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МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ 
ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ 

У ПОЗААУДИТОРНІЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНІЙ 
ДІЯЛЬНОСТІ 

У статті розглядається? модель підготовки майбутнього вчитеЩ 
математики до професійної самореалізації у позааудиторній 
навчально-виховній діяльності. Виділено та охарактеризоване!: 
структурні та функціональні складові моделі, принципи', 
професійного становлення майбутнього педагога. 1 

Ключові слова: модель, моделювання, професійна підготовка, 
принципи професійного становлення, позааудиторна навчально* 
виховна діяльність. 

В статье рассматривается модель подготовки будущего учителя 
математики к профессиональной самореализации во 
внеаудиторной учебно-воспитательной деятельности, 
Вьщеленыихарактеризированыструктурныеифункциональньщ 
составные модели, принципы профессионального становленщ, 
будущего педагога. 

Ключевые слова: модель, моделирование, профессиональная 
подготовка, принципы профессионального становления, 
внеаудиторная учебно-воспитательная деятельность. 
The model of preparation of future teacher of mathematics is exalt* 
ined to professional self-realization in extracurricular educational-
educator activity in the article. Structural and functional component 
models, principles of the professional becoming of future teacher are 
distinguished and described. 

Key words: model, design, professhnal preparation, principles of 
the professbnal becoming, extracurricular educational-educatof 
activity. 
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Ключові слова: модель, моделювання, професійна підготовка, принципи 
професійного становлення, позааудиторна навчально-виховна діяльність. 

Реалізація завдань Болонської декларації стала передумовою для підви-
щення конкурентоспроможності європейської системи вищої освіти у світо-
вому масштабі та створення можливості самореалізації кожної особистості у 
професійній сфері. Аналіз якості підготовки спеціалістів свідчить про те, що 
вони не завжди здатні використати та перенести в практичну діяльність набу-
ті знання, уміння та навички. Удосконалення професійної підготовки майбут-
нього вчителя передбачає забезпечення її повноти (підготовка до виконання 
усіх професійних функцій), цілісності (готовність до здійснення не лише 
окремих дій, але й цілісної діяльності від початкового етапу до аналізу її 
результатів). Одним із підходів до вирішення означеної проблеми є ідея моде-
лювання професійної підготовки майбутнього фахівця у позааудиторній 
навчально-виховній діяльності. 

Проблему професійної підготовки вчителя математики у різних аспектах 
досліджували І. А. Акуленко, В. Г. Бевз, Г. П. Бевз, В. С. Єжова, Т. В. Крилова, 
Г. 0, Михалін, В. Г. Моторіна, С. П. Семенець, 0. І. Скафа, 3. І. Слспкань, 
Н. А. Тарасенкова, Н. М. Шунда та ін. 

Наукові дослідження А. М. Алексюка, М. С. Байнової, К. М. Байші, 
Л. 0. Бобко, С. С. Вітвицької, 0. Г. Залюбовської, Т. І. Ковальчука, 
Л. В. Кондрашової, Т. Д. Мишковської, Л. В. Онучак, В. і. Попової, І. Ф. Сулим-
Карлір, Л. Ю. Султанової, 0. Н. Чижа розкривають можливості використання 
позааудиторної роботи у професійному становленні майбутнього вчителя. 

Метою цієї статті, як складової нашого дослідження, є теоретичне 
обгрунтування та розробка моделі підготовки майбутнього учителя математи-
ки до професійної самореалізації у позааудиторній діяльності; характеристи-
ка принципів професійного становлення майбутнього вчителя математики; 
опис структурних і функціональних компонентів моделі. 

Класичним є тлумачення поняття „модель" як уявно чи матеріально реалі-
зованої системи, яка адекватно відображає чи відтворює предмет досліджен-
ня, здатна замінити його такою мірою, що її вивчення дозволяє нам одержати 
нову інформацію про цей предмет [1, с. 51; 2, с. 19]. 

