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Загальновизнаним фактом є те, що майбутнє будь-якої держави і люд-

ської цивілізації в цілому визначається тим, яка в ній буде створена система 

освіти.  

 Особливості нинішнього етапу становлення людської цивілізації 

пов�язані із загостренням цілого комплексу ключових проблем розвитку 

суспільства. До них належать економічні, екологічні, енергетичні кризи, а 

також загострення соціальних і національних конфліктів. Техногенний тип 

культури, технократичне мислення, які на перших етапах розвитку сучас-

ного суспільства сприяли науково-технічному і соціальному прогресу, сьо-

годні активно породжують засоби знищення цивілізації. У всьому світі в 

структурі особистості починають панувати прагматизм і духовне збіднен-

ня, антинаукові забобони, спостерігається падіння престижу освіченості і 

загального стану наукової грамотності. Спеціалісти стверджують, що дже-

рела явних ознак дефіциту духовної культури і раціонального наукового 

мислення в нашій країні слід шукати поряд з важким економічним станом і 

політичними проблемами в вадах системи освіти. Більше того, дехто з спе-

ціалістів, зокрема Лисенко В.К. в статті «Концепция глобального образо-

вания» (журнал «Народное образование»,1993, №№7,8,9) зазначає, що 

«школа сьогодні не менш ніж суспільство і держава винна в загрозливому 

зростанні масової аморальності і безвідповідальності, в поширенні на пла-

неті смертоносних епідемій, насильства, наркобізнеса, міжрелігійного і 

міжнаціонального антагонізму. І ця обставина разом з іншими стає сього-

дні підставою для пошуку шляхів реформування освіти, що не виправдовує 

свого громадського призначення». 
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 Сьогодні вирішальне значення для економічної ефективності і кон-

курентноздатності тієї чи іншої країни , забезпечення її інтелектуальної 

самостійності і власного місця в сучасному , все більш взаємопов'язаному 

світі, набувають не лише для певних груп, а населення в цілому, наукові і 

технічні знання, високі моральні якості особистості, її інтелектуальний і 

творчий потенціал, винахідливість, ініціатива, почуття нового, здібність 

адаптуватися до умов, що змінюються. Ці вимоги суспільства до особисто-

сті викликані тим, що при наявності такої досконалої техніки і таких висо-

ких технологій, які мають людство на межі ХХ, ХХІ століть, їх високоефек-

тивне використання, не кажучи вже про створення і вдосконалення нового, 

можливе лише при наявності працівників з вказаними вище якостями. 

 Щодо інтелектуального потенціалу особистості і країни в цілому, то 

як зазначив відомий дидакт  І.Я.Лернер на міжнародному симпозіумі, ще в 

листопаді 1989 року, неправомірно під інтелектуальним потенціалом розу-

міти лише сукупність дарувань певної частини, еліти населення. «Думаєть-

ся, що сьогодні всі цивілізовані країни підготовлені до іншого розуміння 

інтелектуального потенціалу як сукупності дарувань всього покоління в 

цілому, всієї молоді і здорової частини суспільства». 

 Тому сьогодні все більш фахівців, громадських міжнародних органі-

зацій сходяться в тому, що ключ до майбутнього, до розв�язання сучасних 

проблем виживання людського роду, розвитку суспільства в інтересах лю-

дини лежить перш за все в освіті всього населення і в постійному підви-

щенні рівня його освіти (принцип безперервності освіти). 

 Життя свідчить про те, що чим далі розвивається цивілізація, тим в 

більшій мірі люди без освіти виштовхуватимуться за межі умов життя, до-

стойних людини. Тому ущемлення права на освіту і її належної якості при-

ведуть до інтелектуальної і культурної деградації особистості, що не сумі-

сне з установленим розвитком суспільства. 
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 Ще в 1988 році в рішеннях конференції нобелевських лауреатів  (біль-

ше 70 чоловік) в Парижі було записано: «Освіта повинна мати абсолютний 

пріоритет в бюджетах всіх держав і сприяти розвитку всіх видів творчої дія-

льності». Сьогодні, як ніколи в минулому, стали актуальними слова Герберта 

Уеллса, який сказав: «Все больше и больше человечество представляет собой 

бег наперегонки между образованием и катострофой». 

