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ПСИХОЛОГIЧНI ОСОБЛИВОСТI
ДИНАМIКИ ПРОФЕСIЙНОЇ САМОСВIДОМОСТI

МАЙБУТНIХ ВЧИТЕЛIВ МАТЕМАТИКИ
У ПРОЦЕСI НАВЧАЛЬНОЇ ДIЯЛЬНОСТI

Дане дослiдження присвячене вивченню психологiчних особливостей динамiки профе-
сiйної самосвiдомостi майбутнього вчителя математики у процесi навчальної дiяльностi,
проводиться емпiрична перевiрка ефективностi запропонованого розвивального впливу на
професiйну самосвiдомiсть майбутнього вчителя математики.

Ключовi слова: навчальна дiяльнiсть, професiйна самосвiдомiсть, майбутнiй вчи-
тель, педагогiчний вищий навчальний заклад, розвивальний вплив, словник самоописiв,
контент-аналiз, достовiрна розбiжнiсть, експеримент.

Вступ
Постановка проблеми. У теоретичному та прикладному аспектах висо-

корозвинена професiйна самосвiдомiсть виступає запорукою успiшностi про-
фесiйної дiяльностi людини, її особистiсно-професiйного зростання та задово-
леностi власною професiєю. Як наслiдок, випускнику педагогiчного ВНЗ має
бути притаманна розвинена, диференцiйована професiйна педагогiчна само-
свiдомiсть, зрiле та виважене бачення самого себе як майбутнього фахiвця. В
той же час, проблема з’ясування динамiки становлення професiйної самосвi-
домостi майбутнього вчителя, в тому числi майбутнього вчителя математики
у процесi навчальної дiяльностi у сучаснiй український психологiї залишає-
ться недостатньо розкритою.

Мета дослiдження – визначення динамiки професiйної самосвiдомостi
майбутнього вчителя математики у процесi навчальної дiяльностi.

Задачi дослiдження:
– уточнити поняття «професiйна самосвiдомiсть педагога»;
– виявити динамiку професiйної самосвiдомостi у процесi навчальної дiяль-
ностi у звичайних умовах та при навчаннi iз розвивальним впливом;
– з’ясувати результативнiсть запропонованого розвивального впливу на про-
фесiйну самосвiдомiсть майбутнього вчителя у процесi навчальної дiяльностi.
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Об’єкт дослiдження – професiйна самосвiдомiсть майбутнього педагога.
Предмет дослiдження – динамiка професiйної самосвiдомостi майбутньо-

го вчителя математики у процесi навчальної дiяльностi.
Експериментальною базою нашого дослiдження став фiзико-математич-

ний факультет Державного вищого навчального закладу «Донбаський дер-
жавний педагогiчний унiверситет». Дослiдження проводилося з майбутнiми
вчителями математики та основ iнформатики. Експериментальне вивчення
динамiки професiйної самосвiдомостi майбутнього вчителя в процесi навчаль-
ної дiяльностi проводилося за допомогою методу лонгiтюду. В якостi хара-
ктерних точок процесу професiонального становлення (етапiв професiональ-
ної пiдготовки) використанi другий семестр першого року навчання, другий
семестр третього року навчання та другий семестр п’ятого року навчання.
Вибiр саме цих етапiв навчання у ВНЗ у розглядi процесу динамiки профе-
сiйної самсовiдомостi майбутнього вчителя обумовлений наступними мiрку-
ваннями: перший та п’ятий рiк навчання – стартова та фiнiшна точки педаго-
гiчної системи, мета якої – пiдготовка професiонального педагога. Окрiм того,
в умовах конкретного навчального закладу саме з другого семестру першого
року навчання починається викладання дисциплiн психолого-педагогiчного
циклу та залишається позаду перiод, де психiчне функцiонування особистостi
студента ускладнене адаптацiєю до навчання, до нового соцiального оточення
тощо. Другий семестр третього року навчання – саме той етап навчання, ко-
ли студенти в цiлому закiнчили вивчення дисциплiн психолого-педагогiчного
циклу (окрiм галузевих методик викладання), але ще не мали досвiду пра-
ктичної дiяльностi в якостi вчителя чи вихователя. Данi фактори – засвоєння
бiльшостi дисциплiн психолого-педагогiчного циклу та педагогiчна практи-
ка, є iстотно важливим в системi професiйної пiдготовки студента саме як
майбутнього педагога, тож мають вагомий вплив на становлення i розвиток
професiйної самосвiдомостi майбутнього педагога, є певними визначальними
динамiчними ланками у становленнi його професiйної самосвiдомостi.

