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У структурі методичної компетентності вчителя проектувально-моделювальна складова 

посідає найвищий щабель, підґрунтя якого утворюють нормативна, варіативна, частково-
методична, контрольно-оцінювальна і технологічна складові, оскільки всі вони реалізуються 
під час створення проекту уроку у вигляді його конспекту. Визначено компетенції, що являють 
внутрішній резерв проектувально-моделювальної складової методичної компетентності вчи-
теля.  
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Постановка проблеми. З метою узго-

дження українських освітніх стандартів з 
європейськими аналогами у 2011 році за-
тверджено Національну рамку кваліфкацій, 
в якій результатами освіти визнано компе-
тентності. Отже, метою підготовки майбу-
тніх учителів у педагогічному ВНЗ є фор-
мування в них професійної компетентності.  

У структурі професійної компетеності 
вчителя в професійно-діяльнісному компо-
ненті вчені виділяють методичну компете-
ність (І.Акуленко, Н.Глузман, О.Зубков, 
Н.Кузьміна, А.Кузьминський, І.Малова, 
Н.Тарасенкова, В.Шаган та ін.). Аналіз трак-
туваня цієї дефініції свідчить про те, що 
науковці розглядають її як здатність педа-
гога до виконання професійних функцій, до 
ефективного розв’язування методичних 
задач, що виникають в процесі навчання 
учнів предмету, яка ґрунтується на теоре-
тичній і практичній готовності, що базуєть-
ся на системі спеціальних наукових, педа-
гогічних, психологічних і методичних 
знань, умінь їх застосування та досвіді дія-
льності. Виходячи з цього, в нашому дослі-
дженні під методичною компетентністю 
майбутніх учителів розуміємо властивість 
особистості, що виявляється в здатності 
ефективно розв’язувати стандартні та про-
блемні методичні задачі, яка ґрунтується на 
теоретичній і практичній готовності до 
проведення занять за різними навчальними 

комплектами. Методичні компетенції роз-
глядаємо як основу, внутрішній резерв ме-
тодичної компетентності, що виявляються 
у наявності предметно-наукових, дидакти-
ко-методичних та психологічних знань з  
окремих розділів та тем курсу, окремих 
етапів навчання, умінь розв’язування мето-
дичних задач, наявності досвіду діяльності 
із навчання предмету та емоційно-
ціннісного ставлення до цього процесу.  

Методична компетеність вчителя – сис-
темне особистісне утворення. В структурі 
методичної компетентності вчителя виді-
ляємо нормативну, варіативну, частково-
методичну, контрольно-оцінювальну, про-
ектувально-моделювальну та технологічну 
складові [3].  

Метою статті є введення у науковий 
обіг поняття «проектувально-моделю-
вальна складова методичної компетент-
ності вчителя», презентація авторського 
трактування цього поняття.  

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Для ефективного виконання про-
фесійних функцій щодо навчання, розвитку 
й виховання учнів на уроках, вчитель має 
належним чином бути підготовленим до 
кожного уроку. Під час підготовчої роботи 
до уроку вчитель, виходячи з теми уроку, 
визначає питання, на яких ґрунтується ви-
вчення нових знань та способів дії, що є 
змістовим наповненням етапу актуалізації; 
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вибирає доцільні методики подання нового 
матеріалу, за потреби складає систему на-
вчальних завдань, засобом яких створюєть-
ся і розв’язується проблемна ситуація, а 
також відбувається закріплення вивченого 
матеріалу, формування вмінь та навичок; 
вибирає ефективні форми, методи, засоби й 
прийоми організації навчально-пізнавальної 
діяльності учнів, враховуючи їхні вікові та 
індивідуальні особливості, що впливають на 
засвоєння змісту навчання математики.  

