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Стаття присвячена обґрунтуванню актуальності проблеми розробки науково-

методичних та теоретичних засад методики та самої методики навчання вищої 
алгебри як однієї із фундаментальних фахових дисциплін підготовки майбутніх 
вчителів математики в контексті підвищення якості освіти. 

 
 

Серед проблем забезпечення розвитку 
вітчизняної вищої педагогічної школи в 
контексті інтеграції до загальноєвропейсь-
кого освітнього простору провідною є 
проблема пошуку і впровадження принци-
пово нових ідей для оновлення змісту і 
форм навчання з метою підвищення якості 
підготовки вчителя, яка б відповідала 
європейським та світовим стандартам. Про 
необхідність «докорінно оновити зміст 
вищої педагогічної освіти та внести 
принципові структурні зміни у підготовку 
вчителя» особливо наголошувалось у 
виступі Міністра освіти і науки України 
проф. І.Вакарчука на нараді «Сучасна 
фізико-математична освіта і наука: тенден-
ції та перспективи» від 30 жовтня 2008 р.  

Якість професійної підготовки вчите-
ля математики значною мірою залежить 
від рівня опанування ним фундаменталь-
них математичних дисциплін: вищої 
алгебри, геометрії, математичного аналізу.  

Аналіз наукових праць в області мето-
дики навчання математики свідчить про 
те, що проблема професійної підготовки 
вчителя математики останнім часом стала 
предметом численних досліджень. Так, 
активні пошуки ведуться в галузі загальної 
методики навчання математики, це, 
зокрема, дослідження В.Г.Бевз, М.І.Бурди, 
Н.О.Вірченко, М.І.Жалдака, Г.О.Михалі-
на, В.Г.Моторіної, О.І.Скафи, З.І.Слєп-

кань, Н.А.Тарасенкової, В.О.Швеця та ін.  
Водночас окремим фундаментальним 

математичним дисциплінам приділяється 
недостатня увага. Формування теоретич-
них і методичних засад навчання вищої 
алгебри у вищих навчальних закладах 
знаходиться в стадії становлення. Тому, на 
наш погляд, надзвичайно важливою є 
проблема розробки науково-методичних 
та теоретичних засад методики та самої 
методики навчання вищої алгебри як 
однієї із фундаментальних дисциплін 
фахової підготовки майбутнього вчителя 
математики в контексті підвищення якості 
освіти.  

Мета даної статті – постановка 
проблеми, обґрунтування її актуальності 
та формулювання концепції майбутнього 
дослідження.  

Дисертаційні дослідження як україн-
ських, так і зарубіжних вчених обмежува-
лись розглядом лише окремих компонентів 
навчання вищої алгебри майбутніх 
вчителів. Проблему організації самостій-
ної роботи студентів педвузу в процесі 
вивчення курсу алгебри і теорії чисел 
розглядали Л.Х.Цибікова і Т.В.Оленькова. 
Технологічний підхід до проектування 
змісту курсу було запропоновано Л.М.Ну-
рієвою. Аксіоматичний метод в процесі 
навчання математики (на прикладі 
шкільного курсу алгебри і вищої алгебри 
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педвузів) розглядав Д.Н.Мкртчан. В робо-
тах О.В.Співаковського, В.В.Мітяєва, 
А.І.Кузьмічова, М.О.Бурковської приділе-
но увагу проблемі використання НІТН в 
процесі навчання вищої алгебри. Проблема 
формування методичних вмінь майбутньо-
го вчителя математики в процесі вивчення 
вищої алгебри стала темою дисертаційного 
дослідження С.М.Горлової. Однак ці 
дослідження не носять комплексний 
характер, не можуть мати істотного впливу 
на існуючу систему навчання.  

