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АНОТАЦІЯ 

Гончаренко Т.Є. Педагогічні умови професійної підготовки майбутніх 

інженерів-програмістів у технічному університеті. – Кваліфікаційна наукова 

праця на правах рукопису. 

 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за 

спеціальністю 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти». – Національний 

технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Харків, 

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, 

Харків, 2018. 

Дисертація є теоретико-експериментальним дослідженням проблеми 

удосконалення професійної підготовки майбутніх інженерів-програмістів у 

технічному університеті. 

Професійна підготовка майбутніх інженерів-програмістів – це цілісна, 

складна, керована система, спрямована на формування професійно-важливих 

знань, умінь, навичок, особистісних якостей майбутніх інженерів-програмістів, 

здатних до успішної розробки програмного забезпечення та виконання ними 

інших професійних функцій відповідно до сучасних вимог ринку праці. 

За результатами проведеного аналізу педагогічної теорії і практики було 

визначено, що у процесі професійної підготовки майбутніх інженерів-

програмістів особливу увагу потрібно зосередити на забезпеченні: якісної 

математичної та іншомовної підготовки; професійної спрямованості змісту 

загальнонавчальних та гуманітарних дисциплін та усвідомлення студентами їх 

значущості; оновлення змісту підготовки та оволодіння студентами навичками 

самонавчання, що обумовлено швидкісним розвитком ІТ-технологій; оснащення 

навчального процесу сучасним технічним устаткуванням та програмними 

засобами; удосконалення методів навчання, які мають бути спрямовані на 

активізацію, самостійність, творчу та практичну діяльність студентів; 

налагодження співпраці з підприємствами та фірмами ІТ-сфери. 
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Готовність майбутніх інженерів-програмістів до професійної діяльності 

визначено як складне, інтегративне, особистісне утворення, що складається зі 

знань, умінь, навичок, мотивації, спрямованості, якостей та здібностей 

особистості, які в сукупності забезпечують можливість успішно й компетентно 

здійснювати професійну діяльність. 

Структурними компонентами готовності майбутніх інженерів до 

професійної діяльності є: мотиваційний (характеризується мотивацією та 

професійною спрямованістю студентів, що є запорукою їх активності, інтересу, 

наполегливості та бажання досягати професійних цілей), когнітивний 

(характеризується сукупністю професійних знань, необхідних для професійної 

діяльності майбутніх інженерів-програмістів), діяльнісний (характеризується 

здатністю до практичних дій з розробки програмного забезпечення майбутніми 

інженерами-програмістами) та особистісний (сукупність особистісних якостей, 

важливих для здійснення професійної діяльності майбутнім інженером-

програмістом). 

Розроблено та науково обґрунтовано педагогічні умови професійної 

підготовки майбутніх інженерів-програмістів: інтегрування змісту математичної, 

іншомовної, соціально-гуманітарної, професійної підготовки майбутніх 

інженерів-програмістів; активізація студентів у засвоєнні знань, умінь і навичок 

та розвитку особистісних якостей, важливих для професійної діяльності інженера-

програміста; застосування дуального підходу, спрямованого на підвищення якості 

підготовки майбутніх інженерів-програмістів на підставі співпраці університету з 

ІТ-компаніями. 

Реалізація першої педагогічної умови – інтегрування змісту математичної, 

іншомовної, соціально-гуманітарної, професійної підготовки майбутніх 

інженерів-програмістів – передбачала загальну фундаментально-математичну, 

іншомовну, соціально-гуманітарну підготовку з елементами професійно-

орієнтованого змісту; поглиблене відображення професійної діяльності у вивченні 

питань математичної, англомовної, соціально-гуманітарної підготовки (при 
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вивченні дисциплін «Комп’ютерна дискретна математика», «Емпіричні методи 

програмної інженерії», «Англійська мова (за професійним спрямуванням)», 

«Групова динаміка і комунікації»); засвоєння професійних дисциплін з 

використанням базису математичної, іншомовної, гуманітарної підготовки.  

Реалізація другої педагогічної умови – активізація студентів у засвоєнні 

знань, умінь і навичок та розвитку особистісних якостей, важливих для 

професійної діяльності інженера-програміста – передбачала застосування таких 

методів навчання: дискусії, мозкові штурми, метод проектів, «проектний 

ланцюг», метод «перевернутого навчання», метод проблемного навчання, рольові 

та ділові ігри, моделювання професійно орієнтованих ситуацій, а також таких 

форм навчання: лекції, практичні заняття, лабораторні заняття; індивідуальна, 

парна, мікрогрупова, групова. Важливими напрямами роботи для активізації 

студентів були: мотивація, забезпечення глибокого осмислення навчального 

матеріалу, відпрацювання практичних умінь, створення розвиваючого 

середовища.  

Реалізація третьої педагогічної умови – застосування дуального підходу, 

спрямованого на підвищення якості підготовки майбутніх інженерів-програмістів 

на підставі співпраці університету з ІТ-компаніями – передбачала спонукання 

студентів до практичної роботи; виробничу практика згідно навчальних планів; 

роботу студентів старших курсів як фрілансерів або у вільний від навчання час у 

ІТ-компаніях; виконання внутрішніх проектів для фірм і організацій ІТ-сфери; 

діяльність навчально-науково-виробничого комплексу; виконання завдань з 

інформатизації навчального процесу для внз, в яких навчаються студенти. 

Організацію педагогічного експерименту було спрямовано на перевірку 

ефективності розроблених педагогічних умов професійної підготовки майбутніх 

інженерів-програмістів. Експеримент проходив протягом 2003-2017 років і 

включав три етапи: констатувальний, формувальний, контрольний. У 

експерименті взяли участь 191 студент I-VI курсів напряму підготовки 
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«Програмна інженерія» Національного технічного університету «Харківський 

політехнічний інститут», 31 викладач, 23 співробітника ІТ-компаній. 

Критеріями та показниками сформованості готовності майбутніх інженерів-

програмістів до професійної діяльності є мотиваційний (внутрішня навчальна 

мотивація студентів та професійна спрямованість), когнітивний (сформованість 

професійних знань, необхідних для розробки програмного забезпечення), 

діяльнісний (аналітичні уміння, здатність до розробки архітектури, здатність до 

розробки програмного продукту, здатність до тестування програмного продукту, 

комунікативні уміння) та особистісний (сформованість особистісних якостей: 

здатність до самонавчання, аналітичне мислення, креативність, зосередженість 

уваги, словесно-логічна пам’ять, наполегливість, працьовитість, врівноваженість, 

організованість, відповідальність, додержання етичних норм). 

Визначено, що на констатувальному етапі експерименту майже за всіма 

показниками критеріїв сформованості готовності майбутніх інженерів-

програмістів до професійної діяльності студенти демонструють низький рівень. 

Серед всіх показників сформованості готовності майбутніх інженерів-

програмістів до професійної діяльності найкраще розвинутими у студентів 

виявились показники мотиваційного критерію. Найгірше розвинутими у студентів 

на констатувальному етапі експерименту виявились показники: здатність до 

розробки архітектури, здатність до тестування програмного продукту, здатність 

до розробки програмного продукту (кодування) та професійні знання, необхідні 

для розробки програмного забезпечення. 

На формувальному етапі експерименту в навчання експериментальної групи 

були впроваджені розроблені педагогічні умови професійної підготовки 

майбутніх інженерів-програмістів, студенти контрольної групи навчались за 

традиційною методикою. Підготовка до реалізації педагогічних умов 

здійснювалась дисертантом через консультування та семінари з викладачами 

математичних, соціально-гуманітарних та професійних дисциплін. Були проведені 
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семінари за темою «Інтегрування змісту математичної, іншомовної, соціально-

гуманітарної, професійної підготовки майбутніх інженерів-програмістів». 

Розроблені педагогічні умови суттєво вплинули на кількість студентів із 

високим рівнем сформованості готовності майбутніх інженерів-програмістів до 

професійної діяльності (52 % в експериментальній групі та 34,4 % в контрольній), 

а також на кількість студентів, що показали низький рівень сформованості 

готовності майбутніх інженерів-програмістів до професійної діяльності (11,3 % в 

експериментальній групі і 24,7 % в контрольній). Результати педагогічного 

експерименту доводять ефективність розроблених педагогічних умов професійної 

підготовки майбутніх інженерів-програмістів та підтверджують гіпотезу 

дослідження. 

Ключові слова: педагогічні умови, професійна підготовка, майбутні 

інженери-програмісти, готовність, професійна діяльність, технічний університет. 
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 Goncharenko T.Ye. Pedagogical conditions of professional training for future 

programmer engineers in a technical university. – The qualifying scientific work as a 

manuscript.  

 The dissertation on gaining the Candidate of Science (Pedagogy) Degree, 

specialty 13.00.04 – «The theory and methods of professional education». – 

H.S.Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, Kharkiv, 2018.  

 The dissertation is a theoretical and experimental study of the problem of 

improving the professional training of future programmer engineers at a technical 

university. 

 It is specified that the professional training of future programmer engineers is a 

holistic, complex, managed system aimed at the formation of professional knowledge, 

skills, experience, personal qualities of future programmer engineers which ensures 

successful software development and their executing other professional functions in 

accordance with the modern labor market requirements. The result of the students’ 

professional training is their formed readiness for professional activity. 

 According to the results of the pedagogical theory and practice analysis, the 

peculiarities of the professional training of future programmer engineers in the 

universities were determined: quality mathematical and foreign language training is 

important for the training of future programmer engineers; the pace of scientific and 

technological progress requires constant updating of the training content and students' 

self-study skills mastering; quality training of future programmer engineers requires 

modern technical equipment and software; training methods need improvements that 

should be aimed at activation, independence, students’ creative and practical activity; 

the organization of professional training requires cooperation with enterprises and firms 

of the IT sphere; special attention is to be paid to the organization of project and 

laboratory works, students’ internship; some general and humanitarian disciplines have 

insufficient professional orientation that results in lack of the awareness among some 

students of these disciplines significance. 
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 The readiness of future programmer engineers to professional activity is defined 

as a complex, integrative, personal entity consisting of knowledge, skills, experience, 

motivation, orientation, qualities and abilities of the individual, that together provide an 

opportunity to perform professional activities successfully and competently. 

 Structural components of future engineers' readiness for professional activity are: 

motivational (it is characterized by motivation and students’ professional orientation, 

which is the key to their activity, interest, perseverance and desire to achieve 

professional goals), cognitive (it is characterized by a set of professional knowledge 

necessary for the professional activities of future programmer engineers), activity (it is 

characterized by the future programmer engineers’ ability to practical actions on 

software development) and personality (a set of personality traits that are important for 

the future professional activity of a programmer engineer). 

 The pedagogical conditions of professional training for future programmer 

engineers in a technical university are developed and theoretically substantiated: 

integration of the content of mathematical, foreign language, social and humanitarian, 

professional components of the professional training of future programmer engineers; 

intensification of students’ activity in the acquisition of knowledge, skills and 

experience as well as the development of soft skills which are important for the 

professional activity of the programmer engineer; using a dual approach aimed at 

quality improvement of future programmer engineers’ professional training based on 

the interaction between universities and IT companies. 

 The implementation of the first pedagogical condition - integration of the content 

of mathematical, foreign language, social and humanitarian, professional components of 

the professional training of future programmer engineers – included a general basic 

mathematical, foreign language, social-humanitarian training with the elements of 

professionally oriented content; an in-depth reflection of professional activity within the 

course of study of mathematical, English, social and humanitarian disciplines ( while 

learning the courses «Computer Discrete Mathematics», «Empirical Methods in 

Software Engineering», «English for Specific Purposes»,«Group Dynamics and 
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Communication»; mastering professional disciplines using the basis of mathematical, 

the English language and humanitarian training. 

 The implementation of the second pedagogical condition - intensification of the 

students’ activity in the acquisition of knowledge, skills and experience as well as the 

development of soft skills which are important for the professional activity of the 

programmer engineer – included the usage of the following methods of learning: 

discussions, brainstorming, project method, project chain, inverted learning method, 

problem learning method, role and business games, modeling of professionally oriented 

situations as well as such forms of training as lectures, practical classes, laboratory 

classes; individual, pair, microgroup, group work. 

The important directions for intensification of students’ activity were: motivation, 

assurance of the learning material awareness, developing practical skills, creating an 

evolutionary environment.  

 The implementation of the second pedagogical condition - using a dual approach 

aimed at the quality improvement of future programmer engineers’ professional training 

based on the interaction between universities and IT companies – included stimulating 

students to practical work; providing professional internship within the curriculum; 

working undergraduates as freelancers or in IT companies in their extra-curriculum 

time;accomplishing internal projects for firms and companies of the IT sphere; working 

in educational-scientific and production complex; accomplishing informatization tasks 

on the educational process for universities where these students study. 

 The organization of a pedagogical experiment was aimed at checking the 

effectiveness of the developed pedagogical conditions for the training of future 

programmer engineers. The experiment took place during 2003-2017 and included three 

stages: ascertaining, formative, controlling. The 191 students of I-VI years in the 

direction of "Software Engineering" of National Technical University "Kharkiv 

Polytechnic Institute", 31 teachers and 23 employees of IT companies participated in the 

experiment. 
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 It is specified that the criteria and indicators of the readiness formation of future 

engineers-programmers for professional activities are motivational (internal educational 

motivation of students and professional orientation), cognitive (the formation of the 

professional knowledge necessary for software development), activity (analytical skills, 

ability to develop the architecture, the ability to develop a software product, the ability 

to test the software product, communicative skills) and personality (the formation of 

personal qualities: ability to self-study, analytical thinking, creativity, focus mind, 

verbal-logical memory, persistence, diligence, sobriety, self-discipline, responsibility, 

observance of ethical practices). 

 It is determined that at the ascertaining stage of the experiment students show a 

low level of almost all indicators of the criteria as for the readiness formation of future 

programmer engineers to professional activity. The indicators of the motivational 

criterion appeared to be the best-developed among all the indicators of the readiness 

formation in future programmers-engineers. Such indicators as the ability to develop the 

architecture, the ability to test the software product, the ability to develop a software 

product (coding) and the professional knowledge necessary for software development 

appeared to be the worst developed in students at the ascertaining stage of the 

experiment.  

 At the formative stage of the experiment pedagogical conditions for the training 

of future programmer engineers were developed and implemented into the training of 

the experimental group, the students of the control group were trained according to the 

traditional method. Preparation for the implementation of pedagogical conditions was 

carried out by the author of the dissertation through counseling and seminars with 

teachers of mathematical, social, humanitarian and professional disciplines. The 

seminars on the topics "Training content integration of programmer engineers", "Active 

methods of training in the professional training of programmer engineers" and "Dual 

approach: implementation peculiarities" were held. 

 The developed pedagogical conditions significantly influenced the number of 

students with a high level of formed readiness of future programmer engineers for their 
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professional activity (52% in the experimental group and 34.4% in the control group), 

as well as the number of students who showed a low level of formed readiness of future 

programmer engineers to professional activity (11.3% in the experimental group and 

24.7% in the control group). The results of the pedagogical experiment prove the 

effectiveness of the developed pedagogical conditions of the professional training of 

future programmer engineers and confirm the hypothesis of the study. 

 Key words: pedagogical conditions, professional training, future programmer 

engineers, readiness, professional activity, technical university. 
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ВСТУП 

 

Актуальність і доцільність дослідження. Стратегічні принципи розвитку 

вищої освіти України, які ґрунтуються на забезпеченні національних інтересів, 

підготовці конкурентоспроможних фахівців, створенні умов для самореалізації 

кожної особистості, відображені у нормативно-правових документах, таких як 

закони України «Про освіту» (2017 р.), «Про вищу освіту» (2014 р.). В указі 

Президента України «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на 

період до 2021 року» (2013 р.) наголошується на необхідності якісної освіти для 

громадян України відповідно до вимог інноваційного сталого розвитку 

суспільства та економіки. 

Економічний розвиток будь-якої країни сьогодні значною мірою залежить 

від галузі інформаційних технологій. Сучасна стадія розвитку цивілізації 

характеризується глобальними змінами ринку праці, принципів господарювання, 

посиленням ролі інформаційних послуг, бурхливим розвитком ІТ-технологій. 

Визначальна роль у цих процесах належить інженерам-програмістам, професійна 

діяльність яких безпосередньо впливає на розвиток ІТ-сфери. В Україні, як і в 

багатьох європейських країнах, спостерігається дефіцит компетентних інженерів-

програмістів, потреби ринку праці перевищують пропозиції, а заклади вищої 

освіти поки що не в змозі випускати достатню кількість кваліфікованих фахівців. 

Особливо гострою є проблема якості професійної підготовки майбутніх 

інженерів-програмістів через високі вимоги роботодавців, інтенсивний розвиток 

технологій та швидкість старіння професійних знань. Перед вищою школою 

постає завдання постійного пошуку шляхів удосконалення професійної 

підготовки майбутніх інженерів-програмістів таким чином, щоб відповідати 

актуальним вимогам сучасності. Розвиток ІТ-сфери потребує постійної уваги 

закладів вищої освіти до змісту освіти, педагогічних умов та методів навчання, 

засобів навчання й технічного устаткування лабораторій, компетентності 

викладачів. 
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Професія інженера-програміста є однією з актуальних, необхідних і 

популярних, а подальший науково-технічний прогрес безпосередньо пов’язаний з 

професійною діяльністю програміста. Великий попит на професію та її 

високооплачуваність зумовлюють значний попит на вищу освіту серед 

абітурієнтів. Освіченість, майстерність, розвиток здібностей та нахилів студентів, 

самореалізація та успішна кар’єра також залежать від якості одержаної освіти, а 

отже, дослідження проблеми удосконалення професійної підготовки майбутніх 

інженерів-програмістів відповідає потребам як суспільства, роботодавців, так і 

самих студентів, що здобувають відповідну кваліфікацію. Водночас аналіз 

результатів пілотного дослідження свідчить, що 44,5 % опитаних майбутніх 

інженерів-програмістів вважають, що їх професійна підготовка потребує значного 

вдосконалення, зокрема 57,7 % бажають удосконалення змісту навчання, 46,1 % – 

методів та способів навчання, 38,4 % – загальної організації навчання (графік 

навчання, умови, технічне устаткування тощо). 

Теоретико-методологічні засади професійної освіти з’ясовано у працях 

І. Богданової, С. Гончаренка, В. Гриньової, С. Золотухіної, І. Зязюна, Н. Ничкало, 

І. Прокопенка, О. Романовського, С. Сисоєвої, А. Троцко та ін. Проблеми 

використання інформаційних технологій у професійній підготовці фахівців 

різного профілю вивчають Т. Бешок, В. Биков, І. Войтович, В. Грищенко, 

Р.'Гуревич, М. Жалдак, В. Кухаренко, О. Співаковський та ін. У педагогічних 

дослідженнях удосконалення професійної підготовки майбутніх інженерів-

програмістів найбільш докладно висвітлено проблеми математичної (О. Дубініна, 

О. Кучерук, Н. Падалко, С. Семеріков, Д. Щедролосьєв) та іншомовної, зокрема 

англомовної, підготовки (М. Бернавська, Я. Булахова, В. Стрілець, І. Чірва). 

Окремі аспекти професійної підготовки майбутніх інженерів-програмістів 

досліджували М. Вінник, М. Гладишева, Л. Гришко, Ф. Ільясова, О. Ішакова, 

Л. Матвійчук, Д. Мустафіна, В. Осадчий, О. Ричкова, В. Сєдов, З. Сейдаметова, 

Т. Шалкина та ін. Проте недостатньо дослідженим залишається цілісне вивчення 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%86$
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%96%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%BA%20%D0%9C$
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професійної підготовки студентів за напрямом «Програмна інженерія» у закладі 

вищої технічної освіти. 

Актуальність проблеми дослідження підтверджена низкою виявлених 

суперечностей, зокрема між потребою суспільства в компетентних інженерах-

програмістах та неспроможністю вищої освіти задовольнити ці потреби; між 

динамічним розвитком ІТ-сфери та рівнем підготовки майбутніх інженерів-

програмістів; між необхідністю вдосконалення професійної підготовки майбутніх 

інженерів-програмістів та недостатнім теоретико-методичним дослідженням цієї 

проблеми. 

Отже, актуальність проблеми, її недостатня дослідженість та необхідність 

подолання визначених суперечностей й зумовили вибір теми дисертаційної 

роботи «Педагогічні умови професійної підготовки майбутніх інженерів-

програмістів у технічному університеті». 

Зв’язок теми з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію 

виконано згідно з науково-дослідною темою кафедри педагогіки і психології 

управління соціальними системами імені академіка І.А. Зязюна Національного 

технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (НТУ «ХПІ») – 

«Англомовна професійна підготовка інженерів-програмістів» (0117U005250). 

Тему дисертаційного дослідження затверджено вченою радою факультету 

інформатики і управління НТУ «ХПІ» (протокол № 1 від 18.09.2012 р.) й 

узгоджено в Раді з координації наукових досліджень у галузі педагогіки і 

психології в Україні (протокол № 8 від 30.10.2012 р.). 

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та експериментально 

перевірити педагогічні умови професійної підготовки майбутніх інженерів-

програмістів у технічному університеті. 

Відповідно до мети визначено основні завдання дослідження: 

1. З’ясувати стан розробленості проблеми удосконалення професійної 

підготовки майбутніх інженерів-програмістів. 
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2. Визначити суть понять «професійна підготовка майбутніх інженерів-

програмістів», «готовність майбутніх інженерів-програмістів до професійної 

діяльності» та структурні компоненти цієї готовності. 

3. Науково обґрунтувати та експериментально перевірити педагогічні умови 

професійної підготовки майбутніх інженерів-програмістів. 

4. Уточнити критерії, показники та рівні сформованості готовності 

майбутніх інженерів-програмістів до професійної діяльності. 

Об’єкт дослідження – процес професійної підготовки майбутніх інженерів 

у технічному університеті. 

Предмет дослідження – педагогічні умови професійної підготовки 

майбутніх інженерів-програмістів. 

Гіпотеза дисертаційного дослідження. Професійна підготовка майбутніх 

інженерів-програмістів у технічному університеті стає ефективною за таких умов: 

інтегрування змісту математичної, іншомовної, соціально-гуманітарної, 

професійної підготовки майбутніх інженерів-програмістів; активізація студентів у 

засвоєнні знань, умінь і навичок та розвитку особистісних якостей, важливих для 

професійної діяльності інженера-програміста; застосування дуального підходу, 

спрямованого на підвищення якості підготовки майбутніх інженерів-програмістів 

на підставі співпраці університету з ІТ-компаніями. 

Для реалізації мети дослідження і розв’язання зазначених завдань було 

використано комплекс методів дослідження: теоретичні (аналіз, синтез, 

узагальнення, систематизація, порівняння, класифікація для визначення стану 

досліджуваної проблеми, вивчення поняттєвого апарату дослідження, 

теоретичного обґрунтування педагогічних умов професійної підготовки 

майбутніх інженерів-програмістів); емпіричні (спостереження, бесіда, 

анкетування, опитування, тестування, метод експертних оцінок, педагогічний 

експеримент для перевірки ефективності розроблених педагогічних умов 

професійної підготовки майбутніх інженерів-програмістів), математичної 
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статистики для кількісного та якісного аналізу результатів педагогічного 

експерименту. 

Наукова новизна і теоретичне значення дослідження полягає в тому, що 

вперше теоретично обґрунтовано й експериментально перевірено педагогічні 

умови професійної підготовки майбутніх інженерів-програмістів у технічному 

університеті (інтегрування змісту математичної, іншомовної, соціально-

гуманітарної, професійної підготовки майбутніх інженерів-програмістів; 

активізація студентів у засвоєнні знань, умінь і навичок та розвитку особистісних 

якостей, важливих для професійної діяльності інженера-програміста; 

застосування дуального підходу, спрямованого на підвищення якості підготовки 

майбутніх інженерів-програмістів на підставі співпраці університету з ІТ-

компаніями); уточнено сутність понять «професійна підготовка майбутніх 

інженерів-програмістів», «готовність майбутніх інженерів-програмістів до 

професійної діяльності»; подальшого розвитку набуло визначення таких 

структурних компонентів готовності майбутніх інженерів-програмістів до 

професійної діяльності, як (мотиваційний, когнітивний, діяльнісний, 

особистісний) та критеріїв і показників її сформованості: мотиваційний 

(внутрішня навчальна мотивація студентів та професійна спрямованість), 

когнітивний (сформованість професійних знань, необхідних для розробки 

програмного забезпечення), діяльнісний (аналітичні уміння, здатність до розробки 

архітектури, здатність до розробки програмного продукту, здатність до 

тестування програмного продукту, комунікативні уміння) та особистісний 

(сформованість особистісних якостей: здатність до самонавчання, аналітичне 

мислення, креативність, зосередженість уваги, словесно-логічна пам’ять, 

наполегливість, працьовитість, урівноваженість, організованість, 

відповідальність, додержання етичних норм). 

Практична значущість результатів дослідження полягає в тому, що 

визначені педагогічні умови професійної підготовки майбутніх інженерів-
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програмістів пройшли експериментальну перевірку, що підтвердило доцільність 

їхнього широкого використання в освітньому процесі технічних університетів. 

Матеріали дослідження впроваджено в навчально-виховний процес 

Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» 

(довідка № 66-02-321/67 від 21.11.2017 р.), Національного технічного 

університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського» (довідка № 195 від 23.11.2017 р.), Інституту комп’ютерних та 

інженерно-технологічних наук Національного університету кораблебудування 

імені адмірала Макарова, м. Миколаїв (довідка № 69-10/4460 від 08.11.2017 р.), 

Херсонського національного технічного університету (довідка № 15-26/2177 від 

10.11.2017 р.). 

Теоретичні положення та практичні напрацювання можуть бути 

використані педагогами закладів вищої технічної освіти під час викладання таких 

дисциплін: «Основи програмування», «Об’єктно-орієнтоване програмування», 

«Архітектура та проектування програмного забезпечення», «Якість програмного 

забезпечення та тестування», «Філософія», «Психологія», «Соціологія», «Іноземна 

мова» тощо, у розробці навчальних програм, підручників і навчально-методичних 

посібників, під час написання студентами курсових і магістерських робіт. 

Особистий внесок автора в працях, написаних у співавторстві, полягає в 

теоретичному обґрунтуванні програмно-цільового планування для управління 

якістю викладання дисципліни «Іноземна мова для спеціальних цілей» [42]; у 

визначенні та розробці способів реалізації педагогічних умов професійної 

підготовки майбутніх інженерів-програмістів [67, 40]; в аналізі поняття 

«бенчмаркінг» та його застосування у навчальному процесі університету [49]; у 

визначенні способів організації викладання фахових дисциплін англійською 

мовою [51]; у розробці практичних завдань розвитку навичок англійського 

професійного мовлення майбутніх інженерів-програмістів [47]; у підготовці 

методичного забезпечення засвоєння мови C++ студентами на основі англомовної 

підготовки [57]. 
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Апробація результатів дослідження. Основні результати дослідження 

обговорювалися на засіданнях кафедри педагогіки і психології управління 

соціальними системами імені академіка І. А. Зязюна (2009-2017 р.) та 

доповідалися на міжнародних науково-практичних конференціях: «Технології 

педагогічної освіти: теорія, досвід, перспективи розвитку в умовах Болонського 

процесу» (Миколаїв, 2006 р.); «Досвід та тенденції розвитку суспільства в 

Україні: регіональний, національний та глобальний» (Миколаїв, 2007, 2010 р.); 

«Соціально-гуманітарні аспекти педагогіки вищої школи» (Харків, 2008 р.); 

«Міжнародне співробітництво у впровадженні інноваційних технологій навчання 

у вищій школі» (Кошице (Словаччина), 2010 р.); «Переяславська Рада: її 

історичне значення і перспективи розвитку східнослов’янської цивілізації» 

(Харків, 2010 р.); «Соціально-гуманітарні вектори педагогіки вищої школи» 

(Харків, 2011, 2013 р.); «Сучасні освітні технології у професійній підготовці 

майбутніх фахівців» (Львів, 2011 р.); «Інформаційні технології: наука, техніка, 

технологія, освіта, здоров’я» (Харків, 2013, 2016 р.); «Духовно-моральнісні 

основи та відповідальність особистості в долі людської цивілізації» (Харків, 2014, 

2017 р.); «Лідери ХХІ століття. Формування особистості харизматичного лідера 

на основі гуманітарних технологій» (Харків, 2017 р.); на всеукраїнській науково-

методичній інтернет-конференції «Застосування компетентністного підходу в 

освітній практиці при викладанні фундаментальних дисциплін ВНЗ» (Харків, 

2017 р). 

Публікації. Основні положення та результати дослідження відображено в 

28 публікаціях автора (21 одноосібна), серед них 12 статей у провідних наукових 

фахових виданнях України, 2 – у міжнародних періодичних виданнях, 12 – у 

збірниках матеріалів наукових конференцій, 2 навчальні посібники. 

Структура й обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків до розділів, загальних висновків, списку використаних джерел 

(242 найменувань, з них 17 – іноземною мовою), 11 додатків (на 28 сторінках). 
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Дисертація містить 1 рисунок, 21 таблицю (на 8 сторінках). Загальний обсяг 

роботи становить 264 сторінки, з них основного тексту – 176 сторінок. 
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РОЗДІЛ І  

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПРОГРАМІСТІВ У ТЕХНІЧНОМУ 

УНІВЕРСИТЕТІ 

 

 

1.1 Професійна діяльність інженера-програміста в умовах 

інформаційного суспільства 

 

 

Першим в історії програмістом була дочка відомого поета Дж. Байрона – 

англійський математик Августа Ада Лавлейс (1815-1852). Вона склала алгоритм 

розрахунків для аналітичної машини, який й було визнано першою програмою. 

Винахідником аналітичної розрахункової машини є Ч. Беббідж (1791-1871) і ця 

машина вважається прообразом цифрового комп’ютера. А. Лавлейс пророкувала 

аналітичній машині велике значення у майбутньому, в тому числі здатність до 

створення витворів мистецтва (музики та ін.).  

Стрімкий же розвиток програмування почався з середини ХХ ст., у тому 

числі з розвитком спеціальних мов програмування. Одними з перших були – 

Фортран (1954) та Алгол (1958). Надалі виникала значна кількість різноманітних 

мов, найбільш відомі з яких: Бейсик (1964), Паскаль (1971), С (1972), C++ (1983), 

Java (1995). 

Сьогодні ми можемо стверджувати, що пророцтво А. Лавлейс справдилось, 

адже значення комп’ютера та програмування у сучасному інформаційному світі 

важко переоцінити. Інформаційне суспільство зароджувалось у середині ХХ ст., 

але життя людей як у побуті, так і в професії, кардинальним чином змінюється 

саме за останні десятиліття. Різноманітні засоби комунікацій, доступність та 

поширеність інформації, соціальні мережі, принципово нові технології – все це 
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оточує кожну людину сьогодні. І флагманом всіх цих змін, тим, професійна 

діяльність кого робить можливим функціонування цих технологій – є програміст. 

Наразі «прості» користувачі гаджетів, комп’ютерів, Інтернету звикли до переваг 

та зручностей, які дають нові технології, але не особливо замислюються про 

програмне забезпечення, яке робить переваги можливими.  

Практично кожна сфера суспільного виробництва зазнала інноваційного 

впливу інформаційних технологій. Автоматизація виробництва дозволила значно 

скоротити кількість робітників, одночасно зменшуючи собівартість, кількість 

браку, негативний вплив «людського фактору». В освіті широко 

використовуються доступність інформації, дистанційна освіта, вебінари, бази 

даних, віртуальне навчальне середовище; такі засоби як: електронне обладнання, 

обчислювальна техніка, комп’ютерні мережі; спеціальне програмне забезпечення: 

навчальне, тренувальне, контролююче, моделююче, інструментальне та ін.  

В медицині використовуються інформаційні технології для діагностики, 

терапії, консультування, відео-трансляцій та відео-конференцій, створення баз 

даних, лабораторної інформаційної системи, електронних історій хвороб, 

електронного документообігу та ін. Значні можливості використовуються у 

банківській, фінансовій сфері та торгівлі: автоматизація складання звітів та 

ведення банківських операцій, надання послуг та взаємодія з клієнтами через 

Інтернет, розрахунки через Інтернет, віртуальні банки, платіжні та кредитні 

картки, банкомати та термінали та ін.  

Важко навіть перелічити всі можливості інформаційних технологій. Вони 

змінюють не тільки характер професійної діяльності та вимоги до 

компетентностей сучасного фахівця будь-якої сфери. Змінюється сам ринок праці. 

П. Лукша, Д. Судаков та ін. провели експертні опитування та розробили «Атлас 

нових професій», в якому відобразили професії, які зникнуть, та нові професії, які 

з’являться у найближчі 10-15 років. Серед перших перелічено 57, таких як: 

бухгалтер, юрисконсульт, нотаріус, перекладач, журналіст, диспетчер, 

бібліотекар, листоноша, офіціант, шахтар, швачка, кур’єр та ін. У той же час вони 
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прогнозують появу 186 нових професій: ІТ-медик, архітектор медобладнання, 

проектувальник інфраструктури «розумного дому», проектувальник особистої 

безпеки, аналітик експлуатаційних даних, тренер творчих станів, координатор 

освітньої онлайн-платформи, медіаполіцейський, проектувальник промислової 

робототехніки, архітектор інформаційних систем, дизайнер інтерфейсів тощо [5]. 

Чи виправдаються ці прогнози – покаже час, але з упевненістю можна 

стверджувати, що зміни у професійному житті будуть відбуватись, а від фахівців 

будь-якої сфери буде вимагатись інформаційна компетентність, і все більшою 

буде потреба у професіоналах, які розробляють програмне забезпечення. 

Розвиток інформаційних технологій та програмного забезпечення 

призведуть до ще більших інновацій в нашому житті та професійній діяльності у 

майбутньому. Деякі розробки ще не стали буденними, але вже активно 

досліджуються та впроваджуються.  

Науковці демонструють досліди, коли паралізовані пацієнти здатні 

управляти своїми протезами силою думки і нам повідомляють, що для цього вже 

не потрібна нейрохірургічна операція імплантації електродів у мозок, нова 

конструкція досить безпечно імплантується через кровоносні судини [27]. У 

травні 2017 року у стрічках новин з’явилось повідомлення про робота-

поліцейського, якого взяла на роботу поліція Дубая: «робот буде патрулювати 

туристичні місця і торгові центри. Він може відповідати на питання, надавати 

інформацію та приймати штрафи. Робот розмовляє на дев'яти мовах… Дубай 

планує, що до 2030 року чверть всіх місцевих поліцейських будуть роботами. Тоді 

ж в місті має з'явитися перший поліцейський відділок, в якому служать тільки 

роботи» [23].  

П. Єрьоменко зазначає, що «до 2020 року на дорогах буде більше десяти 

мільйонів безпілотних автомобілів» [88]. А. Курпатов наводить дані, що 

«більшість вчених, що займаються розробкою штучного інтелекту, вважають, що 

це трапиться вже десь через 40-60 років» [127]. 
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Розвиток Інтернет-речей, у тому числі розумних будинків, робототехніки, 

безпілотних автомобілів, штучного інтелекту – для будь-якої людини це нові 

можливості та нові виклики. Але такий розвиток техніки і технологій безумовно 

потребує висококомпетентних інженерів-програмістів, здатних до нестандартних 

рішень, творчого підходу, до вирішення складних завдань, розумних, знаючих, 

гарно підготовлених. 

Більш того, наразі розробляються нові принципи програмування, засновані 

на машинному навчанні: «світова IT-індустрія впритул підійшла до того, щоб 

навчити комп'ютер розуміти саму людину, а не команди, які вона дає йому за 

допомогою програмного коду. Для цього розробляються так звані «когнітивні 

сервіси». Це сервіси, за допомогою яких комп'ютери вчаться робити те, що раніше 

могли робити тільки люди: переклад тексту, аналіз зображень, розпізнавання осіб 

і емоцій, модерація контенту, розпізнавання мови, розуміння сенсу тексту і так 

далі…Не дуже зрозуміло, як написати програму, яка буде розпізнавати слова на 

слух – адже людина сама не знає, як вона це робить, вона просто навчилася цього 

з дитинства. Тому для розпізнавання мови розробники створюють спеціальну 

програму, здатну навчатися» [117]. 

Серед студентів I курсу напряму «Програмна інженерія» було проведено 

опитування стосовно значення професійної діяльності програмістів у сучасному 

світі. В опитуванні взяли участь 96 осіб. Питаннями анкети були: «Яким чином 

професійна діяльність програмістів змінить сучасний світ? Як ви оцінюєте 

найбільш кардинальні зміни у майбутньому?». 

Ми розраховували на розгорнуті відповіді майбутніх інженерів-

програмістів, наповнених цікавими фактами та прогнозами, у яких би вони 

розкрили різні аспекти майбутніх змін і дали їм критичну, різносторонню оцінку. 

Але відповіді виявились досить обмеженими та короткими. Найбільша кількість 

(54 %) просто констатувала, що зміни відбуваються, певною мірою просто 

повторюючи питання анкети. Наприклад, відповіді були такими: «вже змінила, 

відбувається модернізація суспільства», «змінює майбутнє в найкращу сторону», 
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«програмісти вносять величезний вклад», «програмування – невід'ємний 

інструмент майбутнього світу», «діяльність програміста необхідна в сучасному 

світі», «має важливе значення», «професія актуальна та буде такою залишатись». 

Незначною мірою менша кількість відповідей стосувалась автоматизації 

праці (50,8 %). Студенти писали, що діяльність інженера-програміста призведе до 

«зведення фізичної праці до мінімуму», «поліпшення та спрощення життя», 

«автоматизації праці», «полегшення життя», «заміни ручної праці на 100 %» та ін. 

Деякі відповіді були більш розгорнутими, але смисл лишався таким же: 

«діяльність програмістів дозволить автоматизувати (спростити) життя простих 

обивателів, завдяки чому їм не доведеться кожного дня займатися не цікавими 

справами, а робити те, що їм подобається та приносить користь для розвитку 

людства у цілому». 

Порівняно невелика кількість відповідей студентів стосувалась розвитку 

робототехніки (31,1 %), штучного інтелекту (21,5 %), віртуальної реальності 

(20,9'%), 3 D друку (19,4 %), технології інтернет-речей (17,4 %). Студенти 

відзначали, що професійна діяльність програмістів вплине на розвиток різних 

сфер – медицини, виробництва, науки, навколишнього середовища тощо (14,1 %). 

У незначній кількості відповідей (менше 10 %) відзначалось зростання 

економіки країни, інвестування, доступність гаджетів для всіх, зникнення деяких 

професій (таксист, вантажник), інтернет-торгівля, підвищення продуктивності 

праці, скорочення персоналу, розвиток нанотехнологій, систем комунікацій та ін. 

Були й оригінальні відповіді, але вони були поодинокими. Наприклад: 

«викладання мов програмування ще в школі стане загальнонавчальною, 

обов’язковою дисципліною для можливості індивідуального налаштування свого 

робота-помічника кожною людиною». 

Безумовно, кожен із опитаних студентів знає й про штучний інтелект, й про 

інші цікаві технології, але досить обмежені відповіді свідчать про необхідність 

розвитку у майбутніх інженерів-програмістів здатності до аргументованого, 

критичного, різностороннього аналізу та викладення власної точки зору. 
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Студенти, що взяли участь у опитуванні, майже не торкались негативних 

наслідків для суспільства та людини розвитку інформаційних технологій, хоча 

самі питання анкети запрошували студентів пофантазувати та критично оцінити 

наше можливе інформаційне майбутнє. 

Сьогодні науковою спільнотою активно дискутуються протилежні 

тенденції, як позитивні, так і негативні наслідки інформатизації: доступність 

інформації, зручність, комунікації, з одного боку, та «кліпове мислення», 

маніпуляції, збір персональної інформації й захист приватного життя, з іншого. 

Нова дисципліна – кіберфілософія – розглядає різноманітні дилеми та досліджує 

етичні проблеми. П. Єрьоменко наводить приклад такої дилеми: «що повинен 

зробити робот-автомобіль, якщо на дорогу вискочила дитина: повертати в кювет з 

ризиком для життя пасажира чи давити дитину? Чи потрібно вбивати 

мотоциклістів без шолома? Хто відповідає за ці смерті – власник або виробник 

машини?» [88]. Але, хто б не відповідав у випадках аварії у майбутньому, 

потрібно пам’ятати, що попередньо буде людина – інженер-програміст, який 

розроблятиме програмне забезпечення, в якому рішення ризикувати пасажиром 

чи давити дитину вже буде запрограмоване. І сам інженер-програміст буде 

створювати відповідний код і буде розуміти, що він робить. Отже, етичні 

проблеми не є сферою абстрактного теоретизування і безпосередньо стосуються 

програмістів, а їх вирішення у той чи інший бік будуть ними практично 

реалізовуватись у процесі професійної діяльності. Отже, й самі програмісти 

мають бути готовими до таких проблем й готовими їх обговорювати, впливати на 

вирішення. 

Етика інженера-програміста – це не тільки про вирішення важких, 

неоднозначних рішень у майбутньому. Це й наше сьогодення: коли піднімаються 

питання про хакерські атаки під час виборів, збір й відстеження приватної 

інформації, маніпуляцію через соціальні мережі суспільною думкою – за тими чи 

іншими проблемами стоять у тому числі й інженери-програмісти.  
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У травні 2017 року однією з «гарячих» новин стало зараження вірусом-

вимагателем великої кількості комп’ютерів різних компаній по всьому світі. Як 

зазначає О. Бакланов, «велика хакерська атака з використанням вірусу WannaCry, 

яка зачепила 150 країн світу, завдала шкоди в один мільярд доларів, оцінила 

американська компанія з кібербезпеки KnowBe4…. всього під час хакерської 

атаки, що сталася 12 травня 2017 року, вірус-вимагач вразив від 200 до 300 тисяч 

комп'ютерів. Шкідлива програма WannaCry вимагала від користувачів 300-600 

доларів в біткоіни за розблокування комп'ютера. Якщо жертва хакерів 

відмовлялася платити, то вірус видаляв з комп'ютера всю інформацію» [7]. Й 

знову таки, всі розуміють, що одні програмісти розробляють вірусні програми, 

шкодять, маніпулюють, а інші розробляють антивірусні – для захисту й безпеки.  

Отже, проблеми етики, культури, моральних якостей – надзвичайно важливі 

у професійній підготовці майбутніх інженерів-програмістів. Але розглянемо 

більш докладно: окрім етично-моральних якостей, які ще вимоги висуваються до 

сучасного інженера-програміста.  

Організація фахової підготовки інженерів-програмістів вимагає аналізу 

специфіки їх професійної діяльності, адже вона має максимально відповідати 

суспільним вимогам сьогодення. 

Діяльність програміста є одним із видів інженерної діяльності. Як 

підкреслюють Е. Хант та Д. Томас: «розробка програм призвана бути інженерною 

дисципліною» [212, с. 11]. 

В. Горохов та В. Халіпов визначають інженера як фахівця «з вищою 

технічною освітою, що застосовує наукові знання для вирішення технічних 

завдань, управління процесом створення технічних систем, проектування, 

організації виробництва, впровадження в нього науково-технічних нововведень» 

[156, с. 77]. 

У той же час, підкреслюючи технічний характер інженерної діяльності, 

розробку, проектування, дослідження, експлуатацію, контроль у сфері технічних 

завдань, низка дослідників вказують й на соціальну місію інженера. 
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Так, О. Романовський відзначає системний характер інженерної діяльності: 

«сучасний етап розвитку інженерної діяльності характеризується системним 

підходом до вирішення складних науково-технічних задач, зверненням до всього 

комплексу соціальних, гуманітарних, природничих і технічних дисциплін... 

Сучасний інженер – це не просто технічний фахівець, що вирішує вузько 

професійні завдання. Його діяльність пов’язана з природним середовищем, 

основою життя суспільства, і самою людиною» [180, с. 13]. 

І. Тяпин також наголошує, що «в самих різних визначеннях інженерної 

професії та інженерної діяльності практично відсутні вказівки на їх соціально-

гуманітарні, антропологічні аспекти, соціально-гуманітарну складову. Нажаль, 

інженер часто розуміється як чистий «технар», обмежений лише знанням техніки. 

Нині ж очевидний той факт, що гуманітарна підготовка інженерів стає просто 

необхідною, є важливим показником (критерієм) рівня їх професіоналізму, 

компетентності та інтелігентності» [207]. 

Ми також вважаємо вкрай важливим гуманітарну складову професійної 

підготовки майбутнього інженера-програміста, адже саме цей напрям спрямовано 

на розвиток професійно важливих особистісних якостей, критичного мислення, 

комунікативних здібностей, вмінь групової взаємодії, здатності подолання 

конфліктних ситуацій, умінь переконання, а також формування етичних норм та 

правил поведінки, моральності, відповідальності, чесності тощо. Всі ці утворення 

вважаємо важливими для успішного здійснення професійної діяльності інженера-

програміста, а, отже, складовими його професійної компетентності. 

Розглянемо загальну структуру інженерної діяльності. Згідно низці 

дослідників вона включає такі функції: технологічну, проектно-конструкторську, 

науково-дослідну, організаційно-управлінську (О. Ігнатюк, О. Коваленко, 

В.'Ледньов, Ю. Нагірний, О. Пономарьов, О. Романовський та ін.) [101; 113; 131; 

154; 173; 181]. Всі ці функції є справедливими й для інженера-програміста, він 

може проектувати, здійснювати науковий пошук і досліджувати, виконувати 

організаційно-управлінські завдання, але домінуючою функцією, на нашу думку, 
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є технологічна. У той же час професійна діяльність інженера-програміста 

безумовно має свою специфіку, що відрізняє її від всіх інших видів інженерної 

діяльності. 

Інженер-програміст – це фахівець вищої технічної кваліфікації, що здійснює 

програмування, тобто проектування, розробку, тестування програмного 

забезпечення. Згідно В. Осадчого, К. Осадчої, І. Сердюка предметом діяльності 

інженера-програміста є «проектування, розробка та виробництво програмного 

забезпечення, як промислової продукції, що задовольняє заданим 

функціональним, конструктивним і технологічним вимогам (результатом 

діяльності є програмне забезпечення). Предметом діяльності програмістів в науці 

є вирішення завдань із застосуванням методів прикладної математики та 

реалізацією на ЕОМ (результатом діяльності є отримане за допомогою програми 

рішення задачі)» [162, с. 14]. 

А. Жидков також підкреслює виробничий характер програмування: 

«програмування це частина виробництва програмного забезпечення. Це не 

кодування, це не трансляція ваших думок в вирази будь-якої мови програмування, 

це виробництво, організація якого повинна бути на дуже високому рівні» [90]. 

Найбільш повно завдання та обов’язки інженера-програміста, до виконання 

яких має його підготувати вища освіта, представлені у Довіднику кваліфікаційних 

характеристик професій працівників: «на основі аналізу математичних моделей і 

алгоритмів рішення економічних та інших задач розроблює програми, які 

забезпечують можливість виконання алгоритму і, відповідно, поставлену задачу 

засобами обчислювальної техніки, проводить їх тестування і налагодження. 

Розроблює технологію розв'язання задачі на всіх етапах. Здійснює вибір мови 

програмування і переклад нею алгоритмів задач. Визначає інформацію, яка 

підлягає обробленню засобами обчислювальної техніки, її обсяги, структуру, 

макети і схеми вводу, оброблення, зберігання і видавання інформації, методи її 

контролю. Визначає обсяги і зміст даних тестових прикладів, які забезпечують 

найбільш повну перевірку відповідності програм їх функціональному 
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призначенню. Виконує роботи під час підготовки програм до налагодження і 

проводить їх налагодження. Розроблює інструкції на роботи з програмами, 

оформлює необхідну технічну документацію Визначає можливість використання 

готових програмних засобів. Здійснює супроводження впроваджених програм і 

програмних засобів. Розроблює і впроваджує методи і засоби автоматизації 

програмування, типові і стандартні програмні засоби. Бере участь у проектних 

роботах. На основі логічного аналізу проводить камеральну перевірку програм. 

Визначає сукупність даних, що забезпечують урахування максимального числа 

умов, які включено до програми, виконує роботи з її підготовки до налагодження. 

Здійснює запуск налагоджених програм і введення вихідних даних, які 

визначаються умовами поставлених задач. Проводить коректування розробленої 

програми на основі аналізу вихідних даних. Розроблює інструкції щодо роботи з 

програмами, оформляє необхідну технічну документацію. Визначає можливість 

використання готових програм, розроблених іншими підприємствами 

(установами). Розроблює і впроваджує методи автоматизації програмування, 

типові і стандартні програми, програмуючі програми, транслятори, вхідні 

алгоритмічні мови. Розробляє і впроваджує системи автоматичної перевірки 

правильності програм, типові і стандартні програмні засоби, складає технологію 

оброблення інформації. Виконує роботи з уніфікації і типізації обчислювальних 

процесів. Бере участь у створенні каталогів і картотек стандартних програм, 

розробленні форм документів, які підлягають машинному обробленню, у 

проектних роботах, що стосуються розширення сфери застосування 

обчислювальної техніки» [170]. 

Відповідно до професіограми професії «програміст» О. Романової, 

домінуючими видами його діяльності є «розробка на основі аналізу математичних 

алгоритмів програм (повний і точний опис процесу обробки інформації на 

спеціально придуманій формальній мові), що реалізують рішення різних завдань: 

вибір методу чисельного рішення задачі, тобто зведення складних математичних 
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формул до елементарних арифметичних дій; складання алгоритму – детального 

плану рішення задачі – чи вибір оптимального для вирішення даного завдання 

алгоритму; визначення інформації, що підлягає обробці на комп'ютері, її обсягів, 

структури, макетів і схем введення, обробки, зберігання та видачі інформації, 

методів її контролю; визначення можливості використання готових програм; 

вибір мови програмування і переклад на нього моделей і алгоритмів, що 

використовуються; підготовка програми до налагодження і проведення 

налагодження і коректування (знаходження і усунення різних помилок, які, 

можливо, містяться в програмі); розробка інструкції по роботі з програмами; 

участь у створенні технічної документації; супровід упроваджених програм і 

програмних засобів (засобів, що забезпечують нормальну роботу програми); 

розробка та впровадження методів автоматизації програмування (використання 

простих програм для створення програм більш високого рівня); участь у 

створенні каталогів і картотек стандартних програм» [177, с. 288-292]. 

На основі аналізу обов’язків та видів діяльності інженера-програміста 

можна зробити висновок, що для здійснення технологічних функцій його 

професійна підготовка має бути спрямована на розвиток математичних здібностей 

і алгоритмічного мислення, знань, вмінь, навичок з мов програмування, з 

розробки й використання технічної документації, з розробки, впровадження, 

застосування, перевірки, контролю програмного забезпечення та на розвиток 

багатьох інших якостей, здібностей, знань, вмінь, здатностей для виконання 

складних, різноманітних професійних завдань. 

Незважаючи на те, що першим програмістом була жінка, програмуванням 

наразі займаються переважно чоловіки. За даними дослідження порталу Stack 

Overflow, проведенного у 2016 році: у ІТ сфері «серед 92,8% чоловіків нарахували 

всього 5,8% жінок». За даними цього опитування, в якому взяли участь 56033 осіб 

із 173 країн світу (у тому числі 802 – українці): «середньостатистичний 

програміст – це чоловік молодше 30 років, який обожнює JavaScript, займається 
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самоосвітою, проводить робочі дні в офісі і готовий розглядати пропозиції 

роботи, хоча і не шукає її цілеспрямовано» [79]. З цього опису особливо хотілося 

б відмітити постійну освіту, оскільки бурхливий розвиток ІТ-сфери робить вміння 

вчитися та постійне самовдосконалення професійно важливою, необхідною 

умовою успішної діяльності будь-якого інженера-програміста. 

Професія інженера-програміста є однією з найбільш популярних та 

затребуваних у сучасній Україні. Відповідно до дослідження міжнародного 

кадрового порталу hh.ua, у 2014 році рейтинг найбільш престижних професій 

очолює професія програміста, ІТ-спеціаліста. При цьому «рейтинг престижності з 

2013 року виріс майже у 2 рази» [209]. Як відзначає І. Малик за даними 

досліджень 2014-2015 років: «протягом кількох років першість у рейтингу 

найбільш перспективних професій утримують IT-фахівці. Це загальносвітовий 

тренд, до якого призводить розвиток технологій і зростання користувачів мережі 

Інтернет» [138]. 

