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Ярхо Т. О. Теоретичні і методичні основи фундаменталізації математичної 

підготовки майбутніх фахівців технічного профілю у вищих навчальних закладах. 

– Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за 

спеціальністю 13.00.04 (теорія і методика професійної освіти). – Харківський 

національний автомобільно-дорожній університет, Міністерство освіти і науки 

України. Харківський національний педагогічний університет імені 

Г. С. Сковороди,  Харків, 2017. 

У дисертації в теоретико-методологічному і практичному аспектах 

представлено вирішення нової проблеми фундаменталізації багатоступеневої 

математичної підготовки майбутніх фахівців технічного профілю в загальному 

процесі фундаменталізації професійної технічної підготовки у ВНЗ. 

Наукова новизна й теоретичне значення отриманих результатів дослідження 

полягає у тому, що вперше: введено означення фундаменталізації професійної 

технічної підготовки майбутніх фахівців у ВНЗ як двоетапного інтегрованого 

процесу генералізації знань; фундаменталізації математичної підготовки 

майбутніх фахівців технічного профілю в загальному процесі фундаменталізації 

професійної технічної підготовки; цілісності і спадкоємності: базової 

математичної підготовки, сукупності базової та спеціальної різновидів 

математичної підготовки в контексті здійснення багатоступеневої математичної 

підготовки майбутніх фахівців у ВНЗ; визначено й теоретично обґрунтовано 

сутність статусу фундаменталізації професійної технічної підготовки майбутніх 

фахівців у ВНЗ в умовах компетентнісного підходу у вищій технічній освіті; 

фундаменталізації математичної підготовки майбутніх фахівців технічного 

профілю; багатоступеневої математичної підготовки майбутніх фахівців у системі 

неперервної освіти; спадкоємного здійснення різновидів багатоступеневої 

математичної підготовки майбутніх фахівців технічного профілю в умовах 

фундаменталізації; загальних вимог до змісту багатоступеневої базової 



 

математичної підготовки майбутніх фахівців в умовах фундаменталізації; системи 

дидактичних принципів фундаменталізації багатоступеневої базової математичної 

підготовки майбутніх фахівців технічного профілю; розкрито зміст дублінських 

дескрипторів щодо результатів багатоступеневої математичної підготовки 

майбутніх фахівців технічного профілю в умовах її фундаменталізації; 

інваріантної та варіативної складових базової математичної підготовки в трьох 

циклах вищої освіти; запропоновано структуру кластеру математичних 

компетенцій, що формується в процесі фундаменталізації багатоступеневої 

математичної підготовки майбутніх фахівців у ВНЗ; визначення складових 

процесу формування математичної компетентності бакалаврів, магістрів і 

докторів філософії в системі багатоступеневої професійної технічної підготовки 

кластером математичних компетенцій; виявлено психолого-педагогічні 

особливості фундаменталізації базової математичної підготовки майбутніх 

фахівців технічного профілю в умовах інформаційного суспільства; уточнено 

розуміння сучасних вимог до якості вищої технічної освіти за результатами 

аналізу проблеми її модернізації; сутність проблеми модернізації вищої технічної 

освіти; суть понять: «компетенція», «компетентність», «математична 

компетенція», «професійно-математична компетенція», «загальнонаукові 

математичні компетенції», «базова математична підготовка», «спеціальна 

математична підготовка», «гуманітаризація освіти», «креативність»; подальшого 

розвитку і конкретизації набули уявлення про сучасні вимоги до якості вищої 

технічної освіти та сутність проблеми її модернізації; понятійно-термінологічна 

основа компетентнісно-орієнтованого навчання (що включає поняття 

математичної компетентності та етапів її формування, означення і класифікацію 

математичних компетенцій); трактування понять: фундаменталізації вищої 

технічної освіти (фундаменталізації професійної технічної підготовки майбутніх 

фахівців у ВНЗ), фундаменталізації вищої математичної освіти (фундаменталізації 

математичної підготовки майбутніх фахівців технічного профілю), креативності; 

структурування принципів дидактики стосовно сучасної математичної підготовки; 



 

аналіз дидактичних проблем щодо специфіки когнітивних процесів особистостей 

у сучасному інформаційному суспільстві. 

Практичне значення результатів дослідження полягає в доведенні 

теоретичних положень і висновків дослідження до конкретних рекомендацій 

стосовно організації та здійснення фундаменталізації професійної технічної 

підготовки майбутніх фахівців у ВНЗ, зокрема, фундаменталізації 

багатоступеневої математичної підготовки, що знайшло відображення: в участі 

здобувачки в якості розробника та координатора впроваджених у навчальний 

процес  ХНАДУ Цільової програми удосконалення фізико-математичної 

підготовки в університеті (2009-2010 рр.), Цільової програми удосконалення 

фундаментальної підготовки в університеті (2010-2015 рр.), Комплексної 

програми фундаменталізації професійної технічної підготовки в університеті 

(2016-2017 рр., у рамках експерименту); організації та проведенні за планом МОН 

кафедрою вищої математики ХНАДУ, яку очолює здобувачка, міжвузівської 

науково-методичної конференції «Розвиток творчих здібностей студентів при 

викладанні фундаментальних дисциплін у технічному ВНЗ в умовах світової 

інтеграції освіти і науки» (26-28 листопада 2009 р.), в якій брали участь 150 

представників 23-х ВНЗ України, а також Департаменту вищої освіти МОН  

(м. Київ), Головного управління освіти і науки Харківської облдержадміністрації, 

Управління освіти і науки Вінницької облдержадміністрації (м. Вінниця); 

Міжнародної науково-методичної конференції «Проблеми модернізації змісту і 

організації освіти на засадах компетентнісного підходу» (27-28 листопада  

2014 р.), у якій брали участь 153 представники з 9-ти країн світу (загальна 

кількість ВНЗ – 45), з 14-ти міст України (кількість ВНЗ – 30); Всеукраїнської 

науково-практичної конференції «Актуальні аспекти математичної підготовки в 

сучасних ВНЗ: погляд студентів і молодих вчених» (14-15 квітня   2016 р.), у якій 

брали участь 106 представників 15-ти ВНЗ з 10-ти міст України; Всеукраїнської 

науково-практичної конференції «Математична підготовка у багаторівневій 

системі вищої освіти: погляд студентів і молодих вчених» (13-14 квітня 2017 р.), у 

якій брали участь 158 представників 17-ти ВНЗ з 9-ти міст України; впровадженні 



 

в навчальні процеси ХНАДУ та низки ВНЗ України протягом 2016-2017 рр. 

теоретичних положень одноосібної монографії здобувачки «Фундаменталізація 

математичної підготовки майбутніх фахівців технічного профілю у вищих 

навчальних закладах» (2016 р.); у навчальний процес ХНАДУ: авторських 

обов’язкових математичних курсів «Спеціальні розділи вищої математики» 

(другий освітній цикл), «Фундаментальна та прикладна математична підготовка» 

(третій освітній цикл); методичного супроводу створення фундаментальної 

основи змісту багатоступеневої математичної підготовки, в тому числі — 

навчально-методичних посібників: «Практикум з вищої математики. 

Невизначений інтеграл» (2011 р., у співавторстві), «Практикум з вищої 

математики. Визначений інтеграл та його застосування» (2011 р., у співавторстві), 

«Теорія числових рядів: смисловий, доказовий, практичний аспекти» (2017 р., 

одноосібний), «Теорія ймовірностей для професійно-математичної підготовки 

бакалаврів технічного профілю. Частина 1. Випадкові події» (2017 р., 

одноосібний); методичних підходів до формування креативного мислення 

майбутніх фахівців технічного профілю в процесі фундаменталізації базової 

математичної підготовки; системи креативної математичної підготовки студентів 

бакалаврату; діагностичного компоненту фундаменталізації багатоступеневої 

базової математичної підготовки. 

Впровадження результатів дисертаційного дослідження в навчальні процеси 

ВНЗ України засвідчено відповідними Актами: Харківського національного 

автомобільно-дорожнього університету (Акт № 07/60 від 13.01.2018 р.), 

Бердянського державного педагогічного університету (Акт № 57-21/94 від 

23.01.2018 р.), Національного університету цивільного захисту України  

(м. Харків, Акт № 09/3866 від 29.12.2017 р.), Сумського державного педагогічного 

університету імені А. С. Макаренка (Акт № 150 від 12.01.2018 р.), Харківського 

національного університету будівництва та архітектури (Акт № 07/62 від 

12.01.2018 р.), Української інженерно-педагогічної академії (м. Харків) (Акт  

№ 106-04-05 від 15.01.2018 р.). 

Матеріали дослідження можуть бути використані адміністрацією та 



 

викладачами ВНЗ для вдосконалення процесу професійної технічної підготовки 

майбутніх фахівців, зокрема при розробці змісту та технології багатоступеневої 

креативної математичної підготовки в умовах інноваційної системи вищої 

технічної освіти (впровадження двоетапного інтегрованого процесу генералізації 

знань; спадкоємне здійснення  математичної підготовки в трьох циклах вищої 

освіти; використання змістового наповнення дублінських дескрипторів як 

загальних вимог до оцінювання результатів  математичної підготовки майбутніх 

фахівців тощо). 

У дисертації проаналізовано стан проблеми модернізації існуючої системи 

вищої технічної освіти. Розкрито  сутність компетентнісного підходу та його роль 

у забезпеченні її якості. Введено означення фундаменталізації професійної 

технічної підготовки майбутніх фахівців у ВНЗ та обґрунтовано її статус як 

основи методології  компетентнісного підходу у вищій технічній освіті.  

Запропоновано концепцію фундаменталізації математичної підготовки 

майбутніх фахівців у ВНЗ у загальному процесі фундаменталізації їх професійної 

технічної підготовки. Досліджено багатоступеневу математичну підготовку 

майбутніх фахівців технічного профілю у ВНЗ в системі неперервної освіти. 

Виокремлено два різновиди багатоступеневої математичної підготовки: базову і 

спеціальну. Розкрито зміст дублінських дескрипторів щодо результатів 

багатоступеневої математичної підготовки в трьох циклах вищої освіти та 

обґрунтовано сутність її спадкоємного здійснення.  Представлено структуру 

кластеру математичних компетенцій, що формується в процесі фундаменталізації 

багатоступеневої математичної підготовки майбутніх фахівців технічного 

профілю. Запропоновано визначення складових процесу формування 

математичної компетентності бакалаврів, магістрів і докторів філософії кластером 

математичних компетенцій.  

Досліджено фундаменталізацію багатоступеневої базовоі математичної 

підготовки в частині загальних вимог до її змісту. Сформульовано загальні 

характеристики щодо сутності інваріантної та варіативної складових базової 

математичної підготовки, проаналізовано їхнє змістове наповнення в трьох 



 

циклах вищої освіти. Представлено систему дидактичних принципів 

фундаменталізації, що включає основоположні принципи (цілісності, 

спадкоємності, генералізації знань, науковості, формування креативного 

мислення, професійної спрямованості, гуманітаризації навчання) та їхні 

структурні компоненти.  Звернуто увагу на трансформації у сфері когнітивних 

процесів особистостей, обумовлені впливом широкого розповсюдження в 

сучасному суспільстві інформаційно-комунікаційних технологій. Запропоновано 

здійснення фундаменталізації з урахуванням сутності вказаних трансформацій.  