О.О.Сотнікова, розглядаючи проблему 
організації діяльності студентів при 
вивченні курсу алгебри в педагогічному 
вузі, в основу досліджень покладає 
концепцію розкриття змістових зв’язків 
курсу, результатом якої стане оволодіння 
системою алгебраїчних понять на 
узагальненому рівні і набуття розвинутих 
вмінь розв’язувати математичні задачі 
теоретичного рівня. Але, як показує наш 
багаторічний досвід, така практика не має 
професійної спрямованості (див. [1-4]). 
Свого часу саме низька якість засвоєння 
матеріалу за умов інтегративного вивчен-
ня різних розділів курсу, побудованого на 
принципах узагальнення і абстрагування 
спричинила пошук інноваційних шляхів, 
методів, способів викладу програмового 
матеріалу.  

Таким чином, чимало науково-мето-
дичних аспектів досліджуваної проблеми 
або зовсім не розглядались, або залиша-
ються не повністю розкритими. Окремі 
аспекти потребують подальшої розробки з 
метою врахування змін в сучасній системі 
освіти. Однією із складових стандартизації 
та інтеграції у світовий освітній простір є 
якість вищої освіти, яка визначається 
рівнем професійного розвитку майбутньо-
го фахівця, його професійною культурою і 
громадянською позицією. Саме якість 
освіти, і в першу чергу вищої, все більше 
визначає рівень розвитку країни, стає 
стратегічною областю, що забезпечує її 
національну безпеку і потенціал. Таким 
чином, якість освіти сьогодні – не 
абстрактна тема, а ключ до розв’язання 
назрілих практичних проблем. Задача 

підвищення якості освіти – це в першу 
чергу задача вдосконалення змісту освіти, 
програм і технологій навчання. 

На сучасному етапі зміст поняття 
«якість освіти» розглядається як інтеграль-
на характеристика системи освіти. Це 
комплексний показник, що синтезує всі 
етапи навчання, розвитку і становлення 
особистості, умов і результатів освітнього 
процесу. Центральною тенденцією досягнен-
ня якості освіти служить орієнтація на 
запити майбутніх фахівців і створення 
оптимальних вимог для їхнього особистіс-
ного розвитку. Тобто якість освіти – це 
критерій ефективності діяльності освіт-
нього закладу, основною продукцією 
якого є якісно підготовлені випускники. 

В свою чергу, якість випускників 
розглядається як рівень їхньої підготов-
леності із навчальних дисциплін і 
спеціальності, рівень освіти і вихованості, 
розвитку навичок творчого мислення і 
компетенцій, сформованої культури і 
моралі.  

Як забезпечити високу якість підго-
товки майбутнього вчителя математики в 
процесі навчання вищої алгебри – це одне 
із найактуальніших питань, що слід 
вирішити. Основними складовими, що 
формують якісний рівень освітнього 
процесу є: зміст освіти, база навчальних 
матеріалів, кадрове і матеріально-технічне 
забезпечення, методики і технології 
проведення занять, рівень інформаційних 
систем управління процесом підготовки 
спеціалістів. При цьому з’являється особ-
лива потреба в науково-обґрунтованих 
системних підходах до організації 
навчального процесу, сучасного розуміння 
змісту освіти і джерел його оновлення; в 
більш ефективних педагогічних технологі-
ях, нових поколіннях навчальної літератури 
і інших засобів навчання, створених з 
метою підвищення ефективності навчання; 
серйозному підході до інформатизації осві-
ти; створенні сучасних систем контролю, 
оцінки і управління якістю освіти.  

Наявні суперечності між сучасним 
станом теоретичного і методичного забез-
печення навчання вищої алгебри і 
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сучасними вимогами суспільства стосовно 
якості, рівня і результативності підготовки 
спеціалістів визначають необхідність роз-
робки науково-методичних засад методи-
ки та самої методики навчання вищої 
алгебри у педагогічних університетах в 
контексті підвищення якості навчання. 