Професії ІТ-сфери відносяться також до найбільш високооплачуваних в 

Україні. Український сайт Сьогодні.ua на початок 2017 року наводить дані 

Державної служби статистики, відповідно до якої професії ІТ-спеціалістів 

знаходяться на третьому місці за рівнем заробітної плати в Україні (після 

працівників сфери авіатранспорту та фінансистів і страховиків) [125]. Але 

відповідно до сайту «Освіта в Україні», професії інженер ІТ та програміст є 

найбільш затребуваними і такими, де заробітна плата молодого спеціаліста є 

найбільш високою. Серед топ-20 спеціальностей в Україні вони були поставлені 

на перше місце [204]. 

Український бізнес ресурс наводить кількісні дані на квітень 2017 року 

щодо професій сфери ІТ. Ринок праці в сфері ІТ продовжує зростати (з січня 2016 

року по лютий 2017 зростання склало 23 % вакансій). Відзначається також, що 

«найбільшим IТ-роботодавцем як і раніше є Київ, займаючи частку в 48% як по 

вакансіях, так і по резюме. Роботодавці шукають досвідчених (рівень middle і 

senior), а в базі резюме превалюють молоді таланти. На другому місці з 12% 
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вакансій і 14% резюме знаходиться Харків, а третє місце займає Львів з 9% 

вакансій і 5% резюме. Так само в лідерах Одеса і Дніпро». Найбільш 

затребуваними вакансіями є веб-розробники, сфера дизайну та системне 

адміністрування. Найбільш високооплачувані – програмісти Java та .NET, а також 

С/С++ [194]. 

Д. Овчаренко також зазначає, що сфера ІТ стрімко зростає в Україні: «за 

підсумками 2016 року сума валютних надходжень від IT-сфери зросла до 2,8 млрд 

доларів», що означає зростання на 10-15 % [26].  

Приймаючи до уваги зростання ринку праці в Україні, перспективність та 

затребуваність професії сфери ІТ, не дивно, що й серед абітурієнтів ці 

спеціальності є одними з найбільш популярних. За даними МОН 2016 року в 

рейтинг першості «за кількістю заяв, поданих на бакалаврат, увійшли: філологія – 

108 184 заяви, право – 105 347, менеджмент – 70 785 заяв, комп'ютерні науки та 

інформаційні технології – 64 811» [25]. 

Проте, незважаючи на зростання ринку праці і заробітної плати та 

популярність спеціальності серед абітурієнтів, в Україні спостерігається дефіцит 

програмістів. З одного боку, це загальносвітова тенденція, що пов’язана з 

розвитком технологій і відповідно потребою у кваліфікованих спеціалістах, з 

іншою, проблеми українського ринку праці загострюються у зв’язку з еміграцією. 

Як зазначає Д. Вергул, «розробників початкового рівня (Junior) на українському 

ринку вистачає (хоча і тут з розумними кадрами теж бувають проблеми), а ось 

айтішників вищого класу вже не так багато. Наприклад, багато Senior-фахівців 

(тестувальники, продакт-менеджери) їдуть за кордон, де їм пропонують роботу на 

більш високі зарплати з можливістю кар'єрного зростання». Він також вказує: 

«щоб якось перекрити дефіцит кадрів, IT-компанії активно налагоджують зв'язки 

з провідними українськими технічними внз... Щорічно спеціалізовані інститути 

випускають 600 тис. комп'ютерників, що є 4-м показником в Європі. Але якість 

підготовки постійно знижується, нарікають експерти. В Україні зараз налічується 

не більше 100 тис. талановитих інженерів» та підкреслює, що «дефіцит 
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кваліфікованих IT-шників на міжнародному ринку праці тільки загострюється» 

[29]. 

Дефіцит програмістів викликає занепокоєння у кампаніях, рекрутингових 

агентств та урядів багатьох країн світу. Платформа Дев Бай наводить 

висловлювання технічного директора США і колишнього топ-менеджера Google 

Меган Сміт: «у найближче десятиліття [в США] з'явиться 1,4 млн ІТ-вакансій і 

лише 400 тисяч навчених фахівців, щоб їх заповнити». Тобто нестача спеціалістів 

очікується у 1 млн. осіб. Цей же портал відзначає: «через брак інженерних кадрів 

(читай - програмістів) компанії Долини все частіше переводять ключові операції 

за межі Сполучених Штатів… відсутність інженерних талантів стримує зростання 

американських ІТ-компаній, що представляє собою серйозну загрозу для всієї 

економіки Штатів». Наводяться освітні ініціативи для вирішення цієї проблеми, 

проте Сільвен Калаш, засновник однієї з освітніх програм, вважає, що цих заходів 

буде недостатньо [99]. 

Ю. Петренко зазначає, що «Каліфорнія, де попит на програмістів 

надзвичайно високий, вже починає відчувати брак IT-професіоналів, які вміють 

писати коди і алгоритми, додатки та програми. Державні інститути Каліфорнії не 

так вже сильно розвивають освітній курс для програмістів: всього 57 тисяч 

студентів каліфорнійських внз з 2 мільйонів вчаться на програмістів» [165]. 

Схожі проблеми спостерігаються і в країнах Європейського союзу. Ліз 

Олдерман у зв’язку з цим зазначає, що європейські компанії докладають зусиль, 

щоб «залучити студентів університетів до математики, техніки та науки замість 

популярних курсів в галузі гуманітарних та соціальних наук» [226]. М. Борисова 

також наводить приклад нестачі програмістів: «брак ІТ-фахівців в Німеччині 

обчислюється десятками тисяч. Особливо внз не встигають випускати потрібну 

кількість програмістів» [19]. 

Отже, запит сучасного суспільства до вищих технічних навчальних закладів 

безпосередньо спрямований на професійну підготовку майбутніх інженерів-

програмістів. Але потрібно відзначити, що в аналітичних оглядах стосовно 
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професії інженера-програміста, зазначається, що роботодавці не просто не можуть 

знайти потрібного фахівця, але не можуть знайти гарного фахівця, який 

відповідав би їх вимогам. Тобто спостерігається не тільки кількісна, але й, так 

сказати, якісна нестача інженерів-програмістів: «проблема ускладнюється тим, 

що, за словами роботодавців, якість освіти випускників профільних внз не 

відповідає належному рівню, і щоб зайняти відкриту позицію в компанії, вони 

змушені проходити додаткове навчання» [24]. Отже, актуальним завданням 

сучасної вищої технічної освіти є значне підвищення якості професійної 

підготовки майбутніх інженерів-програмістів. 

Таким чином, професія інженера-програміста є однією з актуальних, 

затребуваних, високооплачуваних, популярних серед абітурієнтів професій в 

сучасному інформаційному суспільстві. Подальший науково-технічний прогрес 

безпосередньо пов’язується з професійною діяльністю програміста, а розвиток 

технологій призводить до їх дефіциту у всьому світі. Тому удосконалення 

професійної підготовки у вищих технічних навчальних закладах майбутніх 

інженерів-програмістів, затребуваних у будь-якій сфері суспільного виробництва, 

є одним з найбільш важливих завдань педагогічної теорії і практики. 

 

 

1.2 Професійна підготовка майбутнього інженера-програміста в 

педагогічній теорії та практиці 

 

 

Професійна підготовка майбутнього інженера-програміста має відповідати 

складним вимогам актуальних технічних досягнень у сфері ІТ-технологій, а, отже, 

потребує постійного удосконалення. 

Теоретико-методологічні засади професійної освіти розкриваються у працях 

Г. Балла, І. Богданової, Г. Васяновича, С. Гончаренка, В. Гриньової, 

С. Золотухіної, І. Зязюна, Л. Кайдалової, В. Кременя, В. Лозової, В. Лугового, 
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Н. Мойсеюк, Н. Ничкало, О. Пєхоти, І. Прокопенка, О. Романовського, 

С. Сисоєвої, А. Троцко, Л. Штефан та ін. [9; 15; 28; 28; 69; 94; 96; 97; 106; 121; 

134; 135; 147; 158; 166; 167; 171; 178; 179; 191; 219; 227; 242]. Різні аспекти 

удосконалення професійної підготовки майбутніх інженерів у вищих навчальних 

закладах досліджуються такими авторами як С. Артюх, Л. Балан, Я. Булахова, 

Т. Гура, Т.В Дніпровська, О. Ігнатюк, О. Коваленко, Р. Кюхнке, П. Махога, 

Г.'Міхненко, В. Опанасенко, О. Пономарьов, О. Потапчук, Ю. Пришупа, С. Резнік, 

О. Романовський, Т. Самусь, О. Сільчук, Т. Солодовник, О. Федорцова, К.Чишолм 

тощо [3; 8; 21; 22; 74; 84; 101; 114; 146; 160; 168; 169; 174; 181; 182; 186; 193; 211; 

230; 231; 234; 235 та ін.].  

Проблеми використання інформаційних технологій у професійній 

підготовці фахівців різного профілю вивчають Т. Бешок, Д. Белл, В. Биков, 

І.'Войтович, В. Гриценко, Л. Гузь, С. Гунько, А. Гуржій, Р. Гуревич, М. Жалдак 

Г.'Кожевніков, В. Кухаренко, О. Майборода, А. Манако, Н. Морзе, Л. Наконечна, 

О. Співаковський та ін. [11; 12; 13; 32; 70; 72; 73; 75; 77; 78; 89; 118;128; 136; 140; 

150; 155; 197; 228; 232 та ін.]. 

У педагогічних дослідженнях удосконалення професійної підготовки 

майбутніх інженерів-програмістів більш докладно висвітлено проблеми 

математичної (О. Дубініна, О. Кучерук, Н. Падалко, С. Парсонс, С. Семеріков, 

Д. Щедролосьєв) [86; 129; 164; 190; 220; 237] та іншомовної, зокрема англомовної, 

підготовки (М. Бернавська, Я. Булахова, В. Стрілець, І. Чірва, М. Раймер) [10; 21; 

198; 215; 238]. Окремі аспекти професійної підготовки майбутніх інженерів-

програмістів досліджували М. Вінник, Д. Гарлан, М. Гладишева, Л. Гришко, 

Ф.'Ільясова, О. Ішакова, Л.''Матвійчук, Н. Мид, Д. Мустафіна, В. Осадчий, 

О.'Ричкова, В. Сєдов, З. Сейдаметова, Дж. Сполскі, Б. Темпл, Т. Шалкина та ін. 

[30; 31; 36; 100; 102; 142; 151; 161; 184; 161; 189; 217; 229; 233; 236; 239 та ін.]. 

Розглянемо більш докладно результати досліджень професійної підготовки 

майбутніх інженерів-програмістів. 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%86$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%93$
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%96%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%BA%20%D0%9C$
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Значна кількість науковців наголошують на особливій значущості 

фундаментальної математичної підготовки як основи розвитку алгоритмічного 

мислення та розробки програмного забезпечення.  

Зокрема, Д. Щедролосьєв наголошує на те, що «основу програмування 

складає не тільки знання певної мови програмування, але й уміння побудови 

математичної моделі та відповідного алгоритму, тобто процес створення 

алгоритмів для розв’язання поставленого завдання» [220, с. 9]. С. Семеріков 

зазначає, що «інформатика – фундаментальна дисципліна, об’єктом якої є 

інформаційні процеси в оточуючому світі, предметом – математичні структури, за 

допомогою яких моделюються інформаційні процеси, та комп’ютерні 

інформаційні моделі, що відображають математичні структури на архітектуру 

обчислювальних систем, методологією – обчислювальний експеримент» 

[190,'с.'56]. Н. Падалко вказує на те, що особливе значення «має засвоєння 

майбутніми програмістами математичних дисциплін та підвищення якості знань, 

оскільки саме математичні курси складають підґрунтя їхньої фахової підготовки» 

[164, с.'2]. 

О. Дубініна вивчає формування математичної культури та вказує на те, що 

«математична культура студентів, які навчаються за достатньо новим в Україні 

освітнім напрямом підготовки «Програмна інженерія» є одночасно і умовою 

успішної професійної підготовки і результатом останньої. Це випливає з того, що 

професійною сферою реалізації фахівця галузі виробництва програмної продукції 

є комп’ютинг, який являє собою унікальне поєднання парадигм математики, 

комп’ютерної науки та інженерії» [86, с. 3]. Вона також вважає, що математичні 

знання допоможуть майбутнім інженерам-програмістам «зрозуміти межі 

застосування комп’ютингу, а також визначити технології, відповідні для певного 

програмного проекту. Зазначене, з одного боку не вимагає, щоб знання 

програмного інженера в цій сфері були такі ж глибокі, як і у фахівців в галузі 

інформатики або математики, з іншого – ці знання і досвід мають бути достатні, 

щоб зробити правильний вибір серед існуючих технологій і правильно їх 
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застосовувати. Програмний інженер повинен також мати достатнє розуміння 

складності і меж застосовності цих технологій» [86, с. 3]. 

О. Кучерук, досліджуючи проблему формування математичної 

компетентності у майбутніх інженерів-програмістів, докладно аргументує 

значущість математичної підготовки: «професійна діяльність ІТ-фахівців нині 

вимагає глибоких знань у відповідних галузях застосувань, проте ці знання не 

дадуть очікуваного результату без фундаментальної математичної підготовки. 

Оскільки для створення програмного продукту необхідно мати достовірну 

адекватну модель тої предметної галузі, яка досліджується або автоматизується. 

Створення цієї моделі – самий важливий етап розробки програмного продукту. 

Він включає аналіз та дослідження широкого спектру алгоритмів та математичних 

методів, вибір найбільш прийнятних альтернатив, побудову, аналіз та 

алгоритмізацію моделі, вибір та використання адекватних програмних засобів та 

технологій. У зв’язку з цим виникають нові вимоги до підготовки інженерів-

програмістів, рівень професійної підготовки яких залежить і від того, наскільки 

він знайомий з математичними моделями, які використовуються при дослідженні 

різноманітних об’єктів, та методами побудови цих моделей, володіє ефективними 

алгоритмами та процесом їх створення для розв’язання поставленого завдання, 

тощо» [129, c. 84]. 

С. Тищенко досліджує підготовку не майбутніх інженерів-програмістів, а 

молодших спеціалістів з програмування. Проте особливо наголошує, що 

формування компетентності у програмуванні потребує інтегрування змісту 

математичних і спеціальних дисциплін та професійної спрямованості 

математичної підготовки [202]. 

В окремих працях підкреслюється важливість окремих розділів 

математичних дисциплін для професійної діяльності інженерів-програмістів. Так, 

Н. Падалко вказує, що «засвоєння студентами фундаментальних професійних 

знань має обов’язково доповнюватися вивченням факторного аналізу як 

обов’язкового компонента професійних знань майбутнього фахівця» [164, с. 6]. А 
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Д. Щедролосьєв вважає особливо важливою для інженера-програміста дискретну 

математику [220]. 

Для удосконалення математичної підготовки автори розробляють різні 

способи: акметехнологію (О. Дубініна) [86], модель (Н. Падалка) [164], мобільні 

технології та методичні основи (С. Семеріков) [190], методичну систему 

(Д.'Щедролосьєв) [220]. Розглянемо більш докладно декілька прикладів. 

О. Дубініна відзначає, що розроблена акметехнологія формування 

математичної культури «охоплює професійно необхідну математичну предметну 

область і фундується методологією, інструментарієм, видами професійної 

діяльності і власне технологіями галузі програмної інженерії», а у моделі 

реалізації акметехнології формування математичної культури у дидактичному 

просторі програмної інженерії «цілепокладання в теоретико-методологічному, 

прикладному і методичному аспектах ґрунтується на принципах професійної 

спрямованості, міжпредметності та універсальності математичної складової 

підготовки відповідних фахівців, єдності математичного та інженерного 

мислення, моделювання і творчої самореалізації» [86, с. 6-7]. 

Д. Щедролосьєв вказує на те, що «основними вимогами розробленої 

методичної системи є: лекційні та практичні заняття з дискретної математики, що 

мають бути професійно-спрямованими, їх зміст має розширювати обсяг знань, а 

не дублювати його; творчі та проектні роботи мають бути перспективними для 

студентів та повинні спонукати студентів до самостійного пошуку; практичні 

роботи мають спонукати студента до самостійної ґрунтовної підготовки; 

виконання самостійних робіт регулярно оцінюється; вивчення кожного модулю 

завершується виконанням студентами тестової контрольної роботи, яка містить 

завдання різного рівня складності; студенти мають вільний доступ до постійно 

оновлюваного навчального матеріалу з дискретної математики, зокрема, робочої 

програми курсу, лекцій, практичних завдань, завдань для самостійного 

опрацювання, відео інтерпретаторів алгоритмів, добірки рекомендованих 

інтернет-ресурсів, глосарію з дисципліни, форуму тощо» [220, с. 14]. 
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С. Тищенко зазначає, що «інтегративний підхід до вивчення математики і 

спеціальних дисциплін ґрунтується на взаємодії понять, законів, формул зі 

спеціальних дисциплін із використанням математичних прийомів обчислення» 

[202, с. 10]. А професійна спрямованість математичних дисциплін дозволить 

забезпечити: «подолання формально-логічного викладання матеріалу і надання 

абстрактним математичним поняттям і положенням конкретного змісту; 

забезпечення органічної єдності понять спеціальних дисциплін з умовами 

математичних задач; ознайомлення студентів з числовими методами як 

необхідного елемента професійної підготовки; розвиток професійно-прикладного 

математичного мислення студентів (відпрацювання навичок постановки і 

розв’язання прикладних задач за допомогою математичних методів); забезпечення 

мотивації вивчення математичних дисциплін, як необхідного психологічного 

чинника, що сприяє підвищенню інтересу до вивчення спеціальних дисциплін» 

[202, с. 10-11]. 

Отже, проведений аналіз дозволяє зробити висновок, що у підготовці 

майбутніх інженерів-програмістів: 

- основою програмування є створення математичної моделі, тому 

математична та спеціально-професійна підготовка тісно пов’язані між собою; 

- практично всі автори вказують на необхідність професійного спрямування 

математичних дисциплін;  

- в удосконаленні математичної підготовки важливими є забезпечення 

зацікавленості у математичних знаннях та уміннях, використання творчих та 

проектних завдань, розвиток аналітичних та математичних здібностей, 

забезпечення самостійності, здатності до самонавчання та самореалізації.  

Розробка програмного забезпечення з однієї сторони передбачає 

алгоритмізацію, а з іншої – творчі здібності. На двоїстість характеру 

програмування вказує Е. Дейкстра: «з одного боку, математична основа 

програмування дуже проста. Кінцева послідовність нулів і одиниць піддається 

кінцевій кількості простих операцій, і в деякому сенсі програмування має бути 
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тривіальним. З іншого боку, пам'ять об'ємом в багато мільйонів бітів настільки 

велика, а обробка цих бітів відбувається з такою неймовірно великою швидкістю, 

що можливі обчислювальні процеси – тобто ті процеси, які ми винаходимо, – 

перевершують рівень тривіальності на кілька порядків. Саме ця унікальна єдність 

простоти і витонченості є характерною для завдання програмування» [80, с. 265-

266]. 

Ще одним професійно-важливим напрямом підготовки майбутніх 

інженерів-програмістів є іншомовна підготовка.  

М. Бернавська відзначає, що «відмінною рисою формування професійної 

комунікативної компетентності є яскраво виражений англомовний характер 

професійної комунікації. В системі підготовки ІТ-фахівців, 

конкурентоспроможних на ринку праці, значно зростає роль іноземної мови, 

грамотне використання якої стає невід'ємною частиною професійної 

компетентності фахівців даного профілю» [10, с. 4]. В. Стрілець також 

підкреслює, що «специфіка професійної підготовки програмістів потребує 

використання іноземної мови під час вивчення фахових дисциплін, тобто в 

освітній сфері. У професійній сфері застосування іноземної мови проявляється 

насамперед під час пошуку й опрацювання інформації з Інтернет-ресурсів, 

програмування, а також спілкування з іноземними партнерами за допомогою 

засобів електронного зв’язку» [198, с. 2].  

Я. Булахова вказує на те, що «у практиці професійної діяльності майбутній 

інженер повинен активно співпрацювати із зарубіжними партнерами, 

представниками різних культур і рівнів професійної компетентності; мати 

уявлення про новітні науково-технічні досягнення в своїй виробничій сфері, 

використовуючи при цьому іншомовні джерела інформації. Саме від 

комунікативних здібностей і знання іноземної мови залежить багато в чому успіх 

його професійної діяльності. У зв’язку з цим однією з цілей вищої технічної 

освіти повинна стати іншомовна, інтеркультурна підготовка студентів» [21, с. 2]. 

І. Чірва також вважає, що «володіння іншомовними комунікативними вміннями 
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для майбутнього інженера-програміста є важливим резервом підвищення його 

професійного рівня, збагачення знань зі спеціальності й успішної професійної 

діяльності» [215, с. 6]. 

Проаналізуємо способи удосконалення іншомовної підготовки майбутніх 

інженерів-програмістів відповідно до результатів досліджень різних авторів. 

І. Чірва розробила методику навчання майбутніх інженерів-програмістів 

англійського діалогічного мовлення із впровадженням у навчальний процес 

комп’ютерної програми «Speak up English», що включала систему комп’ютерних 

вправ, та модель організації диференційованого навчання студентів англійського 

діалогічного мовлення з використанням комп’ютерних програм [215, с. 2-4]. 

Вона зазначає: «для того, щоб студенти мали можливість досягти 

відповідного рівня володіння англійським діалогічним мовленням необхідно 

впроваджувати у ВТНЗ рівневу диференціацію у комплексі з різноманітними 

інноваційними методами та засобами, що передбачають використання ІКТ, 

наприклад, комп’ютерного навчання, автоматизованого контролю навчальних 

досягнень студентів, комп’ютерних ігрових методів, електронних підручників, 

дистанційного навчання тощо» [215, с. 7]. При цьому, диференціація 

розглядається як «створення індивідуальної траєкторії учіння і надання завдань 

різного рівня складності для кожного студента за результатами автоматизованого 

тесту» [215, с. 7]. Розроблена автором комп’ютерна програма «Speak up English» 

включала три групи вправ, які забезпечували диференційоване навчання: «вправи 

у формуванні лексичних навичок англійського діалогічного мовлення, вправи у 

формування граматичних навичок діалогічного мовлення; вправи на створення 

власного діалогу-розпитування» [215, с. 9]. 

Я. Булахова розробила авторську мультімедійну програму «Fachdeutsch in 

zwei Stufen» для самостійного навчання німецької технічної мови, структура якої 

«складалася з двох блоків, що містять базовий текст, навчальні вправи і тести, що 

відрізняються рівнем володіння іноземною мовою» [21, с. 15]. Автор зазначає, що 

«у дослідженні іншомовна професійна підготовка студентів вищого технічного 
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навчального закладу містить: оволодіння знаннями граматики іноземної мови і 

формування мовного лексикону професійної сфери, основ монологічного і 

діалогічного висловів; ведення ділового листування із зарубіжними партнерами; 

вироблення стратегії мовної міжкультурної поведінки для швидкої інтеграції в 

іншомовне професійне середовище» [21, с. 14]. 

У роботі В. Стрілець розроблено проектну методику навчання англійської 

мови професійного спрямування майбутніх програмістів за допомогою 

дистанційного курсу «Computer Projects», складниками якого були: вступний, 

інформаційно-довідковий, основний і контрольно-оцінювальний блоки [198]. 

Дистанційний курс включав розроблену «систему вправ, у якій представлено 

групи й відповідні їм види вправ, спрямовані на розвиток мовленнєвих умінь 

(читання, письма й говоріння) і проектних умінь (інтелектуальних, творчих, 

комунікативних, методологічних)», у системі вправ відображено етапи: 

підготовчий, виконавчий, презентаційний і підсумковий [198, с. 9]. 

М. Бернавська запропонувала систему неперервної підготовки майбутніх 

інженерів-програмістів з англійської мови, ядром якої стала розроблений нею та 

впроваджений в навчальний процес курс «Переклад в галузі професійної 

комунікації» [10]. Автор розглядає формування комунікативної компетентності з 

точки зору оволодіння англійської мови, вона розробила комплекс умов, які 

передбачали: «ознайомлення студентів із змістом і структурою професійної 

комунікативної компетентності; усвідомлення студентами власних можливостей, 

значущості процесів розвитку, корекції і вдосконалення наявного у них 

комунікативного потенціалу; роз'яснення вимог, пропонованих до фахівця в 

галузі інформаційних комп'ютерних технологій і ролі англійської мови в 

майбутній професійній діяльності ІТ-фахівця; осмислення ресурсів іноземної 

мови як навчального предмета для розвитку комунікативного потенціалу 

особистості; насичення навчальних занять багатим комунікативно-спрямованим 

змістом, що передбачає використання активних методів і форм навчання, таких як 

групове навчання і ділова гра» [10, с. 68]. 
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М. Бернавська також відзначає, що «при підготовці програмістів і 

формуванні професійної комунікативної компетентності застосовувалися такі 

методи: інформаційні (передача навчальної інформації у вигляді лекцій, 

повідомлень, консультацій, огляду, звіту, пояснень, аналізу різних носіїв 

інформації); операційні (робота з різними засобами отримання інформації: 

довідниками, словниками, друкованими виданнями, періодичною пресою, 

електронними довідниками, словниками, енциклопедіями, програмами); творчі 

(аналіз конкретних ситуацій, рольова гра, мозкова атака, творчий діалог, 

імітаційна гра, метод проектів, телеконференції); методи контролю або 

зворотного зв'язку (повідомлення, реферат, доповідь, іспит, залік, поточний, 

підсумковий контроль, тестування, анотація) [10, с. 72]. 

Отже, проведений аналіз дозволив зробити висновок, що у процесі 

підготовки майбутніх інженерів-програмістів: 

- іншомовна підготовка є важливою умовою досягнення професійного 

успіху інженера-програміста; 

- реалізується іншомовна компетентність у: пошуку й опрацюванні 

іншомовних джерел інформації для поглиблення й оновлення знань і умінь; 

спілкуванні з іноземними партнерами (як усні обговорення, перемови, так і 

письмове ділове листування тощо); роботі з іншомовними Інтернет-ресурсами 

(сайтами, професійними форумами та ін.); як у опрацюванні вже розроблених, так 

і у написанні власних специфікацій та інструкцій; виступах з доповідями та 

презентаціями; написанні наукових статей тощо; 

- іншомовна підготовка передбачає: усвідомлення майбутніми інженерами-

програмістами її професійної значущості; використання вправ лексичних та 

граматичних, на розвиток здатності до читання, письма й говоріння, останнє 

включає як монологічне, так і діалогічне мовлення; розробку вправ, що мають як 

тренувальну (основну), так і контрольну складову, останнє дозволяє 

диференціювати студентів за рівнем підготовки; 
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- удосконаленню іншомовної підготовки можуть сприяти як інформаційні 

технології (розробка навчальних програм, дистанційні курси, електронні 

підручники), так і активні методи навчання (метод проектів, рольові ігри, 

імітаційні вправи, мозкові атаки, діалоги, робота з різноманітними джерелами 

інформації тощо). 

Проаналізуємо результати досліджень різних аспектів спеціально-

професійної підготовки майбутніх інженерів-програмістів. 

О. Ричкова досліджувала проблему формування професійної самостійності 

майбутніх інженерів-програмістів. Вона розробила модель формування цього 

утворення та інтерактивний електронний навчально-методичний комплекс для 

реалізації цієї моделі на прикладі дисципліни «Методи і засоби захисту 

комп'ютерної інформації» [184]. Автором були розроблені також організаційно-

педагогічні умови формування професійної самостійності майбутніх інженерів-

програмістів: «забезпечення самостійної навчальної діяльності майбутніх 

інженерів-програмістів засобами дистанційних освітніх технологій; активізація 

особистісної мотивації формування професійної самостійності на основі 

випереджаючого характеру професійної підготовки майбутніх інженерів-

програмістів; застосування електронного навчально-методичного комплексу з 

дисципліни, оснащеного інтерактивними елементами, що впливають на 

формування професійної самостійності майбутніх інженерів-програмістів» 

[184,'с.'172]. Для реалізації умов використовувались: «дистанційна взаємодія 

суб'єктів освітнього процесу на всіх етапах самостійної роботи» (цільового, 

організаційного, структурно-змістовного, творчо-діяльнісного, програмно-

технологічного та оціночно-контролюючого); «участь майбутніх інженерів-

програмістів в науково-практичних і науково-дослідних роботах»; «застосування 

різнорівневих, професійно-орієнтованих завдань, які формуються у співпраці 

викладача і майбутнього інженера-програміста з урахуванням вимог роботодавця 

до рівня підготовки фахівців в сфері інформаційних технологій і обчислювальної 

техніки» [184, с. 103]. 



 51 

Д. Мустафіна досліджує проблему формування конкурентоспроможності 

майбутніх інженерів-програмістів, цей процес представлений у роботі як 

розроблена модель, перший етап якої передбачає «формування у студентів 

мотивації досягнення успіху в конкуренції», другий – «оволодіння орієнтовними 

основами поведінки в конкурентному середовищі, пов'язаними з орієнтуванням на 

якість продукції, прогнозуванням ситуації, етико-правовими нормами», третій – 

«етап здобуття досвіду самостійної розробки конкурентоспроможних 

проектів» [151, с. 94]. 

Формування конкурентоспроможності автор розглядає на прикладі 

вивчення студентами математичних дисциплін. Розроблені у роботі педагогічні 

умови включали: «використання варіативного підходу до навчання студентів, які 

мають різні стартові можливості; моделювання конкурентоспроможних ситуацій, 

які формують у студентів мобільність, широкий кругозір і здатність 

підпорядкувати будь-які технічні винаходи і наукові відкриття людським цілям, 

без шкоди людству і природі; ситуації, що дозволяють орієнтуватися в ринковому 

середовищі, в якій розгортається його професійна діяльність; ситуації, які 

формують готовність до конкурентоспроможної поведінки (дія в ситуаціях, які 

передбачають суперництво, прогноз дій конкурента, здатність виділяти 

пріоритети, професійна інтуїція і т.ін.); ситуації, що сприяють формуванню 

адекватної інженерної рефлексії та самооцінки своїх професійно-особистісних і 

соціальних якостей» [151, с. 143]. Засобами формування професійної 

конкурентоспроможності майбутніх інженерів-програмістів були: «зміст 

навчального матеріалу предметів математичного циклу; діалоги, бесіди; 

інформаційні технології; навчальні проекти; метод модерації; логічні схеми; 

домашні лабораторні роботи; різнорівневі завдання» [151, с. 144]. 

М. Гладишева вивчала проблему формування дослідницьких умінь 

майбутніх інженерів-програмістів, яке відбувалось при вивченні студентами 

спецкурсів «Обробка експериментальних даних і планування експерименту» і 

«Навчально-дослідна робота студентів». У дослідженні було розроблено модель 
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формування цих умінь та комплекс педагогічних умов її ефективного 

функціонування, які включали: «а) креативну організацію навчального процесу, 

насичення його творчими ситуаціями; б) послідовне введення елементів 

дослідницької діяльності в процес навчання, що забезпечує перехід від 

репродуктивної діяльності до продуктивної з використанням відповідних методів 

в процесі підготовки майбутніх інженерів-програмістів; в) поетапна організація 

формування дослідницьких умінь майбутніх інженерів-програмістів в процесі їх 

професійної підготовки» [36, с. 109]. Методика реалізації педагогічних умов 

передбачала застосування «задач, заснованих на алгоритмічному приписанні, 

творчих завдань», «системи навчально-дослідних завдань різного рівня 

складності, рефератів, доповідей, евристичних питань, комп'ютерних засобів 

навчання, тестів, завдань динамічного характеру, навчальних дискусій, курсових, 

контрольних і перевірочних робіт», «ділових ігор, індивідуальних завдань в 

процесі виробничої практики, проведення наукових семінарів, які пов'язані з 

професійною діяльністю майбутніх інженерів-програмістів, написання статей, 

доповідей, проведення конкурсів на кращу науково-дослідну роботу студентів, 

виставок, конференцій, олімпіад» [36, с. 109-110]. 

М. Вінник досліджує проблему формування науково-дослідницької 

компетентності майбутніх інженерів-програмістів. У роботі розроблено 

організаційно-педагогічні умови та «структурно-функціональну модель 

формування досліджуваної характеристики в освітньому середовищі 

університету» [31, с. 3]. Організаційно-педагогічні умови, які визначила автор 

включали: «1) створення у вишу науково-освітнього професійного середовища; 

2)'освітня науково-дослідницька інтеграція викладачів, провідних ІТ-фахівців та 

студентів; 3) стимулювання мотивації студентів до науково-дослідницької 

діяльності; 4) поетапне залучення студентів до науково-дослідницької діяльності» 

[31, с. 8]. 

М. Вінник відзначає, що «реалізація структурно-функціональної моделі 

формування науково-дослідницької компетентності майбутніх інженерів-
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програмістів під час формувального етапу експерименту здійснювалася шляхом 

стимулювання пізнавальної активності студентів (надання можливості вибору 

форм і способів аудиторної та самостійної науково-дослідницької діяльності, 

рівня складності завдань, тем дослідження; забезпечення консультаційно-

методичного супроводу); поглиблення системи професійних та методологічних 

знань і формулювання науково-дослідницьких умінь (використання продуктивних 

методів навчання та комплексу науково-дослідницьких завдань різних типів, 

активне застосування ІКТ, участь в індивідуальній та груповій проектній 

діяльності, проведення тренінгів); стимулювання розвитку здатності до рефлексії 

(застосування систем самоконтролю та підтримки зворотного зв’язку з 

викладачем, методу асистентування; рейтингового оцінювання на основі 

індивідуального, групового та взаємооцінювання; рецензування студентами 

науково-дослідницьких робіт)» [31, с. 15]. А «науково-дослідницький етап 

передбачав ускладнення застосованих на попередньому етапі форм організації 

НДД та впровадження науково-дослідницьких завдань і навчальних групових 

проектів у межах вивчення фахових дисциплін, стажування в ІТ-компаніях чи за 

кордоном та під час практик; участі в науково-дослідницьких конкурсах, 

семінарах, тренінгах; публікацій результатів студентських наукових досліджень» 

[31, с. 11]. 

Отже, проаналізовані праці стосувались проблем формування певної 

властивості у майбутніх інженерів-програмістів. Дослідження більш загального 

характеру стосуються, наприклад, інформаційно-предметного середовища, 

формуванню гуманітарних знань, фахової підготовки у магістратурі, дворівневої 

підготовки тощо.  

Т. Шалкіна розробила методику використання інформаційно-предметного 

середовища в процесі підготовки майбутніх інженерів-програмістів, основу якої 

становить розроблене автором автоматизоване навчальне програмне середовище 

«Навігатор» [217]. Вона зазначає, що «інформаційно-предметне середовище стає 

фактором підготовки майбутніх інженерів-програмістів при реалізації наступних 
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педагогічних умов: а) наявність автоматизованого навчального середовища і 

сукупності навчально-методичних матеріалів для організації навчальної 

діяльності студента; б) залучення студента в професійну діяльність шляхом 

включення в навчальний процес професійно-орієнтованих завдань; в) орієнтація 

студента на самостійну, пошукову, науково-дослідницьку діяльність, 

використовуючи ресурси мережі Інтернет, різні електронні та друковані носії для 

пошуку матеріалу у виділеній предметній сфері, аналізу отриманої інформації, 

обґрунтування вибору засобів вирішення задачі» [217, с. 72]. 

Окремо вона визначила особливості процесу професійної підготовки 

майбутніх інженерів-програмістів, що характеризуються: 

- динамічністю змін предмету професійної діяльності (апаратних і 

програмних засобів, технологічної бази); 

- широкою затребуваністю фахівців зазначеного профілю; 

- різнорідністю апаратно-програмного забезпечення, технологічної бази, що 

використовуються на підприємствах і в організаціях; 

- необхідністю компетентності інженера-програміста не тільки в сфері 

програмних, але і апаратних засобів, технологічної бази; 

- прикладним характером даної професії (розробка апаратно-програмного 

забезпечення неможлива без вивчення тонкощів циркулювання інформаційних 

потоків підприємства або організації, для якої реалізується проект) [217, с. 154]. 

О. Ішакова наголошує на недооцінку гуманітарного знання та його 

значущості у вдосконаленні інженерної освіти програмістів. У дослідженні було 

розроблено та впроваджено авторський курс «Інформатика: гуманітарно-

технічний аспект». Автор зазначає, що «реалізація гуманітарного знання в 

авторському курсі інформатики здійснена за рахунок спеціальних організаційно-

методичних форм і методів проведення навчальних занять з інформатики, що 

характеризується рисами як технічного, так і гуманітарного пізнання: евристичні 

та проблемні методи навчання, методи спонукання до рефлексії, проблемні лекції, 

лекції-семінари, лекції-візуалізації, семінари-дискусії, семінари-дослідження, 
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лабораторні роботи у вигляді ділової гри, різні форми позааудиторної роботи» 

[100, с. 101]. 

В. Седов присвятив своє дослідження підготовці майбутніх інженерів-

програмістів у магістратурі. З метою вирішення даного завдання у роботі було 

розроблено структурно-функціональну модель та організаційно-педагогічні умови 

[188, с. 13]. Автором було розроблено нові навчальні курси «Хмарні технології в 

освіті», «Програмування мікроконтроллерів та інтернет речей» та «Інтернет речі» 

[188, с. 109].  

У роботі наголошується, що найбільш актуальними для підготовки 

майбутніх інженерів-програмістів є «проблемне та проектно-орієнтоване 

навчання, також особливого значення набуває самоосвіта». Застосовуються 

інноваційні форми підготовки – хакатони та ІТ-talk. Методами навчання були 

обрані: «метод «перевернутого» навчання, метод проектів, моделювання ситуацій, 

мозковий штурм, метод незакінчених рішень, метод електронного портфоліо, 

метод рольових ігор, кейс-метод, метод колективного взаємонавчання» [188, с. 

11].  

В. Седов зазначає, що «особливого значення у процесі фахової підготовки 

майбутніх інженерів-програмістів набувають засоби навчання:  

- технічні мобільні пристрої, комп’ютери під’єднані до мережі інтернет, 

лабораторні стенди Devicehive Galileo Discovery Platform (розробка компанії 

DataArt на базі мікрокомп’ютера Galileo 2 від компанії Інтел); 

- програмні засоби: хмарні сервіси Office 365 компанії Microsoft та Microsoft 

Azure, або хмарна платформа з відкритим кодом DeviceHive, розроблена 

компанією DataArt, середовищі розробки Arduino IDE для програмування 

контролерів Intel Galileo Gen 2» [188, с. 11]. 

У роботі З. Сейдаметової досліджується рівнева підготовка майбутніх 

інженерів-програмістів за спеціальністю «Інформатика» з системних позицій. 

Автором вперше було розроблено цілісну методичну систему такої підготовки, 

«запропоновано концепцію професійного тюнингу як процесу, що спрямований 
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на підготовку соціально-відповідальних фахівців, здатних до командної роботи і 

до виконання великих проектів» та «представлена педагогічна технологія 

«енкаридж», що заснована на створенні дружнього і підтримуючого середовища 

навчання і поєднанні сучасних інформаційних технологій з традиційними 

методами навчання» [189, с. 16]. 

Для реалізації цілей навчання автором виділені «три технології навчання – 

індивідуальні лабораторні заняття, навчальні групові проекти, реальні комерційні 

проекти. Ці три технології і різні їх комбінації можуть застосовуватися на різних 

етапах навчання, що дозволяє суттєво підвищувати кваліфікацію випускників» 

[189, с. 16]. Визначено, що фундаментальним ядром підготовки студентів за 

спеціальністю «Інформатика» є дисципліни «Введення в спеціальність», 

«Конкретна математика», «Програмне забезпечення SOHO», «Структури даних і 

аналіз алгоритмів», «Технологія проектування» [189, с. 13]. А на фінальному етапі 

професійної підготовки автором було запроваджено «базову тріаду», 

«компонентами якої є: (1) робота в команді; (2) участь в реальному проекті; 

(3)'врахування гуманітарних вимог» [189, с. 16]. 

Л. Матвійчук розробила модель формування професійних знань майбутніх 

інженерів-програмістів засобами інформаційно-комунікативних технологій. Її 

втіленням стала «авторська навчальна комп'ютерна програма «Multus compactus 

tutor  ML» з дисципліни «Емпіричні методи програмної інженерії» для 

здійснення аудиторної, самостійної, індивідуальної підготовки, перевірки знань: 

конспект лекцій, електронні тренажери, лабораторні завдання, електронні тести» 

[142, с. 10]. Було також розроблено спецкурс «Проектування сучасних 

електронних ресурсів» [142, с. 6]. 

Л. Матвійчук зазначає, що «на основі проведеного аналізу визначено 

напрями вдосконалення структурних елементів електронних навчально-

методичних комплексів: 1) підвищення ефективності самоперевірки студентів за 

допомогою електронних тестових систем; 2) інтерактивне спрямування реалізації 

практичного блоку за допомогою тренажерів та відеоуроків; 3) відбір 
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програмного забезпечення для установки на власному комп’ютері; 

4) встановлення системи пошуку, яка надає можливість знаходження необхідної 

інформації за вказаними користувачем словами» [142, с. 15]. 

Л. Гришко розглядає проблему удосконалення викладання дисципліни 

«Основи програмування». У роботі вченого вперше розроблено методичну 

систему навчання цієї дисципліни. Розроблено також педагогічний програмний 

засіб «Linears Rolls» для моделювання роботи зі списками. Автором було 

визначено підходи і методи навчання основ програмування: задачний підхід 

(«побудова інформаційної моделі задачі, пошук методу її розв’язування і 

побудова алгоритму за цим методом»); диференційований підхід («що 

реалізується через виконання на кожній лабораторній роботі завдань трьох рівнів 

складності»); «паралельне навчання двох мов програмування (Pascal та C)»; парне 

програмування («взаємонавчання і взаємоконтроль студентів»); проблемний 

метод навчання; методи інтерактивного навчання («діалогове спілкування 

студентів»); «методи активного навчання, зокрема, колективне створення 

навчального програмного продукту» [71, с. 11]. 

З нашої точки зору, особливо цікавими є виділені Л. Гришко чотири стадії 

формування вмінь і здатностей розв’язування задач студентами з основ 

програмування: 

- репродуктивне програмування, коли студент розв’язує задачу «за 

аналогією», тобто зіставляє умову задачі, що необхідно розв'язати, з умовою вже 

розв'язаної раніше задачі з метою використання її алгоритму і тексту програми;  

- осмислене програмування, коли студент здатний самостійно визначити 

данні, що необхідні для розв’язування задачі,  та їх тип, побудувати алгоритм, 

усвідомлено використовує конструкції мови програмування для написання тексту 

програми; може протестувати програму;  

- доказове програмування, коли студент здатний не лише розв'язати 

поставлену задачу, але й довести правильність роботи алгоритму при всіх 

допустимих вхідних даних, оцінити час виконання алгоритму, обсяг пам'яті, що 
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потрібен для його реалізації, розглянути декілька алгоритмів розв’язування задачі 

і обрати з них найбільш раціональній за певними критеріями; 

- творче програмування, коли студент самостійно ставить задачу, з метою її 

розв’язання, визначає метод побудови алгоритму, може самостійно опанувати 

мову і середовище програмування, використовує навчальну, наукову, періодичну 

літературу з програмування з метою здобування нових знань [71, с. 12]. 

Ф. Ільясова досліджує удосконалення викладання дисципліни «Технологія 

розробки програмного забезпечення». Нею було «складено структуру та зміст» 

цієї навчальної дисципліни, «розроблено структуру та зміст лабораторних занять, 

методику виконання індивідуальних проектів з дисципліни, складено та 

запропоновано набір програмного забезпечення, що використовується для 

навчання технології розробки програмного забезпечення, запропоновані форми та 

методи проведення занять» та форми й методи педагогічного контролю з 

дисципліни [102, с. 7]. 

Автор зазначає, що «засоби навчання технології розробки програмного 

забезпечення включали Rational Rose Enterprise Edition, IBM Rational Software 

Architect V 7.5, MS Visual Studio Ultimate 2010, Code Uml, Visual Paradigm for 

UML 10.0.» [102, с. 8]. Серед методів було обрано: пояснювально-ілюстративний 

(«проведення лекцій, семінарів, самостійних робіт»); метод проектів («виконання 

індивідуальних, командних, наскрізних проектів»); інтернет-орієнтоване 

викладання («заснована на використанні віртуального спілкування»); 

репродуктивний («виконання лабораторних практикумів») [102, с. 9]. 

Таким чином, проведений аналіз дозволяє зробити висновки: 

1. Більшість педагогічних досліджень стосується вивчення певного аспекту 

професійної підготовки майбутніх інженерів-програмістів: або розвитку певного 

утворення (науково-дослідницької компетентності (М. Вінник) [31], 

дослідницьких умінь (М. Гладишева) [36], конкурентоспроможності 

(Д.'Мустафина) [151], професійної самостійності (О. Ричкова) [184]), або 

удосконалення вивчення якоїсь дисципліни («Обробка експериментальних даних і 
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планування експерименту», «Навчально-дослідна робота студентів» 

(М.'Гладишева) [36], «Інформатика: гуманітарно-технічний аспект» (О. Ішакова) 

[100], «Емпіричні методи програмної інженерії» (Л. Матвійчук) [142], «Основи 

програмування» (Л. Гришко) [71], «Технологія розробки програмного 

забезпечення» (Ф. Ільясова) [102], «Вступ до спеціальності» (В. Осадчий) [161]).  

Дослідження більш узаганюючого характеру належить В. Седову [188], але 

він вивчає тільки магістерський рівень вищої освіти майбутніх інженерів-

програмістів та відповідно формування фахової компетентності у магістратурі. Як 

цілісну систему професійної підготовки розглядає у своєму дослідженні 

З.'Сейдаметова [189], але воно стосується студентів спеціальності «Інформатика».  

Недостатньо дослідженим залишається цілісне вивчення професійної 

підготовки студентів за напрямом «Програмна інженерія» у вищому технічному 

навчальному закладі. 

2. Деякі дослідження своїм предметом мали вивчення певних аспектів 

професійної підготовки майбутніх інженерів-програмістів засобами 

інформаційних технологій, у такому випадку результати робот включали 

розробку відповідних комп’ютерних програм (навчальна комп'ютерна програма 

«Multus compactus tutor  ML» (Л. Матвійчук) [142], навчальне програмне 

середовище «Навігатор» (Т. Шалкіна) [217], педагогічний програмний засіб 

«Linears Rolls» (Л. Гришко) [71], дистанційний курс «Computer Projects» 

(В.'Стрілець) [198], мультімедійна програма «Fachdeutsch in zwei Stufen» 

(Я.'Булахова) [21], комп’ютерна програма «Speak up English» (І. Чірва) [215]).  

У інших випадках наголос робився на спеціальних методах, формах, 

вправах (М. Гладишева, М. Вінник, Ф. Ільясова, О. Ішакова, Д. Мустафіна, 

О.'Ричкова, В.'Сєдов, З. Сейдаметова) [31; 36; 100; 102; 151; 184; 188; 189]. 

3. У формуванні професійних знань, умінь, здатностей майбутніх інженерів-

програмістів особливе значення мають засоби навчання: як технічне 

устаткування, так і програмні засоби, які дозволять виконувати студентам 

спеціальні вправи. 
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4. Для удосконалення професійної підготовки майбутніх інженерів-

програмістів використовуються різноманітні засоби (розробляються моделі, 

технології, методики, методичні системи, умови) та навчально-методичне 

забезпечення (серед найбільш поширених – метод проектів та виконання 

лабораторних робіт, крім того використовуються проблемний метод навчання, 

інтернет-орієнтоване викладання, задачний підхід, мозковий штурм, метод 

рольових та ділових ігор, кейс-метод та ін.). 

Отже, в нашому дослідженні вважаємо за потрібне зосередитись на 

проблемі удосконалення професійної підготовки майбутніх інженерів-

програмістів за напрямом «Програмна інженерія» на засадах системного підходу. 

З цієї точки зору важливо проаналізувати рекомендації з викладання 

програмної інженерії (Software Engineering 2004: Curriculum Guidelines for 

Undergraduate Degree Programs in Software Engineering), які безпосередньо 

стосуються підготовки бакалаврів напряму програмна інженерія. Рекомендації 

розроблені в межах спільного проекту Освітньої ради АСМ (ACM Education 

board) та Ради з освітньої діяльності комп’ютерного співтовариства IFEE (EFEE 

Computer Society Educational Activities Board) та включають: 

- матеріал, що викладається з програмної інженерії (SEEK) – що має знати 

кожен випускник внз, що спеціалізується за програмною інженерією; 

- навчальний план – опис різноманітних підходів і методик, за допомогою 

яких ці знання та фундаментальні для програмної інженерії навички можуть 

викладатись в різних контекстах [175, с. 10]. 

У цих рекомендаціях розроблені результати навчання студентів, згідно з 

ними після закінчення університетського навчання випускники мають: 

- демонструвати володіння знаннями та навичками в сфері програмної 

інженерії, а також мати професійні якості, необхідні для початку роботи в якості 

інженера з програмного забезпечення;  

- в процесі роботи над програмними продуктами бути здатними ефективно 

вирішувати поставлені перед ними завдання як індивідуально, так і в команді. 
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Студенти мають оволодіти максимально повною інформацією стосовно сутності 

роботи колективу та ролей у команді. Вони мають розуміти важливість таких 

питань, як дисциплінований підхід, необхідність додержуватись встановлених 

строків та оцінка як індивідуальної, так і командної продуктивності; 

- вирішувати суперечності у цілях, що стоять перед проектом, знаходячи 

прийнятні компроміси в межах існуючих обмежень (вартість, час, знання, існуючі 

системи і організації тощо). Студенти мають виконувати завдання, що навмисно 

містять суперечності і навіть вимоги, що змінюються. В таких навчальних 

прикладах мають бути присутні елементи, що надають їм реалістичність; 

- проектувати рішення в одній або більше предметних сферах, 

використовуючи підходи програмної інженерії, балансуючі етичні, суспільні, 

юридичні та економічні інтереси різних зацікавлених сторін; 

- демонструвати розуміння і здатність до використання поширених теорій, 

моделей і методів, які забезпечують сучасну базу для ідентифікації та аналізу 

проблем, проектування, розробки, реалізації, атестації та документування 

програмного забезпечення; 

- демонструвати розуміння важливості та здатність до ведення переговорів, 

здатність результативно працювати, здійснювати керівництво та ефективно 

спілкуватися із зацікавленими особами у типових для розробки програмного 

забезпечення ситуаціях;  

- вивчати нові моделі, методи і технології у процесі їх появи, а також 

усвідомлювати необхідність постійного професійного зростання. Після 

завершення програми навчання студенти мають продемонструвати здатність і 

прагнення до самонавчання на протязі всього життя [175, с. 30-31].  

Десять сфер знань з програмної інженерії включають: 

1. Основи комп’ютингу (основи інформатики, технології розробки, засоби 

розробки, формальні методи розробки програмного забезпечення)  

2. Основи математики та інженерії (основи математики, інженерні основи 

програмного забезпечення, інженерна економіка програмного забезпечення) 
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3.  Професійна практика (групова динаміка/ психологія, навички 

комунікації (характерні для програмної інженерії), професіоналізм) 

4.  Моделювання та аналіз програмного забезпечення (основи 

моделювання, типи моделей, основи аналізу, основи управління вимогами, 

виявлення вимог, специфікація і документування вимог, атестація вимог) 

5.  Проектування програмного забезпечення (концепції проектування, 

стратегії проектування, архітектурне проектування, проектування людино-

машинного інтерфейсу, детальне проектування, оцінка і засоби підтримки 

проектування) 

6.  Верифікація та атестація програмного забезпечення (термінологія і 

основи верифікації і атестації, рецензії коду, тестування і оцінка інтерфейсу 

користувача, аналіз проблем і підготовка звітів) 

7.  Еволюція програмного забезпечення (процеси еволюції, еволюційний 

розвиток програмного забезпечення)  

8. Процес розробки програмного забезпечення (концепції програмних 

процесів, реалізація програмних процесів) 

9.  Якість програмного забезпечення (концепції і культура якості 

програмного забезпечення, стандарти якості програмного забезпечення, процеси 

забезпечення якості програмного забезпечення, забезпечення якості процесу, 

забезпечення якості продукту) 

10. Управління програмними проектами (концепції менеджменту, 

планування проектів, організація і управління персоналом, відстеження 

виконання проектів, управління конфігурацією програмного забезпечення) 

[175,'с.' 36-38].  

