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На сучасному етапі розвитку суспільства ма-тематична освіта є надзвичайно важливим інди-катором інтелектуального розвитку підростаючо-го покоління та його підготовки до життя. З огля-ду на це особливого значення набуває проблема підготовки вчителів математики нової генерації, які будуть здатні до самореалізації та свідомого удосконалення у подальшій професійній діяльно-сті. Відповідно, надзвичайної актуальності набу-ває питання методичної підготовки майбутніх учителів математики. У зв’язку з цим виникає по-треба врахування системного підходу в методич-ній підготовці студентів, як основи для досягнен-ня педагогічної майстерності та орієнтації на пос-тійний професійний розвиток упродовж всього життя. Значний внесок у розробку системного підхо-ду як загальної методології дослідження було зроблено на основі наукових праць вітчизняних та зарубіжних вчених, зокрема, В. Афанасьєва, Л. фон Берталанфі, В. Беспалька, В. Бикова, І. Дуд-ник, В. Могилевського, В. Садовського, Н. Чорней та інших. Зокрема, системний педагогічний підхід у дослідженнях висвітлювали О. М. Авер’янова, Ю. К. Бабанський, В. Ю. Биков, І. В. Блауберг, Б. З. Вульфов, С. У. Гончаренко, І. А. Зязюн, Т. А. Ільїна, Н. Є. Колесник, Н. В. Кузьміна, В. А. Кушнір, І. В. Малафіїк, Н. В. Морзе, Н. М. Островерхова, Н. В. Подопригора, І. М. Пред-борський, В. С. Онищук, І. П. Підласий, В. А. Садов-ський, І. А. Ткаченко, О. М. Трифонова, Е. Г. Юдіна та інші. Стосовно реалізації системного підходу у ме-тодичній підготовці майбутнього вчителя, 

І. А. Ткаченко [13, 294] системний підхід визначає як загальнонаукову методологічну концепцію, особливу стратегію наукового пізнання й практи-чної діяльності, що зорієнтовує на розгляд склад-них об’єктів як деяких систем, якою є безпосеред-ньо методична підготовка майбутнього вчителя. Науковець вважає, що системний підхід забезпе-чує цілісний погляд на проблему методичної під-готовки майбутніх вчителів і дозволяє розгляда-ти її, по-перше, як інваріантний етап неперервної педагогічної освіти вчителя, здійснюваної під час навчання студентів у педагогічних закладах ви-щої освіти, а по-друге, забезпечити єдність і ціліс-ність всіх складових компонентів змісту і процесу методичної підготовки. Мета статті – розкрити сутність системного підходу у процесі методичної підготовки майбут-ніх учителів математики. Сьогодні системний підхід вивчення предме-ту дослідження використовується майже в кожно-му сучасному науковому дослідженні, відобража-ючи різні його напрямки. В. А. Ковальчук [3], умо-вно виділяє такі напрямки як: філософські аспек-ти системного підходу; розробка логіки і методо-логії системного дослідження; побудова систем-них концепцій і теорій; створення моделей педа-гогічних систем; аналіз і синтез сутності, власти-востей, структурних елементів педагогічних явищ, процесів. У педагогіці та методиці навчання математи-ки системний підхід спрямований на розкриття цілісності об'єктів навчання, виявлення в них різ-них типів зв'язків і зведення в єдину теоретичну характеристику. 
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ЯК ОСНОВА МЕТОДИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ  
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ 

