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У статті розглядається перелік професійних компетенцій вчителя математики 
та визначено їх особливості та відмінності у різних десятиріччях для планування са-
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Постановка проблеми. Сучасний рі-
вень розвитку освіти в Україні характери-
зується переосмисленням основних цінно-
стей, пошуками нового в теорії та практиці 
навчально-виховного процесу. Це спричи-
нено інтеграцією педагогічної освіти 
України в європейський освітній простір, 
реформуванням освіти та супроводжуєть-
ся переосмисленням основних особливос-
тей професійних компетенцій вчителя, зо-
крема, математики. 

Аналіз останніх досліджень та пуб-
лікацій. Огляд педагогічної літератури 
свідчить, що на сучасному етапі розвитку 
освіти досліджується проблема професій-
них компетентностей педагогічних кадрів. 
Зокрема, є відповідні праці В.Адольфа, 
І.Ареф’єва, В.Бондаря, Н.Кузьміної, В.Ло-
зової, А.Орлова, С.Чистякової, О.Овчарук, 
О.Пометун, О.Локшиної, С.Савченко, 
В.Сластеніна [1, 2]. 

Метою даної статті є виділення про-
фесійних компетенцій вчителя математи-
ки та визначення їх відмінностей у різних 
десятиріччях для планування самоосвіти 
вчителя математики. 

Виклад основного матеріалу. Запро-
поноване в європейському проекті 
TUNING  «... поняття компетенцій вклю-
чає знання й розуміння (теоретичне знання 
академічної галузі, здатність знати й розу-
міти), знання як діяти (практичне й опера-
тивне застосування знань до конкретних 

ситуацій), знання як бути (цінності як не-
від'ємна частина способу сприйняття й 
життя з іншими в соціальному контексті)». 
Поняття «компетенція» включає не тільки 
когнітивну й операційнотехнологічну скла-
дові, але й мотиваційну, етичну, соціальну, 
поведінкову сторони (результати освіти, 
знання, уміння, систему ціннісних орієн-
тацій). У формуванні компетенції виріша-
льну роль відіграє не тільки зміст освіти, 
але також і освітнє середовище вищих на-
вчальних закладів, організація освітнього 
процесу, освітні технології, включаючи са-
мостійну роботу студентів, тощо. Треба 
підкреслити узагальнений, інтегральний ха-
рактер поняття «компетенція» стосовно по-
нять «знання», «уміння», «навички». 

Єврокомісія виділяє вісім ключових 
компетенцій, якими повинен володіти ко-
жний європеєць, у тому числі і вчитель 
математики: компетенція в галузі рідної 
мови; компетенція в сфері іноземних мов; 
математична та фундаментальна природ-
ничонаукова та технічна компетенції; 
комп'ютерна компетенція; навчальна ком-
петенція; міжособистісна, міжкультурна 
та соціальна компетенції, а також грома-
дянська компетенція; компетенція підпри-
ємництва; культурна компетенція. 

Ці компетенції підтримуються певни-
ми здатностями, до яких зараховуються у 
всіх життєвих сферах такі необхідні риси, 
як критичне мислення, креативність, «єв-
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ропейський вимір» і активна життєва по-
зиція. 

У сукупності такі здатності сприяють 
розвитку особистості. У сучасних умовах 
для випускників професійних навчальних 
закладів особливо важливим має бути ро-
зуміння соціального значення своєї про-
фесії й, відповідно, розуміння свого місця 
в системі соціальних відносин, а також 
здатність до критичної оцінки власного 
життєвого та професійного досвіду, свідо-
мого вибору шляхів та методів удоскона-
лення особистих і професійних якостей. 

На різних етапах даного дослідження 
системи самоосвітньої діяльності вчителя 
ми вивчали професійні компетенції вчите-
ля математики, по-перше, необхідні для 
ефективної самоосвітньої діяльності, по-
друге, такі професійні компетенції, які 
можуть розвиватися в результаті ефектив-
ної самоосвітньої діяльності. 

