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Годованюк Тетяна Леонідівна – кандидат педагогічних наук, 
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професор, професор кафедри психології та педагогіки розвитку 

дитини;  

Махомета Тетяна  Миколаївна – кандидат педагогічних наук, 
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 Головуючий (доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 

педагогіки і освітнього менеджменту – Коберник О.  М.):  Шановні члени 

кафедри педагогіки та освітнього менеджменту, запрошені. 

Розпочинаємо засідання фахового семінару кафедри: на порядку 

денному обговорення дисертаційного дослідження  Возносименко Дарії 

Анатоліївни на тему: «Підготовка майбутніх учителів математики до 

забезпечення валеологічного супроводу навчання учнів основної школи» 

на здобуття ступеня вищої освіти доктора філософії зі спеціальності 011 – 

освітні, педагогічні науки.  

Науковий керівник – Годованюк Тетяна Леонідівна – кандидат 

педагогічних наук, доцент, професор кафедри вищої математики та методики 

навчання математики. 



Відповідно до рішення вченої ради Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини (протокол № 9 від 

25.02.2020р.) для проведення попередньої експертизи дисертації та надання 

висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення 

результатів дисертації  Д. А. Возносименко призначено двох рецензентів: 

Іщенко Людмила Валентинівна – доктор педагогічних наук, професор, 

професор кафедри психології та педагогіки розвитку дитини; Махомета 

Тетяна  Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент, декан факультету 

фізики, математики та інформатики, професор кафедри вищої математики та 

методики навчання математики;  

Дисертація виконувалась на кафедрі педагогіки та освітнього 

менеджменту факультету соціальної та психологічної освіти Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Тема дисертації 

затверджена на засіданні Вченої ради Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини (протокол № 8 від 23 лютого 2014 р.). 

Головуючий. Дозвольте ознайомити з біографічними даними Д. А. 

Возносименко. 

Возносименко Дарія Анатоліївна, народилася 9 квітня 1990   року в 

с. Левада, Тальнівського району, Черкаської області. 

У 2007 році закінчила Кобринівський НВК Тальнівського району, 

Черкаської області та вступила до Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини на фізико-математичний факультет. 

У 2011 році завершивши навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

«бакалавр», отримала базову вищу освіту за напрямом підготовки 

«Математика» та здобула кваліфікацію вчителя математики. 

У 2012 році завершивши навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

«спеціаліст», отримала диплом з відзнакою за спеціальністю «Математика» 

та здобула кваліфікацію вчителя математики та інформатики та за освітнім 

ступенем «магістр», отримала диплом з відзнакою за спеціальністю 

«Математика» та здобула кваліфікацію викладача математики.  

З 2011 року – вчитель математики Соколівоцької ЗОШ І-ІІІ ступенів, 

Тальнівського району,  Черкаської області. 

З 2013 року – викладач кафедри вищої математики Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини за сумісництвом. 

З 2014 року – викладач кафедри вищої математики Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 

З 2016 до 2020 року – аспірант кафедри педагогіки та освітнього 

менеджменту Уманського державного педагогічного університету імені 

Павла Тичини. 



З 2017 року і до тепер – викладач кафедри вищої математики та методики 

навчання математики Уманського державного педагогічного університету 

імені Павла Тичини. 

 Головуючий: Для викладу основних положень наукової роботи слово 

надається Возносименко Д. А. 

 Возносименко Д. А.: Шановний головуючий, шановні члени кафедри 

педагогіки та освітнього менеджменту, шановні присутні. 

Вашій увазі пропонуються результати дослідження на тему «Підготовка 

майбутніх учителів математики до забезпечення валеологічного супроводу 

навчання учнів основної школи».  

Одним із провідних напрямів розвитку освіти в Україні є збереження 

здоров'я підростаючого покоління. Формування здоров’я постає як стратегія 

гармонізації фізичного та психічного розвитку особистості для забезпечення 

самореалізації та ефективної адаптації до оточуючого середовища шляхом 

набуття необхідних знань про здоров’я та закріплення навичок здорового 

способу життя. Для її розв’язання необхідно створювати відповідні умови, 

домагатися органічного поєднання освітнього та оздоровчого процесів.  

Означена проблема є досить глобальною та вимагає негайного вирішення, 

оскільки останнім часом відсоток здорових дітей значно зменшується. Згідно 

з науковими дослідженнями, успішні в навчанні діти,  які витрачають багато 

енергії та часу на навчання, частіше хворіють через  слабкі захисні механізмів, 

збільшення хронічних захворювань, зниження рівня збереження і відновлення 

здоров’я.  

Доцільність нашого дослідження підтверджується необхідністю 

розв'язання низки суперечностей, які подано у нашій роботі. Необхідність 

подолання виявлених суперечностей, суттєва практична й теоретична 

значущість вирішення проблеми підготовки майбутніх учителів математики 

до забезпечення валеологічного супроводу навчання учнів, її недостатня 

розробленість в теорії і практиці професійної освіти зумовили вибір теми 

дисертаційного дослідження «Підготовка майбутніх учителів математики 

до забезпечення валеологічного супроводу навчання учнів основної 

школи». 

Мета дослідження – науково обґрунтувати та експериментально 

перевірити ефективність педагогічних умов підготовки майбутніх учителів 

математики до забезпечення валеологічного супроводу навчання учнів 

основної школи. 

Згідно першого завдання нашого дослідження було проаналізовано стан 

розробки проблеми в науковій літературі, розкрито зміст і уточнено сутність 

ключових понять дослідження: 



Так, під «валеологічним супроводом» розуміємо систему валеологічно 

спрямованої професійної діяльності вчителя математики, що забезпечує 

максимально сприятливі умови для підтримання, збереження, зміцнення 

учнями свого здоров’я і здоров’я оточуючих та націлена на розвиток 

здоров’язбережувальної компетентності учнів. 

Під здоров’язбережувальним освітнім середовищем будемо розуміти 

освітнє середовище, що включає в себе валеологічний зміст та різні види 

засобів освіти, які здатні сприяти збереженню та зміцненню здоров’я 

суб’єктів педагогічного процесу і забезпечують продуктивність їх навчально-

пізнавальної діяльності. 

У контексті нашого дослідження готовність майбутніх учителів 

математики до забезпечення валеологічного супроводу навчання учнів 

основної школи розглядаємо, як спрямованість особистості, її ціннісні 

орієнтири та сукупність фахових методичних знань, умінь і навичок, які 

спрямовані на збереження здоров’я підростаючого покоління у процесі 

навчання математики. 

У відповідності другого завдання, у результаті аналізу структури 

готовності встановлено, що готовність студентів до створення і забезпечення 

валеологічного супроводу навчання математики в основній школі, містить у 

своїй структурі три основні компоненти: мотиваційний (ставлення), 

когнітивний (знання), операційно-діяльнісний (уміння й навички). Також 

визначено критерії (мотиваційно-ціннісний, когнітивно-валеологічний, 

діяльнісний) з відповідними показниками готовності майбутніх учителів 

математики до забезпечення валеологічного супроводу навчання учнів та 

рівнями  (високий, достатній, середній, початковий). 