Вiдповiдно до задач дослiдження, студентiв було роздiлено на контроль-
нi та експериментальнi групи. До складу контрольних груп входили 23 сту-
денти фiзико-математичного факультету, до складу експериментальних груп
входили 22 студентiв фiзико-математичного факультету. Вiдповiдно, до до-
слiдження було залучено 45 студентiв фiзико-математичного факультету.
Аналiз основних дослiджень i публiкацiй. Самосвiдомiсть людини у

психологiчнiй науцi розглядається як «... усвiдомлення людиною себе як осо-
бистостi, тобто власних рис характеру потенцiйних можливостей, дiй i вчин-
кiв, їх мотивiв i наслiдкiв, своїх фiзичних, iнтелектуальних та моральних яко-
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стей, ставлення до навколишньої дiйсностi та власної дiяльностi» [6, c. 314].
Вiдповiдно, професiйна самосвiдомiсть повинна розглядатися як результат
усвiдомлення людиною своїх професiйно важливих психiчних якостей, рiв-
ня їх розвитку, а також як система поглядiв на свою професiю, її суспiльне
значення тощо.

Професiйне становлення вчителя вiдбувається в процесi його саморозви-
тку, яке в свою чергу тiсно пов’язане з особливостями усвiдомлення вчителем
свого професiйного «Я» [12]. Важливою складовою педагогiчної дiяльностi
вчителя виступає оцiнювання, як фактор управлiння процесом психiчного
розвитку дитини [9]. Оцiночнi еталони, стиль оцiнювання у процесi навчання
i виховання засвоюються дитиною, визначають характер i особливостi його
самооцiнки i є умовою перетворення учня з об’єкту на суб’єкт навчання i
виховання.

В зв’язку з цим, якiсть пiдготовки фахiвця у данiй областi залежить вiд
рiвня розвитку його творчих здiбностей, його здiбностей до гнучкого зверне-
ння до накопиченого педагогiчного досвiду. З даної позицiї, особливо важли-
вим є розвиток iндивiдуальностi, психiчної неповторностi педагога як його
професiйної якостi. Ця обставина призводить до формування у педагога iн-
дивiдуального стиля професiйної дiяльностi – як реакцiї на систему iндивiду-
альних особливостей, що впливають на ефективнiсть професiйної дiяльностi.

Крiм того, в умовах прилюдностi у дiяльностi iндивiда вiдкриваються
два протилежних змiстовних блоки – «власний змiст» та «змiст для оточу-
ючих» [10]. Цей факт має особливе значення для професiйної педагогiчної
дiяльностi, оскiльки вона протiкає саме у присутностi iнших i заздалегiдь
розрахована на сприйняття оточуючими. Вчителя хвилює вiрне оформлен-
ня процесу навчання i виховання у вербальну форму, своєрiдна семантизацiя
[11]. Цей компонент, як постiйно присутнiй у дiяльностi вчителя, виражає за-
лежнiсть вчителя вiд свого власного «Я»-образу i пов’язаного з ним образу
учнiв в цiлому чи окремого учня, що неодмiнно виникає у процесi здiйсне-
ння професiйної дiяльностi, коли вiдбувається перехiд його суб’єктивностi у
iнтерсуб’єктивнiсть.

Ю.Н. Кулюткiним показано, що ефективнiсть керування дiяльнiстю учня
з боку вчителя пов’язана iз здiбнiстю послiдовно усвiдомлювати себе в якостi
суб’єкту дiяльностi у данiй педагогiчнiй ситуацiї [4]. У роботах Н.В. Кузьмi-
ної та її спiвробiтникiв робляться висновки про тiсний взаємозв’язок особли-
востей усвiдомлення власного «Я» iз рiвнем педагогiчної майстерностi [3].
В.Н. Козiєв розглядає професiйну самосвiдомiсть вчителя як систему усвi-
домлених вчителем власних якостей, що є значимими для педагогiчної дiяль-
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ностi: «Я»-актуальне (оцiнка себе вчителем у даний час), «Я»-ретроспективне
(оцiнювання себе вчителем по вiдношенню до початку педагогiчної дiяльно-
стi), «Я»-iдеальне (яким би вчитель хотiв стати), «Я»-рефлексивне (погляд
вчителя на оцiнювання його колегами та учнями). Автор наголошує на не-
обхiдностi цiлеспрямованого формування професiональної самосвiдомостi пе-
дагога як певної системи цiннiсних орiєнтацiй [2, с. 78].

В.Ф. Сафiн вважає, що однiєю з умов пiдготовки вчителя як суб’єкту
педагогiчної дiяльностi можуть бути спецiальнi вправи з метою монiторiнга
рiвня сформованостi пiдструктур педагогiчних здiбностей та якостей особи-
стостi через самооцiнку студентами своїх життєвих планiв, рис характеру,
знань, вмiнь та можливостей [8].

