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Постановка проблеми. Реформування 

системи освіти в Україні відбувається в 

умовах зміни методологічних підходів, ро-

зробки нових цілей і технологій професій-

ного навчання. Теоретичною базою цьому 

слугують наукові дослідження провідних 

психологів і педагогів, а практичною – но-

рмативні державні документи. Можна кон-

статувати багатоаспектне теоретичне об-

ґрунтування компетентнісного підходу в 

педагогічній освіті. Однак усебічний аналіз 

психолого-педагогічних основ формування 

методичної компетентності вчителя мате-

матики дозволяє стверджувати, що в науці 

не запропоновано цілісного підходу до 

з’ясування та формування його базових 

професійних компетентностей. 

Серед базових компетентностей вчите-

ля математики ми виокремлюємо методич-

ну компетентність, в якій розглядаємо пре-

дметну методичну  компетентність вчителя 

математики до навчання учнів геометрії.  

Аналіз актуальних досліджень. Пи-

таннями фахової підготовки майбутніх 

учителів математики у різні часи займалися 

відомі науковці і методисти. У вітчизняних 

педагогічних дослідженнях: О.М.Астряб, 

В.Г.Бевз, Г.П.Бевз, М.І.Жалдак, А.І.Кузьмін-

ський, К.Ф.Лебединцев, І.Ф.Ленчук, Г.О.Ми-

халін, В.Г.Моторіна, З.І.Слєпкань, О.В.Спі-

ваковський, О.І.Скафа, С.П.Семенець, 

С.А.Раков, Н.А.Тарасенкова, І.Є.Шимансь-

кий, М.І.Шкіль, В.О.Швець, Н.М.Шунда та 

інші. У російських педагогічних досліджен-

нях: М.Я.Віленкін, Б.В.Гнєденко, В.А.Гусєв, 

П.М.Ерднієв, В.Н.Келбакіані, П.Л.Касярум, 

Ю.М.Колягін, Г.Л.Луканкін, Д.М.Маєргойз, 

М.В.Метельський, О.Г.Мордкович, Т.С.Поля-

кова, М.В.Потоцький, В.А.Сластєнін, Н.Л.Сте-

фанова та інші.  

Відносно широко використовується по-

няття «методична компетентність вчителя 

математики» у російських дисертаціях: О.В.Ле-

бедєва, О.Г.Ларіонова, А.К.Маркова, Т.С.Ма-

монтова, Л.В.Павлова.  

У вітчизняних наукових працях розк-

риття змісту поняття «методична компете-

нтність вчителя математики» зустрічаємо у 

публікаціях А.О.Кузьмінського, Н.А.Тара-

сенкової, С.О.Скворцової, І.А.Акуленко. 

Метою даної статті є визначення та 

обґрунтування рівнів методичної компе-

тентності майбутніх учителів матема-

тики у навчанні учнів геометрії. 

Виклад основного матеріалу. Мето-

дичні компетенції у навчанні учнів геомет-

рії ми розглядаємо як «повноваження» вчи-

теля математики у методичній діяльності, а  

методичну компетентність майбутнього 

вчителя математики – як відповідність та-

ким «повноваженням», успішність у досяг-

ненні цілей фахової підготовки. Компетен-
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тність у більшості наукових досліджень 

визначають як ступінь оволодіння деякою 

діяльністю. Тоді методична компетентність 

вчителя математики – це певна ступінь 

оволодіння методичною діяльністю. Вва-

жаємо доречним розрізняти два різні по-

няття: методична компетентність вчителя 

математики і методична компетентність 

майбутнього вчителя математики. Розгля-

датимемо відповідно рівні методичної 

компетентності вчителя математики і рівні 

методичної компетентності майбутнього 

вчителя математики. 

Як свідчить аналіз психолого-педаго-

гічних досліджень є різні бачення визна-

чення рівнів методичної компетентності 

вчителя. 