Відповідно до поставленого третього завдання розроблено та 

теоретично обґрунтувано зміст і структуру моделі фахової підготовки 

студентів педагогічних університетів до забезпечення валеологічного 

супроводу навчання математики в школі, яка охоплює (теоретико-

методологічний, змістово-процесуальний, результативний блоки). 

Теоретико-методологічний блок моделі містить мету, завдання, 

принципи, методологічні підходи підготовки майбутніх учителів математики 

до здійснення валеологічного супроводу.  

Змістово-процесуальний блок включає педагогічні умови, зміст 

підготовки, форми та засоби, методи і технології підготовки фахівця. Даний 

блок включає в себе етапи підготовки майбутніх учителів математики до 

здійснення валеологічного супроводу на уроках математики (І – підготовчий, 

ІІ – організаційно -діяльнісний, ІІІ – практико-узагальнювальний.) 



Результативний блок визначає сформованість готовності майбутніх 

учителів математики до забезпечення валеологічного супроводу навчання 

учнів, і відображає компоненти, критерії, рівні: 

 Результатом впровадження в освітній процес розробленої моделі є 

рівень готовності майбутніх учителів математики до забезпечення 

валеологічного супроводу навчання учнів математики. 

Четверте завдання нашого дослідження полягало в  виявленні та 

обґрунтуванні педагогічних умов  фахової підготовки студентів педагогічних 

університетів до забезпечення валеологічного супроводу навчання 

математики в школі, а саме: 

‒ формування позитивної мотивації майбутніх учителів математики до 

здійснення валеологічного супроводу навчання учнів; 

‒ оновлення змісту, форм та методів фахової підготовки майбутніх 

учителів математики, що сприяє формуванню у студентів валеологічної 

компетентності; 

‒ набуття майбутніми учителями математики досвіду використання та 

удосконалення методичного забезпечення здійснення валеологічного 

супроводу освітнього процесу. 

У процесі реалізації першої педагогічної умови формування професійних 

мотивів має здійснюватися через усвідомлення студентами важливості 

майбутньої професійної діяльності та необхідності збагачення власного 

досвіду відповідно до вимог і функцій цієї діяльності. 

У контексті нашого дослідження вважаємо, що мотивами формування 

позитивної мотивації майбутніх учителів математики до здійснення 

валеологічного супроводу навчання учнів можуть стати, зокрема, 

усвідомлена потреба в необхідності створення здоров’язбережувального 

освітнього середовища навчання математики та розуміння ними 

особливостей формування здоров’язбережувальної компететності учнів. 

Тому, дану умову варто розглядати в розрізі двох підумов, що забезпечують 

її реалізацію: 

– усвідомлення майбутніми вчителями математики необхідності 

створення здоров’язбережувального освітнього середовища навчання 

математики в школі; 

– розуміння студентами особливостей впровадження компетентнісного 

підходу до навчання в школі та формування здоров’язбережувальної 

компетентності учнів. 

Зокрема, реалізація 2 підумови має здійснюватися у два етапи – на 

підготовчому (теоретичному) та практичному.  



Реалізація другої педагогічної умови здійснюється шляхом: 

використання активних та інтерактивних форм аудиторної та позааудиторної 

роботи; ефективної організації самостійної, та науково-дослідницької роботи 

студентів.  

Однією з форм організації та проведення  позаудиторних  занять, що 

забезпечують ефективнність підготовки майбутніх учителів математики до 

забезпечення валеологічного супроводу навчання учнів є навчальні тренінги. 

Заняття у формі тренінгу сприяють підвищенню пізнавальної активності 

студентів, формуванню здоров’язбережувальної компетентності, розвитку в 

них творчого мислення та креативності в процесі виконання завдань. Як 

приклад, у роботі наведено розроблений нами тренінг «Ми за здоровий 

спосіб життя очима математики» метою якого є:  

‒ розширити та поглибити знання студентів про здоров’я, здоровий 

спосіб життя та фактори, що впливають на формування здоров’я;  

‒ формувати у студентів розуміння важливості здоров’я, складності 

його досягнення та збереження, а також відповідальності за збереження 

здоров’я учнівської молоді;  

‒ продемонструвати можливості здоров’язбереження засобами 

математики; 

‒ розвивати в майбутніх учителів математики вміння та навички 

формування здорового способу життя у підростаючого покоління.  

Реалізація третьої умови відбувається завдяки ознайомленню студентів із 

навчально-методичними посібниками та іншою навчально-методичною та 

фаховою літературою, а також  створення студентами навчально-методичних 

матеріалів   та розробки навчальних проєктів. Так, під час  роботи наукового 

гуртка «Елементи валеології у ШКМ», студенти, виконують навчальні 

проєкти, приклад якого наведено на слайді, що передбачали розробку 

навчально-методичних матеріалів, які в подальшому вони зможуть 

використовувати у своїй майбутній професійній діяльності. 

Під час реалізації третьої педагогічної умови, було також створено:  

‒ навчально-методичний посібник «Елементи валеології у ШКМ»; 

‒ електронний посібник «Збірник задач з математики 

валеологічного спрямування для учнів 5-9 класів». 

Зазначені посібники було впроваджено в освітній процес підготовки 

майбутніх учителів математики під час педагогічного експерименту, вони 

отримали схвальні відгуки та сприяли ефективній підготовці майбутніх 

учителів математики до забезпечення валеологічного супроводу навчання 

учнів. 



Педагогічний експеримент було проведено з метою перевірки 

ефективності педагогічних умов фахової підготовки майбутніх учителів 

математики до забезпечення валеологічного супроводу навчання учнів 

математики в основній школі. Він включав 3 етапи: 

– Констатувальний експеримент   

– Пошуковий експеримент   

– Формувальний експеримент  

Експериментальне впровадження педагогічних умов фахової підготовки 

студентів педагогічних університетів до забезпечення валеологічного 

супроводу навчання математики здійснювалося у чотирьох педагогічних 

ЗВО, а саме: Вінницькому  державному педагогічному університеті імені 

М. Коцюбинського; Полтавському державному  педагогічному університеті 

імені В. Г. Короленка; Бердянському державному педагогічному 

університеті; Уманському державному педагогічному університеті  імені 

Павла Тичини . 

Результати експерименту показали, що завдяки реалізації визначених 

педагогічних умов та впровадженню авторської моделі підготовки майбутніх 

учителів математики до забезпечення валеологічного супроводу навчання 

учнів рівень сформованості готовності майбутніх учителів математики до 

забезпечення валеологічного супроводу навчання учнів у експериментальних 

групах значно підвищився у порівнянні зі студентами контрольних груп.. 

Так, в експериментальних групах після проведення формувального 

експерименту високий рівень сформованості готовності у студентів зріс на 

18,9%; достатній – на 20,8%; середній зменшився на 11,7%; початковий 

відповідно зменшився на 28,4%. 

