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Вивчення різних підходів до розуміння компетентності і облік специфіки відповідної 
предметної сфери дали можливість визначити математичну компетентність як системну 
властивість особи, що виражається у наявності глибоких і міцних знань з математики, в 
умінні застосовувати наявні знання в новій ситуації, здатності досягати значущих 
результатів і якості математичної діяльності.  

 
 

Сучасний етап розвитку України 
зумовив зміну вимог суспільства до освіти, 
а також затребуваність підготовки 
випускників різного типу освітніх установ, 
здатних працювати в умовах, що швидко 
змінюються, використовувати наявні 
знання, уміння і навики для орієнтації в 
новій ситуації, для формування процедури 
рішення проблеми, тобто тих, що 
володіють наочною компетентністю. 

Аналіз практики показав, що вчителі 
математики не готові до формування 
предметної компетентності школярів 
(тобто математичної компетентності). Так, 
40% респондентів (300 вчителів 
математики шкіл Донецька і Донецької 
області) вважає, що досить формувати 
математичні знання, уміння і розвивати 
логічне мислення; близько 60% опитаних 
розуміють математичну компетентність як 
уміння вирішувати задачі і на формування 
цього уміння орієнтують процес навчання; 
більше 70% вчителів називають кому-
нікативну, мовну, економічну, загально-
культурну, професійну компетентності, 
при цьому не пов'язують предметну 
компетентність з школярами, вважаючи, 
що компетентним в якійсь області 
повинен бути фахівець. 

Виявимо суть категорії готовність. 
У Тлумачному словнику росій-

ської мови термін «готовність» розгля-
дається як «згода зробити чого-небудь, 

бажання сприяти що-небудь» [11, 
с.159]. У словнику російської мови 
С.І. Ожегова поняття «готовність» 
трактується як «стан, при якому все 
зроблено, все готово для чого-небудь» 
[5, с.180]. Психологічний словник дає 
визначення поняттю «готовність до 
дії», розглядаючи її як «стан мобілізації 
всіх психофізичних систем людини, що 
забезпечують ефективне виконання 
певних дій» [9, с.137]. 

Визначимо поняття «математич-
на компетентність» школяра, його 
структуру, змістовне наповнення компо-
нентів математичної компетентності з 
урахуванням психологічних і фізіологіч-
них особливостей учнів, виділимо крите-
рії і рівні сформованості математичної 
компетентності. 

Поняття "компетентність" в психо-
лого-педагогічній літературі остаточно 
не безумовне і в більшості випадків 
уживається інтуїтивно.  

Компетентність походить від ла-
тинського слова competens (competentic), 
що в перекладі означає належний, 
здатний. Компетентність - це певна сума 
знань особистості, які дозволяють їй суди-
ти про що-небудь, висловлювати пере-
конливу, авторитетну думку [10, с. 329].  

Психологічне трактування поняття 
дає Кордуел М. Компетентність � 
етична вимога, згідно з якою кожен  
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повинен переконатися, що він працює в 
рамках своєї компетенції. Це зобов'язує 
його відправляти людей, що шукають 
допомоги, до тих фахівців, які можуть 
надати її найкращим чином [4]. 

Основна відмінність психологічної 
грамотності від компетентності полягає, на 
наш погляд, в тому, що грамотна людина 
знає, розуміє (наприклад, як поводитися, як 
спілкуватися в тій або іншій ситуації), а 
компетентна � реально і ефективно може 
використовувати знання в рішенні тих або 
інших проблем. Завдання розвитку компе-
тентності � не просто більше і краще знати 
людину, а включення цих знань в "психо-
логічну практику" життя. 

Бульгін Ю.Е. і Холодна М.А. у своє-
му визначенні компетентності роблять 
наголос на управлінський компонент: 
"Компетентність � здатність, можливість 
посадовця, рівень його кваліфікації 
(знання, досвід), що дозволяє брати участь 
у виробленні управлінських рішень або 
вирішувати питання, що належать до його 
компетентності" [2, с.88]. 