Результатом підготовчої роботи є про-
ект уроку у вигляді його конспекту. Залеж-
но від стажу роботи й досвіду вчителя, цей 
конспект може бути або докладним або 
схематичним. Очевидно, що молоді вчителі 
мають готувати проекти уроків, в яких роз-
горнуто прописано і методику роботи на 
окремих етапах уроку, і методику роботи 
над певними завданнями із визначенням 
форм організації діяльності учнів на уроці, 
засобів навчання. Таким чином, вже в сті-
нах педагогічного ВНЗ треба спеціально 
готувати майбутніх учителів до створення 
розгорнених проектів уроків з чітко визна-
ченим змістовим наповненням у вигляді 
системи навчальних завдань та методикою 
роботи над ними, із чітко виписаними ро-
лями, які виконують учитель та учні на ко-
жному з етапів уроку: з позиції вчителя  - 
дії вчителя, питання, які він ставить, ін-
струкції до виконання завдань тощо; та з 
позиції учнів – дії учнів, форми роботи, за-
соби, якими вони користуються тощо. 

Отже, актуальною постає проблема фо-
рмування проектувально-моделювальної 
складової методичної компетентності вчи-
теля. Під проектувально-моделювальною 
складовою методичної компетентності 
вчителя розуміємо здатність вчителя до 
проектування процесу навчання предмету 
протягом навчального року, до проекту-
вання уроків, за різними навчально-
методичними комплектами, відповідно до 
сучасних вимог, здатність до моделювання 
діяльності вчителя та діяльності учнів на 
кожному з етапів уроку, спрямованої на 
досягнення освітніх результатів. 

Кожний вчитель на початку навчально-
го року складає проект процесу навчання 
протягом навчального року у вигляді кале-
ндарно-тематичного планування, в якому 
відповідно до тем, визначених програмою 

для певного класу, подано перелік тем уро-
ків та дати їх проведення.  

Існують варіанти календарно-тематич-
ного планування, в яких крім зазначених 
обов’язкових елементів, до кожного уроку 
подано ще й державні вимоги до рівня за-
гальноосвітньої підготовки учнів, конкре-
тизовані очікуваними результатами – на-
вчальними цілями (М.М.Барна, О.В.Воло-
щенко, О.П.Козак, Львівський обласний 
інститут післядипломної педагогічної осві-
ти). За таким календарно-тематичним пла-
нуванням вчитель проектує від уроку до 
уроку «просування» учнів по щаблях опа-
нування компетенцій, базис яких станов-
лять знання, вміння й навчики. І це є цілком 
виправданим, з огляду на те, що серія уро-
ків підпорядкована одній меті, яка полягає 
у формуванні певного математичного по-
няття, вміння або навички, на тому рівні, 
якій визначений навчальною програмою. 
Як свідчать психолого-дидактичні дослі-
дження (І.Я.Грудьонов, З.І.Слепкань, 
Л.М.Фрідман, та ін.), формування матема-
тичних понять, вмінь та навичок є трива-
лим процесом, який не можна здійснювати 
ущільнено. Для підвищення ефективності 
процесу формування понять, вмінь та на-
вичок доцільним є «розтягнення» його у 
часі. Отже, досягти мету формування пев-
ного поняття, вміння або навички на одно-
му уроці не можливо. Виходячи з цього, у 
календарно-тематичному плануванні доці-
льно прописувати динаміку його опану-
вання учнями протягом серії уроків. За та-
кою формою календарно-тематичного пла-
нування проявляється рівень засвоєння 
компонентів змісту на певному уроці, що є 
основою формулювання дидактичної зада-
чі уроку.  

Треба зазначити, що новий Державний 
стандарт повної загальної середньої освіти 
та навчальні програми з математики ство-
рені на компетеністних засадах. У загаль-
ній частині Державного стандарту чітко 
визначено тлумачення понять: 

 компетентнісний підхід — спрямо-
ваність навчально-виховного процесу на 
досягнення результатів, якими є ієрархічно 
підпорядковані ключова, загальнопредмет-
на і предметна (галузева) компетентності; 

 компетентність — набута у процесі 
навчання інтегрована здатність учня, що 
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складається із знань, умінь, досвіду, цінно-
стей і ставлення, що можуть цілісно реалі-
зовуватися на практиці; 

 компетенція — суспільно визнаний 
рівень знань, умінь, навичок, ставлень у 
певній сфері діяльності людини; 

 предметна (галузева) компетент-
ність — набутий учнями у процесі навчан-
ня досвід специфічної для певного предме-
та діяльності, пов’язаної із засвоєнням, ро-
зумінням і застосуванням нових знань; 

 предметна компетенція — сукуп-
ність знань, умінь та характерних рис у 
межах змісту конкретного предмета, необ-
хідних для виконання учнями певних дій з 
метою розв’язання навчальних проблем, 
задач, ситуацій [2]. 

