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Сконструйовано модель формування ІКТ-компетенцій майбутнього вчителя математики та 

розглянуті деякі з елементів цієї моделі. 
 

 
Однією з основних причин, що не дає 

можливості ефективно використовувати 
інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) 
у навчанні математики є недостатній рі-
вень підготовленості вчителів-практиків та 
випускників педагогічних вузів до вико-
ристання цих технологій у професійно-пе-
дагогічній діяльності. 

Стрімкий розвиток ІКТ орієнтують 
систему підготовки вчителя на розвиток 
професійної ІКТ-компетентності, під якою 
розуміється комплекс якостей особистості, 
що забезпечує її гнучкість і готовність 
швидко адаптуватися до будь-яких змін у 
професійній діяльності в умовах інформа-
тизації освіти, використовувати набуті в 
одній галузі продуктивні ідеї в іншій, а також 
потяг до самовиявлення [1-5]. 

О.Н.Шилова і М.Б.Лебедєва в [6] визна-
чають ІКТ-компетентність як здатність 
індивіда вирішувати навчальні, побутові, 
професійні завдання з використанням ін-
формаційно-комунікаційних технологій. 

Базуючись на [7], ІКТ-компетентність 
учителя математики можна також визначити 
як володіння ІКТ-компетенціями. Володіння 
ІКТ-компетенціями передбачає добру 
обізнаність вчителя математики у питаннях 
застосування інформаційно-комунікацій-
них технологій у своїй професійній 
діяльності. У цьому розумінні компетенція 
включає сукупність взаємопов‘язаних 
якостей особистості (знань, умінь, навичок 
і способів діяльності), які задаються сто-
совно певного кола предметів і процесів, 
та необхідних для якісної продуктивної 
діяльності стосовно неї [5]. 

ІКТ-компетенції вчителя математики 
можуть бути охарактеризовані наступни-
ми показниками: 

� наявністю загальних уявлень про 
ІКТ; розумінням того, як можна автомати-
зувати інформаційно-методичне забезпе-
чення навчально-виховного процесу на 
базі засобів ІКТ; 

� сформованістю навичок користувача 
(навичок вмикати і вимикати комп’ютер, 
користуватися клавіатурою, з’ємними дисками, 
принтером; навичок вмикати й вимикати 
дисплей, регулювати якість зображення на 
ньому; навичок роботи з операційною 
системою Windows, графічними редактора-
ми, текстовим редактором MS Word, елект-
ронними таблицями MS Excel, презента-
ціями MS PowerPoint, інформаційно-по-
шуковими системами); 

� сформованістю вмінь здійснювати 
інформаційну діяльність зі збору, обробки, 
передачі, зберіганню інформаційного ресур-
су з метою автоматизації процесів інфор-
маційно-методичного забезпечення; 

� наявністю уявлень про існуючі 
педагогічні програмні засоби (ППЗ) та 
експертна оцінка їх психолого-педагогічної, 
змістово-методичної значимості, а також 
вмінь організовувати інформаційну взаємо-
дію між учасниками навчального процесу та 
ППЗ; 

� наявністю вмінь створювати й 
використовувати в професійній діяльності 
методики контролю й оцінки рівня знань 
учнів за допомогою існуючих програмних 
засобів; 

� наявністю знань про структуру ком-
п’ютерно-зорієнтованого уроку, визначен-
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ня педагогічного програмного засобу та 
етапу уроку, на якому найдоцільніше його 
використовувати, навичок щодо організації 
цього уроку та методику його проведення; 

� сформованістю вмінь проектувати 
навчальний процес з використанням іс-
нуючих педагогічних програмних засобів, 
аналізувати доцільність їх впровадження, 
здійснювати навчальну діяльність учнів з 
використанням цих засобів; залучати уч-
нів у всі види роботи на комп’ютері (від 
роботи з інформацією до контролю), 
організовувати самостійну роботу учнів із 
використанням їх творчих здібностей; 

� сформованістю вмінь аналізувати 
комп’ютерно-зорієнтоване заняття з матема-
тики; 

� розумінням того, як можна запобігти 
можливих негативних наслідків викорис-
тання засобів ІКТ в освітньому процесі. 