Компетентність � це особливий 
тип організації предметно-специфічних 
знань, що дозволяє ухвалювати ефек-
тивні рішення у відповідній області 
діяльності [12, С. 175]. 

Вишнякова С.М. підкреслює від-
мінність компетентності від кваліфіка-
ції. "Компетентність � 1) міра відповід-
ності знань, умінь і досвіду осіб певного 
соціально-професійного статусу реаль-
ному рівню складності виконуваних 
ними завдань і вирішуваних проблем. У 
відмінності від терміну "кваліфікація", 
включає крім суто професійних знань і 
умінь, що характеризують кваліфікацію, 
такі якості, як ініціатива, співпраця, 
здібність до роботи в групі, комуніка-
тивні здібності, уміння вчитися, оціню-
вати, логічно мислити, відбирати і 
використовувати інформацію; 2) об-
ласть повноважень посадовця; коло пи-
тань, з яких вони володіють правом 
ухвалення рішень. Зона повноважень 
тих або інших органів і осіб встанов-
люється законами, іншими норматив-

ними актами, положеннями, інструк-
ціями, статутами [3, С. 130-131].  

На основі аналізу психолого-педа-
гогічної літератури ми під компетен-
тністю розумітимемо складну інтеграцій-
ну якість особистості, що обумовлює 
готовність здійснювати деяку діяльність, 
причому йдеться не про окремі знання 
або уміння і навіть не про сукупність 
окремих процедур діяльності, а про влас-
тивість, що дозволяє людині здійснювати 
діяльність цілком. 

Для школярів основною діяль-
ністю є навчання. Ми вважаємо, що 
математична компетентність особливо 
цінна в рамках навчальної діяльності, 
оскільки дозволяє швидко орієнтува-
тися в області математики, адекватно 
вибирати прийоми і способи навчальної 
діяльності, що особливо актуально в 
умовах частої зміни учбових предметів. 
Важливим показником сформованості 
математичної компетентності є уміння 
переносити знання в нову ситуацію.  

Математична компетентність у на-
шому розумінні - це системна властивість 
особистості, що виявляється в наявності 
глибоких і міцних знань з математики, в 
умінні застосовувати наявні знання в 
новій ситуації, здатності досягати значу-
щих результатів і якості в діяльності. 
Інакше кажучи, математична компетен-
тність припускає наявність високого 
рівня знань і досвіду самостійної діяль-
ності на основі цих знань.  

У ряді досліджень (Адольф В.А., 
Гапоненко С.А., Ломакина О.Е., Павлю-
тенков Е.М. та ін.) розглядається струк-
тура компетентності. Не дивлячись на 
відмінності у використовуваній термі-
нології, різні автори (Ефимова Е.Е., 
Ломакина О.Е., Павлютенков Е.М. та 
ін.) сходяться на думці про наявність у 
структурі компетентності таких компо-
нентів як мотиваційний, змістовний, 
діяльнісний і рефлексія.  

Аналіз визначення математичної 
компетентності дозволяє зробити висно-
вок, що здатність досягати значущих 
результатів в математичній діяльності 
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визначається наявністю системи знань і 
умінь, мотивів здійснення діяльності і 
ціннісних орієнтацій в області марема-
тики, а також сформованістю оцінних 
для рефлексії умінь. Враховуючи вище-
сказане, зберігаємо компонентний 
склад, пропонований у ряді досліджень 
(Е.Е Єфімова, О.Е. Ломакіна, Е.М. Пав-
лютенков та ін.), об'єднуючи змістовний 
і процесуальний компоненти. Таким 
чином, до складу математичної компе-
тентності включаються мотиваційно-
ціннісний, змістовно-процесуальний і 
рефлексійний компоненти. 

