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МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН 

С.Т. Золотухіна, О.В. Попова 

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди 

м. Харків, Україна 

 

Педагогічна підтримка як інноваційна концептуальна ідея пов’язана з 

пошуком можливості практичної реалізації особистісно-орієнтованих підходів 

в освіті. Як невід’ємна частина цих підходів ідея педагогічної підтримки 

містить можливість розвитку суб’єктного потенціалу особистості. 

Аналіз психолого-педагогічної літератури надає підстави свідчити, що 

єдиного підходу до визначення поняття «педагогічна підтримка» не існує. Так, 

її розглядають як особливу сферу діяльності, специфічну психолого-

педагогічну і моральну взаємодію (О. Газман, Н. Крилова); позицію педагога 

(О. Бондаревська); принцип педагогічної діяльності (Н. Михайлова, С. Юсфін); 

метод і форму виховання, технологію освіти (Т. Строкова) тощо. 

Спираючись на дослідження О. Газмана, В. Лозової, О. Попової та інших 

науковців [1; 2] і виходячи з особливостей процесу навчання в педагогічному 

ЗВО, педагогічну підтримку розглядаємо як дидактично цілеспрямовану 

діяльність компетентних педагогів з надання превентивної й оперативної 

дозованої допомоги студентам у розв’язанні їхніх індивідуальних проблем, 

пов’язаних з успішним просуванням у навчанні, спілкуванні, професійному 

самовизначенні, самовираженні. 

Аналіз літературних джерел надає підстави засвідчити, що проблема 

педагогічної підтримки майбутніх учителів у навчанні дисциплін природничо-

математичного циклу та подальшому професійному становленні в сучасних 

дослідженнях практично не ставиться. Воднораз за даними нашого 

дослідження, значна частина студентів потребують надання адресної допомоги 

у розвитку позитивної мотивації до навчання математичних дисциплін, 

спілкуванні, оскільки відчувають значні утруднення у взаємодії із суб’єктами 

педагогічного процесу тощо. 

Проведений семантичний аналіз поняття «підтримка» надає підстави 
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стверджувати, що зміст поняття полягає у допомозі студенту стати впевненим у 

собі, підтримці й розвитку того позитивного, що є в особистості, її суб’єктності 

й індивідуальності, прагнення до самостійності, саморозвитку, запобіганні 

тому, що заважає розвитку, усуненні психологічних бар’єрів тощо [1]. 

Для адаптації студентів до умов реального навчального процесу з 

математичних дисциплін у педагогічному ЗВО велике значення має науково 

обґрунтована організація педагогічної підтримки, яка здійснюється за 

діагностичним, пошуковим, проектним, діяльнісним, рефлексивним етапами і 

передбачає формування стійкого інтересу до предметів природничо-

математичного циклу; роботу з ліквідації прогалин у знаннях, уміннях; 

створення ситуацій успіху в навчанні дисциплін природничо-математичного 

циклу; врахування типових утруднень, з якими зустрічаються студенти, що 

дозволяє організувати дозовану допомогу, необхідну для подолання конкретних 

утруднень і визначати відповідну адекватну педагогічну підтримку. 

Педагогічне керівництво процесом надання допомоги в навчанні полягає 

в організації його взаємного характеру, у визначенні доцільності застосування, 

в заохочуванні добровільності участі, розвитку навчальних можливостей до 

співробітництва в конкретній діяльності, у специфічному подвійному 

управлінні з боку самоуправління та з боку педагога (В. Тихонович). 

Організація педагогічної підтримки вимагає вибору способів надання 

допомоги студентам з боку суб’єктів педагогічного процесу залежно від 

конкретних цілей оволодіння змістом освіти та у відповідності до їхніх 

індивідуальних особливостей. 
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