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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність  теми  дослідження  обумовлена  сучасними  соціально-
педагогічними орієнтирами суверенної  України щодо модернізації  системи вищої
освіти,  яка  передбачає  оновлення  цілей,  змісту  і  технологічного  арсеналу
професійної  підготовки  майбутніх  учителів  математики  в  сфері  педагогічної
діяльності  відповідно  до  загальносвітових  процесів  розвитку  педагогічно-
культурного суспільства. 

Система  вищої  освіти  України  є  чинником,  що  дозволяє  підготувати
кваліфікованих,  конкурентноспроможних  фахівців,  яким  належить  будувати
європейське майбутнє своєї держави. Нині педагогічна освіта відіграє важливу роль
у збереженні нації, подальшому прогресивному розвитку правового суспільства та
підготовлених  фахівців  із  високими  духовно-моральними  та  культурними
цінностями.

Нова  українська  школа  ставить  підвищені  вимоги  до  рівня  сформованості
професійної  компетентності  вчителя  математики,  його  знань  та  умінь.  Учитель
математики  сучасної  школи  повинен  продемонструвати  в  освітньому  процесі  ці
компетентності,  якості,  готовність  до  дослідницької  роботи,  використання
інноваційних освітніх технологій, уміння застосовувати нові методи і форми роботи
з дітьми тощо.

У  сучасній  системі  освіти  експерти  спостерігають  радикальні  зміни,  які
відбуваються  у  політиці  нашої  країни  і  її  економіці  та  культурі,  впливають  на
формування  свідомості  людини,  особливо  в  умовах  інформаційного  суспільства.
Сучасна  молодь  має  можливість  доступу  до  інформації,  яку  вона  отримує  через
комп’ютери  та  Інтернет.  Не  останню  роль  у  занепаді  духовно-моральних,
культурних,  естетичних,  гуманістичних  цінностей  суспільства  відіграють  засоби
масової  інформації,  які  негативно  впливають  на  свідомість  молодого  покоління.
Тому актуальною постає проблематика здійсненого дослідження: надати допомогу
молоді  в  життєвому  самовизначенні,  сприяти  розвитку  її  творчого  потенціалу  й
самостійності,  навчити  зберігати  й  примножувати  духовно-моральні  та  культурні
надбання людства.

Питанню  якісної  підготовки  майбутніх  учителів,  а  також  формуванню,
становленню  та  розвитку  їх  педагогічної  свідомості  присвячено  значну  кількість
праць, у яких розкрито певні аспекти їх професійної підготовки, а саме: розвиток
професійно  важливих  якостей  майбутніх  учителів  (В. Андрущенко,  Л. Вовк,
Н. Дем’яненко,  І. Зязюн,  О. Мороз,  О. Падалка,  Н. Рідей,  С. Сисоєва  та  ін.);
упровадження  компетентнісноорієнтованого  підходу  до  навчання  (Н. Бібік,
Н. Кузьміна, Л. Петровська, Г. Терещук, О. Торубара, В. Шапкін, О. Шапран та ін.);
особливості професійної підготовки майбутнього вчителя математики (І. Акуленко,
В. Бевз,  М. Жалдак,  В. Моторіна,  М. Працьовитий,  З. Слєпкань,  В. Швець  та  ін.);
процес формування педагогічної свідомості (Л. Вершиніна, В. Демічев, С. Днєпров,
В. Краєвський, Н. Крицька, Л. Оніщук, Л. Плескач, В. Ретюнський, В. Слободчиков,
Н. Сідаш,  О. Цокур,  А. Фомін  та  ін.);  зміст,  структура  та  функції  педагогічної
свідомості  на  психологічному  рівні  (Б. Братусь,  Г. Гавришина,  Є. Ісаєв,
С. Косарецький,  С. Рубінштейн,  Є. Юдіна  та  ін.);  використання  інтерактивних
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технологій у професійній діяльності педагога (І. Богданова, О. Комар, С. Кушнірук,
Н. Онищенко,  О. Пометун,  О. Ульянова,  О. Ярошенко  та  ін.); проблеми  духовно-
морального,  культурного  та  інтелектуального  розвитку  особистості  (С. Бубнова,
А. Карпов, Е. Рогів, М. Рокич, Л. Рувінський, Н. Хол та ін.). 

Дослідження  першоджерел  із  вітчизняної  та  зарубіжної  теорії,  методики  і
практики професійної підготовки майбутніх учителів математики надає підстави для
виокремлення наявних суперечностей між: 

 державними  вимогами  щодо  підготовки  конкурентоспроможних  учителів
математики та недостатнім рівнем їх фахової компетентності; 

 соціо-економічним замовленням модернізації освітньо-наукового процесу із
традиційним науково-методичним забезпеченням професійної підготовки майбутніх
учителів математики та необхідністю європеїзації; 

 класичною  методикою  організації  освітнього  процесу  професійної
підготовки майбутніх учителів та новітніми технологіями навчання, що визначають
неузгодженість  змісту підготовки  у чинних програмах змістових освітніх  модулів
згідно з глобальними викликами суспільства.

Беручи до уваги значення здійснених досліджень та високо цінуючи досвід
науковців, які внесли значний внесок у педагогічну науку, зазначаємо, що системних
досліджень із проблеми формування педагогічної свідомості у майбутніх учителів
математики  –  не  виявлено.  Необхідність  з’ясування  цієї  проблеми  у  науковому
дискурсі,  а  також  прагнення  знайти  шляхи  та  методи  її  розв’язання  обумовили
актуальність  обраної  теми  дослідження:  «Формування  педагогічної  свідомості
майбутнього вчителя математики».

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.  Дисертаційне
дослідження виконано відповідно до тематичного плану науково-дослідної роботи
кафедри теорії та історії педагогіки і є складником наукового напряму «Зміст, форми,
методи  і  засоби  фахової  підготовки  вчителів»  Національного  педагогічного
університету імені М. П. Драгоманова (протокол № 5 від 22.12.2002 р.). 

Тему  дисертації  затверджено  вченою  радою  Національного  педагогічного
університету імені М. П. Драгоманова (протокол № 10 від 29.06.2011 р.) і узгоджено
у Міжвідомчій раді з координації досліджень у галузі освіти, педагогіки і психології
(протокол № 5 від 29.05.2012 р.). 

Мета  дослідження полягає  в  розробленні  та  теоретичному  обґрунтуванні
технології формування педагогічної свідомості майбутнього вчителя математики та
експериментальній перевірці її ефективності.

Завдання дослідження:
1. Проаналізувати  теоретичні  основи  феномену  «педагогічна  свідомість»  у

філософській, психологічній та педагогічній науковій літературі.
2. Визначити  й  схарактеризувати  складові  компоненти  педагогічної

свідомості  та  її  роль  у  професійній  підготовці  майбутніх  учителів  математики;
виокремити  рівні,  критерії  і  показники  сформованості  педагогічної  свідомості
майбутніх учителів математики.

3. Розробити  та  науково  обґрунтувати  структурно-функціональну  модель
процесу формування педагогічної свідомості майбутніх учителів математики.
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4. Обґрунтувати  та  апробувати  технологію  формування  педагогічної
свідомості  майбутніх  учителів  математики  у  процесі  професійної  підготовки,
розробити  методичні  рекомендації  щодо  розвитку  педагогічної  свідомості  в
майбутніх учителів математики.