Мотиваційно-ціннісний компонент 
математичної компетентності є сукуп-
ністю ціннісних орієнтацій, соціальних 
установок, потреб, інтересів, що станов-
лять основу мотивів � все те, що харак-
теризує спрямованість особистості. Ос-
кільки математична компетентність 
необхідна для ефективного здійснення 
навчальної діяльності, яка є ведучою для 
шкільного віку, то в мотиваційно-цінніс-
ний компонент включаються мотиви 
навчальної діяльності, спрямованість на 
засвоєння знань і саморозвиток. Для 
успішності здійснення діяльності в області 
математики необхідні інтерес до предмета, 
прагнення до збагачення математичними 
знаннями і уміннями. Таким чином, 
мотиваційно-ціннісний компонент мате-
матичної компетентності включає потребу 
в засвоєнні математичних знань і ціннісні 
орієнтації в даній предметній області. 

Змістовно-процесуальний компо-
нент математичної компетентності є сукуп-
ністю спеціальних знань, умінь і навиків, 
необхідних для досягнення якості і резуль-
татів математичної діяльності. У змістовно-
процесуальний компонент включаються, 
перш за все, знання теоретичних основ 
науки і уміння вирішувати задачі з прак-
тичним змістом. Крім засвоєння готових 
знань і умінь учні повинні навчитися 
ефективно їх використовувати при рішенні 
нестандартних задач. 

У рішенні нестандартної задачі 
Джон Дьюї виділяє декілька етапів: 

1) усвідомлення проблеми; 2) аналіз її; 
3) висунення ідей; 4) перевірка; 5) вибір. 

Кожен етап вимагає наявність 
певних інтелектуальних умінь в учнів. 
Перший і другий етапи («усвідомлення 
проблеми» і «її аналіз») припускає наяв-
ність уміння «бачити» проблему. Багато 
авторів вважають, що важче побачити 
проблему, чим знайти її рішення, а 
постановка проблеми сама по собі вже 
веде до рішення. Третій етап «висунен-
ня ідей» вимагає від учнів умінь генеру-
вати нові ідеї і здійснювати широке 
перенесення. Чим більше ідей висуває 
людина, тим вища вірогідність, що 
серед них будуть цінні. Уміння здійсню-
вати перенесення знань полягає в 
здатності застосувати навик, придбаний 
при рішенні однієї задачі, до рішення 
іншої. Необхідною умовою перенесення 
навику або ідеї є пошук аналогій. Чет-
вертий і п'ятий етапи («перевірка» і 
«вибір») припускає наявність уміння 
здійснювати оцінні дії і уміння доводи-
ти до кінця. Оцінні уміння необхідні для 
аналізу різних варіантів рішення, зна-
ходження раціональніше рішення. Умін-
ня доводити до кінця включає уміння 
доопрацювання деталей і вдосконалення 
первинного задуму. 

На основі вищесказаного можна 
зробити висновок, що успішність рішення 
нестандартної задачі залежить від ступеня 
сформованості наступних інтелектуальних 
умінь: «бачити» проблему; генерувати нові 
ідеї; здійснювати широке перенесення; 
здійснювати оцінні дії; доводити до кінця. 
Ці інтелектуальні уміння включаємо як 
третю складову в змістовно-процесуальний 
компонент математичної компетентності. 

Компонент, рефлексії математич-
ної компетентності, припускає усвідом-
лення, оцінку людиною своїх знань, умінь, 
результатів діяльності і включає само-
свідомість, самоконтроль, самооцінку. 

Представлена вище модель мате-
матичної компетентності була розробле-
на виходячи з розуміння суті матема-
тичної компетентності як властивості 
особистості, що виражається в наяв-
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ності глибоких знань в області мате-
матики і умінь їх застосовувати. 

Стрижньовою складовою мотива-
ційного компонента математичної ком-
петентності є потреба в засвоєнні мате-
матичних знань. У змістовно-проце-
суальному компоненті стрижневими 
виступають інтелектуальні уміння. У 
рефлективному компоненті, самооцінка. 

Враховуючи визначення матема-
тичної компетентності, її структурну модель 
і висновки, зроблені дослідником Н.Ю.Пос-
талюк, при описанні рівнів сформованості 
математичної компетентності школяра, ви-
діляємо такі показники: характер мотивів 
навчальної діяльності, ставлення до нав-
чання; наявність інтересів в області матема-
тики; рівень знань, їх усвідомленість, сис-
темність; характер задач з практичним 
змістом, що розв�язуються учнем; характер 
навчально-пізнавальної діяльності; здібність 
до бачення проблеми, висунення ідей, 
здійснення перенесення знань у нову 
ситуацію; рівень самооцінки. 

