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Реформування освіти відкриває нові можливості для подальшого 

удосконалення підготовки спеціалістів з вищою освітою. 

У положенні про організацію навчального процесу у вищих навчаль-

них закладах, вказано: �Навчання у вищих навчальних закладах здійсню-

ється за такими формами: денна (стаціонарна); вечірня; заочна (дистанцій-

на); екстернат. 

Можливе поєднання різних форм навчання... Вечірня, заочна та дис-

танційна форми навчання є формами здобуття певного рівня освіти або 

кваліфікації без відриву від виробництва� [4]. 

Заочна форма навчання необхідна для людей, які змушені поєднувати 

трудову діяльність з навчанням. Нами було проведене анкетування студентів-

заочників фізико-математичного факультету. В опитуванні брало участь 70 

студентів-заочників 4 та 5 курсів. Аналіз анкет показав, що 80% респондентів 

працюють в школах області вчителями математики, 12% � в школі, але не 

вчителем математики, 8% не працюють в школі взагалі, і не планують пра-

цювати. 90% опитаних висловили побажання збільшити кількість годин на 

шкільний курс математики з методикою її викладання і вважають цей пред-

мет основним у підготовці вчителя математики. Вони прийшли до вузу не 

лише за документом про вищу освіту, а й з великою кількістю запитань саме 

в галузі педагогіки і методики викладання математики. 

За останнє десятиріччя в Україні публікацій, досліджень стосовно 

заочної педагогічної освіти майже немає. У 80-ті роки таких публікацій та-

кож було не багато. У 1980 році з�являється стаття Т.І.Кобзарєвої �Вища 

заочна педагогічна освіта на Україні�. У 1986 році А.Є.Мусін ділиться до-
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свідом проведення НДРС серед заочників-учителів. У цьому ж році 

Н.Є.Соколова розповідає про самоосвіту студентів-заочників при написан-

ні контрольних робіт. М.В.Гамезо та Г.М.Спіжанкова  висвітлюють основ-

ні напрями удосконалення вищої педагогічної освіти без відриву від виро-

бництва. У 1986 році вийшов збірник наукових праць за редакцією 

В.М.Кузнєцова �Совершенствование подготовки специалистов без отрыва 

от производства�. У 1989 році В.А.Нікітін  розповідає про шляхи підви-

щення ефективності заочної і вечірньої педагогічної освіти. У 1990 році 

Ю.Г.Круглов  піднімає питання заочної педагогічної освіти в �Учительсь-

кій газеті� у статті �Образование �по почте� та у журналі �Советская педа-

гогика� [3]. Сьогодні у Росії випускається щомісячний журнал �Высшее 

образование в России�, який на своїх сторінках піднімає проблеми заочної 

освіти в цілому [2]. А щоквартальний журнал ЮНЕСКО �Перспективы: 

вопросы образования� висвітлює питання заочної освіти за кордоном. В 

Україні проблеми вищої освіти розкриває Вісник Академії педагогічних 

наук України �Педагогіка і психологія�. Аналізуючи літературу та знаючи 

практику роботи заочного відділення ми зробили висновок, що заочна фо-

рма навчання має свої позитивні та негативні риси в порівнянні з стаціона-

рною формою підготовки вчителя математики. 

У системі заочного навчання існує ряд серйозних проблем: 

- серед вступників на заочне відділення більшість має відносно ни-

зькі знання; 

- успішність заочників, як правило, значно нижча, ніж студентів 

денних відділень. Одна з причин: студенти-заочники не мають 

навиків самостійно опрацьовувати навчальну та методичну літе-

ратуру; 

- майже відсутнє забезпечення навчальною та методичною літера-

турою, сучасними засобами навчання, обчислювальною технікою; 
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- при заочному навчанні кількість аудиторних годин скорочена в 

кілька разів в порівнянні з денною формою навчання; 

- складний соціально-економічний стан в державі впливає на регу-

лярність у відвідуванні консультпунктів; 

- заочна освіта, в більшості випадків є платною. Це, очевидно, під-

вищує вимоги до її якості. Організація пізнавальної діяльності 

студента-заочника має іншу структуру на відміну від студента 

денної форми навчання. Технології викладання на заочному від-

діленні повинні мати свою специфіку; 

- кількість часу, який студент-заочник може в міжсесійний період 

присвятити навчанню, на багато менший ніж у студентів стаціо-

нарної форми навчання. 

За роки свого існування заочна форма навчання змінювалась, вдос-

коналювалась, стверджувалась. Заочна система освіти практикується бага-

тьма розвинутими країнами (США, Японія, Франція та інші). При 

ЮНЕСКО діє Міжнародна рада з заочної освіти. За заочною формою го-

туються в Україні значна частина спеціалістів (учителів близько 40%) [1]. 