Таким чином, освітніми результатами є 
компетенції. У календарно-тематичному 
плануванні із поданням державних вимог 
до рівня загальноосвітньої підготовки уч-
нів, конкретизованих очікуваними резуль-
татами, вчитель чітко визначає рівень опа-
нування компентенцій на кожному уроці. У 
такий спосіб можна прослідкувати динамі-
ку «просування» учнів по щаблях засвоєн-
ня компетенції до того рівня, який перед-
бачений навчальною програмою. 

 

Виходячи із таксономії освітніх цілей 
Б.Блума, загальновизнаними є чотири рівня 
засвоєння компетенцій: 

І рівень – «знання»: передбачає за-
пам’ятовування й відновлення вивченого 
матеріалу;  

ІІ рівень – «розуміння» – перетворення 
й інтерпретація матеріалу; 

ІІІ рівень – «застосування» – викорис-
тання вивченого в конкретних умовах і но-
вих ситуаціях; 

ІV рівень – «аналіз, синтез, оцінюван-
ня» – уміння розбивати матеріал на складо-
ві для виявлення його структури, комбіну-
вати елементи для створення нового, оці-
нювати значення того чи іншого матеріалу, 
висловлювати судження щодо його ціннос-
ті [4]. 

Для формулювання конкретних навча-
льних результатів відповідно до кожного 
рівня засвоєння компетенцій використову-
ються дієслова:  

І рівень: розрізняє, називає, відновлює, 
визначає, формулює (правило, закон, тео-
рему тощо), перераховує (етапи процесу), 

пригадує назву, відтворює структуру, поз-
начає (елементи); 

ІІ рівень: переструктуровує (у скороче-
ному вигляді), переформульовує, переказує 
своїми словами, наводить приклади, перет-
ворює (таблицю в графік, словесний мате-
ріал у математичні вирази), розрізняє (сут-
тєве і несуттєве), пояснює (виконання дії), 
розташовує (у певному порядку), тлума-
чить (значення термінів). 

ІІІ рівень: демонструє вміння (правиль-
не застосування методу чи процедури), 
розв’язує, застосовує (закони, властивості, 
аксіоми, теореми тощо до конкретних 
практичних ситуацій), будує (за зразком), 
використовує умовні позначення для мате-
матичних записів, використовує поняття й 
принципи у нових ситуаціях. 

ІV рівень: порівнює, протиставляє, роз-
биває, виділяє частини цілого, виявляє вза-
ємозв’язки між ними, визначає принципи 
організації цілого, помічає помилки у логіці 
міркування, розрізняє факти і наслідки, 
схематизує зв’язки між фактами і наслід-
ками, оцінює вагомість даних; складає план 
розв’язування задачі, узагальнює, реконст-
руює, робить висновки з конкретної інфор-
мації, досліджує, стисло характеризує, до-
водить, описує; висловлює судження, оці-
нює відповідність висновків даним, підсу-
мовує, співставляє, протиставляє, критикує, 
аргументує, перевіряє (обґрунтованість до-
ведення, підводить підсумки), обґрунтовує 
власну відповідь (думку, твердження) [4]. 

Проект процесу навчання, у вигляді ка-
лендарно-тематичного планування із дер-
жавними вимогами до рівня загальноосвіт-
ньої підготовки учнів, конкретизованими 
очікуваними результатами, дає можливість 
вчителю чітко сформулювати дадактичну 
задачу для кожного уроку, спрямовану на 
досягнення загальної мети. 