Постає потреба створення системи ме-
тодичної підготовки майбутнього вчителя 
математики, що має формувати здатність 
студента використовувати інформаційно-
комунікаційні технології у своїй професій-
ній діяльності. А це, в свою чергу, зумов-
лює необхідність розробити модель фор-
мування ІКТ-компетенцій майбутнього 
вчителя математики, яка дала б йому змо-
гу застосовувати інформаційно-комуніка-
ційні технології у педагогічній діяльності. 

Мета цієї моделі – науково уявити ці-
лісність процесу формування у студентів 
математичного факультету ІКТ-компетен-
цій з подальшим аналізом взаємозв’язків 
між кожним із її компонентів та особливос-
тями перебігу цього процесу під час нав-
чання студентів.  

У процесі розробки моделі ми керува-
лися тим, що підготовка майбутніх учите-
лів математики до організації комп’ютер-
но-зорієнтованого навчання і формування 
у них ІКТ-компетенцій як складових про-
фесійної підготовки – цілісний, складний, 
безперервний і поетапний процес. 

Управління викладачем процесом фор-
мування вмінь з використання ІКТ у про-
фесійній діяльності майбутнього вчителя 
полягає в керуванні зовнішніми детермі-
нантами – визначення відповідного змісту, 

розподіл його в часі, добір методів навчан-
ня в процесі пізнавальної діяльності; орга-
нізація процесу навчання відповідно до по-
ставлених завдань; визначення раціональ-
них термінів поетапного опрацювання скла-
дових умінь, що формуються. 

Ми притримуємося моделі, що була ство-
рена Л.Л.Макаренко на основі системно-
діяльнісного підходу (рис. 1) та представлена 
в [8]. Модель включає в себе цільовий, зміс-
товий, операційно-діяльнісний, коригуючий 
та оцінювально-результативний компоненти. 

У цій статті ми представимо основу 
сконструйованої моделі формування ІКТ-
компетенцій майбутнього вчителя матема-
тики (мета формування, змістовий і проце-
суальний блок, який складається з пропе-
девтичного, базового, інтегрально-мето-
дичного, практично-рефлексивного етапів; 
умови і принципи впровадження моделі), а 
також розглянемо деякі з елементів моделі. 

Цільовий компонент функціонально 
поєднує мету і завдання формування умінь 
використовувати інформаційно-комуніка-
ційні технології у своїй професійній діяль-
ності. Необхідною передумовою цього є 
усвідомлення майбутнім учителем мотивів 
і мети даної діяльності. Зважаючи на те, 
що саме поняття мети є необхідним 
структурним елементом будь-якої діяль-
ності, її усвідомлення завжди визначає 
спосіб і характер діяльності студента, 
відповідно, можна говорити про зв’язок 
мети і активності студента у діяльності. 
Мета є об’єктом, на який спрямована 
активність, але й активність є умовою 
реалізації мети. Тому без активності 
неможливі як визначення мети, так і 
діяльність для її досягнення. У той же час 
без мети неможлива активність, оскільки у 
постановці мети вже виявляється актив-
ність [8]. 

Метою реалізації моделі в процесі 
навчання є формування у студентів ІКТ-
компетенцій на кожному з етапів профе-
сійної підготовки, без чого неможливо 
забезпечити високий рівень якості підго-
товки майбутнього вчителя математики 
до використання ІКТ у професійній 
діяльності. При конкретизації завдань 
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процесу формування ІКТ-компетенцій 
ми керувалися сутністю ІКТ-компе-
тентності майбутнього вчителя, що було 

розглянуто в [9]. 
 

 
Рис. 1. Модель формування ІКТ-компетенцій майбутнього вчителя математики 

 
Основними завданнями процесу фор-

мування ІКТ-компетенцій є: 
- грамотне застосування у навчально-

му процесі педагогічних програмних засо-
бів з математики; 

- знання можливих впливів ІКТ на ме-
тодичну систему навчання з математики; 

- створення і застосування своїх влас-
них програм при проведенні навчально-
виховного процесу в своїй майбутній про-
фесійно-педагогічній діяльності. 