Об’єкт  дослідження –  процес  професійної  підготовки  майбутніх  учителів
математики.

Предмет  дослідження –  технологія  формування  педагогічної  свідомості
майбутніх учителів математики у процесі професійної підготовки.

Методи  дослідження:  теоретичні:  аналіз філософської,  психологічної,
педагогічної  та  навчально-методичної  наукової  літератури,  дисертаційних
досліджень, законодавчої бази освіти, освітніх програм і навчальних планів вищої
школи для визначення стану проблеми формування педагогічної свідомості майбутніх
учителів  математики  у  теорії  та  практиці; синтез,  індукція  та  дедукція  –  для
теоретичного обґрунтування сутності і структури педагогічної свідомості майбутнього
вчителя  математики;  класифікація  та  узагальнення –  для  визначення  критеріїв,
показників  і  рівнів  сформованості  педагогічної  свідомості  здобувачів  освітнього
рівня «бакалавр»;  моделювання  – для розроблення моделі формування педагогічної
свідомості майбутнього вчителя математики; систематизація – із метою виявлення
та  теоретичного  обґрунтування  педагогічних  умов  формування  педагогічної
свідомості  майбутнього  вчителя  математики;  емпіричні:  методи  спостереження,
анкетування  –  для  виявлення  рівнів  сформованості  педагогічної  свідомості
майбутнього  вчителя  математики;  педагогічний  експеримент, що  включав
констатувальний,  формувальний  і  контрольний  етапи,  за  допомогою  яких
встановлено ефективність технології формування педагогічної свідомості майбутніх
учителів  математики;  статистичні  методи –  для  обробки  результатів,  аналізу
кількісних і якісних показників отриманих даних.

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що:
 вперше цілісно досліджено проблему формування педагогічної свідомості

майбутніх учителів математики у закладах вищої освіти; сформульовано визначення
поняття  «педагогічна  свідомість майбутнього  вчителя  математики»  (складне,
багаторівневе  особистісне  утворення,  що  формується  і  проявляється  в
педагогічній  діяльності,  містить  сформовану  цілісну  систему  орієнтацій  і
цінностей,  мотивів  саморозвитку,  педагогічну  спрямованість,  математичні,
методичні  й  психолого-педагогічні  знання  та  уміння,  особистісний  досвід
майбутнього  вчителя  математики  та  його  професійно  важливі  якості,  уміння
рефлексувати  та  керувати  особистими  психічними  й  емоційними  станами,
професійну  та творчу активність,  здатність до самоконтролю та самоосвіти);
теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено організаційно-педагогічні
умови процесу формування педагогічної свідомості майбутніх учителів математики
(підвищення  мотивації  до  навчання  та  інтересу  до  педагогічної  діяльності;
забезпечення взаємозв’язку фахових дисциплін зі змістом педагогічної діяльності у
процесі  набуття  здобувачами  знань,  умінь  та  навичок;  формування  суб’єктної
позиції здобувачів у процесі професійної підготовки; активне залучення до науково-
дослідницької  роботи);  теоретично  обґрунтовано  структурні  компоненти
(мотиваційний, інтелектуальний, рефлексивний) педагогічної свідомості майбутніх
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учителів математики, визначено критерії (мотиваційно-ціннісний,  інтелектуально-
пізнавальний, оцінно-рефлексивний) та показники рівнів (високий, середній, низький)
сформованості  дослідженого  феномену;  розроблено  структурно-функціональну
модель технології формування педагогічної свідомості; 

 уточнено зміст  понять:  «свідомість»  (суспільно-історичний  продукт,
властивий  тільки  людині,  найвищий  рівень  розвитку  психіки  і  відображення
об’єктивної дійсності, спосіб ставлення до світу через суспільно вироблену систему
знань,  уявлень,  думок,  ідей,  духовних феноменів;  головною умовою виникнення та
розвитку є спільна продуктивна, опосередкована мовою, діяльність),  «професійна
свідомість»  (вища  форма  відображення  професійної  діяльності,  суттєвими
характеристиками  якої  є  цілісна,  багаторівнева  система  взаємопов’язаних
професійних  цінностей,  ідеалів,  фахових  знань  та  умінь,  особистісних  якостей
(самосвідомість,  відповідальність,  рефлексія,  оригінальність  мислення,  моральні
якості, мотивація), професійної спрямованості та творчої активності, здатності
до досягнення поставлених цілей та професійних перспектив);

 подальшого  розвитку  набули ідеї  вдосконалення  змісту,  форм  і  методів
організації  освітнього  процесу  у  ЗВО  шляхом  включення  в  нього  структурно-
функціональної  моделі  формування  педагогічної  свідомості  майбутніх  учителів
математики  та  науково-методичного  інструментарію  вимірів  стану  сформованості
педагогічної свідомості майбутніх учителів математики.

Практичне  значення  отриманих  результатів полягає  в  розробленні  та
впровадженні у практику закладів вищої освіти технології формування педагогічної
свідомості  майбутнього вчителя математики,  науково-методичного інструментарію
вимірів стану її сформованості, методичних рекомендацій.

Матеріали дисертації можуть бути використані під час підготовки підручників
і навчальних посібників, розроблення навчальних курсів із формування педагогічної
свідомості  майбутніх учителів математики;  практичній роботі  викладачів  закладів
вищої освіти, у яких здійснюється підготовка бакалаврів спеціальності 014 Середня
освіта (Математика), психолого-педагогічних досліджень.

Основні  результати  дослідження  впроваджено в  освітній  процес
Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (довідка № 39
від 13.01.2020 р.), Університету Григорія Сковороди в Переяславі (довідка № 255 від
07.04.2021 р.), Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя (довідка
№ 04/497 від 14.04.2021 р.).

Особистий  внесок  здобувача. Наведені  в  дослідженні  наукові  результати  і
висновки отримані автором особисто. У статті [17] у співавторстві з Л. Сокальською
автором описано особливості організації самостійної роботи у закладі вищої освіти
та її значення у підготовці майбутніх учителів. 

Апробація  матеріалів  дисертації. Основні  положення  та  результати
дисертаційного  дослідження  обговорювалися  та  доповідалися  на  науково-
практичних конференціях різних рівнів: міжнародних – «Болонський процес очима
студентів»  (Київ,  02.03.2010 р.,  форма  участі  –  очна),  «Освітні  вимірювання  в
інформаційному  суспільстві»  (Київ,  26–29.05.2010 р.,  форма  участі  –  очна),
«Актуальні питання педагогічних і психологічних наук в ХХІ столітті» (Одеса, 23–
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24.11.2012 р.,  форма  участі  –  заочна),  «Педагогіка  та  психологія:  наука,  освіта,
інновації»  (Львів,  14–15.12.2012 р.,  форма  участі  –  заочна),  «Проблеми  та
перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та
Азії» (Переяслав, 30–31.05.2014 р., форма участі – заочна, 30–31.05.2016 р., форма
участі – заочна), «Stav, problemy a perspektivy pedagogickeho studia a socialnej prace»
(Sladkovicovo, 28–29.10.2016 р., форма участі – заочна);  всеукраїнських  – «Молодь,
освіта,  наука,  культура  і  національна  самосвідомість  в  умовах  європейської
інтеграції»  (Київ,  12–13.05.2011 р.,  форма  участі  –  заочна),  «Єдність  навчання  і
наукових  досліджень  –  головний  принцип  університету»  (Київ,  09–10.02.2011 р.,
форма участі – очна, 9–10.02.2012 р., форма участі – очна, ); «Новітні інформаційні
технології  в  освіті  і  науці»  (Переяслав,  18–19.04.2018  р.,  форма  участі  –  очна);
звітних наукових конференціях викладачів НПУ імені М. П. Драгоманова (Київ, 07–
08.02.2012 р., форма участі – очна, 05.02.2013 р., форма участі – очна).