Розроблено методичний супровід створення фундаментальної основи змісту 

багатоступеневої базової математичної підготовки, представлено її діагностичний 

компонент. Обґрунтовано методичні підходи до формування креативного 

мислення майбутніх фахівців у процесі фундаменталізації. Виконано поетапне 

впровадження в навчальні процеси ВНЗ результатів дисертаційного дослідження, 

за підсумками якого статистично обґрунтовано ефективність концепції 

фундаменталізації математичної підготовки майбутніх фахівців технічного 

профілю у ВНЗ. 

Проведене дисертаційне дослідження не вичерпує всіх аспектів зазначеної 

проблеми. Отримані теоретичні й практичні результати становлять основу для 

подальшого її вивчення в частині визначення узагальнених рівнів сформованості 

математичних компетенцій у кожному з трьох освітніх циклів та створення 

відповідного діагностичного інструментарію, обгрунтування дидактичних 

підходів, що відповідають особливостям когнітивних процесів особистостей у 

сучасному інформаційному суспільстві, подальшої розробки методичного 

супроводу фундаменталізації математичної підготовки майбутніх фахівців 

технічного профілю у ВНЗ. 

Ключові слова: фундаменталізація, професійна технічна підготовка, базова 

математична підготовка, спеціальна  математична підготовка, багатоступенева 

математична підготовка,  дидактичний принцип, генералізація знань, креативне 

мислення, цикл вищої освіти, компетенція, компетентність, компетентнісний 

підхід. 
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SUMMARY 

 

Yarkho T. O. Theoretical and methodological basics of the fundamentalization of 

mathematical preparation of the future specialists of a technical profile at higher 

educational establishments. – Qualification scientific work on the rights of 

manuscript.  

Thesis for a degree of Doctor of Pedagogical Sciences, speciality 13.00.04 – 

Theory and Methodics of Professional Education. – Kharkiv National Automobile and 

Highway University, Ministry of Education of Ukraine. H. S. Skovoroda Kharkiv 

National Pedagogical University, Kharkiv, 2017. 

The thesis presents the solution to a new problem of fundamentalization of a 

multi-tier mathematical preparation of the future specialists of a technical profile in the 

overall process of fundamentalization of professional technical preparation at a higher 

eduational establishment in both theoretical-methodological and practical aspects. 

Scientific novelty and theoretical significance of the obtained results lie in the 

fact that the author for the first time: has introduced the definition of the 

fundamentalization of professional technical preparation of the future specialists at a 

higher educational establishment as a two-stage integrated process of generalization of 

knowledge; fundamentalization of mathematical preparation of the future specialists of 

a technical profile in the overall process of the fundamentalization of professional 

technical preparation; integrity and succession: the basic mathematical preparation, the 

complex of the basic and special varieties of mathematical preparation in the context of 

exercising a multi-tier mathematical preparation of the future specialists at a higher 

educational establishment; the author has identified and theoretically grounded the 

essence of the status of the fundamentalization of professional technical preparation of 

the future specialists at a higher educational establishment under the conditions of the 

competence-based approach in higher technical education; the fundamentalization of 

mathematical preparation of the future specialists of a technical profile; the multi-tier 

mathematical preparation of the future specialists in the system of continuous education; 

the successive exercising of varieties of a multi-tier mathematical preparation of the 



 

future specialists of a technical profile under the conditions of fundamentalization; 

general requirements for the content of a multi-tier basic mathematical preparation of 

the future specialists under the conditions of fundamentalization; the system of the 

didactic principles of the fundamentalization of a multi-tier basic mathematical 

preparation of the future specialists of a technical profile; the author has exposed the 

essence of Dublin descriptors as for the results of a multi-tier mathematical preparation 

of the future specialists of a technical profile under the conditions of its 

fundamentalization; the invariant and varying constituents of the basic mathematical 

preparation in the three cycles of higher education; has suggested the structure of the 

cluster of mathematical competencies that is formed in the process of the 

fundamentalization of a multi-tier mathematical preparation of the future specialists at a 

higher educational establishment; the author has defined the constituents of the process 

of forming the mathematical competence of Bachelors, Masters and Doctors of 

Philosophy in the system of a multi-tier professional technical preparation by a cluster 

of mathematical competencies; has established psychological-pedagogical particularities 

of the fundamentalization of the basic mathematical preparation of the future specialists 

of a technical profile under the conditions of information-based society; the author has 

specified: the understanding of modern requirements for the quality of higher technical 

education relying on the results of the analysis of the problem of its modernization, the 

essence of the problem of modernization of higher technical education, the essence of 

the notions: “competency”, “competence”, “mathematical competency”, “professional-

mathematical competency”, “comprehensive-scientific mathematical competencies”, 

“basic mathematical preparation”, “special mathematical preparation”, 

“humanitarization of education”, “creativity”; the author has further developed and 

specified the ideas about modern requirements for the quality of higher technical 

education and the essence of the problem of its modernization; the conceptual-

terminological basis of the competence-oriented education (that includes the notions of 

mathematical competence and the stages of its formation, the definition and 

classification of mathematical competencies); the interpretation of the notions of: 

fundamentalization of higher technical education (fundamentalization of professional 



 

technical preparation of the future specialists at  higher educational establishments), 

fndamentalization of higher mathematical education (fundamentalization of 

mathematical preparation of the future specialists of a technical profile), creativity; 

structuring the principles of didactics as for modern mathematical preparation; the 

analysis of the didactic problems as for the specifics of cognitive processes of 

personalities in modern information-based society.  

Practical significance of the research results lies in resulting its theoretical 

statements and conclusions in the specific recommendations as for the organization and 

realization of the fundamentalization of professional technical preparation of the future 

specialists at a higher educational establishment, more specifically, the 

fundamentalization of a multi-tier mathematical preparation, which was reflected in: the 

participation of the Applicant for a Doctoral degree as a developer and a coordinator of 

the Target programme of improving physical-mathematical preparation at the university 

(2009-2010), the Target programme of improving fundamental preparation at university 

(2010-2015), the Comprehensive programme of fundamentalization of professional 

technical preparation at university (2016-2017, in the framework of an experiment) 

implemented in the educational process of Kharkiv National Automobile and Highway 

University; organizing and hosting by the Сhair of Higher Mathematics headed by the 

Applicant the inter-academic scientific-methodological conference “The Development 

of the creative potential of students while teaching fundamental disciplines at a 

technical higher educational establishment under the conditions of the world integration 

of science and education” (26-28 November 2009) according to the plan of the Ministry 

of Education and Science of Ukraine, in which 150 representatives of 23 higher 

educational establishments of Ukraine took place, as well as those from the Department 

of Higher Education of the Ministry of Education and Science of Ukraine (Kyiv), the 

Main Department of Education and Science of Kharkiv State Administration, The 

Department of Education and Science of Vinnytsia State Administration (Vinnytsia); 

the International scientific-methodological conference “Problems of modernization of 

the content and organization of education on the basics of competence-based approach” 

(27-28 November 2014), in which 153 representatives from 9 countries of the world 



 

(the general quantity of educational establishments – 45), from 14 cities of Ukraine (the 

quantity of educational establishments – 30) took part; the All-Ukrainian scientific-

practical conference “Actual aspects of mathematical preparation at modern higher 

educational establishments: students’ and young scientists’ outlook” (14-15 April 

2016), in which 106 representatives from 15 higher educational establishments from 10 

cities of Ukraine took part; the All-Ukrainian scientific-practical conference 

“Mathematical preparation in a multi-tier system of higher education: students’ and 

young scientists’ outlook” (13-14 April 2017), in which 158 representatives from 17 

higher educational establishments from 9 cities of Ukraine took part; the 

implementation of the theoretical statements of the Applicant’s sole-authorship 

monograph “Fundamentalization of mathematical preparation of the future specialists of 

a technical profile at higher educational establishments” (2016) into the educational 

processes of Kharkiv National Automobile and Highway University and of a number of 

educational establishments of Ukraine during 2016-2017; the implementation into the 

educational process of Kharkiv National Automobile and Highway University of the 

author’s compulsory mathematical courses “Special branches of higher mathematics” 

(second educational cycle), “Fundamental and applied mathematical preparation” (third 

educational cycle); the methodological support of creating a fundamental basis of the 

content of a multi-tier mathematical preparation, including guidance manuals: “Practical 

Teaching Guide in Higher Mathematics. Indefinite Integral” (2011, in co-authorship), 

“Teaching Practical Guide in Higher Mathematics. Definite integral and its application” 

(2011, in co-authorship), “The Theory of Numerical Series: content, proof, practical 

aspects” (2017 – sole authorship), “The Theory of Probability for Professional-

mathematical Preparation of Bachelors of a Technical Profile. Part 1. Random events” 

(2017, sole authorship); methodological approaches to the formation of creative 

thinking of the future specialists of a technical profile in the process of 

fundamentalization of the basic mathematical preparation; the system of creative 

mathematical preparation of Bachelor-students; the diagnostic component of 

fundamentalization of a multi-tier basic mathematical preparation. 



 

The implementation of thesis research results into the educational processes of 

higher educational establishments of Ukraine is certified by the respective Acts of:  

Kharkiv National Automobile and Highway University (Act # 07/60 of 13.01.2018), 

Berdyansk State Pedagogical University (Act # 57-21/94 of 23.01.2018), The Natioanl 

University of Civil Defence of Ukraine (Kharkiv, Act # 09/3866 of 29.12.2017), Sumy 

State A.S. Makarenko Pedagogical University (Act # 150 of 12.01.2018), Kharkiv 

National University of Construction and Architecture (Act # 07/62 of 12.01.2018), 

Ukrainian Engineering Pedagogics Academy (Kharkiv) (Act # 106-04-05 of 

15.01.2018). 

The materials of the research can be used by the administration and the teaching 

staff of higher educational establishments to improve the process of professional 

technical preparation of the future specialists, more specifically, while working out the 

content and technology of a multi-tier creative mathematical preparation under the 

conditions of the innovative system of higher technical education (the implementation 

of a two-stage integrated process of the generalization of knowledge; successive 

exercising of mathematical preparation in the three cycles of higher education; the use 

of the content filling of Dublin descriptors as the general requirements for the 

evaluation of the results of the mathematical preparation of the future specialists, etc.). 

The condition of the problem of modernization of the existing system of higher 

technical education has been analyzed in the thesis. The essence of the competence-

based approach and its role in providing education quality has been exposed. The 

definition of the fundamentalization of professional technical preparation of the future 

specialists at a higher educational establishment has been introduced and its status as the 

basis of the methodology of the competence-based approach in higher technical 

education has been grounded. 