Особливо цікавими, з нашої точки зору, є представлені у Software 

Engineering 2004 характеристики навчальних планів і процесу викладання, 

оскільки відображають специфіку підготовки студентів із програмної інженерії: 
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- курси з програмної інженерії мають демонструвати приналежність цієї 

дисципліни як до комп’ютингу, так і до інженерії;  

- студенти повинні отримати певні навички, що виходять за межі даного 

предмету; 

- студентам потрібно прищепити прагнення навчатися та саморозвиватися; 

- програмна інженерія має викладатися як дисципліна, що орієнтована на 

вирішення проблем. Найважливішою задачею проектів з розробки програмного 

забезпечення є вирішення проблем замовника – як явних, так і неявних; 

- найбільший наголос у навчанні потрібно робити на основоположні та 

незмінні принципи програмної інженерії, а не на інформацію про новітні або 

спеціалізовані засоби та інструменти; 

- навчання має проходити з використанням відповідних сучасних засобів, 

навіть якщо ці засоби не є метою навчання; 

- матеріал, що викладається у межах навчального плану з програмної 

інженерії, має бути пов’язаним з серйозними дослідженнями та мати серйозне 

математичне або інше теоретичне обґрунтування або ж має бути 

загальноприйнятою професійною практикою; 

- навчальний план має засновуватися на реальному практичному досвіді; 

- потрібно якомога частіше піднімати питання, пов’язані з моральними, 

юридичними та економічними аспектами майбутньої діяльності студентів, а 

також розкривати питання того, що значить бути професіоналом в обраній ними 

сфері [175, с. 66-73].  

Розглянемо рекомендовані дисципліни навчального плану відповідно до 

Software Engineering 2004 [175, с. 121-161], представлені у таблиці 1.1. 

Відповідно до рекомендацій до програми підготовки інженерів-програмістів 

можуть входити й інші дисципліни: математичні курси, технічні курси, наукові та 

інженерні курси, загальні нетехнічні курси (бізнес, соціальній і гуманітарні науки, 

мистецтво та ін.) [175]. 
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Таблиця 1.1 

Рекомендовані дисципліни відповідно до Software Engineering 2004: 

Curriculum Guidelines for Undergraduate Degree Programs in Software 

Engineering 

 
Назва дисципліни Стисла характеристика 

Вступні курси по комп’ютингу 

Програмна інженерія 

та комп’ютинг 

знання основних концепцій програмування 

Алгоритми та 

структури даних 

рекурсія, філософія об’єктно-орієнтованого програмування, 

базові структури даних, основи аналізу алгоритмів, введення в 

принципи трансляції 

Основи програмування основні поняття процедурного програмування, типи даних, 

керуючі структури, функції, масиви, файли і механізми запуску, 

тестування і налагодження, інформатика як наукова дисципліна 

Парадигма об’єктно-

орієнтованого 

програмування  

концепції об’єктно-орієнтованого програмування, управляючі 

структури і типи даних, структуровані типи даних і обробка 

масивів, визначення та використання класів і основ об’єктно-

орієнтованого програмування, основні принципи язиків 

програмування, спрощений аналіз алгоритмів, основні методи 

пошуку та сортування 

Вступ в програмну 

інженерію 

терміни та концепції програмної інженерії, навички 

моделювання та проектування, основи роботи з вимогами, 

програмної архітектурою та тестування 

Вступні курси з математики 

Дискретні структури основи дискретної математики та методи їх використання в 

інформатиці, функції, відношення, прості методи доказу, Булева 

алгебра, цифрова логіка, елементарна теорія чисел, матриці, 

графи, дискретна ймовірність 

Статистичні та 

емпіричні методи 

прикладна теорія ймовірності та статистика в контексті 

інформатики, проектування експериментів та аналіз результатів 

Проміжні фундаментельні курси з інформатики 

Архітектура ЕВМ організація та архітектура комп’ютерних систем 

Операційні системи та 

мережі 

основи операційних систем, а також основи мереж та 

телекомунікацій 

Бази даних поняття та методи роботи баз даних 

Базові курси з програмної інженерії 

Розробка програмного 

забезпечення 

 

детальне проектування, включаючи формальні підходи 

Підхід програмної 

інженерії до людино-

машинної взаємодії 

проектування та оцінювання інтерфейсу користувача, деякі 

основи психології 

Проектування та 

архітектура 

програмного 

забезпечення 

 

поглиблення вивчення теми проектування програмного 

забезпечення, у тому числі аспектів, пов’язаних з розподілом 

систем та архітектурою програмного забезпечення 
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 Продовження табл. 1.1 

Забезпечення якості та 

тестування 

програмного 

забезпечення 

широке висвітлення тем, пов’язаних із якістю програмного 

забезпечення та тестуванням програмного забезпечення 

Аналіз вимог до 

програмного 

забезпечення 

вимоги до програмного забезпечення у використанні до його 

різних типів 

Управління 

програмними 

проектами 

планування проекту оцінка вартості і складання розпису засоби 

управління проектом фактори що впливають на продуктивність 

та успіх 

Проектування та 

архітектура великих 

програмних систем 

моделювання і проектування широкомасштабних, 

еволюціонуючих систем, управління і планування розробкою 

таких систем, включаючи управління конфігураціями і 

архітектурою програмного забезпечення 

Тестування 

програмного 

забезпечення 

курс по всім аспектам тестування, а також по іншим аспектам 

верифікації та атестації, включаючи визначення вимог 

тестування, рецензування та забезпечення якості продукту 

Детальне проектування 

програмного 

забезпечення 

метод детального проектування та розробки, включаючи 

формальні підходи, детальне проектування для забезпечення 

еволюціонування програмного забезпечення 

Процес розробки та 

управління розробкою 

програмного 

забезпечення 

Процес розробки програмного забезпечення в загальних рисах, 

процеси управління і роботи з вимогами, процеси еволюції, 

процеси управління якістю, управління персоналом проекту, 

планування проекту 

Формальні методи 

програмної інженерії  

підходи до проектування та розробки програмного забезпечення, 

що використовують математичний апарат для досягнення 

високого рівня якості, математичні основи формальних методів, 

формальне моделювання, атестація формальних моделей, 

формальний аналіз проектування, перетворення програм 

Дипломний проект з 

програмної інженерії 

досвід розробки змістовного проекту 

Додаткові курси 

Інженерна економіка рамки інженерної економіки, мезоекономіка, попит, пропозиція, 

вироблення, аналіз витрат та результатів, аналіз рівня 

беззбитковості, прибуток на інвестований капітал 

Групова динаміка та 

комунікації 

основи усної, письмової та графічної комунікації для 

програмних інженерів, принципи написання документації. Як 

бути переконливим та як ясно розкривати сутність свого 

рішення або висновку. Основи ефективної роботи з колегами 

Професійна діяльність 

у програмній інженерії 

професійна, відповідальна, етична робота в сфері програмної 

інженерії 

 

Організація вищої освіти в Україні відбувається відповідно до нормативних 

документів, розроблених МОН. Оскільки у нашому педагогічному експерименті 

брали участь студенти, навчання яких організовувались відповідно до галузевих 

стандартів вищої освіти України (студенти, що вступили до внз у 2003-2012 рр.): 
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освітньо-кваліфікаційної характеристики (ОКХ) та освітньо-професійної програми 

(ОПП), розглянемо ці документи докладніше.  

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускників вищого навчального 

закладу освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр – «є «галузевим нормативним 

документом, в якому узагальнюється зміст вищої освіти, тобто відображаються 

цілі вищої освіти та професійної підготовки, визначається місце фахівця в 

структурі галузей економіки держави і вимоги до його компетентності, інших 

соціально важливих властивостей та якостей… ОКХ установлює галузеві 

кваліфікаційні вимоги до соціально-виробничої діяльності випускників вищого 

навчального закладу з напряму підготовки 6.050103 «Програмна інженерія» 

освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» і державні вимоги до властивостей та 

якостей особи, яка здобула певний освітній рівень відповідного фахового 

спрямування» [33, с. 5]. 

Освітньо-професійна програма випускників вищого навчального закладу 

освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр «є галузевим нормативним документом, 

у якому визначається нормативний термін та зміст навчання, нормативні форми 

державної атестації, встановлюються вимоги до змісту, обсягу й рівня освіти та 

професійної підготовки фахівця з напряму підготовки 6.050103 «Програмна 

інженерія» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»» [34, с. 4]. 

Відповідно до ОКХ з напряму підготовки 6.050103 «Програмна інженерія» 

освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» компетенції майбутнього інженера-

програміста включають: соціально-особистісні, загальнонаукові, інструментальні, 

професійні (загально-професійні, спеціалізовано-професійні). Виробничі функції 

майбутнього інженера-програміста: проектувальна, організаційна, управлінська, 

технологічна [33]. 

Згідно з ОПП з напряму підготовки 6.050103 «Програмна інженерія» 

освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» деякі дисципліни співпадають з 

рекомендаціями Software Engineering 2004: Curriculum Guidelines for 

Undergraduate Degree Programs in Software Engineering. Наприклад, «Дискретні 
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структури», «Основи програмування», «Основи програмної інженерії», 

«Професійна практика програмної інженерії», «Комп’ютерна дискретна 

математика», «Об’єктно-орієнтоване програмування», «Групова динаміка і 

комунікації», «Алгоритми та структури даних», «Бази даних», «Людино-машинна 

взаємодія», «Аналіз вимог до програмного забезпечення», «Якість програмного 

забезпечення та тестування», «Архітектура та проектування програмного 

забезпечення». 

Характеристику компетенцій з напряму підготовки 6.050103 «Програмна 

інженерія» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» згідно ОКХ представлено 

у додатку А, розподіл змісту навчання та навчального часу за циклами підготовки 

й практиками згідно ОПП представлено у додатку Б. 

Потрібно відзначити, що нормативні документи вищої освіти зазнали 

останнього часу значних змін: відбулося укрупнення спеціальностей, змінився 

перелік спеціальностей, за яким відбувається підготовка у вищих навчальних 

закладах України. Згідно нового переліку напряму підготовки 

6.050103'«Програмна інженерія» відповідає спеціальність 121 «Інженерія 

програмного забезпечення». Нормативним документом, у якому відображається 

зміст освіти та вимоги до компетентностей випускника наразі є Освітня програма 

(ОП). Розробка ОП більшою мірою відповідає вимогам компетентнісного підходу. 

Загальні та професійні компетентності згідно ОП першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти, галузь знань 12 «Інформаційні технології», спеціальності 121 

«Інженерія програмного забезпечення», спеціалізації 121-01 «Інженерія 

програмного забезпечення» наведено у додатку В. 

З метою визначення позитивних або негативних оцінок студентів щодо їх 

професійної підготовки у внз, серед студентів НТУ «ХПІ» напряму «Програмна 

інженерія» було проведено анкетне опитування. Одним із питань анкети було: 

«Оцініть якість професійної підготовки за вашою спеціальністю у внз», було 

запропоновано п’ять варіантів відповідей. Найбільша кількість (46,2 %) студентів 

відзначили, що професійна підготовка потребує деякого удосконалення. 
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Практично така ж кількість (44,5 %) – що професійна підготовка має бути 

удосконалена значною мірою. Повністю досконалою професійну підготовку 

вважають 2,4 % опитаних. Відзначили, що важко відповісти 6,9 % студентів. 

Жодний студент не обрав варіант відповіді «дуже низького рівня, потребує 

повного перетворення». Таким чином, переважна кількість опитаних студентів 

вважають, що сучасна професійна підготовка майбутнього інженера-програміста 

потребує удосконалення більшою або меншою мірою. З відповідей на це 

запитання можна було також зробити попередній висновок, що студенти бачать 

певні позитивні сторони своєї підготовки, адже жоден не вважає, що її потрібно 

змінювати докорінно, але, у той же час, вони мають власне уявлення про недоліки 

професійної підготовки. 

Для того, щоб отримати більш розгорнуті відповіді, студентам було 

запропоновано два відкритих питання: «Які позитивні сторони вашого навчання у 

внз ви можете назвати?» та «Які недоліки вашого професійного навчання ви 

можете виділити? (Щоб ви бажали удосконалити?)».  

Серед позитивних особливостей більшість опитаних (42,3 %) виділили такі, 

які можна охарактеризувати як «компетентність викладачів» або «компетентність 

деяких викладачів». Відповідаючи на перше запитання, студенти, наприклад, 

писали: «професійні викладачі, майже кожен викладач має практику в 

найсильніших компаніях», «однією з найбільш позитивних сторін слід відзначити 

достатньо високий рівень підготовки викладачів, що безпосередньо відіграє дуже 

важливу роль у підготовці студентів», «деякі викладачі мають дуже широкі 

знання у програмуванні та діляться ними зі студентами», «гарне викладання 

математичних дисциплін», «гідні викладачі», «є декілька викладачів, що добре 

знають свій предмет та можуть зацікавити студентів», «високий рівень 

викладачів», «грамотні, чуйні викладачі, що добре викладають матеріал», 

«високий рівень подання матеріалу викладачами» та ін. 

Значна кількість опитаних студентів (26,9 %) відзначили зміст освіти як 

позитивну сторону навчання. При цьому 19,2 % студентів написали про навчання 
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окремим дисциплінам або окремим темам (приклад такої відповіді: «добре 

навчання моделюванню систем з використанням ІМС»), з них навчання 

англійської мови окремо відзначили 16,7 %. На різносторонність освіти, 

можливість здобути широку ерудицію вказали 11,5 % опитаних, на отримання 

базових, фундаментальних знань – 6,9 %. Частина опитаних (12,1 %) окремо 

написали, що отримують всі важливі знання з програмування («вичерпні знання у 

тих сферах, які вважаю потрібними для майбутнього розвитку у ІТ-сфері», 

«кафедра забезпечує своїх студентів усіма необхідними знаннями для 

програміста» та ін.) 

Загальну організацію навчання відзначили 23 % студентів (графік навчання, 

зручні для навчання аудиторії тощо). Частині студентів (11,5 %) особливо 

подобається, що вони мають можливість розвинути низку особистісних якостей. 

Серед таких якостей були названі: комунікабельність, стресостійкість, здатність 

знаходити спільну мову з людьми, раціонально використовувати час, знаходити 

вихід із різноманітних ситуацій, не лінуватись тощо. Деякі (9,2 % опитаних) 

відзначили студентський колектив як сильний та мотивуючий до навчання 

(наприклад, одна з відповідей була такою: «у НТУ «ХПІ» є дуже багато сильних, 

творчих студентів, що дозволяє, у випадку, якщо вони сильніші тягнутись до 

їхнього рівня підготовки»).  

Досить незначна кількість студентів (5,2 %) відзначили методи, прийоми та 

способи навчання. Одна з найбільш докладних відповідей: «у навчанні 

спостерігається (хоча й небагато) нестандартних способів рішення навчальних 

задач, гнучкість і мобільність способів дії, перехід до творчої діяльності, 

збільшується роль самонавчання». 

Були й поодинокі відповіді, які неможливо віднести до якоїсь групи. 

Наприклад, «НТУ «ХПІ» – один із найкращих інститутів Харкова і України в 

цілому», «у мене розширилось коло знайомих», «можливість участі у проектах 

компаній-партнерів», «позитивним вважаю загальний напрям освіти». Незначна 

кількість відповідей (4,3 %) не стосувалась професійної підготовки безпосередньо 
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(«інститут знаходиться недалеко від гуртожитку», «гуртожиток у центрі міста», 

«безкоштовне отримання диплому», «отримання стипендії»). Тільки 3,8 % 

опитаних студентів взагалі не змогли назвати ніяких позитивних сторін свого 

професійного навчання. 

Відповіді студентів щодо недоліків їх професійного навчання були, як 

правило, більш розгорнутими та докладними, загалом це не дивно, адже недоліки 

завжди привертають більшу увагу. Але, з точки зору педагогічного дослідження, 

таке опитування цікаве для розуміння того, що самі студенти бажали б 

удосконалити у своїй підготовці. 

Анкетування показало, що найбільше студенти незадоволені змістом свого 

навчання (57,7 % всіх відповідей). З них 26,9 % зауважують, що на профільних 

дисциплінах їм дають непотрібну, застарілу інформацію. Наприклад, студенти 

серед недоліків називали: «дуже мало уваги до сучасних технологій і паттернів 

програмування», «навчальні завдання не відповідають тим, які потрібно 

виконувати для отримання роботи», «застарілі технології, що викладаються на 

деяких дисциплінах», «дивлячись на те, що вимагають у ІТ-компаніях, я розумію, 

що потрібно довчитись самостійно, хотілося б не витрачати час марно і не 

заучувати безліч формул із підручника «часів другої світової війни»». 

Деякі (19,2 %) вважають, що серед дисциплін, які вони вивчають, є зайві, 

непотрібні: «потрібно убрати дисципліни, які мало цікаві студентам», «інколи 

висока увага до не профільних дисциплін», «багато матеріалу, який не 

відноситься до професійного спрямування», «можу з упевненістю сказати, що 

більше 70 % всіх дисциплін взагалі ніяк не допоможуть при пошуках роботи», 

«багато часу витрачається на предмети, які зовсім не пов’язані з програмуванням 

та математикою. Наприклад, виконання лабораторної роботи з «Екології» зайняло 

більше часу, ніж виконання курсової роботи по «Мережам». А цей час міг бути 

використаний для вивчення нових мов програмування чи розширення знань із вже 

вивченого». Серед «зайвих» дисциплін студенти найчастіше називали екологію, 

філософію, історію науки і техніки.  
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Бажають, щоб більше часу було відведено на програмування 15,4 % 

опитаних, більше вивчати англійську хотіли б 8,4 %, отримувати більше знань у 

різноманітних, суміжних дисциплінах потребують 3,8 % студентів. Наприклад, 

студенти писали: «недостатнє викладання дисциплін, пов’язаних із 

програмуванням», «недостатньо отримуваних знань мов програмування (окрім 

базових основ)», «потрібно збільшити кількість лекцій і практик із програмування 

та англійської мови. На першому курсі розбити студентів на групи за рівнем 

володіння англійської мови, а не за спеціальністю. І кожного року підвищувати 

рівень англійської», «потрібно набагато більше курсів об’єктно-орієнтованого 

програмування та окремих дисциплін, де викладаються мови програмування. 

Наприклад, семестр на базову java та семестр на java ЕЕ, замість семестру на все». 

Майже половина опитаних студентів (46,1 %) як недоліки відзначили 

методи та способи навчання (застарілі, нецікаві, пасивні та ін.), зокрема, з цих 

відповідей недостатність практики і практичних прикладів вказали 26,9 %, а на те, 

що переважають пасивні методи і побажання більш активних – 11,5 % студентів. 

Наприклад, відповіді студентів були такими: «недоліком є те, що більшість 

предметів викладається методом простого записування у конспекти, а не якимись 

більш сучасними методами, наприклад, мозкові штурми, дослідницькі проекти, 

групові завдання та ін.», «спосіб викладання (іноді матеріал подається настільки 

нецікаво, що його важко засвоювати)», «потрібно давати складніші та цікавіші 

задачі для бажаючих», «можна було б більше вирішувати математичні задачі за 

допомогою програмування, а не використовуючи готове рішення (наприклад, 

Excel)», «застарілі методи викладання (задиктовування конспектів неактуального, 

застарілого матеріалу, відсутність конкретних, зрозумілих прикладів)», «я б 

покращив методи викладання, а саме: більше часу приділяти практиці, а не теорії. 

Навіщо витрачати більшу частину часу на марне записування теорії та її 

заучування, якщо це можна дати на самостійне навчання. Я вважаю, що заняття 

мають проходити так: викладач розповідає, показує, наводить приклади (бажано з 
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використанням проектора), студенти слухають та записують найбільш важливе, а 

вже дома вивчають додаткову літературу по цій дисципліні».  

Недоліки у загальній організації навчання вказали 38,4 % студентів. З них 

найбільша кількість бажає удосконалення графіку навчання (26,9 %). Наприклад, 

один із студентів написав: «у зв’язку з теперішньою ситуацією у країні, я би ввів 

індивідуальне навчання з другого курсу, а також залишити першу зміну, оскільки, 

коли навчання закінчується о 18.00, не зручно знайти підробіток у вільний від 

навчання час». Студенти також зазначали, що аудиторії холодні або що вони 

потребують ремонту (7,7 %), що у навчанні їм приходиться працювати на 

технологічно застарілому устаткуванні (6,9 %). 

Деяка кількість опитаних (19,2 %) недоліком вважає компетентність 

викладачів, з них найбільша кількість (7,7 %) відзначила невміння зацікавити 

студентів: «не всі викладачі намагаються зацікавити своєю дисципліною, оскільки 

це потребує набагато більш серйозного підходу до процесу читання лекцій. Як 

результат маємо постійне зниження мотивації і продуктивності роботи 

студентів», «деякі викладачі демонструють незацікавленість, що вбиває у 

студентів бажання вчитися». 

Загалом відповіді щодо викладачів були досить різноманітними: «недоліком 

є рівень іноземної мови у викладачів», «пасивність викладачів (небажання підійти 

різноманітно до викладання)». Деякі відповіді були досить докладними та 

стосувались професійних знань викладачів: «головний недолік, який я можу 

виділити, це комп’ютерна неграмотність викладачів. Наприклад, є викладачі, які 

дають вирішувати математичні задачі з програмування, а самі не знають, як їх 

вирішити (мається на увазі частина реалізації програмного кода), і, відповідно, 

якщо у студента виникають проблеми, то ніхто допомогти не може. І вимагають 

від студентів практично неможливого. Теж саме стосується й дипломних робіт», 

«більшість із викладачів не навчались на інженера-програміста. Проблема у тому, 

що важко знайти молоду людину, яка б розуміла програмування й бажала 

працювати в інституті, оскільки для людини, яка вміє програмувати, 
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пріоритетною є робота в ІТ-фірмі. Це пояснюється тим, що ІТ-фірма платить від 

700 доларів за місяць, а, працюючі в інституті, людина буде заробляти набагато 

менше. Під час мого навчання зустрічались такі викладачі, які відразу казали: «я 

цей матеріал не знаю, тому навчаюсь разом із вами». Про них нічого поганого 

сказати на можу, адже, якщо у студентів щось не виходило, то усі разом сідали й 

вирішували проблему». 

Як і на питання з переваг навчання, у відповідях студентів щодо недоліків 

були окремі зауваження, які через те, що вони були одиничними неможливо 

класифікувати до якоїсь конкретної групи, наприклад: «система оцінювання», 

«великий середній вік викладачів», «потрібно розвивати комунікацію між 

викладачами та студентами», «з математики та фізики я знав весь матеріал ще до 

вступу, тобто на заняттях було нічого робити», «потрібно удосконалити процес 

вибору студентів бажаних викладачів та бажаних дисциплін» тощо. 

Незначна кількість опитуваних відповіла, що ніяких недоліків у їх 

професійній підготовці немає (4,3 %). 

Отже, проведене опитування дозволяє зробити висновок, що найбільш 

позитивно студенти оцінюють професійну компетентність викладачів, хоча деякі 

з них вважають, що у цьому моменті є й недоліки. При чому, якщо одні 

відзначають високий рівень професійних знань і досвід практичної роботи у ІТ-

компаніях у багатьох або навіть майже всіх викладачів спеціальних дисциплін, то 

інші (хоча й набагато менша кількість), що деякі викладачі не володіють 

достатніми знаннями у комп’ютерній сфері. Скоріше за все, має місце й та, й інша 

ситуація. Припускаємо, що більшість викладачів є гарними професіоналами, адже 

саме ця відповідь є першою за частотою серед позитивних оцінок навчання, але 

деякі викладачі потребують удосконалення професійної компетентності. 

Найбільша кількість опитаних студентів (майже 60 %) незадоволена змістом 

навчання, бажала б отримувати більш актуальні, сучасні технологічні знання, 

більше вивчати програмування, англійську та змінити перелік дисциплін, що 

вивчаються. Хоча більш ніж чверть опитаних називає зміст освіти як позитивну 
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сторону навчання (і це друга за частотою відповідь стосовно переваг навчання), у 

тому числі вважає, що отримує достатньо знань із англійської мови (16,7 %), всі 

необхідні знання з програмування (12,1 %) та різносторонні знання у різних 

сферах (11,5 %). Велика кількість студентів (46,1 %) як недоліки назвала методи 

навчання, вони бажали б більше практики і більше активних методів навчання. І 

ці відповіді також мають безпосереднє відношення до компетентності викладачів, 

у даному випадку педагогічної, до їх здатності мотивувати, зацікавлювати, 

активізувати, організовувати аудиторну та позааудиторну роботу студентів. Ще 

однією, достатньо популярною відповіддю, було побажання удосконалення 

графіку навчання, для того, щоб більш зручно було поєднувати навчання та 

підробіток. 

Отже, ми можемо констатувати, що з точки зору студентів, удосконалення 

потребують зміст освіти, методи навчання, компетентність викладачів та 

організація навчання. 

Таким чином, за результатами проведеного аналізу педагогічної теорії і 

практики було визначено, що у процесі професійної підготовки майбутніх 

інженерів-програмістів особливу увагу потрібно зосередити на забезпечення:  

- якісної математичної та іншомовної підготовки;  

- професійної спрямованості змісту загальнонавчальних та гуманітарних 

дисциплін та усвідомлення студентами їх значущості;  

- оновлення змісту підготовки та оволодіння студентами навичками 

самонавчання, що обумовлено швидкісним розвитком ІТ-технологій;  

- оснащення навчального процесу сучасним технічним устаткуванням та 

програмними засобами;  

- удосконалення методів навчання, які мають бути спрямовані на 

активізацію, самостійність, творчу та практичну діяльність студентів;  

- налагодження співпраці з підприємствами та фірмами ІТ-сфери. 

Проаналізуємо більш докладно визначення поняття «професійна підготовка 

майбутнього інженера-програміста». 
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Професійна підготовка за своєю суттю – це підготовка студента до 

майбутньої професійної діяльності. Хоча будь-яка професійна підготовка має свої 

загальні риси, особливості її організації значною мірою залежать від того, за якою 

спеціальністю вона відбувається, а, отже, до якої професійної діяльності готується 

студент. Як відзначає О. Бєляєва, професійна підготовка «виникла у зв'язку з 

професійним розподілом праці. Спочатку вона здійснювалася безпосередньо у 

трудовій діяльності. З відділенням розумової праці від фізичної для П.п. 

працівників розумової праці стали створюватися професійні школи. До появи 

великої машинної індустрії П.п. працівників фізичної праці проводилася в процесі 

виробництва шляхом ремісничого учнівства. Такий стан частково зберігається. 

Залежно від рівня кваліфікації та складності професії, що освоюється, П.п. 

включає вищу, середню спеціальну або нижчу (професійно-технічну) освіту» 

[221, с. 1168-1169]. 

Найбільш стисле визначення поняття «професійна підготовка» належить В. 

Гладушу. У своєму навчальному посібнику він зазначає, що це «здобуття 

кваліфікації за відповідним напрямом підготовки або спеціальністю» [35, с. 407]. 

Загалом, аналіз наукової літератури свідчить, що немає єдиної точки зору 

щодо визначення професійної підготовки. У той же час, більшість вчених 

аналізують професійну підготовку або як систему, або як процес. До першої групи 

належать такі автори: О. Абдулліна, Д. Алімасова, І. Соколова, А. Троцко, 

Є.'Чернишова, Н. Якса та ін. [1; 2; 196; 206; 200; 223]. При цьому О. Абдулліна 

характеризує цю систему як «цілісну» [1], Д. Алімасова – «складну динамічну» 

[2], І. Соколова – «соціально-педагогічну» [196], Н. Якса – «складну 

поліфункціональну відкриту педагогічну» [223]. 

Професійну підготовку як процес розглядають у своїх дослідженнях 

Л.'Боднар, Ю. Коваленко, М. Романишин, А. Свєтлорусова, Л. Сущенко, О. Чепка, 

Т.' Шанскова, М. Ярошко та ін. [17; 115; 176; 187; 199; 213; 218; 225]. При цьому 

Л. Боднар характеризує цей процес як «багатогранний навчально-пізнавальний» 

[17], Ю. Коваленко – «педагогічний» [115], М. Романишин – «багатогранний» 
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[176], А. Свєтлорусова – «спеціально організований навчально-виховний» [187], 

О. Чепка – «неперервний керований» [21], М. Ярошко – «системний соціально-

педагогічний» [225]. 

Ми будемо додержуватися тієї точки зору, що «професійна підготовка» – це 

система. Оскільки це дозволяє її розглядати як певну цілісність, що складається з 

множини взаємопов'язаних компонентів. Особливостями професійної підготовки 

як системи вважаємо: 

- цілісність (про що зазначено вище); 

- складність, оскільки на її функціонування і розвиток впливають 

значна кількість різноманітних чинників; 

- керованість, оскільки на компоненти системи здійснюється 

спрямований вплив для забезпечення необхідних, запланованих змін; 

- спрямованість на досягнення певної мети – результатів навчання 

студентів, необхідних для присвоєння відповідної кваліфікації й здійснення 

професійної діяльності. 

Аналіз поняття «професійна підготовка» дозволяє також відзначити, що 

ключовими елементами у його визначенні є: 

- результати, які здобуваються в результаті професійної підготовки 

(особистісні властивості); 

- вимоги суспільства; 

- забезпечення успішності професійної діяльності; 

- характеристика особливостей професійної підготовки. 

Майже всі, проаналізовані нами, визначення професійної підготовки 

включали перелік тих особистісних властивостей, які здобувають студенти у 

процесі професійної підготовки. 

Наприклад, зазначається, що забезпечується формування/ отримання/ 

набуття: 

- «професійної спрямованості, знань, навичок, умінь і професійної 

готовності» [200, с. 146];  
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- «спеціальних знань, навичок і умінь, якостей, трудового досвіду і норм 

поведінки» [221, с. 1168]; 

- «рівня професійної компетентності особистості, достатнього для… 

успішної праці» [199, c. 15]; 

- «готовності … до діяльності» [206, с. 16]; 

- «особистості фахівця (його знань, умінь, навичок, особистісних якостей» 

[223, с. 17]; 

- «фундаментальних знань… формування на їх основі відповідних умінь і 

навичок» [115, с. 6]; 

- «професійно значущих знань, умінь, навичок, особистісних якостей» 

[157,'с. 7]; 

- «світогляду, загальної культури, психологічна готовність до фахової 

діяльності, практична підготовленість», «спрямованість особистості», 

«здібностей» [225, с. 9]; 

- «професійних знань, умінь, навичок і особистісних якостей» [17, с. 9]; 

- «професійних знань, умінь і навичок, а також розвиток особистісних 

якостей, які забезпечують формування готовності до здійснення професійної 

діяльності» [176, с. 15]; 

- «професійних компетенцій, необхідних для майбутньої професійної 

діяльності». Відзначається також, що відбувається формування особистості 

студента як «суб’єкта високої культури і моралі, здатного до самовдосконалення 

та саморозвитку, мобільного та конкурентноздатного» [213, с. 16]; 

- «професійного та особистісного розвитку», «гуманістичної 

спрямованості», «самореалізації», «результатом якої визначається готовність 

спеціаліста до професійної діяльності» [218, с. 14]; 

- «формування ціннісних орієнтирів» [196, с. 4]. 

Незважаючи, на різноманітність формулювань, проведений аналіз дозволяє 

зробити висновок, що частіше за все у визначенні професійної підготовки 

вказується на забезпечення формування знань, умінь, навичок та особистісних 
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якостей у студентів. Ми вважаємо ці особистісні утворення найбільш загальними, 

складовими професійної компетентності, необхідної для виконання професійних 

функцій фахівцем у майбутньому. Конкретизація змісту знань, вмінь, навичок та 

якостей має відбуватись вже залежно від галузі знань та спеціальності студентів.  

Ми б хотіли також підкреслити, що деякі науковці у визначенні професійної 

підготовки вказують, що вона забезпечує формування готовності до професійної 

діяльності (М. Романишин, А. Троцко, Є. Чернишова, Т. Шанскова, М. Ярошко) 

[176; 200; 206; 218; 225]. Потрібно відзначити, що хоча у самому визначенні 

«професійна підготовка» термін «готовність» використовують тільки деякі, 

переважна більшість дослідників окремо зазначають, що результатом професійної 

підготовки студентів є сформована готовність до професійної діяльності [109; 

112; 115; 120; 133; 139; 143; 157; 172; 176; 187; 195; 213; 216; 218; 223; 224; 225]. 

Ми також погоджуємось з цією точкою зору. Докладний аналіз поняття 

«готовність», а також співвідношення понять «готовність» та «компетентність» 

буде представлено нижче. 

Деякі автори досліджень у визначенні професійної підготовки наводять 

родове поняття та перелік особистісних утворень, які формуються, й цим 

обмежуються. Як правило у визначенні також відбивається особливості тієї 

професії, до здійснення якої відбувається підготовка. Розглянемо одне з таких 

визначень (опускаючи несуттєві для нашого дослідження професійно-специфічні 

характеристики). М. Ярошко зазначає, що професійна підготовка «є складним, 

системним соціально-педагогічним процесом, до складу якого входять 

формування світогляду, загальної культури, психологічна готовність до фахової 

діяльності, практична підготовленість …, професійно-педагогічна спрямованість 

особистості …, розвиток педагогічних здібностей» [225, с. 9]. 

В інших дослідженнях не тільки перераховуються важливі особистісні 

утворення, але й вказується, що вони забезпечують успішність праці за професією 

(О. Бєляєва, Л. Сущенко) [221, с. 1168; 199, с. 15]. 



 79 

Значна кількість дослідників окремо відзначають вимоги суспільства та 

умови, в яких майбутньому фахівцю потрібно буде працювати. 

Зокрема, Н.В. Якса, відповідно до предмету свого дослідження, аналізуючи 

професійну підготовку у контексті проблеми полікультурності, зазначає, що це 

поняття має «тлумачиться як складна поліфункціональна відкрита педагогічна 

система, спрямована на формування особистості фахівця (його знань, умінь, 

навичок, особистісних якостей), здатного працювати в умовах, що 

характеризуються взаємодією різних культур, готового до професійної діяльності 

в межах полікультурного освітнього простору на засадах суб’єкт-суб’єктної 

взаємодії, діалогу культур та індивідуальної моральної відповідальності в 

мультикультурному суспільстві» [223, с. 17]. 

В. Білик вважає, що метою професійної підготовки є «підготовка фахівця... 

до роботи на ринку праці» [14, с. 16]. В. Гладуш, що «підготовка студентів до 

умов діяльності …. відповідає особливостям сучасної економіки» [35, с. 52]. 

Л.'Сущенко, що професійна підготовка має відбуватись «з урахуванням сучасних 

вимог ринку праці» [199, с. 15]. І. Соколова називає метою професійної 

підготовки виконання фахівцем функцій професійної діяльності у майбутньому 

[196, с. 4]. Л. Пуханова розглядає зміст такої підготовки як «відображення 

взаємозв’язку між вимогами суспільства і ринку праці до професійних знань, 

умінь і навичок» та освітою. Відзначається також, що цей взаємозв’язок «повинен 

вивести фахівця на світовий рівень акредитації» [172, с. 9].  

Ми також вважаємо, що професійна підготовка майбутнього інженера-

програміста обов’язково має враховувати вимоги суспільства та ринку праці. Це 

важливо ще й тому, що ці вимоги є мінливими та швидкоплинними, зважаючи на 

зміни, які диктуються прискореним науково-технічним прогресом сьогодення.  

Нарешті, деякі вчені в своїх визначеннях поняття професійної підготовки 

відображають, яким чином відбувається підготовка майбутніх фахівців, якими 

особливостями вона відзначається. При цьому вказується на заходи, фактори або 

компоненти, якими характеризується підготовка.  
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Наприклад, О. Абдуліна визначає професійну підготовку «як цілісну 

систему, що об’єднує відносно самостійні, але взаємопов’язані та 

взаємозумовлені підсистеми: суспільно-політичну, спеціально-наукову, 

психолого-педагогічну й загальнокультурну» [1, с. 24]. Є. Дєдов підкреслює 

необхідність обґрунтування всіх компонентів педагогічної системи професійної 

підготовки: «мети, змісту, форм і методів» [83, с. 11]. 

Д. Алімасова вважає, що професійна підготовка є «складною динамічною 

системою, функціонування якої залежить від кількості взаємопов'язаних факторів, 

які формуються та проявляються на підставі загальних закономірностей 

педагогічного процесу» [2]. 

Як систему заходів розглядає професійну підготовку А. Троцко: «система 

змістовно-педагогічних та організаційно-методичних заходів» [206, с. 16]. Схожої 

думки додержуються Є. Чернишова та Л. Сущенко. Остання розглядає її «як 

процес, який відображає науково й методично обґрунтовані заходи вищих 

навчальних закладів, спрямованих на формування протягом терміну навчання 

рівня професійної компетентності особистості» [199, с. 15]. Є. Чернишова, 

Н.'Гузій та ін. вважають, що професійна підготовка – «система організаційних і 

педагогічних заходів, що забезпечує формування в особистості професійної 

спрямованості, знань, навичок, умінь і професійної готовності» [200, с. 146].  

Будемо також додержуватись цієї точки зору, та вважаємо, що професійна 

підготовка є системою організаційно-педагогічних заходів. 

Таким чином, на основі проведеного аналізу ми будемо вважати, що 

професійна підготовка майбутніх інженерів-програмістів – це цілісна, складна, 

керована система, спрямована на формування професійно-важливих знань, умінь, 

навичок, особистісних якостей майбутніх інженерів-програмістів, здатних до 

успішної розробки програмного забезпечення та виконання ними інших 

професійних функцій відповідно до сучасних вимог ринку праці.  
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1.3 Сутність та структурні компоненти готовності майбутніх інженерів-

програмістів до професійної діяльності 

 

Результатом професійної підготовки є готовність студента до професійної 

діяльності, що було аргументовано у підрозділі 1.2. Як зазначає Л. Коваль, 

«підготовку слід вважати процесом, який формує готовність особистості до 

певного виду діяльності» [116, с. 92].  

Сучасна організація навчального процесу у внз базується на засадах 

компетентністного підходу, отже важливим є визначення співвідношення понять 

«готовність до професійної діяльності» та «компетентність».  

Зміст поняття «готовність» включає сформовані у особистості знання, 

вміння, навички, спрямованість, особистісні якості та інші утворення, що буде 

показано нижче. І всі ці утворення характеризують й компетентність фахівця. Як 

вказано у Законі України «Про вищу освіту», «результати навчання – сукупність 

знань, умінь, навичок, інших компетентностей, набутих особою у процесі 

навчання за певною освітньо-професійною, освітньо-науковою програмою, які 

можна ідентифікувати, кількісно оцінити та виміряти» [92]. Компетентність 

включає знання, вміння, навички, як і мотиви, спрямованість, якості тощо. Отже, 

готовність відображає рівень сформованості складових компетентності фахівця як 

результату підготовки у внз.  

Схожої точки зору додержується у своїх дослідженнях зокрема 

І.'Махновська. Вона підкреслює, що «зважаючи на те, що особистісні утворення, 

які складаються із знань, умінь, навичок, рис, якостей, … в науці називаються 

компетенціями, ми робимо висновок, що готовність до професійної діяльності є 

результатом формування останніх» [143, с. 88]. А також визначає готовність до 

професійної діяльності як узагальнений результат роботи з формування різних 

груп компетентностей [143, с. 90], і вважає, що готовність до професійної 

діяльності – «потенційна професійна компетентність, ще не підтверджена 

достатнім досвідом діяльності за фахом; первинний рівень сформованості в 
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студентів визначених нормативними документами ПК» [143, с. 89]. Ми 

погоджуємось з точкою зору І. Махновської. 

На те, що готовність – це утворення, яке характеризує певний рівень 

розвитку компетентності, вказують також Н. Ковалевська, Л. Коваль, 

А.'Свєтлорусова [112; 116; 187]. 

Отже, у визначення поняття «готовність майбутніх інженерів-програмістів 

до професійної діяльності» включаються такі характеристики компетентності як 

знання, уміння, якості, а також, відповідно до компетентнісного підходу, 

вважаємо за необхідне доповнити його здатностями студента до реалізації знань 

та до здійснення певних видів діяльності. 

Проаналізуємо більш докладно визначення поняття «готовність майбутніх 

інженерів-програмістів до професійної діяльності». Теоретично-методологічну 

основу аналізу поняття «готовність» складають роботи психологів: О. Божович, 

М. Дяченко, Л.А Кандибович, Л. Карамушка, С. Максименко, В. Моляко, 

Д.'Узнадзе та ін. [18; 107; 108; 137; 148; 149; 208]. 

У педагогіці немає єдиної точки зору щодо визначення поняття 

«готовність», проте більшість визначає його або як якість, або як утворення 

особистості.  

Зокрема, М.В Кулакова розглядає готовність як «інтегративну якість 

особистості» [126, с. 7], О.. Богданюк – «структурну інтеграцію професійно 

важливих якостей особистості» [15, с. 8], А. Лісниченко – «професійну якість» 

[132, с. 9], О. Маляренко – «комплекс якостей особистості» [139, с. 8]. 

В. Уліч вважає, що готовність – це «складне, особистісне утворення» 

[210,'с.'8], О. Гончарова – «стійке новоутворення в структурі особистості 

студента» [68, с. 8], О. Ярошинська – «особистісне утворення» [224, с. 19]. 

С.'Літвінчук визначає готовність і як «складне соціально-психологічне утворення» 

і як «інтегральну якість особистості» [133, с. 8].  

Інші точки зору включають такі інтерпретації: «інтегративна професійна 

здатність» (С. Мартиненко) [141, с. 23], «інтегративна професійно-особистісна 
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характеристика майбутнього фахівця» (Ю. Коваленко) [115, с. 7], «сукупність 

спеціальних знань, умінь та навичок» (І. Казанжи) [105, с. 10], «система 

компонентів, якостей особистості майбутнього спеціаліста-професіонала» 

(О. Карпенко) [109, с. 21]. 

Ми у своєму дослідженні будемо додержуватись тієї точки зору, що 

«готовність» – це утворення, оскільки вважаємо це поняття найбільш 

узагальнюючим. Проведений аналіз дозволяє також уточнити особливості цього 

утворення як складного, інтегративного, особистісного. Отже, ми будемо вважати, 

що «готовність майбутніх інженерів-програмістів до професійної діяльності» – це 

складне, інтегративне, особистісне утворення.  

Окрім, визначення родового поняття, потрібен також аналіз змісту 

педагогічної категорії «готовності». Цей зміст у низки авторів включає уточнення 

характеристик, які включає у себе поняття «готовність», а саме: 

- знання (І. Казанжи, Ю. Коваленко, С. Літвінчук, О. Маляренко, В. Уліч, 

О.'Ярошинська) [105; 115; 133; 139; 210; 224]; 

- уміння (І. Казанжи, Ю. Коваленко, С. Літвінчук, О. Маляренко, В. Уліч, 

О.'Ярошинська) [105; 115; 133; 139; 210; 224]; 

- навички (Ю. Коваленко, С. Літвінчук, О. Ярошинська) [115; 133; 224]; 

- особистісні якості або риси (І. Казанжи, Ю. Коваленко, В. Уліч, 

О.'Ярошинська, М. Ярошко) [105; 115; 210; 224; 225]; 

- мотивація (Ю. Коваленко, О. Маляренко) [115; 139]; 

- спрямованість (О. Гончарова, К. Долгош, О. Маляренко, В. Уліч) [68; 85; 

139; 210]; 

- психологічна установка на досягнення мети (С. Літвінчук) [133]; 

- цінності і потреби (О. Ярошинська) [224]; 

- здібності і властивості (К. Долгош) [85]; 

- морально-психологічні, теоретичні, практичні компоненти (М. Ярошко) 

[225].  
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Таким чином, у характеристиці готовності автори педагогічних досліджень 

найчастіше виділяють знання, уміння, якості, дещо меншою мірою – 

спрямованість особистості. Необхідними є й навички, адже вони є складовими 

умінь, і формування умінь обов’язково передбачає початкове оволодіння 

навичками [173]. Особливо важливою характеристикою вважаємо мотивацію, 

адже вона впливає на активність особистості та її наполегливість у досягненні 

професійних цілей. Крім того, як вже відзначалось вище, у характеристиці 

готовності вважаємо за необхідне включити здібності особистості, що відповідає 

вимогам компетентнісного підходу. 

Аналіз визначення поняття «готовність» дозволив також виділити таку 

змістовну характеристику як кінцевий результат сформованої готовності у 

студентів. Наприклад, зазначається забезпечення можливості «усвідомлено й 

компетентно здійснювати професійну діяльність» [15, с. 8], «успішного виконання 

професійних функцій» [105, с. 8], «виконувати відповідні типові завдання 

професійної діяльності, прогнозувати шляхи підвищення продуктивності роботи у 

професійному напрямі» [126, с. 7], «успішно вирішувати завдання» [210, с. 8], 

«вдосконалення, оптимізації та оновлення професійної діяльності» [68, с. 8-9], 

«працювати на творчому рівні, ефективно використовувати професійні знання й 

уміння» [85, с. 11], «ефективного виконання … діяльності» [141, с. 23], 

«ефективної роботи» [225, с. 9], «виконання функцій, адекватних потребам певної 

виробничої діяльності» [109, с. 21]. 

Таким чином, ми визначаємо «готовність майбутніх інженерів-програмістів 

до професійної діяльності» як складне, інтегративне, особистісне утворення, що 

складається зі знань, умінь, навичок, мотивації, спрямованості, якостей та 

здібностей особистості, які у сукупності забезпечують можливість успішно й 

компетентно здійснювати професійну діяльність.  

У педагогічних дослідженнях також немає єдиної точки зору щодо 

структурних компонентів готовності. Так, О. Кривильова визначає когнітивний, 

практичний, особистісний компоненти [122, с. 10]. О. Богданюк виділяє 



 85 

мотиваційно-вольовий, пізнавально-операційний, психофізіологічний, 

оцінювальний [15, с. 8]. О. Гончарова – мотиваційний, когнітивний, операційно-

діяльнісний, рефлексивний [68, с. 8-9]. С. Мартиненко – мотиваційний, змістовий 

і процесуальний компоненти [141, с. 23]. А. Лісниченко виділяє мотиваційно-

вольовий, когнітивний та операційно-діяльнісний компоненти [132, с. 9]. 

О.'Будник – мотиваційний, когнітивний, соціально-комунікативний, діяльнісно-

технологічний та морально-естетичний компоненти [20, с. 21]. Ю. Коваленко – 

мотиваційний, когнітивно-діяльнісний, особистісний, здоров'язберігаючий 

компоненти [115, с. 8]. М. Романишин – мотиваційний, змістовий, операційний, 

оцінно-рефлексивний компоненти [176, с. 16].  

О. Чепка визначає когнітивний, технологічний і творчий компоненти 

[213,'с.' 12]. Т. Шанскова – ціннісно-мотиваційний, когнітивний, операційно-

діяльнісний та особистісний [218, с. 21]. О. Ярошинська – ціннісно-мотиваційний, 

гносеологічно-творчий, особистісно-діяльнісний [224, с. 19]. О. Маляренко – 

мотиваційно-ціннісний, когнітивний, процесуально-діяльнісний [139, с. 11]. 

Проведений аналіз дозволяє зробити висновок, що найчастіше серед 

структурних компонентів готовності виділяються, по-перше, такий, що 

відноситься до мотиваційної спрямованості особистості: мотиваційний 

(О.'Будник, О. Гончарова, Ю. Коваленко, С. Мартиненко, М. Романишин), 

мотиваційно-вольовий (О. Богданюк, А. Лісниченко), ціннісно-мотиваційний 

(Т.'Шанскова) або мотиваційно-ціннісний (О. Маляренко). По-друге, компонент, 

що характеризується комплексом знань студентів: когнітивний (О. Будник, 

О.'Гончарова, О. Кривильова, А. Лісниченко, О. Маляренко, О. Чепка, 

Т.'Шанскова), змістовий (С. Мартиненко, М. Романишин) або гносеологічно-

творчий (О. Ярошинська). По-третє, компонент, що включає уміння, якими мають 

оволодіти студенти: операційно-діяльнісний (О. Гончарова, А. Лісниченко, 

Т.'Шанскова), практичний (О. Кривильова), процесуальний (С.М. Мартиненко), 

діяльнісно-технологічний (О. Будник), операційний (М. Романишин), 

технологічний (О. Чепка) або процесуально-діяльнісний (О. Маляренко). Деякі 



 86 

науковці об’єднали компоненти, які характеризуються наявністю знань та умінь: 

пізнавально-операційний (О. Богданюк), когнітивно-діяльнісний (Ю. Коваленко).  

Дещо меншою мірою виділяється особистісний компонент, який 

характеризується наявністю особистісних якостей у майбутніх фахівців 

(Ю.'Коваленко, О. Кривильова, Т. Шанскова). О. Ярошинська поєднала 

компоненти, що характеризуються уміннями і якостями та назвала його: 

особистісно-діяльнісний. Низка науковців визначають тільки три компоненти у 

структурі готовності, не розглядаючи особистісні якості (О. Кривильова, 

А.' Лісниченко, О. Маляренко, С. Мартиненко, О. Чепка), але ми не погоджуємося 

з цим, адже оволодіння професійно-важливими якостями є важливою умовою 

належного виконання професійних обов’язків та досягнення професійного успіху. 

Отже, структурними компонентами готовності майбутніх інженерів до 

професійної діяльності визачаємо мотиваційний, когнітивний, діяльнісний та 

особистісний. Розглянемо їх зміст. 

Мотиваційний компонент характеризується мотивацією та професійною 

спрямованістю студентів, що є запорукою їх активності, інтересу, наполегливості 

та бажання досягати професійних цілей.  

Внутрішня мотивація є показником того, що студенту подобається 

розробляти програмне забезпечення заради самої цієї діяльності, а, отже, 

подобається і сам процес професійного навчання. Як зазначає В. Чирков, 

«внутрішньо мотивовані діяльності не мають заохочень, крім самої активності. 

Люди втягуються в цю діяльність заради неї самої, а не для досягнення будь-яких 

зовнішніх нагород. Така діяльність є самоціллю, а не засобом для досягнення 

якоїсь іншої мети» [214, с. 117]. 

Це не означає, що хороша матеріальна оплата праці не буде мати значення 

для майбутнього інженера-програміста, але це буде означати, що людина 

зацікавлена цим видом діяльності, хоче ним займатися тому, що вона їй 

подобається і, відповідно, буде докладати максимум зусиль для досягнення 

найкращих результатів. Можлива й інша ситуація, коли на першому місці для 
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людини стоять зовнішні стимули. Відповідно до С. Рубінштейна, «в практичному, 

діловому житті людина може бути спрямована до дії, пряма мета якої за своїм 

власним внутрішнім змістом позбавлена для індивіда значущості в силу того, що 

за допомогою цієї дії людина може обхідним шляхом досягти задоволення 

якихось своїх потреб, не пов'язаних безпосередньо з внутрішнім змістом даної 

дії» [183, с. 651]. Але у такому випадку людина не отримує справжнього 

задоволення від самого процесу діяльності, а, отже, й продуктивність цієї 

діяльності може бути меншою.  

Є.П. Ільїн, порівнюючи різні види мотивації зазначає: «внутрішня мотивація 

з точки зору задоволення трудом та його продуктивністю найбільш ефективна. 

Потім, за мірою позитивного впливу, йде зовнішня позитивна мотивація. При 

цьому як зовнішня позитивна, так і зовнішня негативна мотивація у порівнянні з 

внутрішньою мотивацією мають меншу стійкість, швидко втрачають свою 

стимулюючу силу. Так матеріальна винагорода, якщо вона залишається на одному 

й тому ж рівні, втрачає своє мотиваційне навантаження після деякого часу» 

[98,'с.'210]. 

Внутрішня мотивація навчання означає, що студенту подобається вивчати 

нову інформацію, засвоювти нові професійні знання, вміння та навички. Студент 

вчиться для того, щоб стати компетентним у відповідній професійній галузі, яка 

цікавить його, а не просто для отримання гарних оцінок. Внутрішня мотивація 

навчання важлива для майбутнього інженера-програміста ще й тому, що є 

запорукою реалізації принципу «навчання через все життя». 

Внутрішня мотивація та спрямованість особистості певним чином 

взаємопов’язані. Професійна спрямованість виявляє усвідомлене прагнення до 

певної професійної діяльності, основою якого є мотиви, потреби, інтереси, 

цінності. Як відзначає С. Рубінштейн, «проблема спрямованості – це насамперед 

питання про динамічні тенденції, які в якості мотивів визначають людську 

діяльність, самі в свою чергу визначаючись її цілями і завданнями» [183, с. 685]. 