Публікації.  Основні  теоретичні  положення  та  висновки  дисертаційного
дослідження висвітлено у 21 науковій публікації (1 – у співавторстві), серед яких: 4
статті у наукових фахових виданнях України, 1 – у зарубіжному виданні, 11 тез у
збірниках матеріалів наукових конференцій, 5 статей в інших науково-методичних
виданнях.

Структура  та  обсяг  дисертації. Дисертація  складається  із  анотацій
українською та англійською мовами, вступу, трьох розділів, висновків до кожного
розділу,  загальних  висновків,  списку  використаних  джерел,  який  містить  315
найменувань  (серед  них  іноземними  мовами  –  15),  7  додатків.  Загальний  обсяг
роботи  становить  274  сторінки,  із  яких  189  сторінок  основного  тексту.  Робота
містить 18 таблиць і 9 рисунків на 12 сторінках.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
У  вступі обґрунтовано  актуальність  теми  дисертаційного  дослідження,

визначено об’єкт, предмет, мету і завдання, висвітлено наукову новизну, практичне
значення одержаних результатів, наведено відомості про апробацію та впровадження
результатів дослідження, публікації, окреслено структуру та обсяг дисертації. 

У першому розділі – «Теоретичні основи процесу формування педагогічної
свідомості  майбутнього  вчителя  математики»  –  з’ясовано  стан  розробленості
обраної  проблеми  на  основі  аналізу  філософських,  психолого-педагогічних  і
методичних  наукових  джерел  вітчизняних  і  зарубіжних  учених  із  зазначеної
проблеми  дослідження;  конкретизовано  основні  поняття  дослідження;
сформульовано  визначення  поняття  «педагогічна  свідомість майбутнього  вчителя
математики»; розроблено критерії, показники та рівні дослідженого феномену. 

На  основі  теоретичного  аналізу  проблеми  окреслено  суть  основних  понять
дослідження  («свідомість»,  «педагогічна  свідомість»,  «професійна  свідомість»).
З’ясовано, що термін «свідомість» як філософська категорія є суспільно-історичним
продуктом, що стосовно до людини як соціальної істоти є вищим рівнем її духовної
активності,  що  характеризується  відображенням  реальності  у  формі  почуттів  і
мисленнєвих  образів,  практичних  дій  людини,  уявлень,  думок,  ідей  тощо.
«Свідомість» з  точки зору психології  – це вища форма психічного відображення,
притаманна тільки людині, що полягає в оцінному, цілеспрямованому відображенні
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дійсності,  попередній  уявній  дії,  передбаченні  її  результатів  і  конструктивно-
творчому перетворенні.

Доведено,  що  в  освітній  площині  феномен  «педагогічна  свідомість»
тлумачиться вченими  як:  компонент  суспільної  свідомості,  зміст  якої  становлять
почуття  та  ідеї,  спрямовані  на  способи  їх  формування  (позитивних)  соціально-
особистісних  властивостей  людей  (чи  соціально  значущих  властивостей  членів
суспільства)  (В. Демічєв);  цілісна  система  орієнтацій  й  цінностей  суспільства  та
індивіда  в  галузі  педагогіки  (І.  Лернер);  сукупність  педагогічних  ідей,  теорій,
реалізованих  у  педагогічній  діяльності,  у  суспільно-виховних  відносинах,  які
відображають  об’єктивну  потребу  суспільного  розвитку  (В. Ретюнський);
професійно  значиме  новоутворення  в  структурі  особистості  вчителя,  яке
проявляється  в  особливостях  відображення  і  орієнтування  його  в  соціальних
ситуаціях  і  проектуванні  способів  їх  перетворення  в  педагогічно  доцільні
(О. Цокур);  інтегративне, складне, багаторівневе, системне, динамічне, особистісне
утворення,  яке  містить  у  собі  підходи  до  визначення  педагогічної  свідомості,
компоненти та їх складові (Н. Сідаш) та ін. 

У ході аналізу з’ясовано, що більшість науковців вивчали лише окремі аспекти
феномена, які не дають можливості створення цілісного уявлення про формування,
становлення і розвиток педагогічної свідомості майбутніх учителів математики. 

Узагальнюючи  теоретичні  підходи  до  визначення  основних  якостей,
характеристик та властивостей людської свідомості обгрунтовано сутність поняття
«педагогічна  свідомість  майбутнього  вчителя  математики»  як  складного,
багаторівневого  особистісного  утворення,  що  формується  і  проявляється  в
педагогічній  діяльності  (компонентами  якої  є  потреби,  мотиви,  цілі,  умови
досягнення цілей, дії, операції, функціональні блоки), містить сформовану цілісну
систему орієнтацій і  цінностей, мотивів саморозвитку, педагогічну спрямованість,
математичні,  методичні  й  психолого-педагогічні  знання  та  уміння,  особистісний
досвід майбутнього вчителя математики та його професійно важливі якості, уміння
рефлексувати і керувати особистими психічними й емоційними станами, професійну
та творчу активність, здатність до самоконтролю та самоосвіти. 

У  результаті  наукового  пошуку  теоретично  обґрунтовано  структурні
компоненти педагогічної свідомості майбутніх учителів математики (мотиваційний,
інтелектуальний,  рефлексивний),  визначено  критерії  та  показники:  мотиваційно-
ціннісний (мотивація  до  власної  професійно-орієнтованої  діяльності;  педагогічна
спрямованість;  цінності  та  ціннісні  орієнтації),  інтелектуально-пізнавальний
(наявність  математичних,  методичних  та  психолого-педагогічних  знань;
креативність,  творче  й  критичне  мислення;  використання  нових  педагогічних
досягнень  у  науково-дослідницькій  діяльності;  емоційний  інтелект)  та  оцінно-
рефлексивний (здатність до рефлексії; самооцінювання власних педагогічних дій та
їх  результату;  самоконтроль).  На  основі  критеріїв  і  показників  визначено  рівні
сформованості  педагогічної  свідомості  майбутнього вчителя математики:  низький,
середній та високий.

У другому розділі – «Організаційно-методичні засади процесу формування
педагогічної  свідомості  майбутніх учителів математики»  – обґрунтовано зміст,
форми,  методи  та  організаційно-педагогічні  умови  формування  педагогічної
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свідомості;  розроблено  структурно-функціональну  модель  процесу  формування
педагогічної свідомості майбутнього вчителя математики. 