The concept of the fundamentalization of mathematical preparation of the future 

specialists at a higher educational establishment in the overall process of the 

fundamentalization of their professional technical education has been suggested. The 

multi-tier mathematical preparation of the future specialists of a technical profile at a 

higher educational establishment in the system of continuous education has been 



 

researched. The two varieties of the multi-tier mathematical preparation: the basic and 

the special one have been established. The content of Dublin descriptors as for the 

results of a multi-tier mathematical preparation in the three cycles of higher education 

has been exposed and the essence of its successive realization has been grounded. The 

structure of the cluster of mathematical competencies that is formed in the process of 

fundamentalization of a multi-tier mathematical preparation of the future specialists of a 

technical profile has been presented. The definition of the constituents of the process of 

forming the mathematical competence of Bachelors, Masters and Doctors of Philosophy 

by the cluster of mathematical competencies has been suggested.  

The fundamentalization of a multi-tier basic mathematical preparation in the part 

of the general requirements for its content has been researched. The general 

characteristics as for the essence of the invariant and varying constituents of the basic 

mathematical preparation have been formulated, their content filling in the three cycles 

of higher education has been analyzed.   

The system of the didactic principles of fundamentalization that includes the 

basic principles (those of integrity, succession, generalization of knowledge, scientific 

character, creative thinking formation, professional orientation, humanitarization of 

knowledge) and their structural components. The transformations in the domain of the 

cognitive processes of personalities, caused by the influence of the wide spreading of 

information-communication technologies in modern society, have been focused. The 

realization of the fundamentalization that takes into account the indicated 

transformations has been suggested.    

The methodological support for the creation of the fundamental basics of the 

content of a multi-tier basic mathematical preparation has been worked out, its 

diagnostic component has been presented. Methodological approaches to the formation 

of creative thinking of the future specialists in the process of fundamentalization have 

been grounded. The stage-by-stage implementation into the educational processes at 

higher educational establishments of the results of the thesis research has been 

performed, relying on the results of which the efficiency of the concept of 



 

fundamentalization of mathematical preparation of the future specialists of a technical 

profile at a higher educational establishment has been statistically grounded. 

The performed thesis research does not exhaust all the aspects of the indicated 

problem. The received theoretical and practical results represent the basics for its further 

studying in the part of defining the generalized levels of the well-formedness of 

mathematical competencies in each of the three educational cycles and creating the 

respective diagnostic apparatus, grounding the didactic approaches that correspond to 

the particularities of cognitive processes of personalities in modern information-based 

society, further developing the methodological support of fundamentalization of 

mathematical preparation of the future specialists of a technical profile at a higher 

educational establishment.  

Key words: fundamentalization, professional technical preparation, basic 

mathematical preparation, special mathematical preparation, multi-step mathematical 

preparation, didactic principle, generalization of knowledge, creative thinking, cycle of 

higher education, competency, competence, competence-based approach. 
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ВСТУП 

Актуальність дослідження. Сучасний етап соціально-економічного 

розвитку світової спільноти характеризується динамічними змінами у 

професійному середовищі, внаслідок чого спеціальні знання фахівців швидко 

втрачають свою значущість. Ці обставини висувають нові вимоги до якості 

підготовки фахівців, яка має забезпечити їх професійну мобільність, готовність до 

адаптації та саморозвитку. 

У вітчизняній вищій технічній освіті здатність майбутніх фахівців 

ефективно працювати протягом усього трудового життя традиційно 

забезпечувалася за рахунок екстенсивного характеру навчання з достатньо 

високим ступенем надлишковості. В умовах сучасного постіндустріального 

суспільства, в якому відбуваються стрімкі зміни технологій, виникають 

принципово нові складні технічні проблеми, таку підготовку майбутніх фахівців 

технічного профілю у вищому навчальному закладі (ВНЗ) не дозволяють нові 

економічні умови, багатоступенева система вищої освіти, інформаційні 

перевантаження. Виникає необхідність модернізації існуючої системи вищої 

технічної освіти у напрямі створення інноваційної системи, в рамках якої кожний 

майбутній фахівець має можливість отримати певний обсяг необхідних знань під 

час навчання, а також набуває креативні здатності  до самостійного опанування 

нових знань і навіть до зміни сфери професійної діяльності в потрібний момент 

трудового життя.  

Державну стратегію модернізації вищої освіти, а також нові вимоги до 

якості підготовки майбутніх фахівців у ВНЗ, відображено в «Положенні про 

дослідницький університет», затвердженому Постановою Кабінету Міністрів 

України (№ 163, 2010 р.), «Стратегії державної кадрової політики на 2012-2020 

роки» (№ 45, 2012 р.), Указі Президента України (№ 334, 2013 р.) «Національна 

стратегія розвитку освіти України на період до 2021 року», новому Законі України 

«Про вищу освіту» (2014 р.). Зокрема, в Національній стратегії розвитку освіти в 

Україні, розробленій у зв’язку з необхідністю кардинальних змін, спрямованих на 

підвищення її якості і конкурентоспроможності в нових економічних і 
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соціокультурних умовах, прискорення інтеграції України в міжнародний освітній 

простір, одним із основних стратегічних напрямів розвитку освіти  названо 

модернізацію її змісту та організації  на засадах компетентнісного підходу.  

Глобальним тенденціям розвитку сучасної вищої освіти (вищої технічної 

освіти), новим вимогам до її якості та модернізації у контексті світового досвіду 

присвячена значна кількість наукових робіт вітчизняних (В. Андрущенко, 

Я. Балюбаш, І. Гавриш, С. Гончаренко, В. Гриньова, М. Гриньова, О. Дубасенюк, 

В. Євдокимов, Л. Зеленська, С.  Золотухіна, І. Зязюн, О. Іонова, Л. Кайдалова, 

В. Кремень, О. Левчишена, В. Луговий, С. Мартиненко, Г. Мешко, Н. Ничкало, 

О. Орданська, О. Попова, І. Прокопенко, О. Романовський, А. Туренко, 

Т. Фініков, В. Шинкарук, Л. Штефан, В. Яблонський) і зарубіжних (В. Байденко, 

Д. Валехов, В. Дегтерев, Ж. Делор, В. Жураковський, І. Федоров, М. Читалін, 

B. Amadei, G. Bugliarello, K. McCormick та інші) вчених. У працях цих науковців 

підкреслюється провідна роль вищої освіти у забезпеченні підготовки суб’єктів 

соціальної дії для розв’язання глобальних завдань, які стоять перед людством. 

Учені вважають, що, відповідаючи на вимоги часу стосовно якості національної 

технічної освіти, сучасні виші мають здійснювати підготовку майбутніх фахівців 

технічного профілю, здатних розв’язувати традиційні і нетрадиційні складні 

технічні задачі, системно і самостійно мислити, володіти сучасними 

інформаційними технологіями, проявляти взаєморозуміння у комунікаціях та 

стосунках, толерантність у розв’язанні конфліктних ситуацій. У цьому відношенні 

зростає значення фундаментальної основи професійної технічної підготовки у 

ВНЗ, а також її гуманітарної складової. 

Як відомо, на сьогоднішній день у педагогічній теорії ще не склалося  

єдиного розуміння щодо сутності компетентнісного підходу (так, як і його 

основоположних понять – компетенції і компетентності). Про це свідчать 

дослідження українських (М. Васильєва, В. Гриньова, О. Гулай, І. Драч, 

О. Дубасенюк, В. Євдокимов, О. Заболоцька, Є. Кміта, Л. Овсієнко, О. Пометун, 

О. Романовський, О. Савченко, С. Ткачук, О. Шапран, Л. Штефан, В. Ягупов) і 

зарубіжних  (Б. Авво, Е. Алісултанова, Р. Барнетт, О. Бермус, В. Болотов, 
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Н. Гончарова, Є. Гухемухов, А. Звездова, І. Зимня, Г. Ібрагімов, А. Касаткіна, 

О. Лебедєв, Г. Матушанський, Г. Мединцева, О. Налиткина, Г. Селевко, 

Є. Симанюк, Ю. Татур, А. Хуторськой та інші) учених. Науковці вважають 

найважливішою стратегією компетентнісного підходу фундаменталізацію освіти. 

Адже фундаменталізація освіти як процес, що полягає у зміщенні пріоритетів у 

бік загальнозначущих, універсальних досягнень науки, покликана забезпечити 

випереджувальний характер освіти, завдяки якому з’являється можливість 

широкої, різнобічної підготовки майбутніх фахівців, формування здатностей до 

саморозвитку і самовдосконалення протягом усього трудового життя. 

Значна кількість дослідників проблеми модернізації сучасної вищої 

технічної освіти найважливішим чинником забезпечення її якості вважає 

фундаменталізацію освіти (Р. Акофф, С. Баляєва, С Білевич, А. Вербицький, 

І. Гладкий, В. Гриншкун, В. Євдокимов, С.  Казанцев, В. Кузнецов, І. Левченко, 

В. Лозовський, Є. Нагорний, І.  Прокопенко, С. Семериков, В.  Сидоренко, 

А. Субетто, А. Суханов, А. Туренко, М. Читалін, Ю. Шихов, Л. Штефан та інші). 

Загальною характеристикою концепцій, представлених цими вченими, є 

спрямованість навчання на досягнення глибинних, сутнісних основ і зв’язків між 

різноманітними процесами, проголошення створення такої системи освіти, в якій 

пріоритетом є не вузькоспеціалізовані знання, а основні, методологічно важливі, 

що сприяють комплексному пізнанню сучасного світу. Частину наукових праць 

дослідників фундаменталізації вищої технічної освіти присвячено сучасним 

питанням математичної освіти як основи вищої технічної освіти. 

Фундаменталізація математичної освіти, проблеми її якості та новітні підходи до 

математичної підготовки майбутніх фахівців технічного профілю у ВНЗ, 

реалізація креативної та гуманістичної функцій математичної підготовки знайшли 

відображення у працях таких учених, як І. Акуленко, В. Арнольд, С. Бутакова, 

Н. Вагіна, Н. Виленкін, Н. Газизова, В. Герасимчук, Б. Гнеденко, О. Дубініна, 

Г. Дутка, Т.  Ємельянова, А. Колмогоров, В. Кондратьєв, Т. Крилова, Л. Кудрявцев, 

О. Кучерук, Н. Лосєва, А. Мишкіс, Л. Нічуговська, А. Ольнєва, В. Петрук, 
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Є. Плотнікова,  М. Попов, В. Садовничий, Н. Самарук, О. Семеніхіна, Ю. Триус, 

В. Шершнева та інші.  

З перших років розбудови національної системи освіти України в 

програмних і нормативних документах активно наголошується на актуальності 

концепції неперервної освіти, яку визнано головною конструкцією для 

нововведень і реформ освіти у всіх країнах світу. ЮНЕСКО розроблено основні 

напрями неперервної освіти, які остаточно об’єднано в єдину концепцію 

«навчання впродовж усього життя» (lifelong learning). Сутність феномену 

неперервної освіти, загальнотеоретичні питання щодо вдосконалення її різних 

складових досліджували вітчизняні (В. Андрущенко, М. Бирка, С. Гончаренко, 

В. Євдокимов, В. Кремень, Н. Ничкало, Л. Сігаєва, І. Прокопенко) і зарубіжні 

(В. Векслер, О. Владиславлєв, Б. Гершунський, Л. Голуб, Р. Дейв, Ф. Джессуп, 

Т. Мангер, В. Матросов, О. Новиков, Х. Фриз та інші) вчені. 

