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Сьогодні сучасне суспільство потребує не вузьких спеціалістів – носіїв окремих
виробничих функцій, а у всебічно розвинених соціально активних особистостях, які
мають фундаментальну наукову освіту, багату внутрішню культуру. Не дивлячись на
те, що для будь-якого кваліфікованого спеціаліста необхідні глибокі знання, для
педагогічної діяльності вчителя особливо важливі професійно значущі особистісні
якості. Становлення вчителя – це в першу чергу формування його як особистості й
лише потім – як професійного працівника, що володіє спеціальними знаннями в певній
галузі педагогічної діяльності. Дослідження показали, що педагогічно обдаровані
вчителі здібні не тільки адекватно розуміти своїх учнів, але й цілеспрямовано впливати
на них у процесі дидактичної комунікації. Сучасний педагогічний процес вимагає
принципової зміни ролі педагога, його взаємовідносин з учнями, перетворення його в
організатора пізнавальної діяльності учнів, а учнів – у активних суб'єктів пізнання і
перетворення. У зв’язку з цим особливої актуальності набуває проблема формування в
учителів не лише сучасної системи методичних теоретичних знань і вмінь, але й
готовності їхнього ефективного застосовування в ході педагогічної діяльності,
подолання тих утруднень, які виникають під час практичного використання цих знань у
професійній сфері. Це зумовлює актуальність упровадження компетентнісного підходу
до змісту післядипломної педагогічної освіти. Незважаючи на активізацію наукових
досліджень з цієї проблеми, багато питань, пов’язаних із теоретичним узагальненням
процесів формування та розвитку професійних компетентностей вчителів математики,
залишаються нерозв’язаними. Проблеми пошуку ефективних шляхів для формування
професійної компетентності майбутнього вчителя є особливо важливою для вищих
навчальних закладів [2].
Аналіз наукової літератури показує, що проблемам професійної підготовки
вчителя математики присвячені роботи І. Акуленко, В. Бевз, Г. Бевз, М. Бурди, С.
Гончаренка, О. Дубинчук, В. Клочка, А. Кузьмінського, Н. Лосєвої, Ю. Мальованого,
О. Матяш, В. Монахова, А. Мордковича, В. Моторіної, Г. Михаліна, О. Скафи, З.

Слєпкань, Н. Тарасенкової, О. Чашечнікової, В. Швеця та інших науковців. Вчені
розглядають поняття «професійна компетентність вчителя математики», як процес
формування професійної компетентності майбутнього вчителя математики. Між тим,
загальноприйнятого означення цього поняття, класифікацій видів професійної
компетентності вчителя математики, її структури досі не існує. Сформовані професійні
компетентності педагога повинні становити основу для творчого виконання вчителями
математики основних фахових функцій і відповідних їм типових задач педагогічної
діяльності. Виходячи з загальної компетентності вчителя, можна розглянути
професійну компетентність вчителя математики як:
– властивість особистості, що виявляється в здатності до педагогічної діяльності,
а саме до організації навчально-виховного процесу на рівні сучасних вимог;
– єдність теоретичної й практичної готовності педагога (предметно-теоретичної:
математичної, психолого-педагогічної; та дидактико-методичної) до здійснення
педагогічної діяльності;
– спроможність результативно діяти, ефективно розв'язувати стандартні та
проблемні ситуації, що виникають в процесі навчання учнів математики [4].
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необхідність працювати у цифровому просторі; ураховувати, що Україна входить до
числа інфомаційно-розвинених країн; знати й використовувати сучасні цифрові засоби
у тому числі і медіа-засоби.
Слід зазначити, що 20 травня 2010 р. Постановою Президії Національної академії
педагогічних наук України було схвалено Концепцію впровадження медіаосвіти в
Україні. Згідно з цією концепцію медіаосвітою вважається частина освітнього процесу,
спрямована на формування в суспільстві медіакультури, підготовку особистості до
безпечної та ефективної взаємодії із сучасною системою мас-медіа, включаючи як
традиційні (друковані видання, радіо, кіно, телебачення), так і новітні (комп’ютерноопосередковане спілкування, інтернет, мобільна телефонія) медіа з урахуванням
розвитку інформаційно-комунікаційних технологій
Нам думку академіка С. Гончаренко: «Основним завданням медіаосвіти є
підготовка нового покоління до життя у сучасних інформаційних умовах, до
сприймання та розуміння різної інформації, усвідомлення наслідків її впливу на
психіку тощо» [1].