В.В.Ягупов зазначає, що „модель - це знакова система, за допомогою 
якої можна відтворити дидактичний процес як предмет дослідження, показа-' 
ти в цілісності його структуру, функціонування і зберегти цю цілісність на всіх 
етапах дослідження" [3, с. 31]. 

Питанням моделювання педагогічних процесів, дослідженню можливостей 
моделювання як методу аналізу й синтезу педагогічних систем присвячені 
наукові праці С. І. Архангельського, Ю. К. Бабанського, В. П. Безпалька, 
В. В. Докучаєвої, 0. В. Кпименюк, 0. 0. Калити, Є. Л. Бережної, Н. В. Кузьміної, 



В. 0. Штоффа, В. В. Ягупова та ін„ у яких підкреслюється важливість 
ристання методу моделювання в педагогіці та обґрунтовуються зап 
ходи до побудови педагогічних моделей. 

Моделювання можна розглядати як один із етапів проектування та,Ч 
гальнюючи його функції, розглядати моделювання як: дослідницьку мат 
визначенні стратегії' інноваційних перетворень; засіб оперування з об'єк 
стосовно яких знання не представлені в повному обсязі. 

Н. В. Гарашкіна вважає, що логіка проектування системи npod 
підготовки майбутнього фахівця включає такі етапи: вивчення змісту і 
сійної діяльності та професійної компетентності вчителя; формулювання І 
визначення мети; конкретизація завдань, які необхідно вирішити для | 
ції формування професійної готовності; визначення умов та засо 
досягнення мети; узагальнення результатів реалізації в публікаціях: 
мах, методичних рекомендаціях та ін. [4]. 

За визначенням Н. В. Кузьміної, „дидактичне моделювання - це < 
дій, яка забезпечує адекватне засвоєння (розуміння) модельованих і 
востей, зв'язків і відношень пізнавального перетворюваного об'єкта (п 
ного чи соціокультурного)" [5, с. 67]. 

При розробці моделі підготовки майбутнього вчителя математи 
професійної самореалізації у позааудиторній навчально-виховній дія 
як сукупності певних компонентів ми, насамперед, керувалися таким#і 
мативними документами: кваліфікаційними вимогами до вчителя матм 
ки, обумовленими соціальним замовленням; галузевим стандартен 
освіти за напрямом „Педагогічна освіта"; навчальними планами за і 
альністю ,,6.010100 - Педагогіка і методика середньої освіти: математ 
цільовою комплексною програмою „Вчитель", „Концепцією виховання Д й А 
та молоді в національній системі освіти", „Концепцією громадянського 
виховання особистості в умовах розвитку української державності", 
„Національною доктриною розвитку освіти України у XXI столітті", Законом 
України „Про позашкільну освіту", Законом України „Про професійний роз-
виток працівників". 

На рис. 1 нами схематично подана модель підготовки майбутнього вчи-
теля математики до професійної самореалізації у позааудиторній иавчально-
виховній діяльності (елементи, етапи процесу підготовки, їх в з а є м о з в ' я з о к та 
особливості проектування змісту позааудиторної роботи), здійснена на основі 
принципів системності та цілісності. 

Відповідно до мети професійної підготовки вчителя математики у поза-
аудиторній навчально-виховній діяльності професійне становлення майбут-
нього фахівця має базуватися на певних принципах. 

Принцип взаємозв'язку навчання, виховання, розвитку. Цей принци 



Рис. 1. Модель підготовки майбутнього вчителя математики до професійної самореалізації 
у позааудиторній навчально-виховній діяльності 



реалізує ідею цілісності навчально-виховного процесу в аудиторний та поза-
аудиторний час, встановлює суттєві взаємозв'язки в розвитку та формуванні 
особистості, реалізація яких допомагає досягати високих результатів v 
навчанні, вихованні та професійній діяльності. 

Принцип професійно-педагогічної спрямованості, який характеризуєть-
ся свідомим вибором професійної діяльності відповідно до власних мотивів 
та потреб. 