На етапі становлення національної освітньої системи здійснено перехід від 

одноступеневої до багатоступеневої (багаторівневої) системи вищої освіти. За 

новим Законом України «Про вищу освіту» (2014 р.), у ВНЗ III–IV рівнів 

акредитації вища освіта здобувається за трьома циклами (рівнями), яким 

відповідають ступені бакалавра, магістра і доктора філософії. Отже, актуальності 

набуває проблема побудови національної багатоступеневої  вищої технічної 

освіти. 

Аналіз результатів наукових досліджень з модернізації вищої технічної 

освіти в Україні на засадах компетентнісного підходу, з фундаменталізації 

професійної технічної підготовки майбутніх фахівців у ВНЗ, зокрема, з 

фундаменталізації їхньої математичної підготовки в умовах багатоступеневої 

вищої технічної освіти свідчить про існування низки суперечностей, що 

актуалізують необхідність дослідження зазначених проблем: 

1. На рівні концептуалізації сучасної вищої технічної освіти між: 

‒ новими вимогами до якості підготовки майбутніх фахівців технічного 

профілю  на засадах компетентнісного підходу в сучасній вищій освіті і 

недосконалістю існуючої системи  підготовки майбутніх фахівців; 
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‒ необхідністю впровадження в навчальний процес ВНЗ заходів 

фундаменталізації професійної технічної підготовки фахівців і неповною 

обґрунтованістю теоретичних та організаційних засад зазначеної 

фундаменталізації; 

2. На рівні визначення мети і завдань математичної підготовки майбутніх 

фахівців технічного профілю між: 

‒ сучасними вимогами до математичної підготовки майбутніх фахівців у 

ВНЗ як основи їх інноваційної широкопрофільної професійної технічної освіти і 

обмеженістю можливостей традиційної системи навчання математиці; 

‒ потребою впровадження в навчальний процес ВНЗ заходів 

фундаменталізації математичної підготовки (як підгрунтя фундаменталізації 

професійної технічної підготовки) і недостатньою дослідженістю її теоретичних 

основ; 

‒ необхідністю здійснення фундаменталізації математичної підготовки в 

умовах багатоступеневої вищої освіти і відсутністю методології багатоступеневої 

математичної підготовки; 

‒ потребою визначення складових процесу формування математичної 

компетентності бакалаврів, магістрів і докторів філософії в системі 

багатоступеневої професійної технічної підготовки та недосконалістю відповідних 

теоретичних розробок. 

3. На рівні змісту та технологій математичної підготовки майбутніх 

фахівців технічного профілю між: 

‒ потребою у визначенні загальних вимог до змісту багатоступеневої 

базової математичної підготовки в умовах її фундаменталізації та відсутністю 

відповідних сукупних наукових результатів; 

‒ актуальністю створення дидактичної основи фундаменталізації 

багатоступеневої математичної підготовки та недостатнім рівнем системності 

відомих наукових досліджень; 

‒ необхідністю розробки методичного супроводу щодо фундаментальної 

основи змісту багатоступеневої базової математичної підготовки та методичних 
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підходів до формування креативного мислення тих, хто навчається, і 

недосконалістю наявних методичних засад фундаменталізації математичної 

підготовки. 

Отже, актуальність проблеми фундаменталізації математичної підготовки 

майбутніх фахівців технічного профілю у ВНЗ, недостатній рівень теоретичної та 

практичної розробленості зазначеної проблеми, необхідність усунення наведених 

вище суперечностей зумовили вибір теми дисертаційного дослідження: 

«Теоретичні і методичні основи фундаменталізації математичної підготовки 

майбутніх фахівців технічного профілю у вищих навчальних закладах». 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Тема дисертації є складовою частиною Цільової програми удосконалення 

фізико-математичної підготовки в університеті на період до 2013 року (відповідно 

до Плану МОН щодо поліпшення якості фізико-математичної освіти, лист від 

05.12.08 р., № 1/9–787), затвердженою Вченою радою Харківського національного 

автомобільно-дорожнього університету (ХНАДУ) (протокол № 7 від 27 лютого 

2009 р.), Цільової програми удосконалення фундаментальної підготовки в 

університеті на період до 2013 року (узагальненої Цільової програми 

удосконалення фізико-математичної підготовки в університеті на період до 2013 

року, доопрацьованої у відповідності з Рішенням ректорату ХНАДУ від 27 грудня 

2010 р.), Комплексної програми фундаменталізації професійної технічної 

підготовки в університеті (рекомендованої до експериментального впровадження 

в навчальний процес ХНАДУ в період з 01.01.2016 р. до 31.12.2017 р. Рішенням 

Методичної ради ХНАДУ від 13.01.2016 р., протокол № 3). 

Тему дисертаційного дослідження затверджено Вченою радою Харківського 

національного автомобільно-дорожнього університету (протокол № 5/1165 від  

25 січня 2013 р.) та узгоджено рішенням бюро Міжвідомчої ради з координації 

наукових досліджень з педагогічних і психологічних наук в Україні  (протокол 

№ 6 від 29 вересня 2015 р.). 

Мета дослідження полягає у визначенні, обґрунтуванні та поетапному 

впровадженні в навчальний процес ВНЗ теоретичних і методичних основ 
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фундаменталізації математичної підготовки майбутніх фахівців технічного 

профілю в умовах багатоступеневої вищої освіти. 

Відповідно до мети сформульовано такі завдання дослідження: 

1. Охарактеризувати сучасні вимоги до якості вищої технічної освіти та суть 

проблеми її модернізації. Розкрити сутність компетентнісного підходу та його 

роль у забезпеченні якості сучасної вищої технічної освіти. 

2. Визначити і розкрити сутність фундаменталізації професійної технічної 

підготовки майбутніх фахівців у ВНЗ та її статусу в умовах компетентнісного 

підходу у вищій технічній освіті. 

3. Визначити й теоретично обґрунтувати сутність фундаменталізації 

математичної підготовки майбутніх фахівців технічного профілю у загальному 

процесі фундаменталізації їх професійної технічної підготовки. 

4.  Запропонувати ідеологію багатоступеневої математичної підготовки 

майбутніх фахівців технічного профілю в умовах її фундаменталізації та 

визначення складових процесу формування математичної компетентності 

бакалаврів, магістрів і докторів філософії в системі багатоступеневої професійної 

технічної підготовки. 

5. Обґрунтувати загальні вимоги до змісту багатоступеневої базової 

математичної підготовки майбутніх фахівців технічного профілю в умовах її  

фундаменталізації. 

6.  Запропонувати систему основних дидактичних принципів  

фундаменталізації багатоступеневої базової математичної підготовки майбутніх 

фахівців технічного профілю у ВНЗ. Виявити психолого-педагогічні особливості 

фундаменталізації базової математичної підготовки в умовах інформаційного 

суспільства. 

7. Розробити методичний супровід створення фундаментальної основи 

змісту багатоступеневої базової математичної підготовки, обґрунтувати методичні 

підходи до формування креативного мислення майбутніх фахівців технічного 

профілю в умовах фундаменталізації, представити діагностичний компонент 

фундаменталізації багатоступеневої базової математичної підготовки. 
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8. Здійснити експериментальну роботу з поетапного впровадження в 

навчальний процес ВНЗ результатів наукового дослідження та проаналізувати їх 

ефективність. 

Об’єкт дослідження – процес професійної технічної підготовки майбутніх 

фахівців у вищих навчальних закладах. 

Предмет дослідження – фундаменталізація багатоступеневої математичної 

підготовки майбутніх фахівців технічного профілю в загальному процесі 

фундаменталізації професійної технічної підготовки. 

Провідною ідеєю концепції дослідження є розуміння фундаменталізації 

багатоступеневої математичної підготовки майбутніх фахівців технічного профілю 

у ВНЗ як підгрунтя  фундаменталізації їхньої професійної технічної підготовки та 

одного з визначальних чинників забезпечення якісної широкопрофільної освіти, 

що гарантує конструктивність, адаптивність, професійну мобільність фахівців 

протягом усього трудового життя. 

Концепція дослідження. Дослідження проблеми фундаменталізації вищої 

(вищої технічної) освіти у запропонованих відомими науковцями форматах 

супроводжуються необхідністю вирішення проблеми знаходження оптимального 

співвідношення фундаментальної й професійної спрямованості навчання. У цьому 

зв’язку плідною представляється підтримка ідеї стосовно об’єднання 

фундаменталізації та професіоналізації освіти в єдиний процес багаторівневої 

фундаменталізації змісту професійної освіти. Принципове коригування та 

подальший розвиток зазначеної ідеї приводять до впровадження в професійну 

технічну підготовку майбутніх фахівців у ВНЗ двоетапного процесу генералізації 

знань, що здійснюється під керівництвом профільної складової професійної 

технічної підготовки. Математична підготовка майбутніх фахівців технічного 

профілю у ВНЗ складає основу їх професійної технічної підготовки. Пропонується 

дослідження фундаменталізації математичної підготовки майбутніх фахівців у 

загальному процесі фундаменталізації  професійної технічної підготовки. 

Неперервна освіта, яку оголошено провідною конструкцією світових 

освітніх реформ, передбачає розуміння освіти як цілісної системи, що включає в 
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себе всі види навчання. Вища освіта, вища технічна освіта є її найважливішими 

складовими. У вирішенні проблеми побудови національної багатоступеневої 

вищої технічної освіти актуальності набуває, зокрема, створення ідеології 

багатоступеневої математичної підготовки майбутніх фахівців технічного профілю 

в умовах її фундаменталізації. Представляється першочерговим: трактування 

системоутворювальних чинників неперервної освіти (цілісності й спадкоємності) 

стосовно багатоступеневої математичної підготовки в процесі її 

фундаменталізації; визначення та обґрунтування: результатів математичної 

підготовки майбутніх фахівців технічного профілю в межах кожного з трьох 

освітніх циклів, складових процесу формування математичної компетентності 

бакалаврів, магістрів і докторів філософії в системі їх багатоступеневої 

професійної технічної підготовки, змістового наповнення базової математичної 

підготовки в трьох циклах вищої освіти; виконання аналізу стосовно 

дидактичного аспекту фундаменталізації багатоступеневої математичної 

підготовки з урахуванням психолого-педагогічних особливостей опанування 

математичних знань в умовах інформаційного суспільства; визначення та 

обґрунтування методичних засад фундаменталізації багатоступеневої 

математичної підготовки майбутніх фахівців технічного профілю. 

Концепція дослідження включає три взаємопов’язані концепти, що 

сприяють реалізації провідної ідеї дослідження. 

Методологічний концепт містить фундаментальні філософські положення 

діалектики пізнання, взаємозв’язку наукового світогляду і теорії освіти, 

філософські проблеми математики, її зв’язок з іншими галузями людської 

діяльності, місце у системі наук, внутрішню структуру, співвідношення «чистої» і 

прикладної математики, методи досліджень, психолого-педагогічні ідеї, які 

відображають взаємодію загальнонаукових і конкретнонаукових підходів щодо 

вирішення проблем сучасної математичної підготовки майбутніх фахівців 

технічного профілю в процесі фундаменталізації професійної технічної 

підготовки в умовах багатоступеневої вищої освіти. 