С. Рубінштейн також вказує на зв'язок спрямованості особистості та розвитку 
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здібностей, що в свою чергу впливає на стимулювання інтересу: «перше питання, 

на яке ми прагнемо отримати відповідь, коли хочемо дізнатися, що являє собою та 

чи інша людина, звучить: чого вона хоче, що для неї є привабливим, до чого вона 

прагне? Це питання про спрямованість, установки і тенденції, потреби, інтереси 

та ідеали… Спрямованість особистості, її установки, раз за разом породжуючи в 

однорідних ситуаціях певні вчинки, переходять потім в характер і закріплюються 

в ньому у вигляді властивостей особистості. Наявність інтересу до певної галузі 

діяльності стимулює розвиток здібностей у відповідному напряму, а наявність 

певних здібностей, обумовлюючи плідну роботу, стимулює інтерес до неї» [183, с. 

681-682]. 

Отже, внутрішню мотивацію та професійну спрямованість майбутніх 

інженерів-програмістів вважаємо важливою характеристикою мотиваційного 

компоненту готовності до професійної діяльності, і їх формуванню у процесі 

професійної підготовки потрібно приділяти особливу увагу.  

Когнітивний компонент характеризується сукупністю професійних знань, 

необхідних для професійної діяльності майбутніх інженерів-програмістів. Зміст 

необхідних знань представлений у навчальних та робочих програмах 

фундаментальних, соціально-гуманітарних та професійно-орієнтованих 

дисциплін. 

Професійні знання виступають основою будь-якої професійної діяльності. 

Професійна підготовка розпочинається з оволодіння знаннями, які, поступово 

ускладнюючись, стають невід’ємною умовою компетентного фахівця. Міцні, 

глибокі, різносторонні, дієві знання – запорука професійного успіху та основа 

формування практичних умінь. 

Діяльнісний компонент характеризується здатністю до практичних дій з 

розробки програмного забезпечення майбутніми інженерами-програмістами. 

Розглянемо більш докладно зміст діяльнісного компоненту готовності 

майбутніх інженерів-програмістів до професійної діяльності. 
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Розробляючи зміст цього компоненту ми спирались на фази уніфікованого 

процесу розробки програмного забезпечення. Як зазначають А. Якобсон, Г. Буч, 

Дж. Рамбо, «процес розробки програмного забезпечення – це сума різних видів 

діяльності, необхідних для перетворення вимог користувачів в програмну 

систему. Проте уніфікований процес – це більш ніж одиничний процес, це 

узагальнений каркас процесу, який може бути спеціалізованим для широкого кола 

програмних систем, різних сфер застосування, рівнів компетенції та розмірів 

проекту» [222, с. 33]. 

Цикл розробки програмного забезпечення включає чотири фази: аналіз та 

планування вимог, проектування, побудова, впровадження [222]. 

Із фази аналізу розпочинається процес розробки: «загальна мета аналізу і 

планування вимог – ініцюювати проект. До цієї фази у нас може бути тільки гарна 

ідея, що витає у повітрі» [222, с. 368]. Результатом цієї фази стає уявлення про те, 

що потрібно буде зробити, план, який включає робочий графік, витрати та 

прибуток від реалізації програмного продукту. Як зазначають А. Якобсон, Г. Буч, 

Дж. Рамбо, у процесі фази аналізу та планування вимог «мають бути отримані 

відповіді на питання: що система повинна робити в першу чергу для її основних 

користувачів?, як повинна виглядати архітектура системи?, який план і у скільки 

обійдеться розробка продукту? Спрощена модель варіантів використання, що 

включає найбільш критичні варіанти використання, дає відповідь на перше 

питання. На цьому етапі створюється пробний варіант архітектури. Звичайно він 

представляє собою начерк, що включає найбільш важливі підсистеми. На цій фазі 

виявляються та розставляються за пріоритетом найбільш важливі ризики, 

детально планується фаза проектування та грубо оцінюється весь проект» [222, с.' 

41-42]. 

Звичайно, ця фаза уніфікованого процесу розробки програмного 

забезпечення може здійснюватися як одним, так і декількома працівниками 

команди розробників. У той же час не викликає сумнівів важливість аналітичних 

умінь майбутнього інженера-програміста. Аналітичні уміння важливі для 
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планування та при виконанні всіх інших видів діяльності з розробки програмного 

забезпечення. 

Результатом другої фази – проектування – є базовий рівень архітектури: 

«під час фази проектування детально описується більшість варіантів 

використання і розробляється архітектура системи. Між архітектурою системи і 

системою є прямий та нерозривний зв’язок. Пояснимо це на найпростішому 

прикладі: архітектура подібна скелету, який обтягнутий шкірою, але з 

мінімальною кількістю м’язів (програм) між ними. Для того щоб це створіння 

могло здійснювати хоча б найпростіші рухи, йому знадобиться немало 

додаткових м’язів. Система, на відміну від архітектури, – це повноцінне тіло, із 

скелетом, шкірою та м‘язами. Тому архітектура визначається у виді уявлень всіх 

моделей системи, які у сумі представляють систему у цілому» [222, с. 42]. 

Отже, важливим для майбутнього інженера-програміста вважаємо також 

здатність до розробки архітектури. 

Результатом наступної фази уніфікованого процесу розробки програмного 

забезпечення – фази побудови є створення програмного продукту. А. Якобсон, 

Г.'Буч, Дж. Рамбо відзначають: «під час фази побудови відбувається створення 

продукту – до скелету (архітектури) додаються м’язи (закінчені програми). На цій 

фазі базовий рівень архітектури розростається до повної розвинутої системи. 

Концепції розвиваються до продукту, що готовий до передачі користувачам» 

[222, с. 42]. Ця фаза є найбільшою з точки зору потрібних ресурсів та витрати 

часу. 

Отже, до змісту діяльнісного компоненту включаємо також здатність до 

розробки програмного продукту. 

Заключна фаза впровадження «охоплює період під час якого продукт існує у 

вигляді бета-випуску або бета-версії. Невелика кількість кваліфікованих 

користувачів, працюючи з бета-випуском продукту, повідомляє про виявлені 

дефекти та недоліки. Після цього розробники виправляють виявлені помилки та 
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вносять деякі із запропонованих удосконалень у головний випуск, що 

підготовлюється для широкого розповсюдження» [222, с. 43]. 

Отже, необхідним для майбутнього інженера-програміста є також здатність 

до тестування програмного продукту. 

Безумовно, при розробці складного програмного продукту, у команді 

розробників може бути декілька фахівців, що особливо спеціалізуються на тій чи 

іншій фазі уніфікованого процесу розробки програмного забезпечення. 

Наприклад, системний аналітик, архітектор, інженер з варіантів використання, 

інженер з компонентів, інженер з тестування тощо [222]. Проте зміст професійної 

підготовки та аналіз професійної діяльності інженера-програміста свідчать про 

необхідність оволодіння ним цими уміннями та здатностями. 

Вважаємо важливим також доповнити зміст діяльнісного компоненту 

готовності майбутнього інженера-програміста до професійної діяльності 

комунікативними уміннями. Оскільки для інженера-програміста у професійній 

діяльності необхідним є успішне спілкування з замовниками, користувачами, 

командою розробників, забезпечення групової взаємодії, виступ з доповіддю, 

презентацією результатів роботи тощо. 

Відповідно до рекомендацій по викладанню програмної інженерії в 

університетах (Software Engineering 2004: Curriculum Guidelines for Undergraduate 

Degree Programs in Software Engineering), майбутнім інженерам-програмістам 

потрібно оволодіти ефективною комунікацією: «студенти мають навчитися 

ефективно обмінюватися інформацією різними способами: письмово, при 

проведенні презентації, демонстрації власних та чужих програмних розробок, а 

також під час різного роду обговорень. Студенти мають розвивати навички 

сприйняття на слух, навички співробітництва і переговорів» [175, с. 69]. 

Таким чином, визначено зміст діяльнісного компоненту готовності 

майбутнього інженера-програміста до професійної діяльності, що включає: 

- аналітичні уміння; 

- здатність до розробки архітектури; 
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- здатність до розробки програмного продукту; 

- здатність до тестування програмного продукту; 

- комунікативні уміння. 

Особистісний компонент – сукупність особистісних якостей, важливих для 

здійснення професійної діяльності майбутнім інженером-програмістом. 

Аналіз літературних джерел дозволив визначити, що уявлення різних 

авторів щодо якостей, які необхідні інженерам-програмістам, досить різноманітні. 

З. Сайдаметова відзначає важливість «формування у студентів в процесі 

навчання якостей незалежного і критичного мислення, ініціативи, здатності 

самостійного здобування знань і формування навичок, а також динамічної 

адаптації до змін, що відбуваються у комп’ютингу» [189, с. 23]. 

М. Вінник виділяє такі якості: «професійні знання, професійний досвід, 

потреба у пізнанні, самоорганізація, самовдосконалення, творче мислення, уміння 

та бажання навчатися, практичність, наукова культура, мотивація, лідерські 

якості, надійність, організаторські здібності, комунікабельність» [31, с. 7]. 

Л. Гришко називає: «педантичність, дисциплінованість, акуратність, 

внутрішня керованість, наполегливість, усвідомлення особистої відповідальності 

за результати своєї праці, прагнення до самоутвердження через творчу діяльність, 

уміння працювати як індивідуально, так і в команді, системність і 

цілеспрямованість у навчальній та професійній діяльності» [71, с. 9]. 

Т. Шалкина виділяє: «вміння працювати в колективі, здатність до навчання, 

комунікабельність, схильність до аналітичного мислення, самостійність» [217, 

с.'73]. 

В. Осадчий, К. Осадча, І. Сердюк зазначають, що «програміст, перш за все, 

повинен володіти великим терпінням і витримкою. Ці якості абсолютно незамінні 

та є необхідними в його повсякденній роботі… Але першорядну важливість у цій 

професії все ж має здатність до освоєння все нових методик програмування, що 

постійно розвиваються. І навчання програмуванню, почавшись при освоєнні 
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професії, не припиняється ніколи, поки людина зайнята в цій професії» 

[162,'с.'23]. 

М. Климов наводить такі якості програміста як найбільш цінні: «уміння 

вирішувати завдання, аналітичний склад розуму, завзятість, вміння працювати в 

команді, хороша концентрація, посидючість, алгорітмізованний підхід, 

відповідальність, комунікабельність, ініціативність» [111]. 

Важливими якостями інженера-програміста на думку Е. Ханта та Д. Томаса 

є: випереджаюче сприйняття і швидка адаптація, допитливість, критичне 

осмислення, реалізм, універсальність [212]. 

Е. Романова у професіограмі інженера-програміста виділяє якості, що 

забезпечують успішність виконання професійної діяльності. Серед них такі 

здібності: «логічне мислення; гнучкість і динамічність мислення; здатність 

аналізувати ситуацію (аналітичні здібності); хороший рівень розвитку пам'яті 

(особливо словесно-логічної); високий рівень розвитку концентрації, обсягу, 

розподілу і переключення уваги; здатність грамотно висловлювати свої думки; 

високий рівень розвитку технічних здібностей; математичні здібності; розвинена 

уява» [177, с. 288-292]. Такі особистісні якості і нахили: «уважність; акуратність; 

терплячість; наполегливість; цілеспрямованість; відповідальність; схильність до 

інтелектуальних видів діяльності; вміння самостійно приймати рішення; 

незалежність (наявність власної думки)». Вона виділяє також якості, що 

«перешкоджають ефективності професійної діяльності: неуважність; 

нетерплячість; відсутність логічного мислення; ригідність розумових процесів; 

сильно розвинена короткозорість» [177, с. 288-292]. 

Проведений аналіз дозволив визначити групи якостей, які найчастіше 

розглядаються як важливі для інженера-програміста. Це: 

- якості пізнавальної діяльності (такі, що стосуються особливостей 

мислення, уваги, пам’яті); 

- якості самонавчання та саморозвитку; 
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- якості, що стосуються поведінкових особливостей (терплячість, 

наполегливість, ініціативність, цілеспрямованість, допитливість, завзятість та ін.); 

- моральні якості (відповідальність, надійність). 

Моральні якості у переліках якостей інженера-програміста у роботах різних 

авторів зустрічаються найрідше і достатньо часто обмежуються тільки 

відповідальністю, але ми вважаємо цю групу якостей особливо важливими для 

інженера-програміста.  

Для уточнення особистісних якостей майбутнього інженера-програміста 

було проведено опитування співробітників ІТ-компаній. В опитуванні взяло 

участь 23 особи. Респондентам потрібно було відповісти на питання: «Які 

особистісні якості ви вважаєте найбільш важливими для інженера-програміста?». 

Найбільша кількість відповідей (44 %) стосувалась здатності до 

самонавчання (бажання та готовність завжди вчити щось нове, бажання до 

самонавчання, саморозвитку, самовдосконалення, прагнення вивчати нове, 

постійна самоосвіта, спроможність швидко навчатися та ін.). 

Беручи до уваги швидкі темпи розвитку програмної інженерії, ця здатність є 

дійсно однією з найбільш важливих. Як відзначається у рекомендаціях по 

викладанню програмної інженерії в університетах, «студентам потрібно 

прищепити прагнення навчатися та саморозвиватися. Так як більша частина того, 

що вивчається, зміниться на протязі майбутньої професійної діяльності студентів, 

і лише невелика частина необхідної для вивчення інформації викладається в 

університеті, вкрай важливо, щоб студенти розвивали у себе навички постійного 

розширення власних знань» [175, с. 69]. 

Майже така ж кількість відповідей (41,2 %) стосувалась особливостей 

мислення інженера-програміста (аналітичне мислення, математичне мислення, 

алгоритмичне мислення, творче мислення, здатність знаходити нестандарті 

рішення, кмітливість, розум, логічне мислення та ін.). Найчастіше в опитуванні 

при цьому вказували аналітичне мислення. 
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Є. Климов, відзначаючи якості професій типу людина-знакова система, 

також вказує на важливість аналітичності для працівників в сфері інформаційних 

технологій [110, с. 191]. 

І хоча в проведеному нами опитуванні досить невелика кількість 

респондентів відзначила важливість уваги (8,8 %) і ще менша – пам’яті (5,9 %), 

ми вважаємо за необхідне визначити ці якості пізнавальної діяльності як особливо 

важливі для інженера-програміста. Зокрема Є. Климов відзначає, що для 

працівників в сфері інформаційних технологій, потрібні зосередженість уваги та 

словесно-логічна пам’ять [110, с. 191]. Характеризуючи професії типу людина-

знакова система (до якої відноситься й професія інженера-програміста), він 

підкреслює «особливо ж важлива і важка складова роботи тут відноситься до 

сфери пізнавальної діяльності, гностичних дій» [110, с. 190]. 

Вважаємо за потрібне зупинитись на креативності у пізнавальній діяльності 

інженера-програміста. Важливість такої якості (творче мислення, креативність, 

творчість, здатність до нестандартних рішень та ін.) відзначили 23,5 % опитаних. 

Є.О. Климов також вказав, що «особливості творчості (креативності) цього типу 

професій в тому, що спритність, винахідливість, безкорислива інтелектуальна 

ініціатива, що проявляються в роботі, хоча і не мають ознак видовищності, але 

присутні і потрібні в роботі постійно. Творчі завдання виникають тоді, коли 

ситуація нестандартна, унікальна» [110, с. 191] 

Отже, як якості, що відображають особливості пізнавальної діяльності 

майбутнього інженера-програміста, визначаємо аналітичне мислення, 

креативність, зосередженість уваги, словесно-логічна пам’ять. 

Серед якостей, які можна віднести до поведінкових особливостей інженера-

програміста, – досить велика різноманітність. Ми визначаємо серед них ті, які в 

проведеному нами опитуванні респондентів зустрічалися найчастіше. Це 

виявилися такі якості: наполегливість (35,3%), працьовитість (35,3 %), 

врівноваженість (32,4 %), організованість (26,5 %).  
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Проведений аналіз свідчить, що в опитуванні найменша увага приділялась 

морально-етичним якостям інженера-програміста. Серед відповідей респонденти 

вказували, перш за все: відповідальність (20,5 %), додержання етичних норм 

(11,7'%).  

Незважаючи на те, що морально-етичні якості інженера-програміста 

виділялись у опитуванні меншою мірою, ніж якості інших груп, ми вважаємо їх 

дуже важливими. У сучасному світі, коли широко обговорюються проблеми 

кібератак вірусними програмами, втручання засобами інформаційних технологій 

у виборчі процеси та у маніпулювання суспільною думкою, проблеми збереження 

приватності і конфіденційності, етики застосування технічних пристроїв 

(безпілотних автомобілів, дронів-шпигунів, роботів) тощо, необхідність розвитку 

морально-етичних якостей у майбутніх інженерів-програмістів стає очевидним. 

Як зазначається у рекомендаціях по викладанню програмної інженерії в 

університетах, «програмна інженерія як професія має певні зобов’язання перед 

суспільством. Продукти, що створюють програмісти, впливають на життя та 

діяльність клієнтів і користувачів. Вочевидь, що розробники програмного 

забезпечення мають діяти етично та професійно. Преамбула до «Кодексу етичних 

норм професіонала в сфері програмної інженерії» формулює це наступним чином: 

внаслідок специфіки своїх ролей в процесі створення програмних систем 

інженери з програмного забезпечення мають необмежені можливості приносити 

користь або завдавати шкоду як самостійно, так і сприяючи іншим або впливаючи 

на інших. Інженери мають прийняти на себе зобов’язання зробити програмну 

інженерію корисною та поважаною професією, щоб бути впевненими у тому, що 

їх робота використовується на благо» [175, с. 22]. 

Отже, особистісними якостями, важливими для здійснення професійної 

діяльності майбутнім інженером-програмістом є: здатність до самонавчання, 

аналітичне мислення, креативність, зосередженість уваги, словесно-логічна 

пам’ять, наполегливість, працьовитість, врівноваженість, організованість, 

відповідальність, додержання етичних норм. 
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Таким чином, готовність майбутніх інженерів-програмістів до професійної 

діяльності визначено як складне, інтегративне, особистісне утворення, що 

складається зі знань, умінь, навичок, мотивації, спрямованості, якостей та 

здібностей особистості, які у сукупності забезпечують можливість успішно й 

компетентно здійснювати професійну діяльність. Структурними компонентами 

готовності майбутніх інженерів до професійної діяльності є мотиваційний, 

когнітивний, діяльнісний та особистісний.  

 

 

 

Висновки до розділу 1 

 

 

1. Професійна діяльність інженера-програміста передбачає проектування, 

розробку, тестування програмного забезпечення. Подальший науково-технічний 

прогрес безпосередньо пов’язується з професійною діяльністю програміста, а 

розвиток технологій призводить до їх дефіциту у всьому світі. Тому 

удосконалення професійної підготовки майбутніх інженерів-програмістів у вищих 

технічних навчальних закладах є однією з найбільш важливих завдань 

педагогічної теорії і практики, затребуваних у будь-якій сфері суспільного 

виробництва. 

2. Проблема удосконалення професійної підготовки майбутніх інженерів-

програмістів є недостатньо дослідженою. Більшість педагогічних праць 

стосується вивчення певного аспекту професійної підготовки майбутніх 

інженерів-програмістів: або розвитку окремої властивості, або удосконаленню 

вивчення певної дисципліни. У педагогічних дослідженнях найбільш 

розробленими є проблеми математичної та іншомовної підготовки майбутніх 

інженерів-програмістів. На основі аналізу наукових праць з математичної 

підготовки майбутніх інженерів-програмістів було визначено, що: 
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- основою програмування є створення математичної моделі, тому 

математична та спеціально-професійна підготовка тісно пов’язані між собою; 

- зміст математичних дисциплін має бути професійно спрямованим;  

- в удосконаленні математичної підготовки важливими є забезпечення 

зацікавленості у математичних знаннях та уміннях, використання творчих та 

проектних завдань, розвиток аналітичних та математичних здібностей, 

забезпечення самостійності, здатності до самонавчання та самореалізації 

студентів. 

На основі аналізу наукових праць з іншомовної підготовки майбутніх 

інженерів-програмістів було визначено, що: 

- іншомовна підготовка є важливою умовою досягнення професійного 

успіху інженера-програміста; 

- реалізується іншомовна компетентність у: пошуку й опрацюванні 

іншомовних джерел інформації для поглиблення й оновлення знань і умінь; 

спілкуванні з іноземними партнерами (як усні обговорення, перемови, так і 

письмове ділове листування тощо); роботі з іншомовними Інтернет-ресурсами 

(сайтами, професійними форумами та ін.); як опрацюванні вже розроблених, так і 

написанні власних специфікацій та інструкцій; виступах з доповідями та 

презентаціями; написанні наукових статей тощо; 

- іншомовна підготовка передбачає: усвідомлення майбутніми інженерами-

програмістами її професійної значущості; використання вправ лексичних та 

граматичних, на розвиток здатності до читання, письма й говоріння, останнє 

включає як монологічне, так і діалогічне мовлення; розробку вправ, що мають як 

тренувальну (основну), так і контрольну складову, останнє дозволяє 

диференціювати студентів за рівнем підготовки; 

- удосконаленню іншомовної підготовки можуть сприяти як інформаційні 

технології (розробка навчальних програм, дистанційні курси, електронні 

підручники), так і активні методи навчання (метод проектів, рольові ігри, 
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імітаційні вправи, мозкові атаки, діалоги, робота з різноманітними джерелами 

інформації тощо). 

Цілісному вивченню професійної підготовки студентів за напрямом 

«Програмна інженерія» у технічному університеті приділяється недостатньо 

уваги. 

3. За результатами проведеного аналізу педагогічної теорії і практики було 

визначено, що у процесі професійної підготовки майбутніх інженерів-

програмістів особливу увагу потрібно зосередити на забезпечення: якісної 

математичної та іншомовної підготовки; професійної спрямованості змісту 

загальнонавчальних та гуманітарних дисциплін та усвідомлення студентами їх 

значущості; оновлення змісту підготовки та оволодіння студентами навичками 

самонавчання, що обумовлено швидкісним розвитком ІТ-технологій; оснащення 

навчального процесу сучасним технічним устаткуванням та програмними 

засобами; удосконалення методів навчання, які мають бути спрямовані на 

активізацію, самостійність, творчу та практичну діяльність студентів; 

налагодження співпраці з підприємствами та фірмами ІТ-сфери. 

4. Професійна підготовка майбутніх інженерів-програмістів – це цілісна, 

складна, керована система, спрямована на формування професійно-важливих 

знань, умінь, навичок, особистісних якостей майбутніх інженерів-програмістів, 

здатних до успішної розробки програмного забезпечення та виконання ними 

інших професійних функцій відповідно до сучасних вимог ринку праці. 

Результатом професійної підготовки майбутніх інженерів-програмістів є їх 

готовність до здійснення професійної діяльності. 

5. Готовність майбутніх інженерів-програмістів до професійної діяльності 

визначено як складне, інтегративне, особистісне утворення, що складається зі 

знань, умінь, навичок, мотивації, спрямованості, якостей та здібностей 

особистості, які у сукупності забезпечують можливість успішно й компетентно 

здійснювати професійну діяльність. Структурними компонентами готовності 
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майбутніх інженерів до професійної діяльності є мотиваційний, когнітивний, 

діяльнісний та особистісний. 

Матеріали першого розділу знайшли відображення в таких публікаціях 

автора [41; 42; 44; 46; 48; 49; 52; 53; 54; 56; 58; 61; 63; 64; 65]. 
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РОЗДІЛ 2 

ОБҐРУНТУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ПРОФЕСІЙНОЇ 

ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПРОГРАМІСТІВ ТА ЇХ 

РЕАЛІЗАЦІЯ У ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ 

 

 

2.1 Обґрунтування педагогічних умов професійної підготовки 

майбутніх інженерів-програмістів 

 

Визначення та обґрунтування педагогічних умов професійної підготовки 

майбутніх інженерів-програмістів відбувалось із застосуванням методу 

колективного експертного оцінювання. Особливості застосування цього методу 

розглянуто у підрозділі 3.1, зокрема важливим етапам організації експертного 

оцінювання є вибір експертів. 

Згідно теорії, що було викладено в підрозділі 3.1, першою і необхідною 

вимогою при формуванні колективу експертів є забезпечення їх близької 

професійної орієнтації, але водночас треба досягнути професійної та 

інтелектуальної неоднорідності експертної групи. У нашому випадку експертами 

можуть бути фахівці, що готують майбутніх інженерів-програмістів, тобто 

завідувачі кафедр, професори та провідні викладачі, що мають досвід їх 

професійної підготовки і разом з цим працюють у ІТ-компаніях розробниками 

програмних продуктів або консультантами. Щоб виконати вимогу з різнорідності 

експертної групи, вважаємо за необхідне долучити до експертної групи керівників 

ІТ компаній, технічних директорів, а також провідних спеціалістів цих компаній. 

Далі було визначено вищі навчальні заклади України, які мають найбільш 

високий рейтинг в сфері підготовки ІТ-спеціалістів. До них відносяться наступні 

заклади: Національний технічний університет України «Київський політехнічний 

інститут», Київський національний університет ім. Т. Г. Шевченка, Національний 

авіаційний університет, Національний університет «Києво-Могилянська 
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академія», Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, 

Харківський національний університет радіоелектроніки, Національний технічний 

університет «ХПІ», Національний аерокосмічний університету 

ім.'М. Є. Жуковського, Харківський національний економічний університет, 

Національний університет «Львівська політехніка», Львівський національний 

університет ім. І. Франка, Дніпропетровський національний університет, 

Одеський національний політехнічний інститут, Одеська національна академія 

зв’язку, Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова. 

Наступним етапом стало виконання другої обов’язкової вимоги формування 

експертної групи – добровільна участь. Завідувачам кафедр вищезазначених 

вищих навчальних установ, а також керівникам ІТ-компаній було розіслано листи 

з запрошенням до участі в дослідженні. Нами була описана ціль дослідження і, 

щоб підвищити їх зацікавленість у добровільній участі, було запропоновано 

співпрацю та можливість використання результатів дослідження в майбутньому.  

На цьому етапі погодились приймати участь Павлов Олександр 

Анатолійович – завідувач кафедри автоматизованих систем обробки інформації та 

управління Національного технічного університету України «Київський 

політехнічний інститут», Петров Едуард Георгійович – завідувач кафедри 

системотехніки Харківського національного університету радіоелектроніки 

(ХНУРЕ), Федорович Олег Євгенович – завідувач кафедри інформаційних 

управляючих систем Національного аерокосмічного університету 

ім.'М.Є. Жуковського «ХАІ», Годлевський Михайло Дмитрович – завідувач 

кафедри програмної інженерії та інформаційних технологій управління (ПІІТУ) 

Національного технічного університету «ХПІ» (НТУ «ХПІ»), Пасічник 

Володимир Володимирович – професор кафедри «Інформаційні системи та 

мережі» Національного університету «Львівська політехніка», Кошкін Костянтин 

Вікторович – завідувач кафедри інформаційних управляючих систем і технологій 

Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова, Рубін 

Едуард Юхимович – голова наглядової ради компанії «Телесенс-ІТ», Федоренко 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9F%D0%86
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9F%D0%86
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Володимир Васильович – директор компанії «Телесенс-ІТ». До участі в 

дослідженні не долучались експерти, що мають високий адміністративний статус 

в державних структурах і можуть впливати на рішення підконтрольних їм 

працівників: ректорів ВНЗ, що готують ІТ-спеціалістів, було виключено із списку 

експертів (пізніше Е.Ю. Рубін займав посаду т.в.о. ректора ХНУРЕ).  

Наступною вимогою є мотивація експертів. Ця умова розглядалась з 

урахуванням двох категорій експертів: експертів з бізнесу в ІТ-сфері і експертів з 

вищих навчальних закладів. У бесідах із експертами першої групи 

обговорювалось, що визначення найбільш ефективних педагогічних умов 

професійної підготовки майбутніх інженерів-програмістів дозволить компаніям-

роботодавцям впливати на якість навчального процесу у внз і одержувати 

кваліфікованих спеціалістів, які здатні виробляти якісний продукт, що, у свою 

чергу, неминуче призводить до збільшення прибутків компаній. Моральна 

мотивація експертів з бізнесу полягає в тому, що працюючи з освітніми 

закладами, вони укріплюють імідж своїх компаній, адже демонструють 

зацікавленість у розвитку системи інженерної освіти в країні. 

Для експертів з освітньої сфери участь у такому дослідженні означає, що, 

знаючи пріоритетні педагогічні умови професійної підготовки майбутніх 

інженерів-програмістів, вони мають змогу працювати більш ефективно та 

сприяють якісній освіті майбутніх фахівців. 

Кваліфіковані й успішні випускники вищих навчальних закладів є 

найкращою рекламою педагогічної діяльності освітньої установи, що сприяє 

залученню найбільш обдарованих абітурієнтів. Більш того, авторитетні у 

підготовці майбутніх інженерів-програмістів навчальні заклади можуть 

сподіватись на фінансову підтримку бізнесу у вигляді спільних із викладачами 

кафедр проектів, а також на інвестування в технічне забезпечення кафедр. 

Після отримання згоди на участь в дослідженні групі експертів було 

запропоновано розробити список педагогічних умов, що більш за все сприяють 

якісній професійній підготовці майбутніх інженерів-програмістів. На цьому етапі 
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експертам було розіслано листа, в якому їх попросили розробити список із 10-

12'педагогічних умов професійної підготовки майбутніх інженерів-програмістів. 

Процедура опитування включала кілька послідовних етапів. На першому 

етапі експерти давали список педагогічних умов професійної підготовки 

майбутніх інженерів-програмістів не аргументуючи їх. 

Далі результати опитування було оброблено й було сформовано колективну 

думку експертів, що була відображена у восьми педагогічних умовах. 

Розглянемо теоретичне обґрунтування кожної умови. 

Активізація студентів у навчальному процесі є важливим фактором якісного 

професійного навчання. Глибина знань, міцність умінь та навичок безпосередньо 

залежать від активності студентів, тому дана педагогічна умова є необхідною для 

удосконалення професійної підготовки майбутніх інженерів-програмістів.  

Навчання студентів під «примусом» зовнішнього впливу, коли сам студент 

не виявляє активності, ініціативності, самостійності, бажання навчатися – не 

приносить гарних результатів. Як зазначає С. Резнік, «не можна змусити студента 

розібратися в суті того або іншого знання або змусити розвивати уміння успішно 

застосовувати ці знання на практиці. Навчання значною мірою є процес 

самонавчання, коли студент міркує, задається новими питаннями, прагне 

розібратися, зрозуміти, опанувати новим знанням. Викладач у сучасних умовах 

суб'єкт-суб'єктної організації процесу навчання виступає в ролі координатора, 

помічника, що надає можливості для навчання, організує роботу студентів, 

спрямовану на найбільш якісне засвоєння матеріалу» [173, с. 106]. 

Активізація студентів у засвоєнні знань, умінь і навичок та розвитку 

особистісних якостей, важливих для професійної діяльності інженера-

програміста, передбачає застосування активних методів навчання, різноманітних 

форм та засобів навчання, мотивацію студентів до якісної професійної підготовки, 

створення середовища, що сприяє особистісному розвитку та успішному 

навчанню. 
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Отже, однією з умов є активізація студентів у засвоєнні знань, умінь і 

навичок та розвитку особистісних якостей, важливих для професійної 

діяльності інженера-програміста. 

Цілі освіти визначаються як потребами суспільства у висококваліфікованих 

кадрах фахівців, так і освітніми потребами самої особистості студента. При цьому 

і суспільство, і сама особистість зацікавлені у всебічній підготовці людини, яка 

добре володіє обраною нею спеціальністю. Динамічний характер сучасного 

суспільства істотно змінює вимоги до змісту професійної підготовки майбутніх 

інженерів-програмістів. На місце суми знань у традиційному їх розумінні, а також 

належних умінь і навичок, характеристикою володіння спеціальністю стає рівень 

професійної і соціальної компетентності інженера-програміста. 

Успішне навчання майбутніх інженерів-програмістів потребує інтегрування 

змісту математичної, іншомовної, соціально-гуманітарної, професійної 

підготовки. Таке інтегрування стає запорукою кращого розуміння студентами 

цілей та змісту дисциплін різної спрямованості, цілісному усвідомленню 

особливостей професійної діяльності інженера-програміста, подоланню 

фрагментарності знань. 

У наш час неможливо стати високопрофесійним інженером-програмістом 

без якісної математичної підготовки. Такий фахівець повинен володіти 

формальними методами досліджень, які включають: визначення формальних 

моделей, доказ теорем, інтерпретацію результатів. Моделювання інформаційних 

процесів відбувається за допомогою математичних методів, а, отже, математичні 

знання є основою розробки програмного забезпечення. При цьому теоретичний 

підхід повинен розвиватися не лише при вивченні математичних дисциплін, але і 

дисциплін, безпосередньо пов'язаних з інформатикою. Це, наприклад, теорія 

алгоритмів (теорія складності), теорія побудови трансляторів (формальних 

граматик, автоматів), теоретичне програмування, яке розглядає програму як 

математичний об'єкт і т. ін. 



 106 

У той же час, розробка програмного забезпечення сьогодні – це злагоджена 

робота команди, яка включає людей різних спеціалізацій. Більшість успіхів і 

невдач програмних проектів обумовлені людськими, а не технічними факторами, 

тому соціально-гуманітарна підготовка, що передбачає розвиток комунікативних 

здатностей, вмінь працювати в групі, здатності дотримуватись етичних норм та 

ін., є необхідним компонентом якісного навчання майбутніх інженерів-

програмістів. 

В умовах глобалізації та зумовленого нею широкого розвитку міжнародного 

науково-технічного, виробничо-господарського та культурного співробітництва 

важливим елементом професійної підготовки майбутнього інженера-програміста є 

розвиток англомовних знань та умінь. Значна кількість видів професійної 

діяльності інженера-програміста вимагає знання англійської. 

Проте, коли всі ці завдання вирішується не окремо та ізольовано в межах 

відповідних дисциплін, а відбувається інтегрування їх змісту, професійна 

підготовка майбутніх інженерів-програмістів може бути особливо ефективною. 

Отже, важливою умовою є інтегрування змісту математичної, іншомовної, 

соціально-гуманітарної, професійної підготовки майбутніх інженерів-

програмістів. 

Володіння науково-дослідними уміннями студента передбачає здатність 

розробляти технічне завдання, обирати напрями дослідження, добирати 

інформаційні матеріали, формулювати завдання, мету, гіпотезу, здійснювати 

пошук та перевірку гіпотез. Такі уміння розвивають пізнавальні якості та 

сприяють професійному розвитку студентів. 

Розвиток науково-дослідних умінь студентів шляхом самостійної, 

пошукової роботи при виконанні завдань у галузі ІТ технологій потребує 

технічного устаткування: «добре обладнані лабораторії і навчальні класи, зручні 

місця для навчання і компетентний персонал лабораторій, здатний надати 

необхідну технічну допомогу, надати в розпорядження студентам довідковий 

матеріал і документацію, а також бібліотеку, що містить достатній обсяг 
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літератури з програмної інженерії й інших дисциплін з комп’ютерних наук» 

[175,'с. 107]. Підтримка необхідного устаткування лабораторій, відповідного 

набору програмних засобів, актуальних довідкових і бібліотечних матеріалів 

може бути надзвичайно складним завданням внаслідок динамічного темпу 

розвитку галузі ІТ-сфери, програмних і апаратних платформ. Але, щоб стати 

висококласними спеціалістами з інформаційних технологій, студенти повинні 

отримувати практичний досвід, використовуючи відповідні сучасні засоби, та 

мати можливість розвитку науково-дослідних умінь. 

Отже, ще однією умовоє є забезпечення розвитку науково-дослідних умінь 

студентів шляхом самостійної, пошукової роботи при виконанні завдань у галузі 

ІТ-технологій. 

Професійна компетентність викладачів дисциплін з програмної інженерії є 

однією з важливих педагогічних умов успішності навчання майбутніх інженерів-

програмістів. Викладачі мають володіти професійними знаннями та уміннями, 

педагогічними технологіями та методиками викладання, але особливо важливо – 

мати достатній практичний досвід в галузі програмної інженерії, що є запорукою 

успішності програми навчання таким динамічним напрямам, як комп’ютерні 

науки і програмна інженерія. Цикл дисциплін, що складають базові основи 

програмної інженерії, швидко змінюються з часом: з’являються нові інформаційні 

технології, мови програмування, операційні системи і т. ін. Тому важливим є 

удосконалення професійної компетентності викладачів дисциплін з програмної 

інженерії шляхом розширення досвіду практичної роботи в ІТ-компаніях. Такі 

викладачі здатні надавати студентам новітні якісні професійні знання та 

передавати практичні уміння у процесі виконання реальних проектів. Вони 

можуть більш детально поділитися своїм досвідом в предметній галузі, вони 

докладно відповідають на практичні питання, крім цього такі викладачі мають 

високий авторитет серед студентів завдяки високому соціальному статусу та 

професіоналізму. 
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Отже, іншою умовою є удосконалення професійної компетентності 

викладачів дисциплін з програмної інженерії шляхом розширення досвіду 

практичної роботи в ІТ-компаніях. 

Для забезпечення ефективного спілкування з партнерами та колегами як за 

кордоном, так і з тими, хто приїздять в Україну, а також для належного розуміння 

зарубіжної науково-технічної літератури та документації, необхідне належне 

знання іноземної мові. Таким чином, володіння іноземною мовою з ознаки 

загальної культури людини перетворюється на важливий компонент її 

професійної компетентності. 

В системі професійної підготовки майбутнього інженера-програміста 

важливу роль відіграє цілеспрямована організація розвитку іншомовної 

комунікативної компетентності. Така організація стає одним з чинників 

забезпечення високої якості професійної освіти і має розглядатись як актуальне, 

важливе і надто перспективне завдання. 

Особливості професійної діяльності сучасного інженера-програміста 

свідчать про істотне розширення спектру функцій та завдань, що вирішуються в 

процесі її здійснення. При цьому в умовах глобалізації практично всі види 

інженерної діяльності передбачають необхідність володіння іноземними мовами: 

– опанування техніки і технологій, придбаних по імпорту, та можливості 

їх ефективного використання; 

– участь у спільних з іноземними фахівцями проектах, технічних 

розробках, пошуково-дослідницьких роботах; 

– аналіз науково-технічної літератури, участь у спеціалізованих 

міжнародних виставках і проведення презентацій, участь в міжнародних науково-

технічних конференціях, семінарах і симпозіумах. 

Ці особливості професійної діяльності значною мірою зумовлюють цілі, 

зміст і характер професійної підготовки майбутнього інженера-програміста. 

Рівень розвитку іншомовної комунікативної компетентності, що набуває 

майбутній інженер-програміст у вищому навчальному закладі, в тому числі 
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завдяки цілеспрямованому моделюванню ситуацій діалогічного спілкування, 

безпосередньо впливає на успіх його майбутньої професійної діяльності. 

Отже, вважаємо, що ще однією умовою є розвиток іншомовної 

комунікативної компетентності засобами залучення студентів до ситуацій 

діалогічного спілкування. 

Для досягнення професійного успіху, у тому числі і високого становища у 

професійній ієрархії, майбутнім інженерам-програмістам потрібно оволодіти не 

лише певним обсягом професійних знань, умінь, навичок, а й якостями особистої 

конкурентоспроможності.  

Навчально-методичне забезпечення процесу професійної підготовки 

майбутнього інженера-програміста має бути спрямоване як на розвиток 

компетентності, так і на створення ситуацій конкурентної взаємодії між 

студентами. Необхідно пам’ятати, що освіту, орієнтовану на формування якостей 

особистої конкурентоспроможності, неможливо просто «дати», викласти, 

піднести тощо. На наш погляд, можна забезпечити організацією такого навчання, 

яке ґрунтувалося б на суперництві між суб'єктами навчання і, тим самим 

максимально сприяти формуванню конкурентоспроможності. До того ж 

спеціально організована взаємодія між студентами заохочує прояв таких 

важливих для конкурентоздатного фахівця якостей, як змагальність і прагнення 

до успіху, підтримує співпрацю між студентами, породжує усвідомлення власної 

значущості і причетності до загальної справи. 

Як справедливо підкреслює А. Асмолов, «… головне – це не орієнтувати 

освіту на рішення типових завдань, в яких вже заздалегідь є відповіді на усі 

питання, а чітко сказати: «освіта повинна допомогти людині жити у світі 

невизначеності»» [4, с. 12-13]. Перефразовуючи висловлювання А. Асмолова 

стосовно наших днів, можна сказати, що для кожної людини важливо не лише 

вміти існувати у світі невизначеності, але й ефективно працювати і витримувати 

конкурентну боротьбу з іншими. 
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Отже, педагогічною умовою є також забезпечення розвитку 

конкурентоспроможності майбутніх інженерів-програмістів засобами 

інноваційних педагогічних технологій. 

З метою ефективного управління розвитком професіоналізму майбутнього 

інженера-програміста, необхідно забезпечити позитивну динаміку змін його 

мотиваційної сфери, аналізувати характер цих змін та мотиваційну спрямованість 

студентів на якісну професійну підготовку. У цьому випадку можливо впливати 

на характер його навчальної діяльності та забезпечити високі навчальні 

результати і успішність студента. 

Згідно з визначенням С. Гончаренка, мотивація – це «система мотивів, або 

стимулів, яка спонукає людину до конкретних форм діяльності, або поведінки». 

На його думку, «як мотиви можуть виступати: уявлення й ідеї, почуття й 

переживання, що виражають матеріальні або духовні потреби людини» 

[39,'с.'217]. 

На думку Л. Товажнянського і О. Романовського, «мотивація є сукупністю, 

системою психологічно різнорідних чинників, що детермінують поведінку і 

діяльність людини. Іншими словами, вона виступає як спонукання, що викликає 

активність людини або посилює її. Досить часто мотивацію визначають як 

психологічну якість, що веде людину до здійснення цілі» [203, c. 377].  

На наш погляд, внутрішня мотивація до навчання є найбільш бажаною та 

перспективною. Вона засновується не тільки на зацікавленості у процесі 

навчання, але й на захопленні майбутньою професійною діяльністю: саме тоді, 

знання, що отримує студент набувають особливого сенсу. Важливою для якісної 

професійної підготовки є й позитивна мотивація, найменш результативною – 

негативна мотивація. Отже, у навчальному процесі внз потрібно приділяти 

особливу увагу позитивній мотивації студентів та розвитку його внутрішньої 

мотивації до якісного оволодіння професією інженера-програміста. 

Отже, педагогічною умовою є також мотивація студентів до якісного 

оволодіння професією інженера-програміста. 
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Забезпечення реалізації цієї умови дасть можливість студентам придбати 

важливий досвід практичної роботи, взяти участь в реальних проектах, а після 

закінченні ВНЗ мати в резюме деяку кількість проектів з програмування, що 

дозволить їм успішно претендувати на посаду в ІТ-компаніях. 

Одним з важливих аспектів підготовки майбутніх інженерів-програмістів є 

отримання професійного досвіду в профільній компанії до закінчення терміну 

навчання в університеті, тому що більшість компаній потребують від потенційних 

співробітників наявність такого досвіду. Таким чином, перед кафедрами, що 

готують майбутніх інженерів-програмістів, постає завдання створення умов, що 

дозволять студентам отримати відповідний професійний досвід. Западні ВНЗ в 

своїй практиці вже досить давно використовують дуальну систему освіти.  

Дуальний підхід (часто використовується термін сандвіч-програма) 

передбачає поєднання навчання в закладі освіти з періодами виробничої 

діяльності, тобто припускає пряму участь підприємств в професійній підготовці 

студентів. Підприємство надає умови для практичного навчання і несе усі, 

пов'язані з цим витрати, включаючи можливу щомісячну заробітну плату 

студенту. Навчальні заклади на рівноправній основі співпрацюють з 

підприємствами, на базі яких здійснюється практична підготовка. Дуальна освіта 

активно практикується в Німеччині; у останні 10-15 років вона застосовується в 

системі вищої освіти. Держава при цьому компенсує шляхом різних виплат біля 

однієї третини витрат підприємства на професійне навчання. 

У нашому випадку, коли мова йдеться про підготовку фахівців за ІТ-

напрямом, то починаючи з кінця III курсу студенти, згідно з навчальним планом, 

проходять практику в ІТ-компаніях. Крім того, значна кількість студентів 

(особливо на старших курсах) прагне отримати підробіток у вільний від навчання 

час, тобто не тільки навчатися у внз, але й працювати в організаціях. Зробити цей 

процес більш керованим на основі співпраці університету з ІТ-компаніями 

дозволить більш ефективно розвинути практичні уміння студента, підвищити 

якість професійної підготовки майбутніх інженерів-програмістів. 
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Отже, однією з педагогічних умов є застосування дуального підходу, 

спрямованого на підвищення якості підготовки майбутніх інженерів-

програмістів на підставі взаємодії університету з ІТ-компаніями. 

Наступним етапом було отримання експертних суджень щодо більшої чи 

меншої важливості педагогічних умов професійної підготовки майбутніх 

інженерів-програмістів, кінцевою метою процесу колективного експертного 

оцінювання було визначення найбільш значущих педагогічних умов з метою їх 

впровадження в процес професійної підготовки майбутніх інженерів-

програмістів та перевірки їх ефективності під час педагогічного експерименту. 

З метою отримання достовірнішого результату при ранжуванні 

педагогічних умов в дослідженні використовується два варіанти експертних 

суджень: 

1) парні порівняння на основі шкали Т. Сааті; 

2) безпосередня оцінка за восьми бальною шкалою. 

Це дозволило порівняти визначені експертами педагогічні умови 

професійної підготовки майбутніх інженерів-програмістів і отримати більш 

обґрунтований результат. Для проведення експертного оцінювання було 

підготовлено листи до експертів, що погодилися взяти участь в експерименті 

(додаток Г); шаблони матриці парних порівнянь і вектор рангів у вигляді таблиці 

для заповнення експертами (додаток Д). 

В подальшому посилатися на умову будемо за її номером, що наданий їй за 

списком: 

Умова 1 – активізація студентів у засвоєнні знань, умінь і навичок та 

розвитку особистісних якостей, важливих для професійної діяльності інженера-

програміста. 

Умова 2 – інтегрування змісту математичної, іншомовної, соціально-

гуманітарної, професійної підготовки майбутніх інженерів-програмістів. 
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Умова 3 – забезпечення розвитку науково-дослідних умінь студентів 

шляхом самостійної, пошукової роботи при виконанні завдань у галузі ІТ-

технологій 

Умова 4 – удосконалення професійної компетентності викладачів 

дисциплін з програмної інженерії шляхом розширення досвіду практичної роботи 

в ІТ-компаніях. 

Умова 5 – розвиток іншомовної комунікативної компетентності засобами 

залучення студентів до ситуацій діалогічного спілкування 

Умова 6 – забезпечення розвитку конкурентоспроможності майбутніх 

інженерів-програмістів засобами інноваційних педагогічних технологій 

Умова 7 – мотивація студентів до якісного оволодіння професією інженера-

програміста. 

Умова 8 – застосування дуального підходу, спрямованого на підвищення 

якості підготовки майбутніх інженерів-програмістів на підставі взаємодії 

університету з ІТ-компаніями. 

Експертами було заповнено матриці парних порівнянь та проведено 

безпосереднє експертне оцінювання як альтернативний варіант оцінювання 

значущості педагогічних умов, результати опитування кожного з експертів 

наведено у додатку Е. 

У таблицях додатку Е стовпець «Вектор» означає коефіцієнт важливості 

кожної педагогічної умови, а стовпець «Ранг» визначає ранги відповідних умов. В 

останньому стовпці наведені величини max , CIS, CI, CR, визначення яких було 

детально розглянуто в підрозділі 3.1. 

За результатами попереднього аналізу даних експертного оцінювання було 

визначено, що у експертів В.В. Пасічника і В.В. Федоренко показник CR, згідно 

теорії експертного оцінювання, перебільшує допустимий і дорівнює 0,24 і 0,32 

відповідно. Ми звернули їхню увагу на неузгодженість їх експертного оцінювання 

та необхідність скорегувати їхню думку відносно ступеню значущості окремих 

педагогічних умов. Після аналізу і повторного розгляду матриці, інформація 
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надійшла у наступному вигляді (таблиці Ж.1 і Ж.2 додатку Ж), матриці виявились 

узгодженими, про що свідчить індекс CR, який не перебільшує 0,2. 

Зведені таблиці векторів пріоритетів на основі методів парних порівнянь та 

ранжування набули такого вигляду (таблиці 2.1 і 2.2 відповідно). 

 

Таблиця 2.1  

Зведена таблиця експертної оцінки вектору пріоритетів педагогічних 

умов на основі парних порівнянь 

Експер-

ти 

 

Педаго- 

гічна умова 

П
ет

р
о
в
 Е

.Г
. 

П
ас

іч
н

и
к
 В

.В
. 

Ф
ед

о
р
о
в
и

ч
 О

.Є
. 

П
ав

л
о
в
 О

.А
. 

Г
о
д

л
ев

сь
к
и

й
 

М
.Д

. 

К
о
ш

к
ін

 К
.В

. 

Ф
ед

о
р
ен

к
о
 В

.В
. 

Р
у
б

ін
 Е

.Ю
. 

1 0,26 0,07 0,06 0,28 0,22 0,27 0,27 0,20 

2 0,29 0,28 0,30 0,31 0,32 0,25 0,24 0,30 

3 0,02 0,04 0,04 0,02 0,02 0,02 0,03 0,02 

4 0,09 0,15 0,13 0,06 0,07 0,14 0,13 0,08 

5 0,11 0,25 0,29 0,11 0,10 0,08 0,12 0,13 

6 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 0,04 0,04 0,04 

7 0,03 0,03 0,02 0,03 0,03 0,02 0,02 0,03 

8 0,18 0,13 0,12 0,15 0,18 0,18 0,15 0,20 

 

Таблиця 2.2 

Зведена таблиця експертної оцінки рангів педагогічних умов 

професійної підготовки інженерів-програмістів 

 

                Експерти 

 

Педаго- 

гічна умова 

П
ет

р
о
в
 Е

.Г
. 

П
ас

іч
н

и
к
 В

.В
. 

Ф
ед

о
р
о
в
и

ч
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.Є
. 

П
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л
о
в
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. 
А

. 

Г
о
д

л
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и

й
 

М
.Д

. 

К
о
ш

к
ін

 К
.В

. 

Ф
ед

о
р
ен

к
о
 В

.В
. 

Р
у
б

ін
 Е

.Ю
. 

1 2 5 5 2 2 1 1 2 

2 1 1 1 1 1 2 2 1 

3 8 7 7 8 8 7 7 8 

4 4 3 3 4 4 5 5 4 

5 5 2 2 5 5 4 4 5 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 

7 7 8 8 7 7 8 8 7 

8 3 4 4 3 3 3 3 3 
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Як міру узгодженості думок експертів використовуємо запропонований 

М. Кендалом та Б. Смітом коефіцієнт конкордації і обчислюємо за формулою 3.2. 

Коефіцієнт конкордації в результаті обчислення дорівнює 0,79, що означає 

достатній рівень збігу думок експертів, які беруть участь в дослідженні. 

Для визначення достатності ступеню узгодженості думок експертів (оцінки 

значень коефіцієнта конкордації) використовується критерій 
2  (формула 3.3). У 

нашому випадку значення 
2  більше табличного для 8 ступенів свободи, тобто 

при заданому рівні значущості (рівні довірчої ймовірності) можна стверджувати, 

що виявлена невипадкова узгодженість оцінок експертів. Вектор компетентності 

експертів будемо вважати однаковим і таким, що дорівнює 0,125. 

Згідно з методом Борда, ми визначили значення для кожної педагогічної 

умови і провели їх ранжування. Педагогічна умова, що має найменше значення, 

посідає перше місце, всі інші – розташовуються за збільшенням цієї величини 

(таблиця 2.3). 

 

Таблиця 2.3 

Результати досліджень з ранжування педагогічних умов професійної 

підготовки інженерів-програмістів 

Педагогічна 

умова 
2 1 8 5 4 6 7 3 

Агрегована експертна 

рангова оцінка за  

методом Борда 
1 (10) 2(20) 3(26) 4(32) 5(32) 6 (48) 7(60) 8(60) 

Агрегована експертна 

оцінка на основі 

матриці парних порівнянь 
0,27 0,2 0,16 0,13 0,12 0,04 0,03 0,03 

 

З таблиці 2.3 видно співпадіння безпосередньої оцінки за восьми бальною 

шкалою педагогічних умов професійної підготовки майбутніх програмістів із 

значенням оцінювання на основі парних порівнянь.  
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Результати кластерного аналізу оцінювання експертами педагогічних умов 

професійної підготовки майбутніх інженерів-програмістів наведено у додатку З. 

Таким чином, було визначено, що найбільш значущіми педагогічними 

умовами професійної підготовки майбутніх програмістів є:  

- інтегрування змісту математичної, іншомовної, соціально-гуманітарної, 

професійної підготовки майбутніх інженерів-програмістів; 

- активізація студентів у засвоєнні знань, умінь і навичок та розвитку 

особистісних якостей, важливих для професійної діяльності інженера-

програміста; 

- застосування дуального підходу, спрямованого на підвищення якості 

підготовки майбутніх інженерів-програмістів на підставі співпраці університету з 

ІТ-компаніями. 