– Експериментальне впровадження в освітній процес педагогічних умов 

фахової підготовки майбутніх учителів математики до забезпечення 

валеологічного супроводу навчання учнів підтвердило ефективність їх 

впливу на формування готовності майбутніх учителів математики до 

професійної діяльності.  

– Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів окресленої 

проблеми. 

– Перспективи подальших наукових розвідок вбачаємо у вивченні та 

обґрунтуванні проблеми створення здоровʼязбережувального середовища 

закладів загальної середньої освіти, у підготовці вчителів-практиків до 

забезпечення валеологічного супроводу в системі післядипломної освіти та 

вдосконаленні шляхів самоосвіти педагогів у визначеному напрямі. 

Дякую за увагу! 

Головуючий: Які будуть запитання до Дарії Анатоліївни? 



Бялик О. В. - доктор педагогічних наук, професор: Значну увагу у 

своїй роботі Ви приділяєте аналізу базових понять дослідження. Чи даєте Ви 

авторське бачення розуміння сутності поняття «Професійна підготовка 

майбутніх учителів математики до забезпечення валеологічного супроводу 

навчання»?  

Возносименко Д. А. Дякую за запитання. Так, ми розглядаємо сутність 

поняття професійна підготовка майбутніх учителів математики до 

забезпечення валеологічного супроводу навчання. У контексті нашого 

дослідження професійну підготовку майбутніх учителів математики до 

забезпечення валеологічного супроводу навчання учнів розглядаємо як 

цілісний, методологічно обґрунтований процес спрямований на формування 

позитивної мотивації, теоретичних і методичних знань, навичок та вмінь 

необхідних для виконання майбутньої професійної діяльності, пов’язаної із 

збереженням та зміцненням здоров’я підростаючого покоління, формуванням 

в учнів здорового способу життя. 

 Осадченко І. І. − доктор педагогічних наук, професор: Вкажіть, 

методологічні підходи, які лежать в основі побудови авторської моделі 

фахової підготовки майбутніх учителів математики до валеологічного 

супроводу навчання.  

Возносименко Д. А. Дякую за запитання. В основі побудови моделі 

фахової підготовки майбутніх учителів математики до валеологічного 

супроводу навчання учнів лежать такі методологічні підходи: системний, 

аксіологічний, культурологічний, діяльнісний, індивідуальний, 

валеологічний, компетентнісний. 

Кірдан О. Л. − доктор педагогічних наук, доцент: Реалізацію яких 

складових, на Вашу думку, має забезпечувати компетентнісний підхід у 

системі роботи вчителя математики з формування здоров’язбережувальної 

компетентності учнів? 

Возносименко Д. А. Дякую за запитання. Компетентнісний підхід у 

системі роботи вчителя математики забезпечує реалізацію таких складових: 

 інформативної – оволодіння учнями основними уявленнями про 

здоров’я, його зв’язки з довкіллям, правила збереження і зміцнення власного 

здоров’я, правила здорового способу життя; 

діяльнісної – засвоєння знань та формування умінь і навичок із 

здоров’язбереження, подальше їх удосконалення, набуття досвіду ведення 

здорового способу життя, розвиток активної мотивації дбайливого ставлення 

до власного здоров’я, удосконалення фізичної, соціальної, духовної і 

психічної складових здоров’я. 



Ткачук Л.В. − кандидат педагогічних наук, доцент: Що Ви розумієте 

під педагогічними умовами фахової підготовки майбутніх учителів 

математики до забезпечення валеологічного супроводу навчання учнів 

основної школи?  

Возносименко Д. А. Дякую за запитання. У контексті нашого 

дослідження під педагогічними умовами фахової підготовки майбутніх 

учителів математики до забезпечення валеологічного супроводу навчання 

учнів основної школи будемо розуміти сукупність взаємопов’язаних 

обставин та особливостей функціонування освітнього середовища, які 

впливають на розвиток професійних якостей майбутнього вчителя 

математики, забезпечують результативність його фахової підготовки та 

формують готовність до здійснення валеологічного супроводу навчання 

математики учнів основної школи.  

Гагарін М. І. – кандидат педагогічних наук, доцент: У контексті 

реалізації другої підумови (перша педагогічна умова), а саме: розуміння 

студентами особливостей впровадження компетентнісного підходу до 

навчання в школі та формування здоров’язбережувальної компетентності 

учнів, ви пропонуєте підготовку студентів здійснювати на двох етапах. В 

чому полягає їх особливість?  

Возносименко Д. А. Дякую за запитання. На першому етапі – 

підготовчому – діяльність студентів спрямовується на ознайомлення з 

нормативними документами, що регламентують упровадження 

компетентнісного піходу в освітній процес закладів загальної середньої 

освіти (ЗЗСО) та теоретичною змістовою питання компетентності. 

На другому етапі – практичному – діяльність студентів спрямована на 

вироблення практичних навичок щодо реалізації компетентнісного підходу 

до навчання математики та формування здоров’язбережувальної 

компетентності учнів в основній школі.  

Реалізація практичної підготовки майбутніх учителів математики щодо 

впровадження компетентнісного підходу до навчання учнів математики з 

метою забезпечення валеологічного супроводу має здійснюватися у трьох 

напрямах: а) під час аудиторної роботи; б) під час позааудиторної роботи; 

в) під час проходження студентами педагогічної практики.  

Безлюдна Н. В. –  кандидат педагогічних наук, доцент: Однією із 

виявлених Вами педагогічних умов підготовки майбутніх учителів 

математики до валеологічного супроводу є «оновлення змісту, форм та 

методів фахової підготовки майбутніх учителів математики, що сприяє 

формуванню у студентів валеологічної компетентності». Чи даєте ви своє 



авторське трактування поняття «валеологічна компетентність майбутніх 

учителів математики», чи притримуєтесь бачення інших науковців?  

Возносименко Д. А. Дякую за запитання. Так,  ми даємо своє  авторське 

визначення.  Валеологічну компетентність майбутніх учителів математики 

розглядаємо як готовність до діяльності зі збереження і зміцнення власного 

здоров’я і здоров’я підростаючого покоління, здатність забезпечити належні 

умови для нормальної життєдіяльності учнів. 

Прищепа С.М. − кандидат педагогічних наук, доцент:  Яку роль у 

системі фахової підготовки майбутніх учителів математики до забезпечення 

валеологічного супроводу ви відводите педагогічній практиці? І чому саме? 

Возносименко Д. А. Дякую за запитання. У системі професійної 

підготовки учителів математики педагогічна практика посідає важливе місце. 

Педагогічна практика доповнює й збагачує теоретичну підготовку студентів, 

створює умови для вироблення в них вмінь та навичок, необхідних для 

навчання учнів математики, зокрема, до реалізації наскрізної лінії «Здоров’я 

та безпека». 

Ткачук Л. В. − кандидат педагогічних наук, доцент: У чому полягає 

мета розробленого Вами наукового гуртка «Елементи валеології у ШКМ»? 