Спираючись на дослідження Н.Ю.  
Посталюк, виділяємо чотири рівні 
сформованості математичної компе-
тентності школярів: початковий, низь-
кий, середній, високий [8, с. 83-84]. 

Початковий рівень характери-
зується наявністю в учнів вузькоособис-
тісних мотивів, і мотивів уникнення 
невдач, відсутністю інтересу до матема-
тичних знань і способів діяльності. 
Знання школярів формальні, не 
використовуються в навчальній діяль-
ності. Вони здібні до розв�язання 
найбільш простих, знайомих задач з прак-
тичним змістом. Учні не в змозі вичле-
нувати проблему; при виконанні розумо-
вої діяльності використовують нера-
ціональні, шляхи. Самооцінка негативна. 

Низький рівень характеризується 
наявністю в учнів мотивів обов�язків а 
відповідальності, проявом інтересу до 
звичних способів діяльності й до кінцевого 
результату. Знання школярів поверхневі і 
безсистемні. Вони здатні до розв�язання 
задач з практичним змістом за відомими 
алгоритмами. Діяльність учнів репродук-

тивна в рамках первинної ідеї, слабо роз-
винена здатність до усвідомлення проблеми. 
Самооцінка занижена. 

Середній рівень характеризується 
наявністю в учнів мотивів самовизна-
чення і самовдосконалення, спрямова-
ністю на способи вирішення окремих 
навчально-пізнавальних задач. Знання 
школярів системні. Вони здатні до 
розв�язання нестандартних задач з прак-
тичним змістом. Діяльність на основі 
відомого алгоритму, але на новому 
змісті, розвинена здатність до самостій-
ної постановки проблем, відкриття 
нових зовні оригінальних способів 
діяльності. Самооцінка в основному 
адекватна, хоча в навчальних дисцип-
лінах, яким надається перевага, може 
бути трохи завищена. 

Високий рівень характеризується 
наявністю в учнів внутрішніх пізнаваль-
них мотивів, інтересу до загальних 
способів розв�язання навчально-пізнаваль-
них задач. Знання школярів усвідомлені. 
Вони здатні до вирішення високо проб-
лемних задач з практичним змістом. 
Діяльність щодо створення нестандартних 
алгоритмів, знаходженню закономірнос-
тей і їх доказу, розвинена здатність до 
формулювання проблеми, прогнозування 
та передбачення результату, уміння засто-
совувати знання в будь-якій, навіть неор-
динарної ситуації. Самооцінка адекватна. 

Процес формування математичної 
компетентності школярів здійснюється 
вчителем в процесі навчання математиці. 
Необхідність підготовки вчителів до 
формування математичної компетентності 
школярів обумовлена цілим рядом обста-
вин (зміна соціально-економічної ситуації, 
соціальне замовлення на випускника, що 
вміє застосовувати знання в новій ситуації, 
недостатність підготовки вчителів до 
формування математичної компетентності 
школярів, неопрацьованість проблеми під-
готовки вчителів до формування матема-
тичної компетентності школярів в теоре-
тичних дослідженнях).  

Підготовка до формування матема-
тичної компетентності школярів, на нашу 
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думку, означає, з одного боку, оволодіння 
структурою і змістом даної діяльності, а з 
іншого, припускає розвиток тих особис-
тісних властивостей, які забезпечують 
ухвалення, орієнтування і успішне вико-
нання цієї діяльності. Результатом цієї 
підготовки виступає готовність вчителя 
до формування математичної компе-
тентності школярів. 

Визначимо суть поняття готов-
ності, вчителів до формування мате-
матичної компетентності школярів, 
його структуру, характеристики ста-
дій становлення. Формування матема-
тичної компетентності здійснюється в 
педагогічній діяльності. Готовність до 
педагогічної діяльності, у нашому розу-
мінні, є системою якостей особистості, 
що виступає як прояв здатності педа-
гога до здійснення успішної професійної 
діяльності.  