А.Л.Зубков [2] рівні розвитку методич-

ної компетентності вчителя ставить у від-

повідність до етапів його професійної під-

готовки і тому розглядає: практико-імітую-

чий, комбінуючо-продуктивний, науково-

творчий рівні. О.В. Лебедєва [5] у відповід-

ності з етапами конструктивної діяльності 

вчителя виділяє такі рівні розвитку його 

методичної компетентності: теоретичне 

моделювання, проектування, конструюван-

ня і впровадження в практику. К.С.Семе-

нова [10]: змістовий, квазіпрофесійний, 

професійно-діяльнісний рівні. Н.Д.Кучугу-

рова [4]: введення в професію вчителя, тео-

ретико-конструктивний та теоретико-

практичний рівні. Процес формування 

професійно-методичної компетентності 

майбутнього вчителя математики Т.С.Ма-

монтова [7] пропонує диференціювати за 

рівнями: рівень розрізнених методичних 

знань (нульовий рівень); методична грамо-

тність (перший рівень); методична освіче-

ність (другий рівень); методична майстер-

ність (третій рівень); методична культура 

(четвертий рівень). 

Крім рівнів розвитку методичної ком-

петентності науковці виділяють рівні про-

яву методичної компетентності вчителя: 

інтуїтивний, нормативний, активний, креа-

тивний [5,с.6]; емпіричний, конструктив-

ний, творчий [7,с.7]; інтуїтивний, теорети-

чний, квазіпрофесійний (практико-імітую-

чий), професійно-координований, профе-

сійний, науково-методичний [3,с.92]. І.Є.Ма-

лова [8] розглядає таксономію, при якій ві-

дбувається порівняння з базовим рівнем 

оволодіння методичною діяльністю вчите-

лем математики (рівнем, який забезпечує 

успішність навчання учнів математики), і 

виділяє три рівні методичної компетентно-

сті вчителя: базовий, підвищений; поглиб-

лений. Якщо за основу таксономії взяти 

частоту прояву відповідних методичних 

умінь учителя, то І.Є.Малова виділяє три 

рівні методичної компетентності: 1) уміння 

рідко проявляються; 2) уміння часто про-

являються; 3) уміння проявляються завжди. 

І.А.Акуленко [1] пропонує визначати рівні 

сформованості методичної компетентності 

майбутнього вчителя математики профіль-

ної школи, виходячи з рівнів сформованос-

ті її складових: аксіологічний, гносеологіч-

ний, праксеологічний, особистісний ком-

поненти. Рівні сформованості аксіологічно-

го компонента: стимульно-продуктивний, 

ситуативно-прагматичний, ситуативно-еврис-

тичний, евристичний, навчально-креатив-

ний, креативний. Рівні сформованості гно-

сеологічного та пракселогічного компонен-

та: репродуктивний (низький), репродукти-

вний (середній), реконструктивно-варіатив-

ний (достатній), творчий (високий).  

Жоден із описаних вище підходів до 

визначення рівнів методичної компетент-

ності вчителя, з різних причин, ми не вва-

жаємо практично зручним для нашого дос-

лідження формування методичної компе-

тентності майбутнього вчителя математики 

до навчання учнів геометрії. Пояснимо наш 

підхід до виокремлення рівнів методичної 

компетентності вчителя математики і рів-

нів методичної компетентності майбутньо-

го вчителя математики.  

Оскільки під методичною компетентні-

стю вчителя математики ми розуміємо його 

готовність і здатність методично грамотно, 

творчо розв’язувати комплекс задач мето-

дичної діяльності щодо формування мате-

матичної компетентності учнів, то рівні 

методичної компетентності мають певним 

чином взаємно узгоджуватись із рівнями 

методичної діяльності вчителя. Стратегі-

чними задачами методичної діяльності 
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вчителя математики, що навчає учнів гео-

метрії, ми будемо вважати педагогічні за-

дачі, які визначаються цілями освіти і відо-

бражають кінцеві результати педагогічної 

діяльності. В нашому випадку, у відповід-

ності до компонентів геометричної компе-

тентності учнів, стратегічні задачі методи-

чної діяльності вчителя геометрії у най-

більш загальному вигляді є такими: форму-

вати геометричну грамотність учнів; фор-

мувати способи діяльності учнів у процесі 

навчання геометрії; формувати особистісне 

позитивне ставлення учнів до геометрії та 

процесу її вивчення.  

Тактичні задачі методичної діяльності 

вчителя – це конкретизація стратегічних 

задач в реальному педагогічному процесі, 

вони відповідають тому чи іншому етапу 

розв’язування стратегічної  педагогічної 

задачі. Із множини тактичних задач мето-

дичної діяльності вчителя, що навчає учнів 

геометрії, можна виділити певну підмно-

жину задач, які він обов’язково має навчи-

тися розв’язувати у процесі фахової підго-

товки в педагогічному університеті – ці за-

дачі ми називаємо критеріальними задача-

ми методичної діяльності вчителя. Опера-

тивні задачі методичної діяльності – це за-

дачі поточні, найближчі, які постають пе-

ред вчителем геометрії в кожен окремо взя-

тий момент його практичної роботи в шко-

лі.  