Теоретичний концепт визначає систему наукових ідей, концепцій, вихідних 
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категорій, теорій, положень, оцінок, без яких неможливе розуміння сутності 

досліджуваної проблеми, а саме: 

 інноваційні ідеї модернізації вищої (вищої технічної) освіти 

(В. Андрущенко, В. Євдокимов, В. Луговий, І. Прокопенко, О. Романовський, 

А. Туренко, Л. Штефан та інші); 

 грунтовні питання теорії компетентнісно-орієнтованого навчання 

(В. Гриньова, І. Драч, В. Євдокимов, О. Романовський, Л. Штефан, В. Ягупов та 

інші); 

 концептуальні положення фундаменталізації вищої (вищої технічної) 

освіти (І. Гладкий, В. Євдокимов, І. Зязюн, І. Прокопенко, А. Туренко, М. Читалін 

та інші); 

 сутність феномену неперервної освіти (В. Андрущенко, 

О. Владиславлєв, Р. Дейв, В. Євдокимов, І. Зязюн, В. Кремень, Н. Ничкало, 

І. Прокопенко та інші); 

 концептуальні основи особистісно-орієнтованого навчання 

(О. Бондаревська, В. Євдокимов, І.  Прокопенко, В. Серіков, І. Якиманська та 

інші); 

 сутність, природу і чинники креативності (О. Антонова, О. Гетманська, 

Дж. Гілфорд, О. Дубініна, В  Євдокимов, Н. Лосєва, А. Маслоу, Є. Торренс та 

інші); 

 проблеми фундаменталізації математичної освіти та новітні підходи до 

математичної підготовки майбутніх фахівців технічного профілю (Н. Вагіна, 

Г. Дутка, О. Дубініна, В. Євдокимов, Т. Ємельянова, Л. Кудрявцев, Н. Лосєва, 

А. Мишкіс та інші); 

 проблеми прикладної та професійної спрямованості математичної 

підготовки в технічних ВНЗ (Н. Вагіна, О. Дубініна, Є. Зубова, Н. Лосєва,                          

А. Мишкіс, В. Петрук, Г  Федяченко та інші). 

Технологічний концепт передбачає розробку програмно-змістового й 

навчально-методичного забезпечення теоретично обґрунтованої 
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фундаменталізації математичної підготовки майбутніх фахівців технічного 

профілю у ВНЗ. 

Загальна гіпотеза дослідження базується на припущенні, що 

впровадження в навчальний процес ВНЗ теоретично обґрунтованої та методично 

супроводженої фундаменталізації багатоступеневої математичної підготовки 

майбутніх фахівців технічного профілю, як підгрунтя фундаменталізації їхньої 

професійної технічної підготовки, забезпечить виконання нових вимог до рівня 

математичної компетентності майбутніх фахівців та створить передумови якісної 

технічної освіти. 

Загальну гіпотезу конкретизовано у наступних часткових припущеннях: 

‒ забезпечення нових вимог до якості сучасної вищої технічної освіти стає 

можливим на засадах компетентнісного підходу до його змісту і організації; 

‒ фундаменталізація професійної технічної підготовки, за введеним 

авторським означенням, може розглядатися як основа методології 

компетентнісного підходу у вищій технічній освіті та є важливим чинником 

гарантування її якості; 

‒ фундаменталізація математичної підготовки майбутніх фахівців 

технічного профілю як підгрунтя фундаменталізації професійної технічної 

підготовки у ВНЗ є інтегрованим процесом генералізації математичних знань, 

набуття здатностей їх творчого професійного застосування, формування 

креативного мислення, а також загального інтелектуального і морального 

розвитку особистості; 

‒ складові процесу формування математичної компетентності майбутніх 

фахівців технічного профілю визначаються кластером математичних компетенцій, 

здобутих у межах багатоступеневої математичної підготовки; 

‒ різновидами математичної підготовки у ВНЗ є базова і спеціальна 

підготовки; базова математична підготовка майбутніх фахівців технічного 

профілю в процесі її фундаменталізації включає інваріантну і варіативну складові; 

‒ система дидактичних принципів фундаменталізації базової математичної 

підготовки майбутніх фахівців технічного профілю у ВНЗ  містить основоположні 
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принципи: цілісності, спадкоємності, генералізації знань, науковості, формування 

креативного мислення, професійної спрямованості, гуманітаризації навчання; 

система має враховувати трансформації у сфері когнітивних процесів 

особистостей, обумовлені реаліями сучасного інформаційного суспільства; 

‒ першочерговими завданнями визначення та обґрунтування методичних 

засад фундаменталізації багатоступеневої базової математичної підготовки є 

розробка методичного супроводу створення фундаментальної основи її змісту, 

методичних підходів до формування креативного мислення майбутніх фахівців 

технічного профілю, представлення діагностичного компоненту 

фундаменталізації багатоступеневої базової математичної підготовки. 

Для вирішення поставлених завдань і перевірки гіпотези використовувалися 

методи дослідження:  

‒ теоретичні: міждисциплінарний аналіз і синтез інформації з проблеми 

дослідження, представленої у вітчизняних та зарубіжних наукових джерелах; 

порівняння, систематизація різних поглядів учених (філософів, фахівців з проблем 

освіти, фахівців технічних галузей, математиків, педагогів, психологів) на певні 

аспекти проблеми фундаменталізації: вищої технічної освіти, професійної 

технічної підготовки майбутніх фахівців, математичної підготовки майбутніх 

фахівців технічного профілю у ВНЗ; аналіз нормативної документації щодо 

педагогічного процесу у ВНЗ стосовно професійної підготовки майбутніх фахівців 

технічного профілю; аналіз понятійно-термінологічної основи освітньої 

проблематики, зокрема стосовно інноваційної математичної підготовки майбутніх 

фахівців технічного профілю; 

‒ емпіричні: психолого-педагогічне спостереження за процесом 

упровадження Цільових програм удосконалення фізико-математичної і 

фундаментальної підготовки в університеті, а також Комплексної програми 

фундаменталізації професійної технічної підготовки, зокрема, фундаменталізації 

багатоступеневої математичної підготовки; опитувально-діагностичні методи; 

педагогічний експеримент з виявлення ефективності концепції фундаменталізації 

професійної технічної підготовки майбутніх фахівців у ВНЗ, зокрема, їх 
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багатоступеневої базової математичної підготовки; 

‒ статистичні: графічне представлення даних експериментального 

дослідження у вигляді діаграм, гістограм та їх аналіз; критерій 𝜒2 Пірсона для 

перевірки гіпотези про відсутність відмінностей між двома емпіричними 

розподілами.  

Наукова новизна й теоретичне значення отриманих результатів 

дослідження полягає у тому, що вперше: 

‒ введено означення: фундаменталізації професійної технічної підготовки 

майбутніх фахівців у ВНЗ як двоетапного інтегрованого процесу генералізації 

знань; фундаменталізації математичної підготовки майбутніх фахівців технічного 

профілю в загальному процесі фундаменталізації професійної технічної 

підготовки; цілісності і спадкоємності: базової математичної підготовки, 

сукупності базової та спеціальної різновидів математичної підготовки в контексті 

здійснення багатоступеневої математичної підготовки майбутніх фахівців у ВНЗ;  

‒ визначено й теоретично обґрунтовано сутність статусу 

фундаменталізації професійної технічної підготовки майбутніх фахівців в умовах 

компетентнісного підходу у вищій технічній освіті; фундаменталізації 

математичної підготовки майбутніх фахівців технічного профілю; 

багатоступеневої математичної підготовки майбутніх фахівців у системі 

неперервної освіти; спадкоємного здійснення різновидів багатоступеневої 

математичної підготовки майбутніх фахівців технічного профілю в умовах 

фундаменталізації;  загальних вимог до змісту багатоступеневої базової 

математичної підготовки майбутніх фахівців в умовах фундаменталізації; системи 

дидактичних принципів фундаменталізації багатоступеневої базової математичної 

підготовки майбутніх фахівців технічного профілю; 

‒ розкрито зміст дублінських дескрипторів щодо результатів 

багатоступеневої математичної підготовки майбутніх фахівців технічного 

профілю в умовах її фундаменталізації; інваріантної та варіативної складових 

базової математичної підготовки в трьох циклах вищої освіти; 
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‒ запропоновано структуру кластеру математичних компетенцій, що 

формується в процесі фундаменталізації багатоступеневої математичної 

підготовки майбутніх фахівців у ВНЗ; визначення складових процесу формування 

математичної компетентності бакалаврів, магістрів і докторів філософії в системі 

багатоступеневої професійної технічної підготовки кластером математичних 

компетенцій; 

‒ виявлено психолого-педагогічні особливості фундаменталізації базової 

математичної підготовки майбутніх фахівців технічного профілю в умовах 

інформаційного суспільства; 

‒ уточнено розуміння сучасних вимог до якості вищої технічної освіти за 

результатами аналізу проблеми її модернізації; сутність проблеми модернізації 

вищої технічної освіти; суть понять: «компетенція», «компетентність», 

«математична компетенція», «професійно-математична компетенція», 

«загальнонаукові математичні компетенції», «базова математична підготовка», 

«спеціальна математична підготовка», «гуманітаризація освіти», «креативність»; 

‒ подальшого розвитку і конкретизації набули уявлення про сучасні 

вимоги до якості вищої технічної освіти та сутність проблеми її модернізації; 

понятійно-термінологічна основа компетентнісно-орієнтованого навчання (що 

включає поняття математичної компетентності та етапів її формування, означення 

і класифікацію математичних компетенцій); трактування понять: 

фундаменталізації вищої технічної освіти (фундаменталізації професійної 

технічної підготовки майбутніх фахівців у ВНЗ), фундаменталізації вищої 

математичної освіти (фундаменталізації математичної підготовки майбутніх 

фахівців технічного профілю), креативності; структурування принципів 

дидактики стосовно сучасної математичної підготовки; аналіз дидактичних 

проблем щодо специфіки когнітивних процесів особистостей у сучасному 

інформаційному суспільстві. 