Принцип неперервності професійного розвитку відображає актуальне 
завдання сучасної професійної підготовки та взаємозв'язок з принципом 
„неперервна освіта протягом життя". 

Принцип самоорганізації', який полягає у здатності організовувати влас-
ну діяльність та розробляти програму особистісного і професійного розвитку. 

Принцип особистісного, професійного зростання реалізується на основі 
сформованої системи професійно-ціннісних орієнтацій та гуманістичної спря-
мованості професії вчителя. 

Принцип рефлексивної позиції передбачає свідоме відношення людини 
до своїх знань, умінь, навичок, поведінки та вчинків на основі самооцінки та 
самоаналізу здійснювати саморегуляцію своєї поведінки та діяльності. ^ 

Застосування факторно-аналітичного підходу у дослідженні педагог^ 
них умов професійного становлення майбутнього вчителя математики у поза*; 
аудиторній навапьно-виховній діяльності дозволило визначити такі їх гругор 
організаційно-педагогічні, психолого-педагогічні методичні, індивідуальну* 
творчі, особистісно-ціннісні, рефлексивні. 

Наступним етапом проектування моделі професійної підготовки май-
бутнього вчителя математики у позааудиторній діяльності є визначений 
структурних компонентів, до яких ми відносимо: цілемотиваційний, інфор-
маційно-стимулюючий, діяльнісний, емоційно-ціннісний, оцінно-рефлек-
сивний. 

Цілемотиваційний компонент характеризується необхідністю формуван-
ня у майбутніх учителів математики потреби у позааудиторній навчально-
виховній діяльності й мотивів професійного становлення. Він визначає наяв-
ність у студента потреби у саморозвитку, тобто спонукає його до самозмін в 
особистісному зростанні, внаслідок чого майбутній учитель математики стає 
суб'єктом життєдіяльності. 

Інформаційно-стимулюючий компонент включає в себе сукупність 
фахових, психолого-педагогічних, методичних, дидактичних та технологіч-
них знань, а також знання методики проведення позааудиторної навчально-
виховної діяльності, необхідних для здійснення професійної діяльності. 

Діяльнісний компонент характеризується наявністю професійних умінь і 
навичок для успішної практичної діяльності та ціннісної орієнтації у навчаль-; 



но-виховному середовищі. Серед умінь, необхідних для здійснення професій-
ної діяльності ми визначаємо: гностичні, комунікативні, конструктивно-про-
ектувальні, організаційні, аналітичні, творчі, дидактичні. 

Емоційно-ціннісний компонент професійної підготовки у позааудиторній 
навчально-виховній діяльності передбачає цілеспрямоване формування в 
студентів системи значущих для особистості ціннісних орієнтацій та розвиток 
їх емоційно-вольово? сфери, відображених у змісті позааудиторної діяльності 
та реалізованих на етапі професійного навчання студентів у вищому навчаль-
ному закладі. 

Оцінно-рефлексивний компонент професійної підготовки студентів 
передбачає контроль, самоконтроль, оцінку, самооцінку здійсненої діяльності 
з метою фіксації її результатів та подальшою переоцінкою; знаходження та 
розуміння власних помилок та здатність їх усувати; здатність використовува-
ти результати, отримані у ході позааудиторної роботи у професійній сфері з 
метою подальшого самовдосконалення та самореалізації. 

У межах системного підходу важливою умовою функціонування побудо-
ваної моделі є визначення функцій між її структурними елементами. Тому 
необхідними складовими моделі професійної підготовки майбутнього вчите-
ля математики у позааудиторній навчально-виховній діяльності є функціо-
нальні компоненти, які розкривають зміст та значення професійного станов-
лення фахівця і визначаються об'єктивною потребою, закріплюються та реа-
лізуються на основі норм і стандартів. 

