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Резюме. У статті розглянуті питання, пов'язані з особливостями 

особистості вчителя математики та врахуванням їх при організації 

особистісно-орієнтованої післядипломної освіти. 

 

Summary. There are considered aspects of the problem of the organization of 

the post-graduiate education of the orientation towards to personality of the 

teachers of mathematics as qualities of the personality of the teacher of mathe-

matics in this article. 
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Сьогодні провідною ідеєю відродження національної школи України є 

гуманізація та демократизація навчально-виховного процесу, основою яких є 

диференціація навчання. Тільки в тому випадку, коли вчитель має інформацію 

про те, чому і для чого навчати, він може і повинен розв’язати питання про 

вибір адекватних методів навчання. Таким чином і на курсах підвищення 

кваліфікації йдеться про перехід до нових підходів до навчання. Разом з тим, 

сьогодні вчителі шкіл багато в чому все ж таки є послідовниками традиційного 

методу навчання – пояснювально – ілюстративного. 

Між тим, залишаючись в межах традиційних методів навчання учнів, 

тобто однакового підходу до навчання всіх учнів не можна розв’язати 

поставленої вище задачі – диференціації навчання. Тут виникає проблема, 

пов'язана з переорієнтацією педагогічного мислення вчителя, з 

диференційованим підходом до навчання вчителів на курсах підвищення 



 42 

кваліфікації. Випускник вузу, який отримав диплом, стає вчителем тільки 

після деякого часу, в результаті становлення психолого-педагогічного 

комплексу всіх співвідношень системи «вчитель – учень». Даний комплекс 

є базовою компонентою моделі компетентності вчителя, або, у дещо спро-

щеному вигляді, професіограми, та визначає всю багатогранність контактів 

вчителя з учнем. Кожен з вчителів-практиків є індивідуальністю, що чітко 

випливає з однозначності структурно-функціональних особливостей 

психіки, психологічних характеристик кожної людини. Тому, в ідеальному 

варіанті учбовий процес на курсах підвищення кваліфікації вчителів пови-

нен бути диференційованим. 

Диференціація навчання; диференційоване навчання; диференційований 

підхід до навчання, тощо. Термінів предостатньо, а чи однозначна їх сутність, 

чи розкриті всі пласти даної проблеми. Поділ цілого...? Щодо учбового про-

цесу це все має місце ще на початку навчання в структурному та 

функціональному аспектах. Якщо в цьому контексті розглянути не учбовий 

процес в цілому, а лише його бажаний підсумок – отримання вчителем ви-

значеного, заданого обсягу професійних знань, умінь, навичок, то з точки зо-

ру дидактики одним з напрямків диференційованого підходу є вибір ком-

плексу методів, прийомів навчання для групи вчителів (селективне навчання, 

селективна диференціація), або для кожного вчителя індивідуально 

(індивідуальний підхід). Останнє є граничним випадком диференціації. 

Вибір методів та прийомів навчання може бути проведений і проводиться 

на основі та з урахуванням декількох критеріїв. Перший критерій (його можна 

назвати традиційним) ураховує обсяг знань. Тут критерієм чи основою 

диференціації є оцінка, що вносить у даний підхід помітні елементи 

суб'єктивності. 

Градація вчителів на групи за даним критерієм була і є в значній мірі 

спрощеною, говорячи образно – «вульгаризованою». Більш чітким, ко-

ректним підходом до створення моделі диференційованого навчання на 
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курсах, може бути такий, при якому, на фоні тих чи інших показників 

знань, будуть враховані характерні особливості процесу педагогічного 

мислення вчителя, інакше говорячи – його здібності оперувати новою ін-

формацією, здібності до самостійного навчання. Як відомо, існує за квалі-

фікацією чотири рівні фахівців: спеціалісти, вчителі другої, першої та ви-

щої категорій. Актуальним у концепції диференційованого підходу до під-

вищення кваліфікації вчителів є питання діагностики рівня професійної пі-

дготовки вчителя згідно з моделлю його компетентності. 

Вихідною позицією загального підходу до диференційного підвищен-

ня кваліфікації є по-перше, модель компетентності вчителя, а по-друге мо-

дель навчання вчителів під час підвищення кваліфікації на курсах. 

Цілком природним є твердження, що процес навчання обумовлений та 

випливає з загального ходу процесу пізнання та його закономірностей. 