Практичне значення отриманих результатів дослідження полягає в 

доведенні теоретичних положень і висновків дослідження до конкретних 

рекомендацій стосовно організації та здійснення фундаменталізації професійної 
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технічної підготовки майбутніх фахівців у ВНЗ, зокрема, фундаменталізації 

багатоступеневої математичної підготовки, що знайшло відображення: 

‒ в участі здобувачки в якості розробника та координатора впроваджених 

у навчальний процес  ХНАДУ: Цільової програми удосконалення фізико-

математичної підготовки в університеті (2009-2010 рр.), Цільової програми 

удосконалення фундаментальної підготовки в університеті (2010-2015 рр.), 

Комплексної програми фундаменталізації професійної технічної підготовки в 

університеті (2016-2017 рр. у рамках експерименту);  

‒ організації та проведенні за планом МОН кафедрою вищої математики 

ХНАДУ, яку очолює здобувачка, міжвузівської науково-методичної конференції 

«Розвиток творчих здібностей студентів при викладанні фундаментальних 

дисциплін у технічному ВНЗ в умовах світової інтеграції освіти і науки» (26-28 

листопада 2009 р.), у якій брали участь 150 представників 23-х ВНЗ України, а 

також Департаменту вищої освіти МОН (м. Київ), Головного управління освіти і 

науки Харківської облдержадміністрації, Управління освіти і науки Вінницької 

облдержадміністрації (м. Вінниця); Міжнародної науково-методичної конференції 

«Проблеми модернізації змісту і організації освіти на засадах компетентнісного 

підходу» (27-28 листопада 2014 р.), у якій брали участь 153 представники з 9-ти 

країн світу (загальна кількість ВНЗ – 45), з 14-ти міст України (кількість ВНЗ – 

30); Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні аспекти 

математичної підготовки в сучасних ВНЗ: погляд студентів і молодих вчених» 

(14-15 квітня   2016 р.), у якій брали участь 106 представників 15-ти ВНЗ із 10-ти 

міст України; Всеукраїнської науково-практичної конференції «Математична 

підготовка у багаторівневій системі вищої освіти: погляд студентів і молодих 

вчених» (13-14 квітня 2017 р.), у якій брали участь 158 представників 17-ти ВНЗ із 

9-ти міст України;  

‒ впровадженні у навчальні процеси ХНАДУ та низки ВНЗ України 

теоретичних положень одноосібної монографії здобувачки «Фундаменталізація 

математичної підготовки майбутніх фахівців технічного профілю у вищих 

навчальних закладах» (2016 р.); в навчальний процес ХНАДУ: авторських 
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обов’язкових математичних курсів «Спеціальні розділи вищої математики» 

(другий освітній цикл), «Фундаментальна та прикладна математична підготовка» 

(третій освітній цикл); методичного супроводу створення фундаментальної 

основи змісту багатоступеневої математичної підготовки, в тому числі — 

навчально-методичних посібників: «Практикум з вищої математики. 

Невизначений інтеграл» (2011 р., у співавторстві), «Практикум з вищої 

математики. Визначений інтеграл та його застосування» (2011 р., у співавторстві), 

«Теорія числових рядів: смисловий, доказовий, практичний аспекти» (2017 р., 

одноосібний), «Теорія ймовірностей для професійно-математичної підготовки 

бакалаврів технічного профілю. Частина 1. Випадкові події» (2017 р., 

одноосібний); методичних підходів до формування креативного мислення 

майбутніх фахівців технічного профілю в процесі фундаменталізації базової 

математичної підготовки; системи креативної математичної підготовки студентів 

бакалаврату; діагностичного компоненту фундаменталізації багатоступеневої 

базової математичної підготовки. 

Впровадження результатів дисертаційного дослідження в навчальні 

процеси ВНЗ України засвідчено відповідними Актами: Харківського 

національного автомобільно-дорожнього університету (Акт № 07/60 від 

13.01.2018 р.), Бердянського державного педагогічного університету (Акт № 57-

21/94 від 23.01.2018 р.), Національного університету цивільного захисту України 

(м. Харків) (Акт № 09/3866 від 29.12.2017 р.), Сумського державного 

педагогічного університету імені А. С. Макаренка (Акт № 150 від 12.01.2018 р.), 

Харківського національного університету будівництва та архітектури (Акт  

№ 07/62 від 12.01.2018 р.), Української інженерно-педагогічної академії  

(м. Харків) (Акт № 106-04-05 від 15.01.2018 р.). 

Матеріали дослідження можуть бути використані адміністрацією та 

викладачами ВНЗ для вдосконалення процесу професійної технічної підготовки 

майбутніх фахівців, зокрема при розробці змісту та технології багатоступеневої 

креативної математичної підготовки в умовах інноваційної системи вищої 

технічної освіти (впровадження в навчальний процес інтегрованого процесу 
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генералізації знань, що здійснюється за ініціативою та під керівництвом 

профільної складової професійної технічної підготовки за результатами аналізу та 

прогнозування перспективних наукових проблем галузі; виокремлення стержневої 

основи класичних і прикладних математичних дисциплін стосовно теоретичного 

та операційно-технологічного аспектів; побудова змісту класичної частини базової 

математичної підготовки майбутніх фахівців з обов’язковим розглядом 

прикладних і професійно-орієнтованих задач; спадкоємне здійснення  

математичної підготовки в трьох циклах вищої освіти; використання змістового 

наповнення дублінських дескрипторів як загальних вимог до оцінювання 

результатів математичної підготовки майбутніх фахівців тощо). 

Особистий внесок здобувача у роботах, опублікованих у співавторстві 

полягає у наступному: у навчально-методичних посібниках: [2] – здобувачу 

належить теоретичний аспект викладу прийомів розв’язання ірраціональних 

рівнянь, [3] – здобувачем написано розділи 3, 4 («Логарифмические уравнения», 

«Смешанные показательно-логарифмические уравнения») та завдання для 

самостійної роботи 5.3, [4] – написано розділи 1, 2 («Элементы комбинаторики», 

«Классическое определение вероятности случайного события»), [5] – написано 

розділ 2 («Логарифмические неравенства»), [6] – написано розділи 1, 2, 3, 4, 5 

(«Основні означення і властивості інтегрування», «Основні методи інтегрування», 

«Інтегрування деяких виразів, що містять квадратний тричлен», «Інтегрування 

раціональних функцій», «Інтегрування деяких трансцендентних функцій»), [7] – 

написано розділи 1, 2, 3, 4 («Визначений інтеграл та його властивості», «Інтеграл 

зі змінною верхньою межею, «Формула Ньютона-Лейбниця», «Методи 

обчислення визначених інтегралів», «Основні геометричні застосування 

визначеного інтеграла»); у статті [12] здобувачу належить обґрунтування 

значущості фундаменталізації сучасної технічної освіти та відповідної 

необхідності модернізації математичної підготовки студентів сучасного ВНЗ,  

пропозиції щодо модернізації математичної підготовки в бакалавраті, ідея 

стосовно виокремлення в магістратурі інваріантної та варіативної складових 

математичної підготовки; у статті [13] здобувачем викладено зміст «Цільової 
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програми удосконалення фізико-математичної підготовки в університеті» та 

досягнуті результати її виконання; здобувачу належить: ідея введення у розгляд  

базової та спеціальної різновидів фундаментальної підготовки та їх спадкоємного 

здійснення в технічному ВНЗ, пропозиції щодо удосконалення базової 

фундаментальної підготовки в бакалавраті, пропозиції щодо змістового 

наповнення базової фундаментальної підготовки в магістратурі у статті [14]; вибір 

найбільш важливих для розуміння аспектів теми «Числові ряди» та їх 

систематичний та обґрунтований виклад у статті [15]; обґрунтування необхідності 

розширення математичної основи спеціальних дисциплін у професійній 

підготовці майбутніх екологів у технічному університеті, зокрема, важливості 

розв’язання оптимізаційних задач у статті [16]; у статті [17] здобувачем 

запропоновано ідею поглиблення фундаментальної підготовки в сучасній 

інженерній освіті як впровадження принципу обґрунтованості у виклад 

фундаментальних дисциплін; у статті [26] розкрито особливу роль методичної 

роботи в сучасній інноваційній діяльності ВНЗ,  ключові ідеї двох Цільових 

програм удосконалення фізико- математичної та фундаментальної підготовки, а 

також нової Комплексної програми фундаменталізації професійної технічної 

підготовки в університеті; у статті [27] здобувачем викладено відмінності у 

професійно-математичній компетентності бакалаврів і магістрів технічного ВНЗ, 

представлено змістове наповнення інваріантної та варіативної складових 

математичної підготовки магістрів і аспірантів технічного ВНЗ; у статті [39] 

здобувачу належить теоретичний аспект викладу методики розв’язання задач з 

параметрами, що зводяться до розташування коренів квадратичної функції.   

Апробація результатів дослідження. Основні положення та результати 

дисертаційного дослідження доповідалися й обговорювалися на 40 конференціях і 

семінарах (міжнародних, всеукраїнських, регіональних)  протягом 2003 – 2017 рр.: 

‒ міжнародних науково-практичних конференціях: «Теорія та методика 

навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі» (м. Кривий Ріг, 2008 р.), 

«Соціально-економічний розвиток сучасного суспільства» (м. Харків, 2008 р.), 

«Стратегія розвитку України у глобальному середовищі» (м. Ялта, 2010 р.), 
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«Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці 

фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми» (м. Вінниця, 2012 р.), 

«Фундаментальна освіта ХХІ століття: наука, практика, методика» (м. Харків, 

2013 р.), «Вища освіта України в контексті інтеграції до європейського освітнього 

простору» (м. Київ, 2014 р., 2015 р.), «Проблеми емпіричних досліджень у 

психології» (м. Краків, 2016 р.), «Проблеми та інновації в природничій, 

технологічній та професійній освіті» (м. Кропивницький, 2016 р.), «Освіта і  доля 

нації». Сучасна школа: тенденція розвитку і рефлексія досвіду (Харків, 2017 р.); 

‒ міжнародній міждисциплінарній науково-практичній школі-конференції: 

«Сучасні проблеми гуманізації та гармонізації управління» (м. Харків, 2010 р.); 

‒ міжнародних Челпанівських психолого-педагогічних читаннях: у рамках 

Міжнародного фестивалю «Світ психології» (м. Київ, 2015 р., 2016 р.); 

‒ міжнародних науково-методичних і науково-технічних конференціях: 

«Проблеми впровадження кредитно-модульної системи очима студентів та 

викладачів  (м. Харків, 2010 р.), «Проблеми інтеграції національних закладів 

вищої освіти до європейського освітнього середовища» (м. Харків, 2012 р.), 

«Проблеми підготовки кадрів автомобільної галузі та шляхи їх вирішення»  

(м. Харків, 2013 р. ), «Проблеми модернізації змісту і організації освіти на засадах 

компетентнісного підходу  (м. Харків, 2014 р.), Харківського національного 

автомобільно-дорожнього університету (м. Харків, 2015 р.); 

‒ всеукраїнських науково-практичних конференціях: «Теорія та методика 

навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі» (м. Кривий Ріг, 2004 р., 2005 р., 

2006 р.), «Актуальні аспекти математичної підготовки в сучасних ВНЗ: погляд 

студентів і молодих вчених» (м. Харків, 20016 р.), «Математична підготовка у 

багаторівневій системі вищої освіти: погляд студентів і молодих вчених» (м. Харків, 

2017 р.); 

‒ всеукраїнських науково-методичних конференціях: «Теорія та методика 

навчання фундаментальних дисциплін у вищій технічній школі» (м. Кривий Ріг,  

2003 р.), «Проблеми використання інформаційних технологій в навчальному процесі 

технічного ВНЗ на етапі впровадження принципів Болонської декларації» (м. Харків, 
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2007 р.), «Кредитно-модульна система підготовки фахівців» (Запоріжжя, 2008 р., 

2010 р.); 

‒ регіональних науково-практичних конференціях: Української інженерно-

педагогічної академії (м. Харків, 2006 р., 2007 р., 2009 р.); 

‒ регіональних науково-методичних і науково-технічних конференціях: 

«Розвиток творчих здібностей студентів при викладанні фундаментальних дисциплін 

у технічному ВНЗ в умовах світової інтеграції освіти і науки» (м. Харків, 2009 р.), 

Харківського національного автомобільно-дорожнього університету (м. Харків, 2010 

р., 2011 р., 2012 р., 2013 р., 2014 р., 2016 р., 2017 р.); 

‒ регіональних науково-методичних семінарах: «Застосування та 

удосконалення методики викладання математики» (м. Донецьк, 2007 р., 2008 р.). 