Возносименко Д. А. Дякую за запитання. Мета наукового гуртка 

«Елементи валеології у ШКМ» полягає у розширенні знань студентів про 

використання здоров’язбережувальних технологій під час навчання 

математиці, формування здоров’язбережувальної компетентності через 

поширення валеологічних знань студентів, розвитку творчих здібностей, 

дослідницької роботи, власної пізнавальної діяльності, та виховання 

валеологічної культури. 

Бойченко В. В. − кандидат педагогічних наук, доцент: 

Охарактеризуйте методи  професійної підготовки, які ви застосовували у 

процесі підготовки майбутніх учителів математики до забезпечення 

валеологічного супроводу навчання учнів математики? 

Возносименко Д. А. Дякую за запитання. До основних методів 

підготовки майбутніх учителів математики до забезпечення валеологічного 

супроводу навчання учнів ми відносимо традиційні та інноваційні методи. 

Традиційні: словесні (розповідь, бесіда тощо), активні, дидактичні ігри, 

перегляд відеоуроків, спостереження та аналіз, метод проєктів, метод 

мозкового штурму, репродуктивні, проблемно-пошукові, контролю і 

самоконтролю. Інноваційні: case-stady, e-learning, перевернуте навчання. 

Савченко Н. В. – кандидат педагогічних наук, старший викладач: 

Які саме дисципліни Ви обрали для вдосконалення? 



Возносименко Д. А. Дякую за запитання. Нами вдосконалено зміст 

навчальних дисциплін «Елементарна математики», «Методика навчання 

математики», «Вибрані питання методики навчання математики» та 

педагогічної практики. 

Головуючий: Слово надається науковому керівнику – кандидат 

педагогічних наук, доцент Годованюк Тетяна Леонідівна. 

Годованюк Т. Л.: Виступ наукового керівника  

Дисертанткою в повному обсязі та своєчасно виконано індивідуальний 

план наукової роботи та індивідуальний навчальний план (обов’язкові 

навчальні дисципліни, дисципліни вільного вибору, практична підготовка, 

асистентська практика).  

Возносименко Дарія Анатоліївна здібна до наукових досліджень, вміє 

глибинно аналізувати, аналітично мислити, їй притаманні такі риси як 

цілеспрямованість та організованість; це викладач, який ефективно поєднує 

наукову і освітню діяльність. Навчаючись в аспірантурі на денній формі, 

аспірантка не залишала викладацьку діяльність в Уманському педагогічному 

університеті імені Павла Тичини, що сприяло швидкому запровадженню 

розроблених результатів на практиці. 

Дисертаційне дослідження Возносименко Д.А. присвячено актуальній 

проблемі підготовки майбутніх учителів математики і виконане у межах 

науково-дослідної теми кафедри вищої математики та методики навчання 

математики Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини «Система організації навчання майбутніх учителів математики в 

умовах реалізації педагогічних інновацій» (державний реєстраційний номер 

№ 0116U006437). Над обраною темою вона розпочала працювати ще в 2013 

році і на початок навчання в аспірантурі вже мала тему дослідження 

затверджену Вченою радою університету (протокол № 5 від 23 грудня 

2013р.) та скординовану Міжвідомчою радою від 28 лютого 2014 року. 

Як науковий керівник зазначаю, що працюючи над дисертаційним 

дослідженням, Дарія Анатоліївна відповідально ставилася до написання 

наукової роботи, результати якої систематично доповідала на засіданнях 

кафедри педагогіки та освітнього менеджменту та апробувались автором 

шляхом наукових публікацій та особистої участі у педагогічних освітньо-

наукових і суспільних заходах різних рівнів (семінари, конференції тощо). 

Матеріали дисертації висвітлено у 39 публікаціях. Дисертація є самостійною 

і завершеною працею. Всі завдання виконані. Розроблені навчально-

методичні матеріали впроваджені у практику підготовки майбутніх учителів 

математики в 4 університетах. 



Заслуговує на увагу наукова новизна дослідження, яка полягає у тому, 

що вперше теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено 

сукупність педагогічних умов, що забезпечують ефективність системи 

підготовки майбутніх учителів математики до валеологічного супроводу 

навчання учнів (формування позитивної мотивації майбутніх учителів 

математики до здійснення валеологічного супроводу навчання учнів; 

оновлення змісту, форм та методів фахової підготовки майбутніх учителів 

математики, що сприяє формуванню у студентів валеологічної 

компетентності; набуття майбутніми учителями математики досвіду 

використання та удосконалення методичного забезпечення валеологічного 

супроводу освітнього процесу); розроблено та теоретично обґрунтовано 

модель підготовки майбутніх учителів математики до забезпечення 

валеологічного супроводу навчання учнів (теоретико-методологічний, 

змістово-процесуальний, результативний блоки). 

Практичне значення дослідження полягає в можливості застосування 

наукових положень і висновків дослідження для покращення і підвищення 

якості професійної підготовки майбутніх учителів математики. 

Зважаючи на актуальність, новизну, важливість одержаних автором 

наукових результатів, їх обґрунтованість і вірогідність, а також значну 

практичну цінність сформульованих положень і висновків, дисертаційна 

робота Возносименко Дарії Анатоліївни «Підготовка майбутніх учителів 

математики до забезпечення валеологічного супроводу навчання учнів 

основної школи» на здобуття ступеня вищої освіти доктора філософії 

відповідає вимогам наказу Міністерства освіти і науки України № 40 від 

12 січня 2017 р. (зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 

03 лютого 2017 р. за № 155/30023) та пп. 9–18 «Порядку проведення 

експерименту з присудження ступеня доктора філософії» (затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р. № 167) і може 

бути рекомендована до захисту у спеціалізованій раді зі спеціальності 011 – 

освітні, педагогічні науки. 

Головуючий: До слова запрошується рецензент – Іщенко Людмила 

Валентинівна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри 

психології та педагогіки розвитку дитини; 

Іщенко Людмила Валентинівна: Актуальність проблеми, науково-

педагогічному осмисленню якої присвячене дослідження здобувача, є 

незаперечною, що зумовлено новими концептуальними підходами до 

організації всієї системи освіти, зміною педагогічних парадигм, посиленням 

уваги до якості вищої освіти, підвищення рівня професійної підготовки 

майбутніх учителів математики. Одним із провідних напрямів розвитку 



освіти в Україні є збереження здоров'я підростаючого покоління. 

Формування здоров’я постає як стратегія гармонізації фізичного та 

психічного розвитку особистості для забезпечення самореалізації та 

ефективної адаптації до оточуючого середовища шляхом набуття необхідних 

знань про здоров’я та закріплення навичок здорового способу життя. 

Дисертація Д. А. Возносименко присвячена важливій й актуальній 

проблемі удосконалення підготовки майбутніх підготовки майбутніх 

учителів математики до забезпечення валеологічного супроводу навчання 

учнів основної школи. Її актуальність визначається також низкою держаних 

Законів України та нормативних документів (Закони України «Про освіту», 

«Про загальну середню освіту», «Про вищу освіту», Національна стратегія з 

оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року, Концепція 

«Нова українська школа» та інші), у яких підкреслюється необхідність 

виховання людини в дусі відповідального ставлення до свого здоров’я та 

здоров’я оточуючих як до найвищої індивідуальної цінності. Реалізація цих 

завдань вимагає спеціальної підготовки до майбутньої професійної 

діяльності, а також визначеними автором суперечностями, які подано в 

роботі. 