З’ясовано,  що  процес  формування  педагогічної  свідомості  розглядається  у
контексті  різноманітних  наукових  підходів  професійно-педагогічного  становлення
особистості  вчителя  математики:  системного,  компетентістного,  аксіологічного,
синергетичного, антропологічного, культурологічного, особистісно-діяльнісного, що
уможливило організувати дослідження процесу формування педагогічної свідомості
майбутнього  вчителя  математики  під  призмою  його  структурно-динамічного
розвитку  на  різних  етапах  навчання  у  вищій  школі,  виявити  організаційно-
педагогічні умови, які є гарантом успішності та результативності її формування. 

Охарактеризовано  організаційно-педагогічні  умови  підготовки  майбутніх
учителів математики,  що  забезпечують  процес  формування  їх  педагогічної
свідомості  (підвищення  мотивації  до  навчання  та  інтересу  до  педагогічної
діяльності; забезпечення взаємозв’язку фахових дисциплін зі  змістом педагогічної
діяльності  у  процесі  набуття  здобувачами  знань,  умінь  і  навичок;  формування
суб’єктної позиції здобувачів у процесі професійної підготовки;  активне залучення
здобувачів  до  науково-дослідницької  роботи),  від  упровадження  яких  в  освітній
процес ЗВО залежить результативність майбутньої професійної діяльності.

Розроблено  й  теоретично  обґрунтовано  структурно-функціональну  модель
процесу  формування  педагогічної  свідомості  майбутніх  учителів  математики
(рис. 1).

Базовими структурними складниками моделі процесу формування педагогічної
свідомості майбутніх учителів математики є три блоки:  теоретичний (соціальне
замовлення,  мета,  завдання,  організаційно-педагогічні  умови),  змістовно-
організаційний (зміст,  принципи,  форми,  методи,  засоби),  результативний
(компоненти,  критерії,  показники,  рівні  сформованості  педагогічної  свідомості,
результат підготовки).

Теоретичний  блок  моделі асимілює  запити  соціального  замовлення  на
професійну  підготовку  конкурентоспроможного  професійно-орієнтованого
майбутнього  вчителя  математики,  адаптованого  до  існуючих  освітніх  реалій,  які
актуалізують  необхідність  задоволення  потреб  здобувачів  освіти  у  неперервній
освіті, самоосвіті та самовдосконаленні. 

Метою є  забезпечення  формування  педагогічної  свідомості  майбутнього
вчителя математики в процесі навчання у закладах вищої освіти, досягненню якої
сприяють  поставлені  завдання:  створити  та  впровадити  педагогічні  умови  для
підвищення ефективності  формування педагогічної  свідомості  майбутніх  учителів
математики;  сформувати  загальні  та  фахові  компетентності,  практичні  вміння
свідомо взаємодіяти з учнями, високий рівень мотивації до педагогічної діяльності;
розвивати якості (особистісні, професійні, ділові, морально-етичні). 
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Рис. 1. Структурно-функціональна модель процесу формування педагогічної
свідомості майбутнього вчителя математики
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завдання, наукові конференції, лабораторні та 

практичні заняття, практики; 
позауадиторна робота.

Те
ор
ет
ич
ни
й 
бл
ок

Соціальне замовлення: підготовка конкурентоспроможного професійноорієнтованого 
вчителя математики.

Мета: сформувати педагогічну свідомість майбутнього вчителя математики в процесі 
навчання у закладах вищої освіти.

Завдання: сформувати загальні та фахові компетентності, практичні вміння свідомо взаємодіяти з 
учнями, високий рівень мотивації до педагогічної діяльності; розвивати якості (особистісні, 

професійні, ділові, морально-етичні).

Організаційно-педагогічні умови (підвищення мотивації до навчання та інтересу до педагогічної 
діяльності; забезпечення взаємозв’язку фахових дисциплін зі змістом педагогічної діяльності у 

процесі набуття здобувачами знань, умінь і навичок; формування суб’єктної позиції здобувачів у 
процесі професійної підготовки; активне залучення здобувачів до науково-дослідницької роботи).

Компоненти: 
мотиваційний, інтелектуальний, 

рефлексивний.
Рез
уль
тат
ив
ни
й 

бло
к

Рівні сформованості: низький, середній, високий.

Показники: мотивація до власної професійноорієнтованої діяльності; педагогічна спрямованість; 
цінності та ціннісні орієнтації; наявність математичних, методичних та психолого-педагогічних 
знань; креативність, творче й критичне мислення; використання нових педагогічних досягнень 

у науково-дослідницькій діяльності; емоційний інтелект; здатність до рефлексії; 
самооцінювання власних педагогічних дій та їх результату; самоконтроль.

Результат: сформованість педагогічної свідомості майбутнього вчителя математики.

Критерії: мотиваційно-ціннісний, 
інтелектуально-пізнавальний, 

оцінно-рефлексивний.
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Змістовно-організаційний  блок  структурно-функціональної  моделі охоплює:
принципи  (загальнодидактичні:  науковості,  зв’язку  теорії  з  практикою,
міждисциплінарності,  наступності,  системності,  доступності,  диференційованості;
специфічні:  практичної  та  прикладної  спрямованості,  індивідуалізації,
інтерактивності, діалогічності);  змістове наповнення навчальних курсів і спецкурсів
(«Вступ  до  спеціальності»,  «Інформаційна  культура  студента  та  основи  наукових
досліджень», «Педагогіка», «Педагогіка та історія педагогіки», «Методика навчання
математики», «Формування  педагогічної  свідомості  майбутніх  учителів
математики»);  програми навчальних практик;  методи (словесні, наочні, практичні;
методи  активного  й  інтерактивного  навчання:  ігрове  та  навчальне  моделювання,
рольові та  ділові ігри, дискусії,  мозковий штурм,  кейс-метод;  проблемні питання,
завдання  та  задачі;  застосування  інформаційних  технологій);  форми (лекції,
семінари,  робочі  семінари  з  груповою  роботою,  ігрові  семінари,  майстер-класи;
індивідуальні науково-дослідні завдання (проекти), наукові конференції, лабораторні
та практичні заняття, практики; позааудиторна робота (науково-дослідна діяльність:
участь у науково-практичних семінарах і конференціях молодих учених, залучення
до  написання  наукових  статей  та  бакалавських  проектів,  відвідування  освітньо-
культурних  заходів);  участь  у  конкурсах  з  педагогічної  майстерності  та  творчих
заходах,  спрямованих  на  розвиток  духовної  культури;  проведення  зустрічей  з
відомими  видатними  діячами  науки  і  культури;  залучення  здобувачів  до
самоосвітньої  діяльності  (вдосконалення  теоретичних  знань,  оволодіння  новими
формами  та  методами  навчання  і  виховання,  вивчення  передового  педагогічного
досвіду,  нових  педагогічних  технологій);  засоби (навчальні  програми,  навчальні
посібники і довідникова література, методичні рекомендації та вказівки, електронні
освітні  ресурси,  електронні  навчально-методичні  комплекси,  інтернет-ресурси,
засоби мультимедіа; опорні конспекти лекцій, плани семінарів; тестові завдання. 

