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Мова йде про самоосвіту, точніше про засоби самоосвітньої діяльності вчителя 
математики та зміну умов для їх здійснення з плином часу. 

 
 
Сучасний рівень розвитку освіти в 

Україні характеризується переосмисленням 
основних цінностей, пошуками нового в 
теорії та практиці навчально-виховного 
процесу. Це спричинено інтеграцією педа-
гогічної освіти України в європейський 
освітній простір, реформуванням освіти в 
зв�язку з переходом на 12-річне навчання, 
впровадженням профільного та особистіс-
но-орієнтованого навчання, впроваджен-
ням модульного навчання, впровадженням 
зовнішнього оцінювання.  
На сучасному етапі розвитку освіти в 

Україні навчання математики в основній 
школі спрямоване на досягнення таких 
цілей: 

� формування в учнів математичних 
знань як невід�ємної складової загальної 
культури людини, необхідної умови її 
повноцінного життя в сучасному суспіль-
стві на основі ознайомлення школярів з 
ідеями і методами математики як універ-
сальної мови науки і техніки, ефективного 
засобу моделювання і дослідження проце-
сів і явищ навколишньої дійсності; 

� інтелектуальний розвиток учнів, роз-
виток їхнього логічного мислення, пам�яті, 
уваги, інтуїції, умінь аналізувати, класифі-
кувати, узагальнювати, робити умовиводи 
за аналогією, діставати наслідки з даних пе-
редумов шляхом несуперечливих мірку-
вань тощо; 

� опанування учнями системи матема-
тичних знань і вмінь, що є базою для реалі-
зації зазначених цілей, а також необхідні у 

повсякденному житті й достатні для оволо-
діння іншими шкільними предметами та 
продовження навчання. 
Виходячи з цілей навчання, перед про-

фесіоналізмом вчителя постають завдання: 
поглиблювати знання за фахом; підвищува-
ти рівень предметної (математичної) та 
психолого-педагогічної підготовки; збага-
чувати уміння новими сучасними педаго-
гічними технологіями, формами, методами 
навчання; систематично вивчати та поши-
рювати у власній діяльності передовий 
педагогічний досвід; впроваджувати нові 
технології навчання. 
Мета даної статті: охарактеризувати 

засоби самоосвіти вчителя математики на 
сучасному етапі розвитку освіти в Україні 
та порівняти їх можливості в ретроспективі 
часу. 
Для вирішення завдань підвищення 

рівня професіоналізму вчителя математики 
можна використовувати різні форми діяль-
ності: брати участь у метод об�єднаннях, 
семінарах; вести активне спостереження за 
навчально-виховним процесом; займатися 
методичною роботою в школі; відвідувати 
уроки досвідчених вчителів математики; 
брати участь у курсах підвищення кваліфі-
кації вчителів. Проте. навіть систематична 
участь у відповідних семінарах, метод 
об�єднаннях не розв�язує, в повній мірі, 
проблеми підвищення ефективності нав-
чання, вдосконалення технологій викладан-
ня. Самоосвіта вчителів залишається 
сьогодні головною формою розвитку про-
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фесіоналізму вчителя і запорукою його 
успішної практичної діяльності, а отже і 
вдосконалення технологій навчання, підви-
щення його ефективності. Але це лише в 
тому випадку, якщо вчитель чітко усвідом-
лює сенс такої роботи і правильно розпо-
діляє зусилля щодо вдосконалення власної 
педагогічної діяльності. Саме в цьому 
випадку засоби самоосвіти відіграють 
провідну роль у вдосконаленні та розвитку 
компетенцій вчителя математики. 
До засобів самоосвіти належать: моти-

ви, цілі та зміст самоосвіти, методи та фор-
ми самостійного пошуку, методи та форми 
самоконтролю та самоаналізу самоосвіт-
ньої діяльності.[В.Буряк] 
Мотиви і цілі побудови власних засобів 

самоосвіти тісно пов�язані з особистісними 
цінностями вчителів, з рівнем сформова-
ності їх світогляду, з соціальними умовами. 
Серед форм та методів самоосвіти 

можна виділити: самостійну роботу з 
літературою, фаховими виданнями; самос-
тійна робота з електронними посібника-
ми; вдосконалення знань і вмінь роботи з 
комп�ютерною технікою; аналіз та уза-
гальнення власної педагогічної діяльності; 
вивчення досвіду досвідчених вчителів та 
вчителів-новаторів з послідуючими виснов-
ками та аналізом; вивчення та розроблен-
ня власних методик щодо використання 
нових технологій навчання; участь у 
виставках чи конкурсах передового педаго-
гічного досвіду; проведення науково-дослід-
ної роботи.  
Успіх самоосвітньої діяльності кожного 