Оскільки основними етапами пізнавальної діяльності є сприймання, осми-

слення, закріплення та застосування, адекватною є модель навчання, яка 

складається з трьох компонентів: мотиваційного, операційно-

пізнавального та контрольно-оцінюючого. Зауважимо, що модель зберіга-

ється при вивченні будь-якого обсягу учбового матеріалу. Згідно такої мо-

делі для визначення справжнього рівня професіоналізму вчителя, прово-

диться вхідне діагностування, тестування (серія тестів) на вибірках респо-

ндентів, що з більшою або меншою адекватністю дозволить виявити у ко-

жній виборці групи вчителів з однаковим або близьким характером профе-

сійних знань та педагогічного мислення. З урахуванням того, що вміння 

розв’язувати задачі, керувати учбовим процесом є одним з основних пока-

зників професіоналізму, для більш глибокої диференціації навчання доці-

льно включити в тести основні типи задач шкільного курсу, питання щодо 

вміння керувати учбовим процесом, спілкуватися з учнями, та за результа-

тами сформувати умовно-відокремлені групи вчителів. 
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Напрямки подальшої роботи з такими групами або окремими вчите-

лями, форми, методи, підходи, повинні визначатись з детального аналізу 

всіх отриманих даних (результатів) проведених тестувань, діагностувань. 

Одним з підходів до формування реального диференційованого навчання є 

помітно більший демократизм учбового процесу підвищення кваліфікації, 

який виявляється у значно більшому обсязі самостійної роботи, оскільки 

саме самостійна робота є одним з основних факторів ефективного підходу, 

найбільш чітко пристосованому сьогодні для здійснення 

диференційованих, індивідуальних підходів до перепідготовки вчителя. 

Тому виникає необхідність у виконанні вчителем докурсової роботи з еле-

ментами дослідницької діяльності. 

У процесі навчання необхідно нейтралізувати ті професійні установки 

слухачів, які є негативними по відношенню до нових установок. Тут в першу 

чергу йдеться про нові позиції, точку зору, нові способи викладання, тобто 

нові аспекти професійної діяльності слухачів. Важливо досягти сприйняття 

слухачами нового в системі власних ціннісних орієнтацій. Тобто, на основі 

прийнятої моделі професіограми найбільш чітко можливо реалізувати 

диференційовані підходи до відповідних рекомендацій встановлення або 

підтвердження кваліфікації вчителя за фахом. Тому і програма та учбові пла-

ни навчання вчителів різної категорії повинні бути різнорівневими. Програма 

мусить вміщувати найбільш важливі питання теоретичної та методичної 

підготовки вчителя за фахом. Основне призначення цього розділу – ознайо-

мити вчителів з сучасними новими тенденціями та технологіями навчання 

учнів, всіляко сприяти розвитку творчого підходу до вирішення проблем 

викладання предмету та самоосвіти вчителя. Така програма може надати вчи-

телю можливість підвищити або підтвердити свою категорію, дати 

кваліфіковані відповіді на підсумкових заняттях. 

Кінцева оцінка результатів перепідготовки вчителів залежить від 

кількох компонентів: аналізу тестування на схильності вчителя до 
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самостійної творчої роботи, яка може забезпечити виконання ним науково 

обгрунтованої методики підготовки учнів. Тому і підсумкова частина 

перепідготовки має бути для вчителя варіативною: складання іспиту в 

будь-якій формі, співбесіда з найбільш кваліфікованими викладачами ка-

федр ІУВ, змістовний виступ на конференції з обміну досвідом роботи з 

теоретичними та практичними пропозиціями, розробка методичних реко-

мендацій. Це не може не стимулювати самостійну роботу вчителя, його 

творчий пошук, а тому і рівень підготовки його учнів. 

Завершуючи наше бачення підвищення ефективності процесу підви-

щення кваліфікації вчителів, хочемо обміркувати можливості підходу до 

більш радикальної його перебудови. 

Спочатку акцентуємо увагу на тому, що в ідеальному варіанті при пі-

двищенні кваліфікації вчителів повинен бути індивідуальний підхід. Зви-

чайно такий підхід доцільний також при навчанні школярів, студентів. Од-

нак, як ми вказали вище, повна, коректна оцінка індивідуальних особливо-

стей мислення навчаємого виключно складна, якщо можлива взагалі. Зва-

жаючи, що в одному випадку переважує процес сприймання знань, умінь і 

навичок, тобто процес засвоєння учбової інформації, то припустимим та 

достатньо ефективним може бути диференційований підхід до навчання з 

розподілом на відповідні групи. 