Результативний блок моделі містить: структурні компоненти (мотиваційний,
інтелектуальний,  рефлексивний);  критерії  сформованості (мотиваційно-ціннісний,
інтелектуально-пізнавальний,  оцінно-рефлексивний),  рівні  сформованості
педагогічної  свідомості  майбутнього  вчителя  математики (низький,  середній,
високий). Результатом є позитивна динаміка сформованості педагогічної свідомості
майбутніх учителів математики. 

Технологія  формування  педагогічної  свідомості  майбутнього  вчителя
математики передбачала:  мотиваційно-ціннісний  етап,  що сприяв  формуванню у
студентів позитивно-ціннісного ставлення до педагогічної діяльності; усвідомленню
ними  необхідності  формування  педагогічної  свідомості  як  важливого  показника
готовності  до  професійної  діяльності.  На інтелектуально-пізнавальному  етапі
відбувалося засвоєння системи професійних знань, умінь, поняття про педагогічну
свідомість,  формувалися  найважливіші  характеристики  педагогічної  свідомості.
Діяльність здобувачів у межах оцінно-рефлексивного етапу забезпечувала розвиток
умінь  самооцінки,  самоконтролю,  саморегуляції,  контролю  і  оцінки  власної
поведінки;  сприяла  формуванню  досвіду  відповідальності  за  свої  вчинки,
самостійно прийняті рішення. 

Визначено,  що  майбутній  учитель  математики  відповідно  до  розробленої
технології  формування  його  педагогічної  свідомості  повинен  володіти  високим
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рівнем математичних, методичних і психолого-педагогічних знань, мати сформовану
цілісну  систему  орієнтацій  й  цінностей,  творчо  підходити  до  організації  власної
педагогічної  діяльності,  уміти  рефлексувати  й  керувати  особистими  психічними
станами, нетрадиційно розв’язувати складні психолого-педагогічні проблеми. 

У  третьому  розділі  –  «Експериментальна  перевірка  ефективності
технології  формування  педагогічної  свідомості  майбутнього  вчителя
математики у педагогічному університеті»  –  висвітлено реалізацію структурно-
функціональної  моделі  процесу  формування  педагогічної  свідомості  майбутніх
учителів  математики;  проаналізовано  результати  експериментальної  роботи  й
ефективність технології формування педагогічної свідомості.

Для  визначення  ефективності  запропонованої  технології  формування
педагогічної  свідомості  майбутніх  учителів  математики  проведено  педагогічний
експеримент,  який  проходив  у  три  етапи:  констатувальний,  формувальний  та
контрольний.  Експериментом було  охоплено  310  здобувачів  бакалаврського  рівня
вищої освіти, які навчаються за спеціальністю «Математика» й були розподілені на
контрольну (КГ) – 156 осіб та експериментальну (ЕГ) групи – 154 особи. 

Технологія  формування  педагогічної  свідомості  майбутнього  вчителя
математики була  впроваджена  у  практику  освітньої  діяльності  Національного
педагогічного  університету  імені  М. П. Драгоманова,  Університету  Григорія
Сковороди  в  Переяславі,  Ніжинського  державного  університету  імені
Миколи Гоголя.

Під  час  констатувального  експерименту (2011–2014  рр.)  здійснено  аналіз
філософських і психолого-педагогічних наукових джерел із проблеми дослідження,
з’ясовано  стан  сформованості  педагогічної  свідомості  майбутніх  учителів
математики,  причини  наявних  недоліків.  Комплексне  використання  системи
тестових  методик  уможливило  не  лише  визначити  рівень  сформованості
педагогічної  свідомості  майбутніх  учителів  математики,  але  й  проаналізувати
відповідні  критерії  та  показники  з  метою виявлення  особистісних  характеристик
кожного  здобувача  вищої  освіти  для  подальшого  формування  педагогічної
свідомості.

Для  визначення  рівня  педагогічної  свідомості  за  мотиваційно-ціннісним
критерієм  були  застосовані  такі  методики  та  діагностики:  діагностика  мотивації
професійної  діяльності  (методика  К. Замфір  у  модифікації  А. Реана),  оцінка
професійної  спрямованості  особистості  вчителя  (Є. Рогів),  ціннісних  орієнтацій
(М. Рокич). Для діагностики сформованості інтелектуально-пізнавального критерію
використовувався метод спостереження за студентами під час занять і оцінювання їх
роботи,  методика  «Незакінчені  речення»,  діагностика  «Емоційного  інтелекту»
(Н. Хол) та метод анкетування, що дозволяв визначити рівень використання нових
педагогічних  досягнень  у  науково-дослідницькій  діяльності. Сформованість
досліджуваного  феномена  за  оцінно-рефлексивним критерієм  оцінювалася  з
допомогою  методики  діагностики  рефлексивності  (А. Карпова),  дослідження
самооцінки  за  методикою  Дембо-Рубінштейн (модиф.  А. Прихожан),  діагностика
самоконтролю (А. Звєрков і Є. Ейдман).

Результати констатувального експерименту дозволили ствepджувaти, щo між
пoкaзникaми майбутніх учителів математики кoнтpoльнoї та експериментальної груп
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під  час  пeдaгoгічнoгo  eкспepимeнту  за  сформованими  рівнями  педагогічної
свідомості суттєвoї pізниці нe виявлено (обчислене значення критерію узгодженості

Пірсона 
2 = 0,138 з віpoгідністю нe нижчe 0,95 знaчнo мeншe за табличне 5,99). 

На  другому  –  формувальному  етапі  експерименту (2014–2019  рр.)  було
організовано  та  проведено  дослідження  зі  здобувачами  бакалаврського  рівня.
Навчання студентів у контрольних групах здійснювалось за традиційною системою
навчання.  Зі  студентами  експериментальних  груп  поетапно  впроваджувалась
розроблена  модель  технології  формування  педагогічної  свідомості  майбутнього
вчителя математики.

Формувальний  етап  експерименту  проводився  за  технологією  формування
педагогічної  свідомості  майбутніх  учителів  математики  та  включав  підготовчий
(сприяв підвищенню мотивації  та  формуванню у здобувачів  позитивно-ціннісного
ставлення до педагогічної діяльності; усвідомленню ними необхідності формування
педагогічної  свідомості), навчально-продуктивний  (відбувалося  засвоєння системи
математичних, педагогічних та методичних знань, умінь, понять щодо педагогічної
свідомості) та  рефлексивно-діяльнісний  етапи  (забезпечував  розвиток  умінь
самооцінки,  самоконтролю,  саморегуляції,  рефлексії;  сприяв формуванню досвіду
відповідального ставлення до своїх вчинків). 

Під час формувального експерименту активно використовувалися різні  види
аудиторних та позааудиторних форм навчання здобувачів вищої освіти (проблемні
лекції,  лекція-візуалізація,  лекція-бесіда;  семінари,  робочі  семінари  з  груповою
роботою,  ігрові  семінари;  індивідуальні  науково-дослідні  завдання,  наукові
конференції; лабораторні та практичні заняття, навчальні практики; робота в малих
групах) і методи навчання (традиційні та нетрадиційні), зокрема словесні (навчальні
та групові дискусії (пленарні, перехресні), розмовні «гамірні» групи, дебати тощо),
практичні (вправи, рольові та ділові ігри),  проблемні («Подвійне кільце Сократа»,
«Незакінчені речення», метод проєктів, метод аналізу ситуацій та ситуаційні задачі),
інтерактивні («Пилка», «Акваріум», «Снігова куля», мозковий штурм (картковий,
груповий, з оцінкою ідей), метод CASE STUDY та його різновиди. 