 

У процесі проектування уроку створю-
ється система взаємозв’язків окремих еле-
ментів, з яких складається урок, розробля-
ється проект та оформлюється у вигляді 
конспекту уроку. Системоутворювальним 
компонентом уроку є його мета; рівень її 
реалізації визначається у завданнях уроку. 
Традиційно у дидактичному завданні про-
писується зміст навчання, етапи його опа-
нування, у розвивальному – визначається 
який вплив здійснює зміст уроку на розви-
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ток пізнавальних процесів учнів, а на їх 
особистість – у виховному завданні.  

Згідно іншого підходу у завданнях уро-
ку конкретизують освітні результати уроку 
у вигляді переліку предметних математич-
них компетенцій із визначенням рівня їх 
засвоєння учнями на даному уроці, а також 
ключових компетентностей, що  актуалі-
зуються і продовжують формуватися про-
тягом уроку.  

Серед ключових комптентностей, що 
виділені 12-ма країнами-учасницями між-
народного проекту «Визначення та добір 
ключових компетентностей», відомого під 
назвою «DeSeCo» («Definition and Selection 
of Competencies»), започаткованого Органі-
зацією економічного співробітництва та 
розвитку, слід виділити ті, що формуються 
у процесі навчання математики – це обчис-
лювальна та комунікативна компетентнос-
ті. Щодо ключової компетентності навчан-
ня упродовж всього життя, то доцільно 
конкретизувати її як вміння вчитися.  

М.Барною, О.Волощенко і О.Козак бу-
ло розроблено авторську технологію напи-
сання конспекту уроку, яка передбачає по-
слідовні етапи роботи вчителя: 1) вибір те-
ми уроку у відповідності до навчальної 
програми та календарно-тематичного пла-
нування; 2) формулювання ключових ком-
петентностей (загально-пізнавальних на-
вчальних цілей); 3) формулювання предме-
тних компетеностей (очікуваних результа-
тів, конкретизованих цілей), виражених 
через конкретні дії учня до кожного рівня 
навчальних досягнень; 4) складання плану 
уроку, вираженого через педагогічну взає-
модію з учнями, з обовязковим передба-
ченням запитань-завдань, які забезпечують 
досягнення предметних компетентностей. 

Автори наголошують, що навчальні ці-
лі треба формулювати через дії учнів, та-
ким чином, щоб: вчитель або експерт міг 
однозначно їх оцінити, сконструювати та-
кий дидактичний процес, який гарантував 
би їх досягнення впродовж заданого часу 
[1, с. 4-5].  

Отже, дидактична задача уроку може 
бути сформульована з двох точок зору: з 
позиції вчителя (зміст навчання та етапи 
його опрацювання) та з позиції учня (на 
якому рівні він має засвоїти ці компоненти 
змісту). Поки що ці дві точки зору на фор-

мулювання дидактичної задачі уроку співі-
снують окремо, але на наш погляд, доціль-
но їх об’єднати, і навчати майбутніх учите-
лів конструюванню дидактичного завдання 
уроку: виходячи із результатів, які мають 
бути досягнуто, формулювати компоненти 
змісту навчання та етапи їх опрацювання.  

Підсумовуючи зазначимо, що підста-
вою для проектування мети та завдань уро-
ку мають бути очікувані результати на-
вчання учнів у вигляді певного рівня засво-
єння компетенцій. Треба вчити майбутніх 
учителів, користуючись навчальною про-
грамою, формулювати мету для серії уро-
ків, визначати рівень опанування учнями 
предметної компетенції на кожному з них і 
на підставі цього визначати компоненти 
змісту, які становлять базис компетенцій, 
та етапи їх опрацювання на кожному з уро-
ків. Технологія роботи вчителя із форму-
лювання завдань уроку має бути такою: 
1) виписати предметних математичних 
компетенцій та рівень їх засвоєння на да-
ному уроці; 2) визначити знання, вміння й 
навички, що становлять базис цих компе-
тенцій та відповідно до рівня опанування 
компетенції зазначити етап їх опрацюван-
ня; 3) сформулювати дидактичну задачу 
уроку; 4) визначити, які ключові компетен-
тності актуалізуються та набувають пода-
льшого розвитку засобом поданого навча-
льного змісту; 5) з’ясувати, який вплив на 
розвиток пізнавальних процесів здійснює 
зміст уроку; 6) сформулювати розвивальне 
завдання; 7) продумати вплив змісту на-
вчальних завдань, форм роботи на уроці на 
розвиток позитивних рис особистості, пі-
знавального інтересу до вивчення матема-
тики; 8) сформулювати виховне завдання.  