Науково обґрунтований відбір змісту 
процесу формування ІКТ-компетенцій є 
однією з важливих умов ефективної її реа-
лізації. Отже, змістовий компонент є нас-
тупним структурним компонентом моделі. 

Змістовий компонент моделі форму-
вання ІКТ-компетенцій майбутнього вчи-
теля математики реалізується за допомо-

гою наступних курсів [10]: 
� спецкурсу «Прикладне програмне 

забезпечення профільного навчання мате-
матики», що викладається для студентів 3 
курсу; 

� спецкурсу «Методика проектування 
комп’ютерно-зорієнтованих уроків мате-
матики», що викладається для студентів 4 
курсу; 

� спецкурсу «Проектування інформа-
ційно-комунікаційних технологій в еврис-
тичному навчанні математики» для спе-
ціалістів; 

� спецкурсу «Інформаційно-комуніка-
ційні технології в процесі діяльності» для 
магістрів; 

� загального курсу «Методика застосу-
вання комп’ютерної техніки при викладан-
ні математики» для спеціалістів; 
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� дисциплін психолого-педагогічного 
та методичного спрямування. 

Добір змісту формування ІКТ-компе-
тенцій, що входить в модель формування, 
має проводитися з урахуванням: 1) сутності 
й структури комп’ютерної грамотності ви-
пускника школи; 2) знань і умінь, отрима-
них студентами у ході вивчення загального 
курсу «Інформатика та програмування» на 
1-3 курсах; 3) знань і умінь, отриманих у хо-
ді вивчення комп’ютерно-зорієнтованої сис-
теми спецкурсів; змістової моделі діяльнос-
ті фахівця, що передбачається, і вимог, про-
понованих до цієї діяльності науково-тех-
нічним прогресом; 4) порівняльного аналі-
зу досвіду підготовки майбутнього вчителя 
до використання інформаційно-комунікацій-
них технологій [11]; 5) виявлених у ході 
діагностики недоліків у підготовці студентів. 

Відбір предметного змісту навчання 
студентів з метою поетапного формування у 
них ІКТ-компетенцій обумовлюється прин-
ципами, які визначають підхід до його кон-
струювання, і критеріями, які виступають в 
якості інструментів для визначення кон-
кретного змісту навчального матеріалу для 
забезпечення процесу формування. 

Операційно-діяльнісний компонент відо-
бражає процесуальну сутність формування 
ІКТ-компетенцій у вчителя математики. Ці 
складові формуються через наступні етапи: 
пропедевтичний, базовий, інтегрально-мето-
дичний та практично-рефлексивний. 

На пропедевтичному етапі передбачаєть-
ся виявлення залишкових знань і умінь 
шкільного курсу «Інформатика» та вузів-
ського курсу «Інформатика та програму-
вання», що викладається студентам-мате-
матикам на 1-3 курсах. Йдеться про акту-
алізацію у студентів мінімуму необхідних 
знань, що забезпечують загальнонавчаль-
не вміння використовувати комп’ютер для 
вирішення навчальних завдань. 

Базовий етап формування ІКТ-компе-
тенцій характеризується усвідомленням та 
сприйняттям студентами загальної мети та 
конкретних завдань впровадження інфор-
маційно-комунікаційних технологій у нав-
чанні математики, засвоєнням знань від-
повідних галузей використання комп’юте-
рів у навчально-виховному процесі та вклю-
чає вміння вирішувати професійні завдан-
ня за допомогою ІКТ за готовими зразка-

ми. Цей етап має наслідувальний характер 
оволодіння вміннями і реалізується шляхом 
багаторазового відтворення та заучування 
дій та операцій, що відпрацьовуються. 

На інтегрально-методичному етапі фор-
мування ІКТ-компетенцій передбачається 
формування у майбутніх учителів узагаль-
нених умінь використовувати інформацій-
но-комунікаційні технології для вирішен-
ня широкого кола професійних завдань у 
нових умовах діяльності. Цей етап харак-
теризується проявом високого рівня актив-
ності та самостійності у процесі практич-
ного використання набутих знань та попе-
редніх умінь, розширенням сфери пошу-
кової діяльності у процесі оволодіння тео-
ретичною основою вмінь.  