Результати виконаної роботи обговорювалися і були позитивно оцінені на 

засіданнях: кафедри вищої математики ХНАДУ, секції Методичної ради ХНАДУ 

«Фундаменталізація та інтегрована освіта ННВК», Методичної ради ХНАДУ, 

Ректорату та Вченої ради ХНАДУ (2003 – 2017 рр.); кафедр теорії і методики 

професійної освіти, загальної педагогіки та педагогіки вищої школи Харківського 

національного педагогічного університету імені Г. С.  Сковороди (2015  – 

2017  рр.). 

Публікації. Основні результати дослідження відображено в 61 науковій 

праці (з них 46 одноосібних), серед яких 1 монографія (одноосібна); 8 навчально-

методичних видань (6 у співавторстві); 25 статей у провідних фахових, 

міжнародних виданнях (8 у співавторстві), серед яких: 1 одноосібна стаття в 

іноземному виданні (Польща, Index Copernicus), 3 одноосібні статті у виданнях, 

індексованих в БД Web of Science, Index Copernicus, Google Scholar; 18 

опублікованих праць апробаційного характеру; 9 опублікованих праць, які 

додатково відображають результати наукового дослідження (1 у співавторстві). 

Загальний обсяг авторського доробку з теми дослідження складає близько 41,3 

друкованих аркушів. 

Матеріали кандидатської дисертації на спеціальну тему, захищеної за 

спеціальністю 05.12.21 у 1989 році, у роботі не використовувалися. 
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Структура і обсяг дисертації. Дисертація складається з анотації, вступу, 

п’яти розділів, висновків та списку використаних джерел до кожного розділу, 

загальних висновків, загального списку використаних джерел (625 найменувань, з 

них 21 - іноземними мовами), 7 додатків (на 33 сторінках). Дисертація містить: 16 

таблиць (на 27 сторінках), 29 рисунків (на 24 сторінках). Загальний обсяг 

дисертації становить 616 сторінок, з них основного тексту 388 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1 

ФУНДАМЕНТАЛІЗАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ТЕХНІЧНОГО ПРОФІЛЮ У ВИЩИХ 

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ЯК ЧИННИК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ 

СУЧАСНОЇ ВИЩОЇ ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ 

 

1.1. Сучасні вимоги до якості вищої технічної освіти та проблема її 

модернізації 

 

Якість освіти є однією з найбільш значущих наукових проблем, якою 

опікуються фахівці у багатьох країнах світу. На сьогодення ще не вдалося 

досягнути єдності у розумінні поняття «якість освіти». З філософської точки зору, 

якість є категорією, що виражає сутнісну визначеність об’єкта. Освіта являє 

собою синтез процесів навчання і вивчення, виховання і самовиховання, що 

формують визначальний чинник прогресивного розвитку нації – її 

інтелектуальний потенціал [78, с. 115]. Отже, до поняття «освіта» входить не 

тільки процес засвоєння людиною певного обсягу знань, але й відображення 

системи зовнішніх умов розвитку особистості, її становлення, культура тощо. 

На відміну від розповсюдженого нині погляду на освіту, як на діяльність, 

насамперед обумовлену потребами ринку, не заперечуючи впливу ринкових 

механізмів на визначення мети і завдань сучасної освіти, ми погоджуємося із 

точкою зору Т. І. Єлісеєвої і В. К. Батуріна: якість освіти, в першу чергу, 

відображає її культурно-цивілізаційний зміст [78, с. 116]. Дійсно, відповідно до 

сучасних філософських досліджень, освіта з’являється як соціокультурний 

інститут, що сприяє удосконаленню громадського організму, а також 

економічному, соціальному, культурному функціюванню і розвитку особистості в 

їх діалектичній єдності [78, с. 115]. 

Л. С. Сагателова, на основі аналізу різних точок зору дослідників на поняття 

якості освіти, наводить його таке узагальнене трактування: «Якість освіти уявляє 
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собою сукупність системних параметрів (елементів) освітнього процесу, умов 

його існування і результатів, що відповідають сучасній педагогічній теорії, 

вимогам нормативно-правових документів та освітнім потребам особистості, 

суспільства і держави» [194, с. 125]. 

Сучасна освіта і, передусім вища освіта, безпосередньо впливає на майбутнє 

суспільства, зокрема на безпеку держави та її соціально-економічний розвиток. 

Дослідники проблем розвитку освіти у країнах Європи Н. В. Абашкіна 

(Німеччина), Н. М. Авшенюк (Велика Британія), О. І. Локшина (Чехія), 

С. О. Сисоєва (Польща), Н. М. Лавриченко (Франція), Л. П. Пуховська 

(Фінляндія) та інші зазначають, що перед вищою освітою різних країн ставиться 

одне й те ж основне завдання: підготовка висококваліфікованих кадрів і   

створення конкурентоспроможних економік [1; 2; 9; 38; 89; 105; 210; 241; 245; 

283]. 

Висловлюючи своє розуміння ролі освіти у сучасному світі, академік 

В. П. Андрущенко наголошує: «Освіта загалом і вища освіта, зокрема, відіграє в 

суспільстві унікальну роль: вона відтворює особистість, озброює її знаннями, 

формує світогляд і творчі здібності, виховує як патріота і громадянина – тобто 

реально готує його (суспільства) майбутнє. І від того, якою буде наша освіта, без 

перебільшення, залежить майбутнє держави: народу і культури» [10 , с. 215; 118]. 

Тому принциповою особливістю існуючої політики більшості країн світу щодо 

вищої освіти є визначення її сферою національних інтересів, а також 

зацікавленість у наукових дослідженнях з проблем освіти. 

У другій половині минулого століття світова освітня спільнота порушила 

питання про кризу в сфері освіти, викликану стрімкими змінами в суспільстві. У 

матеріалах генеральної конференції ЮНЕСКО (1965 р.) вперше було вжито 

термін «неперервна освіта». Зміст відповідної ідеї, що з’явилася у ХХ столітті, але 

витоки якої знаходять ще у філософів старовини, полягає у такій тезі: кожній 

людині належить забезпечити можливості перманентного оновлення її знань, 

удосконалення професійних і творчих якостей. 
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Ідея, що є гуманістичною за своєю суттю, ставить у центрі всіх освітніх 

початків людину, якій необхідно створити умови для повного розвитку її 

здібностей протягом усього життя. Як зазначає академік Н. Г. Ничкало, 

«поштовхом для створення теорії неперервної освіти стала глобальна концепція 

єдності світу, згідно з якою усі структурні частини людської цивілізації тісно 

взаємопов’язані та взаємозумовлені. І саме людина є найважливішою цінністю, 

найважливішою умовою і найпотужнішим «виробником» усього того, що 

потрібно на планеті Земля» [158, c. 46]. 

За рішенням ЮНЕСКО (1972 р.) неперервну освіту оголошено основним 

принципом, головною конструкцією для нововведень і реформ освіти у всіх 

країнах світу. За трактуванням поняття «неперервна освіта», запропонованим 

ЮНЕСКО (1984 р.), це всякого роду свідомі дії, що взаємно доповнюють одна 

одну і протікають як у рамках системи освіти, так і поза її межами у різні періоди 

життя. Ця діяльність є орієнтованою на придбання знань, розвиток усіх 

здібностей особистості, включаючи вміння вчитися і підготовку до виконання 

різноманітних соціальних і професійних обов’язків, а також до участі у 

соціальному розвитку як у масштабі країни, так і у масштабі всього світу [212, 

с. 152]. ЮНЕСКО розроблені основні напрями неперервної освіти, які остаточно 

об’єднано в єдину концепцію «навчання впродовж усього життя» (lifelong 

learning) [11, с. 16-18; 31, c. 12; 91, c. 106; 157, c. 156-159]. 

У подальшому конкретизація основних напрямів розвитку освіти знайшла 

відображення у низці міжнародних документів. У 1996 році президент 

Міжнародної комісії ЮНЕСКО з проблем освіти у XXI столітті Жак Делор 

підготував підсумкову доповідь: «Освіта: прихований скарб». У доповіді було 

сформульовано чотири основоположних принципи освіти у XXI столітті: 

навчитися жити разом, навчитися набувати знання, навчитися робити, навчитися 

працювати [159]. 

«Навчитися жити разом» має на меті формування готовності до 

врегулювання конфліктів в умовах шанування плюралізму, взаєморозуміння і 

миру. 
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«Навчитися набувати знання» передбачає набуття достатньо високого 

загального культурного рівня, який є основою професійного навчання протягом 

усього життя. 

«Навчитися працювати» означає придбання здатності, яка надає можливість 

справлятися із різними складними життєвими і професійними ситуаціями, що їх 

неможливо передбачити заздалегідь. 

«Навчитися жити» означає сприяти розвитку власної особистості, проявляти 

незалежність і самостійність у думках, проявляти особистісну відповідальність. 

Отже, освіта постає необхідною умовою просування людства вперед до 

ідеалів миру, свободи і соціальної справедливості. Комісія розглядає політику у 

сфері освіти як процес збагачення знань і вмінь, формування особистості, а також 

стосунків між окремими людьми, групами і народами. Місія освіти полягає у 

наданні можливості кожному проявити свій талант і використати творчий 

потенціал. 

В умовах протиріччя між надзвичайним розвитком знань і обмеженими 

можливостями їх засвоєння людиною, набуває актуальності задача розробки 

стратегії реформ освіти, з визначенням її пріоритетів, за збереження головних 

елементів базової освіти [159]. 

У 1998 році Паризька міжнародна конференція з проблем освіти ухвалила 

Всесвітню декларацію про вищу освіту у ХХІ столітті: підходи і практичні 

заходи. У березні 2000 року Європейський саміт у Лісабоні констатував, що 

успішний перехід до суспільства, що ґрунтується на знаннях, має 

супроводжуватися процесом неперервної освіти. Міжнародна ювілейна 

конференція ЮНЕСКО-СЕПЕС «Вища освіта ХХІ століття: її роль і внесок у 

розвиток суспільства», що відбулася в Бухаресті у 2000 році, підтвердила 

актуальність процесу неперервної освіти, принципів випереджувального навчання 

та гуманізації. XXI століття оголошено ЮНЕСКО «століттям освіти» [62, с. 90; 

152, с. 58]. 