У ході уроку традиційно прописується 
зміст, форми й методи діяльності вчителя 
та діяльності учня на певних етапах уроку. 
При проектуванні уроків основою для мо-
делювання діяльності вчителя та діяльності 
учнів має бути зміст компетенції та рівень 
її опанування школярами на уроці. Отже, 
доцільно, виходячи із дидактичного за-
вдання, базованого на очікуваних результа-
тах – компетенціях, добирати систему на-
вчальних завдань, розробляти методику 
роботи над ними, добирати відповідні за-
соби навчання, ефективні форми роботи 
учнів з цим навчальним змістом.  
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Система навчальних завдань з опану-
вання певного питання програми подана у 
підручнику та у дидактичних матеріалах до 
уроків. Оскільки, на сучасному етапі розви-
тку математичної освіти чинними є кілька 
підручників для певного класу, то майбутні 
вчителі мають усвідомлювати переваги і 
недоліки кожного з них з тим, щоб у май-
бутній професійній діяльності вибирати 
той, який є найбільш ефективним з точки 
зору досягнення освітніх результатів.  

Наступним кроком є моделювання дія-
льності вчителя та учнів під час 
розв’язування системи навчальних завдань, 
основою якого є знання методики навчання 
окремих питань курсу математики та уміння 
розв’язувати методичні задачі. Для підви-
щення результативності у проекті уроку ба-
жано реалізувати сучасні навчальні техно-
логії, інноваційні підходи до вивчення 
окремих питань програми, передовий педа-
гогічний досвід. Треба вчити майбутніх 
учителів математики використовувати у 
власній професійній діяльності найкращі 
зразки роботи, найефективніші методичні 
підходи, навчальні технології, які спрямова-
ні на реалізацію компетентнісного підходу.  

На кожному уроці вчитель має здійс-
нювати коректне й об’єктивне оцінювання 
навчальних досягнень учнів, чи то стосу-
ється поточного оцінювання, чи тематич-
ного, чи моніторингу успішності навчання 
учнів. Цей аспект, так само, має знайти ві-
дображення у проекті уроку у вигляді, на-
приклад, інструктування перед самостій-
ною роботою із чіткими, однозначними 
критеріями оцінювання. 

Отже, проектувально-моделювальна 
складова методичної компетентності базу-
ється на частково-методичній, норматив-
ній, варіативній, контрольно-оцінювальній 
та технологічній складових; набуття май-
бутніми вчителями здатності до проекту-
вання уроків математики неможливе без 
наявності в них зазначених якостей. Оскі-
льки без готовності вчителя користуватися 
нормативними документами, здатності ре-
алізовувати цілі і завдання навчання мате-
матики (нормативна); без готовності до на-
вчання школярів окремих тем програми з 
математики для певного року навчання, до 
реалізації здобутих знань та вмінь під час 
реальних уроків математики (частково-

методична), без готовності вчителя працю-
вати за будь-яким навчально-методичним 
комплектом, здатності обирати найбільш 
ефективний навчально-методичний ком-
плект щодо досягнення цілей і завдань на-
вчання математики, визначеними Держста-
ндартом і навчальною програмою з мате-
матики (варіативна), без готовності до реа-
лізації критеріїв оцінювання навчальних 
досягнень учнів з певних видів роботи на 
уроці математики та спроможності адеква-
тно оцінювати навчальні досягнення учнів 
з окремих тем курсу математики, готовнос-
ті здійснювати моніторинг якості матема-
тичної підготовки школярів (контрольно-
оцінювальна); без  готовності до впрова-
дження сучасних навчальних технологій до 
навчання школярів окремих тем курсу ма-
тематики, до впровадження інноваційних 
підходів і використання передового педаго-
гічного досвіду (технологічна), стає немо-
жливим якісне проектування уроку. 