У Листі № 1/9-484 від 31 липня 

2008 року «Головам робочих груп 

МОН України з розроблення галузевих 

стандартів вищої освіти  та  головам науко-

во-методичних  комісій МОН України» [6] 

рекомендується розрізняти п’ять рівнів 

будь-якої професійної діяльності: стерео-

типний, операторський, експлуатаційний, 

технологічний, дослідницький. Якщо адап-

тувати цей підхід до розгляду рівнів мето-

дичної діяльності вчителя математики, що 

навчає учнів геометрії,  то матимемо відпо-

відно: 

- стереотипний рівень – формальне ви-

користання вчителем засвоєних методич-

них рекомендацій у навчанні учнів геомет-

рії; 

- операторський рівень – здатність 

вчителя оперувати методичними знаннями 

та уміннями у процесі навчання учнів гео-

метрії і уміння розв’язання задач методич-

ної діяльності на середньому рівні; 

- експлуатаційний рівень – здатність 

учителя аналізувати процес формування 

геометричної компетентності учнів і умін-

ня розв’язання задач методичної діяльності 

на достатньому рівні;  

-  технологічний рівень – здатність 

вчителя аналізувати і прогнозувати процес 

навчання учнів геометрії уміння розв’язан-

ня задач методичної діяльності на високо-

му рівні;  

- дослідницький рівень – здатність 

вчителя проводити дослідження усіх ком-

понентів методичної системи формування 

геометричної компетентності учнів і умін-

ня розв’язання задач методичної діяльності 

на творчому рівні. 

У запропонованому тлумаченні рівнів 

методичної діяльності вчителя ми оперува-

ли рівнями вчителя математики у 

розв’язуванні задач методичної діяльності з 

навчання учнів геометрії, які пропонуємо 

визначати за такими критеріями:  

 початковий – вчитель уміє розрізня-

ти стратегічні, тактичні і поточні задачі ме-

тодичної діяльності з навчання учнів гео-

метрії, уміє розв'язувати більшість критері-

альних задач, виявляє уміння методично 

грамотного розв’язання окремих поточних 

задач методичної діяльності згідно рекоме-

ндацій опублікованих в методичній літера-

турі; 

 середній – вчитель чітко розрізняє 
стратегічні, тактичні і поточні задачі мето-

дичної діяльності з навчання учнів геомет-

рії, уміє розв'язувати майже всі критеріаль-

ні задачі, виявляє уміння методично грамо-

тного розв’язання більшості поточних за-

дач методичної діяльності згідно методич-

них рекомендацій;  

 достатній – вчитель чітко розрізняє 
стратегічні, тактичні і поточні задачі мето-

дичної діяльності з навчання учнів геомет-

рії, уміє розв'язувати всі критеріальні зада-

чі, виявляє уміння методично грамотного 

розв’язання поточних задач методичної 

діяльності, має методичні переконання, 



 

 
НАУКОВІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ 
 

 

 

186 

впевнено обґрунтовує власну методичну 

позицію;  

 високий – вчитель має власний 

стиль вибудовування системи тактичних і 

поточних задач для ефективного розв’я-

зання стратегічних задач з навчання учнів 

геометрії, уміє методично грамотно розв'я-

зувати всі тактичні і поточні задачі, має 

глибокі методичні переконання, впевнено 

презентує нестандартні розв’язання задач 

методичної діяльності; 

 творчий – вчитель має власний ори-
гінальний стиль вибудовування і творчого 

розв’язування системи тактичних і поточ-

них задач для ефективного розв’язання 

стратегічних задач з навчання учнів геоме-

трії, виявляє здатність презентації обґрун-

тованих авторських методичних рекомен-

дацій щодо успішного розв’язування задач 

методичної діяльності. 