На  контрольному  етапі (2019-2020  рр.)  опрацьовано  кількісні  та  якісні
показники  експериментальної  роботи,  сформульовано  висновки,  оформлено
результати  педагогічного  експерименту.  Для  аналізу  результативності  технології
формування педагогічної  свідомості  майбутніх учителів математики визначались і
порівнювалися цифрові показники в КГ та ЕГ відповідно до кожного компонента
педагогічної свідомості.

З  метою  об’єктивної  оцінки  ефективності  здійсненої  експериментальної
роботи  використовувалися  ті  ж  методики  (опитувальники,  анкети),  що  й  на
констатувальному  етапі  педагогічного  експерименту.  Це  уможливило  порівняти
кількісні дані на початку та після виконання експерименту щодо впровадження у
процес  професійної  підготовки  майбутніх  учителів  математики  розробленої
технології формування педагогічної свідомості майбутніх учителів математики. 

Як засвідчили статистичні дані, після завершення експериментальної роботи
простежилася  позитивна  динаміка  щодо  рівня  сформованості  педагогічної
свідомості  у  майбутніх  учителів  математики в  експериментальній  групі  (високий
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рівень покращився на 18,8 %, середній рівень – на 3,3 %, низький – на 21,9 %). Однак
у контрольній групі рівні досліджуваного феномена змінилися несуттєво (високий і
середній  рівень  покращилися  на  8,2 % та  3,0 % відповідно,  на  11,2% –  знизився
низький рівень), що відображено в табл. 1 та на рис. 2. 

Таблиця 1
Динаміка рівня сформованості педагогічної свідомості в майбутніх учителів

математики після завершення формувального експерименту

Рівні

Контрольна група

(у % і особах )

Експериментальна група

(у % і особах )

До експ. Після експ. До експ. Після експ.

Високий 9,6 % (15) 17,8 % (28) 9,8 % (15) 28,6 % (44)

Середній 53,2 % (83) 56,2 % (88) 55,2% (85) 58,5 % (90)

Низький 37,2 % (58) 26,0 % (40) 34,9% (54) 13,0 % (20)

Достовірність відмінностей результатів сформованості педагогічної свідомості
майбутніх  учителів  математики  у  контрольній  та  експериментальній  групах

перевірено  за  допомогою  
2 -  критерію.  Обчислені  значення  

2 -  критерію дають

підстави твердити про те, що для двох ступeнів свoбoди 
2 = 20,16 з віpoгідністю нe

нижчe 0,95, знaчeння 20,16 знaчнo більше табличного значення 5,99. 

Рис. 2. Розподіл майбутніх учителів математики за рівнем сформованості
педагогічної свідомості (у %)

Отже,  між  пoкaзникaми  експериментальнoї  та  контрольної  груп  після
завершення  пeдaгoгічнoгo  eкспepимeнту  за  сформованими  рівнями  педагогічної
свідомості виникла суттєва pізниця.

Обґрунтовано  достовірність  порівнюваних  вибірок  та  їх  відмінність  з
вірогідністю  95  %  (результати  експериментальних  і  контрольних  груп  мають
значні  розбіжності,  що  свідчить  про  ефективність  розробленої  технології,
визначених  педагогічних  умов).  Початковий  (за  даними  констатувального
експерименту) стан експериментальних і контрольних груп аналогічний, а кінцевий
(після закінчення формувального експерименту) – суттєво відрізняється. 
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Результати  педагогічного  експерименту  довели  ефективність  технології
формування педагогічної свідомості майбутніх учителів математики та теоретично
обґрунтованих організаційно-педагогічних умов.

ВИСНОВКИ
У  дисертації  виконано  теоретичне  й  експериментальне  дослідження

організаційно-методичних  засад,  що  забезпечують  формування  педагогічної
свідомості  в  майбутніх  учителів  математики.  Реалізовані  мета  й  завдання
дослідження уможливили формулювання загальних висновків.

1. Аналіз  психолого-педагогічної  наукової  літератури  з  проблеми
дослідження дає підстави тлумачити педагогічну свідомість як смисловизначальну
парадигму,  крізь  призму  якої  вчитель  сприймає,  осмислює,  оцінює  отримувану
інформацію і здійснює теоретичну чи практичну діяльність. 

Феномен  «педагогічна  свідомість  майбутнього  вчителя  математики»
трактовано  як  складне,  багаторівневе  особистісне  утворення,  що  формується  і
проявляється  в  педагогічній  діяльності,  містить  сформовану  цілісну  систему
орієнтацій  і  цінностей,  мотивів  саморозвитку,  педагогічну  спрямованість,
математичні,  методичні  та  психолого-педагогічні  знання  й  уміння,  особистісний
досвід майбутнього вчителя математики та його професійно важливі якості, уміння
рефлексувати  і  керувати  особистими  психічними  станами,  професійну  й  творчу
активність, здатність до самоконтролю та самоосвіти.

Конкретизовано,  що  термінологічна  сутність  педагогічної  свідомості
відображається  у  певній  сукупності  сенсів,  значень  і  перспектив  майбутньої
педагогічної діяльності. Від ступеня їх глибини, повноти і відповідності реальності
залежить результативність професійної діяльності. 

2. У  структурі  педагогічної  свідомості  майбутнього  вчителя  математики
виокремлено  мотиваційний,  інтелектуальний,  рефлексивний  компоненти,  що
виявляються  і  розвиваються  у  професійній  діяльності  та  у  взаєминах  з  іншими
суб’єктами під впливом таких психологічних механізмів як педагогічна настанова,
професійна самооцінка та рефлексія, цілепокладання, професійна адаптація. 

Доведено, що педагогічна свідомість проявляється у особливому відображенні
професійно-педагогічної  реальності,  усвідомленні  різних  сторін  «Я»  особистості
педагога  та  його  професійної  діяльності,  у  визначенні  меж  і  перспектив
особистісного сенсу педагогічної  діяльності,  у вирішенні функціональних завдань
професійно-педагогічної діяльності.

Визначено критерії та показники педагогічної свідомості майбутнього вчителя
математики: мотиваційно-ціннісний (мотивація до власної професійно-орієнтованої
діяльності;  педагогічна  спрямованість;  цінності  та  ціннісні  орієнтації),
інтелектуально-пізнавальний  (наявність  математичних,  методичних  та  психолого-
педагогічних знань; креативність, творче й критичне мислення; використання нових
педагогічних досягнень у науково-дослідницькій діяльності; емоційний інтелект) та
оцінно-рефлексивний (здатність до рефлексії; самооцінювання власних педагогічних
дій та їх результату; самоконтроль). На їх основі в процесі дослідження визначено
рівні  сформованості  педагогічної  свідомості  майбутніх  учителів  математики:
високий, середній, низький. 
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Високий  рівень сформованості  педагогічної  свідомості  майбутніх  учителів
математики  позначився  високим  рівнем  професійних  знань  та  умінь;  духовно-
морального,  культурного  й  інтелектуального  розвитку;  сформованістю  умінь  до
самоаналізу та системної рефлексії; прагненням до самовизначення, самореалiзацiї,
самовдосконалення.