Таким чином, зазначене вказує на актуальність і практичну значущість 

піднятої дисертанткою проблеми. 

Тема дослідження є складовою  науково-дослідної роботи кафедри 

вищої математики та методики навчання математики «Система організації 

навчання майбутніх учителів математики в умовах реалізації педагогічних 

інновацій» (державний реєстраційний номер № 0116U006437, 2016-2021 рр.) 

Уманського державного педагогічного університету iменi Павла Тичини. 

На основі критичного аналізу різних теоретико-методологічних 

підходів до розв’язання проблеми підготовки майбутніх учителів математики 

до забезпечення валеологічного супроводу навчання учнів основної школи 

дисертантка окреслила коло питань, які поки що не знайшли наукового 

розв’язання, що й дало їй можливість чітко визначити  мету, об’єкт, предмет, 

завдання, наукову та практичну значущість дослідження.  

Глибокий аналіз психолого-педагогічної, методичної літератури 

дозволив здобувачеві продумано й умотивовано представити науковий 

апарат дослідження. Автор цілком правомірно ставить собі за мету 

розробити, теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити 

ефективність педагогічних умов підготовки майбутніх учителів математики 

до забезпечення валеологічного супроводу навчання учнів основної школи.  

Структура дисертації, науково доцільна, концептуально виправдана, 

включає в себе вступ, три розділи, висновки та додатки.  



Необхідно відзначити глибокий теоретичний аналіз автором 

дисертаційної роботи наукових джерел із досліджуваної проблематики. 

Досить ґрунтовно визначено ступінь розробленості проблеми дослідження в 

науковій літературі і практиці.  

На основі аналізу різних підходів до визначення понять  валеологічний 

супровід», «валеологічна компетентність»; «здоров’язбережувальне 

середовище», «готовність», «підготовка» автор розглядає підготовку 

майбутніх учителів математики до забезпечення валеологічного супроводу 

навчання учнів як цілісний, методологічно обґрунтований процес 

спрямований на формування позитивної мотивації, теоретичних і 

методичних знань, навичок та вмінь необхідних для виконання майбутньої 

професійної діяльності, пов’язаної із збереженням та зміцненням здоров’я 

підростаючого покоління, формуванням в учнів здорового способу життя. 

Позитивної оцінки заслуговує розроблена дисертанткою методика 

діагностування рівнів підготовки майбутніх учителів математики до 

забезпечення валеологічного супроводу навчання учнів в основній школі. 

Для проведення експериментальної роботи обрано такі компоненти 

підготовки майбутніх учителів математики до забезпечення валеологічного 

супроводу навчання учнів в основній школі: мотиваційний, когнітивний, 

операційно-діяльнісний, критерії, показники та рівні готовності майбутніх 

педагогів до професійної діяльності.  

У фокусі особливої дослідницької уваги дисертантки є розробка моделі 

підготовки майбутніх учителів математики до забезпечення валеологічного 

супроводу навчання учнів, яка включає теоретико-методологічний (мета, 

підходи, принципи), змістово-процесуальний (зміст, форми, методи, технології), 

результативний блоки (критерії, показники, рівні та відповідний результат).  

Заслуговує на увагу проведена Д. А. Возносименко дослідницька робота 

на етапі констатувального експерименту, яка включала в себе аналіз стану 

готовності майбутніх учителів  математики до забезпечення валеологічного 

супроводу навчання учнів основної школи. 

Дисертанткою ґрунтовно розкрито методологічні основи дослідження, 

які складають сукупність підходів (системний, аксіологічний, 

культурологічний, діяльнісний, індивідуальний, валеологічний, 

компетентнісний); принципів (активності та свідомості, систематичності, 

науковості, міцності знань, умінь і навичок, професійної спрямованості, 

стимулювання здоров’язбережувальної діяльності, зв’язку теорії і практики  

та методів, наочності, формування відповідальності за своє здоров’я). 

Констатувальним експериментом досить переконливо встановлено 

наявність низки нерозв’язаних питань щодо недостатньої підготовленості 



майбутніх учителів математики до забезпечення валеологічного супроводу 

навчання учнів, потребу в суттєвих змістових і технологічних змінах 

програмно-методичного забезпечення їх підготовки у контексті дослідження. 

У роботі дисертантка доводить, що процес професійної підготовки 

майбутніх учителів  математики до забезпечення валеологічного супроводу 

навчання учнів забезпечує комплекс педагогічних умов: формування 

позитивної мотивації майбутніх учителів математики до здійснення 

валеологічного супроводу навчання учнів; оновлення змісту, форм та методів 

фахової підготовки майбутніх учителів математики, що сприяє формуванню 

у студентів валеологічної компетентності; набуття майбутніми учителями 

математики досвіду використання та удосконалення методичного 

забезпечення валеологічного супроводу освітнього процесу. Досить повно 

означенні педагогічні умови апробуються, а їх ефективність підтверджується 

дослідно-експериментальною роботою. 

Результати проведеної експериментальної роботи демонструють 

позитивну динаміку готовності майбутніх учителів математики до 

забезпечення валеологічного супроводу навчання учнів, що свідчить про 

ефективність експериментальної роботи з означеного виду підготовки.  

Дисертантка сформулювала аргументовані висновки, що відзначаються 

логікою і необхідним ступенем узагальнення. Додатки, таблиці, рисунки 

увиразнюють уявлення щодо цілісності, завершеності, самостійності і 

наукової переконливості проведеного дослідження Д. А. Возносименко.  

Зміст рецензованої роботи свідчить про ґрунтовне вивчення 

дослідницею проблеми, глибину, виваженість і самостійність її аналізу, 

системний тип осмислення фактологічного матеріалу, творче застосування 

загальнонаукових і спеціальних методів дослідження, що дозволило досягти 

поставленої мети і розв’язати систему теоретичних і прикладних завдань. 

Таким чином на підставі вивчення дисертаційного дослідження, 

публікацій Д. Возносименко можна стверджувати, що найбільш істотні її 

наукові результати полягають у обґрунтуванні сукупності педагогічних умов, 

що забезпечують ефективність системи підготовки майбутніх учителів 

математики до забезпечення валеологічного супроводу навчання учнів, 

розробці критеріїв оцінки рівнів означеного виду підготовки фахівців; 

уточненні змісту понять «професійна підготовка майбутніх учителів 

математики до забезпечення валеологічного супроводу навчання учнів». 

