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Сучасний етап розвитку суспільства вимагає від вищої школи 

формування в першу чергу професійної компетентності фахівців, для 

цього процес навчання має бути побудований на компетентністній 

основі. Компетентністний підхід – це підхід, що акцентує увагу на 

результатах освіти, які визнаються вагомими за межами системи освіти, 

висуває на перше місце не інформованість людини, а її вміння 

розв’язувати практичні проблеми.  

Входження України у європейський та світовий соціокультурний 

простір, вимагає змін у підготовці педагогів, а саме формування в 

майбутніх вчителів професійної компетентності. Професійна 

компетентність в педагогічній сфері розглядається як: педагогічна 

компетентність, психолого-педагогічна компетентність, професійно-

педагогічна компетентність, компетентність вчителя. Розвитку 

професійної компетентності вчителя присвячені роботи Н. Бібік, О. Біди, 

Л. Ващенко, І. Зимньої, М. Кадемії, Л. Коваль, А. Коломієць,                      

О. Локшиної, О. Пометун, І. Прокопенко, І. Родигіної, О. Савченко та ін.  

Отже, метою даної статті є важливість опанування кожним 

випускником педагогічного коледжу компетентністі в сучасних 

педагогічних дослідженнях. 



Компетентнісний підхід – це підхід, що акцентує увагу на результата 

освіти, які визнаються вагомими за межами системи освіти, висуває на 

перше місце не інформованість людини, а її вміння розв’язувати 

практичні проблеми. 

Освітня компетентність - це здатність учня здійснювати складні 

культуровідповідні види діяльності.  

Які ж основні складові компетентності? 

По-перше, знання, але не просто інформація, а швидко змінювана, 

динамічна, різноманітна, яку треба вміти знайти, відсіяти від 

непотрібної, перевести у досвід власної діяльності.  

По-друге, уміння використовувати це знання у конкретній ситуації, 

розуміння, яким чином добути це знання, для якого знання який метод 

потрібний.  

По-третє, адекватне оцінювання - себе, світу, свого місця в світі, 

конкретного знання, необхідності чи зайвості його для своєї діяльності, а 

також методу його здобування чи використання.  

Реформування системи освіти в Україні набуло нині глобального 

характеру. Ми є свідками і учасниками процесів, котрі безпосередньо 

пов'язані з реформуванням змісту освіти - затвердження Державних 

стандартів початкової освіти та базової середньої освіти.  

Результатами навчання в цій системі визнаються рівень навчальних 

досягнень та компетенції учнів. "Компетенції є інтегрованим 

результатом навчальної діяльності учнів". Чим обумовлена 

перспективність такого результату? "Визначення навчальних досягнень 

учнів є особливо важливим з огляду на те, що навчальна діяльність у 

кінцевому підсумку повинна не просто дати людині суму знань, умінь та 

навичок, а сформувати її компетенції". 

В оновленому Державному стандарті початкової загальної освіти 

значна увага приділяється і підвищенню якості початкової освіти.  



Курс математики будується за такими змістовими лініями: числа, дії 

з числами; величини; математичні вирази, рівності, нерівності; сюжетні 

задачі; просторові відношення, геометричні фігури; робота з даними [2].  

Сучасна функція вчителя початкових класів – не давати учням 

готових знань, а вчити їх здобувати, формуючи в собі наполегливість, 

цілеустремління, бажання і здатність вчитися самостійно, із інтересом і 

задоволенням. Спільна робота вчителя та учня початкової школи 

сьогодні являє собою не пояснення та запам’ятовування, а пошук істини, 

життєвих цінностей і смислів в умовах навчального діалогу, 

співробітництва та взаєморозуміння.  

Найважливіше  завдання ВНЗ – формування готовності студентів-

випускників до впровадження нового Державного стандарту початкової 

загальної освіти, нових програм і підручників, формування 

математичної компетентності молодшого школяра вимагає 

комплексного наукового підходу та системної й виваженої роботи в 

умовах динамічних і кардинальних змін. Це  можливо здійснити лише 

за умови, коли майбутній педагог сам буде активно та наполегливо 

вчитися, постійно підвищувати рівень своєї фахової компетентності, 

набувати власний практичний досвід.  

Випускники ВНЗ, майбутні педагоги, повинні бути готові поетапно 

впроваджувати нові програми, здійснювати компетентнісний та 

особистісно-орієнтований підходи до викладання математики у 

початковій школі.  