Середній  рівень сформованості  педагогічної  свідомості  майбутніх  учителів
математики  характеризувався  достатнім  рівнем  професійних  знань  й  умінь,
сформованих  професійно  значущих  якостей.  Водночас:  недостатністю  розвитку
педагогічної  рефлексії,  ситуативністю  творчого  пошуку;  відсутністю  потреби  у
саморозвитку та самовдосконаленні. 

Низький  рівень засвідчує  про  недостатню  готовність  майбутніх  учителів
математики до роботи в умовах сучасного освітнього процесу через його формальне
розуміння,  коли  знання  залишаються  на  рівні  усвідомлення,  ідеї  –  на  рівні  слів;
відсутність аналізу особистої діяльності, схильність послуговуватися у педагогічній
діяльності стереотипами; неадекватно завищене або занижене самооцінювання.

3.  Ґрунтуючись  на  результатах  дослідження,  змістових  характеристиках
педагогічної  свідомості  майбутніх  учителів  математики,  розроблено  структурно-
функціональну  модель,  яка  складається  з  комплексу  взаємопов’язаних  і
взаємозалежних  компонентів:  мети,  підходів,  організаційно-педагогічних  умов,
організаційно-методичного  забезпечення,  а  їхня  сукупність  спрямована  на
отримання результату. Прогностичність структурно-функціональної моделі полягає у
взаємозв’язку  всіх  її  складників.  Цілісність  та  взаємна  узгодженість  складників
структурно-функціональної моделі, спрямованих на досягнення результату, свідчать
про  системність  і  керованість  цього  процесу.  У  ході  дослідження  з’ясовано
сукупність  організаційно-педагогічних  умов  формування  педагогічної  свідомості
майбутніх  учителів  математики  у  процесі  професійної  підготовки:  підвищення
мотивації  до  навчання  та  інтересу  до  педагогічної  діяльності;  забезпечення
взаємозв’язку  фахових  дисциплін  зі  змістом  педагогічної  діяльності  у  процесі
набуття  здобувачами  знань,  умінь  та  навичок;  формування  суб’єктної  позиції
здобувачів  у  процесі  професійної  підготовки;  активне  залучення  до  науково-
дослідницької роботи.

4.  Обґрунтовано,  експериментально  апробовано  та  перевірено  технологію
формування педагогічної свідомості майбутніх учителів математики, розроблену на
основі  принципів  забезпечення  єдності  свідомості  й  діяльності  з  проекцією  на
формування педагогічної культури вчителя як наслідку сформованості його цілісної
індивідуальної педагогічної свідомості.

Розроблена  технологія  містить  у  собі  мету,  завдання,  принципи,
функціонально-діяльнісні складові системи та цілісний взаємозв’язок компонентів:
мотиваційного,  інтелектуального, рефлексивного,  які  визначають  особистість
кожного  майбутнього  вчителя  математики  та  забезпечують  ефективність  й
оптимальність формування і розвитку його педагогічної свідомості.

Відповідно  до  кожного  компоненту  обґрунтовано  зміст  і  дидактичне
забезпечення,  доцільність  використання  різних  організаційних  форм  та  методів
активізації  навчально-пізнавальної,  науково-дослідницької  й  навчально-практичної
діяльності здобувачів. 
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Проведене дослідження також дозволило обґрунтувати методичні рекомендації
щодо розвитку у майбутніх  учителів  математики педагогічної  свідомості.  До них
належать: 

 забезпечення  цілеспрямованого  характеру  педагогічної  діяльності,  що
проявляється в усвідомленні її  особливостей, осмисленні відносин, які виникають
між суб’єктами цієї діяльності, постановці і досягненні свідомо поставленої мети;

 розв’язування  навчально-пізнавальних  задач  різної  складності  і
дидактичної  доцільності,  яке має  базуватися  на  системному  баченні  цілісного
освітнього процесу, а відтак на реалізації механізму мета  мотив  дія  результат 
рефлексія;

 забезпечення  активності  суб’єктів  навчання  –  майбутніх  учителів
математики  в  педагогічній  діяльності,  що  виражається  у  гуманістичній
спрямованості  діяльності  педагога,  прогнозуванні та моделюванні конкретних дій,
творчому  осмисленні  та  розв’язанні  проблем,  що  виникають  у  педагогічній
дійсності;

 стимулювання самоосвіти, саморозвитку та самовдосконалення майбутніх
учителів математики;

 використання  методів,  прийомів,  організаційних  форм  навчання,  що
адекватні процесу формування педагогічної свідомості здобувачів упродовж усього
періоду професійної підготовки; 

 забезпечення  свободи  вибору  і  самовираження  суб’єкта  в  педагогічній
діяльності; виховання відповідальності за власні дії, розвиток навичок самооцінки й
самоаналізу у педагогічній діяльності.

Дослідження  не  вичерпує  всіх  аспектів  проблеми  формування  педагогічної
свідомості  майбутніх  учителів  математики  у  процесі  професійної  підготовки.
Подальшого  вивчення  потребують  такі  найбільш  перспективні  напрями  як:
удосконалення  змісту,  форм,  методів  і  технологій  формування  педагогічної
свідомості  здобувачів  в  умовах  змішаного  навчання,  залучення  комп’ютерних
технологій,  розробка  навчально-методичного  забезпечення  із  урахуванням
особливостей спеціалізації.
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АНОТАЦІЇ
Бобовський  Р. П.  Формування  педагогічної  свідомості  майбутнього

вчителя математики. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 
Дисертація  на  здобуття  наукового  ступеня  кандидата  педагогічних  наук  за

спеціальністю  13.00.04  –  теорія  і  методика  професійної  освіти.  –  Університет
Григорія Сковороди в Переяславі, Переяслав, 2021.
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Висвітлено  результати  теоретичного  аналізу  філософської,  психологічної  та
педагогічної  наукової  літератури  із  зазначеної  проблеми  дослідження;
проаналізовано основні поняття «свідомість», «педагогічна свідомість», «професійна
свідомість»,  сформульовано  визначення  поняття  «педагогічна  свідомість
майбутнього вчителя математики».

Виокремлено  компоненти  педагогічної  свідомості  майбутнього  вчителя
математики (мотиваційний, інтелектуальний, рефлексивний); визначено критерії та
показники:  мотиваційно-ціннісний  (мотивація  до  власної  професійноорієнтованої
діяльності;  педагогічна  спрямованість;  цінності  та  ціннісні  орієнтації),
інтелектуально-пізнавальний  (наявність  математичних,  методичних  і  психолого-
педагогічних знань; креативність, творче та критичне мислення; використання нових
педагогічних досягнень в науково-дослідницькій діяльності; емоційний інтелект) та
оцінно-рефлексивний (здатність до рефлексії; самооцінювання власних педагогічних
дій та їх результату; самоконтроль).