Не викликає сумніву і практичне значення одержаних результатів, що 

полягає в розробці та впровадженні в освітній процес закладів вищої освіти 

методики діагностування рівнів готовності майбутніх учителів математики 

до забезпечення валеологічного супроводу навчання учнів, низки навчальних 



та робочих програм з дисциплін математичного спрямування, педагогічних 

практик, електронного навчального посібника. Матеріали дослідження 

можуть бути використанні і впровадженні в освітній процес вищих 

навчальних закладів для підвищення якості професійної підготовки 

викладачів до роботи зі студентами, на курсах підвищення кваліфікації, та 

перепідготовки фахівців до здоров’язбережувального навчання учнів. 

Вірогідність отриманих результатів забезпечена ґрунтовним аналізом 

значного обсягу інформаційних джерел; пролонгованістю експерименту, 

доцільно вибраними й використаними методами дослідження, 

репрезентативністю вибірки; підтверджена достатньо представницькою 

апробацією на наукових конференціях різного рівня, математично-

статистичною інтерпретацією кількісного та якісного аналізу емпіричних 

даних.  

Попри відзначений позитив, віддаючи належне ерудиції автора 

дисертації, вважаємо за необхідне висловити деякі зауваження та побажання 

дискусійного характеру:  

1. У змісті дисертації, бажано було б, більш детальніше обґрунтувати 

використання поняття «готовності майбутніх учителів», оскільки в темі 

дисертації заявлено «підготовка майбутніх учителів».  

2. У деяких місцях тексту дисертації при посиланні на авторів важливо 

зазначати сторінки (с.27, 40, 42 та ін.). 

3. Деякі використані джерела дещо застарілі, доцільно використати 

більш нові видання. 

4. У роботі зустрічаються деякі стилістичні та граматичні 

неузгодженості. 

Водночас стверджуємо, що висловлені дискусійно-критичні міркування 

мають здебільшого характер побажань, не впливають на загальну позитивну 

оцінку дисертаційної роботи, не знижують високої теоретичної і практичної 

цінності проведеного дослідження як цілісного, завершеного, що є вагомим 

внеском у розвиток теорії і методики професійної освіти.  

Зважаючи на актуальність, новизну, важливість одержаних автором 

наукових результатів, їх обґрунтованість і вірогідність, а також значну 

практичну цінність сформульованих положень і висновків, дисертаційна 

робота Возносименко Дарії Анатоліївни  «Підготовка майбутніх учителів 

математики до забезпечення валеологічного супроводу навчання учнів 

основної школи» на здобуття ступеня вищої освіти доктора філософії 

відповідає вимогам наказу Міністерства освіти і науки України №40 від 12 

січня 2017 р. (зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 03 лютого 

2017 р. за № 155/30023) та пп. 9-18 «Порядку проведення експерименту з 



присудження ступеня доктора філософії» (затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р. № 167) і може бути 

рекомендована до захисту у разовій спеціалізованій раді зі спеціальності 011 

– освітні, педагогічні науки. 

Головуючий: До слова запрошується Возносименко Д. А. для відповіді  

на зауваження рецензента. 

Возносименко Д. А. Вельмишановна Людмила Валентинівно, 

дозвольте подякувати за проведений детальний аналіз нашого 

дисертаційного дослідження, за слушні зауваження та побажання, над якими 

далі працюватимемо у своїй подальшій роботі. 

Головуючий: До слова запрошується рецензент – кандидат 

педагогічних наук, доцент, декан факультету фізики, математики та 

інформатики, професор кафедри вищої математики та методики навчання 

математики Махомета Тетяна  Миколаївна; 

Махомета Т. М.: Проблема збереження й зміцнення здоров’я населення 

за всіх часів була і є однією із ключових у суспільстві. Здоров’я дітей – одне з 

основних джерел щастя, радості і повноцінного життя батьків, вчителів, 

суспільства в цілому. Наразі в Україні Україні головною проблемою, яка 

пов’язана з майбутнім держави, є збереження і зміцнення здоров’я дітей та 

учнівської молоді.  У сучасних умовах стан здоров’я дітей має неабияке 

значення, оскільки саме від стану здоров’я підростаючого покоління, 

залежить розвиток суспільства у майбутньому. 

Вивчення проблеми підготовки майбутніх учителів математики до 

забезпечення валеологічного супроводу навчання та її значущість дозволили 

дисертантці окреслити низку суперечностей. 

Важливість дослідження підтверджує і те, що воно виконано 

відповідно до напряму науково-дослідної роботи кафедри вищої математики 

та методики навчання математики «Система організації навчання майбутніх 

учителів математики в умовах реалізації педагогічних інновацій» (державний 

реєстраційний номер № 0116U006437, 2016-2021 рр.) Уманського державного 

педагогічного університету iменi Павла Тичини. 

Отже, дисертаційне дослідження Д. А. Возносименко вказує на 

актуальність, теоретичне і практичне значення порушеної проблеми, адже 

воно спрямоване на підготовку майбутніх фахівців здатних наповнити 

освітній процес навчання математики здоров’язбережувальним змістом. 

Обґрунтованою і логічною є структура дисертації, яка презентована 

вступом, трьома розділами, висновками до розділів, ґрунтовними загальними 

висновками, списком використаних джерел до кожного розділу, змістовними 

додатками, що відповідає вимогам щодо наукових досліджень на здобуття 



наукового ступеня доктора філософії. Зміст кожного розділу підпорядковано 

меті та завданням дослідження, а підсумками є наукові висновки. 

Дисертанткою вдало визначено мету дослідження та виписано 

відповідно до неї завдання дослідження, об’єкт, предмет, аргументовано 

використання обраних методів дослідження. 

У науковому дослідження авторка поставила собі за мету розробити, 

теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити ефективність 

педагогічних умов підготовки майбутніх учителів математики до 

забезпечення валеологічного супроводу навчання учнів основної школи.  

Вперше в педагогічній науці визначено й теоретично обґрунтовано 

сукупність педагогічних умов, що забезпечують ефективність системи 

підготовки майбутніх учителів математики до здоров’язбережувального 

навчання учнів (формування позитивної мотивації майбутніх учителів 

математики до здійснення валеологічного супроводу навчання учнів; 

оновлення змісту, форм та методів фахової підготовки майбутніх учителів 

математики, що сприяє формуванню у студентів валеологічної 

компетентності; набуття майбутніми учителями математики досвіду 

використання та удосконалення методичного забезпечення валеологічного 

супроводу освітнього процесу). 

Д. А. Возносименко розроблено та теоретично обґрунтовано авторську  

модель підготовки майбутніх учителів математики до забезпечення 

валеологічного супроводу навчання учнів (теоретико-методологічний, 

змістово-процесуальний, результативний блоки); уточнено сутність понять 

«валеологічний супровід», «здоров’язбережувальне середовище», 

«готовність майбутніх учителів математики до забезпечення валеологічного 

супроводу навчання учнів»; визначено компоненти (мотиваційний, 

когнітивний, операційно-діяльнісний), критерії, показники та рівнів 

готовності майбутніх учителів математики до забезпечення валеологічного 

супроводу навчання учнів; окреслено можливості професійної підготовки, її 

зміст, форми й методи, що зорієнтовані на формування готовності майбутніх 

учителів математики до забезпечення валеологічного супроводу навчання 

учнів. 