У відповідності до рекомендацій МОН 
України про розробку освітньо-кваліфіка-
ційних характеристик фахівця і, зокрема, 
впровадження компетентісного підходу, 
зокрема, виділяють соціально-особистісні, 
загально-наукові, інструментальні компе-
тенції. 

До соціально-особистісних компетен-
цій відносяться: здатність саморозвивати-
ся; здатність до критики й самокритики; 
креативність, здатність до системного ми-
слення; адаптивність і комунікабельність; 
наполегливість у досягненні мети; відпо-
відальність про якість виконуваної роботи; 
толерантність.  

До загальнонаукових компетенцій від-
носяться: базові уявлення про основи фі-
лософії, психології, педагогіки, що сприя-
ють розвитку загальної культури й соціа-
лізації особистості, схильності до етичних 
цінностей, знання вітчизняної історії, еко-
номіки й права, розуміння причинно-
наслідкових зв'язків розвитку суспільства 
й уміння їх використовувати в професій-
ній і соціальній діяльності; глибокі знання 
фундаментальних розділів математики; 
базові знання в галузі інформатики й су-
часних інформаційних технологій; навич-
ки використання програмних засобів і на-

вички роботи в комп'ютерних мережах, 
уміння створювати бази даних і викорис-
товувати інтернет-ресурси; базові знання 
фундаментальних наук, в обсязі, необхід-
ному для освоєння загальнопрофесійних 
дисциплін. 

До інструментальних компетенцій від-
носяться: здатність до письмової й усної 
комунікації рідною мовою; навички робо-
ти з комп'ютером; навички управління ін-
формацією; здатність до ділових комуні-
кацій у професійній сфері, знання основ 
ділового спілкування; здатність володіти 
навичками роботи з комп'ютером на рівні 
користувача, використовувати інформа-
ційні технології для рішення експеримен-
тальних і практичних завдань у галузі 
професійної діяльності; дослідницькі на-
вички. 

Професійні компетенції вчителя ма-
тематики поділяємо на загально профе-
сійні та спеціалізовано професійні. 

Серед загально професійних компетент-
цій вчителя математики для самоосвітньої 
діяльності, на нашу думку, варто виділити: 

- уявлення про різноманітність мате-
матичних об'єктів; 

- базові уявлення про основи природ-
ничих, технічних наук і прикладної мате-
матики та математичної статистики; 

- володіння методами класифікації та 
дослідження математичних об’єктів 

- знання про історію розвитку матема-
тичних об’єктів; 

- знання й застосування на практиці 
принципів математичної етики, розуміння 
соціальних і екологічних наслідків своєї 
професійної діяльності; 

- сучасні уявлення про принципи мо-
ніторингу; 

-  здатність планувати й реалізувати 
відповідні заходи;  

- здатність організувати роботу відпо-
відно до вимог безпеки життєдіяльності й 
охорони праці; 

- здатність проводити оцінювання до-
сягнутих результатів; 

- спроможність відповідати за управ-
ління процесом навчання і контроль над 
ним; 



 
 
 

© Barabolya M. 
 

 

21 

- здатність осмислювати свою прак-
тичну діяльність і вчитися на основі влас-
ного досвіду; 

- вміння сприяти у співдружності з 
іншими професіоналами ефективній робо-
ті школи. 

Особливе значення в плануванні само-
освітньої діяльності вчителя математики 
мають спеціалізовано професійні компе-
тенції. Зокрема, для ефективної самоосвіт-
ньої діяльності важлива наявність таких 
компетенцій: 

- здатність аналізувати навчально-
методичну літературу з математики; 

- здатність сформулювати і відповідно 
реалізувати навчальну мету уроку матема-
тики; 

- здатність у відповідності до навча-
льної мети вибудувати структуру уроку 
математики з врахуванням вікових та пі-
знавальних можливостей учнів; 

- здатність методично грамотно орга-
нізувати роботу з кожною задачею, розу-
міючи її роль і функції у процесі навчання 
математики; 

