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Розглянута проблема готовності майбутніх учителів математики до професійної дія-
льності. Проаналізовано зміст понять «підготовка», «готовність», «професійна підготовка», 
та виявлено взаємозв’язки між ними. Описано поняття «психологічна готовність» та наведе-
ні її компоненти. 
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Постановка проблеми. У сучасних 
умовах розвитку освіти України усвідом-
леною стала потреба у новій стратегії під-
готовки майбутніх педагогів, яка вилилась 
у вимоги щодо зміни традиційної системи. 
Система підготовки педагогічних кадрів 
повинна змінити цілі освіти, її зміст та тех-
нології, щоб бути ефективною у сучасних 
умовах. Необхідною умовою ефективності 
підготовки майбутніх учителів є готов-
ність студентів педагогічних навчальних 
закладів до професійної діяльності [6]. 

Аналіз актуальних досліджень.  
Проблема підготовки майбутнього педаго-
га, його готовності до здійснення профе-
сійно-педагогічної діяльності привертала 
увагу багатьох учених, зокрема: 
Л.В.Артемової, І.Д.Беха, Г.В.Бєлєнької, 
О.Л.Богініч, О.В.Глузмана, С.У.Гончаренка, 
І.А.Зязюна, М.Я.Ігнатенко, В.А.Семиченко, 
В.О.Сластьоніна та ін. 

Мета статті. Розкрити сутність проблеми 
готовності майбутніх учителів математики 
до професійної діяльності. Проаналізувати 
зміст понять «підготовка», «готовність», 
«професійна підготовка», виявити взає-
мозв’язки, що існують між цими поняттями. 

Виклад основного матеріалу. Сьогод-
ні у вищому навчальному закладі відбу-
ваються певні позитивні зміни, пов’язані з 
інноваційною діяльністю в напрямках 
удосконалення організації навчального 
процесу, розробки та впровадження актив-
них методів і сучасних інформаційних  

технологій навчання. З ростом вимог до 
рівня кваліфікації фахівців виникає необ-
хідність якісно поліпшити систему їх під-
готовки [4]. 
Педагогічні працівники мають стати 

основною рушійною силою відродження 
та створення якісно нової національної 
системи освіти України. У зв’язку з цим 
головна увага має бути зосереджена на 
«підготовці нового покоління педагогіч-
них працівників, підвищенні загальної куль-
тури, професійної кваліфікації та соціаль-
ного статусу педагога до рівня, що відпо-
відає його ролі у суспільстві». У законі 
України «Про вищу освіту» уточнюється 
основна функція системи вищої освіти – 
«відтворення й передача новим поколін-
ням досвіду минулої та сучасної культури, 
підготовка їх до наступної діяльності, фор-
мування у молоді на гуманістичних заса-
дах світоглядних принципів». 
Зміст поняття «підготовка» розгляда-

ється як сукупність спеціальних знань, 
умінь й навичок, якостей, трудового дос-
віду й норм поведінки, які забезпечують 
можливість успішної роботи з визначеної 
професії; як процес повідомлення відповід-
них знань та умінь. За педагогічним слов-
ником «підготовка» – це формування та 
збагачення настанов, знань та умінь, які 
необхідні індивіду для адекватного вико-
нання специфічних завдань. Енциклопедія 
професійної освіти визначає «підготовку» 
як загальний термін стосовно прикладних 
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завдань освіти, коли передбачається засво-
єння певного соціального досвіду з метою 
його подальшого застосування під час ви-
конання специфічних завдань практичного, 
пізнавального чи навчального характеру. 
Такі завдання найчастіше пов’язані з 

певним видом регулярної діяльності. 
Смисл поняття «підготовка» розкриваєть-
ся у двох його значеннях: як навчання, 
тобто, як деякий спеціально організований 
процес формування готовності до вико-
нання майбутніх завдань, та як готовність, 
під чим розуміють наявність компетенції, 
знань, умінь та навичок, необхідних для 
успішного виконання певної сукупності 
завдань [7]. Згідно з Українським енцик-
лопедичним словником «підготовка» ви-
значається як «запас знань, отриманий 
будь-ким». Там же зазначається, що цей 
термін походить від слова «підготувати», 
сутнісними значеннями якого є «результат 
навчання – як процес надання необхідних 
знань для чогось» та «сукупність поперед-
ніх дій, які полегшують реалізацію яки-
хось подальших дій чи процесів». 
Підготовка спеціалістів у вищій школі 

в традиційному розумінні є процесом фор-
мування професійної компетенції, яка ра-
зом з предметними знаннями включає в 
себе психологічну та соціально-психоло-
гічну готовність особистості до майбут-
ньої діяльності. 
Кінцевим результатом підготовки (як 

процесу) є підготовленість чи готовність 
до чогось, зокрема, щодо освітніх процесів 
використовуються терміни освіченість (як 
більш загальний) та навченість (як більш 
конкретний, предметний). Готовність ви-
значається як стан, коли все зроблено, все 
готово для реалізації чогось: дії, функції, 
процесу тощо. 
Готовність розглядається як інтеграль-