Не викликає сумніву і практичне значення одержаних результатів, що 

полягає в можливості застосування наукових положень і висновків 

дослідження для покращення і підвищення якості професійної підготовки 

майбутніх учителів математики до забезпечення валеологічного супроводу 

навчання учнів основної школи, а також у системі післядипломної підготовки 

вчителів математики. 



Матеріали дослідження також буть корисними та можуть 

використовуватися викладачами ЗВО, які здійснюють підготовку майбутніх 

учителів математики, вчителями-практиками, методистами, студентами.  

Авторкою проведена належна робота з упровадження одержаних 

результатів у практику роботи закладів вищої освіти.  

Матеріали дисертації пройшли необхідну апробацію, обговорювалися 

на міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях. Основні 

результати дослідження достатньо повно висвітлені у наукових працях. 

Дисертаційна робота свідчить про наукову зрілість дисертантки, її 

вміння бачити актуальні проблеми підготовки майбутніх учителів 

математики, готовність розв’язувати їх на достатньому науковому рівні. В 

цілому дисертаційна робота Д. А. Возносименко за своїм змістом і формою є 

завершеним самостійним дослідженням. Позитивно оцінюючи наукове і 

практичне значення дисертаційної роботи, висловимо деякі зауваження та 

побажання дискусійного характеру: 

1. Вважаємо, що результати дослідження тільки збагатилися б, якби 

було більш детальніше схарактеризовано зміст та види методичної діяльності 

майбутніх учителів математики щодо забезпечення валеологічного 

супроводу під час педагогічної практики. 

2. У контексті сьогодення, дослідження значно виграло б, якби 

дисертанткою у роботі було приділено увагу дистанційному навчанню, з 

метою інтенсифікації та урізноманітнення форм підготовки майбутніх 

учителів математики до забезпечення валеологічного супроводу навчання 

учнів. 

3. Доцільно було б у роботі описати зарубіжний досвід з розглядуваної 

проблеми, що дало б змогу порівняти та використати позитивну практику 

такої діяльності. 

Викладені зауваження та побажання не впливають на загальну 

позитивну оцінку дисертаційної роботи, яка є самостійним завершеним 

дослідженням, а отримані результати роблять вагомий внесок у педагогічну 

теорію та практику. 

Зважаючи на актуальність, новизну, важливість одержаних автором 

наукових результатів, їх обґрунтованість і вірогідність, а також значну 

практичну цінність сформульованих положень і висновків, дисертаційна 

робота Возносименко Дарії Анатоліївни  «Підготовка майбутніх учителів 

математики до забезпечення валеологічного супроводу навчання учнів 

основної школи» на здобуття ступеня вищої освіти доктора філософії 

відповідає вимогам наказу Міністерства освіти і науки України №40 від 12 

січня 2017 р. (зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 03 лютого 



2017 р. за № 155/30023) та пп. 9-18 «Порядку проведення експерименту з 

присудження ступеня доктора філософії» (затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р. № 167) і може бути 

рекомендована до захисту у разовій спеціалізованій раді зі спеціальності 011 

– освітні, педагогічні науки. 

Головуючий: До слова запрошується  Возносименко Д. А. для 

відповіді на зауваження рецензента. 

Возносименко Д. А..: Вельмишановна Тетяно Миколаївно, дозвольте 

подякувати за проведений детальний аналіз нашого дисертаційного 

дослідження, всі слушні зауваження та побажання, приймемо до уваги та 

обовʼязково врахуємо у нашій подальшій роботі. 

Головуючий: Які ще будуть зауваження, побажання? Немає. 

Була внесена пропозиція рекомендувати дисертацію Возносименко 

Дарії Анатоліївни  «Підготовка майбутніх учителів математики до 

забезпечення валеологічного супроводу навчання учнів основної школи» на 

здобуття ступеня вищої освіти доктора філософії зі спеціальності 011 – 

освітні, педагогічні науки. Ця пропозиція ставиться на голосування. 

Голосують члени кафедри. Хто за таку пропозицію? Хто проти? Хто 

утримався? 

Результати голосування: «за» – 15, «проти» – немає, «утримались» – 

немає. 

Ухвалили: На підставі обговорення дисертаційного дослідження 

Возносименко Дарії Анатоліївни  «Підготовка майбутніх учителів 

математики до забезпечення валеологічного супроводу навчання учнів 

основної школи» за спеціальністю 011 – освітні, педагогічні науки 

затвердити такий висновок кафедри педагогіки та освітнього менеджменту 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВИСНОВОК 

про наукову новизну, теоретичне та практичне значення 

результатів дисертації 

 

Дисертація Возносименко Дарії Анатоліївни  «Підготовка майбутніх 

учителів математики до забезпечення валеологічного супроводу навчання 

учнів основної школи» відповідає вимогам наказу Міністерства освіти і 

науки України № 40 від 12 січня 2017 р. (зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України від 03 лютого 2017 р. за № 155/30023) та пп. 9–18 «Порядку 

проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії» 

(затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р. 

№ 167). 

Дослідження виконано у межах науково-дослідної роботи кафедри 

вищої математики та методики навчання математики «Система організації 

навчання майбутніх учителів математики в умовах реалізації педагогічних 

інновацій» (державний реєстраційний номер № 0116U006437, 2016-2021 рр.) 

Уманського державного педагогічного університету iменi Павла Тичини. 

Тему затверджено Вченою радою університету (протокол № 5 від 23 грудня 

2013 р.) та скординовано Міжвідомчою радою (протокол №2 від 28 лютого 

2014 р.). 

 

Наукова новизна одержаних результатів дослідження полягає в тому, 

що: 

– уперше: визначено, теоретично обґрунтовано та експериментально 

перевірено сукупність педагогічних умов, що забезпечують ефективність 

системи підготовки майбутніх учителів математики до валеологічного 

супроводу навчання учнів (формування позитивної мотивації майбутніх 

учителів математики до здійснення валеологічного супроводу навчання 

учнів; оновлення змісту, форм та методів фахової підготовки майбутніх 

учителів математики, що сприяє формуванню у студентів валеологічної 

компетентності; набуття майбутніми учителями математики досвіду 

використання та удосконалення методичного забезпечення валеологічного 

супроводу освітнього процесу); розроблено та теоретично обґрунтовано 

модель підготовки майбутніх учителів математики до забезпечення 

валеологічного супроводу навчання учнів (теоретико-методологічний, 

змістово-процесуальний, результативний блоки);  

–  уточнено сутність понять: «валеологічний супровід», 

«здоров’язбережувальне середовище», «готовність майбутніх учителів 

математики до забезпечення валеологічного супроводу навчання учнів», 



«професійна підготовка майбутніх учителів математики до забезпечення 

валеологічного супроводу навчання учнів»; 

– схарактеризовано компоненти (мотиваційний, когнітивний, 

операційно-діяльнісний) готовності майбутніх учителів математики до 

забезпечення валеологічного супроводу навчання учнів;  

– визначено: критерії (мотиваційно-ціннісний, когнітивно-валеологічний, 

діяльнісний) з показниками готовності майбутніх учителів математики до 

забезпечення валеологічного супроводу навчання учнів; рівні (високий, 

достатній, середній, початковий) готовності майбутніх учителів математики 

до забезпечення валеологічного супроводу навчання учнів; 

‒ удосконалено форми, методи й засоби підготовки майбутніх учителів 

математики до забезпечення валеологічного супроводу навчання учнів 

математики (перевернуте навчання, метод проєктів,  навчальні тренінги, 

інформаційно-комунікаційні технології, програми навчального призначення 

 AutoPlayMediaStudio, комп’ютерне тестування, тощо); 

−   подальшого розвитку набули: теорія і методика фахової підготовки 

майбутніх учителів математики до забезпечення валеологічного супроводу 

навчання учнів; наукові уявлення про суть і структуру підготовки майбутніх 

учителів до створення та забезпечення валеологічного супроводу навчання 

математики в основній школі. 