Ми вважаємо, що якщо вчитель здійс-

нює методичну діяльність на стереотипно-

му і операторському рівнях методичної ді-

яльності, то не варто визнавати це якимось 

рівнем методичної компетентності. Можна 

вважати, що він працює на певних рівнях 

методичної грамотності, але не компетент-

ності. Експлуатаційний, технологічний та 

дослідницький рівні методичної діяльності 

можуть відповідати певним рівням мето-

дичної компетентності. Нагадаємо, по-

перше, компетентність – певний ступінь 

оволодіння діяльністю, по-друге, компете-

нтність – інтегрована характеристика якос-

тей особистості. Тобто, рівні методичної 

компетентності вчителя математики – це 

три вищі ступені оволодіння методичною 

діяльністю, які, як рівні інтегрованих хара-

ктеристик якостей вчителя математики, 

будемо розглядати таким чином: 

 достатній рівень методичної ком-
петентності – здатність вчителя аналізу-

вати процес формування математичної 

компетентності учнів і готовність 

розв’язання задач методичної діяльності на 

достатньому рівні; 

 високий рівень методичної компете-
нтності – здатність вчителя аналізувати і 

прогнозувати процес навчання учнів мате-

матики і готовність розв’язання задач ме-

тодичної діяльності на високому рівні;  

 творчий рівень методичної компе-

тентності – здатність вчителя проводити 

дослідження усіх компонентів методичної 

системи формування геометричної компе-

тентності учнів і готовність розв’язання 

задач методичної діяльності на творчому 

рівні. 

Легко помітити, що присвоєні терміни 

«достатній рівень методичної компетент-

ності», «високий рівень методичної компе-

тентності», «творчий рівень методичної 

компетентності» узгоджуються із відповід-

ними рівнями розв’язування задач методи-

чної діяльності вчителя. 

Розглянемо тепер рівні методичної 

компетентності майбутнього вчителя ма-

тематики. Методична компетентність май-

бутнього вчителя математики – це очікува-

ний результат методичної підготовки вчи-

теля, який включає методичну грамотність, 

досвід методичної діяльності та методичні 

переконання.  

Ми погоджуємось з багатьма дослідни-

ками компетентнісного підходу в педагогі-

чній освіті, що, зокрема через обмежені 

можливості практичного досвіду методич-

ної діяльності, у процесі фахової підготов-

ки майбутнього вчителя ми не можемо 

планувати досягнення найвищих рівнів ме-

тодичної компетентності вчителя. Ми вва-

жаємо, що найвищим рівнем методичної 

компетентності майбутнього вчителя ма-

тематики може бути рівень, який відпові-

дає достатньому рівню методичної компе-

тентності вчителя математики (здатність 

вчителя аналізувати процес формування 

математичної компетентності учнів і гото-

вність розв’язання задач методичної діяль-

ності на достатньому рівні). 

Нам імпонує ідея Т.С.Мамонтової [7], 

що цілі формування професійно-

методичної компетентності майбутнього 

вчителя математики доцільно проектувати 

на мові компетенцій. Рівні сформованості 

професійно-методичної компетентності 

майбутнього вчителя можуть бути визна-

чені рівнем розв'язуваних студентом на-
вчально-методичних задач. О.Н.Ігна [3] 

чіткіше розкриває зміст поняття навчально-
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методична задача – це завдання, що вико-

ристовується в методичній підготовці вчи-

теля на рівні осмислення, проектування і 

практичної реалізації методичної діяльнос-

ті з метою розвитку методичної компетен-

тності як інтегративної основи професійно-

го педагогічного зростання. Отже, у нашо-

му дослідженні ми будемо використовува-

ти термін «навчально-методична задача» у 

вказаному вище розумінні. Таким чином, 

рівні сформованості методичної компетен-

тності майбутнього вчителя математики 

ми будемо визначати за допомогою рівнів 

розв'язування студентами навчально-

методичних задач: 

- нульовий рівень методичної компете-

нтності майбутнього вчителя математики - 

незадовільний рівень розв’язування навча-

льно-методичних задач; 

- початковий рівень методичної ком-

петентності майбутнього вчителя матема-

тики - задовільний рівень розв’язування на-

вчально-методичних задач; 

- середній рівень методичної компете-

нтності майбутнього вчителя математики - 

достатній рівень розв’язування навчально-

методичних задач; 

- достатній рівень методичної компе-

тентності майбутнього вчителя математи-

ки, який ототожнюється із  достатнім рів-

нем методичної компетентності вчителя 

математики – високий рівень розв’язування 

навчально-методичних задач. 