Розглянуто особливості реалізації системного підходу у методичній підготовці майбутніх учителів 
математики. З’ясовано суть системного підходу та обґрунтовано доцільність його застосування у 
методичній підготовці студентів. Зазначено, що ключовим поняттям реалізації системного підходу у 
методичній підготовці майбутніх учителів математики є поняття системи. З’ясовано вплив факто-
рів зовнішнього середовища на внутрішній стан системи методичної підготовки студентів. Визначено 
на основі системного підходу етапи реалізації системи методичної підготовки майбутніх учителів ма-
тематики. 
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Науковці В. Ю. Биков [1] та Н. В. Кузьмина [5] системний підхід розглядають як загальну мето-дологію системних досліджень, яка випливає без-посередньо із принципу системності, що припус-кає розглядання об’єкта як сукупності елементів, які перебувають у певній взаємодії між собою і навколишнім світом, а також розуміння системної природи знання. В. А. Кушнір зазначає, що «системний підхід як методологія пізнання спонукає до розуміння необхідності простору досліджень, а саме – вихо-ду в простір міжпредметних та надпредметних, тобто методологічних знань» [6, 32]. На сучасному етапі розвитку педагогічної науки системний підхід варто розглядати як  методологічну основу, оскільки він дозволяє роз-глядати педагогічний процес як цілісність з усією різноманітністю взаємозв’язків між її компонен-тами, ефективність функціонування якої зале-жить як від кінцевої мети, до якої вона спрямова-на, так і від її внутрішньої структури. У контексті нашого дослідження системний підхід у методичній підготовці майбутнього вчи-теля математики будемо розглядати як методо-логічний підхід, при якому методична підготовка розглядається як система, що є сукупністю взає-мопов’язаних структурних елементів, кожен з яких має чітко визначену мету та передбачуваний кінцевий результат, відповідні ресурси, прямий та зворотній зв'язок, а також зв'язок із зовнішнім середовищем. Застосування системного підходу у методич-ній підготовці майбутніх учителів математики пояснюються тим, що: 1) розвиток особистості студента та формування його професійної компе-тентності відбувається в цілісному інтегрованому педагогічному процесі, в якому всі компоненти максимально взаємопов‘язані та спрямовані на досягнення визначеної мети; 2) об’єднання зу-силь суб’єктів освітнього процесу спрямоване на отримання конкретних результатів з урахуван-ням реальних освітніх потреб, що сприяє підви-щенню ефективності педагогічного впливу; 3) створена система забезпечує прогнозованість результатів, цілісність і взаємозумовленість ком-понентів навчальної діяльності (мети, змісту, форм і методів) та чітку керованість педагогічним процесом; 4) реалізація освітньої діяльності здійс-нюється завдяки доцільному поєднанні традицій-них і інноваційних форм, методів та засобів на-вчання, що забезпечує більш ефективний вплив на особистість студента та вимагає менших мате-ріальних та часових затрат; 5) спеціально змоде-льовані умови забезпечують професійний та осо-бистісний розвиток як студента, так і викладача, сприяють їх творчому самовираженню, гуманіза-

ції професійних і міжособистісних відносин. Ключовим поняттям реалізації системного підходу у методичній підготовці майбутніх учите-лів математики є поняття системи. Система – од-не з найдавніших наукових понять, перші уявлен-ня про яке виникло в античній філософії, яка ви-сунула онтологічне тлумачення системи як фор-ми впорядкованості і цілісності буття. Найбільш лаконічно і точно розкрив сутність цієї категорії Аристотель, який стверджував, що «ціле – більше суми його частин» [14, 750].  Система – це упорядкована множина взаємо-пов'язаних елементів, які мають власну структуру і організацію [8]. У тлумачному словнику [2, 1320] поняття «система» трактують як: порядок, зумов-лений правильним, планомірним розташуванням і взаємним зв’язком частин чого-небудь; продума-ний план; заведений, прийнятий порядок; сукуп-ність принципів, які є основою певного вчення; сукупність методів, прийомів здійснення чого-небудь. У словнику іншомовних слів [12] поняття «система» трактується як форма, спосіб побудови, організація чогось. Як філософська категорія, по-няття системи визначається як складний об'єкт, сформований з елементів, відношення яких утво-рюють структуру [11]. За В. М. Сагатовським [9], система – це скінченна множина функціональних елементів й відношень між ними, виокремлена з середовища відповідно до певної мети в межах визначеного часового інтервалу. І. В. Малафіїк визначає систему як взаємопов'язану сукупність елементів, взаємодія яких приводить до утворен-ня цілого, яке має таку властивість, якої не має жоден із цих елементів [7].  У найбільш загальному випадку під системою розуміють упорядковану сукупність якісно визна-чених елементів, між якими існує закономірний зв'язок чи взаємодія, і яка спрямована на досяг-нення певної мети. Це означає, що поняття про систему ґрунтується на трьох положеннях [10]: система утворюється сукупністю (множиною) елементів, що мають зв'язки між собою; ця сукуп-ність утворює єдине ціле, тобто видалення одно-го з елементів сукупності порушить властивість цілісності; утворене сукупністю елементів єдине ціле має певну мету або призначення, властиве для всієї сукупності елементів, а не для якоїсь комбінації з них. Згідно з загальною теорією систем досліджу-ваний об'єкт розглядається як система і, одночас-но, як елемент більш великої системи. Вивчення об'єкта з позиції системного підходу включає такі аспекти [4]: системно-елементний (виявлення елементів, що складають дану систему); системно-структурний (вивчення внутрішніх зв'язків між елементами системи); системно-функціональний 
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(виявлення функцій системи); системно-цільовий (виявлення цілей і підцілей системи); системно-ресурсний (аналіз ресурсів, необхідних для функ-ціонування системи); системно-інтеграційний (визначення сукупності якісних властивостей сис-теми, що забезпечують її цілісність і відмінних від властивостей її елементів); системно-комунікаційний (аналіз зовнішніх зв'язків систе-ми із зовнішнім середовищем та іншими система-ми); системно-історичний (вивчення виникнення системи, етапів її розвитку і перспектив). В реальній дійсності будь-яка система не мо-же існувати (функціонувати) ізольовано або відо-кремлено від середовища, що її оточує. Середови-ще завжди впливає за допомогою деяких факто-рів на внутрішній стан системи. У свою чергу сис-тема не може бути нейтральною до зовнішнього середовища. Вплив факторів зовнішнього середо-вища на систему характеризують вхідними (екзогенними) величинами, а елементи системи, на які відбувається вплив, називають «входами» системи. Вплив системи на зовнішнє середовище характеризується значенням вихідних (ендогенних) величин (рис. 1). 