У даному дослідженні готовність 
до формування математичної компе-
тентності школярів розглядається як 
система якостей особи, що забезпечує 
успішність діяльності педагога щодо 
формування в школярів вище згаданої 
властивості особи.  

Основні функції готовності вчителя 
до формування математичної компе-
тентності можуть зрозуміти, виходячи з 
урахування специфіки діяльності, спря-
мованої на формування математичної 
компетентності, різноманіття стосунків, 
що виникають у навчальному процесі. 
Враховуючи вказані особливості, нами 
були виділені наступні основні функції 
готовності до формування математичної 
компетентності: регулятивна, пізнавальна 
і діяльнісна. Кожна функція відображає 
різноманіття вирішення педагогічних 
задач і підкреслює багатоаспектність 
змісту педагогічної діяльності, невід'єм-
ною частиною якої є готовність до 
формування математичної компетентності.  

Регулятивна функція готовності до 
формування математичної компетентності 
полягає в пробудженні в учителя інтересу 
до осмислення необхідності формування 
математичної компетентності школярів, в 

усвідомленні значущості математичної 
компетентності як якості особистості, що 
включає інтелектуальні уміння, необхідні 
людині для успішності вирішення проблем, 
пов'язаних з професійною і непрофесійною 
діяльністю. Дана функція виступає 
основоположною в структурі готовності до 
формування математичної компетентності. 

Пізнавальна функція готовності до 
формування математичної компетентності 
спрямована на збагачення вчителя психо-
лого-педагогічними знаннями про суть 
математичної компетентності, функції, які 
дана особова освіта виконує в педаго-
гічному процесі, компонентах математич-
ної компетентності і їх взаємозв'язку, 
шляхах і засобах формування математичної 
компетентності школярів. Реалізація даної 
функції припускає створення в свідомості 
вчителя уявлень про людину, що володіє 
математичною компетентністю, і створює 
основу для оволодіння уміннями форму-
вання даної властивості особи. 

Діяльнісна функція готовності до 
формування математичної компетентності 
полягає в здійсненні процесу формування 
математичної компетентності з урахуван-
ням потенційних можливостей різних 
дидактичних засобів, форм організації 
навчальної діяльності, залежно від ситуа-
ції і особових особливостей учнів. Інакше 
кажучи, діяльнісна функція полягає в 
умінні вчителів користуватися накопиче-
ним багажем знань про суть математичної 
компетентності і засобів її формування. 

Виділення функцій дозволяє роз-
крити суть готовності вчителя до форму-
вання математичної компетентності 
школярів. З цією метою конкретизуємо 
розуміння готовності до педагогічної 
діяльності, включивши у визначення 
готовності до формування математичної 
компетентності школярів спрямованість 
на формування математичної компе-
тентності, теоретичну озброєність знання-
ми про математичну компетентність, наяв-
ність умінь, необхідних для її формування. 

Надалі під готовністю вчителів 
до формування математичної компе-
тентності школярів розумітимемо 
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систему якостей особистості, що 
інтегрує в собі знання суті матема-
тичної компетентності, уміння їх 
застосовувати і постійну спрямова-
ність свідомості на формування даної 
властивості особи.  

Аналіз функцій допомагає виявити 
зміст і структуру готовності  вчителя до 
формування математичної компетентності 
школярів. У визначенні змісту готовності 
до формування математичної компе-
тентності спиратимемося на висновок 
В.Г. Афанасьєва, який стверджує: «щоб 
скласти цілісне наукове поняття щодо 
об'єктивно існуючої системи, недостатньо 
тільки вичленувати і перерахувати її окремі 
елементи, сторони. Важливо розкрити їх 
внутрішню закономірність, зв'язок, взаємо-
залежність, виявити основу взаємодії 
компонентів цілого і відшукати йому 
логічний вираз» [1]. Готовність до форму-
вання математичної компетентності є 
взаємозв'язком таких компонентів: мотива-
ційного, змістовного, операційного. 

