
ролі вчителя (викладача) з позначенням цих змін термінами «коуч», «фасилітатор», «тьютер»,
«модератор індивідуальних освітніх траєкторій здобувачів освіти», так і ролі учня, студента
(здобувач освіти).
Аналіз актуальних досліджень. У період змін типовою постала практика в освіті
працювати на випередження. У контексті глобалізованої освіти можна навести такі
приклади [5; 7; 13; 17; 18]: Англія провела фундаментальні шкільні реформи,
зорієнтувавши педагогічну спільноту на досягнення вищих цільових показників. Швеція
запровадила нові види вільних шкіл для батьків, готових обрати для своїх дітей
альтернативну освіту. У Сполучених Штатах у контексті досягнення значних успіхів у
навчанні, складання стандартизованих тестів з високими ставками для подальшого
навчання, запроваджено нові моделі вчительської ефективності на основі відмови від так
званої традиційної системи «мудрець на сцені» до «керівника під боком», який
вмотивовує, консультує учнів. У Німеччині й Нідерландах впровадили нові моделі
моніторингу освітнього процесу. У Сінгапурі реалізовано концепції «Школи, які мислять,
нація, яка навчається» та «Навчати менше і навчатися більше» та моделі удосконалення
школи на основі запровадження як шкільної системи самооцінювання, так і зовнішнього
оцінювання, яке проводиться кожні 5 років незалежною командою. Фінляндія у освітніх
реформах покладається на добре підготовлених учителів із серйозними академічними
кваліфікаціями й магістерськими ступенями, колективну відповідальність учителів за
спільне розроблення курикулуму й діагностичне оцінювання, розвиток соціальної
згуртованості та самоорганізації громад у межах ширшого суспільства. В Україні
розроблено Концептуальні засади реалізації державної політики у сфері реформування
загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року [4],
обґрунтовано зміни, яких має зазнати освітня галузь, та розроблено дидактичний
інструментарій практичної реалізації цих змін.
Мета
статті.
Узагальнення
теоретичних
наукових
напрацювань
та
експериментальних даних стосовно розвитку наукового знання про категорію «підхід» у
ранзі складника дидактичного інструментарію реалізації в Новій українській школі
компетентнісного потенціалу математичної та природничої освітніх галузей у процесі
навчання учнів молодшого шкільного, підліткового та юнацького віку у період негативних
змін, зокрема під час пандемії та воєнного стану.
Виклад основного матеріалу. У сучасному вимірі поняття «підхід» визначено як:
«спосіб організації практичного й теоретичного освоєння дійсності, зумовлений
закономірностями розглядуваного об’єкта» [12, с. 127]; «спосіб завдання стратегічного
напряму, який будучи вихідним теоретичним положенням, скеровує певний процес» [6, с. 37].
Для організації освітнього процесу в Новій українській школі використовують різні
підходи. За спрямованістю їх використання виокремлено три групи [6]:
 І група підходів – це підходи, які переважно використовуються як підходи в освіті
(фундаментальний, підхід «гуманітаризація освіти», культурологічний,
аксіологічний, компетентнісний).
 ІІ група підходів – це підходи, які використовуються і як підходи в освіті, і як
підходи до організації навчання (диференційований, індивідуальний,
комунікативний,
компетентнісний,
комплексний,
культурно-історичний,
особистісно
орієнтований,
особистісний,
системний,
синергетичний,
середовищний, цілісний, ціннісний, гендерний, віковий, інтегративний).
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 ІІІ група підходів – це підходи, які переважно використовуються як підходи до
організації навчання (валеологічний, діяльнісний, діагностичний, дослідницький,
герментичний, екоінтедиференційний, інформаційний, проблемний, технологічний
та підходи «міждіяльнісна інтеграція», «діадний базис», «оптимізація навчання»).