не особистісне явище, система якостей 
особистості, яка забезпечує результатив-
ність діяльності спеціаліста, виконання 
ним визначених функцій, або як функціо-
нальний стан, який визначає успішність 
виконання професійних дій. 
Аналіз вітчизняної педагогічної і пси-

хологічної літератури показав, що пробле-

ма готовності до професійної діяльності 
широко вивчається в декількох наукових 
напрямах: педагогічному, психологічному, 
акмеологічному. У сучасній науці явище 
готовності до професійної діяльності дос-
ліджується на різних рівнях. 
На особистісному рівні 

(К.О.Абульханова-Славська, Б.Г.Анан’єв 
[1], І.С.Кон, А.Н.Леонтьєв, Ф.Т.Михайлів, 
В.В.Столін та ін.) готовність розглядається 
як прояв індивідуально-особистісних яко-
стей, як процес формування морально-
психологічних якостей особистості, що 
визначають відношення до професійної 
діяльності, забезпечують її успішне здійс-
нення. Мета формування готовності поля-
гає в полегшенні процесу адаптації до дія-
льності, в оволодінні операціональною, 
етичною, психічною, організаційною її 
сторонами. Структура готовності на дано-
му рівні розглядається як симптокомплекс 
ознак: вольові якості, спрямованість інте-
лектуальних процесів, спеціалізована спо-
стережливість, творча уява, здібність до 
саморегуляції та ін. 
На функціональному рівні 

А.Б.Леонова розглядає готовність як адек-
ватне віддзеркалення спеціальності, про-
фесійну майстерність, уміння мобілізувати 
необхідні фізичні і психічні ресурси для 
реалізації діяльності. Ряд інших вчених 
(В.О.Алаторцев, Є.П.Іл’ін, Н.Д.Левітов та 
ін.) розуміють готовність на функціональ-
ному рівні як її тимчасову готовність і 
працездатність, суть її вони бачать в пе-
редстартовій активізації психічних функ-
цій. 
Професійна готовність як категорія те-

орії діяльності розглядається такими вче-
ними, як В.Т.Мишкіной, В.Д.Шадріковим 
як результат процесу підготовки – «готов-
ність … не тільки як робоча мобілізація 
професійних та психічних можливостей, 
але і як вищій професіоналізм». 
На особистісно-діяльнісному рівні 

(А.О.Деркач [2], М.І.Д’яченко, 
Л.О.Кандибович та ін.) професійна готов-
ність розглядається як цілісний прояв всіх 
сторін особистості, як система мотивів, 
стосунків, установок, рис особистості, на-
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копичення знань, умінь, навичок, які за-
безпечують можливість ефективно вико-
нувати професійні функції. 
Аспектам психологічної готовності до 

вчительської діяльності присвячені дослід-
ження Є.М.Іванової, Л.А.Кандибовича, 
Є.А.Клімова, Н.В.Кузьміної, А.І.Щербако-
ва, Л.В.Кондрашової [5], В.О.Моляко, 
М.Л.Смульсон, А.Ф.Линенко, М.І.Шкіля, 
Д.Ф.Ніколаєнка та ін. 
Зміст психологічної готовності до педа-

гогічної діяльності становлять інтегральні 
характеристики особистості, що включа-
ють у себе інтелектуальні, емоційні, вольо-
ві властивості, професійно-моральні пере-
конання, потреби, звички, педагогічні здіб-
ності, знання, навички, вміння. Психологіч-
на готовність до методичної діяльності 
вчителя математики зумовлена, з одного 
боку, запасом методичних знань, умінь і 
навичок; з іншого – особистісними якостя-
ми: переконаннями, педагогічними здібнос-
тями, методичними інтересами, професій-
ною пам’яттю, мисленням, увагою, волею, 
педагогічною спрямованістю думки, пра-
цездатністю, емоційністю, моральними 
якостями особистості. 
Готовність до діяльності складається з 

трьох блоків (Н.В.Кузьміна, В.О.Моляко): 
сенсорна організація індивіда; показники, 
що відповідають різноманітним умовам 
виконання професійної діяльності; психіч-
ні властивості, стани й процеси суб’єкта 
діяльності. 
Н.В.Кузьміна, Л.В.Кондрашова [5] ви-

діляють компоненти: мотиваційний, оріє-
нтаційний, пізнавально-операційний, емо-
ційно-вольовий, оцінювальний. 
Зміст мотиваційного компонента ста-

новлять професійні установки, інтереси, 
прагнення займатися педагогічною діяль-
ністю. Орієнтаційний компонент – це цін-
нісно-професійні орієнтації, професійна 
етика, педагогічні ідеали, переконання, 
готовність діяти відповідно до них. 
До пізнавально-операційного компо-