Мотиваційний компонент включає 
систему мотивів, які виражають усвідом-
лену спонукання до діяльності; сукупність 
усіх психічних моментів, якими визна-
чається поведінка людини в цілому, те, що 
активізує діяльність людини, ради чого 
вона здійснюється [7]. У всякій діяльності 
можна виділити як зовнішню мотивацію, 
не пов'язану з характером роботи, так і 
внутрішню, змістовну. 

Мотиваційний компонент готовності 
до педагогічної діяльності припускає 
свідоме ставлення до педагогічної профе-
сії як до творчої праці, активізацію профе-
сійних мотивів, осмислення необхідності 
оволодіння педагогічними знаннями і 
уміннями, позитивне ставлення до власної 
професійної діяльності. 

Мотиваційний компонент готовності 
до формування математичної компе-
тентності школярів забезпечує спрямова-
ність на засвоєння знань і формування 
умінь і навиків, необхідних для формуван-
ня математичної компетентності. Зміст 
мотиваційного компонента готовності 
складають: позитивне ставлення до педаго-

гічної професії; стійка професійна спрямо-
ваність; потреба в здійсненні педагогічної 
діяльності; переконаність у необхідності 
формування математичної компетентності 
школярів; рефлексія власних навчальних і 
професійних можливостей. 

Мотив є формою прояву потреби, 
спонуканням до певної діяльності. Тому 
найбільш значущим для становлення 
готовності до формування математичної 
компетентності є переконаність (мотиви) в 
необхідності формування математичної 
компетентності школярів. Вони спону-
кають вчителя до формування математич-
ної компетентності в учнів. Таким чином, 
мотиваційний компонент готовності є 
системоутворюючим, стрижньовим, нав-
коло якого конструюються основні якості і 
властивості особи педагога, що забезпе-
чують успішність діяльності щодо форму-
вання математичної компетентності. 

Змістовний компонент готовності до 
педагогічної діяльності направлений на 
здійснення орієнтації вчителя у своїй 
професійній діяльності на освоєння систем-
них знань у психолого-педагогічній і 
спеціально-наочній сферах, на наочне і 
словесне ознайомлення з обстановкою 
діяльності. Змістовний компонент готов-
ності до формування математичної компе-
тентності школярів забезпечує спрямова-
ність на збагачення вчителів психолого-
педагогічними знаннями та інформацією 
про суть математичної компетентності, її 
структурних компоненти, шляхи форму-
вання. Змістовний компонент готовності 
включає: володіння математичними знан-
нями; володіння методикою викладання 
математики; знання суті поняття «матема-
тичної компетентності», її структури, шля-
хів формування; знання основних дидак-
тичних засобів, необхідних для формуван-
ня математичної компетентності школярів. 

Аналізуючи зв'язки між вказаними 
складовими змістовного компонента, мож-
на встановити пріоритетну роль теоретич-
них знань про суть поняття математичній 
компетентності, її структури, шляхи фор-
мування. На їх основі здійснюється діяль-
ність вчителя щодо формування матема-
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тичної компетентності. Таким чином, 
змістовний компонент готовності створює 
базу для розвитку умінь щодо формування 
математичної компетентності. 

Операційний компонент готовності 
до педагогічної діяльності спрямований на 
формування уміння користуватися нако-
пиченим багажем знань, накопичення 
необхідних знань і умінь шляхом орга-
нізації навчальної діяльності, вправ і 
тренування, синтез знань (спеціальних, 
загальноосвітніх і психолого-педагогічних), 
умінь (професійно-педагогічних, само-
освітніх і спеціальних), навиків педаго-
гічної діяльності, що пройшли через 
призму переконань і засвоєних на рівні дій. 

Операційний компонент готовності 
до формування математичної компе-
тентності школярів забезпечує спрямова-
ність на засвоєння на практиці умінь і 
навиків, необхідних для формування мате-
матичної компетентності школярів. Опера-
ційний компонент у свою чергу включає 
три складових, відповідних компонентам 
математичної компетентності: 1) уміння і 
навики формування у мотиваційно-
ціннісного компонента математичної ком-
петентності; 2) уміння і навики формування 
змістовно-процесуального компонента мате-
матичної компетентності; 3) уміння і навики 
формування компонента, рефлексії 
математичної компетентності. 