 Ми вступаємо в нове століття, яке часто називають інформаційним, 

комп�ютерним. Постіндустріальне суспільство переростає в інформаційне, 

за яким починають вимальовуватися контури суспільства знання або осві-

ти. Тому сучасне суспільство ставить перед системою освіти нові завдання, 

пов�язані з виробленням педагогічної стратегії в умовах масової 

комп�ютеризації і інформатизації всіх сторін життя суспільства.  

Зазначені вище фактори спонукали в останні два десятиріччя всі роз-

винени країни світу шукати нову парадигму реформування освіти, нові 

моделі і освітні технології. 

В осені 1995 року в Київі відбувалися другі академічні читання Між-

народної академії наук вищої освіти. В матеріалах цих академічних читань 

була сформульована нова парадигма освіти (загальної середньої і вищої), 

яка в якості пріоритету освіти  розглядає орієнтацію на інтереси особисто-

сті, адекватні сучасним тенденціям суспільного розвитку. 

Освіту можна вважати спрямованою на інтереси особистості, якщо 

через неї можна розв�язувати такі завдання: 

•  гармонізувати відношення людини з природою через засвоєння сучасної 

наукової картини світу ; 

•  стимулювати її інтелектуальний розвиток і збагачення мислення, творчос-

ті через засвоєння сучасних методів  і засобів наукового пізнання; 

•  виходячи з того, що людина живе в суспільстві, домогтися її успішної 

соціалізації через занурення в існуючу культуру, в тому числі і техноло-

гічну, в комп�ютеризоване середовище; 
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•  враховуючи, що сучасна людина проживає в умовах насиченого активного 

інформаційного середовища, навчити людину жити в його потоці, створи-

ти умови для безперервної освіти (ось чому в школі і у вузі до цього часу 

залишається актуальним завдання навчити учнів і студентів вчитися); 

Нова освітня парадигма стосовно вищої освіти передбачає також станов-

лення компетентності, ерудиції, творчості і культури особистості. В цьому го-

ловна її відміна від старої парадигми, яка в основному була парадигмою на-

вчання, провідним прапором якої були знання , вміння , навички і виховання. 

Пошук шляхів впровадження нової парадигми і провідних нових мо-

делей освіти, зокрема і в підготовці педагогічних кадрів, не повинен звес-

тися до простого збільшення обсягів змісту ряду навчальних дисциплін, 

введенню нових або збільшення термінів навчання. Мова повинна йти про 

досягнення принципово нових цілей освіти, в тому числі і педагогічної, які 

раніше так ніколи не ставилися і які полягають в досягненні якісно нових 

рівнів освіченості окремої особистості і суспільства в цілому. 

На тих самих других академічних читаннях Міжнародної АН вищої 

освіти Михайло Згуровський визначив основні обриси нової національної 

моделі вищої освіти в Україні, які на той час визначали основу концепції 

вищої освіти. Серед десяти основних факторів, які мають визначити нову 

національну модель вищої освіти, були названі багатоваріативність учбо-

во-методичної роботи: самостійне визначення вузами форм та методів уч-

бового процесу, впровадження прогресивних педагогічних технологій та 

різних форм контролю знань студентів, використання прискореного на-

вчання за індивідуальними учбовими планами; пошук, підтримка та сти-

мулювання розвитку обдарованих дітей, підлітків, юнацтва, диферен-

ційоване навчання найобдарованіших студентів. 

