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ABSTRACT 
The article considers pedagogical practice as a component of the methodical 

system of formation of readiness of would-be teachers majoring in Mathematics for 

innovative pedagogical activity. The research paper describes the readiness of the 
would-be mathematics teacher for innovative pedagogical activity as an integrative 
quality of his personality, which is the result of the synthesis of motives, values, 

knowledge, skills, and practical subjective experience and provides successful 
pedagogical activity aimed at creating, disseminating and consciously and 
purposefully using innovations in the process of learning Mathematics. 

The authors substantiate the role of pedagogical internship in the process of 
forming the readiness of would-be Mathematics teachers for innovative pedagogical 
activity. Pedagogical practice not only helps students gain experience in organizing 

educational, extracurricular, and extracurricular activities, skills, attitudes, and values 
of pedagogical activities but also allows them to get acquainted with the innovative 
pedagogical experience of working teachers, to see examples of such experience in 

the educational process. 
What is more, the authors specify and illustrate the tasks of pedagogical 

internship at the first (propaedeutic) stage of formation of readiness for innovative 

pedagogical activity, methodical aspects of the formation of readiness of would-be 
teachers majoring in Mathematics in the process of propaedeutic pedagogical internship 
at the first level of higher education, traditional tasks of the pedagogical internship. In 

particular. The study considers the creation of a portfolio of innovative activity, 
preparation of projects, acquaintance with experience of innovative pedagogical 
establishments, carrying out of mini-trainings, round tables, virtual excursions, etc. It is 

expedient to structure the portfolio of innovative activity in the following directions: ways, 
receptions, means of increase of motivation of students, creation of a situation of 
success in the educational process; innovative forms of classes; innovative forms, 

methods, means of control; ways, methods of organizing reflection; innovations in the 
organization of extracurricular activities of students; innovative forms of activity of public 
organizations, organizations of school self-government.  

Key words: readiness for innovative pedagogical activity, pedagogical 
internship, Mathematics teacher, pedagogical innovations. 

 
Вступ. Спрямованість на створення в Україні високотехнологічного 

суспільства, розбудова нової національної школи, якій належить центральне 
місце в забезпеченні особистісного розвитку дітей та юнацтва, вимагає не 
лише кардинального прориву в модернізації матеріально-технічної бази, 
оновленні освітніх і педагогічних технологій, а й визначення змісту підготовки 
нової генерації вчителів, здатних виступати агентами змін, інноваторами, 
реалізаторами нової освітньої політики. Здійснення такої підготовки 
покладається на заклади вищої освіти (насамперед педагогічної вищої освіти). 
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Педагогічна практика є невід’ємним складником підготовки 
вчителя математики та однією із ключових форм набуття студентами 
суб’єктного практичного досвіду педагогічної (у тому числі й інноваційної 
педагогічної) діяльності. Певного досвіду студенти набувають у процесі 
квазіпрофесійної педагогічної діяльності на заняттях із методичних 
дисциплін, педагогічна практика дозволяє розширити цей досвід в 
умовах реальних закладів освіти.  

Останнім часом різні аспекти підготовки до інноваційної 
діяльності в процесі отримання професійної освіти досліджували 
М. Артюшина, Л. Козак, І. Дичківська, І. Гавриш, К. Завалко, О. Попова, 
О. Шапран, Н. Шарата та ін. Питанням організації та проведення 
педагогічної практики присвячені розвідки В. Гриньової, Л. Козак, 
Н. Кузьміної, Н. Хмель, В. Сластьоніна та ін. Загально дидактичні 
аспекти організації педагогічної практики вчителів у контексті 
формування готовності до інноваційної педагогічної діяльності 
висвітлені у монографії (Огієнко, 2016). 

На сучасному етапі окремим аспектам проблеми покращення 
якості математичної освіти у старшій та вищій школі присвячені 
дослідження В. Ачкана (Ачкан, 2018), К. Власенко (Власенко, 2004, 
2005), І. Лов’янової (Лов’янова, 2006), Д. Бобилєва (Бобилев, 2019). 
Підготовці майбутніх учителів математики в Україні присвячені 
дослідження І. Акуленко (Акуленко, 2009), В. Бевз (Бевз, 2006), Н. Кугай 
(Кугай, 2016), О. Матяш (Матяш, 2014), С. Семенця (Семенець, 2011), 
Н. Тарасенкової (Тарасенкова, 2009) та ін. Зокрема, окремі питання 
організації педагогічної практики майбутніх учителів математики 
розглядались у дисертаційних розвідках С. Семенця (Семенець, 2011) 
та О. Матяш (Матяш, 2014), у посібнику С. Музиченко та Л. Філон 
(Музиченко, 2017). У той же час питання формування готовності 
майбутніх учителів математики у процесі педагогічної практики потребує 
додаткового дослідження. 