Реалізацію розроблених педагогічних умов розглянуто у підрозділі 2.2. 

 

 

2.2 Реалізація педагогічних умов професійної підготовки майбутніх 

інженерів-програмістів у технічному університеті 

 

Реалізація першої педагогічної умови – інтегрування змісту математичної, 

іншомовної, соціально-гуманітарної, професійної підготовки майбутніх 

інженерів-програмістів – передбачала консультації дисертанта з викладачами 

математичних, соціально-гуманітарних, професійних дисциплін. 

Інтегрування змісту передбачає цілісне сприйняття студентами матеріалу, 

що вивчається, краще усвідомлення ними його значущості, відбір викладачами 

змісту дисциплін за принципами професійної значущості та системності, 

забезпечення різностороннього, комплексного аналізу інформації.  

Інтегрування змісту математичної, іншомовної, соціально-гуманітарної, 

професійної складових підготовки майбутніх інженерів-програмістів схематично 

представлено на рис. 2.1. 
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Рисунок 2.1 – Інтегрування змісту математичної, іншомовної, соціально-

гуманітарної, професійної підготовки майбутніх інженерів-програмістів 

 

Навчальний план підготовки студентів за напрямом «Програмна інженерія» 

включає окрім базової підготовки за математичними, іншомовними, соціально-

гуманітарними дисциплінами, такі дисципліни, особливістю яких є інтегративний 

зміст: «Комп’ютерна дискретна математика», «Емпіричні методи програмної 

інженерії», «Англійська мова (за професійним спрямуванням)», «Групова 

динаміка і комунікації», «Професійна практика програмної інженерії». Вивчення 

цих дисциплін передбачає засвоєння математичних, англомовних та гуманітарних 

знань з позиції професійної діяльності інженера-програміста, відповідно до 

майбутньої спеціальності студентів. 

Інтегрування змісту професійної підготовки майбутніх інженерів-

програмістів включає: 

- загальну фундаментально-математичну, іншомовну, соціально-

гуманітарну підготовку з елементами професійно-орієнтованого змісту; 

математична підготовка іншомовна підготовка соціально-гуманітарна 

підготовка 

іноземна мова філософія, психологія, 

соціологія та ін. 

математичний аналіз, 

дискретні структури та ін. 

Дисципліни Дисципліни Дисципліни 

комп’ютерна дискретна 

математика, емпіричні методи 

програмної інженерії 

 

англійська мова (за 

професійним спрямуванням) 

 

групова динаміка і  

комунікації 

Дисципліни професійної підготовки 

основи програмування, об’єктно-орієнтоване програмування, бази даних, архітектура комп’ютера, 

конструювання програмного забезпечення, аналіз вимог до програмного забезпечення, архітектура та 

проектування програмного забезпечення, якість програмного забезпечення й тестування та ін. 

здатність до абстрактного мис 

лення, побудова математичної 

моделі предметної галузі, 

розв'язання задач із залучен-

ням математичних методів 

викладання професійних 

дисциплін англійською 

мовою, застосування 

іншомовних умінь у 

навчальних завданнях 

застосування комунікативних 

умінь та здатності до групової 

взаємодії, психологічні 

принципи людино-машинної 

взаємодії, професійна етика 
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- поглиблене відображення професійної діяльності у вивченні питань 

математичної, англомовної, соціально-гуманітарної підготовки;  

- засвоєння змісту професійних дисциплін з використанням базису 

математичної, іншомовної, гуманітарної підготовки. 

Ґрунтовна математична підготовка є важливим фундаментальним базисом 

для майбутніх інженерів-програмістів. У багатьох сферах людської діяльності 

розробка програмного забезпечення передбачає створення математичної моделі та 

застосування математичних методів знаходження оптимального рішення. Загалом 

вибір оптимального рішення, моделювання, аналіз і алгоритмізація моделі, вибір 

програмних засобів потребує математичної підготовки, а математичне мислення 

інженера-програміста – є основою успішної професійної діяльності.  

Зміст загально-математичної підготовки показано у таблиці 2.4. 

 

Таблиця 2.4 

Зміст загально-математичної підготовки 

Дисципліни Зміст навчання 

Математичний аналіз Функціональна залежність, числові послідовності, 

границя та неперервність функції. Диференціальне 

числення. Інтегральне числення. Ряди 

Лінійна алгебра та аналітична 

геометрія 

Система координат, пряма та площина. Криві та 

поверхні другого порядку. Вектори, матриці, 

визначники. Системи лінійних алгебраїчних рівнянь. 

Лінійний векторний простір 

Теорія ймовірностей та математична 

статистика 

Основні поняття теорії ймовірностей. Моделі 

повторних випробувань. Випадкові величини та їх 

числові характеристики. Основи математичної 

статистики. Статистичні оцінки параметрів 

генеральної сукупності. Статистична перевірка 

гіпотез. Елементи дисперсійного аналізу. Елементи 

теорії кореляції 

Дискретні структури Найпростіші методи доказу. Елементарна теорія 

чисел. Обчислювальна складність 

 

У той же час у процесі проведення нашого дослідження, на основі 

консультацій з професорсько-викладацьким складом та аналізу професійної 

підготовки майбутніх інженерів-програмістів, усе більш гострою поставала 
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проблема необхідності навчання студентів комп’ютерній математиці – циклу 

дисциплін математичної підготовки з чіткою спрямованістю на вирішення 

професійних завдань. 

Вивчення у великих обсягах математичного аналізу та інших загально-

математичних дисциплін, як це було прийнятним в технічних вищих навчальних 

закладах при підготовці студентів різних інженерних спеціальностей, не повною 

мірою відповідало потребам напряму підготовки «Програмна інженерія». Зміст 

цих дисциплін мав бути фундаментальною базою, але для підготовки майбутніх 

інженерів-програмістів суттєвими були розділи, такі як теорія множин, теорія 

графів, дискретна математика, булева алгебра, теорія алгоритмів і т.ін. (всі ці 

розділи в подальшому більш скорочено будемо називати «прикладною 

комп’ютерною математикою»). 

На певному етапі прийшло розуміння, що загальна кафедра вищої 

математики, що викладала математику майбутнім інженерам-програмістам, не 

задовольняє всіх потреб, і у зв’язку з цим у НТУ «ХПІ» постало питання 

створення спеціальної кафедри, яка була б орієнтована на підготовку студентів у 

галузі прикладної комп’ютерної математики. Професору НТУ «ХПІ» 

Л. М. Любчику було запропоновано очолити кафедру комп’ютерної математики і 

математичного моделювання в 2002 році. Викладачам з загальної кафедри вищої 

математики, які найтісніше були пов’язані з інформаційними технологіями, було 

запропоновано перейти на цю кафедру. Основною місією кафедри стала 

підготовка висококваліфікованих фахівців, які володіють сучасними 

математичними методами і комп’ютерними інформаційними технологіями. В 

дисциплінах, що читали викладачі щойно створеної кафедри більш уваги 

приділялось прикладній комп’ютерній математиці, а це стало добрим додатком до 

загальних математичних дисциплін. Поступово кафедра стала не тільки викладати 

певні дисципліні студентам напряму «Програмна інженерія», але й забезпечувати 

підготовку і випуск бакалаврів і магістрів за напрямом «Прикладна математика» 

із спеціалізацією у галузі математичного і комп’ютерного моделювання та 
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комп’ютерної математики. Створення цієї кафедри і спеціальних курсів з 

математики для майбутніх інженерів-програмістів стало важливим фактором їх 

якісної професійної підготовки. 

Зміст професійно-орієнтованих математичних дисциплін представлено у 

таблиці 2.5. 

 

Таблиця 2.5 

Зміст професійно-орієнтованих математичних дисциплін 

Дисципліни Зміст навчання 

Комп’ютерна дискретна математика Множини, функції та відношення. Булева 

алгебра. Логіка висловлювань. Логіка 

предикатів. Графи та дерева. Основи 

комбінаторики. Рекурентні співвідношення 

Емпіричні методи програмної інженерії Основи описової статистики. Застосування 

принципів дискретної ймовірності в ІТ 

 

Математична підготовка є необхідною для успішного засвоєння студентами 

змісту професійних дисциплін та виконання професійних функцій у майбутньому. 

У процесі виконання завдань з розробки програмного забезпечення студенти 

завдяки математичній підготовці мають володіти: 

- здатністю до математичного та логічного мислення; 

- здатністю до формулювання та досліджування математичних моделей, 

обґрунтовування вибору методів і підходів для розв’язування теоретичних і 

прикладних задач в галузі комп’ютерних наук; 

- уміннями застосовувати методи математичної логіки, теорії множин, 

комбінаторики, теорії графів і дерев, теорії автоматів для побудови та аналізу 

моделей в різних науках, формалізації й розв’язання прикладних задач в процесі 

аналізу, синтезу та проектування інформаційних систем за галузями; 

- здатністю до аналізу дискретних об’єктів, розробки дискретних 

математичних моделей, застосування методів дискретної математики в процесі 

розв’язання професійних задач в галузі комп’ютерних наук; 
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- уміннями розв’язувати типові задачі з використанням основних теорем 

теорії ймовірностей; будувати закони розподілу випадкових величин і 

обчислювати їх числові характеристики; будувати моделі випадкових процесів та 

здійснювати їх аналіз; застосовувати ймовірнісно-статистичні методи для оцінки 

стохастичних процесів; використовувати сучасні середовища для розв’язування 

задач статистичної обробки експериментальних даних; 

- здатністю до розроблення обчислювальних моделей та алгоритмів 

чисельного розв’язання задач математичного моделювання: уміннями 

використовувати математичні пакети та розробляти програми реалізації 

чисельних методів, обґрунтовано вибирати чисельні методи при розв’язанні 

інженерних задач в процесі проектування та моделювання інформаційних і 

програмних систем і технологій, оцінювати ефективність чисельних методів, 

зокрема збіжність, стійкість та трудомісткість реалізації [201]. 

Інтегрування змісту математичної та професійної підготовки дозволяє 

студенту засвоїти фундаментальні знання, усвідомити їх важливість та розвинути 

здатність використовувати математичний апарат для розв’язання професійних 

задач. 

В системі професійної підготовки майбутнього інженера-програміста 

важливу роль відіграє цілеспрямована іншомовна підготовка. 

Іншомовна підготовка майбутнього інженера-програміста на першому курсі 

(два семестра) передбачала вивчення дисципліни «Іноземна мова» (7,0 кредитів 

ECTS), яка включала засвоєння студентами загальної бази здатності до 

аудіювання, говоріння, читання, письма, при цьому використовувались тексти з 

іншомовною професійно-спеціальною термінологією та вправи з елементами 

професійно-орієнтованого навчання. Поглиблене вивчення англійської мови з 

точки зору вирішення професійних завдань відбувалось при викладанні 

дисципліни «Англійська мова (за професійним спрямуванням)» (3,0 кредита 

ECTS). Зміст цієї дисципліни наведено у таблиці 2.6. 
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Таблиці 2.6 

Зміст професійно-орієнтовної дисципліни «Англійська мова 

(за професійним спрямуванням)» 

Дисципліна Зміст навчання 

Англійська мова (за професійним 

спрямуванням 

Розробка документації, пов’язаної з життєвим циклом 

програмного забезпечення. Спілкування (в тому числі 

електронне) із застосуванням специфічних термінів. 

Використання допоміжних засобів із специфічною 

лексикою при створенні програмних продуктів 

 

На заняттях із іншомовної підготовки особливу увагу приділялось 

значущості англійської мови для майбутньої професійної діяльності студентів. ІТ-

технології розвиваються більш за все в англомовних країнах і практично вся 

супроводжуюча програмні продукти документація поширюється англійською 

мовою. Зі студентами обговорювалось важливість англійської для: 

- пошуку й опрацювання інформації з іншомовних джерел (довідкова 

література, статті, книги, електронні ресурси та ін.); 

- опрацювання специфікацій, інструкцій та іншої технічної документації, а 

також написання власної; 

- усного та письмового спілкування з іноземними партнерами і 

замовниками; 

- публічних виступів та презентацій англійською на ділових зборах та 

переговорах; 

- саморозвитку у професії: знайомство з новими досягненнями у ІТ-сфері;  

- адаптації в англомовному професійному середовищі. 

Зміст і методи навчання іноземній мові повинні відповідати актуальним 

інтересам і задовольняти потреби студента, тобто відтворювати оточення, 

найбільш наближене до реального життя, а для цього викладач іноземної мови 

повинен виявляти більшу зацікавленість до спеціальностей студентів, бути 

обізнаним відносно основних досягнень у відповідних галузях. Необхідно 

постійно підтримувати зв’язок з викладачами спеціальних кафедр для визначення 

актуальних питань професії студента. Особливе значення для активізації 
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пізнавальної діяльності студентів мають підручники та навчальні посібники, а 

також аудіовізуальні засоби навчання. Викладачі кафедри іноземних мов ведуть 

роботу по створенню навчальних посібників, інших методичних матеріалів та 

термінологічних словників з метою активізації роботи студентів та підвищення її 

ефективності.  

Заняття з іноземної мови включали: індивідуальні завдання відповідно до 

рівня знань кожного студента; монологічні виступи за певною темою; роботу в 

парах для діалогічного спілкування; роботу в мікрогрупах і в групах для 

загальних обговорень і дискусій. Проводились як монологічне, діалогічне і 

дискусійне спілкування за певною професійною темою, так і розігрування 

ситуацій по ролях з моделюванням реальної професійної ситуації. Читання, 

аудіювання та письмові завдання також були професійно-орієнтованими. Зміст 

іншомовної підготовки передбачав все більше заглиблення у професійну тематику 

та можливість виконання професійних завдань з використанням англійської мови. 

І якщо при вивченні дисциплін іншомовної підготовки інтегрування змісту 

передбачало включення професійно-орієнтованих завдань при засвоєнні 

мовленнєвих умінь, то на дисциплінах професійної підготовки інтегрування 

змісту відбувалось через викладання цих дисциплін англійською мовою та 

використання мови в виконанні професійних задач. 

Викладання професійних дисциплін англійською мовою дозволяло 

одночасно досягати дві цілі: і формування у студентів професійної 

компетентності, і значне удосконалення якості оволодіння іноземною мовою і 

культурою. Таке викладання передбачало вирішення декількох проблем, 

пов’язаних із: 1) забезпеченням готовності студентів до навчання англійською 

мовою; 2) забезпеченням готовності педагогів до викладання англійською мовою; 

3) організаційними питаннями створення англомовного середовища (навчально-

методичне забезпечення навчального процесу, додаткові курси для викладачів і 

студентів тощо). 
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Розглянемо підготовку студентів і викладацького складу до навчання і 

викладання в умовах англомовного середовища. Якщо говорити про студентів, то 

основною проблемою студентів із англомовних шкіл є зосередженість шкільної 

освіти на гуманітарній підготовці, а в галузі ІТ-технологій є необхідність в 

серйозній та глибокій математичній підготовці. І, навпаки, студенти, що 

навчались в школах з поглибленою математичною підготовкою, як правило не 

мали належного рівня володіння англійською мовою. Тому кафедрою ПІІТУ НТУ 

«ХПІ» був зроблений попередній пошук потенційних абітурієнтів, з метою 

підсилення математичного рівня учнів з англійських шкіл, і навпаки, школярам 

фізико-математичних шкіл було запропоновано поглиблене вивчення англійської 

мови. Для досягнення цієї мети на базі кафедри було організовано курси з 

поглибленим вивченням математики і англійської мови.  

Розвитку цього напрямку підготовки до переходу кафедри на викладання 

спеціальних дисциплін англійською мовою сприяли зовнішні фактори, а саме все 

більше розуміння необхідності створення англомовного середовища було серед 

батьків. Батьки багатьох школярів усвідомлювали, що існування на кафедрі 

англомовного середовища значно розширює можливості їх дітей після закінчення 

бакалаврської підготовки, а саме: досить реальним стає продовження навчання в 

магістратурі, а пізніше і в аспірантурі закордонних вищих навчальних закладів. 

Тому з боку кафедри це не вимагало багато зусиль, бо розуміння необхідності 

створення англомовних груп прийшло досить природно, завдяки зовнішнім 

обставинам. Таким чином, на певному етапі виник попит на англомовні групи. 

Але для реалізації цього попиту необхідною була наявність кваліфікованих 

викладачів, що не просто знають англійську, але й можуть викладати спеціальні 

дисципліни (прикладна математика, теорія алгоритмів, теорія множин, бази 

даних, основи програмування, операційні системи тощо) цією мовою. Особливо 

важливим це було для викладачів дисциплін в галузі програмної інженерії, яка 

схильна до швидких змін. Тобто, постало завдання підготувати таких викладачів, 

що могли б адаптуватися до англомовного середовища. На початковому етапі 
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зародження цієї ідеї таких викладачів на кафедрі ПІІТУ була невелика кількість. 

Процес формування готовності викладачів до праці в англомовному середовищі 

зайняв близько 4-5 років, процес підготовки було започатковано у 1999 році. 

Робота у цьому напряму почалась з освітніх і науково-дослідних контактів 

кафедри ПІІТУ НТУ «ХПІ» з ВНЗ Австрії та Німеччини. Майбутні аспіранти 

проходили стажування за програмою ДААД, приймаючи участь у грантах. 

Кафедрою ПІІТУ було укладено договори про співпрацю з Клагентфуртським 

університетом (Австрія) 1997р., Технічним університетом Карінтії в місті Філлах 

(Австрія) 2004 р., а також Гамбургським університетом, де викладачі мали 

можливість проходити стажування. Треба зазначити, що викладання в цих 

університетах здійснювалось англійською мовою. Ці викладачі стали основою 

того англомовного напряму викладання, що був розпочатий у 2003 році.  

Разом з цим, для зміцнення існуючих знань викладачів і посилення 

англомовної практики, на базі інженерно-фізичного факультету (зараз факультет 

комп’ютерних наук і програмної інженерії) в 1998 році було створено кафедру 

ділової іноземної мови і перекладу. 

Для створення англомовного середовища, кафедрою «Ділова іноземна мова 

і переклад» (перший склад якої був представлений завідувачем А.А. Бадан, зам. 

зав. каф. Т.Є. Гончаренко, зам. зав. каф. С.О. Царьовою) було запропоновано нові 

методики викладання для майбутніх інженерів-програмістів – це і перехід з 

викладання загальної англійської на професійно-орієнтовану, оновлення 

англомовної методичної бази професійно-орієнтованих дисциплін, використання 

компетентнісного підходу та інше. Крім того, з початку свого існування і до 2003 

року викладачі кафедри ділової іноземної мови і перекладу, в тому числі 

дисертант, працювали в групах з викладачами кафедри ПІІТУ, що бажали 

підвищити або підтримати свій рівень англійської мови і поступово перейти до 

викладання спеціальних дисциплін в англомовних групах студентів. Паралельно з 

цим викладачі кафедри ПІІТУ у співпраці з викладачами кафедри ділової 
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іноземної мови і перекладу займались підготовкою методичного забезпечення для 

англомовних груп. 

Крім цього, мотивуючою обставиною для створення англомовного 

середовища на кафедрі ПІІТУ стало проведення конференцій ISTA 2001, 2003. 

Вперше в Україні англійська була обрана офіційною мовою конференції, тому що 

є загальновизнаною мовою спілкування фахівців у галузі інформаційних 

технологій. Всі статті учасників конференції було представлено англійською і 

вони пройшли «сліпе» рецензування, і тільки найкращі роботи були опубліковані 

в збірнику ISTA видавництва Спрінгер. Програмний комітет конференції 

складався із провідних фахівців світу в галузі інформаційних технологій із США, 

Німеччини, Канади, Польщі, Бразилії, Росії, Австрії, Кореї, Франції та України, а 

головою програмного комітету став професор Х. К. Майер – голова німецької 

спілки інформатики. Активну участь в організації конференції приймали 

викладачі, аспіранти і студенти кафедри ПІІТУ. Ця конференція стала потужним 

поштовхом для встановлення партнерських відносин кафедри ПІІТУ з 

закордонними вишами. Для набуття досвіду студентів останнього курсу 

направляли до Клагентфуртського університету, де вони проходили практику в 

австрійських компаніях, а повернувшись до України, йшли до аспірантури, 

захищали дисертації і становились викладачами кафедри ПІІТУ. 

Таким чином, з 1999 по 2003 рік, за ініціативою дисертанта, кафедрою 

ПІІТУ проводилась інтенсивна підготовка до переходу на викладання спеціальних 

дисциплін англійською мовою, що включала стажування викладачів за кордоном, 

створення курсів з посиленою англійською мовою і математикою підвищеної 

складності для школярів – майбутніх абітурієнтів кафедри ПІІТУ, створення 

кафедри ділової іноземної мови і перекладу, підготовка викладачів до викладання 

англійською мовою, підготовка методичного забезпечення англійською мовою. 

Це був перший підготовчий етап для створення англомовного потоку на кафедрі 

ПІІТУ.  
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Успіх запровадження такого способу навчання відчувся відразу ж. По-

перше, студенти англомовного потоку мали більш високі шанси знайти роботу в 

престижних компаніях, і знання англійської мови значно підвищувало їх стартову 

зарплатню. По-друге, для студентів англомовного потоку не виникало ніяких 

труднощів для продовження навчання в університетах за кордоном. По-третє, 

викладачі, що були залучені до викладання англійською мовою, значно 

підвищили свої шанси на участь в міжнародних проектах, конференціях та 

іноземних публікаціях. Всі ці практичні напрацювання стали основою для 

викладання спеціальних дисциплін англійською мовою для студентів напряму 

«Програмна інженерія». 

У 2003 році кафедрою ПІІТУ було розпочато перший набір студентів до 

англомовного потоку. Успіху цієї роботи сприяв ректорат НТУ «ХПІ», який 

стимулював викладачів подвійною зарплатою (у вигляді надбавок) у разі 

викладання дисциплін англійською мовою. Викладачі, що прийняли участь у 

цьому заході, отримали крім матеріального стимулу (подвійної оплати праці), 

нематеріальний – підвищення і підтримка на певному рівні знань з англійської 

мови сприяли розвитку професійної компетентності, а також дозволяли 

працювати за сумісництвом в іноземних компаніях.  

Реалізація практичної мети англомовного потоку передбачає оволодіння 

студентами англійською мовою не лише як засобом спілкування, але і як 

інструментом формування професійної компетентності. 

Інструментом для вимірювання знань, а також для поточного моніторингу 

досягнень студентів з англійської мови є міжнародно прийнята система оцінки 

знань з англійської мові – IELTS (International English Language Testing System) 

[241]. 

Ця система сьогодні визнається у всьому світі, оскільки вона відображає 

вимоги реального світу стосовно бажаного рівня володіння мовою, що вимагають 

більш чи менш складної поведінки оцінювання мовних умінь кандидатів, яким 

необхідно навчатися чи працювати у середовищі, де англійська мова є 
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загальноприйнятим комунікативним засобом ділового і міжособистісного 

спілкування. Національна програма для вищих навчальних закладів з англійської 

мови професійного спілкування базується на шкалі оцінювання, що 

запропонована системою IELTS. Тому, на погляд дисертанта, було б логічним 

розглянути більш детально особливості шкали IELTS, яка є досить зручною для 

оцінювання знань та вмінь студентів на кожному окремому етапі навчання 

англійської мови професійного спілкування, досить легко узгоджується з 

системою рівнів, запропонованою в документі Ради Європи під назвою 

«Загальноєвропейські компетенції володіння іноземною мовою: Вивчення, 

викладання, оцінювання» [91]. 

Згідно з системою IELTS, кожен з 9 балів відповідає певному рівню 

володіння англійською мовою: 

9 – Expert user. Повне володіння мовою: адекватне, точне, швидке і повне 

розуміння. 

8 – Very good user. Повне володіння мовою, виникають лише випадкові 

несистематичні неточності та невідповідності. Непорозуміння може виникати в 

незвичних ситуаціях. Добра підтримка складної детальної аргументації. 

7 – Good user. Володіння мовою, не дивлячись на випадкові неточності, 

невідповідності і нерозуміння в деяких ситуаціях. В основному добре володіння 

складною мовою і розуміння детальних пояснень. 

6 – Competent user. В основному добре володіння мовою, не дивлячись 

на неточності, невідповідності і нерозуміння. Може використовуватися досить 

складна мова, особливо в знайомих ситуаціях. 

5 – Modest user . Часткове володння мовою, загальне розуміння сенсу в 

більшості ситуацій, не дивлячись на безліч помилок. Може підтримуватися 

спілкування у знайомих ситуаціях. 

4 – Limited user. Володіння мовою обмежене знайомими ситуаціями. 

Часті проблеми в розумінні і вираженні. Нездатність використовувати складну 

мову. 
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3 – Extremely limited user. Виражається і розуміється лише загальний 

сенс в дуже знайомих ситуаціях. Часті провали у спілкуванні. 

2 – Intermittent user: Неможливе реальне спілкування, окрім базового, з 

використанням окремих слів або коротких формулювань в знайомих ситуаціях і 

при першій необхідності. Серйозні труднощі в розумінні усної і письмової мови. 

1 – None user: По суті, не здатність використовувати мову, за винятком 

деяких окремих слів. 

0 – Did not attempt the test: Неможливо оцінити рівень знань [241]. 

У практичній діяльності можна сконцентрувати увагу на певному наборі 

рівнів і певному наборі категорій залежно від поставлених конкретних цілей 

вивчення мови та її майбутнього використання.  

Розглянемо цілі і критерії їх досягнення, які забезпечують якість здобуття 

освіти англійською мовою. Відповідно до Державного стандарту базової та повної 

середньої освіти від 2004 року, рівень володіння мовою (РВМ) випускників шкіл 

має відповідати рівню В1+ [81]. Відповідно до програми для загальноосвітніх 

навчальних закладів з дисципліни «Англійська мова», цей рівень є достатнім «для 

здійснення іншомовного спілкування в чотирьох видах мовленнєвої діяльності: 

аудіюванні, говорінні, читанні та письмі в типових ситуаціях» [152; 153]. Таким 

чином вважаємо, що вступний рівень абітурієнтів, що претендують на навчання 

англійською мовою, має бути не нижчим рівня В1+, що відповідає балу 4,5 згідно 

з бальною шкалою IELTS. 

Перша складова «Вхід» представлена абітурієнтами, що бажають навчатися 

англійською мовою. Розглянемо, які цілі і критерії можуть бути взяті до уваги у 

цьому випадку, щоб забезпечити бажану якість професійної підготовки майбутніх 

інженерів-програмістів. 

При організації підготовчих курсів на рівні старших класів середніх шкіл і 

ліцеїв, призначених для допомоги учням в оволодінні англійською мовою 

потрібно розглянути два види цілей:  4,1,
min

if ц

i

a  - мінімальний рівень знань 

абітурієнтів, що є необхідним для навчання на підготовчих курсах англійської 
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мови;  4,1,
max

if ц

i

a  - рівень знань абітурієнтів з англійської мови, достатній для 

навчання англійською мовою в університеті без проходження підготовчих курсів 

з англійської мови, де i означає аспект знань англійської мови (аудіювання, 

читання, письмо і говоріння).  

Припустимо, що ціль  ,4,1,max if ц
i

a  досягнута в тому випадку, якщо 

рівень знань абітурієнтів з англійської мови, що навчалися на курсах, задовольняє 

умові 

,4,1,max  iff ц
i

a
i

a            (2.1) 

де 
i

a f – поточний рівень знань абітурієнтів з англійської мови. 

Для того, щоб прийняти абітурієнта на навчання на підготовчих курсах з 

англійської мови, не потрібно вводити критерії міри досягнення цілей, тому що 

якщо цілі не досягнуті, то такі абітурієнти не приймаються на навчання 

англійською мовою. 

В тому випадку, якщо умова (2.1) виконана, то вводяться критерії 
i

a , які 

дозволяють розподілити абітурієнтів по групах з метою ефективнішого 

проведення занять, а також визначити часовий інтервал, необхідний для 

досягнення цілі  4,1,
max

if ц

i

a , що поставлена. 
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i
i

a ,         (2.3), 

де  
i

a  – вектор вагових коефіцієнтів з чотирьох мовних аспектів. Так, 

наприклад, якщо на підготовчі курси з англійської мови набираються дві групи 

абітурієнтів, то на основі критерію (2.3), їх необхідно розподілити на три групи. 

Перша група, де 0Wа , представлена тими абітурієнтами, рівень знань яких є 

достатнім для навчання в університеті англійською мовою. До другої групи 



 131 

попадають абітурієнти, чий інтегральний показник знань з англійської мови 

відповідає умові 0   Wа
  C, де С – параметр, що задовольняє вимозі 10 C . 

Третю групу утворюють абітурієнти, у яких 1 WC a
.  

Варіювання параметром С дозволить сформувати групи з приблизно 

однаковою кількістю абітурієнтів. Якщо склад груп абітурієнтів буде достатньо 

різнорідним за рівнем знань, і це буде заважати ефективності навчання, то можна 

ввести додатковий параметр D, який допоможе вирішити проблему, що виникла, і 

створити третю групу абітурієнтів. При цьому 10  DC . 

Викладання спеціальних дисциплін англійською мовою дає можливість 

студентам продовжити навчання за кордонам (згідно з Болонською системою) за 

своєю спеціальністю і отримати додаткові знання у галузі програмної інженерії. 

Саме англійська мова є засобом міжнародної комунікації, і особливо в галузі ІТ-

технологій, де замовниками більшості робіт в Україні (до 90%) є компанії США і 

європейських країн. Маючи солідний багаж теоретичних знань, вмінь і навичок зі 

спеціальності, що підсилені знанням іноземної мови, випускник університету 

може завжди бути в курсі останніх новинок літератури з програмної інженерії, не 

чекаючи їх перекладу на рідну мову. Крім цього, така форма викладання створює 

умови для залучення іноземних студентів, які навчалися у себе на батьківщині 

англійською мовою.  

Викладання професійних дисциплін англійською мовою передбачало добре 

розвинуті здатності до аудіювання, читання, письма, говоріння англійською на 

всіх етапах навчальної аудиторної та позааудиторної роботи. 

Але крім цього, інтегрування змісту іншомовної та професійної підготовки 

передбачала, що під час вивчення професійної складової підготовки студенти 

використовують іншомовні уміння при: 

- роботі з навчально-методичною літературою та професійною літературою 

(було створено навчально-методичне забезпечення викладання професійних 

дисциплін англійською мовою, а також бібліотека іншомовної технічної 

літератури); 
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- виконанні задач для отримання додаткової інформації з Інтернет-ресурсів; 

- прослуховуванні лекцій та спілкуванні з іноземними викладачами і 

фахівцями, які запрошуються до вітчизняних внз; 

- участі в іноземних конференціях, семінарах та інших заходах кафедри; 

- написанні наукової статті англійською мовою під керівництвом викладача; 

- стажуванні студентів у закордонних внз. 

Інтегрування змісту іншомовної та професійної підготовки передбачала не 

лише професійно-орієнтоване вивчення англійської мови, але й застосування 

мови як засобу розвитку професійних знань, умінь, навичок, якостей, цінностей 

студентів. 

Як показали результати нашого дослідження соціально-гуманітарна 

підготовка найменшою мірою усвідомлюється студентами як важлива та значуща. 

Проведений аналіз змісту дисциплін соціально-гуманітарної підготовки 

майбутніх інженерів-програмістів та консультації з викладачами дозволили 

визначити, що причиною цього є недостатній зв'язок навчального матеріалу з 

професійною діяльністю інженерів-програмістів. Консультації з викладачами 

соціально-гуманітарних дисциплін дозволили структурувати їх зміст відповідно 

до принципів зв’язку теорії з практикою та професійною орієнтацією інформації, 

що вивчалась. 

Професійно-орієнтований зміст низки соціально-гуманітарних дисциплін 

наведено у таблиці 2.7.  

Соціально-гуманітарні дисципліни піднімають питання суспільної 

значущості діяльності інженера-програміста, впливу інформаційних технологій на 

сучасну людину та суспільство загалом. Викладання цих дисциплін має 

базуватись на дискусіях щодо суспільно важливих тем в епоху інформатизації. 

Зокрема філософія дозволяє розглянути найбільш загальні питання буття, 

сенсу, моральності. Обговорення зі студентами інформаційних технологій 

(комп’ютера, гаджетів, програмного забезпечення) як блага для людини, з одного 
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боку, та шкоди, їх негативного впливу, з іншого, викликало цікавість та активну 

участь студентів. 

 

Таблиця 2.7 

Професійно-орієнтований зміст соціально-гуманітарних дисциплін 

Дисципліни Зміст навчання 

Філософія Філософія техніки. Техніка як благо і зло. Нейтральність 

техніки. Інформаційне суспільство: особливості та 

протиріччя.  

Взаємозв’язок інформатизації та глобалізації. Позитивні та 

негативні наслідки глобалізації. Суспільство знань та 

інформаційне суспільство.  

Вплив інформаційного суспільства на особистість. 

Морально-етичні проблеми програмування. 

Свобода та відповідальність інженера-програміста. 

Соціологія Соціальна функція інформації. Масове споживання 

інформації. Засоби масової інформації як галузь 

соціологічного знання. Вплив засобів масової інформації на 

спосіб буття та поведінку людини.  

Інформаційне суспільство як новий етап суспільного 

розвитку. Концепції інформаційного суспільства. 

Соціологічні дослідження інформаційного суспільства. 

Ринок праці в інформаційному суспільстві. Соціальний 

статус спеціалістів ІТ-сфери. Професія інженера-програміста 

в сучасному світі: соціологічний вимір.  

Психологія Психічні процеси у професійній діяльності інженера-

програміста. Управління емоційно-вольовими процесами. 

Професійно-важливі якості характеру інженера-програміста.  

Професійна діяльність інженера-програміста як діяльність у 

групі. Організаційна психологія. Групові процеси та їх вплив 

на ефективність діяльності. Психологічний клімат у групі. 

Згуртовування колективу. Психологічна сумісність. 

Комунікативні якості інженера-програміста. Публічний 

виступ і презентація. Методи переконання. Управління 

конфліктами. Маніпуляція і захист від маніпулятивного 

впливу. 

 

Організовані дискусії на заняттях філософії включали, наприклад, такі теми: 

«Морально-етичні проблеми інформатизації: комп'ютерна злочинність та 

інформаційна безпека»; «Справедливість у сучасному світі: авторські права чи 

вільний та рівний доступ до інформації?»; «Справедливість у сучасному світі: 
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проблеми інформаційної нерівності»; «Нові проблеми буття людини: віртуальна 

особистість, життя у віртуальному світі»; «Поява “мережевого мистецтва”, 

Інтернет-літератури, комп'ютерного живопису: свобода самовираження та 

проблеми естетичної цінності, смислів, культурної значущості»; «Інформаційна 

етика: етика віртуального спілкування, професійна етика ІТ-фахівців». 

Під час вивчення соціології обговорювались, наприклад, такі теми: 

«Інтернет та суспільство споживання», «Масова культура в умовах розвитку 

масової комунікації», «Маніпуляція суспільною свідомістю з використанням 

сучасних інформаційних технологій», «Зміна ціннісних орієнтирів: гедонізм в 

інформаційному суспільстві», «Нове ставлення до дозвілля та робочого часу. 

Культура геймерів», «Зникнення професій та поява нових в інформаційному 

суспільстві: проблеми та перспективи», «Проблема безробіття в суспільстві 

роботизації та інформатизації». 

Під час вивчення психології обговорювались, зокрема, такі теми: 

«Використання особливостей сприйняття, уваги при створенні інформаційних 

веб-додатків», «Критичне мислення інженера-програміста», «Креативність у 

діяльності інженера-програміста», «Вплив Інтернету на розсіяння уваги. 

Посилення прокрастинації в інформаційному суспільстві», «Інтернет-залежність 

(інформаційна залежність), комп’ютерна ігрова залежність», «Психологічна 

проблема самотності: зростаюча ізоляція людини в інформаційному суспільстві». 

Обговорювались й вплив інформаційних технологій на емоційно-вольову сферу 

людини. К. Лоренц пише з цього приводу про «загальне притуплення почуттів» та 

«емоційну бідність». 

Але особливу увагу при викладанні психології приділялось питанням 

організаційної психології та психології спілкування. 

Діяльність спеціаліста у галузі програмної інженерії – це особливий вид 

діяльності, що є направленим на колективну розробку і супроводження складних 

програмних систем. Вона характеризується двома типами відношень:  

– суб’єкт-об’єктними, що обумовлені відношенням спеціаліста до засобів, 
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предмету його діяльності; 

– суб’єкт-суб’єктними, що виникають в процесі професійної взаємодії 

усередині груп, між групами, з замовниками, користувачами. 

У розробці програмного продукту беруть участь люди (аналітики, 

проектувальники, кодувальники, тестувальники та їх керівники). Вони 

фінансують продукт, планують його розробку, кодують, управляють, тестують, 

користуються ним, тому більшість успіхів і невдач програмних проектів 

обумовлені людськими, а не технічними проблемами [104; 130]. Відбір і 

формування команди фахівців відбувається протягом всього процесу розробки 

програмного продукту і впливає на нього.  

Відбір членів групи розробників програмного продукту відбувається на 

ранніх стадіях життєвого циклу його розробки. Відбір членів команди, 

формування колективу розробників, а також спосіб організації технічної 

підтримки значно впливають на всі інші дії і стадії життєвого циклу розробки ПП. 

Студенти мають розуміти, що при створенні групи необхідно прагнути до 

раціонального поєднання індивідуальностей, яким притаманні певні особливості: 

наполегливість, організованість, мотивація, терпимість до невизначеності, 

толерантність, здатність переносити стрес та ін. Розуміння цього і здатність 

керувати відносинами в групі відіграють велику роль у здійсненні взаємодії 

розробників програмного продукту. 

З точки зору професійної діяльності інженера-програміста питання 

організації колективу розробників, роль і місце особистості в колективі, ролі й 

норми поведінки особистостей, а також методи та засоби реалізації спілкування 

(комунікації) в колективі вивчаються в дисципліні «Групова динаміка і 

комунікації» (таблиця 2.8).  

Інтегрування змісту соціально-гуманітарної та професійної підготовки 

передбачала використання базису гуманітарної підготовки при виконанні 

навчальних завдань професійних дисциплін: застосування та подальший розвиток 

комунікативних умінь та здатності до групової взаємодії студентів в аудиторних 
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та позааудиторних заняттях, при лабораторних роботах, виконанні проектів, 

розігруванні ситуацій, дискусіях. Підкреслювалась необхідність навичок 

ефективної групової комунікації майбутнього інженера-програміста у подальшій 

професійній діяльності після закінчення вищого навчального закладу. Під час 

презентацій результатів розробки програмного забезпечення студентам надавався 

зворотній зв'язок щодо якості презентації та їх виступу з доповіддю. У змісті 

професійних дисциплін розглядались також питання: психологічні принципи 

людино-машинної взаємодій; характер і роль професійних суспільств; соціальні, 

юридичні, історичні і професійні питання та інтереси; система правил етики та 

професійного поводження, етичний кодекс інженера з програмного забезпечення; 

поняття якості та культури програмного забезпечення тощо.  

 

Таблиця 2.8 

Зміст професійно-орієнтованої дисципліни  

«Групова динаміка і комунікації» 

Дисципліна Зміст навчання 

Групова динаміка і 

комунікації 

Основи ефективної роботи з колегами, знайомство з 

мотивацією людей, концепції групової динаміки. Практики 

витягання вимог: інтерв'ю, сценарії, прототипи, 

«роз'яснювальні зустрічі», нагляд. Стратегії вислухування, 

переконання та ведення переговорів. Рецензування письмової 

технічної документації з метою виявлення різного роду 

проблем. Створення формальної презентації хорошої якості. 

Принципи ефективної усної комунікації 

 

Розглянемо реалізацію другої педагогічної умови – активізація студентів у 

засвоєнні знань, умінь і навичок та розвитку особистісних якостей, важливих для 

професійної діяльності інженера-програміста. 

Активізація студентів у засвоєнні професійно важливих знань, умінь, 

навичок та якостей засновується на діяльнісному та особистісно орієнтовному 

підході, тобто мають реалізовуватись низка принципів: особистість студента 

розвивається у процесі спеціально організованої діяльності, потрібно створювати 
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умови для розвитку індивідуальних особливостей студента, для його 

самовизначення та самореалізації.  

Активізація студентів означає:  

- інтенсифікацію їх пізнавальної діяльності;  

- активну мисленнєву (розумову) діяльність;  

- розкриття творчого потенціалу;  

- інтенсифікацію міжособистісної взаємодії у студентській групі;  

- посилення практичної складової навчального процесу для відпрацювання 

різноманітних умінь;  

- усвідомлення студентами важливості того навчального матеріалу, що 

вивчається; їх позитивну мотивацію до професійної підготовки у внз. 

Для активізації студентів застосовувались такі методи навчання: дискусії, 

мозкові штурми, метод проектів, «проектний ланцюг», метод «перевернутого 

навчання», метод проблемного навчання, рольові та ділові ігри, моделювання 

професійно орієнтованих ситуацій. 

Формами навчання були: лекції, практичні заняття, лабораторні заняття; 

індивідуальна, парна, мікрогрупова, групова. 

У професійній підготовці майбутніх інженерів-програмістів велике 

значення мають технічні та програмні засоби навчання. Технічні засоби навчання 

включали: 11 Pentium 4, 12 Pentium Core 2 Duo, 6 Pentium D, 6 Pentium 4. 

Програмні засоби навчання включали: Eclipse_java 3.5, Eclipse_modelling, Intellij 

IDEA, JDK 1.6, NetBeans Java EE, Vissim 3.0, Visual Studio 2012, Microsoft SQL 

Server Express Edition, Visual Paradigm 5.1, Scilab, Microsoft office: Access 2003. 

Мотивація безпосередньо впливає на активність студентів, адже 

спрямованість та інтенсивність дій людини напряму залежіть від її бажання 

здійснити ці дії. Активність, зусилля, які прикладають студенти у навчальному 

процесі, міцність та глибина знань залежать від мотивації студентів. Наші 

дослідження свідчать, що студенти, які обирають напрям професійної підготовки 

«Програмна інженерія», доволі сильно замотивовані, вони бажають отримати 
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саме цю професію і надалі працювати саме за цією професію. З одного боку, це 

гарне підґрунтя для організації якісного навчально-виховного процесу, для 

викладачів, які мають забезпечити засвоєння відповідних знань і вмінь. Проте, 

деякі студенті демонструють переважно зовнішню мотивацію, тобто такі фактори 

як майбутні матеріальні винагороди, значний попит на працівників ІТ-сфери, який 

означає достатньо гарні можливості працевлаштування та ін., мають для таких 

студентів першочергову значущість. А, отже, з іншої сторони, потрібна 

спеціальна робота, щоб майбутні інженери-програмісти навчались, зацікавившись 

змістом професійної підготовки, проявляли внутрішню мотивацію, яка більшою 

мірою впливає на результат, на глибину засвоєння навчального матеріалу. 

Вивчення на першому курсі дисципліни «Професійна практика програмної 

інженерії» дозволяло студентам розглянути загальні питання професійної 

діяльності інженера-програміста, вимоги, особливості такої діяльності. 

Дисципліни соціально-гуманітарного циклу дозволяли краще усвідомити роль 

інженерів-програмістів у сучасному суспільстві, його можливості, обов’язки та 

відповідальність. При вивченні дисциплін професійної підготовки студентам 

пояснювалось взаємозв’язок навчального матеріалу, що вивчався, та завдань 

професійної діяльності у майбутньому. 

Мотивації студентів сприяла і спеціальна робота: дискусії, мозкові штурми, 

індивідуальні рефлексивні вправи. Дискусії були організовані за темами: 

«Професія інженера-програміста у сучасному світі», «Креативність у діяльності 

інженера-програміста», «Інженер-програміст як новатор», «Кар’єрні можливості 

інженера-програміста», «Успіх у діяльності інженера-програміста». Дискусії 

дозволяли студентам аналізувати особливості професії, розглянути професію 

інженера-програміста з різних боків, розмірковувати та висловлювати свою точку 

зору, вислуховувати ідеї інших студентів. 

Вимогою до проведення мозкових штурмів є відсутність критики або 

зауважень. Всі його учасники можуть висловлювати свою думку, будь-яку точку 

зору, навіть якщо інші вважають її неправильною, недоречною, такою, що не 
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відповідає дійсності – вони не можуть заперечувати. Відсутність критики сприяє 

психологічній відкритості під час проведення мозкового штурму, в результаті 

висловлюється багато цікавих ідей і різноманітних точок зору. Мозкові штурми 

проводились за темами: «Діяльність інженера-програміста – це цікаво, тому 

що...», «Умови професійного успіху інженера-програміста».  

Рефлексивні письмові вправи сприяли самоаналізу студентів, 

самовизначенню стосовно своїх можливостей та нахилів. Рефлексивні вправи 

передбачали відповіді студентів на питання: «Які ваші сильні якості дозволять 

Вам, як Ви вважаєте, досягнути успіху у професії інженера-програміста?» та «Які 

недоліки можуть заважити Вам у професії інженера-програміста? Які Ваші якості 

Ви б бажали удосконалити?». 

Серед своїх сильних якостей студенти називали: «бажання розвиватися», 

«бажання працювати над своїми слабкими сторонами», «стійкість до складних 

ситуацій», «кмітливість», «стриманість», «наполегливість», «аналітичний склад 

мислення», «знання англійської мови», «я добре розбираюсь в математиці», 

«здатен робити логічні викладки», «здатен вирішувати задачі дуже швидко», 

«готовність до вирішення складних задач», «вміння добре аналізувати ситуацію», 

«наполегливість», «цілеспрямованість», «рішучість», «прагнення до 

саморозвитку», «розум», «посидючість», «увага», «організованість», «бажання 

навчатися», «мені просто це подобається», «гарна уява», «впевненість», 

«працьовитість», «стресостійкість», «терплячість» та ін. 

Як недоліки студенти називали: «лінощі», «замість навчання – бажання 

пограти в комп’ютерні ігри, погуляти з друзями», «відсутність цікавості до деяких 

тем та дисциплін», «непосидючість», «недостатня концентрація уваги», 

«відсутність досвіду роботи», «роздратованість», «нетерплячість», «емоційна 

нестійкість», «нездатність до ефективного спілкування», «недостатня мотивація», 

«недолік професійних знань та умінь», «недостатня працьовитість», «недостатньо 

добре вмію спілкуватись із людьми», «нездатність наполегливо працювати довгий 

час», «недостатні знання мов програмування», «надлишкова емоційність», 
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«недостатня організованість», «недостатньо розвинуте аналітичне мислення» та 

ін. 

Після рефлексивних вправ проводилось загальне обговорення стосовно 

очікувань студентів від навчання у вищому навчальному закладі, особливостей 

навчального плану, компетентностей та якостей, які вони зможуть розвинути на 

різних дисциплінах професійної підготовки. 

Важливими напрямами роботи для активізації студентів також були: 

забезпечення глибокого осмислення навчального матеріалу та відпрацювання 

практичних умінь, створення розвиваючого середовища. Осмисленню матеріалу 

та розвитку умінь сприяли застосовані різноманітні активні методи навчання. 

Метод проблемного навчання передбачає таку організацію роботи 

студентів, коли студенти не діяли «за зразком», маючи готові способи вирішення 

задачі, а мали самостійно знайти рішення. Наприклад, індивідуальні завдання по 

темі «Організація баз даних та знань». Завдання включало 8 пунктів: опис 

предметної сфери, що досліджується; огляд програмних засобів, що 

використовуються для автоматизації рішення задач зберігання й обробки 

інформації у предметній сфері, що розглядається; система бізнес-правил, яка 

розроблена за результатами дослідження предметної сфери; модель даних (в 

нотації IDEF1X); схема даних (яка реалізується засобами СУБД MS Access); опис 

структури бази даних (тобто опис призначення таблиць та їх структури); 

інформація, що вводиться у таблиці бази даних. 

Опис предметної сфери, наприклад, був таким: фірма купує товари у різних 

постачальників (як юридичних, так і фізичних осіб). Купівля товарів відбувається 

партіями й оформлюється як договори на постачання. Кожен договір на 

постачання товару має унікальний номер та може бути укладений тільки з одним 

постачальником. У документах за кожним договором для кожного товару 

вказуються: найменування, розмір партії, що постачається, та ціна (у грн.).  

Студенти мають можливість самостійно обрати предметну сферу, за якою 

будуть виконувати індивідуальне завдання. При описі предметної сфери їм 
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необхідно навести дані о задачах, що пов’язані зі зберіганням та обробкою даних, 

їх автоматизацією, основні види документів, що характерні для даної предметної 

сфери (звітні документи, накладні, рахунок-фактури, прайс-листі та ін.), дані або 

їх фрагменти, що відображають особливості предметної сфери. Студенти мають 

самостійно зібрати та проаналізувати інформацію, що стосується обраної 

предметної сфери, при цьому використовується спеціальна література, Інтернет-

ресурси, інші джерела інформації. 

Найбільшу кількість балів при оцінці індивідуального завдання студент 

отримував за модель даних (в нотації IDEF1X) та за огляд програмних засобів. 

Метою огляду було проаналізувати програмні продукти, що існують на ринку, їх 

функціональні можливості, переваги та недоліки. Студенти розглядають 3-

4'прикладних програмних продуктів. При огляді розглядаються такі питання: 

загальна характеристика програмного продукту; відомості про компанію – 

розробника програмного продукту; функціональні можливості програмного 

продукту: для рішення яких задач призначений програмний продукт; особливості 

експлуатації програмного продукту в мережевому середовищі, що розраховано на 

велику кількість користувачів; наявність засобів програмування та доробки 

програмного продукту з врахуванням індивідуальних вимог підприємства-

замовника (засоби розробки звітів, екранних форм та ін.); наявність засобів 

конфігурування, адміністрування та їх функціональні можливості. 

Виконання такого індивідуального завдання дозволяло студентам краще 

засвоїти знання, розвинути уміння та усвідомити особливості виконання задач із 

організації баз даних. 

Деякі індивідуальні завдання було організовано таким чином, що після їх 

виконання, в аудиторії організовувалось загальні обговорення та дискусії 

стосовно виконаних рішень. Автор виконаного завдання доповідав та 

демонстрував результати рішення задачі. Студенти задавали питання, робили 

зауваження та вносили пропозиції щодо можливих удосконалень, коректив або 

кращих рішень або інших методів рішення. Така робота дозволяла глибше 
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проаналізувати задачу та її рішення, розвивала критичне мислення, сприяла 

груповій взаємодії та удосконаленню комунікативних умінь участі у дискусії, 

умінь аргументування, переконання, активного слухання. 

Наприклад, метод дискусій та мозкових штурмів застосовувався під час 

вивчення дисципліни «Архітектура та проектування програмного забезпечення». 

Всім студентам давалось індивідуальне домашнє завдання. Наприклад, розробити 

розподілену архітектуру для мережі з продажу хот-догів. Перевірка домашнього 

завдання відбувалась у процесі загальної групової роботи в аудиторії. Один із 

студентів демонстрував результат своєї роботи на медіа-дошці. Вся група 

слідкувала за поясненнями, задавала питання, студенти дискутували та 

пропонували кращі варіанти рішення. У процесі обговорення важливо було 

довести оптимальність застосування певного рішення, завдяки такій роботі 

розглядалась множина різноманітних рішень, аналізувались їх переваги та 

недоліки. 

Метод «перевернутого навчання» передбачав самостійну позааудиторну 

роботу студентів, під час якої вони вивчали певні теоретичні питання, а після 

цього на основі вивченого в аудиторії відбувалось практичне виконання задач. 

Тобто замість традиційного підходу: надання теоретичного матеріалу на лекції та 

практичного завдання для самостійного домашнього виконання, застосовується 

протилежний: в аудиторії максимальна увага зосереджується на практичних 

вправах. 

При застосуванні такого методу на заняттях спочатку викладач проводив 

опитування вивченого самостійно матеріалу, роз’яснював незрозуміле, робились 

узагальнення разом зі студентами, а потім – виконувалась задача. Наприклад, 

студентам давалось завдання вивчити основні підходи та методи ціноутворення в 

сучасних ринкових умовах, а на заняттях студенти розробляли алгоритмічне 

забезпечення для вирішення задачі прийняття рішення з встановлення ціни на 

основі обраного методу ціноутворення. Або студенти самостійно вивчали підходи 

щодо розподілу інвестиційних ресурсів та формування ефективного напряму 
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розподілу інвестиційних ресурсів за допомогою методу конкурсних механізмів, а 

в аудиторії розробляли алгоритмічне забезпечення для вирішення задачі 

формування ефективного напряму розподілу інвестиційних ресурсів. 