На основі аналізу експериментальних даних, які отримано авторами статті у
результаті дослідження процесу реалізації в сучасній школі компетентнісного потенціалу
математичної та природничої освітніх галузей, встановлено, що процес навчання учнів
молодшого шкільного, підліткового та юнацького віку вибудовується з дотриманням
підходів, які відносяться до:
 групи підходів в освіті – це компетентнісний підхід;
 групи підходів, які використовуються і як підходи в освіті, і як підходи до організації
навчання – це диференційований, індивідуальний, комунікативний, компетентнісний,
особистісно орієнтований, середовищний, інтегративний підходи;
 групи підходів, які переважно використовуються як підходи до організації навчання
– це діяльнісний, дослідницький, інформаційний та проблемний підходи.
Також нами встановлено, що поза увагою учителів залишилася низка підходів, які є
значущими для реалізації компетентнісного потенціалу математичної та природничої
освітніх галузей в сучасній школі з урахуванням періоду негативних змін. До таких
підходів слід віднести, віковий, екоінтедиференційний підходи, підхід «діадний базис».
Акцентування уваги на цих підходах пояснюємо їх актуальністю в умовах глобальної
дестабілізації соціально-економічної реальності, спричиненої спочатку пандемією, а потім
і воєнним станом на території України, характерне переживання тривожності від
соціально-економічних змін, динамічної перебудови звичного способу й ритму життя,
зростання тотальної нестабільності та постійної загрози життю. У цей період особливо
вразлива психіка учнів молодшого шкільного, підліткового та юнацького віку.
Дотриманням вікового підходу передбачається врахування і використання
закономірностей фізіологічного, психічного, соціального розвитку учнів молодшого
шкільного, підліткового та юнацького віку. Для теоретичного обґрунтування доцільності
скеровуваних впливів вікового підходу на процес реалізації компетентнісного потенціалу
математичної та природничої освітніх галузей в сучасній школі під час пандемічних
процесів та воєнного стану автори статті послуговуються напрацюваннями Д. Ельконіна
[15], В. Моргуна [10], Е. Еріксона [16].
У роботах Д. Ельконіна [15] увагу акцентовано на процес чергування критичних і
стабільних стадій розвитку людини, теоретично обґрунтовано та експериментально доведено
наявність періодичності процесів психічного розвитку та виявлено закономірну повторюваність зміни одних періодів іншими. Йдеться про дві групи видів провідної діяльності, які
постійно чергуються між собою. Перша група – це види діяльності, які розвивають
мотиваційно-потребнісну сферу. Друга група – це види діяльності, які розвивають
інтелектуально-пізнавальні сили людини та формують операційно-технічні можливості.
Д. Ельконін розташував ці види діяльності в послідовності, які відображено в таблиці 1.
Аналіз даних таблиці 1 слугує основою для формулювання узагальнень про процес
реалізації компетентнісного потенціалу математичної та природничої освітніх галузей, що
скеровується віковим підходом стосовно:
 учнів молодшого шкільного віку – це період сприяння розвитку їх операційнотехнічних можливостей. У той же час мотиваційно-потребнісна сфера цих
школярів не зазнає розвитку, оскільки учні включені у види діяльності, які
внутрішньо (тобто самими учнями) не актуалізують розвиток мотиваційнопотребнісної сфери. Розвиток цієї сфери у період навчання учнів у початковій
школі визначається лише діями вчителя;
 учнів підліткового віку – це період сприяння розвитку їх мотиваційнопотребнісної сфери на тлі зниженого формування операційно-технічних
можливостей;
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 учнів юнацького віку – це період сприяння розвитку їх інтелектуальнопізнавальних сил, формування операційно-технічних можливосте та
сповільненого розвитку мотиваційно-потребнісної сфери.
Таблиця 1
Почерговий розвиток мотиваційно-потребнісної сфери людини та
інтелектуально-пізнавальних її сил залежно від провідного виду діяльності (за
Д. Ельконіним [15])
Назва провідного виду
Види діяльності, які
Види діяльності, які
діяльності, що
розвивають мотиваційнорозвивають інтелектуальноспричинює формування
потребнісну сферу
пізнавальні сили та формують
психічних новоутворень
людини
операційно-технічні
можливості
Безпосереднє емоційне
спілкування
Предметноманіпулятивна
діяльність
Рольова гра
Навчальна
діяльність
Інтимно-особистісне
спілкування
Навчально-професійна
діяльність
У працях В. Моргуна [10] йдеться про необхідність врахування чергування кризових
та стабільних етапів розвитку особистості в онтогенезі, яка на думку вченого має
доповнюватися чергуванням етапів диференціації та інтеграції в процесі навчання.