Розглянемо критерії визначення рівнів 

розв'язування студентами навчально-

методичних задач. Нагадаємо, що із мно-

жини тактичних задач методичної діяльно-

сті вчителя, що навчає учнів геометрії, ми 

виокремлюємо підмножину типових задач і 

відповідні методичні уміння вчителя мате-

матики. Ці ж задачі у процесі методичної 

підготовки в педагогічному університеті ми 

розглядаємо як критеріальні (майбутній 

вчитель обов’язково має навчитися розв’я-

зувати). Відповідні методичні уміння, яки-

ми обов’язково має оволодіти майбутній 

учитель, ми теж називаємо критеріальни-

ми. Тоді критерії визначення рівнів розв'я-

зування студентами навчально-методичних 

задач: 

- незадовільний рівень розв’язування 

навчально-методичних задач (невисокий 

теоретичний рівень методичних знань, 

критеріальні уміння проявляються менше 

як у половині випадків); 

- задовільний рівень розв’язування навча-

льно-методичних задач (студент оперує те-

оретичними знаннями з методики навчання 

геометрії, у моделюючій професійну діяль-

ності (квазіпрофесійній) критеріальні уміння 

проявляються більш, ніж у половині випад-

ків, але менше ніж у ¾ випадків;  

- достатній рівень розв’язування на-

вчально-методичних задач (студент вільно 

оперує теоретичними знаннями з методики 

навчання геометрії, у квазіпрофесійній дія-

льності критеріальні уміння проявляються 

більш, ніж у ¾ випадках, однак не у всіх 

випадках, невпевнено обґрунтовує власну 

методичну позицію);  

- високий рівень розв’язування навчаль-

но-методичних задач (студент вільно оперує 

теоретичними знаннями з методики навчан-

ня геометрії, у квазіпрофесійній діяльності 

критеріальні уміння проявляються завжди, 

має методичні переконання, впевнено об-

ґрунтовує власну методичну позицію).  

Процес розв’язування навчально-

методичних задач у фаховій підготовці 

майбутнього вчителя математики до на-

вчання учнів геометрії має на меті форму-

вання його критеріальних умінь, тобто 

умінь розв’язувати критеріальні задачі ме-

тодичної діяльності. Система навчально-

методичних задач має конструюватися ви-

кладачами як система підготовки до 

розв’язування стратегічних задач методич-

ної діяльності вчителя математики у на-

вчанні учнів геометрії. Результатом розв’я-

зування комплексу навчально-методичних 

задач має бути сформованість стратегічних 

умінь вчителя математики у навчанні учнів 

геометрії, сформованість його геометрич-

но-методичної компетентності на достат-

ньому рівні. Формування геометрично-

методичної компетентності майбутнього 

вчителя математики відбувається в процесі 

опанування студентом системи відповідних 

компетенцій – системи, яка відображає 

комплекс заданих вимог до обсягу й рівня 
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засвоєння методичних знань, умінь, цінніс-

них орієнтацій та досвіду виконання різних 

видів методичної діяльності у формуванні 

геометричної компетентності учнів.  

Серед спеціально-професійних компе-

тенцій вчителя математики основної школи 

та старшої школи виокремлюємо компете-

нції з навчання учнів геометрії: 

- здатність формувати і розвивати геоме-

тричні уявлення учнів 5-6 класів на рівні про-

педевтики систематичного курсу геометрії; 

- здатність формувати і розвивати гео-

метричні знання та уміння учнів про геоме-

тричні фігури та їх властивості; 

- здатність формувати і розвивати ма-

тематичну компетентність учнів щодо до-

ведення геометричних тверджень; 

- здатність формувати і розвивати ма-

тематичну компетентність учнів щодо гео-

метричних побудов; 

- здатність формувати і розвивати ма-

тематичну компетентність учнів щодо вимі-

рювань і обчислень геометричних величин; 

- здатність формувати і розвивати ма-

тематичну компетентність учнів старшої 

школи щодо зображення геометричних фі-

гур при паралельному проектуванні; 

- здатність формувати і розвивати ма-

тематичну компетентність учнів щодо різ-

них методів розв’язування планіметричних 

та стереометричних задач; 

- здатність формувати і розвивати цілісні, 

системні знання та уміння учнів із геометрії; 

- здатність формувати і розвивати гео-

метричні знання та уміння учнів старшої 

школи  у відповідності до мети їхньої про-

фільної підготовки; 

- здатність формувати і розвивати гео-

метричну компетентність учнів в класах 

поглибленого навчання математики; 

- здатність формувати і розвивати спо-

соби діяльності учнів основної та старшої 

школи щодо успішного застосування знань 

та умінь з геометрії для розв’язування 

практичних та прикладних задач; 

- здатність формувати і розвивати по-

зитивне особистісне ставлення учнів осно-

вної та старшої школи до геометрії та про-

цесу її вивчення. 