З’ясовано,  теоретично  обґрунтовано  й  експериментально  перевірено
організаційно-педагогічні  умови формування  педагогічної  свідомості  майбутнього
вчителя математики: підвищення мотивації до навчання та інтересу до педагогічної
діяльності;  забезпечення взаємозв’язку фахових дисциплін зі  змістом педагогічної
діяльності  у  процесі  набуття  здобувачами  знань,  умінь  і  навичок;  формування
суб’єктної  позиції  здобувачів  у  процесі  професійної  підготовки;  активне  їх
залучення до науково-дослідницької роботи.

Розроблено  та  апробовано  технологію  формування  педагогічної  свідомості
майбутнього вчителя математики.

Ключові  слова: свідомість,  педагогіка,  вчитель,  технологія,  модель,
формування, педагогічна свідомість, учитель математики, педагогічна умова. 

Бобовский  Р. П.  Формирование  педагогического  сознания  будущего
учителя математики. – Квалификационная научная работа на правах рукописи.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по
специальности  13.00.04  –  теория  и  методика  профессионального  образования.  –
Университет Григория Сковороды в Переяславе, Переяслав, 2021.

Представлены  результаты  теоретического  анализа  философской,
психологической  и  педагогической  научной  литературы  по  этой  проблеме
исследования;  проанализированы  основные  понятия  «сознание»,  «педагогическое
сознание»,  «профессиональное  сознание»,  сформулировано  определение  понятия
«педагогическое сознание будущего учителя математики».

Определены  компоненты  педагогического  сознания  будущего  учителя
математики (мотивационный, интеллектуальный, рефлексивный), а также критерии
и  показатели:  мотивационно-ценностный  (мотивация  к  собственной
профессионально-ориентированной  деятельности;  педагогическая  направленность;
ценности  и  ценностные  ориентации),  интеллектуально-познавательный  (наличие
математических,  методических и психолого-педагогических знаний;  креативность,
творческое  и  критическое  мышление,  использование  новых  педагогических
достижений в научно-исследовательской деятельности; эмоциональный интеллект) и
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оценочно-рефлексивный  (способность  к  рефлексии;  самооценка  собственных
педагогических действий и их результата; самоконтроль).

Выяснено,  теоретически  обосновано  и  экспериментально  проверено
организационно-педагогические  условия  формирования  педагогического  сознания
будущего  учителя  математики:  повышение  мотивации  к  обучению  и  интереса  к
педагогической  деятельности;  обеспечение  взаимосвязи  профессиональных
дисциплин с содержанием педагогической деятельности в процессе приобретения
студентами  знаний,  умений  и  навыков;  формирование  субъектной  позиции
соискателей  в  процессе  профессиональной  подготовки;  активное  привлечение
студентов к научно-исследовательской работе. 

Разработана  и  апробирована  технология  формирования  педагогического
сознания будущего учителя математики. 

Ключевые  слова: сознание,  педагогика,  учитель,  технология,  модель,
формирование,  педагогическое  сознание,  учитель  математики,  педагогическое
условие.

Bobovsky R. P. Formation of pedagogical consciousness of the future teacher of
mathematics. – Qualifying scientific work on the rights of the manuscript.

A dissertation for the degree of a candidate of pedagogical sciences majoring in
13.00.04 – theory and methods of professional education. – Hryhorii Skovoroda University
in Pereiaslav, Pereiaslav, 2021. 

The results of theoretical analysis of philosophical, psychological and pedagogical
literature  on this  research  problem are highlighted;  the  key concepts  «consciousness»,
«pedagogical consciousness», «professional consciousness» are analyzed, the definition of
the  concept  «pedagogical  consciousness  of  the  future  teacher  of  mathematics»  is
formulated (complex, multilevel personal formation, which is created and manifested in
pedagogical activities, contains a holistic system of orientations and values, motives of
self-development, pedagogical orientation, mathematical, methodical and psychological-
pedagogical knowledge and skills, personal experience of the future mathematics teacher
and his professional important qualities, the ability to reflect and manage personal mental
and emotional  conditions,  professional  and creative activity,  ability  to  self-control  and
self-education). 

The  components  of  the  pedagogical  consciousness  of  the  future  teacher  of
mathematics (motivational, intellectual and reflective ones) are singled out; criteria and
indicators are defined: motivational-value one (motivation for their own professionally-
oriented activities;  pedagogical  orientation;  values and value orientations),  intellectual-
cognitive  one  (availability  of  mathematical,  methodological  and  psychological-
pedagogical  knowledge;  creativity,  innovative  and  critical  thinking;  use  of  new
pedagogical  achievements  in  research;  emotional  intelligence)  and  evaluative-reflexive
one (ability to reflect; self-evaluation of their own pedagogical actions and its results; self-
control). 

It is found that the process of formation of pedagogical consciousness is considered
in  the  context  of  various  areas  of  professional  and  pedagogical  development  of  the
personality  of  a  mathematics  teacher:  anthropological,  axiological,  culturological,
systemic, personally active, processionally dynamic. The set of scientific approaches, in
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particular,  systemic,  synergetic,  and  competency  ones  allowed  to  organize  research  of
process of formation of pedagogical consciousness of the future teacher of mathematics
under the prism of its structural and dynamic development at various stages of studying in
high school, to reveal organizational and pedagogical conditions which are a guarantee of
success and efficiency of its formation.

The  organizational  and  pedagogical  conditions  of  formation  of  pedagogical
consciousness  of  the  future  teacher  of  mathematics  are  revealed,  theoretically
substantiated and experimentally checked: increase of motivation to studying and interest
to  pedagogical  activity;  ensuring  the  relationship  of  professional  disciplines  with  the
content  of  pedagogical  activities  in  the  process  of  acquiring  knowledge,  skills  and
abilities; formation of the subjective position of applicants in the process of professional
training; active involvement of applicants into research work.

The technology of formation of pedagogical consciousness of future mathematics
teachers,  developed on the basis  of  principles  of  ensuring unity  of  consciousness  and
activity with projection on formation of pedagogical culture of a teacher as a consequence
of  formation  of  his  integral  individual  pedagogical  consciousness  is  substantiated,
experimentally tested and checked. 

The  developed  technology  includes  the  purpose,  tasks,  principles,  functional
components  of  the  system  and  the  integral  relationship  of  components:  motivational,
intellectual and reflective ones, which determine the personality of each future teacher of
mathematics and ensure the efficiency and optimality of formation and development of
teachers' pedagogical consciousness.

According to each component the content and didactic support, expediency of use of
various  organizational  forms  and  methods  of  activization  of  educational-cognitive,
research and educational-practical activity of applicants are substantiated.

The reliability of  comparative samples and their  difference with a probability of
95% are substantiated (the results  of  experimental  and control  groups have significant
differences,  which  indicates  the  effectiveness  of  the  developed  model  at  certain
pedagogical  conditions).  The  initial  states  of  the  experimental  and  control  groups
(according  to  the  observational  experiment)  are  similar,  and  the  final  ones  (after  the
completion of the formative experiment) are different.

The  results  of  the  pedagogical  experiment  proved  the  effectiveness  of  the
technology of formation of pedagogical consciousness of future teachers of mathematics
and theoretically substantiated organizational and pedagogical conditions.

Key  words:  consciousness,  pedagogy,  teacher,  technology,  model,  formation,
pedagogical consciousness, mathematics teacher, pedagogical condition.