Вже аксіомою стало твердження, що центральною фігурою в школі є 

вчитель, а в вищих закладах освіти � викладач. На викладачів, які здійс-

нюють підготовку вчителя, покладається особлива відповідальність, бо са-
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ме вони повинні здійснювати підготовку вчителя, «здатного забезпечити 

всебічний розвиток людини як особистості і найвищої цінності  суспільст-

ва», готувати вчителя на рівні світових стандартів , конкурентноздатного 

спеціаліста, якому доводиться вже сьогодні працювати в умовах ринкової 

економіки. 

Щодо проблеми диференційованої підготовки майбутнього вчителя , 

викладача вищих закладів освіти, то сама багатоступенева система вищої 

освіти передбачає пошук шляхів розв�язання названої проблеми і створює 

умови для цього. Слід зазначити, що рівнева диференціація певною мірою 

здійснювалась і в традиційній  системі підготовки вчителя. Викладачі, які 

працювали і працюють зараз творчо, з високим рівнем відповідальності , а не 

бачать студента лише через стіл під час екзаменів, намагались принаймні на 

практичних заняттях створювати умови для подальшого розвитку їх матема-

тичного мислення, професійних якостей вчителя (навантажували їх вправами 

високого рівня складності, творчого характеру, залучали до роботи в студе-

нтських гуртках, проблемних групах, пропонували їм теми дипломних (ква-

ліфікаційних) робіт, в яких максимально могла проявитись самостійність і 

математична та педагогічна творчість). Інакше, звідки ж беруться переможці 

міжвузівських студентських олімпіад, достойні аспіранти і докторанти � ви-

пускники педвузів? І все ж диференціація в традиційному розумінні не задо-

вольняє сучасні вимоги суспільства до ступеневої підготовки фахівців. Слід 

зазначити, що магістри, яким присвоюється найвищий освітньо-

кваліфікаційний  рівень педагогічного працівника, мають поповнювати ви-

кладацький корпус вищих закладів освіти, спеціалізованих фізико-

математичних шкіл і шкіл нового типу (гімназій, колегіумів). Вони є най-

більш бажаним контингентом вступників в аспірантуру, можуть працювати в 

науково-дослідних установах України. Магістри педвузів «мають оволодіти 

поглибленими фундаментальними знаннями, психолого-педагогічними і фа-

ховими знаннями інноваційного характеру, набути в період навчання досвіду 
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застосування та продуктування нових знань для вирішення проблемних педа-

гогічних і науково-дослідницьких завдань в галузі середньої і вищої освіти» 

(див. Концепція педагогічної освіти , МО України, с.12). 

Щоб розв�язати якісно поставлені завдання підготовки магістрів не-

обхідна рівнева диференціація навчання майбутніх магістрів ще з першого 

курсу. Як для середньої школи під рівневою диференціацією процесу на-

вчання в педагогічному вузі (і не лише педагогічному), на нашу думку, 

слід розуміти диференційоване навчання на основі безумовного досягнен-

ня всіма студентами вимог державного стандарту і створення на цій основі 

умов для здібних і обдарованих студентів щодо поглибленого і дещо роз-

ширеного вивчення ними навчального матеріалу з фундаментальних на-

вчальних дисциплін, дисциплін фахового спрямування , методик навчання 

шкільних предметів, а також з дисциплін, які забезпечують соціально-

гуманітарну і психолого-педагогічну підготовку. Якщо обмежитись погли-

бленням і розширенням змісту підготовки магістрів лише в період навчан-

ня їх в магістратурі, розв�язати поставлені завдання якісної диференційо-

ваної підготовки неможливо. 

