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У статтi з’ясовуються можливостi реалiзацiї компетентнiсно-орiєнтованого пiдходу в про-
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Вступ
Суттєвi змiни у суспiльствi кiнця ХХ – початку ХХI ст. спричинили змiну

освiтньої парадигми. Трансформацiя загальних цiлей освiти, зумовлена гло-
бальною метою забезпечення входження людини у соцiум i її продуктивною
адаптацiєю у ньому, породжує необхiднiсть вирiшення питання про забезпече-
ння освiтою бiльш повного особистiсно та соцiально орiєнтованого результату.

Проблеми якостi освiти та управлiння якiстю пiдготовки фахiвцiв остан-
нiм часом активно розробляються. Нацiональна доктрина розвитку освiти до
прiоритетних напрямiв державної полiтики щодо розвитку освiти вiдносить
«пiдготовку квалiфiкованих кадрiв, здатних до творчої працi, професiйного
розвитку, освоєння та впровадження наукоємних та iнформацiйних техноло-
гiй, конкурентоспроможних на ринку працi; забезпечення високої якостi ви-
щої освiти . . . шляхом . . . запровадження гнучких освiтнiх програм та iнфор-
мацiйних технологiй навчання» [4].

Результатом фахової пiдготовки майбутнього вчителя мають стати не
окремi знання, навички й умiння, а спроможнiсть i готовнiсть молодих фа-
хiвцiв до ефективної, продуктивної, самостiйної професiйної дiяльностi, до
активного надбання досвiду такої дiяльностi. На цих аспектах пiдготовки
концентрується увага при компетентнiсному пiдходi в освiтi.

Людина стає спецiалiстом внаслiдок оволодiння соцiально-особистiсними,
загальнонауковими, iнструментальними та фаховими компетенцiями, що пе-
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редбачають здатнiсть i готовнiсть використовувати знання для вирiшення
проблем у власнiй професiйнiй дiяльностi в умовах невизначеностi [5, с. 5].

Категорiальний апарат i теоретичне обґрунтування компетентнiс-
ного пiдходу в освiтi нинi розробляються росiйськими (А.Маркова,
Л.Митiна, Н.Кузьмiна, А.Хуторський та iн.), вiтчизняними (Н. Бiбiк,
Л.Ващенко, I. Єрмаков, О. Локшина, О. Овчарук, Л.Паращенко, О.Пометун,
О.Савченко та iн.), зарубiжними науковцями (Дж. Рамен, Р.Уайт, Д. Хаймс,
I. Блауберг та iн.).

Слiд зазначити, що однозначнiсть вiдсутня навiть у визначеннi основних
категорiй. Аналiз наукових дослiджень iз проблеми формування компетен-
тностей i компетенцiй фахiвця виявив розходження в їхньому розумiннi. У
представленiй роботi пiд компетентнiстю будемо розумiти здатнiсть особисто-
стi до виконання професiйних обов’язкiв через сформованi знання, вмiння,
навички, досвiд дiяльностi, а пiд компетенцiєю — iнтегровану характеристи-
ку фахiвця, виражену через потенцiйну готовнiсть до застосування набутих
у процесi навчання знань, умiнь, навичок, досвiду дiяльностi. Аналiз кон-
тексту вживання поняття «компетенцiї» дозволяє розумiти його як соцiально
закрiплений освiтнiй результат. Тобто компетенцiї можуть бути виведенi як
реальнi вимоги до засвоєння сукупностi знань, способiв дiяльностi, досвiду,
якостей особистостi, яка дiє в соцiумi.

Одним iз найбiльш важливих питань фахової пiдготовки майбутнього
вчителя математики є питання його методичної пiдготовки. Останнiм часом
науковою спiльнотою активно вивчаються проблеми компетентнiсного пiдхо-
ду у вирiшеннi даного питання.