Мета статті полягає у розкритті методичних аспектів формування 
готовності майбутніх учителів математики до інноваційної педагогічної 
діяльності у процесі проходження пропедевтичної педагогічної практики 
на першому рівні вищої освіти.  

Методи та методики дослідження. Теоретичні: аналіз, синтез, 
індукція, дедукція, абстрагування, систематизація узагальнення, 
моделювання. Емпіричні: цілеспрямовані спостереження, бесіди, 
експертне оцінювання продуктів навчальної діяльності. 

Результати та дискусії. Під «готовністю вчителя математики до 
інноваційної педагогічної діяльності» розуміємо інтегративну якість його 
особистості, яка є результатом синтезу мотивів, цінностей, знань, умінь 
та практичного суб’єктного досвіду й забезпечує успішну педагогічну 
діяльність, спрямовану на створення, розповсюдження та свідоме і 
доцільне використання інновацій у процесі навчання математики.  

У дослідженні (Ачкан, 2018) виокремлюємо три етапи 
формування готовності майбутніх учителів математики до інноваційної 
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педагогічної діяльності: пропедевтичний (1–2 курси), етап основної 
підготовки на першому рівні вищої освіти (3–4 курси), етап підготовки на 
другому рівні вищої освіти.  

Як слушно зазначено в навчально-методичному посібнику 
(Музиченко, 2017), педагогічна практика майбутніх учителів математики 
відіграє важливу роль у процесі підготовки, адже сприяє вивченню 
студентами досвіду роботи вчителів-предметників і класних керівників 
та набуттю власних навичок і вмінь у підготовці й проведенні навчально-
виховної і позакласної роботи в школі.  

Головною метою педагогічної практики є набуття студентами 
суб’єктного практичного досвіду педагогічної діяльності в оптимально 
наближених до реальної роботи вчителя умовах, розвиток педагогічного 
мислення, творчих здібностей та професійно важливих особистісних 
якостей, зміцнення інтересу до роботи вчителя математики.  

У контексті формування готовності до інноваційної педагогічної 
діяльності до завдань педагогічної практики доцільно віднести такі: 

 розвиток мотивації до здійснення педагогічної діяльності (зокрема 
й інноваційної); формування особистої переконаності у необхідності 
застосування інноваційних методів, прийомів, педагогічних технологій;  

 розвиток вміння оцінювати свої почуття й емоції в конкретний 
момент, долати труднощі, перешкоди, які виникають у процесі 
педагогічної діяльності (зокрема інноваційної);  

 розвиток таких особистісних якостей як наполегливість, 
організованість, чуйність;  

 формування вмінь керувати власними емоціями в процесі 
педагогічного спілкування; адекватно реагувати на висловлювання та вчинки 
учнів, колег, керівництва; оцінювати особистісні якості й емоційні стани дітей; 

 удосконалення здатності до соціальної орієнтації у 
швидкозмінному суспільстві;  

 формування проектувальних, конструктивних, організаційних, 
комунікативних та перцептивних умінь;  

 розвиток здатності до рефлексії власного досвіду, до аналізу та 
корекції власної педагогічної діяльності, діяльності учнів і досвіду колег. 

Наприкінці першого етапу формування готовності майбутніх учителів 
математики до інноваційної педагогічної діяльності проходить пропедевтична 
практика, яка має на меті набуття студентами досвіду організації навчально-
виховної, позакласної та позашкільної роботи, формування навичок, умінь та 
ціннісного ставлення до педагогічної діяльності.  

