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У статтi з’ясовуються теоретичнi аспекти понять «методичне моделювання» й «методи-
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Вступ
Сучасний етап модернiзацiї освiти вимагає вiд випускникiв вищого на-

вчального закладу пiдвищеного рiвня професiйної пiдготовки, компетентно-
стi у новiтнiх методиках i технологiях навчання, наявностi глибоких i мiцних
знань з фахових дисциплiн, умiння застосовувати наявнi знання у профе-
сiйнiй дiяльностi та готовностi досягти значущих професiйних результатiв.
Методична пiдготовка майбутнього вчителя математики є однiєю з провiдних
складових у системi його фахової пiдготовки. Основною метою методичної
пiдготовки майбутнього вчителя математики виступає формування готовно-
стi, здатностi i досвiду студентiв у виконаннi методичної дiяльностi. Одними з
провiдних видiв методичної дiяльностi в процесi методичної пiдготовки май-
бутнього вчителя математики є дiяльнiсть з моделювання й проектування.
Цi види дiяльностi iнтегрують в собi iншi види методичної дiяльностi та
виступають системоутворюючим фактором операцiйно-дiяльнiсного компо-
нента методичної компетентностi майбутнього вчителя.

Аналiз останнiх дослiджень i публiкацiй, в яких започатковано вирiшен-
ня проблематики використання моделювання й проектування в педагогiчнiй
дiяльностi, показує, що данiй проблематицi присвяченi роботи багатьох нау-
ковцiв, таких, як I. Акуленко, Т. Ващик, В. Гузєєв, А. Дахiн, В. Лобашев, Є.
Лодатко, О. Мещанiнов, В. Моторiна, А. Новiков, М. Сибiрська, Н. Яковлева
та iншi.
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Серед науковцiв немає повної узгодженостi щодо тлумачення понять «ме-
тодичного моделювання» та «методичного проектування». Однак одностай-
ним є розумiння того, що моделювання та проектування є провiдними видами
методичної дiяльностi вчителя математики.

Опитування молодих вчителiв математики, дiагностика та аналiз резуль-
татiв дiяльностi студентiв математичних спецiальностей Донбаського Дер-
жавного Педагогiчного унiверситету продемонстрували, що рiвень сформо-
ваностi таких видiв методичної дiяльностi як моделювання й проектування
є недостатнiм. Традицiйне навчання, забезпечуючи студентiв значним бага-
жем предметних знань, не сприяє розвитку у них вмiнь виходити за межi
навчальних ситуацiй, у яких формуються цi знання, використовувати їх у
своїй методичнiй дiяльностi.

Аналiз реальної методичної пiдготовки студентiв свiдчить, що змiст освiти
є недостатньо спрямованим на набуття ними вiдповiдних компетенцiй, якi
мають стати основою їх професiйної дiяльностi.

Iснує суперечнiсть мiж рiвнем теоретичних дослiджень питань, пов’я-
заних з педагогiчним моделюванням й проектуванням та реальним рiвнем
вiдповiдних компетентнцiй студентiв.

Основна частина
Нинi перед системою професiйної освiти постає завдання формування,

розвитку й удосконалення методичної компетентностi майбутнiх фахiвцiв
у перiод їх навчання. Формування методичної компетентностi у майбутнiх
вчителiв математики вiдбувається в процесi опанування студентами системи
компетенцiй — системи, яка вiдображає комплекс суспiльно заданих вимог
до обсягу й рiвня засвоєння сукупностi методичних знань, умiнь i навичок,
цiннiсних орiєнтацiй та досвiду виконання молодим фахiвцем рiзних видiв
методичної дiяльностi [4].

Виконання студентами рiзних видiв методичної дiяльностi й опанування
вiдповiдних методичних компетенцiй дає можливiсть не лише ознайомитися iз
виробленими i сформованими в теорiї та практицi пiдходами щодо здiйснення
їх майбутньої професiйної дiяльностi, а й уможливлює побудову суб’єктив-
но або об’єктивно нового теоретичного знання, яке описує закономiрностi
навчально-виховного процесу [6].

Реалiзацiя студентами цих методичних компетенцiй створює об’єктивнi
умови для побудови теоретичних логiчних конструкцiй i процедур їх перевiр-
ки на практицi пiд час здiйснення професiйної дiяльностi.
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Головним кроком на цьому шляху є теоретичне дослiдження й перетво-
рення тих об’єктiв, що є замiнниками реальних процесiв i об’єктiв (їхнiх
моделей), що виступають предметом методики навчання математики як нау-
ки i навчальної дисциплiни у вищому навчальному закладi. Це — дiяльнiсть з
методичного моделювання. Вона виступає i як провiдний вид методичної дi-
яльностi, який реалiзує майбутнiй вчитель математики у процесi методичної
пiдготовки, i як метод наукового дослiдження, i як метод навчання, i дає змо-
гу поєднати емпiричне й теоретичне в навчальному процесi й педагогiчному
дослiдженнi [2].