Скільки б ми не говорили про нові методи й технології  навчання та 

виховання дітей, але сучасна педагогічна наука вважає, що без вивчення 

та творчого впровадження педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського 

розбудова національної освіти неможлива. 

Сьогодні багато пишуть про цінність педагогіки співпробітництва, 

але мало хто знає, що її фундамент ще в 60-ті роки заклав 

В.О.Сухомлинський, зокрема своєю практичною співпрацею з дітьми. 



Аналіз педагогічної літератури свідчить, що сучасні українські 

науковці визнають потребу навчання майбутніх учителів 

цілеспрямовано формувати в учнів ключові та предметні 

компетентності. Як зазначає  Л. Коваль, у професійно-педагогічній освіті 

перехід на компетентнісно орієнтовану підготовку розглядається в двох 

аспектах.  

По-перше, відбувається модернізація змісту професійної освіти, що 

передбачає його відбір і структурування з одночасним визначенням 

результативної складової освітнього процесу – набуття студентами 

компетентностей. Саме цей напрям переконливо розкривається в 

науковому доробку викладачів з різних ВНЗ України (Л. Бірюк, 

Н.Ігнатенко, О. Комар, Л. Коваль та ін.).  

По-друге, потрібно навчити майбутніх учителів цілеспрямовано 

формувати в учнів ключові та предметні компетентності [3, с.6].  

Успішне навчання молодших школярів вимагає від учителя 

глибокого розуміння обсягу та змісту математичних понять, умінь 

давати означення основним поняттям, здатності правильно вибрати 

спосіб    означення математичного поняття. Це пояснюється тим, що в 

початкових класах закладаються основи таких важливих понять, як 

число, величина, цілої низки геометричних понять, природничих 

об’єктів і явищ, котрі пов’язані певними відношеннями. Усе це вимагає 

від учителя наполегливої роботи з формування в учнів прийомів 

логічного мислення Для формування таких прийомів в учнів учитель 

сам має ними володіти.  

У новій програмі для початкової школи  з математики чітко 

зазначено, що навчання цього предмета має забезпечувати формування 

у молодших школярів ключових компетентностей, з –поміж яких 

основою є уміння вчитися. Відповідно до структури цього уміння з 

урахуванням специфіки засвоєння математичного змісту учні мають 

навчитися: сприймати та визначати мету навчальної діяльності; 



зосереджуватися на предметі діяльності; організовуввати свою 

діяльність для досягнення суб’єктивно чи суспільно значущого 

результату; добирати й засвоювати потрібні знання для розв’язування 

навчальної задачі; використовувати здобутий досвід у конкретній 

навчальній або життєвій ситуації; висловлювати ціннісні ставлення 

щодо результату і процесу власної діяльності; усвідомлювати, 

аналізувати, оцінювати, коригувати результати своєї діяльності [5, с.5].  

Основними педагогічними умовами, що забезпечують готовність 

майбутнього вчителя до формування в учнів початкових класів 

математичних уявлень і понять, є такі:  

– комплексне вивчення математичних, психологічних і методичних 

основ формування уявлень і понять;  

– вивчення різних форм і методів формування математичних 

уявлень і понять;  

– використання можливостей інтерактивних та інформаційно-

комунікаційних технологій.  

Зважаючи на це, потрібно оптимально використовувати засоби 

навчання, забезпечувати доступність широкого об'єму інформації, що 

надається студентам в рамках навчання. Це є практично нездійсненним 

завданням без залучення сучасних технологій, особливо у викладанні 

математики. Інтерактивна дошка надає широкі можливості при 

викладанні будь-яких навчальних дисциплін, є одним із технічних 

засобів навчання. Технічні засоби навчання – пристрої і прилади, які 

використовуються для підвищення ефективності і якості навчання. 

Засоби, які розширюють і збагачують можливості для передачі 

інформації і знань, для уявлення, розуміння й роздуму. Ці засоби 

призначені допомагати нам спілкуватися. Технічні засоби створюють 

ефективні умови для реалізації творчого потенціалу кожного студента.  

Сьогодні, коли більшість навчальних закладів забезпечені 

комп'ютерами, мультимедійними проекторами, інтерактивними 



дошками та іншою технікою, потрібно намагатись доцільно 

використовувати ці блага цивілізації на занятті. Однією з причин 

використання нових інформаційних технологій в освітньому процесі є 

те, що викладачі змушені постійно вирішувати дилему – як "укласти" 

зростаючий обсяг навчального матеріалу в невелике число годин, яке 

має тенденцію до скорочення.  