Метод проектів – один із поширених методів навчання інженерів-

програмістів. Цей метод дійсно має значний пізнавальний потенціал для студентів 

напряму «Програмна інженерія», адже передбачає виконання самостійної 

розробки, з подальшим його захистом та презентацією. Студенти мають 

можливість відпрацьовувати практичні навички, здійснювати самостійний пошук 

та приймати рішення, консультуючись із викладачами, а потім представити 

результати проведеної роботи. Задачі для студентів були розраховані на 

індивідуальні, парні та групові проекти. Різноманітні форми навчання дозволяли 

розвивати уміння: самоорганізації, самостійного прийняття рішень, групової 

взаємодії, успішної комунікації, а також здатності: розподіляти обов’язки, 

складати індивідуальний та загальний звіт, презентувати результати. 

В індивідуальних проектах вся відповідальність належала одній людині, не 

потрібно було домовлятись, але й спільних зборів для обговорення проблем із 

партнерами також не відбувалось. Одним із таких проектних завдань було – 

«Розробка 3D гри з використанням технології OpenGL». Завдання було творчим і 

викликало значне зацікавлення у студентів, для його виконання 

використовувались С++ та OpenGL. Презентація готового проекту передбачала 

демонстрацію працездатності гри, функції дошки пошани, різниці у геймплєє 

залежно від обраного рівня складності. Після цього – презентація з виступом 

стосовно теоретичних засад розробки та загальне обговорення результатів, 

питання і відповіді. Найчастіше студенти розробляли ігри типу «лабіринт» чи 

«змійка». Проекти студентів приймала комісія з трьох викладачів, у тому числі 

лектор та викладач, що проводив лабораторні заняття з дисципліни «Об’єктно 

орієнтоване програмування». 

Студенти зазначали корисність такого проекту. Наприклад, відгуки були 

такими: «це завдання мені дуже сподобалось, бо для його виконання знадобилося 
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вивчення багатьох різних технологій. Гра повинна була бути у 3D, і користувач 

мав можливість взаємодіяти з грою у трьох вимірах. Разом із одногрупниками ми 

обговорювали свої ігри та допомагали один одному у їх реалізації», «під час цієї 

роботи я вперше написав програму з графічним інтерфейсом, яка б виконувала 

важливу для мене задачу та мала конкретне призначення, крім як просте завдання 

чи вправа», «я вирішив розробити гру, де потрібно було знайти правильний 

маршрут якнайшвидше. Назвав її «Gates». Ідея гри була в тому, що на великому 

полі з клітинок випадковим чином створювались ворота, через які треба було 

пробігти кулькою якнайшвидше, лишаючи перешкоди на шляху. Можливість 

спробувати себе з творчої сторони була неперевершена». 

Ще один індивідуальний проект передбачав розробку прикладної програми 

графічного інтерфейсу користувача. Студенти мали можливість розробити будь-

який додаток, тобто самостійно обирали тему. Наприклад, тема роботи була 

такою: «Розробка прикладної програми графічного інтерфейсу користувача для 

чисельного знаходження коренів рівняння методом хорд». Якщо виконання 

лабораторних робіт передбачало розробку додатків з однією (іноді двома 

функціями), то виконання такого проекту вимагало реалізації декількох функцій, 

які мав виконувати додаток з інтерфейсом користувача. Крім того, студент 

отримував додаткові бали при реалізації додаткових функцій, які не були у 

вимогах додатку. Студенти мали вільний вибір і могли проявити свої нахили та 

креативність як обираючи тему, так і при розробці додатку.  

Темами проектів також були: «Розробка теоретичних основ та проектування 

програмних засобів генерації тестових завдань студенту на підставі розробленого 

програмного коду», «Розробка математичного та алгоритмічного забезпечення 

для інформаційної системи з розрахунку та дослідження раціону домашнього 

улюбленця», «Розробка вимог та архітектурних моделей для адаптивної мобільної 

системи доповненої реальності», «Розробка моделі та алгоритмів для 

розпізнавання мови на основі нейромережевого підходу в рамках задачі пошуку 

ключових слів» та ін. 
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Виконання групового проекту передбачало розподіл студентів на 

мікрогрупи, їх загальні збори для обговорення задач та проміжних результатів, 

розподіл обов’язків самими студентами всередині групи, підготовка загального 

звіту групи. Консультації з викладачем відбуваються тільки при умові 

присутності всіх студентів цієї мікрогрупи. Розподіл обов’язків могла стосуватись 

таких напрямів роботи: аналіз теоретичних засад теми роботи, розробка моделей 

та алгоритмів, розробка архітектури, вимог до програмного забезпечення, моделі 

даних, розробка програмного забезпечення. Темами групових проектів, 

наприклад, були: «Розробка математичного, алгоритмічного та програмного 

забезпечення для розв’язання задачі визначення стану футбольного клубу», 

«Проектування компонентів для автоматизації проведення маркетингових 

досліджень», «Розробка алгоритму та програмних засобів планування заміни 

устаткування технологічної системи молочного виробництва» та ін. 

Цікавою роботою стала реалізація методу «проектний ланцюг». Суть 

методу полягає у тому, що студенти різних курсів (четвертого, п’ятого, шостого) 

у вигляді ланцюга виконують один проект. Робота як правило включає три 

напрями: аналіз існуючих підходів до вирішення проблеми у вигляді 

математичного та інформаційного забезпечення, такий аналіз завершується 

постановкою проблеми; аналітичне забезпечення у вигляді моделей та алгоритмів 

рішення проблеми; розробка інформаційного забезпечення, що включає розробку 

архітектури програмного забезпечення, бази даних, діаграм розгортання та ін. з 

використанням мови UML. Останній етап завершується перевіркою 

працездатності інформаційного забезпечення на тестових прикладах. Після цього 

відбувається оформлення роботи та підготовка до захисту. 

Студент 4 курсу отримує тему роботи, яку виконує як бакалаврський 

дипломний проект. На 5-6 курсі він здійснює розвиток своєї бакалаврської 

роботи, але вона доповнюється новими функціональними можливостями та 

виконується у вигляді науково-дослідної роботи. Наступний за ним «у ланцюгу» 

інший студент 4 курсу вивчає його бакалаврську роботу: вивчає предметну сферу 
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та вносить свої зміни, аналізує та корегує архітектуру. Завдання цього студента 

удосконалити, розширити та поглибити роботу попередника. Теж саме 

відбувається між студентами 6 та 5 курсів. Таким чином, студенти вивчають 

програмні продукти один одного, кожен наступний студент у ланцюгу розпочинає 

роботу не «з нуля», а з більш високого рівня, засновуючись на роботі 

попередника.  

Темами для реалізації «проектного ланцюга» були, наприклад, такі: 

«Конфігурування логістичної системи товарів масового використання», «Розробка 

організації управління логістичною системою дистрибуції товарів масового 

споживання», «Управління якістю процесу розробки програмного забезпечення 

на основі моделі CMMI». Остання тема виконувалась парою студентів на 

кожному курсі: у парі один студент займався рішенням статистичної задачі, 

інший – динамічної. І таким же чином: студенти шостого курсу віддавали свої 

результати парі студентів п’ятого, а студенти п’ятого – парі студентів четвертого. 

Співробітництво відбувалось і у парі одногрупників, і між студентами різних 

курсів. 

Різні форми роботи дозволяли змоделювати ситуації взаємодії, які будуть у 

студентів у майбутній професійній діяльності. Інженери-програмісти будуть 

виконувати й індивідуальні задачі, й працювати у групах розробників, й 

доопрацьовувати програмні продукти, виконані іншими людьми. Робота 

майбутніх програмістів над спільним проектом дозволяє формувати такі 

особистісні якості, як уміння працювати в команді, відповідальність за прийняте 

рішення, уміння аналізувати результати своєї діяльності, здатність до досягнення 

успіху, самостійність та інші якості, необхідні майбутньому інженеру-

програмісту. 

Захист проектів відбувався перед комісією викладачів та групою студентів. 

Якщо проект включав кодування, то захист передбачав і демонстрацію 

працездатності програмного продукту, і виступ із доповіддю з презентацією 

проведеної роботи. Завжди відбувалось критичне обговорення, додаткові питання 



 147 

та відповіді студентів, необхідність для студента обґрунтувати оптимальність 

застосованого рішення. 

За результатами науково-дослідних проектів 5-6 курсу студенти мали 

можливість написати наукові статті англійською мовою під керівництвом 

викладача. Тематика статей могла бути двох напрямів: а) аналітична (розробка 

моделей та алгоритмів); б) по інформаційним технологіям (розробка архітектури 

програмного забезпечення, кодування, тестування). Написання наукової статті 

дозволяло розвинути здатності формулювати проблему, узагальнювати 

результати, робити критичний аналіз, виділяти головне, аргументувати свою 

точку зору, послідовно викладати аргументи, доступно, грамотно, 

використовуючи науковий стиль, розкривати рішення висунутої проблеми. 

Загалом така робота розвивала навички письмового академічного мовлення. В 

умовах поступової євроінтеграції України публікація наукових статей студентами 

під керівництвом викладача – це гарна можливість показати особливості та якість 

професійної підготовки майбутніх інженерів-програмістів в Україні. 

Ділові та рольові ігри передбачали можливість розігрування певної ситуації 

у ролях, мали як ігрову, так навчальні цілі, викликали значну зацікавленість 

студентів. 

Рольова гра «Брейн-ринг» проходила таким чином: група ділилась на 

невеликі підгрупи (5-6 осіб), обирався керівник підгрупи. Кожна мікрогрупа 

готувала питання, які стосувались певної теми, дисципліни. Передбачалась 

підготовка декількох питань двох типів: а) інформаційні; б) інтелектуальні. В 

аудиторії студенти кожної мікрогрупи по черзі задавали питання та відповідно по 

черзі обговорювали питання і давали відповідь. Після питань-відповідей студенти 

оцінювали питання та правильність і повноту відповідей іншої підгрупи 

(рецензування). Завдяки такій роботі студенти вчились ставити питання, 

розвивались комунікативні уміння та здатності до критичного аналізу. У кінці гри 

підраховувались загальні бали та обиралась команда-переможець: за сумою балів 
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за питання й за відповіді, які нарахувала інша мікрогрупа, та балів за 

рецензування, які ставив викладач у ролі загального арбітру гри. 

Гра «Автобусна зупинка» передбачала підготовку ланцюга завдань для 

студентів. Виконання кожного завдання відповідало певній «зупинці» і можливо 

було «проїхати далі» тільки після успішного виконання завдання. Деяких 

студентів «висаджували на половині шляху». Гра проходила цікаво та весело для 

студентів, викликала змагальні почуття, адже кожен намагався вчасно й успішно 

виконати завдання та досягнути «кінцевої» зупинки якомога швидше. 

Рольова гра «Розробник та критик» проходила таким чином. Студенти 

розбивались по парах, кожен обирав свою предметну сферу для якої у 

майбутньому мала бути створена інформаційна система і додатки. Потім 

розігрувалась ситуація у парах. Один із студентів описував свою предметну сферу 

і пропонував варіанти реалізації додатків. Наприклад: для предметної сфери, що 

стосувалась обліку навчання учнів у школах, студент пропонував реалізувати веб-

додаток, до якого мають доступ вчителі, учні та адміністрація, та окремі мобільні 

додатки для вчителів та учнів. Студент розглядав можливість централізованої або 

розподіленої баз даних. Завдання іншого студента у парі було надати різноманітні 

критичні зауваженні стосовно пропозицій першого. Потім студенти мінялись 

ролями. 

Деякі ігри передбачали моделювання професійно орієнтованої ситуації: 

«Менеджер проекту», «Команда проекту», «Спілкування з замовником». 

Рольова гра «Менеджер проекту» передбачала, що кожен студент мав 

можливість виступити у ролі менеджера та давала можливість проявити творчій 

підхід. Завдання студента як менеджера включало підготовку статуту проекту 

(відповідно до існуючого проекту в фірмі), після цього – складання документації 

по проекту, планування ресурсів. Потрібно було розбити проект на етапи, в 

кожному етапі визначити обсяг та зміст роботи, призначити відповідальних за 

виконання етапу, розподілити ролі працівників, спланувати строки та бюджет 

проекту. Про результати роботи кожен «менеджер» доповідав в аудиторії, 
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відбувалось загальне, критичне обговорення, задавались питання, робились 

зауваження, «менеджер» захищав свою роботу, наводив аргументи прийнятих 

рішень. 

Ділова гра «Команда проекту» проходила таким чином: після надання 

групового проектного завдання студенти самостійно розділялись на підгрупи. 

Відбувалось засідання мікрогрупи, на якому кожен учасник групи висловлював 

побажання щодо загального проекту, після цього формувався перелік загальних 

обов’язків, визначались посади у групі й люди, що займали ці посади. Для кожної 

людини були свої призначені обов’язки та строки виконання. Всі інші засідання 

та обговорення відбувались відповідно до визначених ролей (посад у команді), 

наприклад: аналітик, архітектор, розробники, кожен із яких відповідає за 

програмування окремих модулів, тестувальник ПО. 

Ділова гра «Спілкування з замовником» передбачала моделювання 

професійно орієнтованої ситуації бесіди з замовником програмного забезпечення 

як на стадії визначення вимог, строків, плану виконання роботи, вартості, так і на 

етапі представлення результату роботи. Розігрування ситуації відбувалось як у 

парах, так і у мікрогрупах, від студентів вимагалось використовувати доступну, 

зрозумілу для не ІТ-фахівця термінологію, активне обговорення, активне 

вислуховування, пояснення, переконання, знаходження компромісів, 

відстоювання своїх інтересів та раціональне аргументування.  

Кожна гра передбачала рефлексивний аналіз після її завершення: чи 

успішно були виконані завдання, наскільки студентам вдалось виступати у 

розігруваний ситуаціях відповідно до визначеної ролі, наскільки ефективною була 

комунікація, які висновки зробили студенти після проведеної гри, що було 

позитивним, які помилки було допущено, що можна було зробити інакше та ін. 

Активізації студентів сприяло також розвиваюче середовище вищого 

навчального закладу, яке включало викладачів, які підвищували свою 

кваліфікацію, проходили стажування у реальних ІТ-компаніях, застосовували 

активні методи навчання; технічне оснащення: наявність декількох комп’ютерних 
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класів, навчального класу мікропроцесорних тренажерів, більш ніж 150 

персональних комп’ютерів, об’єднаних у локальну мережу кафедри з виходом до 

мережі університету та підключенням до Інтернету, створений сучасний Центр 

інформаційних технологій; навчально-методичне забезпечення, що включало 

бібліотеку навчальної та технічної літератури; широкі можливості для студентів 

отримати індивідуальні консультації як лекторів, так і викладачів, що проводили 

лабораторні заняття; запрошення іноземних професорів та фахівців ІТ-сфери для 

виступів, лекцій, обміну досвідом. 

Моделювання квазіпрофесійної ситуацій відбувалось і через жорсткі вимоги 

викладачів до результатів навчання студентів. Важливо було не тільки якісно 

виконати роботи, але й у встановлені терміни, що відповідало реальній ситуації 

взаємодії розробника та замовника: невиконання роботи у зазначені строки 

призводить до проблем та негативних наслідків. Невиконання навчальних завдань 

у визначений термін призводило до зниження оцінки – студент отримував 

«задовільно».  

Важливим фактором розвиваючого навчання є самі студенти, що 

навчаються за напрямом «Програмна інженерія». Дисертант звернув увагу 

керівництва кафедри програмної інженерії та інформаційних технологій 

управління (ПІІТУ) НТУ «ХПІ» на необхідність створення серед студентів 

розвиваючого середовища. 

Унікальність професії інженера-програміста полягає у наступному: щоб 

проявити свій професійний талант повною мірою, фахівцю не потрібні дорогі 

засоби виробництва для матеріального здійснення його проекту, як, наприклад, 

для інженера машинобудівної галузі, або спеціаліста з проектування турбін. 

Програмісту, на відміну від інженерів інших напрямів, достатньо своїх 

інтелектуальних здібностей, професійних знань і комп’ютера, щоб бачити і 

відчувати результати своєї праці у реальному житті. Тобто, особливістю 

професійної діяльності програміста є інвестування в інтелект, що конкурує з 

іншим інтелектом, а не з матеріальними засобами. 
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Створення розвиваючого інтелектуального середовища в університеті 

передбачає значну увагу щодо вступу студентів до обраної спеціальності – чим 

сильніші абітурієнти, тим більшою мірою вони зможуть впливати один на одного 

для досягнення кращих результатів навчання. Важливим завданням кафедри 

ПІІТУ стало залучення абітурієнтів з високими балами ЗНО на основі 

конкурсного відбору. Для того, щоб притягнути найсильніших абітурієнтів, 

кафедрою ПІІТУ проводилась досить інтенсивна компанія з профорієнтації серед 

школярів України – було створено інформаційний сайт кафедри, проведено 

маркетинговий аналіз, використовувалась реклама. Крім того, носіями інформації 

про навчання на кафедрі ПІІТУ ставали самі студенти, їх батьки, випускники 

кафедри, що розповідали про можливості успішного професійного життя після 

закінчення навчання на кафедрі ПІІТУ: а це цікава і добре оплачувана робота, 

можливість продовження навчання в закордонних ВНЗ, престижність праці 

програміста і т.ін. Результатом такої масованої інформаційної роботи став 

конкурс із кращих абітурієнтів України, із яких, згідно з правилами прийому до 

університету, було обрано найкращих, що мають особливо добру підготовку з 

математики та англійської мови. 

Як зазначається у рекомендаціях по викладанню програмної інженерії, 

«важливим фактором успішності програми навчання є студенти ВНЗ. У ВНЗ 

мають бути розроблені стандарти прийому, що дозволяють обирати студентів, які 

мають відповідний рівень підготовки. Мають бути також розроблені процедури і 

процеси відстеження професійного зростання студентів в рамках програми 

навчання, що дозволить визначити чи відповідає рівень знань випускників цілям 

та бажаним результатам програми» [175,  с. 106-107]. 

«Сильне», але приблизно однакове за рівнем знань навчальне середовище, 

стимулює студентів відноситься до навчання серйозніше, витрачати більше 

зусиль на самостійну підготовку, щоб стати кращими серед рівних.  

Розглянемо більш докладно реалізацію третьої педагогічної умови – 

застосування дуального підходу, спрямованого на підвищення якості підготовки 
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майбутніх інженерів-програмістів на підставі взаємодії університетів з ІТ-

компаніями. 

Дуальний підхід передбачає набуття студентами реального, практичного 

досвіду вирішення завдань з розробки програмного продукту. 

Суть дуального підходу полягає в організації навчального процесу студентів 

на основі ефективного поєднання професійної підготовки на базі кафедри вищого 

навчального закладу і практичного досвіду роботи в проектах на базі ІТ-компаній. 

Запровадження дуального підходу дозволяє вирішити низку конкретних завдань, 

а саме  

- адаптацію професійних знань, умінь і навичок випускників до потреб 

ринку праці; 

- поліпшення практичної підготовки студентів старших курсів; 

- посилення кадрового складу ІТ-компаній молодими кваліфікованими 

фахівцями; 

- створення конкурентного середовища серед студентів, що забезпечує 

зростання мотивації і успішності; 

- підвищення кваліфікації викладачів за рахунок стажувань в ІТ-компаніях. 

Застосування дуального підходу у професійній підготовці майбутніх 

інженерів-програмістів пов’язана з необхідністю вирішення двох актуальних 

проблем – це, по-перше, недостатній рівень практичної підготовки фахівців в 

університетах, а, по-друге, розрив між вимогами роботодавців і рівнем підготовки 

випускників. 

Відповідно до рекомендацій по викладанню програмної інженерії (Software 

Engineering 2004: Curriculum Guidelines for Undergraduate Degree Programs in 

Software Engineering), «за можливістю в програму необхідно включати 

проходження студентами практики на підприємствах даної галузі. Це може бути 

організовано у формі інтернатури (однієї чи більше), суміщення навчання та 

роботи або ж посеместрове чергування навчання та роботи за спеціальністю. При 

існуванні такої можливості бажано також зробити виробничу практику 
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обов’язковим елементом навчання. В умовах якщо організація виробничої 

практики утруднена, необхідно імітувати робочі умови при читанні курсів» [175, 

с. 72-73]. 

Особливістю професійної підготовки майбутніх інженерів-програмістів є її 

необхідна практична орієнтація: навчитися розробляти програмне забезпечення 

можна тільки розробляючи програмне забезпечення. І якщо на перших курсах це 

відносно прості навчальні завдання, з поступовим моделюванням все більш 

складних виробничих умов, то на старших курсах студентам бажано мати 

реальний, практичний досвід роботи в ІТ-компанії. Як написано у зазначених 

вище рекомендаціях: «у програмі навчання обов’язково має бути передбачено 

здійснення хоча б однієї достатньо серйозної діяльності, що вимагає розробки 

рішення для певного замовника. Програмні інженери мають усвідомлювати що їм 

необхідно створювати програмне забезпечення, перш за все, корисним» [175, с. 

31]. 

Дуальний підхід дозволяє студентам краще зрозуміти вимоги роботодавців, 

усвідомити важливість надбаних у внз компетенцій, поглибити та закріпити 

отримані знання, уміння та навички, краще усвідомити професійні функції та 

обов’язки, які покладаються на інженера-програміста, розвинути 

відповідальність, дисциплінованість, наполегливість та інші професійно важливі 

якості. Дуальний підхід не тільки цікавий студентам та корисний з точки зору 

підвищення якості професійного навчання, але й важливий для подальшого 

працевлаштування після закінчення внз: випускники з практичним досвідом 

мають при пошуку роботи значні переваги. 

Реалізація дуального підходу здійснювалась наступними способами: 

- спонукання студентів до практичної роботи; 

- виробнича практика, що передбачена навчальними планами; 

- робота студентів старших курсів як фрілансерів або у вільний від навчання 

час у ІТ-компаніях; 

- виконання внутрішніх проектів для фірм і організацій ІТ-сфери; 
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- діяльність навчально-науково-виробничого комплексу;  

- виконання завдань з інформатизації навчального процесу для внз, в якому 

навчаються студенти. 

Для того, щоб реалізація дуального підходу була можливою потрібно було 

налагодити активну співпрацю кафедри вищого навчального закладу з ІТ-

компаніями, яка передбачала узгодження особливостей проходження практики та 

роботи студентів у цих компаніях, корекцію навчальних програм, реалізацію 

додаткових курсів дисциплін, адаптацію випускників до вимог фірм-працедавців 

та інше.  

Особливості організації дуального навчання полягало у тому, що воно 

вимагало співпраці трьох сторін: внз, роботодавця та студента. І кафедри внз 

налагоджували плідний діалог як з ІТ-організаціями, так і зі студентами.  

Зі студентами обговорювались важливість практичного досвіду для 

професійного розвитку майбутніх інженерів-програмістів, особливості дуального 

навчання, переваги та труднощі поєднання аудиторного навчання та практичної 

роботи, перспективи працевлаштування тощо. Такі обговорення, наведення 

конкретних прикладів успішності дуального підходу, спілкування з 

роботодавцями спонукали студентів до подальшої практичної роботи. Як зазначає 

М. Дернова, «дуальне навчання робить вищу освіту життєздатною, дає їй 

можливість чутливо реагувати на соціальні вимоги динамічних ринків праці, 

навчання впродовж життя і нових галузей трансдисциплінарних знань за 

допомогою: надання освітніх і науково-дослідних можливостей для дорослих 

студентів, тим самим покращуючи і полегшуючи безперервний професійний 

розвиток; підвищення цінності навчання, що забезпечує переваги для компаній, 

державних і приватних установ та організацій, або відповідає їх стратегічним 

цілям; зміцнення інноваційної діяльності вищих навчальних закладів та політики 

щодо навчання впродовж життя» [82, с. 138]. 

Співробітництво кафедри внз із ІТ-компаніями дозволяє організувати 

спеціальну роботу зі студентами. Так, кафедрою програмної інженерії та 
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інформаційних технологій управління (ПІІТУ) Національного технічного 

університету «Харківський політехнічний інститут» налагоджено партнерство з 

найбільшими, престижними українськими та зарубіжними (що мають українські 

представництва, філіали) компаніями. Наприклад, такими команіями як ЕРАМ 

Systems, NixSolutions, Global Logic, Sigma, Телесенс, що відомі високими 

заробітними платнями і соціальними пакетами для своїх співробітників. 

Завдяки такому партнерству студенти I-II курсів ознайомлюються з 

роботою ІТ-компаній через презентації та екскурсії в їх офіс. Навчання у вищому 

навчальному закладі, презентації та екскурсії, спеціальні профорієнтаційні лекції 

дозволяють студентам після закінчення II-III курсу обрати певний напрям роботи 

в ІТ-сфері, який був би їм цікавим. Після закінчення III курсу відбувається 

тестування та співбесіди зі студентами, які проводять працівники компаній разом 

із викладачами кафедри. За результатами тестування студенти проходять 

підготовчі зовнішні курси навчання в ІТ-компаніях та/або внутрішнє додаткове 

навчання на кафедрі. Додаткове навчання на курсах або кафедрі може бути за 

напрямами певної мови програмування або тестування програмного забезпечення 

тощо, і спрямоване на адаптацію студентів до конкретних професійних вимог 

відповідних компаній. Після курсів відбувається ще одна співбесіда, за 

результатами якої студент має можливість розпочати кар’єру у ІТ-компанії й 

виконувати конкретну практичну роботу (починаючи з другої половини IV курсу, 

а також на V і VI курсах).  

У той же час треба відзначити, що тенденція останніх років (2014-2015) 

розвитку ІТ-індустрії демонструє тільки стабільність роботи, а не зростання, і 

компанії приймають на роботу нових співробітників не так активно, як це було у 

попередні роки. Не всі студенти старших курсів попадають на роботу в ІТ-

компанії, а тільки ті, хто зарекомендували себе під час практики. Рішенням цієї 

проблеми стало створення внутрішніх проектів компаній (проекти для внутрішніх 

потреб), де студенти могли б набувати досвід, але без жорстких дедлайнів і умов, 

і, відповідно, з меншою оплатою праці. Працюючи у внутрішніх проектах 



 156 

компаній, студенти очікують появи вакантного місця, щоб потім залишиться 

співробітниками компанії.  

Ще одним альтернативним варіантом набуття практичного досвіду для 

студентів старших курсів стали внутрішні проекти вищого навчального закладу з 

інформатизації навчального процесу, що дозволять в подальшому студентам-

програмістам перейти на роботу в ІТ-компанію.  

Поширеною формою навчання у вищих навчальних закладах є також 

виробнича практика, яка організовується і у професійній підготовці майбутніх 

інженерів-програмістів. Згідно навчальних планів після третього курсу студенти 

проходять навчально-технологічну практику (три тижня), після четвертого – 

переддипломну (чотири тижня), при навчанні у магістратурі після шостого курсу 

– переддипломну (дев’ять тижнів). Бази практик також дозволяли студентам 

прийняти участь в реальних ІТ-проектах. 

Загалом застосування дуального підходу через роботу студентів, виконання 

внутрішніх проектів або практику, відбувалось у таких компаніях та організаціях: 

ТОВ «Sigma Software», ТОВ «Interpack Information Sysstems», ТОВ «СІМКОРД», 

ТОВ «Телесенс ІТ», ТОВ «NIX Solutions», ТОВ «Аквелон», ТОВ «Академія 

Смарт», ТОВ «EPAM Systems», ТОВ «Інсарт», ТОВ «Qualium Systems», ТОВ 

«SSA Group», ТОВ «ПрофІТсофт консалтинг», ТОВ «Веста» та інших. 

Як зазначається в рекомендаціях по викладанню програмної інженерії 

(Software Engineering 2004: Curriculum Guidelines for Undergraduate Degree 

Programs in Software Engineering), «важливим елементом успішності навчального 

плану з програмної інженерії є залучення та активну участь представників 

індустрії. Промислові консультативні ради та промислово-навчальні угоди про 

співробітництво сприяють зберіганню затребуваності та забезпеченню 

відповідності навчальних планів освітнім стандартом. Таке співробітництво може 

приймати різні форми: проведення консультацій, виробнича інтернатура для 

студентів і викладачів, включення виробничих проектів у навчальний план, 
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читання лекцій запрошеними представниками індустрії або зарахування їх у штат 

викладачів» [175, с. 108]. 

Однією з форм співробітництва з представниками індустрії може бути 

створення на території вищого навчального закладу навчально-науково-

виробничих комплексів. Так, у 2006 році було укладено договір між НТУ «ХПІ» 

та ТОВ «Телесенс» про створення навчально-науково-виробничого комплексу 

«Силіконова Долина».  

Навчально-науково-виробничий комплекс на території внз передбачає: 

- можливість отримання практичного досвіду студентами старших курсів на 

базі реальних ІТ-проектів; 

- проведення консультацій, читання лекцій у навчальному процесі внз 

представниками ІТ-компанії; 

- можливість викладачам дисциплін з програмної інженерії здобути 

реальний ІТ досвід, працюючи в таких компаніях. 

Переваги практичної роботи майбутніх інженерів-програмістів в ІТ-

проектах ми вже розглянули, але для якісної професійної підготовки студентів 

важливою є й наявність практичного досвіду у викладачів дисциплін програмної 

інженерії. Тільки викладачі, що мають досвід реалізації ІТ-проектів можуть якісно 

підготувати й студентів до практичної роботи в ІТ-фірмах, отже, це є важливим 

фактором запровадження дуального підходу в навчання. 

В рекомендаціях по викладанню програмної інженерії (Software Engineering 

2004: Curriculum Guidelines for Undergraduate Degree Programs in Software 

Engineering), особливо підкреслюється, що «для викладання програмної інженерії 

необхідна наявність викладачів, що пройшли довге навчання комп’ютингу з 

наголосом на програмне забезпечення і достатній практичний досвід в сфері 

програмної інженерії. Проте програмна інженерія є відносно молодою 

дисципліною, і сьогодні дуже важко набрати викладачів, що відповідають 

традиційним академічним стандартам (вчена ступінь, здатність до ефективного 

викладання, дослідницький потенціал) у сукупності з досвідом роботи у сфері 
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програмної інженерії.... Потрібно стимулювати і всіляко підтримувати намагання 

викладачів програмної інженерії йти в ногу з часом, представляючи їм 

можливість проводити дослідницькі роботи, проходити інтернатуру, отримувати 

необхідні консультації та ін.» [175, с. 106]. 

У той же час на багатьох кафедрах, що готують спеціалістів з ІТ-технологій, 

працюють викладачі, що не мають практичного досвіду роботи над конкретними 

проектами. Їх знання в сфері процесу розробки програмного забезпечення 

базуються тільки на теоретичному підґрунті, тому необхідно, щоб крім 

теоретичних знань викладачі мали практичний досвід роботи розробників 

програмних продуктів або консультантів в ІТ-компаніях. Створення навчально-

науково-виробничих комплексів дозволяє викладачам підвищувати власний 

професіоналізм у сфері сучасних технологій.  

Наявність практичного досвіду у ІТ-проектах є важливим для викладачів 

професійно-орієнтованих дисциплін. Але, коли викладачі починають працювати в 

різноманітних ІТ-компаніях, в організації навчального процесу у внз можуть 

виникнути певні труднощі. Такі викладачі часто не в змозі працювати в 

університеті повний робочий день, тому що керівництво ІТ-компаній зацікавлено 

в їх повній зайнятості протягом робочого дня. У такому випадку ці люди 

працюють в компанії повний день, а чверть або пів робочого дня присвячують 

викладанню в університеті. Винятками можуть бути окремі викладачі, що 

працюють як консультанти в ІТ-компаніях, а не розробниками програмних 

продуктів. Таких викладачів приймають на роботу, як правило, на пів робочого 

дня і це викладачі вищої категорії – професори кафедр. Ці викладачі можуть 

керувати дипломними і курсовими роботами студентів, що є елементами реальних 

ІТ-проектів. Таким чином, студенти не тільки в лекційній залі, але й протягом 

курсового і дипломного проектування залучаються до розробки програмних 

продуктів. 

Але часто виникає більш серйозна проблема: велика різниця у рівні 

заробітної плати викладача внз та працівника ІТ-компанії призводить до того, що 
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частина висококваліфікованих викладачів залишає роботу в внз. Це, безумовно, 

погано позначається на якості навчального процесу. 

І у вирішенні такої проблеми також допомагає створення навчально-

науково-виробничих ІТ-комплексів на території вищих навчальних закладів. По-

перше, викладачі підвищують свою кваліфікацію, займаються практичними 

розробками, які використовують у навчальному процесі. По-друге, викладачі, що 

працюють у навчально-науково-виробничих центрах, отримають фінансові 

переваги. По-третє, викладачі університету зможуть займатися педагогічною 

діяльністю і розробкою програмних продуктів, не відриваючись від виробництва і 

не витрачаючи часу на переїзди від університету до місця розташування компанії. 

По-п’яте, керівництво компаній, що знаходяться на території університету, 

адекватно реагує на участь їх співробітників в навчальному процесі. 

Таким чином, компанії-партнери сприяють якості навчального процесу, 

студенти отримують можливість набуття практичного досвіду роботи, а викладачі 

інтегруються в навчальний процес на базі ІТ-компаній. 

Потрібно відзначити також, що міжнародні зв’язки НТУ «ХПІ» дозволяють 

найкращим студентам проходити переддипломну практику закордоном, а 

викладачам проходити стажування в іноземних університетах. Підвищенню якості 

навчання через міжнародне співробітництво сприяли договори з такими внз як 

Клагенфуртський університет, Технічний інститут м. Філлах (Австрія) та 

Науково-іноваційний центр Магдебурзького університету та ін. 

Наслідком застосування дуального підходу є також підсилення мотивації 

студентів, адже вони вже на перших курсах знають про співробітництво кафедри 

внз із ІТ-компаніями, про можливість отримати відповідне стажування та роботу 

у вітчизняних та іноземних компаніях, це стає додатковим стимулом якісного 

навчання. 

Але потрібно відзначити, що організація можливостей для студентів 

набуття практичного досвіду, спонукання їх до цього у той же час може 

призводити до певних проблем. Деякі студенти з відмінними знаннями в галузі 

http://www.ifit.uni-klu.ac.at/
http://www.cti.ac.at/
http://www.exfa.de/


 160 

програмної інженерії, розумні й досить гарно підготовлені, іноді самостійно 

знаходили роботу, починаючи з третього курсу, одними з перших. Але були 

випадки, коли невідповідність графіку навчання та графіку роботи студента 

призводило до того, що базова підготовка студентів зазнавала шкоди. Для 

недопущення цього, керівництвом кафедри внз проводились регулярні батьківські 

збори і спільними зусиллями цю проблему було частково вирішено. Незначна 

кількість студентів отримували роботу, навчаючись на IV курсі, але більшість – 

на V або VI. Негативною стороною цього процесу було те, що, іноді студент 

отримував роботу не на пів робочого дня, а на 40, а то і більше годин на тиждень. 

Усе це призводило до пропуску занять студентами, поганому засвоєнню 

матеріалу. Особливо негативно це проявлялося на V-VI курсах, коли більшість 

студентів, завдяки хорошій бакалаврській підготовці, могли мати добре 

оплачувану роботу. 

Усвідомлюючи необхідність застосування дуального підходу у професійній 

підготовці майбутніх інженерів-програмістів, та для вирішення зазначеної 

проблеми, починаючи з 2015 року керівництвом кафедри програмної інженерії та 

інформаційних технологій управлінням (ПІІТУ) НТУ «ХПІ» було запроваджено 

спеціальний графік навчання, який дозволяв студентам успішно поєднувати 

навчання і професійну діяльність у ІТ-компаніях. 

Ідея полягала в тому, щоб впродовж двох років (V-VI курс) магістерської 

підготовки частину тижня студент працював, а другу частину – тільки займався в 

університеті.  

Досягти цього стало можливим тільки після попередніх переговорів з 

керівництвом ІТ-компаній. Кафедрою ПІІТУ було запропоновано два варіанти 

графіку навчання при дуальному підході. Перший варіант полягав в наступному: 

студент працює не 40, а 32 години на тиждень, тобто чотири дні, а два дні 

присвячує виключно навчальному процесу. В цьому випадку навчальний процес 

займає два роки, що відповідає навчальному плану, і, разом з цим, впродовж цих 



 161 

двох років чотири дні на тиждень студенти знаходяться на практиці в ІТ-

компаніях.  

Другий варіант ґрунтувався на тому факті, що більшість ІТ-компаній 

починають робочий день після 10.00-10.30 ранку, і пропозиція була такою: 

студенти V і VI курсів з понеділка до п’ятниці відвідують заняття в університеті 

тільки на першій парі з 8.30 до 10.00, а після цього з 10.30 працюють в ІТ-

компанії. В суботу студенти навчаються повний день – чотири пари занять, і у 

неділю – вихідний день. Виконання навчальних програм вдається за рахунок того, 

що повністю зайнятий навчанням 12 семестр, а виконання дипломної роботи 

здійснюється на базі курсових проектів 9-12 семестрів, тобто впродовж двох 

років. 

Результат переговорів з ІТ-компаніями призвів до того, що саме другий 

варіант графіку навчання було впроваджено у підготовку майбутніх інженерів-

програмістів у НТУ «ХПІ».  

Таким чином, підхід, запропонований студентам, вирішує основну 

проблему розділення за часом навчання в університеті і практичної роботи в ІТ-

компаніях. Це, з одного боку, дозволяє отримати професійний досвід, навички 

роботи в реальних проектах і бути фінансово незалежним, що досить важливо в 

сучасних реаліях, а, з іншого боку, – мати вільний час для відвідування 

навчальних занять, що в свою чергу позначається на якості університетської 

підготовки. 

Проаналізований досвід впровадження дуального підходу у підготовку 

майбутніх інженерів-програмістів дозволяє дисертанту рекомендувати 

впроваджувати у вищих навчальних закладах для студентів спеціальний графік 

навчання, адже це дозволяє організувати поєднання аудиторного навчання і 

практичної роботи найбільш раціонально. 

Заходами реалізації дуального підходу є розробка навчальних планів на 

основі дуального підходу, зміна графіку навчального процесу, дипломне та 

курсове проектування на основі практичних розробок, впровадження 
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інноваційних технологій навчання, створення умов для успішного поєднання 

навчання і роботи.  

Факторами успішності підготовки майбутніх інженерів-програмістів на 

основі дуального підходу є плідне співробітництво кафедри внз з ІТ-компаніями, 

прагнення студентів до успішного працевлаштування, зацікавленість керівництва 

ІТ-компаній в отриманні нових, добре підготовлених співробітників, а також 

висока кваліфікація і практичний досвід програмування викладачів професійно-

орієнтованих дисциплін.  

Таким чином, реалізація першої педагогічної умови – інтегрування змісту 

математичної, іншомовної, соціально-гуманітарної, професійної підготовки 

майбутніх інженерів-програмістів – передбачала загальну фундаментально-

математичну, іншомовну, соціально-гуманітарну підготовку з елементами 

професійно-орієнтованого змісту; поглиблене відображення професійної 

діяльності у вивченні питань математичної, англійської, соціально-гуманітарної 

підготовки (при вивченні дисциплін «Комп’ютерна дискретна математика», 

«Емпіричні методи програмної інженерії», «Англійська мова (за професійним 

спрямуванням)», «Групова динаміка і комунікації»); засвоєння змісту 

професійних дисциплін з використанням базису математичної, іншомовної, 

гуманітарної підготовки. Реалізацію другої педагогічної умови – активізація 

студентів у засвоєнні знань, умінь і навичок та розвитку особистісних якостей, 

важливих для професійної діяльності інженера-програміста – передбачала 

застосування таких методів навчання: дискусії, мозкові штурми, метод проектів, 

«проектний ланцюг», метод «перевернутого навчання», метод проблемного 

навчання, рольові та ділові ігри, моделювання професійно орієнтованих ситуацій, 

а також таких форм навчання: лекції, практичні заняття, лабораторні заняття; 

індивідуальна, парна, мікрогрупова, групова. Важливими напрямами роботи для 

активізації студентів були: мотивація, забезпечення глибокого осмислення 

навчального матеріалу, відпрацювання практичних умінь, створення 

розвиваючого середовища. Реалізацію третьої педагогічної умови – застосування 
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дуального підходу, спрямованого на підвищення якості підготовки майбутніх 

інженерів-програмістів на підставі співпраці університету з ІТ-компаніями – 

передбачала спонукання студентів до практичної роботи; виробничу практика 

згідно навчальних планів; роботу студентів старших курсів як фрілансерів або у 

вільний від навчання час у ІТ-компаніях; виконання внутрішніх проектів для фірм 

і організацій ІТ-сфери; діяльність навчально-науково-виробничого комплексу; 

виконання завдань з інформатизації навчального процесу для внз, в яких 

навчаються студенти. 
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Висновки до розділу 2 

 

1. Розроблено та обґрунтовано педагогічні умови професійної підготовки 

майбутніх інженерів-програмістів: інтегрування змісту математичної, іншомовної, 

соціально-гуманітарної, професійної підготовки майбутніх інженерів-

програмістів; активізація студентів у засвоєнні знань, умінь і навичок та розвитку 

особистісних якостей, важливих для професійної діяльності інженера-

програміста; застосування дуального підходу, спрямованого на підвищення якості 

підготовки майбутніх інженерів-програмістів на підставі співпраці університету з 

ІТ-компаніями. 

2. Реалізація першої педагогічної умови – інтегрування змісту 

математичної, іншомовної, соціально-гуманітарної, професійної підготовки 

майбутніх інженерів-програмістів – передбачала загальну фундаментально-

математичну, іншомовну, соціально-гуманітарну підготовку з елементами 

професійно-орієнтованого змісту; поглиблене відображення професійної 

діяльності у вивченні питань математичної, англійської, соціально-гуманітарної 

підготовки (при вивченні дисциплін «Комп’ютерна дискретна математика», 

«Емпіричні методи програмної інженерії», «Англійська мова (за професійним 

спрямуванням)», «Групова динаміка і комунікації»); засвоєння змісту 

професійних дисциплін з використанням базису математичної, іншомовної, 

гуманітарної підготовки. Реалізацію другої педагогічної умови – активізація 

студентів у засвоєнні знань, умінь і навичок та розвитку особистісних якостей, 

важливих для професійної діяльності інженера-програміста – передбачала 

застосування таких методів навчання: дискусії, мозкові штурми, метод проектів, 

«проектний ланцюг», метод «перевернутого навчання», метод проблемного 

навчання, рольові та ділові ігри, моделювання професійно орієнтованих ситуацій, 

а також таких форм навчання: лекції, практичні заняття, лабораторні заняття; 

індивідуальна, парна, мікрогрупова, групова. Важливими напрямами роботи для 

активізації студентів були: мотивація, забезпечення глибокого осмислення 
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навчального матеріалу, відпрацювання практичних умінь, створення 

розвиваючого середовища. Реалізацію третьої педагогічної умови – застосування 

дуального підходу, спрямованого на підвищення якості підготовки майбутніх 

інженерів-програмістів на підставі співпраці університету з ІТ-компаніями – 

передбачала спонукання студентів до практичної роботи; виробничу практику 

згідно навчальних планів; роботу студентів старших курсів як фрілансерів або у 

вільний від навчання час у ІТ-компаніях; виконання внутрішніх проектів для фірм 

і організацій ІТ-сфери; діяльність навчально-науково-виробничого комплексу; 

виконання завдань з інформатизації навчального процесу для внз, в яких 

навчаються студенти. 

Матеріали другого розділу знайшли відображення в таких публікаціях 

автора [40; 45; 47; 50; 51; 57; 59; 60; 62; 66; 67]. 
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РОЗДІЛ 3 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ 

УМОВ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-

ПРОГРАМІСТІВ 

 

3.1 Організація та методика педагогічного експерименту 

 

Організацію педагогічного експерименту було спрямовано на перевірку 

ефективності розроблених педагогічних умов професійної підготовки майбутніх 

інженерів-програмістів. Експеримент проходив протягом 2003-2017 років і 

включав три етапи: констатувальний, формувальний, контрольний. У 

експерименті взяли участь 191 студент I-VI курсів напряму підготовки 

«Програмна інженерія» Національного технічного університету «Харківський 

політехнічний інститут», 31 викладач, 23 співробітника ІТ-компаній. 

Теоретико-методологічні засади організації педагогічних досліджень та 

педагогічних експериментів розкриваються у роботах Ю. Бабанского, 

С.'Гончаренка, Р. Гуревича, І. Зязюна, О. Іонової, М. Кадемії, П. Олійника, 

С.'Сисоєвої та ін. [6; 37; 76; 95; 103; 145; 192]. 

Як вже зазначалось, вважаємо, що результатом професійної підготовки 

майбутніх інженерів-програмістів є їх готовність до професійної діяльності. 

Критерії та показники сформованості готовності майбутніх інженерів-

програмістів до професійної діяльності були розроблені відповідно до 

структурних компонентів цієї готовності.  

Відповідно показниками мотиваційного критерію є внутрішня навчальна 

мотивація студентів та професійна спрямованість. Показниками когнітивного 

критерію є сформованість професійних знань, необхідних для розробки 

програмного забезпечення. Показниками діяльнісного критерію – аналітичні 

уміння, здатність до розробки архітектури, здатність до розробки програмного 

продукту, здатність до тестування програмного продукту, комунікативні уміння. 
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Показниками особистісного критерію є сформованість особистісних якостей 

(здатність до самонавчання, аналітичне мислення, креативність, зосередженість 

уваги, словесно-логічна пам’ять, наполегливість, працьовитість, врівноваженість, 

організованість, відповідальність, додержання етичних норм). 

Відповідно до визначених критеріїв та показників було охарактеризовано 

рівні сформованості готовності майбутніх інженерів-програмістів до професійної 

діяльності. 

Студенти з високим рівнем сформованості готовності до професійної 

діяльності проявляють внутрішню навчальну мотивацію (виявляють 

зацікавленість і бажання навчатися у процесі професійної підготовки), мають 

високу професійну спрямованість (прагнуть до оволодіння обраною професією 

інженера-програміста, бажають у майбутньому працювати за професією та 

вдосконалюватись у ній). Мають глибокі, повні, системні професійні знання, які 

необхідні для розробки програмного забезпечення. Сформовані на високому рівні 

аналітичні уміння, здатність до розробки архітектури, здатність до розробки 

програмного продукту, здатність до тестування програмного продукту, 

комунікативні уміння. Постійно виявляють сформовані особистісні якості 

(здатність до самонавчання, аналітичне мислення, креативність, зосередженість 

уваги, словесно-логічна пам’ять, наполегливість, працьовитість, врівноваженість, 

організованість, відповідальність, додержання етичних норм). 

Студенти з середнім рівнем сформованості готовності до професійної 

діяльності проявляють посередню внутрішню мотивацію навчання (зацікавленість 

самим процесом навчання не є вираженою) та посередню професійну 

спрямованість. Мають недостатньо глибокі професійні знання, які необхідні для 

розробки програмного забезпечення, за деякими питаннями роблять помилки. 

Посередньо розвинуті аналітичні уміння, здатність до розробки архітектури, 

здатність до розробки програмного продукту, здатність до тестування 

програмного продукту, комунікативні уміння. Ситуативно виявляють особистісні 

якості (здатність до самонавчання, аналітичне мислення, креативність, 
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зосередженість уваги, словесно-логічна пам’ять, наполегливість, працьовитість, 

врівноваженість, організованість, відповідальність, додержання етичних норм). 

Студенти з низьким рівнем сформованості готовності до професійної 

діяльності проявляють низьку внутрішню навчальну мотивацію (професійна 

підготовка відбувається під впливом переважно зовнішніх чинників) та низьку 

професійну спрямованість (професія інженера-програміста є малоцікавою). 

Низький рівень професійних знань проявляється у суттєвих помилках та значних 

прогалинах. Майже не сформовані аналітичні уміння, здатність до розробки 

архітектури, здатність до розробки програмного продукту, здатність до 

тестування програмного продукту, комунікативні уміння. Майже не виявляють 

особистісні якості (здатність до самонавчання, аналітичне мислення, 

креативність, зосередженість уваги, словесно-логічна пам’ять, наполегливість, 

працьовитість, врівноваженість, організованість, відповідальність, додержання 

етичних норм). 

Визначення рівня сформованості готовності майбутніх інженерів-

програмістів до професійної діяльності відбувався за допомогою методів: 

спостереження, бесіди, анкетування, опитування, тестування, експертного 

оцінювання. 

Рівень сформованості внутрішньої навчальної мотивації визначався за 

методикою «Діагностика навчальної мотивації студентів» (А. Реан, В. Якунін, 

модифікація Н. Бадмаєвої) – за шкалами «професійні мотиви», «мотиви творчої 

самореалізації», «навчально-пізнавальні мотиви». Рівень сформованості 

професійної спрямованості визначався за допомогою анкетного опитування та 

методики «Рівень професійної спрямованості студентів» (Т. Дубовицька). 

Сформованість показників діяльнісного критерію визначався за виконанням 

студентами практичних завдань. Після цього завдання – проводилось теоретичне 

опитування, яке дозволяло визначити рівень сформованості професійних знань 

студента. Оцінювання професійних знань, умінь та здатностей студентів 
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проводили викладачі професійних дисциплін кафедри програмної інженерії та 

інформаційних технологій управління (ПІІТУ) НТУ «ХПІ». 

Визначення рівня сформованості особистісних якостей студентів 

відбувалось за допомогою методу експертного оцінювання. Експертами були як 

викладачі, куратор студентської групи, керівник практики студента, так і 

одногрупники студента, якості якого оцінювались (всього 5 осіб). 

Констатувальний етап педагогічного експерименту було спрямовано на 

визначення початкового рівня сформованості готовності майбутніх інженерів-

програмістів до професійної діяльності. За результатами діагностики було 

встановлено, що на майже за всіма показниками критеріїв сформованості 

готовності майбутніх інженерів-програмістів до професійної діяльності студенти 

демонструють низький рівень. Після констатувального експерименту студентів 

було розділено на експериментальну та контрольну групу, рівень сформованості 

готовності майбутніх інженерів-програмістів до професійної діяльності яких був 

приблизно однаковим. 

Визначення педагогічних умов професійної підготовки майбутніх 

інженерів-програмістів, їх обґрунтування та оцінка значущості здійснювалось за 

допомогою методу експертного оцінювання (підрозділ 2.1). Вважаємо за потрібне 

зупинитись більш докладно на особливостях застосування цього методу [123; 124; 

205].  

Колективне експертне оцінювання як метод розв’язання важливих і 

складних проблем отримало поширення в усьому світі. Основна гіпотеза, яка 

лежить в основі методу, полягає в тому, що людство в цілому володіє певним 

обсягом і рівнем об'єктивних знань з будь-якої проблеми. Ці знання зафіксовані у 

певній знаковій системі: в монографіях, статтях, підручниках, доповідях, 

аналітичних довідках, звітах та інших ділових документах, але первинними 

джерелами цих документів і носіями всіх знань та інформації є фахівці – їх 

автори. При вирішенні конкретної проблеми можна спробувати зібрати повну 

інформацію, розсіяну в безлічі знакових джерел, але в умовах надмірного потоку 
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інформації, її дублювання, швидкого старіння і втрати актуальності, ця робота 

вимагає великих часових, матеріальних та інтелектуальних витрат.  

Разом з тим вся перерахована інформація міститься в колективному розумі 

соціуму. Її носіями є фахівці з вузького конкретного питання. Таким чином, в 

якості постулату приймається, що для будь-якої конкретної проблеми існує група 

фахівців, які в сукупності володіють достатньо повною комплексною 

інформацією, що відображає поточний рівень знань з цієї проблеми. Хоча кожен з 

фахівців є носієм індивідуальних знань, узгоджена колективна думка певної групи 

таких фахівців відображає знання, близькі до об’єктивних. Подібна група 

експертів називається колективом експертів, а процес формування узгодженої 

думки – процесом колективного експертного оцінювання.  

Таким чином, постає завдання з формування експертної групи 

кваліфікованих авторитетних фахівців, які є носіями вихідних знань з професійної 

підготовки майбутніх інженерів-програмістів, ініціювання проведення ними 

інтроспективного аналізу з метою визначення педагогічних умов ефективної 

підготовки майбутніх інженерів-програмістів та узагальнення результатів 

експертного оцінювання. При цьому передбачається, що кожен експерт формує 

свою власну суб'єктивну думку, але узагальнена оцінка всіх залучених експертів 

наближається до об'єктивної. Методи колективного прийняття рішень мають свої 

переваги і недоліки. Вони детально проаналізовані, наприклад, 

В. В. Крючковським та його співавторами в [123]. На їх думку, основні переваги 

методу колективного експертного прийняття рішень полягають у такому. 