З позиції реалізації системного підходу у ме-тодичній підготовці майбутніх учителів матема-тики, спочатку варто на основі педагогічного дос-лідження визначити параметри «виходу» (кінцевий результат), а саме які компетентності мають бути сформовані у студентів та на яких етапах підготовки. Ми вважаємо, що на всіх ета-пах підготовки сучасного вчителя математики замало формування методичної компетентності. На «виході» в результаті повинен бути підготов-лений до професійної діяльності вчитель з висо-ким рівнем сформованості як методичних, так і 

ключових компетентностей: творчий – здатний творчо підходити до планування та здійснення освітнього процесу з математики, вміє вирішува-ти проблеми і знаходити творчі рішення; креа-
тивний – здатний генерувати нові ідеї, моделюва-ти власну діяльність та діяльність учнів у процесі навчання предмету; самостійний – здатний до аналізу своїх можливостей, адаптуватися до пот-реб часу, навчатися впродовж життя, керувати своїм навчанням і кар’єрою; посередник між знан-
нями та учнями – глибоко володіє системою знань із власного предмету та методики його на-вчання, здатний на практиці ділитися ними з уч-нями, застосовуючи сучасні технології розвитку критичного та логіко-математичного мислення, мобільного навчання, цифрові технології, компе-тентнісно-орієнтовані технології навчання; нова-
тор – здатний до переоцінки накопиченого педа-гогічного досвіду та впровадження в освітній про-цес з математики інноваційних методів, техноло-гій та засобів навчання; підприємець – здатний реагувати на можливості та ідеї, втілювати їх у освітній процес з математики та перетворювати у цінності для підростаючого покоління; авторите-
тний – здатний мотивувати учнів до вивчення предмету, вміє працювати з учнями на рівних умовах, вести за собою; грамотний – здатний роз-різняти, розуміти, висловлювати, створювати та інтерпретувати математичні поняття, факти, тео-рії та гіпотези як усно так і письмово, за допомо-гою візуальних, звукових та цифрових матеріалів; 
комунікативний – вміє працювати в команді та ефективно спілкуватися, здатний до спільного вирішення проблеми на основі аналізу обставин та відповідної ситуації.  Наступним кроком є визначення параметру «входу», тобто досліджується потреба у відповід-них ресурсах (дидактичних, методичних, інформа-ційних тощо), яка визначається після детального вивчення освітньо-організаційного рівня запро-понованої системи методичної підготовки (рівня матеріально-технічної бази, особливостей органі-зації освітнього процесу, змісту навчання та ви-кладання) та параметрів зовнішнього середовища (економічного, соціального, освітнього тощо). Особливо важливого значення при цьому на-буває дослідження параметрів процесу формуван-ня кінцевого результату. На цьому етапі розгляда-ється процес методичної підготовки студента, а також чинники та шляхи його вдосконалення. Системний підхід у контексті нашого дослі-дження передбачає реалізацію системи методич-ної підготовки майбутніх учителів математики на трьох етапах навчання: пропедевтичному (І – ІІ курси на першому рівні вищої освіти), який є ос-новою для реалізації інших етапів. Реалізується, 
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Рисунок 1 – Вплив факторів зовнішнього середовища на внутрішній стан системи методичної підготовки майбутніх учителів математики (на основі принципу «чорного ящика» за Р. С. Фартудіновим) 
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зокрема, у процесі навчання таких навчальних дисциплін як «Елементарна математика», «Аналітична геометрія», «Лінійна алгебра», «Математичний аналіз» тощо. Зміст зазначених навчальних курсів створює умови для встановлен-ня зв’язків між окремими темами шкільного курсу математики, тим самим забезпечуючи формуван-ня у студентів перших елементарних методичних знань та вмінь; фактичному (ІІІ – IV курси на пер-шому рівні вищої освіти та І – ІІ курси на другому рівні вищої освіти). Основою методичної підготов-ки на даному етапі є вивчення курсу «Методика навчання математики» (ІІІ – IV курси на першому рівні вищої освіти) та «Методика навчання мате-матики у профільній школі» (І – ІІ курси на друго-му рівні вищої освіти). Крім того, у процесі парале-льного навчання дисциплін «Методика навчання математики» і, наприклад, «Інноваційні технології навчання шкільного курсу математики» та «Методика навчання математики у профільній школі» і дисциплін методичного спрямування, таких, наприклад, як «Інновації в математичній освіті», «Практикум розв’язування нестандартних математичних задач», «Історія та методологія ма-тематики» здійснюється методична підготовка студентів, що забезпечує формування готовності до педагогічної діяльності, як складової методич-ної компетентності майбутнього вчителя матема-тики. Навчання на даному етапі передбачає вклю-чення студентів до квазіпрофесійної, навчально-