Одним із шляхів вирішення цієї проблеми є створення навчальних 

презентацій, які на сучасному етапі розвитку інформаційних технологій 

є одним з найефективніших методів представлення та вивчення будь-

якого матеріалу. Мультимедійні презентації дозволяють нам підійти до 

процесу навчання творчо, урізноманітнити способи подачі матеріалу, 

поєднувати різні організаційні форми проведення занять з метою 

отримання високого результату при мінімальних витратах часу на 

навчання.  

На заняттях з методики математики студенти знайомляться із 

спеціальними методами та прийомами, які спрямовані на свідоме 

сприйняття.  

Розглянемо вивчення студентами шкільної теми " Знаходження 

невідомого числа. Розв’язування рівнянь та нерівностей" із реалізацією 

компетентнісного підходу до навчання молодших школярів.  

На лекції розглядаємо традиційні методи, прийоми вивчення цієї 

теми. На практичних заняттях аналізуємо методичний апарат 

альтернативних підручників, методичні підходи до вивчення  даної 

теми. 

Вивчення даної теми базується за системою Д.Б.Ельконіна-

В.В.Давидова. Доступність цієї  системи допомагає вийти на кожного 

учня. Вона розкриває творчі, інтелектуальні можливості, абстрактне 

мислення, самостійність у пошуках розв’язання виразів, рівнянь. За цією 

системою можна знаходити невідомі числа (1 клас), розв’язувати 

рівняння(2-4 класи), нерівності, задачі. 



Ще в І семестрі 1 класу учні ознайомлюються з назвами компонентів 

при додаванні та відніманні. Але враховуючи вікові особливості 6–ти 

річних дітей, ми не вчимо заучувати напам’ять терміни, а даємо їм 

поняття ‘’цілого і частини’’ (хоча  таблиця з назвами компонентів 

знаходиться у них перед очима). 

Починаємо з предметного показу: поділимо  ціле яблуко на дві 

частини . визначили, що ціле яблуко – це одне, а частини – багато. Якщо 

об’єднати ці частини, отримаємо ціле. 

- Що більше за розміром: ціле чи частина? (ціле) 

- Скільки може бути частин? (дві і більше) 

За допомогою назв компонентів при додаванні визначили, який 

компонент чим може бути? 

Наприклад:   4 + 2 = 6  

Число – 4 частина (перший доданок) – позначаємо рисочкою (-) 

Число 2 – частина (другий доданок) - позначаємо рисочкою (-) 

Число 6 – (сума) – обводимо кружечком. 

ВИСНОВОК: Ціле (сума) складається із частинок 

(доданків). 

Додавати можна тільки частини, щоб отримати ціле. 

При проходженні педагогічної практики студенти помітили, що учні 

більш свідомо сприймають  ціле та частини.   

У ході реалізації компетентнісного підходу до навчання лабораторні 

роботи з математики набувають актуальності для розв’язування питань 

та завдань, які мають практичну і життєву орієнтацію. Наприклад, на 

уроках математики учні навчаються визначати свій зріст. Значення 

зросту вони записують у щоденник, позначають середній зріст школяра 

такого ж віку. Кожен учень вимірює свій зріст на початку і в кінці 

навчального року. Є можливість визначити збільшення зросту і зробити 

здоров’язберігальний висновок про необхідність зайнятися спортом.  



Таким чином, лише на базі оптимального поєднання педагогічної 

теорії і шкільної практики ми зможемо сформувати особистість учителя-

професіонала, інтегруватися в суспільство, займатися 

самовдосконаленням  упродовж усього життя.  

Вважаємо, що лише компетентний учитель здатний виховати 

компетентного учня. Саме тому, в умовах педагогічного коледжу 

необхідно:  

– створити навчальне середовище для підготовки професійно 

зрілого та компетентного вчителя в питаннях методики викладання 

математики у початкових класах;  

– озброїти студентів основами творчого підходу до навчання дітей 

молодшого шкільного віку математики;  

– розкрити сучасні тенденції розвитку початкової школи на основі 

аналізу Базового компонента дошкільної освіти та Державного 

стандарту початкової загальної освіти, програм з математики для 1 – 4 

класів.  
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