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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ ЗАСОБАМИ ІКТ 
 

АНОТАЦІЯ 

Формулювання проблеми. В сучасних умовах глобалізації та інформатизації важливе місце посідає формування та розвиток 
професійної компетентності вчителів, зокрема й учителів математики. Зазначена проблема знайшла своє 
вирішення в межах універистетської підготовки, проте не розглядалася під кутом неперервної освіти. 

Матеріали і методи. Мета дослідження зумовила вибір взаємопов’язаних методів, зокрема, теоретичні: теоретичний аналіз 
наукової літератури та нормативних документів, синтез, порівняння, узагальнення та систематизація отриманих 
даних; емпіричні: педагогічне спостереження, аналіз досвіду роботи тощо.  

Результати. Аналіз стану і досвіду підготовки вчителів показав, що в даний час недостатньо реалізовані наявні потенційні 
можливості використання інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі школи і педагогічного 
закладу вищої освіти, не розроблені єдині підходи до здійснення підготовки вчителів математики на етапі навчання 
в універистеті та після цього. У структурі  професійної компетентності вчителя слід враховувати специфіку 
неперервної професійної підготовки фахівців до використання ІКТ, а тому виділено складові професійної 
компетентності майбутніх вчителів математики за кластерами: ключові (психолого-педагогічні), базові 
(інформаційно-комунікаційні), спеціальні (предметно-орієнтовані, практичні методичні).  

Висновки. Основним напрямком удосконалення рівня професійної компетентності вчителя є професійне самовдосконалення 
шляхом цілеспрямованої самоосвітньої діяльності. Швидкий розвиток сучасної науки, постійне нарощування 
інформації, підвищення вимог до будь-якого професіонала щодо його професійної компетентності потребують від 
кожної особистості прагнення й уміння систематично та наполегливо займатися самоосвітою, шляхом досконалої 
організації самоосвітньої діяльності використовуючи сучасні інформаційно-комунікаційні технології.  

 

КЛЮЧОВІ СЛОВА: професійна компетентність, засоби ІКТ, вчитель математики, вища освіта.  

 

ВСТУП 
Постановка проблеми. Вітчизняна освіта середини та кінця минулого століття (а також і початку ХХІ-го ст.) 

базувалася на знаннєвій парадигмі, в якій завжди актуальною була проблема відриву знань від уміння їх застосовувати. 
Проте, стає зрозумілим, що для успішної професійної діяльності потрібні не розрізнені знання, а узагальнені вміння, які 
проявляються в здатності вирішувати життєві та професійні проблеми. Саме вони стали наріжним каменем 
компетентнісної парадигми навчання (Гулай, 2016). 

В Національні рамці кваліфікацій компетентність розглядається як динамічна комбінація знань, умінь, навичок, 
способів мислення, поглядів, цінностей, інших особистих якостей, що визначає здатність особи успішно соціалізуватися, 
провадити професійну та/або подальшу навчальну діяльність (Національна рамка кваліфікацій, 2011).   

Аналіз актуальних досліджень. Аналізуючи різні підходи науковців до складових професійних компетентностей 
можна виділити декілька напрямів. Наприклад, В. Шадриков виокремлює: соціально-особистісні компетентності, 
спеціально та загально-професійні компетентності (Шадриков, 2004). Згідно класифікації В. Байденко, до складу 
професійних компетентностей входять: професійні, загальні та академічні (Байденко, 2004). Ю. Фролов та Д. Мохотін 
вбачають наступну структуру: методологічні, загальнокультурні та предметно-зорієнтовані (Фролов, 2004). За 
А. Хуторським професійні компетентності поділяються на базові, ключові та спеціальні (Хуторской, 2002). Ю. Татур у 
структурі компетентності виділяє п’ять аспектів: мотиваційний, когнітивний, поведінковий, ціннісно-смисловий,  
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PECULIARITIES OF FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF FUTURE TEACHERS OF MATHEMATICS MEANS OF ICT 
L.D. Shevchuk 

Pereyaslav-Khmelnytsky Hryhoriy Skovoroda State Pedagogical University, Ukraine 
Abstract.  
Problem formulation. In the modern conditions of globalization and informatization an important place is occupied by the formation and 

development of professional competence of teachers, including mathematics teachers. This problem was solved for the university, 
but was not considered from the angle of continuing education. 

Materials and methods. The purpose of the study led to the choice of interrelated methods, in particular, theoretical: theoretical analysis of 
scientific literature and regulations, synthesis, comparison, generalization and systematization of the data; empirical: pedagogical 
observation, analysis of work experience. 

Results. The analysis of the state and experience of teacher training showed that currently the existing potential opportunities for the use of 
information and communication technologies in the educational process of schools and pedagogical institutions of higher education 
are not sufficiently developed, no unified approaches to mathematics teacher training in the university and beyond. The structure of 
professional competence of teachers should take into account the specifics of professional training for the use of ICT. Iidentified 
components of professional competence of future teachers of mathematics by clusters: key (psychological and pedagogical), basic 
(information and communication), special (subject-oriented, practical methodological). 

Conclusions. The main direction of improving the level of professional competence of a teacher is professional self-improvement through 
purposeful self-educational activities. The rapid development of modern science, the constant increase of information, increasing 
the requirements for any professional in terms of his professional competence require from each individual the desire and ability to 
systematically and persistently engage in self-education through perfect organization of self-educational activities using modern 
information and communication technologies. 

Key words: professional competence, ICT tools, mathematics teacher, higher education.Key words: professional competence, ICT tools, math 
teacher, higher education. 

 

  