Зазначений процес відображено на рисунку 1.
Підходи
в освіті

Прояви в
розвитку

інтеграція

диференціація

криза

стабільність

інтеграція

криза

диференціація

стабільність

Рис. 1. Реалізація вікового періоду на основі чергування підходів інтеграція та
диференціація залежно від переживання кризових або стабільних станів
(за В. Моргуном [10])
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У працях Е. Еріксона [16] визначено стадії розвитку особистості від народження до
глибокої старості на основі характеристики властивих кожному віковому відтинку криз,
які неминуче виникають та мають бути подолані. Результат процесу подолання криз
виявляється у формуванні відповідних віку індивідуальних психічних утворень. У таблиці
2 акцентовано увагу на вікових відтінках, якими охоплюється період навчання учнів
молодшого шкільного, підліткового та юнацького віку. Е. Еріксоном [16] обґрунтовано,
що дитина у віці від 4 до 7 років послуговується певним способом розв’язання різних
психо-соціальних криз. Це спосіб названо ним так «ініціативність на противагу почуттю
провини». Психолог дуже тонко у назві способу поєднав і бажання дитини діяти, і реакцію
дорослих, які не завжди задоволені результатами дій дитини. Та мова йтиме не про ті чи
інші дитячі провини, а про позитивний результат постійного звернення дитини до одного
й того ж способу розв’язання психо-соціальних криз. Це ініціативність на противагу
почуттю провини. Постійне звернення до цього способу спричинює формування у дитини
такого індивідуального психічного новоутворення як ініціативність.
Таблиця 2
Індивідуальні психічні утворення, що формуються в результаті розв’язання
психо-соціальних криз та враховуються в процесі навчання, організованого з
дотриманням вікового підходу (за Е. Еріксоном [16])
Вікові
Індивідуальне психічне
Спосіб розв’язання особистістю психовідтинки
утворення
соціальної кризи
від 4 до формування
формування ініціативності на противагу
7 років
ініціативності
почуттю провини
від 8 до формування вмінь
і формування вмінь і компетентності на
13 років
компетентності
противагу почуттю неповноцінності
від 14 до формування особистісної формування особистісної ідентичності всупереч
19 років
ідентичності
дисфункції особистісної позиції
У віці від 8 до 13 років учень обирає інший спосіб розв’язання різних психосоціальних криз. Це спосіб формування вмінь або компетентностей на противагу почуттю
неповноцінності. Іншими словами не вмію, розумію це, але постійно роблю. І це постійне
діяння призводить до появи таких індивідуально психічних утворень як уміння або певні
компетентність, що включає в себе вже і знання, і вміння.
Відповідно до даних таблиці 2, процес реалізації компетентнісного потенціалу
математичної та природничої освітніх галузей в період негативних змін, що скеровується
віковим підходом має вибудовуватися з урахуванням особливостей, які стосуються:
 першокласників – у результаті долання психо-соціальних криз в учнів першого
класу розвивається ініціативність;
 учнів 2-4 класів – у результаті постійного й цілеспрямованого долання
інтелектуальних викликів в учнів формується здатність активно включитися у
процес самоформування компетентностей;
 в учнів підліткового та юнацького віку – у результаті долання дисфункції
особистісної позиції формується особистісна ідентичність.
Також процес реалізації компетентнісного потенціалу математичної та природничої
освітніх галузей, який розгортається в умовах пандемічних процесів та воєнного стану,
має вибудовуватися з дотриманням екоінтедиференційного підходу. Л. Голодюк уведено у
науковий обіг термін «екоінтедиференційний підхід» для позначення [1; 2; 3]:
1) наукової позиції щодо організації діяльності учнів (студентів) на основі
цілеспрямованої гармонізації впливів вікових, життєвих, соціально-економічних криз;
2) практичної реалізації екологізації як орієнтованості учителя (викладача) на зведення до
мінімуму «життєвих криз», які переживаються учасниками освітнього процесу, унаслідок
особливих випадкових обставин, що набули розгортання на особистісному, міжособистісному або суспільному рівнях, виявляються в родинному колі чи в певному колективі;
3) гнучкого запровадження інтеграції й диференціації з метою пом’якшення перебігу
вікових і життєвих криз та сприймання соціально-економічних.