Окремим аспектам формування методичної компетентностi майбутнього
вчителя математики присвячена значна кiлькiсть дослiджень (I. Акулен-
ко,О. Ларiонова, О. Лебедєва, I. Малова, В. Моторiна, О. Скафа, С. Сквор-
цова, Н. Стефанова, Н. Тарасенкова та iн.).

Однак аналiз реального навчального процесу засвiдчує, що змiст освi-
ти залишається недостатньо спрямованим на набуття учнями та студентами
ключових компетентностей, якi мають стати основою процесу оцiнювання
навчальних досягнень у системi освiти.

Проведена нами дiагностика й аналiз результатiв рiзних видiв дiяльностi
студентiв математичних спецiальностей продемонстрували, що в основному
процес навчання здiйснюється традицiйно, що забезпечує студентiв значним
багажем предметних знань, але не сприяє розвитку у них вмiнь виходити за
межi навчальних ситуацiй, у яких формуються цi знання.
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Виходячи iз вище сказаного, можна констатувати iснування суперечностi
мiж рiвнем теоретичних дослiджень питань компетентнiсного пiдходу в освiтi
та рiвнем розробки механiзмiв упровадження його у реальний навчальний
процес.

Стаття присвячена аналiзу механiзмiв упровадження компетентнiсного
пiдходу у процес фахової пiдготовки майбутнiх вчителiв математики.

Основна частина
Реалiзацiя цiлей i завдань якiсної пiдготовки майбутнього вчителя мате-

матики зумовлює необхiднiсть пошуку шляхiв i засобiв удосконалення його
методичної пiдготовки, яка є важливою ланкою в структурi його професiйно-
педагогiчного становлення й розвитку.

Основною метою методичної пiдготовки майбутнього вчителя є форму-
вання методичної компетентностi. Компетентнiсть як характеристика осо-
бистостi, що формується в процесi навчальної дiяльностi, є iнтегрованим
результатом набуття компетенцiй – таких «вiдчужених вiд суб’єкта, соцiально
заданих норм до освiтньої пiдготовки того, хто навчається, що є необхiдними
для його якiсної дiяльностi в певнiй сферi» [2, с. 409]. Змiст поняття «ме-
тодична компетентнiсть» може бути розкритим через систему методичних
компетенцiй з урахуванням їх компонентiв та можливостей дiагностики їх
сформованостi.

Напевно, впровадження компетентнiсно-орiєнтованого пiдходу потребує
одночасної перебудови як змiсту так i форм органiзацiї навчального процесу.
Причому його суб’єкти та об’єкт мають задовольняти ряду вимог.

• Педагог зобов’язаний глибоко розумiти важливiсть обраного пiдходу,
мати мотивацiю i бажання до нововведень (не секрет, що значна кiлькiсть ву-
зiвських викладачiв негативно ставляться до iнновацiй) та бути спроможним
спроектувати нову технологiю навчання.

• Студент повинен мати внутрiшню мотивацiю й ставитись вiдповiдаль-
но до навчання, прагнути досягнення особистiсно значимих результатiв (не
тiльки хороших оцiнки, якi дають право на отримання стипендiї), розумiти
специфiку майбутньої професiйної дiяльностi, бути налаштованим на активну
взаємодiю з викладачем та iншими студентами.

• Навчальний матерiал повинен являти собою системне, узагальнене,
можливо, мiждисциплiнарне знання, представлене у рiзноманiтних формах
пошукової, мислительної дiяльностi, продуктивного творчого процесу. Кате-
горiя «знання» має тлумачитись як накопиченi передумови до виконання дiй,
як «процедурнi знання».
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• Форми органiзацiї навчального процесу мають бути поповненими та-
кими видами, якi дозволяють залучити студентiв до спiвробiтництва та сумi-
сної творчостi, до рiзноманiтних форм вiдносин та спiлкування.