Практичне значення результатів дослідження полягає у створенні й 

упровадженні в освітній процес підготовки майбутніх учителів математики 

робочих програм (розроблено у співавторстві) з дисциплін «Методика навчання 

математики», «Вибрані питання методики навчання математики»; наскрізної 

та робочої програм (розроблено у спіавторстві) з педагогічної практики 

(навчальної, навчально-предметної, виробничої); розробці тематики курсових 

робіт з МНМ та навчальних проєктів для гурткової роботи студентів;  

електронного навчального посібника «Збірник задач з математики 

валеологічного спрямування для учнів 5-9 класів»; навчально-методичного 

посібника «Елементи валеології у ШКМ»; навчально-методичного комплексу 

наукового гуртка «Елементи валеології у ШКМ»; діагностувальної методики 

підготовки майбутніх учителів математики до забезпечення валеологічного 

супроводу навчання учнів. 

 

Результати наукового дослідження можуть бути використані:  

– у самоосвітній діяльності  майбутніх учителів математики; 

– для вдосконалення професійної підготовки вчителів математики до 

забезпечення валеологічного супроводу навчання учнів; 



– у системі післядипломної освіти й підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників.  

Апробація результатів дослідження. Основні положення і результати 

дослідження доповідалися на науково-практичних конференціях різного 

рівня:   

‒ міжнародних: міжнародних: «Актуальні проблеми теорії і методики 

навчання математики: до 70-річчя кафедри математики і теорії  та методики 

навчання математики НПУ імені М. П. Драгоманова» (Київ, 2017); 

«Проблеми математичної освіти» (ПМО – 2017) (Черкаси, 2017); «Сучасна 

освіта та інтеграційні процеси» (Краматорськ, 2017); «Педагогіка і 

психологія: напрямки та тенденції розвитку в Україні та світі» (Одеса, 2018); 

«Валеологія: сучасний стан, напрямки та перспективи розвитку» 

(Харків, 2018); «Проблеми вищої математичної освіти: виклики сучасності» 

(Вінниця, 2018); «Проблеми та перспективи фахової підготовки вчителя 

математики» (Вінниця, 2018); «Інновації в освіті: здобутки та перспективи» 

(Умань, 2018); «Проблеми математичної освіти» (ПМО – 2019) 

(Черкаси, 2019). 
‒ всеукраїнських: «Науково-дослідна робота в системі підготовки 

фахівців-педагогів у природничій, технологічній і комп’ютерній галузях» 

(Бердянськ, 2017); «Наукова молодь – 2017» (Київ, 2017); «Наукова молодь – 

2018» (Київ, 2018); «Сучасні інформаційні технології в освіті та науці» 

(Житомир, 2018); «Методичний пошук вчителя математики» (Вінниця, 2018);  

«Сучасні інформаційні технології в освіті і науці» (Умань, 2019).  

Результати дисертаційної роботи впроваджено в освітній процес 

Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла 

Коцюбинського (довідка № 06/8 від 19.02.2020), Полтавського державного 

педагогічного університету імені В. Г. Короленка (довідка №3850/01-60/05 

від 16.12.2019), Бердянського державного педагогічного університету 

(довідка №57-21/1317 від 24.12.2019), Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини (довідка № 75/01 від  16.01.2020). 

Публікації. Основні положення й результати наукового дослідження 

відображено у 39 публікаціях зокрема: 2 навчально-методичних посібники, 9 

статей у фахових виданнях України (з них 8 одноосібних), 2 статті у 

зарубіжних виданнях (у співавторстві); 3 статті в інших виданнях України 

(одноосібні); 25 тез та матеріалів доповідей на конференціях (із них 17 

одноосібні). 
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Рекомендації дисертації до захисту з урахуванням наукової зрілості 

пошукувача 

 

Дисертаційна робота Возносименко Дарії Анатоліївни  «Підготовка 

майбутніх учителів математики до забезпечення валеологічного супроводу 

навчання учнів основної школи» на здобуття ступеня вищої освіти доктора 

філософії відповідає вимогам наказу Міністерства освіти і науки України 

№40 від 12 січня 2017 р. (зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 

03  лютого   2017  р.  за   №  155/30023)  та   пп.   9-18   «Порядку   проведення  



експерименту' з присулження ступеня доктора фiлософiт> (затвердх<еного

постановою Кабiнету N4iHicTpiB YKpaTHlr вi,ц б березня 2019 р, Nч lб7),

з урахуванням цъого кафелра ttсдагогiки та освiтнъого менеджN,lенту

Уманського державного пелагогiчноI,() чнilзсрситеr,у iMerri I[ав-ца Тичини

рекоN{еr{дус завершене ca]\,{ocTilrHe ,ltt-lслi.tження ВозносимеFtко llapiT

дttатолiiвни <IIiдготовка майбуr,riiх )Ltl.tгeJIiB ш,tатематики дlо забезrIечення

валеолоГiчногО супроводУ навLIання учrriв сlсновноТ шIколи)) до захисту у

разовiй спеrtiалiзованiй Радi на здобчття ступеня вишот освiти доктора

фiлософii зi сгIецiальностi 0l1 _ ocBiTHi. педаr,<lгiчнi науки.

Ухва.llи;rи: за результатаNlи 1,олосVвання (<за>) - 15 , <ltроти)) - немас,

(утримаJlись)) немае), peкoмeIljl)/BaTи дисертаuiйне дослiдженнЯ

Возносип,tеllкоЩарiТАнатолiТвни<Пi:tготовкамайбутнiхУчителiв
N,IатематикИ дО забезпеЧеннЯ ва.Iео-гlоI,iчноt,О супроводу Itавчаr{ня учrriв

основнот школи) до захисту 1, спешiалiзоваttiй ралi на здобуття стуrlеня вицот

освiти доктора фiлософii зi спецiа;rьнос r,i 0l 1 ocBiTHi, ttедагоt,iчнi науки.

Головуючий, завiдувач кафедри педагогiки та

ocBlTII ього менеджменту)

доктор гIедагогiчних наук, професtlр Коберник
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