- здатність здійснювати мотивацію 
кожної теми під час навчання математики; 

- вміння вибудовувати навчальний 
матеріал, як систему пізнавальних за-
вдань; 

- здатність викладати матеріал струк-
туровано, різноманітно, тримати увагу уч-
нів, використовувати історичні та наукові 
факти у навчанні математики;  

- спроможність доступно пояснювати 
матеріал, формувати вміння розв’язувати 
задачі;  

- здатність методично грамотного по-
єднувати теорію з практикою під час про-
ведення уроку математики; 

- здатність творчо підходити до реалі-
зації кожного етапу уроку з математики; 

- здатність методично вміло викорис-
товувати інноваційні технології у процесі 
навчання математики; 

- спроможність виховувати пізнава-
льну самостійність кожного учня на уроці 
математики;   

- здатність швидко пов'язувати нові 
знання з уже набутими (психолого-

педагогічні знання, знання з математики та 
методики її викладання); 

- спроможність формувати уміння си-
стематизувати типові задачі шкільної ма-
тематики, знаходити критерії зведення за-
дач до типових; уміння розпізнавати типо-
ву задачу або зводити її до типової; 

- здатність формувати уміння прово-
дити дедуктивні обґрунтування правиль-
ності розв’язання задач та шукати логічні 
помилки у неправильних дедуктивних  
міркуваннях; 

- здатність формувати уміння викори-
стовувати математичну та логічну симво-
ліку на практиці, використовувати різні 
інформаційні джерела для пошуку проце-
дур розв’язувань типових задач (підруч-
ник, довідник, Інтернет-ресурси); 

- здатність формувати уміння відтво-
рювати дедуктивні доведення теореми та 
доведення правильності процедур розв’я-
зань типових задач; 

- здатність удосконалювати вміння 
викладання математики;  

- здатність здійснювати рефлексію 
формування власної методики викладання 
математики; 

- здатність розповсюджувати власний 
досвід викладання предмета; 

- здатність аналізувати й оцінювати 
кращі педагогічні досягнення в галузі ме-
тодики викладання  математики.   

Ґрунтовне вивчення різних норматив-
них документів, що врегульовують діяль-
ність вчителя математики дозволило нам 
скласти певну порівняльну таблицю вимог 
до професійних здатностей вчителя мате-
матики в різний часовий період. Розгляда-
ємо дві вибірки професійних здатностей 
вчителя математики, здійснених нами на 
основі різних документів для таких часо-
вих періодів [3]: 

− 1992-2005 роки – умовно перший 
період розвитку професійної освіти в не-
залежній Україні; 

− після 2005 року – умовно сучасний 
період розвитку професійної освіти в 
Україні. 

Сучасний період розглядаємо з 2005 
року, окреслений нами, зокрема, як етап 
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введення нових програм з математики в 
середній школі розгортання експерименту 
зовнішнього незалежного оцінювання 
знань та умінь випускників, зокрема, з ма-
тематики. 

Таким чином у період 1992-2005 років 
список професійних компетенцій вчителя 
математики, в основному, має вигляд: 

− здатність реалізувати основні мето-
дичні засади підручників з математики; 

− здатність спрямовувати діяльність 
учнів в умовах рівневої та профільної ди-
ференціації навчання; 

− спроможність конструювати заняття 
з математики методично правильно у від-
повідності до профілю у навчанні учнів 
математики; 

− здатність доступно викладати мате-
ріал з математики, відповідно до пізнава-
льних можливостей учнів; 

− здатність розуміння мети і змісту 
кожного етапу уроку; 

− спроможність прогнозувати резуль-
тат кожного етапу уроку з математики; 

− вміння визначати міжпредметні 
зв’язки математики з іншими дисциплінами; 

− здатність організувати самостійну 
роботу учнів, розумно управляти їх пізна-
вальною активністю; 

− здатність реалізувати ідеї особистіс-
но-орієнтованого навчання математики. 