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У процесі реалізації компетентнісного потенціалу математичної та природничої
освітніх галузей в умовах глобальної дестабілізації соціально-економічної реальності, що
спричинена пандемічними процесами, військовим станом, можуть спостерігатися такі
ознаки як: зниження успішності учнів; послаблення інтересу до процесу навчання;
загальне зниження працездатності. У разі наявності в поведінці учнів молодшого
шкільного, підліткового та юнацького віку зазначених ознак процес реалізації
компетентнісного потенціалу математичної та природничої освітніх галузей має
вибудовуватися із застосуванням екоінтедиференційного підходу. Цим підходом
передбачено вибудовування освітнього процесу на основі домінування інтеграції, тобто
об’єднання учнів класу в комфортні для взаємодії групи. Утворення груп за власним
вибором учнів опосередковано скеровується вчителем. Цьому слугує як складність змісту
запропонованих задач (завдань), так і вияв учнями власного бажання розвивати здібності
інших («я можу і хочу допомогти іншому (іншим)»).
За відсутності в поведінці учнів молодшого шкільного, підліткового та юнацького
віку зазначених вище ознак процес реалізації компетентнісного потенціалу математичної
та природничої освітніх галузей доцільно вибудовувати з домінуванням диференціації,
зокрема таких її видів [3]:
 диференціації за різноспособовим виявом пізнавальної активності («я хочу»);
 диференціації за бажанням розвивати свої здібності («я можу»);
 диференціації за різноспособовим виявом пізнавальної активності й бажанням
розвивати свої здібності («я можу і хочу»).
Це сприятиме формуванню когнитивного стилю в учнів (студентів), який О.
Чашечникова [14] визначає як процесуальну, інструментальну характеристику
пізнавальної діяльності, що визначає спосіб отримання «когнитивного продукту» та
описується системою компонентів, кожний з яких – одна з двох полярних форм
реагування певних діад (ригідність – гнучкість, фокусування уваги – розподіл уваги,
глобальність сприймання – диференційованість сприймання та інше).
Також в умовах глобальної дестабілізації соціально-економічної реальності, що
спричинена пандемічними процесами, воєнним станом, процес реалізації компетентнісного
потенціалу математичної та природничої освітніх галузей має задіювати можливості
розвитку учнів молодшого шкільного, підліткового та юнацького віку засобами різних видів
освіти, а саме: формальної, неформальної та інформальної. Реалізованість зазначеного
скеровується підходом «діадний базис». В. Савош [12] у теоретичному обґрунтуванні
вихідних положень цього підходу зазначає, що проєктування (моделювання) процесу
навчання має розпочинатися з конкретизації діадного базису, тобто з визначення площини
поширення процесу (у нашому випадку процесу реалізації компетентнісного потенціалу
математичної та природничої освітніх галузей у період негативних змін) та визначення діад,
на яких акцентується увага учителя (викладача) та учнів.
Додамо, що терміном «діада» В. Савошем позначено результат, що утворюється
смисловим поєднанням двох процесів у тому разі, якщо [12]:
 першим процесом визначається суть дій, а другим – дії спрямовуються на
внутрішній світ того, хто їх здійснює, з метою вироблення (удосконалення)
певних особистісних якостей, рис, розвитку тих чи інших психічних процесів,
оволодіння новими знаннями й уміннями, формування певних ціннісних
установок на основі усвідомлених потреб та самостійно ініційованих дій, які
підтримуються внутрішніми мотивами й скеровуються пізнавальним інтересом;
 назва другого процесу утворюється з використанням сполучного звука, яким
поєднано лексему «сам» з лексемою-назвою першого процесу (як-от, свідомість –
самосвідомість, розвиток – саморозвиток, навчання – самонавчання, виховання –
самовиховання, управління – самоуправління тощо);
 процеси є взаємообумовленими, оскільки кожен з них спричинює позитивний або
негативний вплив на перебіг та результати іншого.