На практично-рефлексивному етапі 
передбачається формування у майбутніх 
учителів поліфункціональних умінь. Для 
цього на основі глибокого розуміння сту-
дентами структури та змісту математики у 
різних класах 12-річної школи формується 
готовність майбутнього вчителя самостій-
но, свідомо і раціонально організовувати 
індивідуальну творчу професійну діяль-
ність за допомогою ІКТ у реальних умовах 
навчання математики.  

Контрольно-коригувальний компонент 
моделі включає контроль за результатами 
підготовки, виявлення відхилень та їх усу-
нення. Регулювання процесу навчання здій-
снюється студентами шляхом саморегулю-
вання, а також за допомогою виконання ін-
дивідуальних завдань. 

Оцінювально-результативним компо-
нентом передбачається оцінювання викла-
дачем та самооцінювання студентами до-
сягнутих у процесі підготовки результатів, 
відповідності їх поставленим навчально-
виховним завданням, проектування нових 
завдань. Це досягалося на основі аналізу 
результатів тестування, виконання плано-
вих лабораторно-практичних та контроль-
них робіт, складання заліків та іспитів, 
проходження педагогічної практики, вико-
нання та захисту творчих індивідуальних 
завдань. 

Особистісно-мотиваційним компонен-
том будь-якої діяльності є потреби й інте-
реси. Мотив визначається як внутрішнє 
спонукання до дії, що відбиває об’єктивні 
потреби й інтереси людини. Поняття 
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мотивації включає в себе усі види спону-
кань: мотиви, потреби, інтереси, прагнен-
ня, цілі, мотиваційні установки. 

Ми дотримуємось класифікації мотивів 
на ті, що: безпосередньо спонукають (ті, 
що залежать, в основному, від особистості і 
діяльності викладача, відібраного ним зміс-
ту матеріалу і методів його роботи); пер-
спективно спонукають (зв’язані з визначе-
ною цілеспрямованістю самого студента, 
спрямованістю його діяльності на майбут-
нє); соціальні мотиви і мотиви інтелекту-
ального спонукання. При наявності подіб-
них мотивів процес пізнання стає не тільки 
засобом досягнення будь-яких цілей, а і здо-
буває для студента самостійну цінність [12]. 

Усвідомлення майбутнім учителем мо-
тивів і мети діяльності є необхідною перед-
умовою формування ІКТ-компетенцій. Ус-
пішність роботи з їх формування залежить 
від створення мотиваційно-цільової осно-
ви діяльності, усвідомлення їх професійної 
значущості. 

Відповідно до методологічного прин-
ципу провідної ролі мотивів у діяльності 
особистості, у мотиваційному компоненті 
процесу формування ІКТ-компетенцій у 
майбутніх учителів математики: позитив-
не ставлення майбутніх учителів матема-
тики до використання інформаційно-кому-
нікаційних технологій у професійній 
діяльності, інтерес до ІКТ як засобу май-
бутньої професійної діяльності, усвідом-
лення мети педагогічної діяльності в 
середовищі, насиченому засобами інфор-
маційно-комунікаційних технологій, бажан-
ня поповнювати свої знання про дидактич-
ні можливості та методичні особливості 
використання інформаційно-комунікацій-
них технологій, що є необхідною переду-
мовою формування ІКТ-компетенцій як 
складових професійної підготовки. 

Таким чином, сконструйована модель 
дозволяє сформувати ІКТ-компетенції май-
бутнього вчителя математики, які є осно-

вою професіоналізму вчителя математики. 
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Резюме. Тутова О.В. МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ИКТ-КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩЕГО 

УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ. В статье сконструирована модель формирования ИКТ-компетенций 
будущего учителя математики и рассмотрены некоторые из элементов этой модели. 

Summary. Tutova O. THE MODEL OF FORMING IKT-COMPETENCIES OF THE FUTURE 
MATHTEACHER. The model of the forming IKT-competency the future mathematic teacher is constructed 
in the article. Some elements of this model are considered. 
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