Шляхи такої диференційованої підготовки педагогічних кадрів вже 

починають розроблятися науковцями і практичними працівниками вузів 

України. Так, доктор педагогічних наук, доцент Дніпродзержинського тех-

нічного університету Крилова Тетяна Вячеславівна висуває пропозицію: на 

основі діагностики навченості і рівня математичного розвитку студентів-

першокурсників (можливо з різних факультетів), які вивчають вищу мате-

матику, відібрати здібних і обдарованих студентів і запропонувати їм ви-

вчати за спеціальною програмою розширений і поглиблений лекційний 

курс. Аналогічну роботу можна організувати і при проведенні практичних, 

семінарських і лабораторних занять. Зрозуміло, що читати лекції і прово-

дити інші види занять для таких студентів повинні найбільш кваліфіковані 

з погляду і наукової, і педагогічної діяльності фахівці. 
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В педвузах, де невелика кількість студентів-першокурсників і немає 

можливості виділяти окремий поток, доцільно теж запропонувати кращим 

студентам вивчати лекційний курс за програмою вищого рівня, а на прак-

тичних і семінарських заняттях, лабораторних роботах широко практику-

вати групові форми роботи в середині студентської групи.  Важливий при 

цьому демократичний підхід до організації навчання: студенти самі пови-

нні зробити вибір щодо рівня навчання. 

Дуже часто в вищих закладах освіти про забезпечення різнорівневої 

підготовки ведуться лише заклики, а реальної практичної роботи до цього 

часу дуже мало. Наведу приклад з діяльності нашого педуніверситету по 

вивченню студентами іноземної мови. Сьогодні багато першокурсників, 

особливо з міст, одержують солідну підготовку з іноземних мов в школах 

нового типу, спеціалізованих школах і класах з поглибленим вивченням 

іноземної мови. Коли вони поступають в вуз, то, як правило, попадають в 

підгрупи, де є багато студентів з надзвичайно низьким рівнем підготовки з 

іноземної мови. І починається навчання, яке не лише не спрямоване на зо-

ну найближчого розвитку сильних студентів (за С.Л.Виготським), а галь-

мує такий розвиток. Те саме часто відбувається і на заняттях з вищої і еле-

ментарної математики. 

Надзвичайно важливим в реалізації диференційованої підготовки є 

не лише вхідна діагностика, а і діагностика протягом навчання на всіх кур-

сах, своєчасний контроль результатів навчання і математичного розвитку 

студентів, організація їх творчої діяльності, розвиток продуктивного мис-

лення як під час навчання, так і в період проведення педагогічної практи-

ки. З цього приводу доцільним є створення викладачами кафедр різнорів-

невих завдань, дидактичних та роздавальних матеріалів. 

До цього часу в нашому вузі і в інших педвузах зокрема не знайдено 

ефективної організації державної атестації студентів. На одних факультетах 

студенти складають по одному державному іспиту, на інших � по 3-4. На од-
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них всі складають державний екзамен і всі виконують дипломну (кваліфіка-

ційну) роботу, на інших дипломні роботи виконує лише частина студентів.  

Підсумовуючи вищесказане, хочеться відзначити, що у впроваджен-

ні багатоступеневої підготовки педагогічних кадрів і, зокрема, в реалізації 

диференційованої навчально-виховної роботи потрібні творчі пошуки ра-

ціональних шляхів розв�язання цих проблем. Необхідні серйозні експери-

ментальні дослідження, узагальнення і корекція вже набутого досвіду в 

нових соціальних умовах на основі збереження всього позитивного , що 

було напрацьовано у вищих закладах педагогічної освіти. 

 

Резюме. В свете современной парадигмы образования раскрывается про-
блема дифференцированной подготовки будущего учителя математики. 
Отмечается необходимость экспериментальной проверки путей дифферен-
цированного обучения при проведении различных видов занятий. 
 
Summary. The problem of differentiated training of future math teacher is 
opened through modern paradigma of education. There is noted that experimen-
tal check differentiated training waies in execution of different forms classes is 
necessary. 
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Возникновение научного мышления обусловлено открытием числа, ко-

торое для человечества было не менее важным, чем открытие огня. Матема-

тика, по-сути, � это зерно, из которого выросла вся наука и не только потому, 

что на примере «Геометрии» Евклида она показала блистательный пример 

того, как строить самое себя, но и послужила строительным материалом для 

теоретических моделей других наук. Сейчас математика так проникла во все 

виды человеческой деятельности, что уже никого не удивишь такими слово-