Український вчений А. Литвин вважає, що медіаосвіта — це навчання на
матеріалі та за допомогою ЗМІ, кінцева мета якого — медіаграмотність, здатність до
критичного сприйняття медіа-повідомлень [3].
Російський вчений О. Федоров вважає, що медіаосвіта — це процес розвитку
особистості за допомогою і на матеріалі мас-медіа з метою формування культури
спілкування з медіа, творчих, комунікативних здібностей, критичного мислення, вмінь
повноцінного сприйняття, інтерпретації, аналізу та оцінки медіатекстів, навчання
різних форм самовираження за допомогою медіа техніки [5].
Російський вчений А. Хуторський вважає, що найважливішими аспектами
медіаосвіти є: пошук потрібної інформації в різних джерелах; встановлення зв’язків
між різними інформаційними джерелами; виділення головного в інформаційному
повідомленні; добування з інформації необхідних даних, їх систематизація; розуміння
спрямованості інформаційного потоку, мети комунікації; виявлення помилок, які
спотворюють одержану інформацію; сприйняття і розуміння різних точок зору на одне
повідомлення; створення власних аргументованих висловлювань щодо повідомлення;
складання рецензій на інформаційні повідомлення; перетворення одного виду
інформації на інший (вербальну на візуальну); перетворення інформації, враховуючи
особливості аудиторії; визначення форми викладу інформації, адекватної її змісту;
оволодіння найпростішим інструментарієм роботи з інформацією [6].
Метою медіаосвіти є формування медіакультури особистості в середовищі
значущих для неї спільнот (малих груп, родин, навчальних і виробничих колективів,
місцевих громад тощо).
В концепції перераховуються наступні головні завдання медіа-освіти у сприянні
формуванню: медіа-імунітету особистості, який робить її здатною протистояти
агресивному медіа-середовищу, забезпечує психологічне благополуччя при споживанні
медіа-продукції,
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інформацію, оминати інформаційне «сміття», захищатися від потенційно шкідливої
інформації з урахуванням прямих і прихованих впливів; рефлексії і критичного
мислення як психологічних механізмів медіа-грамотності, які забезпечують свідоме
споживання медіа-продукції на основі ефективного орієнтування в медіа-просторі та
осмислення власних медіа-потреб, адекватного та різнобічного оцінювання змісту і
форми інформації, її повноцінного і критичного тлумачення з урахуванням
особливостей сприймання мови різних медіа; здатності до медіа-творчості для
компетентного і здорового самовираження особистості та реалізації її життєвих

завдань, покращення якості міжособової комунікації і приязності соціального
середовища, мережі стосунків і якості життя в значущих для особистості спільнотах;
спеціалізованих аспектів медіа-культури: візуальної медіа-культури (сприймання кіно,
телебачення), музичної медіа-культури, розвинених естетичних смаків щодо форм
мистецтва, опосередкованих мас-медіа, та сучасних напрямів медіа-арту тощо.
Ми вважаємо, що майбутніх вчителів математики треба навчати за наступними
рівнями готовності впровадження медіаосвіти:
1.

Сприйняття – сприймання цифрової інформації: телебачення, радіо, web.

2.

Відбір – вибір по розділам, за віком і т.п.

3.

Критичне мислення – відповідність шкільним програмам.

Творчість – створення навчальних відео-уроків, веб-сайтів, презентацій, тощо.
Отже, щоб удосконалювати професійну компетентність майбутніх вчителів
математики, потрібно готовити їх за такими рівнями. Запровадження медіаосвіти до
професійної підготовки вчителів математики є актуальним завданням педагогіки вищої
школи на шляху побудови єдиного європейського освітнього простору.
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