Методичне моделювання є окремим видом педагогiчного моделюван-
ня, яке визначається Є. Лодатком як «дослiдження педагогiчних об’єктiв
(явищ) за допомогою моделювання понятiйних, процесуальних, структурно-
змiстових чи концептуальних характеристик навчально-виховного процесу,
результативних показникiв або окремих його «сторiн» в межах топiчно ви-
значуваного соцiокультурного кластера на загальноосвiтньому, професiйно
орiєнтованому або iншому рiвнях». [5, с.69]

В означеннi поняття педагогiчної моделi, наведеному вище, зазначенi
предмети моделювання, тобто вказано, що може iмiтувати чи вiдображати
модель: властивостi, ознаки, характеристики об’єкта; принципи внутрiшньої
органiзацiї об’єкта; принципи функцiонування об’єкта. Властивостi, ознаки,
характеристики й iншi атрибути об’єкта утворюють його змiст, принципи
внутрiшньої органiзацiї визначають структуру, а принципи функцiонування
характеризують його функцiональнiсть, яку доцiльно пов’язувати з орiєнто-
ванiстю дослiджуваного об’єкта на реалiзацiю певних функцiй, наприклад,
комунiкативної, когнiтивної, виховної, освiтньої, управлiнської тощо.

В залежностi вiд предмету моделювання будемо розглядати наступнi типи
моделей:

1) змiстовi моделi — це тип педагогiчних моделей, для яких предметом
моделювання є змiст дослiджуваного педагогiчного об’єкта, що утворю-
ється сукупнiстю певних атрибутiв (властивостей, ознак, характеристик
тощо), якi слугують основою для його специфiкацiї;

2) структурнi моделi — це тип педагогiчних моделей, для яких предметом
моделювання є структура дослiджуваного педагогiчного об’єкта разом
зi зв’язками, характерними для її складникiв;

3) функцiональнi моделi — це тип педагогiчних моделей, для яких предме-
том моделювання є орiєнтованiсть дослiджуваного об’єкта на реалiзацiю
певних педагогiчно значущих функцiй.
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Базовi типи педагогiчних моделей слугують основою для утворення похi-
дних типiв моделей, основа яких формується подвiйним предметом моделю-
вання: структурою i змiстом, або структурою i функцiональнiстю, або змiстом
i функцiональнiстю дослiджуваного об’єкта. Зазвичай подiбнi моделi знахо-
дять значно ширше використання в дослiдженнях, анiж моделi базових типiв,
оскiльки на практицi виявляється доволi важко моделювати педагогiчний об’-
єкт в абстрагуваннi вiд його структури чи функцiональностi.

Окремим видом педагогiчного моделювання є методичне моделювання,
яке будемо визначати як процес побудови, вивчення та оперування спецi-
альними об’єктами (методичними моделями), якi є уявними або матерiально
реалiзованими системами, що формують предмет методики навчання мате-
матики як науки й навчальної дисциплiни у ВНЗ [1].

Дiяльнiсть з методичного проектування виступає природнiм продовжен-
ням процесу методичного моделювання, оскiльки передбачає подальшу роз-
робку побудованої моделi й доведення її до рiвня практичного використання.
Методичне проектування — це дiяльнiсть суб’єкта/об’єкта освiти, спрямована
на конструювання моделей перетворення педагогiчної дiйсностi. Методичне
проектування передбачає трансформацiю самого методичного об’єкта або йо-
го моделi (наприклад, системи дидактичних цiлей навчання теми) вiдповiдно
до конкретних умов її передбаченого застосування [3]. Оскiльки майбутнiй
фахiвець певною мiрою обмежений у змозi здiйснити перевiрку, уточнення й
корегування свого проекту у практичнiй дiяльностi, тому методичне проекту-
вання, здiйснюване майбутнiм вчителем математики, є дiяльнiстю вторинною
у порiвняннi з методичним моделюванням.

Операцiйною основою для здiйснення методичного проектування є дiяль-
нiсть з методичного моделювання. Тому компетенцiї, що стосуються цих видiв
методичної дiяльностi можуть бути об’єднанi в один блок.

Для того щоб майбутнi вчителi математики мали змогу домогтися успiху
у своїй професiйнiй кар’єрi, метою навчання у ВНЗ повинно стати форму-
вання молодого фахiвця з високим рiвнем методичної компетентностi, опа-
нування студентами системи методичних компетенцiй на основi засвоєння
рiзних видiв методичної дiяльностi й набуття продуктивного суб’єктного до-
свiду такої дiяльностi, у тому числi i компетенцiй з методичного моделювання
й проектування.