 Вчителя, як відомо, в системі учбового процесу є об'єктом, що пере-

дає, транслює знання учням. В цьому аспекті, на перший план виходить 

комплекс психолого-педагогічних характеристик, які забезпечують 

ефективність даного процесу. Оскільки такий комплекс формується на 

основі особистості з всією багатогранністю її функціональної структури 

(відчуття, сприймання, почуття, мислення і т.п.), то він є принципово 

індивідуальним для кожної особистості, для кожного вчителя. Далі, 

вважаємо, з відомим наближенням, що на протязі діяльності вчителя маси-
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ви його знань, вмінь і навичок, тобто теорії та методики предмету в знач-

ному числі випадків змінюються так: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тривалість професійної діяльності 

 

При цьому вид відповідних кривих різний, як для окремих особистостей 

так і для даної конкретної особистості з окремих розділів тем предмету. Ці фак-

тори повністю визначають необхідність не тільки диференціації, але 

індивідуалізації учбового процесу під час підвищення кваліфікації вчителів. З 

урахуванням сказаного, основою, стержнем учбового процесу підвищення 

кваліфікації вчителів, повинна бути концепція безперервної педагогічної освіти, 

яка починається з першого дня навчання у вузі та продовжується на протязі всієї 

професійної діяльності під контролем і на основі відповідних учбових структур 

(інститутів удосконалення вчителів, інститутів післядипломної освіти тощо). Не 

розглядаючи технології даного процесу докладно, покажемо лише деякі з вуз-

лових моментів пропонованого підходу. 

По-перше, наявність чіткої системи постійних, професійних контактів 

студентів педвузів, університетів з вчителями-практиками, що можливо в 

процесі проведення «Ярмарок педагогічних ідей», конкурсів «Вчитель ро-

ку», конференцій, круглих столів і т.п. 

По-друге, на основі та з урахуванням результатів педагогічних практик 

студентів, за допомогою проведення різносторонніх психолого-педагогічних 
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тестувань, докладного багатоаспектного аналізу безпосередньої викладацької 

діяльності практиканта, з урахуванням обсягу та якості знань створити 

своєрідний «паспорт спеціаліста», інакше говорячи – професіограму. Остання 

повинна служити базою для подальшого підвищення кваліфікації в системі 

відповідних закладів освіти (ІУУ, ІПК, ФПК і т.д.). Ця професіограма повин-

на включати не тільки кількісну та якісну характеристику процесів мислення, 

але й оцінку акторської та режисерської майстерності володіння 

педагогічною технікою, комунікативних здібностей та ін. 

По-третє, з перших днів професійної діяльності, вчитель повинен бути 

відомим, «взятим на облік» у райметодкабінеті та інституті удосконалення, 

на основі та під керівництвом яких він повинен удосконалювати свою 

педагогічну майстерність (кваліфікацію). Тут основою процесу може бути 

модель компетентності, а також система індивідуальних завдань для 

міжкурсової та курсової підготовки, система контролюючих, навчаючих, 

корегуючих тестів та постійний творчий обернений зв'язок між вчителем – 

методичним кабінетом району – інститутом. Фіксацією всіх етапів, які 

відображають динаміку комплексу показників психолого-педагогічних ха-

рактеристик вчителя, доцільно проводити на основі вихідної моделі 

компетентності (професіограми). Такий, або близький до такого підхід до 

диференціації, індивідуалізації процесу підвищення кваліфікації вчителя є, 

на наш погляд, ефективним та доцільним для втілення у практику. 

 

Резюме. В работе рассмотрен общий подход к дифференциации обучения 

на курсах повышения квалификации учителей естественно-математических 

дисциплин, показаны возможности более радикальной перестройки процес-

са обучения учителей, обсуждена роль непрерывного педагогического обра-

зования в учебном процессе повышения квалификации учителей. 

 

Summary. The work touches upon the general attitude to mixed ability groups in in-

service natural-science and mathematics teacher training. The poccibilities of more 

radical changes in the process of teacher training is shown, the role of continuous pe-

dagogical education in the system of in-service teacher training is discussed. 

 