Аналіз сучасного стану процесу 
навчання вищої алгебри показує, що 
програми курсу недостатньо орієнтовані 
на майбутню професійну діяльність 
студентів. Розв’язання цієї проблеми 
потребує вдосконалення змісту курсу: 
приведення його у відповідність до 
сучасного рівня розвитку науки з одного 
боку, з іншого – врахування професійної 
спрямованості навчання. Крім того, 
однією із задач професіональної школи є 
розвиток інтелектуального потенціалу 
особистості. Проблема пошуку і розвитку 
талантів, робота із обдарованою молоддю, 
в свою чергу, висуває певні вимоги до 
змісту курсів фундаментальних дисциплін.  

Перехід сучасної системи освіти на 
європейські стандарти передбачає зрос-
тання ролі самостійної роботи студентів. 
Це зумовлює необхідність:  

− створення відповідного навчально-
методичного забезпечення; 

− застосування інноваційних техно-
логій в поєднанні із традиційними; 

− пошуку ефективних засобів, мето-
дів, форм, і шляхів організації і управління 
навчально-пізнавальним процесом, засобів 
контролю рівня якості знань, а також 
резервів підвищення якості освіти.  

На сьогодні джерелом таких резервів 
може бути системне використання інфор-
маційних технологій у процесі навчання 
вищої алгебри, зокрема, дистанційного 
навчання, модульного навчання із органі-
зованою на якісно новому рівні самоосвіт-
ньою діяльністю студентів. 

Крім того, при побудові методичної 
системи навчання вищої алгебри в педа-
гогічному університеті слід враховувати: 

− комплекс тенденцій в сучасній 
освіті, таких як стандартизація, гуманіза-
ція, гуманітаризація, неперервність, інфор-
матизація та ін.; 

− пріоритет розвиваючої функції 
навчання над освітньою, особистісно-
орієнтованого навчання; 

− перехід загальноосвітніх начальних 
закладів до профільної освіти, появу 
різних типів шкіл, навчальних програм і 
підручників для них, що вимагає погод-
ження змісту курсу фундаментальних 
дисциплін, а й методики викладу навчаль-
ного матеріалу, зокрема введення понять, 
із змістом шкільного курсу.  

Відмітимо також, що ще й досі 
залишається не розробленою методика 
вивчення окремих розділів, тем курсу 
вищої алгебри. 

Встановлена суперечність між завдан-
нями підвищення якості фахової підготов-
ки майбутнього вчителя математики і 
відсутністю досконалої методичної систе-
ми навчання вищої алгебри, що відповідала 
б вимогам розвитку освіти на сучасному 
етапі, обумовлює актуальність проблеми 
розробки науково-методичних засад 
навчання вищої алгебри у педагогічному 
університеті.  

Дана проблема є багатогранною. Її 
розв’язання вимагає розгляду таких її 
основних аспектів як методологічний, 
психолого-педагогічний і науково-
методичний.  

Методологічний аспект передбачає 
розробку і наукове обґрунтування сучас-
ної концепції побудови методичної 
системи навчання вищої алгебри у 
педагогічному університеті. Психолого-
педагогічний аспект об’єднує в собі 
питання професійної спрямованості 
навчання вищої алгебри, активізації 
навчально-пізнавальної діяльності студен-
тів при вивченні курсу, визначенні шляхів 
і засобів диференціації і індивідуалізації 
навчання вищої алгебри із врахуванням 
сучасних вимог до фундаментальної 
математичної підготовки і системи органі-
зації навчального процесу (із особливою 
увагою до дистанційної та заочної форм 
навчання). Науково-методичний аспект 
передбачає розробку, теоретичне та 
експериментальне обґрунтування мето-
дичної системи навчання вищої алгебри, 
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що реалізує запропоновану концепцію. 
Дані аспекти тісно між собою пов’язані. І 
лише із врахуванням особливостей прояву 
кожного із них можлива реалізація 
комплексного підходу до розв’язання 
проблеми дослідження. 

В пропонованому дослідженні вихо-
димо із наступної концепції: ефективність 
системи навчання вищої алгебри майбут-
ніх вчителів на сучасному етапі розвитку 
освіти в Україні визначається адекватним 
вибором цілей і завдань, організаційних 
форм, методів і засобів навчання у їхньому 
раціональному поєднанні; впровадження 
сучасних науково-обґрунтованих техноло-
гій навчання за умови їхньої не фрагмен-
тарної, а комплексної системи, матиме 
принциповий вплив на якість навчання, і, 
як наслідок, на рівень професійної 
підготовки майбутнього фахівця.  