Для досягнення вищеназваної мети у процесi пiдготовки майбутнiх вчи-
телiв математики необхiдно:

• забезпечити мотивацiйну зорiєнтованiсть майбутнього вчителя матема-
тики на самостiйне й ефективне оволодiння методичним моделюванням
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й проектуванням;
• створити умови для вдосконалення теоретичної та практичної пiдготов-

ки студентiв з методичного моделювання й проектування, як основних
видiв методичної дiяльностi;

• забезпечити поєднання теоретичної та практичної пiдготовки, а також
максимiзацiю суб’єктивного досвiду студентiв у використаннi методично-
го моделювання й проектування у їхнiй майбутнiй професiйнiй дiяльно-
стi;

• забезпечити вироблення у студентiв критичного ставлення до резуль-
татiв попередньої роботи, до продукування конструктивних iдей щодо
вдосконалення своєї методичної пiдготовки.

Робота з формування видiлених нами видiв методичної дiяльностi має
проводитись у рiзних напрямах.

У процесi викладання курсу методики навчання математики на лекцiях
викладачi мають демонструвати студентам види дiяльностi, пов’язанi з рi-
зними типами моделей, аналiзуючи особливостi їх побудови та використання.
На практичних та лабораторних заняттях повиннi широко використовува-
тись методи навчання, що моделюють змiст дiяльностi вчителя математики
(технологiї iнтерактивного, проектного, контекстного навчання тощо). Удо-
сконаленню вмiнь майбутнiх вчителiв математики виконувати методичне
моделювання й проектування сприяє використання у навчальному процесi
комплексу методичних задач, що забезпечують системнiсть, послiдовнiсть,
цiлiснiсть процесу опанування студентами компетенцiй з методичного моде-
лювання й проектування. Система розроблених авторами методичних задач
включає як завдання на розробку моделей окремих типiв (змiстових, стру-
ктурних або функцiональних) так i комплекснi завдання, пов’язанi з роз-
робкою моделей квазiтипiв, оскiльки практика методичного моделювання
вчителя математики передбачає передусiм створення саме таких моделей.

Вiдповiдно до змiстового наповнення, студенти розробляють прогностичнi
та процесуальнi моделi, останнi у свою чергу представленi органiзацiйно-
управлiнськими, iнструментальними, монiторинговими, рефлексивними мо-
делями. Серед видiв методичного моделювання, здiйснюваного майбутнiм
вчителем математики, важливе мiсце також займає моделювання елементiв
дiяльностi фахiвця певного профiлю (математика, фiзика, лiнгвiста тощо) у
процесi навчання математики на вiдповiдному рiвнi. Зразки для навчального
моделювання студентами технологiй навчання математики в класах рiзних
профiлiв демонструють вiдеоуроки, серед яких є як уроки професiоналiв так
i початкiвцiв та проведених студентами пiд час педагогiчної практики.
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Пiд час лабораторних занять студенти здiйснюють проектування:
1) технологiї навчання через зiставлення теоретичних моделей з уточненою
дидактичною метою;
2) конкретної педагогiчної ситуацiї в процесi навчання математики на рi-
зних рiвнях;
3) варiанта трансформацiї й адаптацiї певної технологiї навчання до кон-
кретних умов вивчення програмової теми учнями на вiдповiдному рiвнi чи у
класi вiдповiдного профiлю;
4) процедури спiльної дiяльностi вчителя й учнiв у процесi реалiзацiї ада-
птованого способу навчання;
5) системи засобiв дiагностики рiвня та якостi засвоєння учнями навчаль-
ного матерiалу тощо.

Щоб отримати нову якiсть фахової пiдготовки учителя до використан-
ня методичного моделювання й проектування у їх професiйнiй дiяльностi,
доцiльна розробка навчальних курсiв, що сприятимуть формуванню профе-
сiоналiзму та розвитку загальної педагогiчної культури майбутнього учителя
математики. Зокрема нами розроблено спецiальний курс з вибраних питань
методики навчання математики. Метою даного курсу є узагальнення та си-
стематизацiя знань студентiв про особливостi здiйснення дiяльностi з методи-
чного моделювання та проектування, формування суб’єктного математично-
го i методичного досвiду студентiв зi здiйснення дiяльностi математичного
моделювання та проектування, а також навчання такої дiяльностi iнших.

Висновки
Акценти в методичнiй пiдготовцi вчителя математики мають бути пере-

несенi з вивчення стандартних, iнварiантних станiв на механiзми оволодiння
новими, прилучення до перспективних моделей педагогiчного досвiду й го-
товностi до набуття власного в широкiй i рiзноманiтнiй практицi.

Посилення фахово-педагогiчної спрямованостi пiдготовки майбутнiх фа-
хiвцiв, активiзацiя цiлеспрямованої самоосвiтньої дiяльностi, максимiзацiя
цiлеспрямованого суб’єктивного досвiду методичної дiяльностi може вiдбу-
ватись через формування у майбутнiх вчителiв математики компетенцiй з
методичного моделювання й проектування.
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Simulation and projecting as the main methodical activities’ aspects
of the future Mathematics’ teacher
Theoretical aspects of the definitions «methodical simulation» and «methodical
projection», the ways of improving this process formation of the future Mathemati-
cs teachers of these methodological activities are searched in the article.
Keywords: simulator, project, methodical simulation, methodical projection,
competence, competency, methodical activity.
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