Багаторічна практика підготовки спеціалістів за заочною формою навчання 

підтвердила її ефективність і право на існування спираючись на такі пози-

тивні моменти: 

- перш за все, поєднання трудової та освітньої діяльності за спеціа-

льністю дозволяє більш свідомо ставитись до навчання, формує 

вміння співвідносити теорію з практикою. Заочники розцінюють 

знання, отримані в вузі, як засіб для розв�язання професійних і 

життєвих проблем. Мотиви  вступу в інститут у заочників, в бі-

льшості випадків, професійно спрямовані. Володіючи цими якос-

тями, заочник, навіть поступаючись у знаннях випускнику денно-

го відділу, часто більш перспективний. У випускників-заочників 

спостерігається більша оперативність, самостійність, впевненість; 
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-  заочна освіта вчителя зближує його з учнями, адже він сам про-

тягом п�яти років знаходиться в ролі учня. Зникають психологічні 

бар�єри між учителем і учнем, встановлюються стосунки взаємної 

довіри, вчитель стає ближчий і уважніший до своїх вихованців, 

оскільки йому зрозумілий їх психологічний стан; 

- випускників-заочників, у багатьох випадках, не потрібно влашто-

вувати на роботу, відпадає необхідність адаптації на новому місці 

роботи. 

У систему методичної підготовки вчителя математики в педагогіч-

ному вузі традиційно входять: курс методики викладання математики, від-

повідний лабораторний практикум, педагогічні практики в школі, вико-

нання курсової роботи, в окремих випадках, виконання дипломної роботи. 

На ефективність системи методичної підготовки вчителя, з нашої точки 

зору, впливають: 

- оптимальне визначення та єдність цілей, завдань, змісту, форм і ме-

тодів організації методичної підготовки; 

- забезпечення за допомогою обраних форм і методів засвоєння май-

бутніми учителями необхідних знань і навичок; 

- розвиток творчої активності майбутніх учителів; 

- вивчення передового педагогічного досвіду, організація досліджень і 

нових напрямів у навчанні й вихованні учнів; 

- формування потреби у підвищенні рівня теоретичної та практичної 

підготовки майбутніх вчителів. 

Дослідження взаємозв�язків між цими складовими в умовах заочного 

навчання, критерії ефективності кожної ланки системи методичної підго-

товки, можливі нові складові такої системи в сучасних умовах � це об�єкт 

нашого дослідження. В сучасних умовах реформування школи, актуальним 

вважаємо сучасне бачення мети і технології підготовки вчителя математи-

ки. В умовах переходу школи на 12-річну загальну середню освіту та пере-
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ходу на 12-бальну шкалу оцінювання навчальних досягнень учнів, з метою 

гуманізації освіти, переорієнтації процесу навчання з інформативної фор-

ми на розвиток особистості дитини, особистості з високим рівнем загаль-

ної культури і самосвідомості, насамперед повинна приділятись увага які-

сному поліпшенню освіти, зокрема підготовці вчителя, як людини, яка 

впроваджує ці новації в життя. Тобто, по-перше, слід скоригувати навча-

льні плани та програми підготовки вчителів, зокрема заочного відділення, 

згідно з реформуванням школи. По-друге, повинна змінитись сама техно-

логія підготовки вчителя, адже запит держави до його особистості, його 

умінь та навичок значно зростає.  

Проблему вбачаємо в протиріччі: з одного боку, потреба держави і 

суспільства у існуванні творчих, кваліфікованих вчителів, спроможних 

якісно втілити в життя ідеї реформування шкільної, зокрема математичної 

освіти, а з іншого � реальний стан методичної підготовки таких вчителів, 

зокрема, на заочному відділенні педвузу. 

Мета дослідження: розробити, теоретично обґрунтувати і експери-

ментально перевірити систему методичної підготовки вчителя математики 

на заочному відділенні педвузу. 

Серед шляхів підвищення ефективності підготовки професійно-

компетентного вчителя математики на заочному відділенні вбачаємо: 

1) коригування навчальних планів і програм; 

2) забезпечення студентів сучасною якісною літературою спеціаль-

ного призначення з врахуванням специфіки заочного відділення; 

3) поліпшення організації навчального процесу (ширше впроваджу-

вати дистанційну і кореспондентську форми навчання); 

4) відбір ефективних методів навчання, специфічних для заочного 

навчання. 

Гіпотеза дослідження: успішній реалізації сучасних вимог суспільст-

ва до рівня і якості методичної підготовки вчителя математики на заочно-
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му відділенні педвузу може сприяти науково-обґрунтована система мето-

дичної підготовки, яка враховує специфіку роботи заочного відділення та 

сучасні технології навчально-пізнавальної діяльності. 

Відповідно до мети та гіпотези дослідження поставлені такі завдання: 

1) проаналізувати стан досліджуваної проблеми: навчальні плани, 

кращий вітчизняний та закордонний досвід роботи заочних від-

ділень, що готують вчителів математики; 

2) з�ясувати психолого-педагогічні особливості формування мето-

дичних знань та умінь при заочній системі освіти; 

3) розкрити мету, зміст та вимоги до методичної підготовки вчите-

ля математики в сучасних умовах розвитку школи; 

4) розробити, теоретично обґрунтувати й експериментально переві-

рити систему методичної підготовки вчителя математики на за-

очному відділенні педвузу. 

Вважаємо, що дослідження, спрямоване на пошук ефективної систе-

ми методичної підготовки вчителя математики на заочному відділенні в 

сучасних умовах розвитку школи, є актуальним, результати такого дослі-

дження матимуть важливе практичне значення для сучасної школи. 
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Резюме. Аргументируется актуальность проблемы методической подго-
товки учителя математики на заочном отделении педагогического вуза в 
условиях реформирования школ, в частности математического образова-
ния. 

 
Summary. The actual problem of systematic training of a teacher of Mathemat-
ics in distance learning department at Teachers� Training College in modern 
school reforming period specially in Mathematics is argued here. 