М.В. Агуловим в рамках виконаного ним дисертацiйного дослiдження
встановлено, що центральним системоутворюючим чинником динамiки суб’є-
ктностi майбутнього педагога в процесi навчальної дiяльностi виступає iнте-
гральний показник професiйної самосвiдомостi – загальна довжина словника
самоописiв майбутнiми педагогами свого професiйного «Я» [1, c. 188].

Основна частина
Студенти як контрольної, так i експериментальної груп займалися у ВНЗ

за державними програмами i навчалися звичайними методами, що включа-
ють вiдвiдування лекцiй, практичних i семiнарських занять, виконання кур-
сових робiт, проходження педагогiчних практик рiзних видiв, складання iспи-
тiв, залiкiв тощо. На першому роцi свого навчання студенти представленi
лише у складi контрольної групи, оскiльки вони тiльки розпочали вивчення
предметiв психолого-педагогiчного циклу, отже ще мають слабку теоретичну
базу для розвитку суб’єктностi майбутнього педагога. Отже, данi що отри-
манi в ходi застосування психодiагностичної програми для студентiв першого
курсу, ми використовуємо лише як певну точку вiдлiку та мiрило для опису
i порiвняння iз результатами, що будуть отриманi при дiагностицi основних
динамiчних особливостей професiйної самосвiдомостi даних студентiв на тре-
тьому та п’ятому роцi навчання у звичайних умовах, оскiльки розвивальна
програма для них не застосовується.

Зi студентами експериментальної груп, крiм звичайного навчання, про-
водилася спецiально органiзована корекцiйна робота протягом одного року
навчання (вiдповiдно, третiй та п’ятий рiк навчання). Застосовувалися як
груповi, так i iндивiдуальнi форми роботи у межах становлення i розвитку
суб’єктностi iз використанням розвивальної програми, адекватної метi i за-
дачам роботи.
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Для студентiв контрольної та експериментальної групи нами проводило-
ся спiвставлення середнiх значень показникiв професiйної самосвiдомостi на
третьому роцi навчання до експерименту (з метою встановлення вiдсутно-
стi принципових вiдмiнностей), аналогiчно пiсля експерименту, проводилося
порiвняння середнiх значень показникiв професiйної самосвiдомостi майбу-
тнього педагога для представникiв контрольної груп до експерименту (тре-
тiй рiк навчання) та пiсля нього (п’ятий рiк навчання) (з метою з’ясування
динамiки змiнення показникiв суб’єктностi у звичайних умовах навчання), i,
вiдповiдно, на рiвнi експериментальної групи до експерименту(третiй рiк на-
вчання) та пiсля нього (п’ятий рiк навчання) (з метою з’ясування динамiки
показникiв професiйної самосвiдомостi в умовах навчання iз розвивальним
впливом).

Наприкiнцi експерименту ми проводили спiвставлення середнiх значень
показникiв професiйної самосвiдомостi студентiв контрольної та експеримен-
тальної групи (п’ятий рiк навчання) з метою з’ясування вiдмiнностей у дина-
мiцi розвитку професiйної самосвiдомостi у звичайних у умовах та в умовах
застосування спецiально органiзованої розвивальної роботи над професiйної
самосвiдомостi, одночасно перевiряючи таким чином ефективнiсть запропо-
нованої програми розвитку професiйної самосвiдомостi майбутнього вчителя
математики у процесi навчальної дiяльностi у ВНЗ.

Для експериментального визначення змiсту професiйної самосвiдомостi
майбутнiх вчителiв трудового навчання та обслуговуючої працi, математики
та фiзики, нами був використаний метод вiльного самоопису. Вперше цей ме-
тод, розроблений М. Куном та Т. Макпартлендом у 1953 роцi, модифiкував та
застосував для дослiджень особливостей образу-«Я» студентiв, школярiв та
молодих робiтникiв Ф. Патакi, якiй стверджував, що даний метод виявився
адекватним iнструментом для вивчення формування самосвiдомостi та со-
цiальної iдентичностi [5, с. 51]. Як ми вже казали вище, В.П. Саврасовим
даний метод був успiшно використаний для вивчення особливостей розвитку
професiйної самосвiдомостi майбутнього вчителя [7, c. 46-58].