вчителя залежить від того, як він володіє 
основними засобами самоосвіти (форми, 
методи та навики ). 
Одним із засобів самоосвіти є самос-

тійна робота з літературою (предметною, 
методичною, психолого-педагогічною, фа-
ховою). Одна з ознак сучасності � значне 
збільшення навчально-методичної літера-
тури, в тому числі з математики. Раніше 
існувала проблема недостатньої кількості 
літератури, сьогодні � скоріше проблема її 
якості. Для вибору потрібної літератури 
вчитель може скористатися зручними для 
нього каталогами (це можуть бути карткові 

або електронні каталоги). Можливий 
варіант, коли вчителя цікавить цілком 
конкретна література, про яку розповідали 
колеги. Але в кожному з цих випадків, 
вчитель, працюючи з літературою, може 
для зручності складати свою картотеку або 
ж занотовувати чи копіювати матеріал, 
який найбільше його цікавить. Раніше 
вчитель не міг копіювати потрібні йому 
матеріали як через відсутність приладів, так 
і через нестачу коштів на це, тому вся 
інформація переписувалась Сьогодні мож-
ливість копіювання необхідних матеріалів 
стало реальністю, що створює зручні умови 
вчителю для накопичення професійно 
значимої інформації. Крім предметної, 
методичної, психолого-педагогічної літера-
тури все частіше з�являються різні посіб-
ники довідникового характеру, які економ-
лять час у пошуку потрібної інформації. 
Наприклад, �Довідник вчителя математи-
ки� [1]. Він містить всі важливі та необхідні 
матеріали для того, щоб вчитель математи-
ки здійснював самоосвітню діяльність. В 
межах нашого дослідження ми створили 
�Педагогічний довідник вчителя математи-
ки�, в який включили такі основні розділи 
як: реформування шкільної освіти; техно-
логії навчання; організація навчання учнів 
математики; фахова література вчителя. На 
нашу думку, наявність таких довідників 
економить час вчителів математики у про-
цесі час самоосвіти. На книжкових полицях 
магазинів та бібліотек все більше з�явля-
ються посібники, які містять розгорнуті 
плани кращих уроків, що брали участь в 
різних конкурсах (наприклад, конкурс 
�Учитель року�). Опрацьовуючи такі посіб-
ники, вчитель математики може виділити 
окремі елементи для своєї вдосконалення 
власної педагогічної діяльності. Накопи-
чення таких посібників та їх опрацювання 
мають велике значення у самоосвітній 
діяльності вчителів, а отже становленні їх  
професіоналізму. 
Вдосконалення знань та вмінь роботи 

вчителя з комп�ютерною технікою з одного 
боку є метою самоосвіти. Якщо порівняти 
можливість користування вчителів комп�ю-
терною технікою за останній час, то можна 
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стверджувати, що на сьогоднішній день 
така можливість збільшилася. Зараз майже 
кожен вчитель має комп�ютер вдома. Але 
якщо такої можливості немає, то вчитель 
може користуватися комп�ютерною техні-
кою в школі.  
На сучасному етапі розвитку освіти в 

Україні всі школи, включаючи сільські, 
облаштовані комп�ютерними класами. 
Вчителі математики маючи за основу 
знання, отримані у вищих навчальних 
закладах, вдосконалюють їх шляхом само-
освітньої діяльності. Після отримання 
відповідних знань та вмінь комп�ютерна 
техніка може виступати зручним засобом 
самоосвіти. Можливість використання ме-
режі Інтернет, очевидно, створює додаткові 
умови для самостійного пошуку інформа-
ції, для ефективної діагностики власної 
діяльності (обмін по Інтернету методични-
ми розробками, рецензування цих розро-
бок). Згодом, мабуть, стане можливим 
обмін відеоматеріалами власними чи зібра-
ними з різних джерел.  
Наприклад, Всеукраїнський конкурс 

�Учитель року�. Для участі в ньому 
кращі вчителі математики представля-
ють відеозаписи уроків на електронних 
носіях. Очевидно, що такі матеріали 
можуть бути розміщені на відповідних 
сайтах. Наприклад, на сайті Міністерства 
освіти України або на сайтах інститутів 
підвищення кваліфікації вчителів, зокре-
ма математики. Ознайомлення з відео 
матеріалами уроків, обговорення їх з ко-
легами можуть стати згодом важливими 
чинниками самоосвітніх процесів. 
Ефективність засвоєння знань та вмінь 

учнів при впровадженні в навчальний 
процес засобів інформаційних технологій 
навчання залежить від педагогічних прог-
рамних засобів та від знань та вмінь 
вчителя користуватися комп�ютерною тех-
нікою. Кількість педагогічних програмних 
засобів навчання зростає і, хочеться вірити, 
що згодом кожен вчитель буде мати 
реальну змогу використовувати їх на 
уроках математики.  
Зросла на сьогоднішній день і кількість 