Традицiйно формування методичної компетентностi вважається прерога-
тивою курсу «Методика навчання математики». Однак досвiд проектування
процесу пiдготовки майбутнiх вчителiв математики дозволяє зробити виснов-
ки про певну обмеженiсть можливостей даного курсу. Процес формування
методичних компетенцiй, як необхiдну умову, передбачає володiння студен-
тами системою математичних, психологiчних, педагогiчних знань, умiнь i
особистого досвiду в їхньому застосуваннi пiд час викладання шкiльної ма-
тематики.

Аналiз вiдомого досвiду [1] та результати власного дослiдження свiдчать
про можливостi прилучати студентiв до дiяльностi методичного характеру не
тiльки у процесi опрацювання вiдповiдного навчального курсу. Робота може
здiйснюватись у кiлька етапiв.

• Пiд час вивчення основних математичних курсiв окремi методичнi
компетенцiї можуть формуватись у фоновому режимi. Це стає можливим за
умови включення у систему задач вiдповiдного курсу спецiальних завдань
(за своєю суттю, методичних), якi дозволяють студентам навчитись бачити
шкiльну математику з висоти наукових та прикладних iнтересiв. Авторами
статтi започаткована сумiсна робота з викладачами курсу «Алгебра i теорiя
чисел», спрямована на органiзацiю дiяльностi студентiв з використання ка-
тегорiй та алгоритмiв курсу алгебри до розв’язання шкiльних задач та до
залучання студентiв до створення систем задач, що можуть використовува-
тись у роботi з учнями.

• Вже з першого-другого курсiв студенти залучаються до пiдготовки
та проведення математичних конкурсiв та олiмпiад, заохочується їх участь
у проведеннi контролюючих заходiв у педагогiчному лiцеї. Подiбнi заходи
дозволяють сформувати у студентiв досвiд використання у процесi навчання
так званої «вертикальної» педагогiки (Р. Г. Хазанкiн).

• Особлива роль вiдводиться курсу «Елементарна математика». Викла-
дачi придiляють увагу не тiльки узагальненим прийомам розв’язання класiв
задач, а й аналiзу можливих прийомiв побудови системи задач, способiв уза-
гальнення тощо. Комплекси для самостiйної та iндивiдуальної роботи мiстять
завдання аналiтико-синтетичного характеру, завдання на конструювання сис-
тем задач з заданими характеристиками, вибiр опорних чи ключових задач
до заданої теми.
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• Формування методичної компетентностi майбутнього вчителя мате-
матики виступає однiєю з провiдних цiлей та активно вiдбувається у процесi
опанування курсу «Методика навчання математики» та курсiв за вибором
методичного спрямування. Основою для визначення методичних компетенцiй
учителя математики є основнi фаховi й вiдповiднi їм типовi задачi методичної
дiяльностi вчителя математики. У монографiї [3] вводяться наступнi групи
методичних компетентностей (у нашому розумiннi «компетенцiй») майбутнiх
вчителiв математики, що забезпечують реалiзацiю функцiї:

1) з аналiтико-синтетичної дiяльностi;
2) з планування й конструювання;
3) з органiзацiї й керування дiяльнiстю учнiв у процесi навчання матема-

тики;
4) з оцiнювання власної дiяльностi й дiяльностi учнiв.

У кожнiй групi видiляємо конкретнi види компетенцiй, якi слугують орiєн-
тиром у роботi над курсом, дозволяють студентам ознайомитись з перспек-
тивами своєї дiяльностi, виступають основою при здiйсненнi монiторингу
досягнень студентiв.

Одним iз основних засобiв, що дозволяють формувати методичнi компе-
тенцiї є система методичних завдання. Методичнi завдання — це такi завдан-
ня, якi спрямованi на оволодiння прийомами методичної роботи iз запропо-
нованим математичним навчальним змiстом (поняттям, теоремою, задачею
тощо). Авторами розроблено систему методичних завдань для кожної з наз-
ваних чотирьох груп методичних компетенцiй. Використання таких завдань
дозволяє сформувати цiннiсне ставлення до категорiй методики математики;
виробити у студентiв критичне ставлення до результатiв попередньої роботи
та мотивувати вдосконалення своєї професiйної дiяльностi.