У вiдповiдностi з сутнiстю методу вiльного самоопису студентам на пер-
шому третьому та п’ятому роцi фiзико-математичного педагогiчного унiвер-
ситету було запропоновано у письмовiй формi висказати судження про свої
професiйно значимi якостi, тобто вказати тi якостi власної особистостi, якi
впливають на успiх в подальшiй самостiйної професiйнiй дiяльностi. Єдиним
методом, який дозволяє зробити змiстовний аналiз такого роду матерiалу з
метою статистичного представлення результатiв є метод контент-аналiзу.
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Отриманi в ходi експериментального дослiдження тексти самоописiв май-
бутнiми вчителями особливостей i властивостей свого професiйного «Я» бу-
ли пiдданi обробцi за допомогою методу контент-аналiзу. Як одиницi ана-
лiзу виступали тi властивостi особистостi, якi вказувалися як iстотно ва-
жливi для професiйно-педагогiчної дiяльностi. Спираючись на уявлення про
те, що в професiйнiй самосвiдомостi вiдображаються властивостi вчителя як
суб’єкта управлiння педагогiчним процесом, як початкова система катего-
рiй контент-аналiзу матерiалiв самоописiв нами використовувалася система
основних функцiй управлiння, до яких звичайно вiдносять: формування ме-
ти, iнформацiйний пошук, прогнозування, ухвалення рiшення, органiзацiя
виконання, комунiкацiї, контроль i оцiнка результатiв. Функцiя корекцiї не
включалася до складу категорiй аналiзу, оскiльки на етапi регулювання пред-
ставленi всi стадiї управлiння, якi виступають як засiб регулювання. При
формулюваннi правил кодування одиниць аналiзу ми спиралися на погляди
В.А. Якунiна, який працює над реалiзацiєю системного пiдходу до вивчення
процесу навчання i виховання з позицiй теорiї управлiння, сутностi основних
функцiй управлiння.

Таким чином, в процесi обробки текстiв самоописiв майбутнiми вчителями
свого професiйного «Я» початкова система категорiй аналiзу, сформована на
основi функцiонального складу управлiння, була модифiкована вiдповiдно до
специфiки професiйної педагогiчної самосвiдомостi i в остаточному варiантi
включала десять категорiй аналiзу:

«особливостi iнформацiйного пошуку», «iнформацiйний тезаурус»,
«мета», «здiбнiсть до прогнозування i створення мети»,
«особливостi ухвалення педагогiчного рiшення»,
«особливостi самоконтролю i самооцiнювання»,
«органiзаторськi здiбностi», «особливостi самоорганiзацiї»,
«особливостi виконавської дiяльностi», «надiйнiсть, стабiльнiсть».

В процесi порiвняння середнiх значень показникiв розвитку професiй-
ної самосвiдомостi представникiв контрольної та експериментальної групи до
експерименту, нами не зафiксовано статистично достовiрних розбiжностей
мiж середнiми значеннями показникiв представленостi компонент самосвi-
домостi студентiв-педагогiв для контрольної та експериментальної груп до
експерименту, вони вiдповiдають критерiю однорiдностi, що дає нам змогу в
подальшому здiйснювати психологiчний експеримент, спрямований на спiв-
ставлення процесу розвитку професiйної самосвiдомостi в умовах традицiйної
навчальної дiяльностi студентiв ВНЗ та за умови їх навчання iз спецiально
органiзованим розвивальним впливом на професiйну самосвiдомiсть.
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З третього по п’ятий курс при навчаннi у звичайних умовах нами не
виявлено достовiрних розбiжностей по показниках представленостi в само-
свiдомостi елементiв iнформацiйного пошуку; особливостей, якi пов’язанi з
володiнням сукупнiстю знань; особливостей оцiнювання; власних особливо-
стей, пов’язаних зi здатнiстю виявляти й враховувати в дiяльностi значимi
якостi власного «Я»; здатнiсть до прогнозування та цiлеутворення; а також
професiйно значимих цiлей не виявлено.

З третього по п’ятий курс при навчаннi iз розвивальним впливом, зафi-
ксовано статистично достовiрнi розбiжностi в бiк зростання за показниками
представленостi в професiйнiй самосвiдомостi елементiв особливостей iнфор-
мацiйного пошуку ( t = 1, 99 ); особливостей спiлкування ( t = 2, 13 ); осо-
бливостей самоорганiзацiї ( t = 3, 03 ); особливостей виконавської дiяльностi
( t = 2, 56 ); метi ( t = 4, 42 ); середньої довжини словника ( t = 2, 37 ) вiд тре-
тього до п’ятого року навчання в умовах спецiально органiзованого навчання
iз розвивальним впливом.