- здатність формувати і розвивати спо-

соби діяльності студентів щодо успішного 

застосування знань та умінь з геометрії для 

розв’язування практичних та прикладних 

задач. 

Отже, вказані спеціально-професійні 

компетенції вчителя математики у навчанні 

учнів геометрії ми розглядаємо як завдання 

формування його геометрично-методичної 

компетентності. Геометрично-методична 

компетентність майбутнього вчителя мате-

матики може бути сформована в педагогіч-

ному університеті на початковому, серед-

ньому або достатньому рівнях. Високий і 

творчий рівні геометрично-методичної 

компетентності вчителя математики мо-

жуть сформуватися лише в процесі актив-

ної професійної діяльності, в умовах ґрун-

товної самоосвітньої діяльності, творчого 

пошуку. Творчий рівень геометрично-

методичної компетентності вчителя мате-

матики ми вважаємо одним із рівнів його 

геометрично-методичної культури. 

Висновки. Основна ідея підвищення 

якості підготовки майбутнього вчителя ма-

тематики до навчання учнів геометрії ґрун-

тується на ідеї випереджального форму-

вання методичної компетентності у процесі 

фахової підготовки майбутніх учителів у 

педагогічному університеті,  шляхом змі-

щення акцентів з накопичення нормативно 

визначених методичних знань, умінь та на-

вичок, на формування в майбутнього вчи-

теля готовності і здатності методично гра-

мотно, творчо розв’язувати комплекс задач 

методичної діяльності щодо формування 

геометричної компетентності учнів, готов-

ності і здатності обґрунтовувати власні ме-

тодичні переконання, готовності і здатності 

до самоосвіти та самовдосконалення. 
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Резюме. Матяш О.И. УРОВНИ МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПО ОБУЧЕ-

НИЮ ГЕОМЕТРИИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ. Определены и обоснованы 

уровни методической компетентности учителя математики в обучении учащихся геометрии, уров-

ни методической компетентности будущих учителей геометрии, уровни решения студентами 

учебно-методических задач, компетенции учителя математики в обучении учащихся геометрии. 

 

Ключевые слова: методическая компетентность, задачи методической деятельности, уровни 

профессиональной деятельности, компетенции. 

 

Abstract. Matyash O. LEVELS OF METHODOLOGICAL COMPETENCE OF FUTURE 

MATHEMATICS TEACHERS IN GEOMETRY TEACHING. The article identified and justified levels 

of methodological competence of mathematics teacher in teaching students of geometry, levels of methodo-

logical competence of future geometry teachers, levels of solving educational and methodological problems 

by students, competencies of mathematics teacher in teaching students of geometry. Methodological compe-

tence of mathematics teacher is considered as some degree of acquirement of methodological activities. The 

author distinguishes two different concepts: methodological competence of mathematics teacher and method-

ological competence of future mathematics teacher. Methodological competence of mathematics teacher is 

understood as his readiness and ability to solve methodically competently, creatively problems complex of 

methodological activities relating to forming of students mathematical competence. Methodological compe-

tence of future mathematics teacher is understood as expected result of methodological teacher training that 

includes methodological competent, experience of methodological activities and methodological persuasions. 

The levels of methodological competence of future mathematics teachers in teaching geometry students recip-

rocally agreed with the levels of corresponding methodological activities of teacher. The author considers 

that higher degrees of acquirement of methodological activities by teacher are sufficient level, high level and 

creative level which are levels of integrated characteristics of teacher professional qualities. Impossibility of 

achievement the highest levels of teacher methodological competence is associated with limited opportunities 

of practical experience of methodological activities in the process of professional training of future teacher. 

http://www.ito.ru/sp/SP-0-2008_4
http://www.ito.ru/sp/SP-0-2008_4
http://elib.crimea.edu/zakon/%20list484.pdf
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The article justified that the highest level of methodological competence of future mathematics teacher can be 

a level that corresponds to a sufficient level of methodological competence of mathematics teacher. 

 

Key words: methodological competence, problem methodical activity level of professional activity, com-

petence. 
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