На основі аналізу наукових досліджень В. С. Безрукової [6], 
В. І. Генецинського [7], 0. Е, Коваленко [8], Н. В. Кузьміної [5] та інших нами 
було визначено функціональні компоненти моделі професійної підготовки 
майбутнього вчителя математики у позааудиторній діяльності. 

Організаційно-координуючий компонент спрямовує діяльність студентів 
на усвідомлене вивчення навчальних предметів, методики викладання фахо-
вих дисциплін, а також необхідність вивчення спеціальних, факультативних, 
дистанційних курсів. 

Пізнавально-орієнтаційний компонент визначається спрямованістю сту-
дентів на оволодіння фундаментальними знаннями основ наукової теорії, 
знаннями форм, методів, засобів позааудиторної діяльності й на цій основі 
формування дидактичних умінь і навичок, наукового світогляду; оволодінням 
змістово-процесуальними та організаційно-методичними основами діяльнос-
ті педагога в школі. 

Розвивально-актуалізуючий компонент передбачає розвиток теоретич-
ного мислення в процесі розв'язування навчально-професійних, науково-
дослідницьких завдань шляхом актуалізації змістово-теоретичних дій під час 
позааудиторної роботи. 



Мобілізаційно-стимулюючий компонент характеризується здатністк 
майбутнього педагога стимулювати пізнавальний інтерес учнів до вивченні 
математики шляхом мобілізації своїх внутрішніх ресурсів з метою підвищенні 
ефективності навчальної, виховної діяльності. 

Комунікативно-виховний компонент сприяє розвитку професійної куль-
тури, поведінки, професійно значущих якостей, ціннісно-нормативної систе-
ми майбутнього вчителя математики, мотивів позааудиторної та майбутньої 
професійної діяльності, передбачає дотримання норм професійної етики та 
педагогічного такту, вміння встановлювати доброзичливі стосунки в колекти-
ві, створювати позитивну атмосферу. 

Проективно-конструктивний компонент характеризується здатністю 
майбутнього вчителя проектувати власну позааудиторну діяльність, визнача-
ти порядок дій, тривалість їх виконання та прогнозувати попередні результа-
ти, будувати „траєкторію власного саморозвитку". 

Дослідно-прогностичний компонент реалізується з метою пошуку, отри-
мання, аналізу та узагальнення наукової інформації, використання наукових 
підходів до вивчення навчальної теорії як з циклу природничо-математичних 
дисциплін, суспільно-гуманітарних, так і методики організації позааудиторної 
роботи. 

Контрольно-оцінний компонент передбачає контроль, самоконтроль, 
рефлексивну оцінку, самооцінку здійсненої діяльності в аудиторний та поза-
удиторний час; прагнення і вміння вивчати значущість своїх ідей, результатів 
професійної діяльності, її ефективності та доцільності; здатність визначати 
систему подальших дій. 

Експериментальна технологія підготовки майбутнього вчителя матема-
тики до професійного становлення у позааудиторній навчально-виховній 
діяльності передбачає реалізацію моделі підготовки майбутнього педагога до 
професійної самореалізації та сукупності визначених педагогічних умов. Ця 
технологія побудована на основній аксіомі проектування педагогічної техно-
логії та включає такі етапи: організаційно-підготовчий, цільовий, змістовий, 
процесуально-діяльнісний та контрольно-узагапьнюючий. 

Для визначення позитивної динаміки у формуванні готовності до про-
фесійної самореалізації майбутніх учителів математики, ефективності функ-
ціонування розробленої моделі, нами виділені критерії (спонукально-цінніс-
ний, когнітивний, праксеологічний, творчо-продуктивний, психотехнічний) та 
рівні готовності (фрагментарно-емпіричний, репродуктивний, системно-
діяльнісний, творчий). 

Отже, професійна підготовка майбутнього вчителя математики у позаау-
диторній навчально-виховній діяльності розглядається як компонентно-
структурна динамічна система, яка може змінюватися під впливом інтегра-



тивних перетворень у суспільстві та внаслідок створення відповідних педаго-
гічних умов. 
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