Перша складова включає такі уміння 
і навики, як: створення мотивації навчаль-
ної діяльності; створення спрямованості 
на засвоєння знань і саморозвиток; 
формування потреби в засвоєнні мате-
матичних знань; створення ціннісних 
орієнтацій в області математики.  

Друга складова включає уміння і 
навики: створення умов для засвоєння 
теоретичних основ математики; форму-
вання умінь вирішувати практичні завдан-
ня; формування інтелектуальних умінь. 

В основі третьої складової лежать 
такі уміння і навики: створення умов 
для становлення самосвідомості; фор-
мування самооцінки; формування дій 
самоконтролю. 

Оволодіння перерахованими вище 
уміннями і навиками, що сприяють глиб-
шому засвоєнню знань про суть матема-
тичної компетентності і усвідомленню 
необхідності її формування, визначає 
успішність формування математичної 
компетентності школярів. 

Закономірна логіка процесу ста-
новлення готовності до формування 
математичної компетентності школярів 
(прогноз його розвитку), його інтен-
ціальні характеристики можуть бути 
представлені таким чином. 

Початкова стадія. Мотиваційний 
компонент готовності. Математична 
компетентність не є необхідною власти-
вістю особистості. Потреба в її формуванні 
відсутня. Змістовний компонент готов-
ності. Знання суті математичної компе-
тентності, дидактичних засобів і етапів її 
формування на рівні уявлень. Операційний 
компонент готовності. Уміння форму-
вання компонентів математичної компе-
тентності не розвинені. 

Ситуативна стадія. Мотиваційний 
компонент готовності: Математична 
компетентність є важливою властивістю 
особистості тільки для досягнення значу-
щих результатів у навчальній діяльності. 
Потреба в її формуванні виражена слабо. 
Змістовний компонент готовності: 
Знання суті математичної компетентності, 
дидактичних засобів і етапів її формуван-
ня поверхневі безсистемні. Операційний 
компонент готовності: Уміння форму-
вання компонентів математичної компе-
тентності мало розвинені, застосовуються 
рідко і стихійно. 

Діяльнісна стадія. Мотиваційний 
компонент готовності: Математична 
компетентність є важливою властивістю 
особистості для успішності здійснення 
професійної діяльності фахівців технічних 
спеціальностей. Потреба в її формуванні не 
стійка. Змістовний компонент готов-
ності: Знання суті математичної компе-
тентності, дидактичних засобів і етапів її 
формування глибокі, але не об'єднані в 
систему. Операційний компонент готов-
ності: Розвинені деякі уміння і навики 
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формування компонентів математичної 
компетентності. Вони застосовуються для 
формування математичної компетентності 
тільки при спеціальному націлюванні з 
боку педагога. 

Творча стадія. Мотиваційний ком-
понент готовності: Математична компе-
тентність є необхідною властивістю 
особистості для успішності здійснення як 
професійної, так і не професійної 
діяльності людини. Потреба в її форму-
ванні стійка. Змістовний компонент 
готовності: Знання суті математичної 
компетентності, дидактичних засобів і 
етапів її формування глибокі, цілісні, 
системні. Операційний компонент готов-
ності: Уміння і навики формування 
компонентів математичної компетентності 
високо розвинені, застосовуються ціле-
спрямовано і систематично. 

Спостереження за вчителями і 
узагальнення дослідницьких даних спону-
кали нас до необхідності виділити ще одну, 
«негативну» стадію становлення готовності 
до формування математичної компе-
тентності, яка в представленій класифікації 
одержала назву «дезадаптивної стадії». 
Дана стадія характеризується відсутністю у 
вчителів прагнення до освоєння педаго-
гічної професії, професійної спрямованості, 
мотивації навчально-педагогічної діяль-
ності, відсутністю потреби в засвоєнні 
математичних знань. Разом з тим учителі 
можуть володіти певним рівнем знань з 
предмета і методикою його викладання, 
набором математичних і методичних умінь 
і навиків. Проте нейтральне ставлення до 
педагогічної професії спричиняє відсут-
ність потреби у формуванні математичної 
компетентності, у засвоєнні знань суті 
математичної компетентності і етапів 
формування, а також умінь і навиків 
формування компонентів математичної 
компетентності. Основний мотив поведін-
ки у навчальному процесі � уникнення 
неприємностей. Здібність до рефлексії 
виражена слабо.  