 Таким чином, проектувально-моделю-
вальна складова у структурі методичної 
компетентності вчителя посідає найвищий 
щабель, підґрунтя якого утворюють норма-
тивна, варіативна, частково-методична, ко-
нтрольно-оцінювальна і технологічна скла-
дові, оскільки всі вони реалізуються під час 
створення проекту уроку у вигляді його 
конспекту. 

Внутрішнім резервом проектувально-
моделювальної складової методичної ком-
петентності є відповідні компетенції, базис 
яких становлять знання структури темати-
чно-календарного планування та уміння 
його складати; знання типів і можливих 
структур уроків математики, прийомів ор-
ганізації діяльності учнів, керування нею та 
уміння їх застосовувати під час проекту-
вання уроків; знання специфіки  методів, 
форм і засобів навчання математики та 
уміння підбирати необхідні засоби, методи, 
форми навчання предмету; уміння створю-
вати проекти уроків з окремих тем курсу 
математики за різними навчально-методич-
ними комплектами та досвід такої діяльно-
сті.   

Висновки. Виходячи із реалій сучасно-
го етапу розвитку професійно-педагогічної 
освіти, доцільно ввести у науковий обіг по-
няття проектувально-моделювальної скла-
дової методичної компетентності вчителя. 
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Постає питання про підготовку вчителя до 
створення проектів уроків на засадах ком-
петентнісного підходу, спрямованого на 
досягнення освітніх результатів – компете-
нцій. Зміст методичної підготовки майбут-
ніх учителів математики у педагогічних 
ВНЗ потребує оновлення шляхом вклю-
чення питань щодо проектування уроків 
математики, моделювання діяльності вчи-
теля та учнів, виходячи із освітніх резуль-
татів – компетенцій та рівня їх опанування 
на певному етапі навчання.  
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Резюме. Скворцова С.А. ПРОЕКТИВНО-МОДЕЛИРУЮЩАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ МЕ-

ТОДИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ. Определено содержание 
понятия «проективно-моделирующая» составляющая методической компетентности учителя. 
Установлено, что в структуре методической компетентности учителя проективно-моделирующая 
составляющая занимает высшую ступень, в основе которой лежит нормативная, вариативная, ча-
стично-методическая, контрольно-оценочная и технологическая составляющие.  

Ключевые слова: профессиональная компетентность учителя, методическая компетентность 
учителя, проективно-моделирующая составляющая, учитель математики. 

 
Abstract. Skvortsova S. A PROJECTING AND MODELLING COMPONENT OF A MATHE-

MATICS TEACHER'S METHODICAL COMPETENCY. The paper defines the content of a concept 
"projecting and modelling component of a teacher's methodical competency" as the ability of a teacher to pro-
ject the subject learning process during the school year; to project lessons on various teaching kits according to 
modern standards; to model teachers' and pupils' activity at each stage of the lesson aimed at achieving the edu-
cational outcomes. It is proved that the projecting and modelling component occupies the highest level in the 
structure of a teacher's methodical competency. A normative, variation, partly methodical, control, evaluation 
and technological components form the bases of the given level, as all of them are implemented while creating a 
project of a lesson in the form of its abstract. The competences that form an internal reserve of a projecting and 
modelling component of a teacher's methodical competency are defined. The bases of these competences are the 
knowledge of a structure of thematic and scheduling planning and the skills to create this plan; knowledge of the 
types and possible structures of a Mathematics lesson, knowledge of methods of organizing pupils' activity, of 
managing it and the ability to apply this knowledge while projecting lessons; knowledge of specific methods, 
forms and means of teaching Mathematics and the ability to choose the necessary means, methods and forms of 
subject teaching; the ability to create the projects of the lessons according to selected topics of Mathematics' 
course on various teaching kits and experience in doing it. 

Key words: teacher's professional competency, teacher's methodical competency, projecting and modelling 
component, Mathematics teacher. 
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