По-перше, колективний аналіз дозволяє ширше поглянути на сутність і 

характер проблеми та провести її більш глибокий і багатоаспектний аналіз. 

По-друге, робота експертів у складі групи ініціює їх змагальність, сприяє 

залученню більш глибоких знань і аргументів, а дискусії сприяють генерації 

нових знань та ідей, формуванню дійсно інноваційних рішень. 

По-третє, обмін інформацією дозволяє уточнити загальну постановку 

проблеми і зменшити невизначеність можливих рішень. 
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В той же час цьому методу притаманні й певні недоліки. Основними з них є 

такі. 

По-перше, у зв'язку з великими часовими витратами він виявляється 

непридатним для прийняття оперативних рішень. 

По-друге, при його застосуванні не виключена можливість особистої 

зацікавленості окремих членів експертної групи в тому чи іншому характері 

остаточно прийнятого рішення. 

По-третє, існує можливість певного тиску авторитетного експерта на інших 

членів групи. 

По-четверте, має місце висока залежність результатів від якості організації 

процесу експертного оцінювання [123].  

Процес підготовки та організації експертизи вимагає вирішення низки 

завдань більшої чи меншої складності. Одні з них носять суто технічний характер, 

інші ж визначаються умовами конкретної експертизи, тобто не є досить 

загальними. Але існують два кола завдань, що мають принциповий і загальний 

для всіх експертиз характер: формування експертних груп та проведення 

процедури збору експертної інформації. 

Процедуру проведення експертизи відповідно до предмету нашого 

дослідження можна розподілити на такі етапи: 

І етап – підготовка колективного експертного оцінювання. 

ІІ етап – формування експертної групи, у тому числі оцінювання 

компетентнісного потенціалу експертів; 

ІІІ етап – генерація експертної інформації: 

- орієнтування експертів по суті проблеми – виявленню педагогічних умов 

професійної підготовки майбутніх інженерів-програмістів; 

- генерація ідей; 

- експертиза ідей – формування множини варіантів (альтернатив) 

педагогічних умов професійної підготовки майбутніх інженерів-програмістів. 

ІV етап – експертиза: 
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- формування експертних суджень; 

- кількісна оцінка ступеня узгодженості думок експертів; 

- визначення достатності ступеню узгодженості думок експертів. 

V етап – ранжування педагогічних умов: 

- обчислення агрегованої узгодженої експертної оцінки; 

- визначення найбільш значущих педагогічних умов з метою їх 

впровадження в процес професійної підготовки майбутніх інженерів-

програмістів. 

Існують певні правила формування колективу експертів, деякі з них є 

необхідною умовою проведення коректної експертизи. Зокрема В. Крючковський, 

Е. Петров, Н. Соколова, В. Ходаков визначають такі вимоги. 

Першою важливою вимогою виступає забезпечення професійної та 

інтелектуальної неоднорідності експертної групи. Це означає, що експертам, крім 

їх близької професійної орієнтації (однорідності), повинні також бути притаманні 

ще й унікальні суб’єктивні взаємодоповнюючі знання, які, власне, і забезпечують 

різнорідність.  

Друга обов’язкова вимога полягає в тому, що участь фахівців у здійсненні 

експертизи повинна бути добровільною. Це означає, що кожний експерт 

персонально є зацікавленим в ефективному розв’язанні відповідної проблеми, але 

разом з цим, повинна бути виключена будь-яка його ангажованість.  

Третя важлива вимога полягає у виключенні авторитарного тиску чи 

якогось впливу на експертів з боку тих членів експертної групи, які мають певні 

владні повноваження, високий адміністративний або професійний статус. Щоб 

виконати цю умову, визнаємо за необхідне виключити із групи експертів тих, хто 

займає високий адміністративний рівень – ректорів та проректорів вищих 

навчальних закладів, що готують майбутніх інженерів-програмістів. Для 

досягнення забезпеченості цієї вимоги звичайно використовуються різні 

організаційні та технологічні засоби, наприклад, анонімність висловлювань, 

незалежність експертів від організації-замовника експертизи тощо. 
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Четверте правило полягає в тому, що експертна група повинна бути 

мотивована морально і матеріально у виробленні ефективного рішення. 

Мотивування має бути зкорельованим з кінцевим результатом експертизи [123; 

124]. 

При підборі експертів О. Павлов та Б. Соколов рекомендують керуватися 

наступними основними вимогами до експерта. 

Першою з них має бути компетентність, тобто ступінь кваліфікації експерта 

у галузі програмної інженерії та інформаційних технологій, що оцінюється за 

допомогою анкетного опитування, шляхом інтерв'ювання, аналізом попередньої 

діяльності фахівця, мірою розуміння ним проблем, перспектив і провідних 

тенденцій розвитку галузі. 

Другою вимогою виступає креативність, яка означає здатність експерта 

успішно вирішувати творчі завдання й висувати нові ідеї та інноваційні підходи 

до розв’язання проблем. 

Третьою вимогою вважається конструктивність мислення, яка полягає у 

здатності експерта формувати рішення і пропозиції, яким притаманна чітка 

властивість практичної спрямованості. 

Четверта вимога стосується колективізму, тобто дотримання норм етики 

поведінки людини в колективі, міжособистісного спілкування та сприяння 

створенню позитивного психологічного клімату в групі й тим самим її 

спрямування на успішне розв’язання запропонованої проблеми. 

П’ята вимога полягає у самокритичності експерта, шоста – стосується 

позитивного відношення до експертизи [163]. 

Виходячи з того, що об'єктом даного дослідження є підготовка фахівців у 

сфері програмної інженерії, доречним був відбір таких експертів, професійна 

діяльність яких пов'язана з підготовкою фахівців цього напряму, тобто 

представників університетів, які здійснюють підготовку бакалаврів і магістрів з 

напряму «Програмна інженерія», а також близьких до них напрямів галузі знань 

«Інформатика та обчислювальна техніка» та «Системні науки та кібернетика» 
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(назви були дійсними до 01.09.2015 р.), де підготовка і рівень знань студентів 

дозволяє працювати в ІТ-компаніях. Таким чином, відбір експертів буде 

здійснюватися серед відомих авторитетних фахівців, що працюють у сфері 

підготовки студентів – майбутніх інженерів-програмістів, а саме серед завідувачів 

кафедр, професорів, викладачів провідних вищих навчальних закладів України. 

Крім того, при підготовці майбутніх інженерів-програмістів значна увага 

має приділяється вимогам роботодавців, тому при визначенні педагогічних умов 

професійної підготовки майбутніх інженерів-програмістів необхідно і вкрай 

доцільно долучити до списку експертів також потенційних їх роботодавців – 

керівників великих комп'ютерних фірм і провідних спеціалістів у ІТ-галузі. 

Розглянемо третій етап процедури проведення експертизи, на якому 

генерується експертна інформація. На першому підетапі відбулось ознайомлення 

експертів з місією, баченням предмету майбутнього колективного експертного 

оцінювання, важливістю визначення педагогічних умов професійної підготовки 

майбутніх інженерів-програмістів. Далі у нашому дослідженні відбувалось 

опитування групи експертів для здійснення генерації ідей (другий підетап). 

На третьому підетапі здійснювалась експертиза згенерованих ідей і 

визначалась множина педагогічних умов професійної підготовки майбутніх 

інженерів-програмістів  mSS ,1,   , де S – конкретна  -а педагогічна 

умова (альтернатива), m – кількість педагогічних умов, що розглядається. 

Визначення конкретних педагогічних умов здійснювалось на основі 

висловлювання експертів – спеціалістів в галузі програмної інженерії та 

інформаційних технологій.  

Четвертим етапом методу колективного експертного оцінювання є 

експертиза педагогічних умов: група експертів оцінюла значущість педагогічних 

умов професійної підготовки майбутніх інженерів-програмістів на основі 

згенерованої множини умов. На першому підетапі формується експертне 
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судження. Найбільш вживаними на практиці є експертні судження наступних 

видів. 

Парні порівняння. Експерту представляються пари альтернатив з наявної 

множини, для кожної пари експерт вказує, яка з двох альтернатив краще за 

певною ознакою. 

Множинні порівняння. З множини альтернатив складаються підмножини 

(наприклад трійки) альтернатив. Експерт впорядковує альтернативи в рамках 

підмножин в порядку переваги. 

Ранжування. Експерт вибудовує наявні альтернативи за спаданням (або 

зростанням) з точки зору заданої ознаки. 

Класифікація. Експерт поділяє всю сукупність альтернатив на кілька класів. 

Безпосередня оцінка. Експерт приписує альтернативам числові значення за 

шкалою розглянутого критерію (ознаки). Зазвичай використовуються інтервальні 

шкали. 

Прикладом експертного судження «парні порівняння» є метод парних 

порівнянь Т. Сааті [185], який було застосовано у нашому дослідженні. Експерту 

пропонують пари педагогічних умов (альтернатив) ( ji SS , ), і він визначає ступінь 

переваги iS  над jS , що позначається ija . В результаті формуємо матрицю 

}{ ijaA  , яка вважається зворотно-симетричною, тобто ijij aa /1 . Для 

визначення ступеню переваги використовується шкала відношень (табл. 3.1) 

[185]. 

Виходячи з методу парних порівнянь Т. Сааті, в якості вектора пріоритетів 

розглянутих педагогічних умов, використовується власний вектор 

},1,{ mii   матриці A, який задовольняє умові 



m

i
i

1

1. Його знаходження 

є трудомісткою процедурою, особливо для великих значень m . Тому зазвичай 

використовуються наближені обчислювальні процедури [205]: 
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Таблиця 3.1 

Шкала відношень Т. Сааті 

Ступень 

переваги 

Визначення Пояснення 

 

1 

Однакова значущість педагогічних 

умов 

Дві педагогічні умови вносять 

однаковий внесок у досягнення мети 

 

3 

Деяке переважання значущості 

однієї педагогічної умови над 

іншою (слабка значущість) 

Досвід і судження дають легку 

перевагу одній педагогічній умові 

перед іншою 

 

5 

Істотна або сильна значущість Досвід і судження дають сильну 

перевагу одній педагогічній умові 

перед іншою 

 

7 

Дуже сильна або очевидна 

значущість 

Перевага однієї педагогічної умови 

перед іншою дуже сильна. Її перевага 

практично явна 

 

9 

Абсолютна значущість Свідоцтво на користь переваги однієї 

педагогічної умови перед іншою є 

беззаперечним 

2,4,6,8 Проміжні значення між сусідніми 

значеннями шкали 

Ситуація, коли необхідне компромісне 

рішення 

 

Перейдемо до питання оцінки ступеню узгодженості експертних суджень. 

Т. Сааті пропонує як показник ступеню узгодженості елементів матриці А 

використовувати величину індексу узгодженості: 

)1/()( max  mmСI , 

де max – найбільше власне значення матриці А. Якщо матриця А повністю 

узгоджена, то mmax . Чим менше узгодженість матриці парних порівнянь, тим 

більше max . 
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У всіх випадках mmax . Величина max  визначається наступним чином 

[205]: 

 
 


m

i

m

j
jija

1 1
,max )( . 

 

Для оцінки достатності ступеня узгодженості Т. Сааті запропоновано 

використовувати відношення узгодженості: 

CISCICR / ,     (3.1) 

де CIS  визначається з таблиці 3.2. 

 

Таблиця 3.2 

Визначення CIS  

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

CIS 0 0 0,52 0,89 1,11 1,25 1,35 1,4 1,45 1,49 

 

Рекомендується вектор   відносних ваг вважати прийнятним, якщо 

1,0CR  ( в крайньому випадку не перевищує 0,2). 

CIS  називається стохастичним коефіцієнтом узгодженості. Він 

визначається емпіричним шляхом як середнє значення коефіцієнта CI  для 

великої вибірки генерованих випадковим чином матриць порівняння. 

Приблизна аналітична залежність для CIS  має наступний вигляд: 

 

    
m

m
CIS

)2(98,1 
  

 

В тому випадку, якщо метод парних порівнянь Т. Сааті використовується 

групою з n  експертів і визначаються n  векторів ( .,1},,1,{ nimjiji  ) 

пріоритетів педагогічних умов, то достатній рівень узгодженості колективної 
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оцінки експертів можна визначити на основі спектрального методу, що 

викладається в роботі [205]. 

В якості альтернативного варіанту методу парних порівнянь Т. Сааті в 

нашому дослідження було використано експертне судження типу «ранжування». 

У тому випадку, якщо для оцінювання педагогічних умов професійної 

підготовки майбутніх інженерів-програмістів використовується експертна група, 

що складається з n  експертів, то формується n  кортежів з однаковою кількістю 

рангів: 

     

     

     mnnn

m

m

SRSRSR

SRSRSR

SRSRSR

...

............

...

...,

21

22212

12111

, 

де -  ji SR  – ранг j  -ої альтернативи, який присвоєний i -м експертом. Як 

міра узгодженості думок експертів будемо використовувати запропонований 

М. Кендалом та Б. Смітом [123, с. 90-93] коефіцієнт конкордації, який 

обчислюється за формулою: 

 mmn

S
V




32

12
 ,     (3.2) 

де 

      
2

1 1 2

1
 
 








 


m

v

n

i
ji

mn
SRS  

і є сумою квадратів відхилень рангів від їх середнього значення. Коефіцієнт 

конкордації  1,0V . Нуль відповідає повній відсутності статистичного зв'язку 

між оцінками, отриманими від різних експертів, а одиниця означає повний збіг 

думок експертів. Будемо вважати, що за умови 5,0V  , експертам необхідно 

переглянути свої оцінки. 

Якщо серед кортежів є збіги, то коефіцієнт конкордації обчислюється 

наступним чином: 
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де  



k

i
ijijj ttT

1

3
 , k  – число рангів, що співпали, ijt  – кількість елементів у 

i -ій зв'язці для j -го експерта. 

На третьому підетапі для визначення достатності ступеня узгодженості 

думок експертів (оцінки значень коефіцієнта конкордації) використовується 

критерій 
2 , який підпорядковується 

2 -розподілу з числом ступенів свободи 

1m . Критичні значення S  при довірчих ймовірностях 0,95 і 0,99 для 

коефіцієнта конкордації V  наведені в роботах [123, с. 90-93]. Критерій 
2  

обчислюється наступним чином: 

 Vmn 12  .      (3.3) 

У тому разі, якщо його значення більше табличного для відповідного числа 

ступенів свободи, то при заданому рівні значущості (рівні довірчої ймовірності) 

можна стверджувати, що виявлена невипадкова узгодженість думок експертів. 

П’ятим етапом методу колективного експертного оцінювання є ранжування 

педагогічних умов на основі агрегування експертних оцінок спеціалістів та 

визначення (виділення) найбільш значущих умов, які в подальшому в роботі 

розглядаються у якості базових, впроваджуються у навчальний процес та їх 

ефективність перевіряється під час педагогічного експерименту.  

Розглянемо дане питання для експертних суджень типу «парні порівняння» і 

«ранжування». 

У тому випадку, якщо відомий вектор компетентності (вектор пріоритету) 

окремих експертів ),1,{ nii  , який задовольняє вимогам: 





n

i
ii ni

1

1;,1,0 , 
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то вектор пріоритетів }{ j  узгодженої агрегованої експертної оцінки 

спеціалістів визначають наступним чином: 

    mj
n

i
ijij ,1,

1

 


 .     

У тому випадку, якщо використовують експертне судження типу 

«ранжування», то для визначення узгодженої агрегованої експертної оцінки, що 

не враховує рівень компетентності експертів, використовується метод Борда, 

сутність якого полягає в наступному. Обчислюються значення: 

    mjSRSR j

n

i
ij ,1,

~

1




     (3.4) 

для кожної педагогічної умови і проводиться їх ранжування. Педагогічна 

умова jS , для якої величина  jSR
~

 має менше значення, посідає перше місце. Всі 

інші педагогічні умови розташовуються за послідовним збільшенням цієї 

величини. 

Отже, метод експертних оцінок дозволив проранжувати та визначити 

найбільш суттєві педагогічні умови професійної підготовки майбутніх інженерів-

програмістів. 

В результаті було розроблено та обґрунтовано, що педагогічними умовами 

професійної підготовки майбутніх інженерів-програмістів є: інтегрування змісту 

математичної, іншомовної, соціально-гуманітарної, професійної підготовки 

майбутніх інженерів-програмістів; активізація студентів у засвоєнні знань, умінь і 

навичок та розвитку особистісних якостей, важливих для професійної діяльності 

інженера-програміста; застосування дуального підходу, спрямованого на 

підвищення якості підготовки майбутніх інженерів-програмістів на підставі 

взаємодії університету з ІТ-компаніями. 

На формувальному етапі експерименту в навчання експериментальної групи 

були впроваджені розроблені педагогічні умови професійної підготовки 
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майбутніх інженерів-програмістів, студенти контрольної групи навчались за 

традиційною методикою.  

Підготовка до реалізації педагогічних умов здійснювалась дисертантом 

через консультування та семінари з викладачами математичних, соціально-

гуманітарних та професійних дисциплін. Були проведені семінари за темами 

«Інтегрування змісту підготовки інженерів-програмістів», «Активні методи 

навчання у професійній підготовці інженерів-програмістів» та «Дуальний підхід: 

особливості реалізації». Із викладачами математичних та соціально-гуманітарних 

дисциплін обговорювались питання розробки професійно орієнтованих завдань, 

розробки змісту, який відображає особливості професійної діяльності майбутніх 

інженерів-програмістів, можливі способи удосконалення змісту навчання. 

Безпосередньо автором здійснювалось викладання курсів для викладачів 

(«Загальна англійська мова», «Англійська для спеціальних цілей») та абітурієнтів 

(«Загальна англійська мова») для їх підготовки до викладання та вивчення 

професійних дисциплін англійською мовою. Із викладачами професійних 

дисциплін обговорювались проблеми використання базису гуманітарної 

підготовки у змісті професійної підготовки. Докладно розглядались активні 

методи навчання та їх застосування у процесі професійної підготовки майбутніх 

інженерів-програмістів. Особливо плідно питання реалізації розроблених 

педагогічних умов обговорювалось із керівництвом кафедри програмної інженерії 

та інформаційних технологій управління (ПІІТУ) НТУ «ХПІ», зокрема проблеми 

реалізації дуального підходу, співробітництво з ІТ-компаніями, розробка 

спеціального графіку навчання для цього, посилення іншомовної, математичної та 

соціально-гуманітарної складових підготовки майбутніх інженерів-програмістів 

та структурування їх змісту відповідно до професійно орієнтованих завдань, 

способи активізації навчання студентів. Тільки завдяки співпраці з керівництвом 

та професорсько-викладацьким складом НТУ «ХПІ» стало можливим проведення 

багаторічного педагогічного експерименту, спрямованого на удосконалення 

професійної підготовки майбутніх інженерів-програмістів. Всього в 
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педагогічному експерименті взяло участь 31 викладач, 23 співробітника ІТ-

компаній. Викладання дисциплін «Іноземна мова», «Англійська мова (за 

професійним спрямуванням)» майбутнім інженерам-програмістам здійснювалось 

безпосередньо автором. 

На контрольному етапі експерименту було проведено порівняння рівня 

сформованості готовності майбутніх інженерів-програмістів до професійної 

діяльності в експериментальній та контрольній групі. Оцінка здійснювалась за 

допомогою тих же методів, тих же критеріїв, показників та рівнів сформованості 

готовності до професійної діяльності, що і на контрольному етапі експерименту. 

Статистичний аналіз результатів експерименту проведено за допомогою φ- 

критерію Фішера. 

Таким чином, організація педагогічного експерименту передбачала 

застосування методів: спостереження, бесіди, анкетування, опитування, 

тестування, експертного оцінювання. Експеримент проходив протягом 2003-

2017'років і включав три етапи: констатувальний, формувальний, 

контрольний.три етапи: констатувальний, формувальний, контрольний. У 

експерименті взяли участь 191 студент I-VI курсів напряму підготовки 

«Програмна інженерія» Національного технічного університету «Харківський 

політехнічний інститут», 31' викладач, 23 співробітника ІТ-компаній. 

 

3.2 Аналіз результатів педагогічного експерименту 

 

Констатувальний етап педагогічного експерименту передбачав діагностику 

початкового рівня сформованості готовності майбутніх інженерів-програмістів до 

професійної діяльності відповідно до визначених критеріїв та показників. 

За мотиваційним критерієм сформованості готовності майбутніх інженерів-

програмістів до професійної діяльності відбувалась оцінка розвитку таких 

показників як внутрішня мотивація навчання та професійна спрямованість. Для 

визначення рівня сформованості внутрішньої навчальної мотивації 
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використовувалась методика «Діагностика навчальної мотивації студентів» 

(А.О. Реан, В.О. Якунін, модифікація Н.Ц. Бадмаєвої). Оскільки, внутрішня 

мотивація навчання може бути пов’язана з тим, що студент зацікавлений 

майбутньою професією, йому подобається пізнавати щось нове, він прагне до 

творчої самореалізації, то оцінка внутрішньої мотивації здійснювалась за 

шкалами «професійні мотиви», «мотиви творчої самореалізації», «навчально-

пізнавальні мотиви».  

Для визначення рівня сформованості професійної спрямованості було 

використано анкетне опитування та методику «Рівень професійної спрямованості 

студентів» (Т. Дубовицька). Анкетне опитування було спрямовано на визначення 

мотивів, якими керуються студенти, обираючи професію, визначення 

професійних інтересів (що найбільше подобається у професії інженера-

програміста) та того, наскільки часто студенти займаються самонавчанням 

(додаток И). Останнє питання входило в анкетне опитування, оскільки, з нашої 

точки зору, студенти, що значно зацікавлені певною професію витрачають значні 

зусилля та час для самонавчання, читання додаткової літератури, вирішення задач 

за власною ініціативою тощо. Інші два питання дозволяли додатково оцінити, чи 

пов’язано професійне спрямування з тим, що професія цікава, відповідає нахилам 

людини, дозволяє самореалізуватися (внутрішні мотиви), чи з тим, що професія 

престижна, затребувана, гарно оплачувана тощо (зовнішні мотиви).  

Рівень сформованості готовності майбутніх інженерів-програмістів до 

професійної діяльності за мотиваційним критерієм на констатувальному етапі 

педагогічного експерименту наведено у таблиці 3.3. 

Як видно з таблиці 3.3, тільки 19,4% студентів мають високий рівень 

сформованості внутрішньої навчальної мотивації, більшість студентів (50,2%) – 

середній рівень, а 30,4% – низький рівень. Тобто тільки біля 20% студентів 

навчаються, отримуючи задоволення від цього, для половини студентів у навчанні 

деякі питання викликають зацікавленість, деякі – вивчаються тому, що «так 

треба», а біля третини керуються переважно зовнішніми мотивами.  
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Таблиця 3.3 

Рівень сформованості готовності майбутніх інженерів-програмістів до 

професійної діяльності за мотиваційним критерієм 

 

Показники мотиваційного критерію Рівень розвитку, %  

Високий  Середній Низький 

Внутрішня навчальна мотивація 19,4 50,2 30,4 

Професійна спрямованість 43,5 40,3 16,2  

 

Діагностика готовності майбутніх інженерів-програмістів до професійної 

діяльності за мотиваційним критерієм дозволила встановити, що студенти, які 

вступають до університету для навчання за напрямом «Програмна інженерія» 

мають значну професійну спрямованість: приблизно однакова кількість 

продемонстрували високий та середній рівень розвиненості професійної 

спрямованості (43,5% та 40,3 % відповідно). Тільки 16,2% студентів мають 

низький рівень професійної спрямованості. Як зазначає автор методики «Рівень 

професійної спрямованості студентів» Т. Дубовицька, високі показники за 

методикою «свідчать про те, що студент прагне до оволодіння обраною 

професією, одержувана ним професія подобається йому; він хоче в майбутньому 

працювати і далі вдосконалюватися за даною професією; у вільний час займається 

справами, що стосуються майбутньої професії; має коло знайомих – фахівців в 

сфері обраної професії; вважає свою професію справою свого життя» [87, с. 84]. 

Отже, переважній більшості опитаних студентів подобається їх майбутня 

професія та вони пов’язують свою майбутню роботу з професією інженера-

програміста.  

У той же час анкетне опитування показало, що біля 40 % студентів 

керуються, перш за все, зовнішніми мотивами. Їм подобається професія інженера, 

тому що: «висока заробітна плата», «можливість віддаленої роботи», «можливість 

працювати закордоном», «затребуваність професії», «можливість працювати з 

любої точки світу», «можна знайти роботу і забезпечувати себе» та ін. Значна ж 

кількість студентів (43,5%) на перше місце ставлять внутрішні, а не зовнішні 
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мотиви. Їм подобається професія інженера, перш за все, тому що: «це цікава 

робота», «постійне самовдосконалення та неперервний рух уперед», «творча та 

різноманітна робота», «потребує постійної розумової праці», «цікаві задачі 

передбачають постійний розвиток», «постійні зміни технологій дають змогу 

дізнаватись щось нове та мати великі можливості вибору інструментів у роботі», 

«це творча та інтелектуальна професія» та ін. 

Рівень сформованості професійних знань студентів оцінювався викладачами 

професійних дисциплін кафедри програмної інженерії та інформаційних 

технологій управління (ПІІТУ) НТУ «ХПІ» за результатами теоретичного усного 

опитування. Результати діагностики за когнітивним критерієм сформованості 

готовності майбутніх інженерів-програмістів до професійної діяльності на 

констатувальному етапі експерименту показано у таблиці 3.4. 

 

Таблиця 3.4 

Рівень сформованості професійних знань майбутніх інженерів-програмістів 

Показник когнітивного критерію Рівень розвитку, %  

Високий  Середній Низький 

Професійні знання, необхідні для розробки 

програмного забезпечення 

- 8,9  91,1 

 

Як видно з таблиці 3.4, жодний студент не має на констатувальному етапі 

експерименту високого рівня професійних знань, необхідних для розробки 

програмного забезпечення, тільки 8,9% студентів мають фрагментарні знання за 

деякими темами, переважна більшість опитаних студентів (91,1%) мають низький 

рівень професійних знань. Результати діагностики є закономірними, адже 

студенти й проходять до вищого навчального закладу для оволодіння 

необхідними професійними знаннями та уміннями, й на початку навчання, 

безумовно, їх не мають. 

Рівень сформованості практичних умінь та здатностей студентів також 

оцінювався викладачами професійних дисциплін кафедри ПІІТУ НТУ «ХПІ» за 

результатами виконання практичного завдання. Для оцінки комунікативних умінь 
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розігрувалась ситуація, коли студенти мали виступити з доповіддю за темою 

«Актуальність професії інженера-програміста у сучасному світі». Результати 

діагностики за діяльнісним критерієм сформованості готовності майбутніх 

інженерів-програмістів до професійної діяльності на констатувальному етапі 

педагогічного експерименту показано у таблиці 3.5. 

 

Таблиця 3.5 

Рівень сформованості готовності майбутніх інженерів-програмістів до 

професійної діяльності за діяльнісним критерієм 

Показники діяльнісного критерію Рівень розвитку, %  

Високий  Середній Низький 

Аналітичні уміння 8,9  16,8  74,3 

Здатність до розробки архітектури - 6,8  93,2 

Здатність до розробки програмного продукту - 12,6  87,4 

Здатність до тестування програмного продукту - 7,9  92,1 

Комунікативні уміння 14,1  28,8  57,1 

 

Як видно з таблиці 3.5, на констатувальному етапі експерименту у студентів 

найкращим чином розвинуті комунікативні уміння. На наш погляд, це 

пояснюється тим, що студенти мали більше можливості для їх розвитку у процесі 

здобуття середньої освіти та, деякою мірою, у ситуаціях повсякденного 

спілкування. У той же час тільки 14,1 % студентів продемонстрували високий 

рівень сформованості комунікативних умінь, тобто вміють послідовно та 

аргументовано викладати власну точку зору під час доповіді, а також у процесі 

виступу поводяться упевнено, використовують інтонаційні наголоси та паузи, 

мовлення виразне та чітке. Біля третини студентів (28,8 %) показали середній 

рівень сформованості комунікативних умінь. У переважної ж більшості студентів 

(57,1 %) розвиток комунікативних умінь знаходиться на низькому рівні, тобто 

більшість студентів не вміють впевнено, аргументовано, послідовно викласти у 

доповіді власну точку зору, зробити продуманий вступ та закінчення у доповіді, 

мають проблеми з тим, щоб виразно, чітко, достатньо голосно, з інтонаціями та 

паузами виступити перед аудиторією. 
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Дещо гірше за комунікативні уміння сформовані у студентів на 

констатувальному етапі експерименту аналітичні уміння. Тільки 8,9 % показали 

високий рівень розвитку аналітичних умінь, 16,8 % – середній рівень, переважна 

більшість (74,3 %) – низький рівень. Безумовно, студенти під час здобуття 

середньої освіти мали можливість для розвитку аналітичних умінь, виконуючи 

різноманітні навчальні завдання, особливо задачі з природничо-наукових 

предметів (математики, фізики, хімії, інформатики). У той же час, студентам 

потрібно було продемонструвати аналітичні уміння при виконанні задачі з 

розробки програмного забезпечення, тому переважна більшість продемонструвала 

низький рівень, адже уміння аналізувати таку задачу у студентів ще не 

сформовані достатньою мірою. 

Найгірше на констатувальному етапі експерименту у студентів виявилась 

сформованість здатностей до розробки програмного продукту, до розробки 

архітектури та тестування програмного продукту. Жодного студента з високим 

рівнем сформованості цих здатностей не виявлено. Ненабагато краще серед цих 

здатностей розвинутими виявилась здатність до розробки програмного продукту 

(кодування) – 12,6 % студентів проявили середній рівень. Здатність до тестування 

програмного продукту показали на середньому рівні 7,9 % студентів, здатність до 

розробки архітектури – 6,8 % студентів.  

Переважна більшість студентів за показниками сформованості цих 

здатностей показали низький рівень: здатність до розробки архітектури – 93,2 %, 

здатність до тестування програмного продукту – 92,1 %, здатність до розробки 

програмного продукту (кодування) – 87,4 %.  

Такий низький рівень сформованості готовності майбутніх інженерів-

програмістів до професійної діяльності за діяльнісним критерієм на 

констатувальному етапі експерименту також вважаємо закономірними: студенти, 

що тільки розпочинають професійну підготовку не можуть добре володіти 

професійними практичними уміннями та здатностями, необхідними для розробки 

програмного забезпечення. 
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Рівень сформованості особистісних якостей у майбутніх інженерів-

програмістів визначався за допомогою методу експертного оцінювання. 

Діагностика відбувалась через два-три місяця після початку занять у студентів, 

щоб забезпечити краще знайомство студентів між собою та краще знайомство між 

студентами і викладачами. Експертами на констатувальному етапі експерименту 

були: куратор студентської групи, два викладача та два студента. Анкета для 

експертного оцінювання особистісних якостей студентів представлего у додатку 

К. Метод експертних оцінок засновується на тому, що узагальнена колективна 

оцінка сформованості особистісних якостей людини є більш об’єктивною, ніж їх 

оцінка однією людиною. Результати діагностики рівня сформованості готовності 

майбутніх інженерів-програмістів до професійної діяльності за особистісним 

критерієм на констатувальному етапі педагогічного експерименту показано у 

таблиці 3.6. 

 

Таблиця 3.6 

Рівень сформованості особистісних якостей  

майбутніх інженерів-програмістів 

Показники особистісного критерію Рівень розвитку, %  

Високий  Середній Низький 

Сформованість особистісних якостей (здатність 

до самонавчання, аналітичне мислення, 

креативність, зосередженість уваги, словесно-

логічна пам’ять, наполегливість, працьовитість, 

врівноваженість, організованість, 

відповідальність, додержання етичних норм) 

17,8 34 48,2 

 

Як видно з таблиці 3.6, більшість студентів (48,2 %) мають низький рівень 

сформованості особистісних якостей, 34 % – середній рівень, тільки 17,8 % – 

високий рівень особистісних якостей, професійно важливих для інженера-

програміста. Отже, більшість студентів потребують розвитку таких особистісних 

якостей, як: здатність до самонавчання, аналітичне мислення, креативність, 
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зосередженість уваги, словесно-логічна пам’ять, наполегливість, працьовитість, 

врівноваженість, організованість, відповідальність, додержання етичних норм. 

Таким чином, результати констатувального експерименту свідчать, що 

майже за всіма показниками критеріїв сформованості готовності майбутніх 

інженерів-програмістів до професійної діяльності студенти демонструють 

низький рівень.  

Для перевірки ефективності розроблених педагогічних умов професійної 

підготовки майбутніх інженерів-програмістів, всіх студентів, що брали участь у 

констатувальному експерименті було розділено на експериментальну та 

контрольну групу таким чином, щоб за кожним показником рівень сформованості 

готовності до професійної діяльності у групах був приблизно однаковим 

(таблиця'3.7). 

 

Таблиця 3.7 

Рівень сформованості готовності майбутніх інженерів-програмістів до 

професійної діяльності в експериментальній і контрольній групі на 

констатувальному етапі експерименту 

 

№ 

з/п 
Критерії і показники 

ЕГ (98 осіб) КГ (93 особи) 

Рівень розвитку, %  

В С Н В С Н 

Мотиваційний критерій 

1 - Внутрішня навчальна мотивація 19,4 50,0 30,6 19,4 50,5 30,1 

2 - Професійна спрямованість 42,9 39,8 17,3 44,1 40,8 15,1 

Когнітивний критерій 

3 
Професійні знання, необхідні для розробки 

програмного забезпечення 
- 9,2 90,8 - 8,6 91,4 

Діяльнісний критерій 

4 - Аналітичні уміння 9,2 16,3 74,5 8,6 17,2 74,2 

5 - Здатність до розробки архітектури - 6,1 93,9 - 7,5 92,5 

6 - Здатність до розробки програмного продукту - 12,2 87,8 - 12,9  87,1 

7 
- Здатність до тестування програмного 

продукту 
- 7,1 92,9 - 8,6 91,4 

8 - Комунікативні уміння 13,3 28,6 58,1 15,1 29,0 55,9 

Особистісний критерій 

9 - Сформованість особистісних якостей  17,3 33,7 49,0 18,3 34,4 47,3 
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Як наочно видно з таблиці 3.7, серед всіх показників сформованості 

готовності майбутніх інженерів-програмістів до професійної діяльності найкраще 

розвинутими у студентів на констатувальному етапі експерименту виявились 

показники за мотиваційним критерієм. Найкраще – професійна спрямованість, на 

другому місці за рівнем розвитку – внутрішня навчальна мотивація, на третьому 

місці – сформованість особистісних якостей. Найгірше серед всіх показників 

сформованості готовності до професійної діяльності розвинутими у студентів на 

констатувальному етапі експерименту виявились показники: здатність до 

розробки архітектури, здатність до тестування програмного продукту, здатність 

до розробки програмного продукту (кодування) та професійні знання, необхідні 

для розробки програмного забезпечення. 

Як вже зазначалось, на формувальному етапі експерименту у навчання 

студентів експериментальної групи було впроваджено розроблені педагогічні 

умови професійної підготовки майбутніх інженерів-програмістів. Для визначення 

ефективності цих умов на контрольному етапі педагогічного експерименту було 

порівняно за всіма критеріями та показниками сформованість готовності 

майбутніх інженерів-програмістів до професійної діяльності у студентів 

експериментальної та контрольної груп. Діагностика здійснювалась у студентів 

VI курсу, тобто коли процес професійної підготовки був майже завершеним. 

Для визначенні рівня сформованості готовності майбутніх інженерів-

програмістів до професійної діяльності за мотиваційним критерієм було 

застосовано ті ж методики, що й на контрольному етапі експерименту: 

«Діагностика навчальної мотивації студентів» (А. Реан, В. Якунін, модифікація 

Н.' Бадмаєвої), «Рівень професійної спрямованості студентів» (Т. Дубовицька), 

анкетне опитування. Результати діагностики на контрольному етапі експерименту 

показано у таблиці 3.8. 

Як видно з таблиці 3.8, в результаті застосування розроблених педагогічних 

умов професійної підготовки майбутніх інженерів-програмістів, статистично 

значущу різницю між студентами експериментальної та контрольної груп можна 
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спостерігати за високим та низьким рівнем сформованості внутрішньої навчальної 

мотивації, а також за високим та середнім рівнем сформованості професійної 

спрямованості. 

 

Таблиця 3.8 

Сформованість готовності майбутніх інженерів-програмістів до професійної 

діяльності за мотиваційним критерієм в експериментальній і контрольній 

групі на контрольному етапі експерименту 

 

Рівень 

сформова- 

ності 

Експериментальна 

група 
Контрольна група 

Значення 

φ-китерію 

Фішера 

Статистична 

похибка, р 
К-ть осіб % К-ть осіб % 

Внутрішня навчальна мотивація 

Високий 37 37,8 23 24,7 1.962 p≤0,05 

Середній 51 52,0 49 52,7 0.097 - 

Низький 10 10,2 21 22,6 2.356 p≤0,01 

Професійна спрямованість 

Високий 80 81,6 61 65,6 2.535 p≤0,01 

Середній 13 13,3 22 23,6 1.865 p≤0,05 

Низький 5 5,1 10 10,8 1.478 - 

 

Тобто впроваджені педагогічні умови суттєво вплинули на кількість 

студентів із високим рівнем сформованості внутрішньої навчальної мотивації 

(37,8 % в експериментальній групі та тільки 24,7 % в контрольній групі), на 

кількість студентів із низьким рівнем сформованості внутрішньої навчальної 

мотивації (10,2 % в експериментальній групі, а в контрольній практично в два 

рази більше – 22,6 %), на кількість студентів із високим рівнем сформованості 

професійної спрямованості (81,6 % в експериментальній групі та тільки 65,6 % в 

контрольній групі).  

На контрольному етапі експерименту кількість студентів із високим рівнем 

розвитку внутрішньої навчальної мотивації в експериментальній групі 

збільшилось на 18,4 %, а в контрольній на 5,3 %, кількість студентів із низьким 
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рівнем розвитку внутрішньої навчальної мотивації в експериментальній групі 

зменшилось на 20,4 %, а в контрольній на 7,5 %. Майже 40 % студентів 

експериментальної групи подобається навчатися, дізнаватись щось нове, 

здобувати професійні знання та вміння, в контрольній групі таких студентів 

тільки 24,7 %.  

У той же час практично половина студентів і експериментальної і 

контрольної групи показали середній рівень сформованості внутрішньої 

навчальної мотивації, тобто епізодично проявляють зацікавленість у навчанні, а 

іноді навчаються тому, що «це необхідно, потрібно отримати оцінку та ін.» В 

експериментальній групі тільки 10,2 % студентів навчаються під впливом 

переважно зовнішніх обставин, у контрольній групі таких студентів 22,6 %. 

Розроблені педагогічні умови сприяли значно більшій зацікавленості студентів у 

процесі професійного навчання. 

Кількість студентів із високим рівнем сформованості професійної 

спрямованості в експериментальній групі збільшилось на 38,7 %, а в контрольній 

майже в два рази менше – на 21,5 %, кількість студентів із середнім рівнем 

зменшилась на 26,5 %, а в контрольній на 17,2,%, кількість студентів із низьким 

рівнем сформованості професійної спрямованості в експериментальній групі 

зменшилось на 12,2 %, а в контрольній майже в три рази менше – на 4,3 %. Більше 

80 % студентів експериментальної групи подобається професія інженера-

програміста, вони бажають працювати за тою спеціальністю, яку отримують, та 

вважають, що їх чекає цікава робота. У контрольній групі таких студентів також 

значна кількість – 65,6 %. Низький рівень професійної спрямованості у 

експериментальній групі виявився тільки у 5,1% студентів, а в контрольній групі 

практично у два рази більше – у 10,8 % студентів. 

Таке значне зростання професійної спрямованості у студентів після 

проведення експерименту ми пов’язуємо також із тим, що студенти вже на 

контрольному етапі експерименту демонстрували досить добре розвинену 

професійну спрямованість. У той же час розроблені педагогічні умови суттєво 
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вплинули на кількість студентів із високим рівнем професійної спрямованості в 

експериментальній групі, порівняно з контрольною.  

Рівень сформованості професійних знань у студентів, як і на контрольному 

етапі експерименту, перевіряли викладачі професійних дисциплін кафедри ПІІТУ 

НТУ «ХПІ» за допомогою теоретичного усного опитування. Результати 

опитування студентів експериментальної та контрольної груп на контрольному 

етапі педагогічного експерименту показано у таблиці 3.9.  

 

Таблиця 3.9 

Сформованість готовності майбутніх інженерів-програмістів до професійної 

діяльності за когнітивним критерієм в експериментальній і контрольній 

групі на контрольному етапі експерименту 

 

Рівень 

сформова- 

ності 

Експериментальна 

група 
Контрольна група 

Значення 

φ-китерію 

Фішера 

Статистична 

похибка, р 
К-ть осіб % К-ть осіб % 

Професійні знання, необхідні для розробки програмного забезпечення 

Високий 56 57,1 38 40,9 2.245 p≤0,05 

Середній 39 39,8 41 44,1 0.608 - 

Низький 3 3,2 14 15,0 3.067 p≤0,01 

 

Як видно з таблиці 3.9, на контрольному етапі експерименту статистично 

значущу різницю між студентами експериментальної та контрольної груп можна 

спостерігати за високим та низьким рівнем сформованості професійних знань, 

необхідних для розробки програмного забезпечення. Розроблені педагогічні 

умови суттєво вплинули на кількість студентів, що показали низький рівень 

сформованості професійних знань (3,2 % в експериментальній групі і майже в 

5'разів більше – 15 % в контрольній), а також на кількість студентів із високим 

рівнем сформованості знань (57,1 % в експериментальній групі та 40,9 % в 

контрольній). 

Після експерименту кількість студентів із низьким рівнем сформованості 

професійних знань в експериментальній групі зменшилась на 87,6 %, а в 
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контрольній на 76,4 %, із середнім – відповідно на 26,5 % та 17,2 %, а кількість 

студентів із високим рівнем сформованості професійних знань в 

експериментальній групі збільшилась на 57,1 %, в контрольній – на 40,9 %. Отже, 

практично 80 % студентів експериментальної групи показали достатньо повні та 

глибокі знання, які потрібні майбутньому інженеру-програмісту для розробки 

програмного забезпечення, у студентів контрольної групи таких студентів 

виявилось 65,6 %, у експериментальній групі 3,2 % студентів роблять значні 

помилки при відповідях на теоретичні питання, в контрольній групі таких 

студентів 15 %. 

На контрольному етапі експерименту рівень сформованості готовності 

майбутніх інженерів-програмістів до професійної діяльності за показниками 

діяльнісного критерію оцінювалися викладачами професійних дисциплін кафедри 

ПІІТУ НТУ «ХПІ» за результатами виконання студентами проектного завдання та 

його захисту. Проектне завдання передбачало аналіз предметної сфери, розробку 

архітектури, розробку програмного продукту (кодування), тестування 

програмного продукту. У процесі захисту студенти демонстрували працездатність 

програмного продукту та робили доповідь із презентацією по теоретичним 

питанням проведеної роботи. Після виступу – відповідали на питанні викладачів. 

Доповіді студентів дозволяли оцінити сформованість комунікативних умінь 

студентів. Результати оцінювання студентів експериментальної та контрольної 

груп за показниками діяльнісного критерію на контрольному етапі педагогічного 

експерименту показано у таблиці 3.10. 

Як видно з таблиці 3.10, в результаті застосування розроблених 

педагогічних умов професійної підготовки майбутніх інженерів-програмістів, 

статистично значущу різницю між студентами експериментальної та контрольної 

груп можна спостерігати за високим та низьким рівнем сформованості 

аналітичних умінь, здатності до розробки архітектури, здатності до тестування 

програмного продукту, комунікативних умінь.  
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Таблиця 3.10 

Сформованість готовності майбутніх інженерів-програмістів до професійної 

діяльності за діяльнісним критерієм в експериментальній і контрольній 

групі на контрольному етапі експерименту 

 

Рівень 

сформова- 

ності 

Експериментальна 

група  
Контрольна група 

Значення 

φ-китерію 

Фішера 

Статистична 

похибка, р 
К-ть осіб % К-ть осіб % 

Аналітичні уміння 

Високий 48 48,9 26 27,9 3.012 p≤0,01 

Середній 35 35,7 38 40,9 0.739 - 

Низький 15 15,4 29 31,2 2.632 p≤0,01 

Здатність до розробки архітектури 

Високий 43 43,8 19 20,4 3.53 p≤0,01 

Середній 36 36,7 43 46,2 1.333 - 

Низький 19 19,5 31 33,4 2.197 p≤0,05 

Здатність до розробки програмного продукту 

Високий 66 67,3 40 43,0 3.412 p≤0,01 

Середній 29 29,6 42 45,2 2.238 p≤0,05 

Низький 3 3,1 11 11,8 2.397 p≤0,01 

Здатність до тестування програмного продукту 

Високий 60 61,2 38 40,9 2.825 p≤0,01 

Середній 33 33,4 36 38,7 0.718 - 

Низький 5 5,4 19 20,4 3.323 p≤0,01 

Комунікативні уміння 

Високий 34 34,7 19 20,4 2.231 p≤0,05 

Середній 42 42,9 38 40,9 0.276 - 

Низький 22 22,4 36 38,7 2.466 p≤0,01 

 

Після експерименту кількість студентів із низьким рівнем сформованості 

аналітичних умінь в експериментальній групі зменшилась на 59,1 %, в 

контрольній на 43 %, а кількість студентів із високим рівнем сформованості 

аналітичних умінь в експериментальній групі збільшилась на 39,7 %, в 

контрольній майже вдвічі менше – на 19,3 %. Кількість студентів із низьким 

рівнем сформованості здатності до розробки архітектури в експериментальній 
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групі зменшилась на 74,4 %, в контрольній на 59,1 %, а кількість студентів із 

високим рівнем сформованості здатності до розробки архітектури в 

експериментальній групі збільшилась на 43,8 %, тоді як в контрольній тільки на 

20,4 %. 

Значним чином змінився і рівень сформованості здатності до розробки 

програмного продукту та до тестування програмного продукту після проведення 

експерименту. Кількість студентів із низьким рівнем сформованості здатності до 

розробки програмного продукту в експериментальній групі зменшилась на 84,7'%, 

в контрольній на 75,3 %, а кількість студентів із високим рівнем сформованості 

здатності до розробки програмного продукту в експериментальній групі 

збільшилась на 67,3 %, тоді як в контрольній тільки на 43 %. Кількість студентів 

із низьким рівнем сформованості здатності до тестування програмного продукту в 

експериментальній групі зменшилась на 87,5 %, в контрольній на 71 %, а кількість 

студентів із високим рівнем сформованості здатності до тестування програмного 

продукту в експериментальній групі збільшилась на 61,2 %, тоді як в контрольній 

тільки на 40,9 %. 

Порівняно з іншими показниками діяльнісного критерію, меншою мірою 

змінився рівень сформованості комунікативних умінь у студентів на 

контрольному етапі експерименту. Кількість студентів із низьким рівнем 

сформованості комунікативних умінь в експериментальній групі зменшилась на 

35,7 %, в контрольній на 17,2 %, а кількість студентів із високим рівнем 

сформованості комунікативних умінь в експериментальній групі збільшилась на 

21,4 %, тоді як в контрольній майже в 4 рази менше – на 5,3 %. 

Таким чином, після експерименту за діяльнісним критерієм найбільші зміни 

відбулись у рівні сформованості здатності до розробки програмного продукту та 

здатності до тестування програмного продукту у студентів. Найменшою мірою 

змінився у студентів рівень сформованості комунікативних умінь, їх розвиток 

може потребувати додаткових зусиль. У той же час, розроблені педагогічні умови 

професійної підготовки майбутніх інженерів-програмістів суттєво вплинули на 
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кількість студентів із високим рівнем та низьким рівнем за всіма показниками 

діяльнісного критерію у експериментальній групі порівняно з контрольною. 

На контрольному етапі експерименту рівень сформованості особистісних 

якостей у майбутніх інженерів-програмістів оцінювався за допомогою методу 

експертних оцінок. Експертами були куратор студентської групи, два студента, 

керівник практики студента та викладач. Анкету для експертного оцінювання 

наведено у додатку К. Результати діагностики рівня сформованості особистісних 

якостей у студентів експериментальної та контрольної груп на контрольному 

етапі експерименту показано у таблиці 3.11. 

 

Таблиця 3.11 

Сформованість готовності майбутніх інженерів-програмістів до професійної 

діяльності за особистісним критерієм в експериментальній і контрольній 

групі на контрольному етапі експерименту 

 

Рівень 

сформова- 

ності 

Експериментальна 

група  
Контрольна група 

Значення 

φ-китерію 

Фішера 

Статистична 

похибка, р 
К-ть осіб % К-ть осіб % 

Сформованість особистісних якостей (здатність до самонавчання, аналітичне мислення, 

креативність, зосередженість уваги, словесно-логічна пам’ять, наполегливість, 

працьовитість, врівноваженість, організованість,  

відповідальність, додержання етичних норм) 

Високий 33 33,7 20 21,5 1.9 p≤0,05 

Середній 45 45,9 41 44,1 0.249 - 

Низький 20 20,4 32 34,4 2.183 p≤0,05 

 

Як видно з таблиці 3.11, на контрольному етапі експерименту статистично 

значущу різницю між студентами експериментальної та контрольної груп можна 

спостерігати за високим та низьким рівнем сформованості особистісних якостей 

(здатність до самонавчання, аналітичне мислення, креативність, зосередженість 

уваги, словесно-логічна пам’ять, наполегливість, працьовитість, врівноваженість, 

організованість, відповідальність, додержання етичних норм). Розроблені 

педагогічні умови суттєво вплинули на кількість студентів, що показали низький 
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рівень сформованості особистісних якостей (20,4 % в експериментальній групі і 

34,4 % в контрольній), а також на кількість студентів із високим рівнем 

сформованості особистісних якостей (33,7 % в експериментальній групі та 21,5 % 

в контрольній). 

Після експерименту кількість студентів із низьким рівнем сформованості 

особистісних якостей в експериментальній групі зменшилась на 28,6 %, а в 

контрольній практично в 2 рази менше – на 12,9 %, а кількість студентів із 

високим рівнем сформованості особистісних якостей в експериментальній групі 

збільшилась на 16,4 %, а в контрольній тільки на 3,2 %. Хоча розроблені 

педагогічні умови за результатами педагогічного експерименту меншою мірою 

вплинули на приріст у рівні сформованості особистісних якостей студентів 

експериментальної групи, порівняно з результатами за іншими показниками, але 

приріст у студентів контрольної групи рівня сформованості особистісних якостей 

був ще меншим. 

Пояснюємо те, що тільки біля третини студентів (33,7 %) 

експериментальної групи показали високий рівень сформованості особистісних 

якостей після проведення експерименту тим, що особистісні якості є відносно 

стійкими утвореннями, що меншою мірою змінюються у процесі навчання 

студентів у вищому навчальному закладі. Розвиток особистісних якостей 

студентів може потребувати більших зусиль та спеціальної цілеспрямованої 

роботи. У той же час розроблені педагогічні умови суттєво вплинули на кількість 

студентів з низьким та високим рівнем сформованості особистісних якостей у 

експериментальній групі порівняно з контрольною. 

Узагальнені результати педагогічного експерименту за всіма критеріями та 

показниками сформованості готовності майбутніх інженерів-програмістів до 

професійної діяльності показано у таблиці 3.12. 
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Таблиця 3.12 

Результати експериментальної роботи (%) 
 

Критерії та показники 
ЕГ (98 осіб) КГ (93 особи) 

До 
експ. 

Після 
експ. 

 
Приріст 

До 
експ. 

Після 
експ. 