Сучасний процес навчання важко уявити без використання iнформа-
цiйних технологiй. Використовуючи блоково-модульне структурування про-
грамового матерiалу курсу «Методика навчання математики», розроблене
проектне середовище, для якого додана електронна оболонка навчально-
методичного комплексу дисциплiни. Отримана модель дозволяє перейти на
рiвень технологiї навчання, яку коротко охарактеризуємо.

Перш за все студенти ознайомлюються iз загальними цiлями i завдання-
ми курсу, ключовими, загальноосвiтнiми та предметними компетенцiями, якi
будуть розвиватись впродовж навчання.

Вiдбувається також знайомство студентiв з особливостями структури
електронного навчально-методичного комплексу, можливостями сайту, на
якому вiн розмiщений.
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Наступним етапом є сумiсна робота викладача та студентiв над окремими
навчальними та змiстовими модулями. До кожного модуля студент отримує
розроблену викладачами матрицю, у якiй в рядках подаються компетенцiї,
що мають бути сформованими, а у стовпцях пiзнавальнi рiвнi навченостi за
Б. Блумом (знання, розумiння, використання, аналiз, синтез, оцiнювання),
кожний студент отримує також таблицю з розширеними i уточненими харак-
теристиками категорiй навчальних цiлей. До кiнця вивчення модуля студент
для кожної компетенцiї вiдмiчає вiдповiдну клiтинку у матрицi, на основi
самооцiнки дає розгорнуту характеристику своїх навчальних досягнень. У
результатi рiзних планових контролюючих заходiв викладач заносить у ма-
трицю свою оцiнку та порiвнює її з самооцiнкою студента. Якщо виявляється
неспiвпадiння, то викладач пояснює студенту свою позицiю. Це сприяє ви-
явленню наявного обсягу й рiвня засвоєння сукупностi методичних знань,
навичок, умiнь, цiннiсних орiєнтацiй та досвiду виконання молодим фахiвцем
рiзних видiв методичної дiяльностi. Тим самим пiдвищується оцiнна культура
студента, що для майбутнього вчителя є особливо важливим.

Виходячи з об’єктивної необхiдностi використання iнновацiйних форм ор-
ганiзацiї навчального процесу у майбутнiй професiйнiй дiяльностi, залучаємо
студентiв до створення рiзного роду методичних моделей: вiд моделюван-
ня окремого виду дiяльностi на уроцi до створення предметно-математичної
моделi випускника загальноосвiтньої школи. Студенти беруть участь у роз-
робцi проектiв, якi у майбутньому можуть запропонувати i своїм учням. На
практичних та лабораторних заняттях з методики навчання математики ви-
користовуються iнтерактивнi методи, дискусiї, дiловi iгри, перегляд та аналiз
вiдео презентацiй урокiв рiзних вчителiв та iн.

Поєднання теоретичної та практичної пiдготовки забезпечують макси-
мiзацiю суб’єктного досвiду студентiв у здiйсненнi рiзних видiв методичної
дiяльностi.

Висновки
Компетентнiсний пiдхiд на сьогоднiшнiй день є однiєю iз актуальних проб-

лем освiти i може розглядатися як вихiд iз проблемної ситуацiї, що виникла
через протирiччя мiж необхiднiстю забезпечити якiсть освiти та неможливiс-
тю вирiшити цю проблему традицiйним шляхом.

Акценти в методичнiй пiдготовцi вчителя математики мають бути пере-
несенi з вивчення стандартних, iнварiантних станiв на механiзми оволодiння
новими, прилучення до перспективних моделей педагогiчного досвiду й го-
товностi до набуття власного в широкiй i рiзноманiтнiй практицi.
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