Основними принципами реалізації 
даної концепції вважаємо наступні. 

1. Принцип орієнтації на якість 
освіти. Практична реалізація даного 
принципу полягає в одержанні студентами 
необхідної базової системи знань, форму-
ванні професійно значущих компетенцій 
належного рівня. Втілення цього принци-
пу також повинно передбачати можли-
вість на основі одержання знань творчої 
реалізації особистості. 

2. Принцип інтеграції фундамен-
тальності та професійної спрямованості. 
Згідно з даним принципом зміст курсу 
повинен, з одного боку, відповідати 
сучасним запитам школи, з іншого боку, 
при його проектуванні необхідно врахову-
вати сучасні досягнення математичної 
науки та передбачати можливість для 
талановитої молоді на основі одержаних 
знань здійснювати подальшу наукову 
діяльність.  

3. Принцип поступовості у поданні 
навчального матеріалу, у поступовому 
зростанні рівня його абстрактності. 
Розгляд теорії на загальних об’єктах не 
полегшує, а навпаки, ускладнює процес 
сприймання програмового матеріалу. 

4. Принцип гуманізму, що передба-
чає особистісну орієнтованість, індиві-

дуалізацію та диференціацію процесу 
навчання.  

Узагальнюючи вищесказане, сформу-
люємо основні положення запропонованої 
концепції.  

1. Необхідність внесення істотних 
змін до існуючої методичної системи 
навчання вищої алгебри в педагогічному 
університеті зумовлена, в першу чергу, 
сучасним курсом української держави на 
євроінтеграцію. Стандартизація, гуманіза-
ція, гуманітаризація, інформатизація, 
системність і неперервність є обов’язкови-
ми умовами освітнього простору, в якому 
сьогодні здійснюється підготовка майбут-
ніх вчителів математики. 

2. Аналіз сучасного стану підготовки 
вчителя математики показує невідповід-
ність якості фахової предметної підготов-
ки міжнародним стандартам та запитам 
школи. Проблема ускладнюється змен-
шенням кількості аудиторних годин і 
посиленням ролі самостійної роботи. В 
такий спосіб якість підготовки значною 
мірою залежить від ефективності 
організації навчального процесу. 

3. Пріоритетним напрямом підвищен-
ня якості підготовки майбутнього вчителя 
математики має бути принцип інтеграції 
фундаментальності та професійної спря-
мованості цілей, змісту курсу, форм, 
методів і засобів організації навчання.  

4. Створена методична система 
повинна реалізовувати дидактичні та 
психологічні принципи розвивального 
навчання, принципи індивідуалізації, дифе-
ренціації, особистісної орієнтованості. 

5. Для ефективної організації нав-
чального процесу в умовах провідної ролі 
самостійної роботи питання наявності 
навчально-методичного забезпечення є 
принциповим. 

6. Важливим фактором підвищення 
якості є залучення студентів до продук-
тивної науково-дослідної діяльності.  

7. Для забезпечення високоякісної 
освіти необхідним є інтенсивне викорис-
тання сучасних інформаційних технологій. 
Це дозволяє зосередитись на змістовних, 
творчих аспектах пізнавальної діяльності, 
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підвищити мотивацію навчання, провести 
об’єктивну оцінку навчальних досягнень; 
реалізувати можливість створення нового 
покоління навчально-методичного забезпе-
чення (комп’ютерно-орієнтовних навчаль-
но-методичних матеріалів, які особливу 
цінність являють при дистанційній формі 
навчання). 

Запропонована концепція побудови 
методичної системи навчання вищої 
алгебри розглядається нами як цілісна 
система, реалізація якої забезпечить 
належний рівень опанування курсу вищої 
алгебри майбутнім вчителем математики.  
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