Виділимо критерії готовності 
вчителів до формування математичної 
компетентності школярів. У дослідженні 

критеріїв (як «мірило для оцінки чого-
небудь» [3]) є показником, за якими можна 
судити про те, наскільки вчитель 
підготовлений до свідомого виконання дій, 
спрямованих на формування математичної 
компетентності. Іншими словами, критерій 
� це показник рівня сформованості 
властивості особистості, що діагностується. 
Критеріями є провідні елементи в структурі 
готовності, розвиток яких може служити 
показником розвитку як окремих компо-
нентів, так і досліджуваної інтеграційної 
освіти в цілому. Кожен критерій має ряд 
показників, що характеризують найбільш 
істотні і необхідні прояви якості, що 
діагностується.  

Як критерії готовності вчителів до 
формування математичної компетентності 
школярів можна виділити наступні: 
спрямованість мотивації на формування 
математичної компетентності; запас знань 
про суть математичної компетентності і 
засоби її формування; оволодіння опера-
ціями щодо формування математичної 
компетентності. 

Названі критерії розглядаються як 
ознаки сформованості готовності до фор-
мування математичної компетентності 
школярів і служать для виявлення і 
уточнення характерної поведінки вчителів 
різних стадій становлення готовності.  

Критерії і показники сформова-
ності готовності вчителів до формування 
математичної компетентності школярів. 

1. Спрямованість мотивації на 
формування математичної компетентності. 
Показники: характер мотивів навчальної 
діяльності; ступінь усвідомленості необхід-
ності формування математичної компе-
тентності; потреба у формуванні матема-
тичної компетентності. 

2. Запас знань щодо суті 
математичної компетентності і засоби її 
формування. Показники: повнота знань 
про математичну компетентність і 
засоби її формування; системність 
знань: 1) усвідомленість знань; 2)діє-
вість уявлень, понять, ідей. 

3. Оволодіння операціями щодо 
формування математичної компетентності. 
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Показники: ступінь сформованості умінь 
формування компонентів математичної 
компетентності: 1) мотиваційно-цінніс-
ного; 2) змістовно-процесуального; 3) реф-
лексії. 

Таким чином, нами уточнені уявлен-
ня про готовність до діяльності, визначена 
суть математичної компетентності і 
готовності вчителів до формування 
математичної компетентності школярів, 
виявлена структура і стадії становлення 
готовності, вказані критерії і показники 
сформованості готовності вчителів до 
формування математичної компетентності 
школярів. 
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Резюме. Волобуєва Т.Б. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ГОТОВНОСТИ ПЕДАГОГОВ К 

ФОРМИРОВАНИЮ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ. Изучение 
разных подходов к пониманию компетентности и учет специфики соответствующей предметной 
сферы дали возможность определить математическую компетентность как системное свойство 
личности, которое выражается в наличии глубоких и крепких знаний о математике, в умении 
применять имеющиеся знания в новой ситуации, способности достигать значащих результатов и 
качества математической деятельности.  

 
Summary. Volobueva T. THEORETICAL FOUNDATIONS OF TEACHER READINESS IN 

THE FORMING MATHEMATICAL COMPETENCE OF THE PUPILS. Forming of mathematical 
competence is realized out in pedagogical activity. A study of different approaches to understanding of 
competence and taking into consideration the specific features of the corresponding subject sphere 
allow to define a mathematical competence as a system characteristic of a personality, expressed in 
profound and durable knowledge on mathematics, in ability to apply knowledge in a new situation and 
to achieve significant results and quality of mathematical activity. 
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