 
Приріст 

Мотиваційний критерій 
 Внутрішня навчальна 

мотивація 

 високий 

 середній 

 низький 

 
 

19,4 
50,0 
30,6 

 
 

37,8 
52,0 
10,2 

 
 

+18,4 
+2,0 
-20,4 

 
 

19,4 
50,5 
30,1 

 
 

24,7 
52,7 
22,6 

 
 

+5,3 
+2,2 
-7,5 

 Професійна спрямованість 

 високий 

 середній 

 низький 

 
42,9 
39,8 
17,3 

 
81,6 
13,3 
5,1 

 
+38,7 
-26,5 
-12,2 

 
44,1 
40,8 
15,1 

 
65,6 
23,6 
10,8 

 
+21,5 
-17,2 
-4,3 

Когнітивний критерій 
 Професійні знання, необхідні 

для розробки програмного 
забезпечення 

 високий 

 середній 

 низький 

 
 
 
- 

9,2 
90,8 

 
 
 

57,1 
39,8 
3,2 

 
 
 

+57,1 
+30,6 
-87,6 

 
 
 
- 

8,6 
91,4 

 
 
 

40,9 
44,1 
15,0 

 
 
 

+40,9 
+35,5 
-76,4 

Діяльнісний критерій 
 Аналітичні уміння 

 високий 

 середній 

 низький 

 
9,2 

16,3 
74,5 

 
48,9 
35,7 
15,4 

 
+39,7 
+19,4 
-59,1 

 
8,6 

17,2 
74,2 

 
27,9 
40,9 
31,2 

 
+19,3 
+23,7 
-43 

 Здатність до розробки 
архітектури 

 високий 

 середній 

 низький 

 
 
- 

6,1 
93,9 

 
 

43,8 
36,7 
19,5 

 
 

+43,8 
+30,6 
-74,4 

 
 
- 

7,5 
92,5 

 
 

20,4 
46,2 
33,4 

 
 

+20,4 
+38,7 
-59,1 

 Здатність до розробки 
програмного продукту 

 високий 

 середній 

 низький 

 
 
- 

12,2 
87,8 

 
 

67,3 
29,6 
3,1 

 
 

+67,3 
+17,4 
-84,7 

 
 
- 

12,9 
87,1 

 
 

43,0 
45,2 
11,8 

 
 

+43,0 
+32,3 
-75,3 

 Здатність до тестування 
програмного продукту 

 високий 

 середній 

 низький 

 
 
- 

7,1 
92,9 

 
 

61,2 
33,4 
5,4 

 
 

+61,2 
+26,3 
-87,5 

 
 
- 

8,6 
91,4 

 
 

40,9 
38,7 
20,4 

 
 

+40,9 
+30,1 
-71 

 Комунікативні уміння 

 високий 

 середній 

 низький 

 
13,3 
28,6 
58,1 

 
34,7 
42,9 
22,4 

 
+21,4 
+14,3 
-35,7 

 
15,1 
29,0 
55,9 

 
20,4 
40,9 
38,7 

 
+5,3 

+11,9 
-17,2 

Особистісний критерій 
 Особистісні якості 

 високий 

 середній 

 низький 

 
17,3 
33,7 
49,0 

 
33,7 
45,9 
20,4 

 
+16,4 
+12,2 
-28,6 

 
18,3 
34,4 
47,3 

 
21,5 
44,1 
34,4 

 
+3,2 
+9,7 
-12,9 
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Як видно з таблиці 3.12, серед всіх показників сформованості готовності 

майбутніх інженерів-програмістів до професійної діяльності найбільші зміни у 

студентів експериментальної групи відбулись у рівні сформованості здатності до 

розробки програмного продукту, здатності до тестування програмного продукту, 

професійних знань, необхідних для розробки програмного забезпечення. 

Найменші зміни відбулись у студентів експериментальної групи у рівні 

сформованості особистісних якостей, внутрішньої навчальної мотивації, 

комунікативних умінь.  

Найбільша кількість студентів експериментальної групи за результатами 

педагогічного експерименту мають високий рівень розвитку за показником 

професійної спрямованості (81,6 %). Найменш розвиненими у студентів 

експериментальної групи за результатами педагогічного експерименту виявились 

особистісні якості (33,7 % студентів мають високий рівень) та комунікативні 

уміння (34,7 % студентів мають високий рівень). 

Для узагальнення отриманих результатів було визначено рівень 

сформованості готовності майбутніх інженерів-програмістів до професійної 

діяльності як середнє арифметичне рівня розвитку всіх показників критеріїв 

сформованості готовності до професійної діяльності на контрольному етапі 

експерименту. Результати розрахунків для студентів експериментальної і 

контрольної групи наведено у таблиці 3.13. 

 

Таблиця 3.13 

Сформованість готовності майбутніх інженерів-програмістів до 

професійної діяльності в експериментальній і контрольній групі на 

контрольному етапі експерименту 

Рівень 

сформова- 

ності 

Експериментальна 

група 
Контрольна група Значення 

φ-критерію 

Фішера 

Статистична 

похибка, р 
к-ть осіб % к-ть осіб % 

Високий  51 52,0 32 34,4 2.473 p≤0,01 

Середній 36 36,7 38 40,9 0.594 - 

Низький 11 11,3 23 24,7 2.862 p≤0,01 
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Як видно з таблиці 3.13, на контрольному етапі експерименту статистично 

значущу різницю між студентами експериментальної та контрольної груп можна 

спостерігати за високим та низьким рівнем сформованості готовності майбутніх 

інженерів-програмістів до професійної діяльності. Розроблені педагогічні умови 

суттєво вплинули на кількість студентів, що показали низький рівень 

сформованості готовності майбутніх інженерів-програмістів до професійної 

діяльності (11,3 % в експериментальній групі і 24,7 % в контрольній), а також на 

кількість студентів із високим рівнем сформованості готовності майбутніх 

інженерів-програмістів до професійної діяльності (52 % в експериментальній 

групі та 34,4 % в контрольній). 

Таким чином, експериментальна перевірка розроблених педагогічних умов 

професійної підготовки майбутніх інженерів-програмістів довела їх ефективність. 

Студенти експериментальної групи показали суттєво більш високий рівень 

сформованості готовності майбутніх інженерів-програмістів до професійної 

діяльності, ніж студенти контрольної групи. Результати педагогічного 

експерименту дозволили підтвердити гіпотезу дослідження. 
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Висновки до розділу 3 

 

1. Організацію педагогічного експерименту було спрямовано на перевірку 

ефективності розроблених педагогічних умов професійної підготовки майбутніх 

інженерів-програмістів. Експеримент проходив протягом 2003-2017 років і 

включав три етапи: констатувальний, формувальний, контрольний. У 

експерименті взяли участь 191 студент I-VI курсів напряму підготовки 

«Програмна інженерія» Національного технічного університету «Харківський 

політехнічний інститут», 31 викладач, 23 співробітника ІТ-компаній. 

2. Уточнено, що критеріями та показниками сформованості готовності 

майбутніх інженерів-програмістів до професійної діяльності є мотиваційний 

(внутрішня навчальна мотивація студентів та професійна спрямованість), 

когнітивний (сформованість професійних знань, необхідних для розробки 

програмного забезпечення), діяльнісний (аналітичні уміння, здатність до розробки 

архітектури, здатність до розробки програмного продукту, здатність до 

тестування програмного продукту, комунікативні уміння) та особистісний 

(сформованість особистісних якостей: здатність до самонавчання, аналітичне 

мислення, креативність, зосередженість уваги, словесно-логічна пам’ять, 

наполегливість, працьовитість, врівноваженість, організованість, 

відповідальність, додержання етичних норм). 

3. Визначено, що на констатувальному етапі експерименту майже за всіма 

показниками критеріїв сформованості готовності майбутніх інженерів-

програмістів до професійної діяльності студенти демонструють низький рівень. 

Серед всіх показників сформованості готовності майбутніх інженерів-

програмістів до професійної діяльності найкраще розвинутими у студентів 

виявились показники мотиваційного критерію. Найгірше розвинутими у студентів 

на констатувальному етапі експерименту виявились показники: здатність до 

розробки архітектури, здатність до тестування програмного продукту, здатність 
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до розробки програмного продукту (кодування) та професійні знання, необхідні 

для розробки програмного забезпечення. 

4. Експериментально перевірено розроблені педагогічні умови професійної 

підготовки майбутніх інженерів-програмістів. Розроблені педагогічні умови 

суттєво вплинули на кількість студентів із високим рівнем сформованості 

готовності майбутніх інженерів-програмістів до професійної діяльності (52 % в 

експериментальній групі та 34,4 % в контрольній), а також на кількість студентів, 

що показали низький рівень сформованості готовності майбутніх інженерів-

програмістів до професійної діяльності (11,3 % в експериментальній групі і 24,7'% 

в контрольній). Результати педагогічного експерименту доводять ефективність 

розроблених педагогічних умов професійної підготовки майбутніх інженерів-

програмістів та підтверджують гіпотезу дослідження. 

Матеріали третього розділу знайшли відображення в таких публікаціях 

автора [43; 55]. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

1. З’ясовано, що проблема вдосконалення професійної підготовки 

майбутніх інженерів-програмістів є недостатньо дослідженою. Більшість 

педагогічних праць присвячено вивченню певного аспекту професійної 

підготовки майбутніх інженерів-програмістів – або розвитку окремих 

властивостей, або вдосконаленню вивчення певних дисциплін студентами. 

2. Професійна підготовка майбутніх інженерів-програмістів – це цілісна, 

складна, керована система, спрямована на формування професійно-важливих 

знань, умінь, навичок, особистісних якостей майбутніх інженерів-програмістів, 

здатних до успішної розробки програмного забезпечення та виконання ними 

інших професійних функцій відповідно до сучасних вимог ринку праці. 

Результатом професійної підготовки майбутніх інженерів-програмістів є 

їхня готовність до здійснення професійної діяльності. Готовність майбутніх 

інженерів-програмістів до професійної діяльності визначено як складне, 

інтегративне, особистісне утворення, що складається зі знань, умінь, навичок, 

мотивації, спрямованості, якостей та здібностей особистості, які в сукупності 

забезпечують можливість успішно й компетентно здійснювати професійну 

діяльність. Структурними компонентами готовності майбутніх інженерів до 

професійної діяльності є мотиваційний (характеризується мотивацією та 

професійною спрямованістю студентів, що є запорукою їхньої активності, 

інтересу, наполегливості та бажання досягати професійних цілей), когнітивний 

(характеризується сукупністю професійних знань, необхідних для професійної 

діяльності майбутніх інженерів-програмістів), діяльнісний (характеризується 

здатністю до практичних дій з розробки програмного забезпечення майбутніми 

інженерами-програмістами) та особистісний (сукупність особистісних якостей, 

важливих для здійснення професійної діяльності майбутнім інженером-

програмістом). 



 205 

2. Науково обґрунтовано педагогічні умови професійної підготовки 

майбутніх інженерів-програмістів: інтегрування змісту математичної, іншомовної, 

соціально-гуманітарної, професійної підготовки майбутніх інженерів-

програмістів; активізація студентів у засвоєнні знань, умінь і навичок та розвитку 

особистісних якостей, важливих для професійної діяльності інженера-

програміста; застосування дуального підходу, спрямованого на підвищення якості 

підготовки майбутніх інженерів-програмістів на підставі співпраці університету з 

ІТ-компаніями. 

Експериментально перевірено розроблені педагогічні умови професійної 

підготовки майбутніх інженерів-програмістів, що дозволило довести їхню 

ефективність. Розроблені педагогічні умови дозволили суттєво збільшити 

кількість студентів з високим рівнем сформованості готовності майбутніх 

інженерів-програмістів до професійної діяльності (52 % в експериментальній 

групі та 34,4 % у контрольній), а кількість студентів, що показали низький рівень  

сформованості готовності до професійної діяльності, виявилась майже вдвічі 

меншою в експериментальній групі після проведеного експерименту (11,3 % в 

експериментальній групі і 24,7 % у контрольній). Результати педагогічного 

експерименту дозволили підтвердити гіпотезу дослідження. 

3. Уточнено, що критеріями та показниками сформованості готовності 

майбутніх інженерів-програмістів до професійної діяльності є мотиваційний 

(внутрішня навчальна мотивація студентів та професійна спрямованість), 

когнітивний (сформованість професійних знань, необхідних для розробки 

програмного забезпечення), діяльнісний (аналітичні уміння, здатність до розробки 

архітектури, здатність до розробки програмного продукту, здатність до 

тестування програмного продукту, комунікативні уміння) та особистісний 

(сформованість особистісних якостей: здатність до самонавчання, аналітичне 

мислення, креативність, зосередженість уваги, словесно-логічна пам’ять, 

наполегливість, працьовитість, врівноваженість, організованість, 

відповідальність, додержання етичних норм). 
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Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми. 

Перспективними для подальших наукових досліджень є проблеми формування 

комунікативної компетентності майбутніх інженерів-програмістів, розвиток у них 

професійно-важливих особистісних якостей, удосконалення змісту професійної 

підготовки майбутніх інженерів-програмістів. 
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Додаток А 

Компетенції майбутнього інженера-програміста згідно ОКХ  

напряму підготовки 6.050103 «Програмна інженерія» освітньо-кваліфікаційного 

рівня «бакалавр» 

 

Таблиця А.1 

Компетенції майбутнього інженера-програміста 

Компетенція 
Абревіатура 

компетенції 

Компетенції соціально – особистісні: КСО 

- розуміння та сприйняття етичних норм поведінки відносно інших 

людей і відносно природи (принципи біоетики); 
КСО.01 

- розуміння необхідності та дотримання норм здорового способу життя; КСО.02 

- здатність учитися; КСО.03 

- здатність до критики й самокритики; КСО.04 

- креативність, здатність до системного мислення; КСО.05 

- адаптивність і комунікабельність; КСО.06 

- наполегливість у досягненні мети; КСО.07 

- турбота про якість виконуваної роботи; КСО.08 

- толерантність; КСО.09 

- екологічна грамотність. КСО.10 

- розуміння необхідності, дотримання правил та виконання вимог 

охорони праці та виробничої санітарії. 
КСО.11 

- розуміння необхідності та дотримання правил безпеки життєдіяльності. КСО.12 

Загальнонаукові компетенції: КЗН 

- базові уявлення про основи філософії, психології, педагогіки, що 

сприяють розвитку загальної культури й соціалізації особистості, 

схильності до естетичних цінностей, знання вітчизняної історії, 

економіки й права, розуміння причинно – наслідкових зв’язків розвитку 

суспільства й уміння їх використовувати в професійній і соціальній 

діяльності; 

КЗН.01 

- базові знання фундаментальних розділів математики, в обсязі, 

необхідному для володіння математичним апаратом відповідної галузі 

знань, здатність використовувати математичні методи в обраній професії; 

КЗН.02 

- базові знання в галузі інформатики й сучасних інформаційних 

технологій; уміння працювати в Internet; 
КЗН.03 

- базові знання фундаментальних наук, в обсязі, необхідному для 

освоєння загальнопрофесійних дисциплін; КЗН.04 

Інструментальні компетенції: КІ 

- здатність до письмової й усної комунікації рідною мовою; КІ.01 

- знання іншої мови(мов); КІ.02 

- дослідницькі навички. КІ.03 

- здатність створення технічної документації до програмного проекту КІ.04 



Продовження таблиці А.1 

Професійні компетенції: 

загально – професійні: КЗП 

- здатність розробляти специфікації вимог користувачів до програмного 

забезпечення 
КЗП.01 

- сучасні уявлення про основи інженерії вимог до програмного 

забезпечення 
КЗП.02 

- здатність здійснювати аналіз вимог, розробляти специфікацію 

програмних вимог, виконувати їхню верифікацію та атестацію 
КЗП.03 

- базові уявлення про основи моделювання програмного забезпечення , 

типи моделей , основні концепції уніфікованої мови моделювання UML 
КЗП.04 

- здатність моделювати різні аспекти системи, для якої створюється 

програмне забеспечення 
КЗП.05 

- здатність розробляти алгоритми та структури даних для програмних 

продуктів; 
КЗП.06 

- сучасні уявлення про структуру та архітектуру програмного 

забезпечення, методи проектування програмного забезпечення 
КЗП.07 

- здатність проектувати компоненти архітектури програмного продукту КЗП.08 

- базові уявлення про сучасні психологічні принципи людино-машинної 

взаємодій , засоби розробки людино-машинного інтерфейсу 
КЗП.09 

- здатність аналізувати, проектувати та прототипувати людино-

машинний інтерфейс 
КЗП.10 

- володіння основами конструювання програмного забезпечення КЗП.11 

- володіння основами методів та технологій об'єктно-орієнтованого 

програмування 
КЗП.12 

- сучасні уявлення про інформаційні моделі та системи , реляційні та 

розподілені бази даних , мови запитів до баз даних 
КЗП.13 

- здатність приймати участь у проектуванні та реалізації баз даних КЗП.14 

- здатність застосовувати та створювати компоненти багаторазового 

використання 
КЗП.15 

- володіння основами методів та технологій системного аналізу КЗП.16 

- здатність розв'язувати математичні ,фізичні та економічні задачі 

шляхом створення відповідних застосувань 
КЗП.17 

- здатність використовувати можливості апаратного забезпечення ; КЗП.18 

- здатність використовувати можливості операційних систем , офісних ; КЗП.19 

- здатність використовувати можливості мережевих програмних систем ; КЗП.20 

- здатність забезпечувати захищеність програм і даних від 

несанкціонованих дій 
КЗП.21 

- типові процеси програмної інженерії, здатність їх впровадження і 

управління ними 
КЗП.22 

- веріфікація та валідація програмного забезпечення КЗП.23 

спеціалізовано – професійні: КСП 

- здатність застосовувати професійно профільовані знання в галузі 

загальноосвітніх дисциплін у процесі розв’язання професійних задач, 

побудови математичних моделей; 

КСП.01 

 

- здатність застосовувати знання в галузі математичної статистики 
КСП.02 

- здатність проведення ділових перемов з бізнес-партнерами 
КСП.03 

- здатність використовувати професійно профільовані знання й уміння в 

галузі практичного використання комп’ютерних технологій; 
КСП.04 

../../../Documents%20and%20Settings/adm/Local%20Settings/Application%20Data/Opera/Opera/Temp/Rar$DI00.849/17_01_09_OКХ_ПрогИнжен_МолСпец_Финиш.doc#Specification
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Продовження таблиці А.1 

- використовувати інтернет – ресурси для рішення експериментальних і 

практичних завдань у галузі професійної діяльності;  
КСП.05 

- базові уявлення про сучасні стандарти та процеси управління якістю 

програмного забезпечення  
КСП.06 

- здатність аргументовано переконувати колег у правильності 

пропонованого рішення, вміти донести до інших свою позицію 
КСП.07 

- дотримання професійної етики програмної інженерії 
КСП.08 
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Додаток Б 

Загальний навчальний час за циклами підготовки згідно ОПП  

напряму підготовки 6.050103 «Програмна інженерія» освітньо-

кваліфікаційного рівня «бакалавр»  

 

 

Таблиця Б.1  

Розподіл змісту навчання та навчального часу  

за циклами підготовки й практиками 

Цикл підготовки (термін навчання – 4 роки) 

навчальних дисциплін 

Загальний навчальний час 

Академічних 

годин 

Національних 

кредитів 

Кредитів 

ECTS 

Нормативна частина 

1.1 
Цикл гуманітарної та соціально-

економічної підготовки 
864 16 24 

1.2 
Цикл математичної, природничо-

наукової підготовки 
828 15,3 23 

1.3 
Цикл професійної та практичної 

підготовки 
4788 88,7 133 

Всього за нормативною частиною 6480 120 180 

Варіативна частина 

2.1 
Цикл дисциплін самостійного вибору 

навчальним закладом 
1404 26 39 

2.2 
Цикл дисциплін вільного вибору 

студента 
756 14 21 

Всього за варіативною частиною 2160 40 60 

 ВСЬОГО 8640 160 240 
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Додаток В 

Загальні та професійні компетентності згідно ОП першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти, галузь знань 12 «Інформаційні технології», спеціальності 

121 «Інженерія програмного забезпечення», спеціалізації 121-01 «Інженерія 

програмного забезпечення» 

 

Таблиця В.1 

Загальні компетентності (ЗК) 

Шифр Зміст 

Загальна підготовка 

ЗК-1 Здатність до письмової та усної комунікацій, уміння логічно вірно, аргументовано 

і ясно будувати усну та письмову мову, готовність до використання однієї з 

іноземних мов 

ЗК-2 Володіти основами історичного мислення, мати уявлення про історію як науку, її 

місце в системі гуманітарних наук, знати історичні джерела. Розуміти рушійні 

сили та закономірності історичного процесу, основні етапи в історії людства та їх 

хронологію, вміти аналізувати історичні події та тенденції, відповідально брати 

участь у політичному житті суспільства  

ЗК-3 Мати уявлення про своєрідність філософії, її місце в культурі, наукові, філософські 

і релігійні картини всесвіту, суті, призначення і сенс життя людини, форми і 

методи наукового пізнання 

ЗК-4 Розуміти сутність культури, її місце і роль у житті людини і суспільства, мати 

уявлення про форми культури, їх виникнення та розвиток, породження культурних 

норм і цінностей, механізмів збереження та передачі їх як соціокультурного 

досвіду, знати основні досягнення в різних галузях культурної практики 

ЗК-5 Здатність демонструвати базові знання в галузі природничих дисциплін і 

готовність використовувати методи фундаментальних наук для розв’язання 

загально інженерних та професійних задач 

ЗК-6 Здатність і готовність володіти основними методами, способами та засобами 

одержання, оцінювання, збереження, переробки та використання інформації з 

різних джерел, які необхідні для рішення наукових і професійних завдань 

ЗК-7 Здатність і готовність розуміти і аналізувати економічні проблеми і суспільні 

процеси, бути активним суб’єктом економічної діяльності 

ЗК-8 Здатність володіти основами взаємодії людини з техносферою, виявляти та 

вивчати ризики надійності системи «Людина – життєве середовище» 

ЗК-9 Володіти інформацією про єдність усіх екологічних систем біосфери, методами 

виявлення змін екологічних показників під впливом антропогенної діяльності 

людини 

ЗК-10 Здатність до розуміння ролі науки в розвитку цивілізації та взаємодії науки і 

техніки 
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Таблиця В.2 

Професійні компетентності (ПК і ПКс) 

Шифр Зміст 

Підготовка за спеціальністю 

ПК-1 

 

 

Здатність аналізувати предметні області (домени), формулювати вимоги, 

ідентифікувати, класифікувати та описувати завдання, знаходити методи й 

підходи до їх розв’язання 

ПК-2 

 

Здатність приймати участь у проектуванні програмного забезпечення, 

включаючи проведення моделювання (формальний опис) його структури, 

поведінки та процесів функціонування 

ПК-3 Здатність розробляти архітектури, модулі та компоненти програмних 

систем.  

ПК-4 

 

Здатність застосовувати і розвивати фундаментальні і міждисциплінарні 

знання для успішного розв’язання завдань інженерії програмного 

забезпечення. 

ПК-5 

 

Здатність оцінювати і враховувати економічні, соціальні, технологічні та 

екологічні чинники, що впливають на сферу професійної діяльності 

випускника. 

ПК-6 

Здатність здійснювати процес інтеграції системи, застосовувати стандарти і 

процедури управління змінами для підтримки цілісності загальної 

функціональності і надійності програмного забезпечення. 

Підготовка за спеціалізацією 

ПКс-1 

 

Здатність формулювати та забезпечувати вимоги щодо якості програмного 

забезпечення у відповідності з вимогами, технічним завданням та 

стандартами. 

ПКс-2 

 

Знання і розуміння специфікацій, стандартів, правил і рекомендацій в 

професійній галузі, уміння оцінювати ступінь обґрунтованості їх 

застосування, здатність дотримуватися їх при реалізації процесів життєвого 

циклу. 

ПКс-3 

 

Здатність аналізувати, вибирати і застосовувати методи і засоби для 

забезпечення інформаційної безпеки. 

ПКс-4 

 

Здатність забезпечувати технічну підтримку і навчання користувачів 

програмного забезпечення. 

ПКс-5 
Уміння готувати та презентувати документацію та методичні матеріали 

щодо програмного забезпечення.  

ПКс-6 

 

Здатність накопичувати, обробляти та систематизувати професійні знання 

щодо створення і супроводження програмного забезпечення та визнання 

важливості навчання протягом всього життя. 

ПКс-7 

 

Здатність розробляти, реалізовувати і координувати процеси, фази та 

ітерації життєвого циклу програмних систем та інформаційних технологій 

на основі дієвих моделей і підходів розробки програмного забезпечення. 

ПКс-8 
Здатність обґрунтовано обирати та освоювати інструментарій з розробки та 

супроводження програмного забезпечення 

ПКс-9 
Здатність до алгоритмічного та логічного мислення 

ПКс-10 
Здатність застосовувати методи керування економічними, людськими та 

технічними ресурсами в процесі розробки програмного забезпечення. 
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Додаток Г 

Лист до експертів, що погодилися взяти участь в експерименті 

 

Шановний (а) _________________________________________! 

  

В Національному технічному університеті «ХПІ» проводяться 

дослідження у сфері розробки педагогічних умов підготовки майбутніх 

інженерів-програмістів. 

На основі попереднього аналізу експертного опитування було виділено 

низку педагогічних умов, які впливають на якість підготовки майбутніх 

інженерів-програмістів.  

Мета подальшого дослідження – проранжувати їх на основі експертної 

оцінки спеціалістів: провідних фахівців університетів України в сфері 

підготовки майбутніх інженерів-програмістів і роботодавців ІТ-компаній. 

Ми будемо Вам дуже вдячні, якщо Ви дасте експертну оцінку переліку 

педагогічних умов на основі: 

1) парних порівнянь з використанням шкали Т. Сааті 

(додається) шляхом заповнення зворотно-симетричної матриці 

(додається); 

2) ранжування шляхом заповнення стовпця «РАНГ». Рангова 

шкала від 1 до 8, де 1 відповідає максимальній важливості 

педагогічної умови. 

 

З повагою,  

   Гончаренко Тетяна. 
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Додаток Д 

Матриця парних порівнянь і вектор рангів у  

таблиці для заповнення експертами 

 

Таблиця Д.1 

Матриця парних порівнянь і вектор рангів  

для заповнення експертами 

Педагогічні умови 1 2 3 4 5 6 7 8 «РАНГ» 

1. Активізація студентів у засвоєнні 

знань, умінь і навичок та розвитку 

особистісних якостей, важливих для 

професійної діяльності інженера-

програміста 

1         

2. Інтегрування змісту математичної, 

іншомовної, соціально-гуманітарної, 

професійної підготовки майбутніх 

інженерів-програмістів 

 1        

3. Забезпечення розвитку науково-

дослідних умінь студентів шляхом 

самостійної, пошукової роботи при 

виконанні завдань у галузі ІТ-

технологій 

  1       

4. Удосконалення професійної 

компетентності викладачів дисциплін з 

програмної інженерії шляхом 

розширення досвіду практичної роботи 

в ІТ-компаніях 

   1      

5. Розвиток іншомовної комунікативної 

компетентності засобами залучення 

студентів до ситуацій діалогічного 

спілкування 

    1     

6. Забезпечення розвитку 

конкурентоспроможності майбутніх 

інженерів-програмістів засобами 

інноваційних педагогічних технологій 

     1    

7. Мотивація студентів до якісного 

оволодіння професією інженера-

програміста 

      1   

8. Застосування дуального підходу, 

спрямованого на підвищення якості 

підготовки майбутніх інженерів-

програмістів на підставі співпраці 

університету з ІТ-компаніями 

       1  
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Додаток Е 

Оцінка педагогічних умов професійної підготовки майбутніх інженерів-

програмістів експертами 

 

Таблиця Е.1 

Експертна оцінка педагогічних умов професійної підготовки  

майбутніх інженерів-програмістів професора Е.Г. Петрова  

Педагогічна умова 1 2 3 4 5 6 7 8 Вектор  Ранг max  

1 1 1 6 3 4 7 8 2 0.26 2 8.65 

2  1 8 4 3 7 9 3 0.29 1 CIS 

3   1  1/6  1/7  1/5  1/3  1/8 0.02 8 1.40 

4    1 1 5 4  1/6 0.09 5 CI 

5     1 4 6  1/2 0.11 4 0.09 

6      1 3  1/7 0.04 6 CR 

7       1  1/5 0.03 7 0.07 

8       5 1 0.18 3  

 

 

Таблиця Е.2 

Експертна оцінка педагогічних умов професійної підготовки  

майбутніх інженерів-програмістів професора В.В. Пасічника  

Педагогічна  

умова 1 2 3 4 5 6 7 8 Вектор  Ранг max  

1 1 2  1/9  1/7  1/7  1/9  1/5 5 0.03 6 10.33 

2  1 1/9  1/7  1/7  1/9  1/5 5 0.02 7 CIS 

3   1 5 7 7 7 9 0.40 1 1.40 

4    1 7  1/2 7 9 0.18 3 CI 

5     1  1/7 5 7 0.08 4 0.33 

6      1 7 9 0.22 2 CR 

7       1 7 0.05 5 0.24 

8        1 0.01 8  
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Таблиця Е.3 

Експертна оцінка педагогічних умов професійної підготовки  

майбутніх інженерів-програмістів професора О.Є. Федоровича  

Педагогічна 

умова 1 2 3 4 5 6 7 8 Вектор  Ранг max  

1 1  1/3 5   1/6  1/7 2  6   1/5 0.06 5 8.95 

2  1  5  3  2  6  9  4  0.30 1 CIS 

3   1   1/5  1/6 1  3   1/4 0.04 6 1.40 

4    1   1/3 4  2  1  0.13 3 CI 

5     1  6  8  5  0.29 2 0.14 

6      1  3   1/6 0.04 7 CR 

7       1   1/4 0.02 8 0.10 

8         1  0.12 4  

 

 

Таблиця Е.4 

Експертна оцінка педагогічних умов професійної підготовки  

майбутніх інженерів-програмістів професора О.А. Павлова  

Педагогічна  

умова 1 2 3 4 5 6 7 8 Вектор Ранг max  

1 1 1 8 5 4 6 7  3  0.28 5 9.23 

2 1 1 7 4 3 8 9  9  0.31 1 CIS 

3 0.125 0.143 1 1/4 1/7 1/3  1/4  1/8 0.02 8 1.40 

4 0.2 0.25 4 1 1/2 3 2   1/5 0.06 2 CI 

5 0.25 0.333 7 2 1 4 6   1/2 0.11 4 0.18 

6 0.167 0.125 3 0.333 0.25 1 3   1/6 0.04 6 CR 

7 0.143 0.111 4 0.5 0.167 0.333 1  1/7 0.03 7 0.13 

8 0.333 0.111 8 5 2 7 7 1 0.15 3  
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Таблиця Е.5  

Експертна оцінка педагогічних умов професійної підготовки 

майбутніх інженерів-програмістів професора М.Д. Годлевського  

Педагогічна 

умова 
1 2 3 4 5 6 7 8 Вектор  Ранг max  

1 1  1/2 7  4  3  5  6  2  0.22 2 8.50 

2 2 1 9  5  4  6  7  3  0.32 1 CIS 

3 0.143 0.111 1  1/5  1/6  1/4  1/3  1/7 0.02 8 1.40 

4 0.25 0.2 5 1  1/2 2  3   1/4 0.07 5 CI 

5 0.333 0.25 6 2 1 3  5   1/3 0.10 4 0.07 

6 0.2 
0.16

7 
4 0.5 

0.33

3 
1 2   1/5 0.05 6 CR 

7 0.167 
0.14

3 
3 0.333 0.2 0.5 1  1/6 0.03 7 0.05 

8 0.5 
0.33

3 
7 4 3 6 6 1 0.18 3  

 

 

 

Таблиця Е.6. 

Експертна оцінка педагогічних умов професійної підготовки інженерів-

майбутніх інженерів-програмістів професора К.В. Кошкіна  

Педагогічна 

умова 
1 2 3 4 5 6 7 8 Вектор  Ранг max  

1 1 3 8 1 5 6 8 2 0.27 1 9.23 

2   9 2 6 7 9 3 0.25 2 CIS 

3   1 1/5 1/7 1/4 3 1/8 0.02 7 1.40 

4    1 3 6 7 1/4 0.14 4 CI 

5     1 4 6 1/2 0.08 5 0.18 

6      1 3 1/6 0.04 6 CR 

7       1 1/7 0.02 8 0.13 

8        1 0.18 3  
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Таблиця Е.7 

Експертна оцінка педагогічних умов професійної підготовки 

майбутніх інженерів-програмістів В.В. Федоренко  

Педагогічна 

умова 1 2 3 4 5 6 7 8 Вектор  Ранг max  

1 1 3 8  5   1/6  1/3 2  8 0.17 2 11.12 

2  1  1/8  1/6  1/6  1/4  1/4 1 0.03 1 CIS 

3   1 1 2 3 5 8 0.18 8 1.40 

4    1  1/2  1/4 1 6 0.09 6 CI 

5     1 3 4 8 0.26 5 0.45 

6      1 4 8 0.18 7 CR 

7       1 5 0.07 4 0.32 

8        1 0.02 3  

 

 

Таблиця Е.8 

Експертна оцінка педагогічних умов професійної підготовки 

майбутніх інженерів-програмістів доцента Е.Ю. Рубіна  

Педагогічна 

умова 
1 2 3 4 5 6 7 8 Вектор Ранг max  

1 1 1/3 9 3 1 7 8 2 0.20 2 8.93 

2  1 9 4 2 5 7 3 0.30 1 CIS 

3   1 1/6 1/7 1/4 1/3 1/5 0.02 8 1.40 

4    1 1/2 3 4 1/5 0.08 6 CI 

5     1 3 6 1/4 0.13 5 0.13 

6      1 2 1/6 0.04 7 CR 

7       1 1/7 0.03 4 0.09 

8        1 0.20 3  
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Додаток Ж 

Уточнена оцінка педагогічних умов професійної підготовки майбутніх 

інженерів-програмістів експертами 

 

Таблиця Ж.1 

Повторна експертна оцінка педагогічних умов професійної 

підготовки майбутніх інженерів-програмістів професора В.В. Пасічника  

Педагогічна 

умова 
1 2 3 4 5 6 7 8 Вектор Ранг max  

1 1 1/2 4 1/5 1/6 1 5 1/4 0.07 5 8.97 

2  1 5 2 3 5 8 3 0.28 1 CIS 

3   1 1/5 1/6 2 3 1/4 0.04 6 1.40 

4    1 1/2 5 2 1 0.15 3 CI 

5     1 5 7 4 0.25 2 0.14 

6      1 2 1/6 0.04 7 CR 

7       1 1/4 0.03 8 0.10 

8        1 0.13 4  

 

 Таблиця Ж.2 

Повторна експертна оцінка педагогічних умов професійної підготовки 

майбутніх інженерів-програмістів В.В. Федоренко  

Педагогічна 

умова 
1 2 3 4 5 6 7 8 Вектор Ранг max  

1 1 2 7 1 3 8 9 3 0.27 1 8.89 

2  1 8 2 3 6 7 4 0.24 2 CIS 

3   1 1/6 1/7 1/2 3 1/5 0.03 7 1.40 

4    1 1/2 3 6 1 0.13 4 CI 

5     1 4 6 1/3 0.12 5 0.13 

6      1 3 1/7 0.04 6 CR 

7       1 1/8 0.02 8 0.09 

8        1 0.15 3  
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Додаток З 

Результати кластерного аналізу оцінювання експертами педагогічних умов 

професійної підготовки майбутніх інженерів-програмістів 

 

Після отримання восьми узгоджених матриць парних порівнянь було 

застосовано кластерний аналіз. Проведена кластеризація матриць, при цьому 

критерієм розбиття по кластерах є однакова послідовність пріоритетів 

педагогічних умов. 

Перший кластер відповідає оцінюванню О.А. Павлова, 

М.Д. Годлевського, Е.Г. Петрова, Е.Ю. Рубіна. Згідно їх оцінювання 

педагогічні умови професійної підготовки майбутніх інженерів-програмістів 

розподілились за рангом таким чином ( таблиця З.1) 

 

 Таблиця 3.1 

Таблиця рангів першого кластеру 

Експерти 

 

 

 

Педагогічна  

умова 

 

Власні вектори (пріоритети) 
 

Агрегована 

рангова 

оцінка 

Петров Е.Г. 
Годлевський 

М.Д. 
Павлов О.А. Рубін Е.Ю. 

2 0,29 0,32 0,31 0,30 1 

1 0,26 0,22 0,28 0,20 2 

8 0,18 0,18 0,15 0,20 3 

5 0,11 0,10 0,11 0,13 4 

4 0,09 0,07 0,06 0,08 5 

6 0,04 0,05 0,04 0,04 6 

7 0,03 0,03 0,03 0,03 7 

3 0,02 0,02 0,02 0,02 8 

 

Згідно з інформацією, що наведена в таблиці 3.1, видно, що ранг, якому 

відповідає умова «інтегрування змісту математичної, іншомовної, соціально-

гуманітарної, професійної підготовки майбутніх інженерів-програмістів» є 

найбільш пріоритетним. Найвищий показник цієї умови відданий М.Д. 



 249 

Годлевським і відповідає – 0,32, а Е.Г. Петров, О.А. Павлов і Е.Ю. Рубін, 

надали ваговий коефіцієнт цій умові – 0,29, 0,31, 0,30 відповідно. Далі, 

необхідно відзначити, що розбіжність значень власного вектору знаходиться 

в межах 0,03, що підтверджує точність визначення ступеню важливості цієї 

умови.  

З таблиці 3.1 видно, що другий ранг відповідає педагогічній умові 

активізації студентів у засвоєнні знань, умінь і навичок та розвитку 

особистісних якостей, важливих для професійної діяльності інженера-

програміста. Якщо провести аналіз, то в даному випадку розбіжність оцінок 

чотирьох експертів трохи більший, ніж по першому рангу і відповідає 0,06. 

Необхідно звернути увагу, на те, що сумарне значення першого і другого 

рангу відповідає більш ніж 50 % і можна стверджувати, що перші дві за 

рангом умови є найбільш важливими.  

Третя за рангом педагогічна умова – застосування дуального підходу, 

спрямованого на підвищення якості підготовки майбутніх інженерів-

програмістів на підставі співпраці університету з ІТ-компаніями. Значення 

вагового коефіцієнту цієї умови, з точки зору усіх експертів, в межах 1/5. Ця 

умова теж перевершує середній показник міри важливості, що відповідає 1/8, 

і розкид оцінок експертів дорівнює 0,05. 

Четвертій за рангом умові – розвиток іншомовної комунікативної 

компетентності засобами залучення студентів до ситуацій діалогічного 

спілкування – найбільшу увагу приділяє Е.Ю. Рубін – 0,13, далі Е.Г. Петров і 

О.А. Павлов – 0,11 і М.Д. Годлевський – 0.10. Даний показник міри 

важливості цієї умови близький до середнього.  

Хоча педагогічна умова удосконалення професійної компетентності 

викладачів дисциплін з програмної інженерії шляхом розширення досвіду 

практичної роботи в ІТ-компаніях є п’ятою за рангом, але за оцінкою міри її 

важливості близька до четвертої за рангом умови. Наприклад, 

М.Д. Годлевський надав їй ваговий коефіцієнт – 0,07, а четвертій – 0,1. 
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Сумарний коефіцієнт важливості інших трьох умов складає 0,1. Таким 

чином, перші п’ять за рангом педагогічних умов мають ступінь значущості, 

що складає близько 9/10 , а останні три – 1/10. 

Останні дві умови 7 (мотивація студентів до якісного оволодіння 

професією інженера-програміста) і 3 (забезпечення розвитку науково-

дослідних умінь студентів шляхом самостійної, пошукової роботи при 

виконанні завдань у галузі ІТ-технологій) мають стовідсотковий збіг думок 

експертів відносно їх важливості і дорівнюють значенням 0,03 і 0,02 

відповідно. Шоста за рангом педагогічна умова 6 (забезпечення розвитку 

конкурентоспроможності майбутніх інженерів-програмістів засобами 

інноваційних педагогічних технологій) має показник 0,04 у трьох експертів 

Е.Г. Петрова, О.А. Павлова, Е.Ю. Рубіна, а М.Д. Годлевський надає їй 

показник 0,05. 

Аналогічним чином розглянемо другий кластер експертних оцінок, до 

якого входять К.В. Кошкін і В.В. Федоренко. В цьому кластері ранги 

педагогічних умов розподілились наступним чином (таблиця 3.2). 

 

   Таблиця 3.2 

Таблиця рангів другого кластеру 

Експерти 

 

 

Педагогічна умова 

Власні вектори (пріоритети) 
Агрегована 

рангова 

оцінка 

Федоренко В.В. Кошкін К.В. 

1 0,27 0,27 1  

2 0,24 0,25 2 

8 0,15 0,18 3 

5 0,13 0,14 4 

4 0,12 0,08 5 

6 0,04 0,04 6 

3 0,03 0,02 7 

7 0,02 0,02 8 

 

На відміну від експертів першого кластеру, експерти К.В. Кошкін і В.В. 

Федоренко найбільшу перевагу з ваговим коефіцієнтом 0,27 одноголосно 
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віддали умові 1 (активізація студентів у засвоєнні знань, умінь і навичок та 

розвитку особистісних якостей, важливих для професійної діяльності 

інженера-програміста).  

З таблиці 3.2 видно, що другий ранг відповідає педагогічній умові – 

інтегрування змісту математичної, іншомовної, соціально-гуманітарної, 

професійної підготовки майбутніх інженерів-програмістів. Розкид оцінок 

експертів цього кластеру відносно педагогічної умови 2, що стала другою за 

рангом становить лише 0,01. Треба відзначити, що в першому та другому 

кластері експертів ці дві умови сумарно дорівнюють більш ніж 50% 

сумарного значення пріоритетів всіх умов, тобто це ще раз підтверджує їх 

особливу важливість. Позиція умови 8 (застосування дуального підходу, 

спрямованого на підвищення якості підготовки майбутніх інженерів-

програмістів на підставі співпраці університету з ІТ-компаніями.), як третьої 

за рангом, повністю співпадає з думкою експертів першого кластеру і 

становить 0,18 у К.В. Кошкін і 0,15 у В.В. Федоренко і з приблизно таким же 

розбігом оцінювання як і в першому кластері. Необхідно відзначити 

стабільність цієї умови (3 ранг) в обох кластерах. 

На відміну від експертів першого кластеру, експерти К.В. Кошкін і 

В.В. Федоренко четвертий ранг віддали умові 4 (удосконалення професійної 

компетентності викладачів дисциплін з програмної інженерії шляхом 

розширення досвіду практичної роботи в ІТ-компаніях), і яка складає 0,14 і 

0,13 відповідно. А умові 5 (розвиток іншомовної комунікативної 

компетентності засобами залучення студентів до ситуацій діалогічного 

спілкування) вони надали п’ятий ранг, з ваговими коефіцієнтами – 0,08 і 0,12 

відповідно.  

Умова 6 (забезпечення розвитку конкурентоспроможності майбутніх 

інженерів-програмістів засобами інноваційних педагогічних технологій) 

займає шостий ранг. Аналогічно її розташували і експерти першого кластеру. 

Ваговий коефіцієнт цієї умови майже ідентичний в обох кластерах і складає 

0,04. 
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Останні два ранги – сьомий і восьмий – експерти надали умовам 3 

(забезпечення розвитку науково-дослідних умінь студентів шляхом 

самостійної, пошукової роботи при виконанні завдань у галузі ІТ-технологій) 

і 7 (мотивація студентів до якісного оволодіння професією інженера-

програміста) відповідно, але у числовому виразі вони однакові, можна 

сказати, що умови рівноправні. Але 7 ранг експерти віддали умові 3 бо 

сумарне значення вагових коефіцієнтів більше, ніж у умови 7. Розбіг між 

ними дорівнює 0,01 у експерта В.В. Федоренко, який найбільшу перевагу все 

ж віддав забезпеченню розвитку науково-дослідних умінь. 

Розглянемо третій кластер, який характеризується такими рангами і 

векторами пріоритетів педагогічних умов професійної підготовки майбутніх 

інженерів-програмістів (таблиця 3.3).  

Таблиця 3.3 

Таблиця рангів третього кластеру 

Експерти 

 

 

 

Педагогічна умова 

Власні вектори (пріоритети) Агрегована 

рангова 

оцінка Федорович О.Є. Пасічник В.В. 

2 0.30 0.28 1  

4 0.29 0.25 2 

5 0.13 0.15 3 

8 0.12 0.13 4 

1 0.06 0.07 5 

6 0.04 0.04 6 

3 0.04 0.04 7 

7 0,02 0.03 8 

 

Перший ранг О.Є. Федорович і В.В. Пасічник віддали умові 2 

(інтегрування змісту математичної, іншомовної, соціально-гуманітарної, 

професійної підготовки майбутніх інженерів-програмістів) і це співпадає з 

рангом, наданим цій умові експертами першого кластеру і розбіг вагових 

коефіцієнтів складає 0,02 усередині кластеру і 0,04 між кластерами. Це 
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свідчить про одностайну думку експертів відносно важливості цієї 

педагогічної умови.  

Другий ранг експерти третього кластеру віддали умові 4 

(удосконалення професійної компетентності викладачів дисциплін з 

програмної інженерії шляхом розширення досвіду практичної роботи в ІТ-

компаніях) з ваговими коефіцієнтами 0,29 у О.Є. Федоровича і 0,25 – у 

В.В. Пасічника. Розбіг значень між умовами першого і другого рангів досить 

невеликий і складає 0,05, що свідчить про майже однакову значущість цих 

умов з точки зору експертів третього кластеру. Третій ранг зайняла умова 5 

(розвиток іншомовної комунікативної компетентності засобами залучення 

студентів до ситуацій діалогічного спілкування) з ваговим коефіцієнтом 0,13 

у О.Є. Федоровича і 0,15 у В.В. Пасічника. Хоча ця умова займає третій ранг 

в оцінюванні цих експертів, але числовий показник цієї умови досить 

близький до оцінок експертів першого кластеру (0,10-0,13) і другого 0,12 (у 

В.В. Федоренко). 

Умова 8 (застосування дуального підходу, спрямованого на підвищення 

якості підготовки майбутніх інженерів-програмістів на підставі співпраці 

університету з ІТ-компаніями), що була одноголосно третьою у першому і 

другому кластерах, посіла четверте місце з майже однаковими коефіцієнтами 

важливості 0,12 і 0,13. 

Умові 1 (активізація студентів у засвоєнні знань, умінь і навичок та 

розвитку особистісних якостей, важливих для професійної діяльності 

інженера-програміста), що у попередніх кластерах, займала перший та 

другий ранг, експерти третього кластеру надали п’ятий ранг з ваговим 

коефіцієнтом 0,06 і 0,07 відповідно. 

Високу стабільність і за рангом і за ваговим коефіцієнтом становить 

умова 6 (забезпечення розвитку конкурентоспроможності майбутніх 

інженерів-програмістів засобами інноваційних педагогічних технологій), якій 

експерти всіх трьох кластерів одноголосно присвоїли шостий ранг, з ваговим 

коефіцієнтом 0,04. Що до останніх двох умов, які мають майже однакові 
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показники коефіцієнтів важливості по всіх трьох кластерах, то умові 3 

(забезпечення розвитку науково-дослідних умінь студентів шляхом 

самостійної, пошукової роботи при виконанні завдань у галузі ІТ-технологій) 

експерти третього кластеру надали більший ранг – сьомий, а умові 7 

(мотивація студентів до якісного оволодіння професією інженера-

програміста) – восьмий.  

Отже, ми маємо можливість визначити педагогічні умови професійної 

підготовки інженерів-програмістів згідно з їх значущістю наступним чином: 

1. Інтегрування змісту математичної, іншомовної, соціально-

гуманітарної, професійної підготовки майбутніх інженерів-програмістів – 

умова 2. 

2. Активізація студентів у засвоєнні знань, умінь і навичок та розвитку 

особистісних якостей, важливих для професійної діяльності інженера-

програміста – умова 1. 

3. Застосування дуального підходу, спрямованого на підвищення якості 

підготовки майбутніх інженерів-програмістів на підставі співпраці 

університету з ІТ-компаніями – умова 8. 

4. Удосконалення професійної компетентності викладачів дисциплін з 

програмної інженерії шляхом розширення досвіду практичної роботи в ІТ-

компаніях – умова 4. 

5. Розвиток іншомовної комунікативної компетентності засобами 

залучення студентів до ситуацій діалогічного спілкування – умова 5. 

6. Забезпечення розвитку конкурентоспроможності майбутніх 

інженерів-програмістів засобами інноваційних педагогічних технологій – 

умова 6. 

7. Мотивація студентів до якісного оволодіння професією інженера-

програміста – умова 7. 

8. Забезпечення розвитку науково-дослідних умінь студентів шляхом 

самостійної, пошукової роботи при виконанні завдань у галузі ІТ-технологій 

– умова 3. 
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Додаток И 

Анкетне опитування студентів 

 

Шановні студенти!  

Просимо Вас щиро відповісти на питання стосовно вашої професійної освіти. 

 

1. Визначте мотиви вибору Вами професії інженера-програміста. 

Проранжуйте зазначені мотиви цифрами від 1 до 10, де 1 – найбільша 

значущість мотиву, 10 – найменша значущість. Зверніть увагу: цифри при 

ранжуванні не можуть повторюватись! 

 

Мотиви 

Цифри 

від 1 до 10 

не можуть 

повторюватись 

значний матеріальний заробіток  

це модна та престижна професія  

ця професія відповідає моїм нахилам та здібностям  

мені це цікаво  

гарні перспективи кар’єрного просування  

можливість постійного саморозвитку  

творча професія  

прислухався до порад батьків/знайомих/друзів тощо  

затребувана професія: можна знайти роботу  

можливості для закордонного досвіду/навчання/роботи  

 

2. Що Вам найбільш подобається у професії програміста? 

 

3. Як часто Ви витрачаєте час для додаткового навчання, читання 

додаткової літератури, вирішення завдань за власної ініціативою? 

(підкресліть одну відповідь) 

 

- майже кожного дня 

- декілька днів на тиждень – це точно 
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- декілька раз на місяць 

- завдань, що даються під час навчання у внз, мені вистачає 
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Додаток К 

Анкета для експертного оцінювання особистісних  

якостей студентів 

 

Шановний(-а)___________________ ! 

Просимо Вас оцінити розвиток особистісних якостей студентів за 3-

бальною шкалою, де:  

1 – високий рівень розвитку; 

2 – середній рівень розвитку; 

3 – низький рівень розвитку. 
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Студент 1            

Студент 2            

Студент 3            

Студент 4            

…            

Студент N            

 

 

 

Дякуємо за співпрацю! 
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Додаток Л 

Список публікацій за темою дисертації та відомості про апробацію 

результатів дисертації 

 

Таблиця Л.1 

Відомості про апробацію результатів дисертації 

Назва конференції Місце та дата проведення Форма 

участі 

Міжнародні науково-практичні конференції 

Технології педагогічної освіти: теорія, досвід, 

перспективи розвитку в умовах Болонського 

процесу 

Миколаїв, 13 жовтня 

2006 р. 

очна 

Досвід та тенденції розвитку суспільства в 

Україні: регіональний, національний та 

глобальний 

Миколаїв, 29 жовтня - 4 

листопада 2007 р. 

очна 

Соціально-гуманітарні аспекти педагогіки вищої 

школи 

Харків, 17-18 квітня 2008 

р. 

очна 

Досвід та тенденції розвитку суспільства в 

Україні: регіональний, національний та 

глобальний 

Миколаїв, 18-24 жовтня 

2010 р. 

очна 

Міжнародне співробітництво у впровадженні 

інноваційних технологій навчання у вищій школі 

Кошице (Словаччина), 

11-14 травня 2010 р. 

очна 

Переяславська Рада: її історичне значення і 

перспективи розвитку східнослов'янської 

цивілізації 

Харків, 16-17 грудня 

2010 р. 

очна 

Соціально-гуманітарні вектори педагогіки вищої 

школи 

Харків, 14 травня 2011 р. очна 

Сучасні освітні технології у професійній 

підготовці майбутніх фахівців 

Львів, 25-26 жовтня 

2011 р. 

очна 

Соціально-гуманітарні вектори педагогіки вищої 

школи 

Харків, 25-26 квітня 2013 

р. 

очна 

Інформаційні технології: наука, техніка, 

технологія, освіта, здоров’я 

Харків, 29-31 травня 2013 

р. 

очна 

Духовно-моральнісні основи та відповідальність 

особистості у долі людської цивілізації 

Харків, 5-6 листопада 

2014 р. 

очна 

Інформаційні технології: наука, техніка, 

технологія, освіта, здоров’я 

Харків, 18-20 травня 2016 

р. 

очна 

Духовно-моральнісні основи та відповідальність 

особистості у долі людської цивілізації 

Харків, 16 листопада 

2017 р. 

очна 

Лідери ХХІ століття. Формування особистості 

харизматичного лідера на основі гуманітарних 

технологій 

Харків, 21-22 вересня 

2017 р. 

очна 
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Продовження табл. Л.1 

Всеукраїнська науково-методична інтернет-конференція 

Застосування компетентністного підходу в 

освітній практиці при викладанні 

фундаментальних дисциплін ВНЗ 

Харків, 24 листопада 

2017 р. 

дистанційна 
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