професійної, науково-дослідної діяльності; праксе-
ологічному (ІІІ – IV курси на першому рівні вищої освіти та І – ІІ курси на другому рівні вищої осві-ти). У процесі вивчення дисциплін методичного спрямування, проходження педагогічної практи-ки, участі студентів у роботі математичних студій для учнів та консультаційних центрів для студен-тів молодших курсів, відбувається уточнення сут-ності професійної діяльності майбутніх учителів математики, цілеспрямована підготовка до якісно-го та продуктивного виконання майбутньої діяль-ності, окреслення перспектив для професійного зростання як вчителя математики. Отже, системний підхід лежить в основі якіс-ної наскрізної методичної підготовки майбутніх учителів математики у педагогічних закладах вищої освіти, результатом якої є формування ме-тодичної компетентності студентів. На засадах системного підходу має відбуватися формування як методичних, так і ключових компетентностей майбутнього вчителя математики. З метою фор-мування у майбутніх учителів математики мето-дичної компетентності у навчанні учнів матема-тики, система методичної підготовки має реалізо-вуватися на трьох етапах навчання: пропедевтич-ному, фактичному і праксеологічному.  У подальшому передбачається на основі де-тального вивчення функціонування окремих скла-дових системи створити модель системи методич-ної підготовки майбутніх учителів математики. 
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Татьяна Годованюк. Системный подход как основа методической подготовки будущих учи-

телей математики 
Рассмотрены особенности реализации системного подхода в методической подготовке будущих 

учителей математики. Выяснено суть системного подхода и обоснована целесообразность его приме-
нения в методической подготовке студентов. Зазначено, что ключевым понятием реализации систем-
ного подхода в методической подготовке будущих учителей математики является понятие системы. 
Выяснено влияние факторов внешней среды на внутреннее состояние системы методической подго-
товки студентов. Определены на основе системного подхода этапы реализации системы методической 
подготовки будущих учителей математики. 

Ключевые  слова :  методическая подготовка, системный подход, система, будущие учителя ма-
тематики.  

Tetiana Hodovaniuk. A systematic approach as a basis for methodological training of the future 
Mathematics teachers 

At the present stage of society development, Mathematical education is an extremely important indicator of 
the intellectual development of the young generation and its preparation for life. Accordingly, the problem of 
methodological training of the future mathematics teachers is of great urgency. In this context, there is a need to 
consider a systematic approach in the methodological preparation of students, as a basis for the achievement of 
pedagogical skills and orientation for continuous professional development throughout life. We will consider the 
systematic approach in the methodical preparation of the future Mathematics teacher as a methodological ap-
proach, in which the methodological preparation is considered as a system that is a set of interconnected struc-
tural elements, each of which has a clearly defined purpose and predictable end result, corresponding resources, 
interactive communication, connection with the environment. The concept of the system is the key notion of im-
plementing a systems approach in the methodological training of the future Mathematics teachers. In reality, any 
system cannot exist (function) in isolation from its environment. The environment always influences some factors 
of the internal state of the system. In turn, the system cannot be neutral to the external environment. The influ-
ence of environmental factors on the system is characterized by input (exogenous) quantities, and the elements of 
the system that are affected are called "inputs" of the system. From the point of view of implementing a systematic 
approach in the methodological training of the future Mathematics teachers, it is necessary to first determine, on 
the basis of pedagogical research, the parameters of the “output” (end result), namely what competences should 
be formed in students and at any stage of preparation. The next step is to determine the "input" parameter: re-
search the need for appropriate resources, the educational and organizational level of the proposed system of 
methodological training and environmental parameters is given a detailed study.  

Key  words :  methodological training, systematic approach, system, future Mathematics teachers. 