літератури щодо використання цих засобів 

та комп�ютерної техніки. Це створює 
додаткові зручні умови для самовдоскона-
лення вмінь та навичок користування 
комп�ютером, дозволяє використовувати 
комп�ютер: при підготовці до уроків, при 
подачі нового матеріалу, при проведенні 
тестування (тематичний контроль, семе-
стровий контроль, екзамен), при організації 
інтерактивних форм роботи на уроці, для 
доступу до бібліотек, для створення влас-
них навчальних програм. 
Важливою формою самоосвіти вчителя 

є аналіз та узагальнення власної педагогіч-
ної діяльності. Результативність цієї форми 
самоосвіти можлива у випадку погляду на 
свою діяльність з боку та об�єктивної 
оцінки її. Вчитель математики, який зможе 
це зробити, зможе і виділити певні недолі-
ки у своїй діяльності, проаналізувати та 
узагальнити їх. Найважче це вдається 
молодим вчителям, які не мають достат-
нього досвіду. Тому їм можна порадити 
звернутися до вчителів-методистів для 
здійснення ними детальної характеристики 
уроку після відвідування його.  
В нинішній час багатьом вчителям 

математики може бути доступним відеоза-
пис власних уроків. Тоді вчитель сам змо-
же охарактеризувати та проаналізувати 
власний урок, порівняти його з уроками 
інших вчителів, зокрема, оцінити відповід-
ність уроку основним вимогам сучасності.  
Важливим у формуванні вміння аналі-

зувати власну педагогічну діяльність є 
знання вчителем математики кваліфікацій-
них характеристик, які містять перелік 
вимог до професіоналізму педагога. Педа-
гогічний самоаналіз та співставлення рівня 
власної кваліфікації з сучасними вимогами 
суспільства та освіти лежать в основі 
визначення змісту самоосвіти вчителя 
математики. 
Вивчення досвіду досвідчених вчителів 

та вчителів-новаторів відіграє також важли-
ву роль у здійсненні самоосвітньої діяль-
ності. Варто, щоб вчитель мав можливість 
відвідувати уроки вчителів не лише того 
навчального закладу, де працює. Зараз є 
можливість знайомитися з методикою ро-
боти вчителів навчальних закладів області, 
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України та навіть закордону. Вчителі 
можуть ділитися і своїм досвідом роботи, 
своїми досягненнями у педагогічній діяль-
ності на сторінках фахових методичних 
журналів чи посібників, на електронних 
сайтах мережі Інтернет, прислухаючись 
потім до відгуків колег у подальшому 
здійсненні навчально-виховного процесу. 
Вершиною глибокого вивчення нових 

актуальних проблем навчання, виховання 
та методики викладання вважаємо науково-
дослідницьку роботу вчителя. Це складна, 
багатопланова робота. Можна виділити 
кілька її етапів:  

! обрання цікавлячої теми та обґрун-
тування її актуальності;  

! складання змісту роботи;  
! вивчення теоретичних та психоло-
гічних основ вибраної теми; 

! опрацювання її історії розвитку в 
нашій країні та за кордоном;  

! створення рекомендацій, розробок 
для подальшого діагностування;  

! проведення експериментальної ро-
боти висвітлення її на сторінках 
преси, у доповідях та повідомлен-
нях; 

! опрацювання результатів експери-
менту та їх аналіз;  

! систематизація та узагальнення 
проведеної роботи;  

! представлення власних ідей у вчи-
тельському колективі, в періодич-
ній фаховій літературі.  

Висновки. Характеристика засобів 
самоосвіти вчителя математики дозволяє 
стверджувати, що умови для здійснення 
самоосвітньої діяльності змінюються з пли-
ном часу: з�являються нові засоби самоос-
віти, додаткові умови для їх здійснення та 
удосконалення власної педагогічної діяль-
ності.  
Все це призводить до підвищення рівня 

розвитку професійної компетентності вчи-
теля математики та рівня знань, умінь та 
навиків учнів, виконання завдань сучасної 
математичної освіти. 
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Резюме. Бараболя М.М. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАСОБІВ САМООСВІТИ 

ВЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ. В этой статье рассматривается вопрос самообра-
зования, в частности средства самообразования учителя математики, изменение 
условий их осуществления с течением времени. 
 

Summary. Barabolya M. CHARACTERISTICS THE TEACHER OF MATHEMATICS� 
MEANS OF SELFEDUCATION. The article deals with characteristics math teacher means of 
selfeducation and changes of term for their realization. 
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