Відповідно список професійних ком-
петентностей вчителя математики після 
2005 року [4, 5, 6], на нашу думку, можна 
окреслити так: 

- здатність здійснювати аналіз альтер-
нативних підручників з математики; 

- здатність використання інформацій-
них технологій навчання на різних етапах 
уроку математики; 

- здатність аналізувати та використо-
вувати електронні джерела інформації для 
розвитку власного академічного та мето-
дичного рівня вчителя; 

- здатність активно використовувати 
можливості Інтернет-технологій для само-
освітньої діяльності та у процесі навчання 
учнів  математики; 

- здатність використовувати активні 

методи навчання при викладанні матема-
тики. 

Маємо вагомі аргументи стверджува-
ти, що в процесі активної самоосвітньої 
діяльності розвиваються такі компетенції 
вчителя математики: 

− здатність удосконалювати організа-
цію самостійної роботи учнів, відбирати 
нові прийоми управління їх пізнавальною 
активністю; 

− здатність використання інформацій-
них технологій навчання на різних етапах 
уроку математики; 

− здатність використовувати активні 
методи навчання при викладанні матема-
тики; 

− спроможність конструювати заняття 
з математики методично правильно у від-
повідності до профілю у навчанні учнів 
математики; 

− здатність під час навчання матема-
тики використовувати інформацію про 
історію та досягнення математики; 

Розглянуте порівняння професійних 
компетенцій вчителя математики спонукає 
до висновку, що з часом змінюється сис-
тема методичних компетенцій вчителя. Це 
означає, що виходячи із загальних тенден-
цій зміни освіти випливають основні тен-
денції у плануванні самоосвіти. Так, у 
1992-2005 роках актуальними для самоос-
віти вчителів математики були теми: «Між-
предметні зв’язки математики з іншими 
(наприклад: технічними, економічними) 
дисциплінами», «Самостійна робота учнів 
на уроках математики», «Диференціація 
навчання при вивченні математики», 
«Розв’язування конкурсних задач з окре-
мих тем з математики», «Профільне ви-
вчення математики учнів старших класів», 
«Гуманітаризація математичної освіти», 
«Стандартизація математичної освіти», 
«Особистісно-орієнтоване навчання при 
вивченні математики», «Гуманізація ма-
тематичної освіти» тощо. 

На сучасному етапі актуальними для 
самоосвітньої діяльності вчителів матема-
тики стають теми:  

1. Вивчення сучасних технологій на-
вчання математики. 
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2. Впровадження тестових завдань для 
комп’ютерного контролю знань і вмінь 
учнів при вивченні математики. 

3. Застосування мультимедійних засо-
бів навчання при навчанні математики. 

4. Інтерактивні технології навчання як 
елемент активізації пізнавальної діяльнос-
ті учнів при навчанні математики. 

5. Евристичне навчання математики. 
6. Упровадження ЗНО в систему освіти 

України. 
Висновки. Компетентісний підхід у 

професійній освіті дозволяє удосконалю-
вати окремі напрями діяльності в органі-
зації самоосвітньої діяльності вчителя. Зо-
крема, більш свідомим і обґрунтованим 
може бути етап складання плану самоосві-
тньої діяльності вчителя математики на 
наступний період. Система післядиплом-
ної освіти вчителів покликана окреслюва-
ти напрямки процесу самоосвітньої діяль-
ності вчителя. 
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ТЕНЦИЙ УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ В ПЛАНИРОВАНИИ САМООБРАЗОВА-
НИЯ. В статье рассмотрены профессиональные компетенции учителя математики и 
выделено их отличие в разных десятилетиях для планирования самообразовательной 
деятельности учителя математики. 
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Abstract. Barabolya M. PROFESSIONAL COMPETENCES AND THEIR DISTINC-

TIONS FOR TEACHER OF MATHEMATICS SELF-EDUCATION PLA NNING. The list 
of professional competences of a teacher of mathematics and their distinctions during different dec-
ades for a teacher of mathematics self-education planning have been defined in this article. 
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