Табл. 1: Кiлькiсна представленiсть компонентiв професiйної самосвiдомостi в самоописах
студентiв контрольних та експериментальних груп пiсля експерименту

№ Компоненти
структури

Середня кiлькiсть
використаних понять словника

Значення
t-критерiю

самосвiдомостi експериментальна
група пiсля
експерименту

контрольна
група пiсля
експерименту

1. Особливостi iнформацiйного
пошуку

0,55 0,22 2,11*

2. Iнформацiйний тезаурус 0,55 0,30 1,52
3. Особливостi контролю i оцiнки 0,72 0,60 0,66
4. Особливостi самоконтролю i

самооцiнки
0,72 0,40 1,57

5. Здатнiсть до цiлеутворення та
прогнозування

0,68 0,63 0,29

6. Особливостi прийняття рiшень 1,53 1,56 -0,07
7. Особливостi спiлкування 1,92 0,60 1,51
8. Особливостi самоорганiзацiї 0,93 0,74 0,76
9. Органiзаторськi здiбностi 0,93 0,52 2,13*
10. Особливостi виконавської

дiяльностi
0,87 0,59 1,34

11. Надiйнiсть, стабiльнiсть 1,17 1,11 0,23
12. Мета 0,89 0,22 4,37**
13. Середня довжина словника 10,53 7,6 3,3**

Позначкою * (**) нами вiдмiченi значення t -критерiю для p < 0, 05 ( p < 0, 01 )
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У процесi порiвняльного аналiзу значень показникiв професiйної самосвi-
домостi при звичайному навчаннi та при навчаннi iз розвивальним впливом,
зафiксовано наступнi розбiжностi, що представленi у Таблицi 1.

Як можна бачити, не виявлено статистично достовiрних розбiжностей
мiж середнiми значеннями наступних показникiв професiйної самосвiдомо-
стi студентiв контрольних та експериментальних груп: iнформацiйний тезау-
рус; особливостi контролю i оцiнки; особливостi самоконтролю i самооцiнки;
здатнiсть до цiлеутворення та прогнозування; особливостi прийняття педаго-
гiчних рiшень; особливостi спiлкування; особливостi самоорганiзацiї; особли-
востi виконавської дiяльностi; надiйнiсть, стабiльнiсть не виявлено.

Зафiксоване статистично достовiрне зростання за показниками представ-
леностi в професiйнiй самосвiдомостi студентiв експериментальних груп п’я-
того курсу особливостей iнформацiйного пошуку ( t = 2, 11 ); органiзатор-
ських здiбностей ( t = 2, 13 ); мети ( t = 4, 37 ); середньої довжини словника
( t = 3, 3 ).

Отриманi данi свiдчать про позитивний вплив розвивальної програми на
професiйну самосвiдомiсть як складову суб’єктностi майбутнього вчителя в
процесi навчальної дiяльностi.

Слiд також звернути увагу на той факт, що компонент загальної довжини
словника – iнтегральний показник професiйної самосвiдомостi, для студентiв
достовiрно в бiк зростання вiдрiзняється у експериментальних групах вiд кон-
трольних.

Висновки
Пiдводячи пiдсумки дослiдження, можна сказати наступне:
1) метод самоопису з подальшим контент-аналiзом дозволив нам про-

стежити динамiку професiйної самосвiдомостi для студентiв вiд третього та
п’ятого курсу в умовах дiї програми розвитку суб’єктностi майбутнього вчи-
теля в процесi навчальної дiяльностi та порiвняти її з динамiкою в умовах
звичайного навчання;

2) закономiрне зростання довжини словника самоописiв для студентiв
експериментальних груп свiдчить про закономiрне зростання диференцiйо-
ваностi професiйної самосвiдомостi майбутнього вчителя в процесi його про-
фесiйної пiдготовки в педагогiчному вузi в умовах дiї спецiальної програми;

3) разом з статистично достовiрним зростанням iнтегрального показни-
ку професiйної самосвiдомостi, значна частина її компонент теж статистично
достовiрно зростає;
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4) не вiдмiчено у ходi аналiзу розбiжностей за середнiми значеннями
показникiв структури свiдомостi вiд’ємних значень t -критерiю, що свiдчить
про вiдсутнiсть будь-якої тенденцiї спаду значень за усiма показниками про-
фесiйної самосвiдомостi для студентiв експериментальних груп у порiвняннi
з контрольними у процесi навчання;

5) в ходi навчальної дiяльностi iз впровадженням спецiальної програми
розвитку суб’єктностi майбутнiх педагогiв в цiлому мають мiсце статистично
достовiрнi тенденцiї до зростання як iнтегрального показника професiйної
самосвiдомiсть – загальної довжини словника, так i окремих її частин для
студентiв вiд третього курсу до п’ятого курсу.
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