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Тобто, під час процесу реалізації компетентнісного потенціалу математичної та
природничої освітніх галузей у період негативних змін слід задіювати можливості
розвитку учнів засобами як формальної, так і неформальної та інформальної освіти, а
також залучати учнів молодшого шкільного, підліткового та юнацького віку до
визначення домінуючих у цей період діад обранням із зазначеного переліку діад (діада
«розвиток – саморозвиток»; діада «навчання – самонавчання»; діада «виховання –
самовиховання», «управління – самоуправління») або їхніх складових.
Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Реалізація в Новій
українській школі компетентнісного потенціалу математичної та природничої освітніх
галузей у процесі навчання учнів молодшого шкільного, підліткового та юнацького віку має
організовуватися з урахуванням як періодів змін, для яких характерні трансформаційні
процеси в освіті з відповідними інноваційними нововведеннями, так і періодів негативних
змін. Останні характеризується реалізацією трансформаційних процесів та інноваційних
нововведень в умовах глобальної дестабілізації соціально-економічної реальності,
спричиненої пандемією та (чи) воєнним станом на території України.
За результатами експериментального дослідження в період негативних змін
доцільно «збагачувати» дидактичний інструментарій складниками, які орієнтовані на
стабілізацію психічного стану учнів молодшого шкільного, підліткового та юнацького
віку. Зокрема, до дидактичного інструментарію реалізації компетентнісного потенціалу
математичної та природничої освітніх галузей слід додати віковий, екоінтедиференційний
підходи та підхід «діадний базис». За таких умов можна буде спостерігати стабілізацію
успішності учнів в період негативних змін, зростання інтересу до процесу навчання та
підвищення загальної працездатності.
Перспективи подальших розвідок вбачаємо у дослідженні такого складника
дидактичного інструментарію як методи навчання та встановлення їх ефективності за
реалізації компетентнісного потенціалу математичної та природничої освітніх галузей в
період негативних змін, спричинених пандемічними процесами, воєнним станом.
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Голодюк Л. С., Миер Т. И., Савош В. А. Влияние периода негативных
изменений на дидактический инструментарий реализации компетентностного
потенциала математической и естественной образовательных отраслей в процессе
обучения учащихся младшего школьного, подросткового и юношеского возраста.
Аннотация. В статье рассмотрен феномен «период изменений» в контексте
изменений в мире в целом, на общественном, экономическом, личностном уровнях и
уровне функционирования системы образования. Приведены примеры периодов изменений
в зарубежном и отечественном опыте. Учитывая последние события в мире и в Украине,
период негативных изменений соотнесен с распространением пандемических процессов и
с введением военного положения.
Указанный период негативных изменений стал значимым для исследования
дидактического
инструментария
реализации
в
Новой
украинской
школе
компетентностного потенциала математической и естественной образовательных
отраслей в процессе обучения учащихся младшего школьного, подросткового и
юношеского возраста.
В ходе экспериментальной работы было акцентировано внимание на категории
«подход» как на составляющей дидактического инструментария. На основе анализа
экспериментальных данных выявлены три группы подходов, которые направляют
процесс реализации компетентностного потенциала математической и естественных
образовательных отраслей в процессе обучения учащихся младшего школьного,
подросткового и юношеского возраста. Также установлено, что без внимания учителей
остался ряд подходов, значимых для процесса реализации компетентностного
потенциала математической и естественной образовательных отраслей в современной
школе с учетом периода негативных изменений.
В статье обоснована целесообразность организации указанного процесса с
использованием таких подходов, как: возрастной, экоинтедифференциальный, диадный
базис. Экспериментальное внедрение этих подходов при реализации компетентностного
потенциала математической и естественной образовательных отраслей привело к
стабилизации успеваемости учащихся в период негативных изменений, росту интереса к
процессу обучения и повышению общей работоспособности.