Підвищенню інтересу до здійснення інноваційної педагогічної 
діяльності, сприяє:  

– чітке та прозоре формулювання критеріїв оцінювання усіх видів 
діяльності у процесі педагогічної практики та пояснення щодо ролі цих 
завдань у подальшому навчанні та майбутній педагогічній діяльності 
(зокрема одним із можливих прийомів заохочення може бути дозвіл 
використання напрацьованих у процесі практики матеріалів під час 
іспитів із психолого-педагогічних та методичних дисциплін); 



Наукові записки БДПУ (http://bdpu.org/pedagogy/ua/)  

ICV 2019: 79.31 

DOI  10.31494/2412-9208-2021-1-2 
145 

– знайомство із успіхами закладу загальної середньої освіти 
(участь у інноваційних проектах, створення експериментальних 
навчальних майданчиків тощо), із досвідом відомих учителів, які 
працювали (працюють) у ньому. Формою звіту можуть бути презентація 
або відеофільм, розміщені на спеціальній сторінці у соціальних мережах 
або у спеціальному блозі, присвяченому педагогічній практиці. 
Наприклад, гімназія № 1 «Надія» м. Бердянська брала участь у 
інноваційному проекті «Науково-методичні засади впровадження 
вітчизняної моделі медіаосвіти в освітній процес загальноосвітніх 
навчальних закладів», що було гарним інформаційним приводом для 
студентів, які проходили там практику, не тільки ознайомитись із 
діяльністю у рамках цього проекту, але й презентувати результати такої 
діяльності для ознайомлення іншими студентами-практикантами (у 
дистанційній формі). При цьому майбутні вчителі математики 
орієнтуються на створення ситуації успіху у навчально-педагогічній 
діяльності, знайомляться із конкретними прикладами інноваційних змін, 
що реалізовані у закладі освіти та результатами, які були отримані у 
результаті таких змін. 

До традиційних завдань цього виду практики доцільно додати 
завдання створення портфоліо інновацій у системі освітньої роботи 
школи, яке розподіляється за напрямами:  

– способи, прийоми, засоби підвищення мотивації учнів, 
створення ситуації успіху в навчальному процесі;  

– інноваційні форми проведення уроків; 
– інноваційні форми, методи, засоби контролю; 
– способи, прийоми організації рефлексії;  
– інновації в організації позакласної роботи учнів, інноваційні 

форми діяльності громадських організацій, організації шкільного 
самоврядування.  

У процесі створення такого портфоліо доцільно, щоб студенти 
знайомились із методичними звітами вчителів, що проходили атестацію, 
із їх блогами (сайтами) вчителів, їх методичними розробками, 
розміщеними на платформах для дистанційного навчання (зокрема, 
Google Classroom). При цьому доцільно залучати студентів до роботи із 
цими блогами, до надання допомоги тим із учителів, які потребують її у 
процесі оформлення власного сайту (блогу), сайту школи тощо. 
Створення портфоліо, залучення студентів до Інтернет-спільнот 
учителів сприяє підвищенню мотиваційно-ціннісного ставлення до 
педагогічної діяльності, розвитку навичок пошуку та аналізу інформації, 
здатностей знаходити спільну мову із педагогічними співробітниками 
(учителями, адміністрацією, педагогами-організаторами тощо). 
Обговорення портфоліо не обмежується підсумковою конференцією. До 
нього студенти будуть повертатись під час подальших практик, у 
процесі вивчення методичних дисциплін, обговорюючи певні методичні 
аспекти, аргументуючи власну думку, змінюючи її у процесі розширення 
знань та набуття суб’єктного досвіду діяльності. 
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Ще одним традиційним завданням цього виду педагогічної 
практики є вивчення індивідуальних характеристик учня та написання 
характеристики. Така діяльність є важливою у контексті формування 
розвитку вміння оцінювати особистісні якості й емоційні стани дітей; 
вона сприяє формуванню у студентів здатностей налагоджувати 
відносини з учнями, проводити оцінку їх психологічних особливостей, 
що передбачає, зокрема, формування здатностей до 
експериментально-діагностичної роботи (проведення бесід, 
анкетування, тестування учнів). Паралельно із цією діяльністю доцільно 
запропонувати студентам провести з учнями міні-тренінги, спрямовані 
на покращення взаємовідносин в учнівському колективі, розвиток в учнів 
таких особистісних якостей як наполегливість, старанність, уміння 
долати перешкоди, навички самооцінки, рефлексії власної діяльності, 
поваги до думки оточуючих тощо.  

До інноваційних завдань доцільно віднести проведення з учнями 
віртуальних екскурсій (наприклад, віртуальної екскурсії відомими 
світовими музеями), організація заходів, спрямованих на патріотичне 
виховання молоді (наприклад, патріотичних флешмобів, шкільних 
учнівських конференцій тощо), на подолання актуальних проблем 
сучасної школи (наприклад, круглий стіл «Стоп булінг»). 