нента психологічної готовності входять 
професійна спрямованість уваги, уявлен-
ня, сприймання, пам’ять, мислення. Особ-
ливістю уваги вчителя є її спроможність 

до переключення, розподільності, перемі-
щення з одного об’єкта на інший. Її харак-
теризують достатня стійкість, обсяг, кон-
центрація. 
Емоційно-вольовий компонент психо-

логічної готовності – почуття, вольові 
процеси, що забезпечують успішний пере-
біг і результативність діяльності педагога; 
емоційний тонус, емоційна сприйнятли-
вість. 
Оцінювальний компонент передбачає 

самооцінку своєї професійної підготовки й 
відповідність процесу розв’язання профе-
сійних завдань оптимальним педагогічним 
зразкам. 
Професійна підготовка у науково-

практичній літературі також має різні 
тлумачення. У Законі України «Про вищу 
освіту» професійна підготовка визначаєть-
ся як здобуття кваліфікації за відповідним 
напрямом підготовки або спеціальністю. 
Професійна підготовка також являє собою 
систему професійного навчання, метою 
якої є прискорене набуття тими, хто на-
вчається, навичок, необхідних для вико-
нання визначеної роботи. Досить часто 
професійну підготовку розглядають як су-
купність уже отриманих людиною спеціа-
льних знань, умінь та навичок, особистіс-
них якостей, власного досвіду роботи та 
усвідомлених норм поведінки, що забез-
печують можливість успішної роботи з 
певної професії; або, з іншого боку, як 
процес повідомлення тим, хто навчається 
відповідних знань та формування в них 
умінь та навичок. 
На думку І.А.Зязюна [3], зміст профе-

сійно-педагогічної підготовки постає як 
динамічне системне утворення, об’єм і 
глибина якого в основному визначаються 
інформаційними потребами студента. 
Всебічний аналіз професійної підгото-

вки зроблено у працях В.А.Семиченко [7]. 
Вона розглядає її у трьох аспектах: як 
процес, в ході якого відбувається профе-
сійне становлення майбутніх спеціалістів, 
як мету і результат діяльності вищого на-
вчального закладу та як смисл включення 
студента у навчально-виховну діяльність. 
Провідною цінністю системи професійної 
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підготовки певного фахівця із застосуван-
ням діяльнісного підходу є та діяльність, 
яка засвоюється у процесі навчання, її 
зміст та функції. При цьому, індивід, осо-
бистість розглядаються як вторинні фак-
тори. На відміну від зазначеного, в межах 
особистісного підходу суттєво змінюють-
ся педагогічні орієнтири, оскільки діяль-
ність стає вже засобом розвитку людини. 
На думку В.А.Семиченко [7], реальна  
дійсність вимагає гнучкого, адаптивного 
підходу до визначення співвідношення 
відповідних пріоритетів. Це підтверджу-
ється тим, що система професійної підго-
товки одночасно має забезпечити і вико-
нання державного замовлення на спеціаліс-
тів, і стати етапом та засобом життєвого 
самовизначення особистості. 
Таким чином, професійна підготовка 

має двоїсте значення і має розглядатися як 
процес (навчання) та як результат (готов-
ність), визначається сукупністю вимог, які 
висуваються до певного фахівця. 

Висновки. Сучасний учитель матема-
тики має бути психологічно підготовле-
ним до конкурентної боротьби. 
В.Г.Кремень наголошує, що фахівець по-
винен мати тверді життєві переконання, 
потребу зорієнтовувати свої дії відповідно 
до панівних у довкіллі духовних і мораль-
них цінностей, бажання втілити в життя 
свої переконання й прагнення, а також чі-
тко усвідомлювати свою місію. 
Тому важливим аспектом успіху май-

бутнього вчителя математики у професій-
ній діяльності є його психологічна готов-
ність до вчительської діяльності, до вико-
ристання й поповнення своєї бази методич-
них знань і вмінь для успішної орієнтації в 
будь-якій ситуації протягом усього періо-
ду активної педагогічної діяльності. 
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Резюме. Бубнова М.Ю. ГОТОВНОСТЬ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ К 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. В статье рассмотрена проблема готовности 
будущих учителей математики к профессиональной деятельности. Проанализировано содер-
жание понятий «подготовка», «готовность», «профессиональная подготовка» и выявлены 
взаимосвязи между ними. Описано понятие «психологическая готовность» и приведены ее 
компоненты. 

Ключевые слова: подготовка, готовность, профессиональная подготовка, учитель мате-
матики. 

Abstract. Bubnova M. PREPAREDNESS OF FUTURE MATHS TEACHERS TO PROFES-
SIONAL ACTIVITY. The problem of preparedness of future maths teachers to professional activity 
is considered in the article. The notions  «training», «preparedness», «professional training» are ana-
lyzed and interaction between these notions are exposed. The notion «psychological preparedness» is 
described and its components are brought. 

Key words: training, preparedness, professional training, teacher of the mathematics. 
Стаття представлена професором М.Я.Ігнатенком. 
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