Ключевые слова: период изменений, период негативных изменений, пандемия,
военное состояние, математическая и естественная образовательные отрасли,
возрастной подход, экоинтедифференциальный подход, подход «диадный базис».
Holodiuk L. S., Miyer T. I., Savosh V. O. Influence of the period of negative changes on
the didactic tools for the realization of the competence potential of mathematics and natural
sciences in the process of teaching students of primary school, adolescence and youth.
Summary. The article considers the phenomenon "period of change" in the context of changes
in the world as a whole, at the social, economic, personal levels and at the level of functioning of the
education system. Examples of foreign and domestic experience of actions in periods of change are
given. Given the recent events in the world and in Ukraine, the period of negative changes is
correlated with the spread of pandemic processes and the imposition of martial law.
The outlined period of negative changes became significant for the study of didactic tools for
the implementation in the New Ukrainian School of the competence potential of mathematics and
natural sciences in the process of teaching students of primary school, adolescence and youth.
During the experimental work, attention was focused on the category of "approach" as a
component of didactic tools. Based on the analysis of experimental data, three groups of
approaches have been identified that guide the process of realizing the competence potential of
mathematics and natural sciences in the learning process of primary school, adolescent and
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youth students. It was also found that a number of approaches that are important for the process
of realizing the competence potential of mathematics and natural sciences in the modern school,
taking into account the period of negative changes, were left out of the attention of teachers.
The article substantiates the expediency of the organization of process using such
approaches as: age approach, eco-inferential, "dyad basis". Experimental introduction of these
approaches during the realization of the competence potential of mathematics and natural
sciences led to the stabilization of student performance in the period of negative changes,
increasing interest in the learning process and improving overall performance.
Key words: period of change, period of negative change, pandemic, martial law,
mathematics and natural sciences, age approach, eco-inferential approach, dyad base approach.
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SWOT-АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ФАСИЛІТАТИВНОГО ПІДХОДУ
ПРИ НАВЧАННІ МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ
МАТЕМАТИКИ
Статтю присвячено виявленню особливостей реалізації фасилітативного підходу при
навчанні математичних дисциплін майбутніх учителів математики. Зазначено, що його
впровадження має на меті організацію навчального процесу на принципах педагогіки
партнерства та гуманізації освіти, спрямованої на формування професійної
компетентності педагога-математика. Виділено визначальні характеристики та основні
завдання педагогічної фасилітації у підготовці майбутніх учителів математики, структурні
компоненти їх фасилітативної компетентності. На основі аналізу алгоритмів роботи
фасилітативних технологій, зазначених особливостей математичних знань описано
практичне застосування технології «Світове кафе» при онлайн та офлайн навчанні.
Зазначено, що володіння фундаментальними математичними знаннями з обраної теми є
одним із факторів успішного використання фасилітативних технологій при навчанні
математичних дисциплін майбутніх учителів математики, а проведений SWOT-аналіз
дозволив виділити позитивні та негативні сторони упровадження такого підходу.
Результати дослідження підтверджують доцільність фасилітативного навчання
математичних дисциплін. Передбачено подальше вивчення та осмислення цього процесу,
розробку відповідного методичного наповнення математичних курсів.
Ключові слова: педагогічна фасилітація, SWOT-аналіз, фасилітативні технології,
фасилітативна компетентність, майбутні учителі математики.
Постановка проблеми. Освітня реформа в Україні направлена на гуманізацію
освіти, демократичне та толерантне ставлення до дитини, забезпечення її права на вибір
освітньої траєкторії, задоволення індивідуальних потреб та бажань, розвиток можливостей
та здібностей кожної дитини [1]. У цьому контексті при розбудові Нової української
школи використовується досвід функціонування освітніх систем найпрогресивніших країн
світу, навчання в яких відбувається на засадах педагогіки партнерства [2]. У зв’язку з цим
актуалізується питання відповідної підготовки педагогічних кадрів в системі вищої освіти.
Організація навчальної діяльності майбутніх педагогів повинна поєднувати в собі дві
важливі складові: з одного боку – суб'єктно-орієнтований підхід (learner-centered approach),
що ґрунтується на урахуванні індивідуальних особливостей кожного з учасників цього
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