У контексті набуття суб’єктного практичного досвіду педагогічної 
діяльності важливим напрямком роботи студентів є спостереження за 
педагогічною діяльністю класного керівника, відвідування батьківських 
зборів та підготовка власних пропозицій щодо окремих напрямків 
роботи класного керівника (наприклад, упровадження за ініціативою 
студентів-практикантів так званого «електронного» щоденника, 
перевірка ефективності такої діяльності).  

Формуванню у студентів здатностей до рефлексії сприяє 
наявність у портфоліо розділу, в якому висвітлюються способи та 
прийоми педагогічної рефлексії вчителів і способи рефлексії учнями 
навчальної діяльності. Також традиційним способом організації 
рефлексії студентів-практикантів є ведення ними щоденників, у яких 
серед іншого аналізується власна діяльність за певний проміжок часу 
(день, тиждень або конкретний захід освіти, до якого були залучені 
студенти-практиканти).  

Висновки. Пропедевтична практика, завершуючи перший етап 
формування готовності майбутніх учителів математики до інноваційної 
педагогічної діяльності, є важливою складовою процесу адаптації до 
майбутньої педагогічної діяльності, покращення мотиваційно-ціннісного 
ставлення до професії вчителя, формуванню особистої переконаності у 
необхідності застосування інноваційних методів, прийомів, педагогічних 
технологій; формування здатностей виокремлювати, аналізувати 
педагогічні інновації, рефлексувати набутий досвід. З цією метою 
традиційні завдання педагогічної практики доповнюються інноваційними 
(створення портфоліо інноваційної діяльності, підготовка проектів, 
ознайомлення із досвідом інноваційних педагогічних закладів, 
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проведення віртуальних екскурсій, міні-тренінгів, круглих столів тощо).  
Подальші перспективи дослідження полягають у вдосконаленні 

методики організації педагогічної практики майбутніх учителів 
математики на другому рівні вищої освіти. 
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АНОТАЦІЯ 
У статті розглядається педагогічна практика як складова методичної 

системи формування готовності майбутніх учителів математики до 
інноваційної педагогічної діяльності. Готовність майбутнього вчителя 

математики до інноваційної педагогічної діяльності тлумачиться як 
інтегративна якість його особистості, яка є результатом синтезу мотивів, 
цінностей, знань, умінь та практичного суб’єктного досвіду й забезпечує 

успішну педагогічну діяльність, спрямовану на створення, розповсюдження та 
свідоме і доцільне використання інновацій у процесі навчання математики.  

Обґрунтовано роль педагогічної практики у процесі формування 

готовності майбутніх учителів математики до інноваційної педагогічної 
діяльності. Педагогічна практика не тільки сприяє набуттю студентами 
досвіду організації навчально-виховної, позакласної та позашкільної роботи, 

формування навичок, умінь та ціннісного ставлення до педагогічної діяльності, 
але й дозволяє ознайомитись із інноваційним педагогічним досвідом працюючих 
учителів, побачити приклади впровадження такого досвіду у освітній процес. 

Уточнено завдання педагогічної практики на першому 
(пропедевтичному) етапі формування готовності до інноваційної педагогічної 
діяльності, проілюстровано методичні аспекти формування готовності 

майбутніх учителів математики у процесі пропедевтичної педагогічної 
практики на першому рівні вищої освіти, запропоновано традиційні завдання 
педагогічної практики доповнити інноваційними. Зокрема, створення портфоліо 

інноваційної діяльності, підготовка проєктів, ознайомлення із досвідом 
інноваційних педагогічних закладів, проведення міні-тренінгів, круглих столів, 
віртуальних екскурсій, тощо. Портфоліо інноваційної діяльності доцільно 

структурувати за такими напрямами: способи, прийоми, засоби підвищення 
мотивації учнів, створення ситуації успіху в навчальному процесі; інноваційні 
форми проведення уроків; інноваційні форми, методи, засоби контролю; 

способи, прийоми організації рефлексії; інновації в організації позакласної 
роботи учнів; інноваційні форми діяльності громадських організацій, організації 
шкільного самоврядування. 

Ключові слова: готовність до інноваційної педагогічної діяльності, 
педагогічна практика, учитель математики, педагогічні інновації. 
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