Глобальним тенденціям сучасної вищої освіти, зокрема вищої технічної 

освіти, проблемам нових вимог до її якості у контексті світового досвіду 
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присвячено значну кількість наукових робіт вітчизняних і зарубіжних учених 

(В. П. Андрущенка, В. І. Байденка, Я. Я. Болюбаша, Д. Ф. Валєхова, 

С. У. Гончаренка, Ж. Делора, О. А. Дубасенюк, В. І. Євдокимова, 

В. М. Жураковського, С. Т. Золотухіної, І. А. Зязюна, В. Г. Кременя, 

В. І Лугового, С. М. Мартиненко, Т. В. Фінікова, Н. Г. Ничкало, І. Ф. Прокопенка, 

В. А. Тестова, А. М. Туренка, М. О. Читаліна, В. А. Яблонського, B. Amadei, 

G. Bugliarello, K. McCormick та інших) [2; 8; 54; 57; 69; 74; 90; 94; 100; 102; 107; 

111; 143; 147; 151; 171; 177; 185; 186; 187; 202; 203; 208; 231; 238; 246; 255; 261; 

263]. У працях В. Г. Кременя [120], Т. В. Фінікова [236], В. А. Яблонського [265] 

підкреслюється провідна роль освіти у розвитку суспільства і держави, 

наголошується, що в сучасному суспільстві освіта і, безумовно, вища освіта, 

набуває особливої ваги в забезпеченні підготовки суб’єктів соціальної дії для 

розв’язання глобальних завдань, які стоять перед людством [129, с. 39]. 

Глобальні тенденції вищої технічної освіти викликані передумовами 

розвитку сучасного постіндустріального суспільства, для якого характерним є 

створення високотехнічних виробництв, розвиток енергозбережних технологій, 

інтелектуальних технологій, інформатизація суспільства тощо. М. О. Читалін 

звертає увагу: «Світові держави вступають в епоху, в якій прогнозована 

масштабність інноваційних змін, у тому числі – пов’язаних з освоєнням нових 

технологій, зокрема, нанотехнології, буде більш революційною, ніж наслідки 

інформаційно-комп’ютерних технологій» [251, с. 31]. 

Наведемо приклади значущих інноваційних змін сучасного 

постіндустріального періоду розвитку науки і техніки, а також прогнозованих на 

майбутнє [70, с. 136; 76, с.71-72]: 

– освоєння нових поновлювальних джерел енергії у зв’язку з вичерпанням 

традиційних енергоресурсів та їх негативним впливом на екологію; 

– застосування мало- і безвідходних технологій переробки сировини; 

– використання матеріалів із заздалегідь заданими хіміко-фізико-

математичними властивостями в якості основних конструкційних матеріалів; 

– екологічно чистий транспорт; 
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– широке використання лазерної техніки і мікропроцесорів; 

– загальна комп’ютеризація усіх сфер виробництва; 

– розвиток і широке використання інноваційних технологій; 

– включення значної частини населення в світовий комунікаційний простір  

як споживачів і створювачів інформації тощо. 

Інтенсифікація виробництва та використання нових науково-технічних 

результатів зумовили різке скорочення інноваційного циклу та прискорення 

темпів оновлення продукції і технологій. Тому в сучасному постіндустріальному 

суспільстві фахівці різних технічних напрямів мають володіти комплексом 

здібностей для забезпечення виробничої діяльності у складних динамічних 

середовищах. Це викликає необхідність широкопрофесійної підготовки фахівців з 

інтеграцією споріднених і навіть різнорідних технічних профілей діяльності. В 

умовах стрімких інноваційних змін соціально захищеними можуть бути лише ті 

професіонали, які готові до перенесення знань і способів діяльності в нові 

технічні і технологічні ситуації [249, с. 7]. 

Американські експерти в галузі освіти прийшли до висновку, що вища 

технічна освіта призвана забезпечувати широку, а не вузькоспеціалізовану 

підготовку всебічно розвинених фахівців. Ці фахівці мають уміти приймати 

рішення в складних ситуаціях, бути готовими до неперервного самостійного 

підвищення кваліфікації. Аналіз особливостей підготовки бакалаврів технічного 

профілю в університетах Великої Британії, Франції та Німеччини свідчить про 

широкопрофесійну освіту з високим рівнем загальнотеоретичної підготовки. При 

цьому до найважливіших кваліфікаційних вимог належить професійна 

мобільність і адаптація в умовах інформаційного суспільства [29, с. 51; 209,  

с. 36-37]. 

Широкопрофесійна підготовка майбутніх фахівців технічного профілю є 

актуальною також у зв’язку з глобальними гуманітарними проблемами 

сучасності: кризою техногенної культури, нарощуванням соціальних і 

національних конфліктів. В умовах нестійкого рівноважного стану цивілізації 

відповідні життєві рішення фахівцям доведеться приймати з урахуванням 
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взаємозв’язку різних сфер життєдіяльності: техніки, екології, економіки, політики 

тощо [ 249,   с. 6]. 

У вітчизняній вищій технічній освіті здатність майбутніх фахівців 

ефективно працювати протягом усього трудового життя традиційно 

забезпечувалася за рахунок екстенсивного характеру навчання з достатньо 

високим ступенем надлишковості, на базі міцної загальноосвітньої 

фундаментальної підготовки. Після переходу країни до ринкової системи 

економіки, за низкою об’єктивних обставин, спостерігалося зниження рівня 

фундаментальної підготовки майбутніх фахівців технічного профілю і, як 

наслідок, послаблення їх професійної підготовки [232, с. 56]. 

У теперішній час забезпечити широкопрофесійну вищу технічну освіту на 

основі відновленої глибокої фундаментальної підготовки, шляхом повернення до 

минулої інженерної освіти, не дозволяють нові економічні умови, а також 

багатоступенева система вищої освіти: в країні відсутні задачі, адекватні минулій 

системі вищої освіти, і відповідне державне фінансування. Введення 

багатоступеневої системи вищої освіти передбачає створення концепції нової 

освітньої моделі з подальшою розробкою на її основі нових підходів до змісту 

освіти, до дидактичних методів, технологій навчання і контролю результатів 

освіти [196, с. 7]. 

Принципову неможливість повернення до минулої системи вищої технічної 

освіти у сучасному постіндустріальному суспільстві підкреслюють вчені – 

дослідники проблеми модернізації вищої технічної освіти, з точкою зору яких ми 

погоджуємося: постіндустріальні перетворення у суспільстві роблять необхідним 

побудову системи освіти, що відповідає вимогам ХХІ століття [196, с. 4; 251,       

с. 32]. Мова йде про нові принципи відбору змісту освіти і створення нових 

технологій навчання. Метою є формування майбутніх фахівців, здатних до 

адаптування в умовах перманентно діючого фактора – зміни технологій. 

Існуюча система вищої освіти переважно ґрунтується на когнітивно-

інформаційній (знаннєвій) парадигмі. Когнітивно-інформаційна парадигма освіти 

передбачає таку організацію навчальної діяльності, що забезпечує оволодіння на 
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достатньо високому науковому рівні набором певних теоретичних положень, а 

також можливість їх практичного застосування при розв’язанні різноманітних 

типових завдань та конкретних професійних задач [154, с. 172]. 

Основними компонентами відповідної знаннєвої системи освіти є знання, 

вміння і навички. Знання означають розуміння, збереження в пам’яті і 

відтворення основних наукових фактів та їх теоретичних узагальнень. Вміння 

полягають у володінні засобами застосування засвоєних знань у практичній 

діяльності. Навички передбачають володіння методами розв’язання окремих задач 

з високою мірою досконалості. 

Когнітивно-інформаційна парадигма має глибоке теоретичне 

обґрунтування, чітко визначені номенклатури та ієрархії знань, умінь і навичок, 

засоби їх контролю і оцінювання. Однак, у сучасному постіндустріальному 

суспільстві ця парадигма, зорієнтована на вже досягнутий рівень розвитку наук та 

засвоєння існуючих технологій, втрачає свою значущість [154, с. 172; 196, с. 3; 

274, с. 477]. 

Динаміка інноваційних змін у сучасному суспільстві є такою, що оновлення 

цивілізаційних і культурних цінностей відбувається протягом короткого терміну – 

кількох років. При цьому спостерігається експоненціальне зростання з часом 

обсягів інформації в суспільстві. Внаслідок указаних обставин спеціальні знання 

майбутніх фахівців швидко застарівають. В умовах, коли під час навчання 

майбутніх фахівців багато нових напрямів розвитку техніки і технологій можуть 

бути ще не відомими і важко прогнозованими, виникає необхідність узгодження 

процесів професійної підготовки майбутніх фахівців технічного профілю з 

пріоритетними інноваційними програмами розвитку високотехнологічних і 

наукоємних галузей сучасної економіки [249, с. 33]. 

Отже, актуальності набуває проблема модернізації існуючої системи вищої 

технічної освіти у напрямі створення інноваційної системи випереджувального 

характеру, в рамках якої кожний майбутній фахівець має можливість отримати 

певний обсяг необхідних знань, умінь і навичок під час навчання, а також 
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виробити творчі здібності до самостійного опанування нових знань і навіть до 

зміни сфери професійної діяльності в потрібний момент трудового життя. 

Інноваційна система вищої технічної освіти має формувати такі нові якості 

майбутніх фахівців, як професійна мобільність, конструктивність, гнучкість, 

адаптивність, творчість тощо. Майбутні фахівці технічного профілю мають 

володіти новими технологіями та розуміти можливості їх застосування і розвитку, 

бути готовими до самоосвіти впродовж трудового життя, бути здатними 

мобілізувати свій особистісний потенціал для самостійного вирішення 

принципово нових професійних, екологічних, соціальних, економічних та інших 

проблем розумно-доцільного перетворення дійсності [274, с. 478].  

У таблиці 1.1.1 представлено принципові відмінності знаннєвої та 

інноваційної систем вищої технічної освіти, що випливають з порівняльного 

аналізу А. О. Вербицького стосовно класичної та нової парадигм освіти [35,                  

с. 12]. 

Таблиця 1.1.1  

Знаннєва та інноваційна системи вищої технічної освіти 

 

№ 

з/п 

Знаннєва система вищої  

технічної освіти 

Інноваційна система вищої 

технічної освіти 

 

1. 
 Місія освіти – підготовка 

вихованців до життя і праці. 

Місія освіти – забезпечення умов 

щодо самовизначеності і 

самореалізації особистостей. 

 

 

2. 

 

Процес освіти – передача 

вихованцям відомих зразків знань, 

умінь, навичок.  

Процес освіти – передача 

вихованцям відомих зразків знань, 

умінь, навичок. Формування 

творчих здібностей до самостійного 

опанування нових знань.  

 

3. 

Вихованець – об’єкт педагогічної 

дії. Він є тим, кого навчають.   

Вихованець – суб’єкт пізнавальної 

діяльності. Він є тим, хто 

навчається. 

 

4. 

 

Суб’єктно  –  об’єктні монологічні 

відношення педагога і того, кого 

навчають.  

Суб’єктно  –  суб’єктні діалогічні 

відношення педагога і того, хто 

навчається. 

5. Репродуктивна діяльність того, 

кого навчають. 

Активна, творча діяльність того, хто 

навчається. 
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За результатами докладного вивчення зарубіжної наукової літератури 

Е. Д. Алісултанова виявила прихильність американських та європейських 

дослідників до ідеї модернізації існуючої системи вищої технічної освіти. Так, 

аналізуючи сутність традиційної науково-технічної практики, В. Амадеі 

підкреслює її основний недолік: досягнення важливих інновацій без їх 

співвідношення та зв’язку з соціальними, економічними, екологічними впливами 

на природні системи, без націленості на зменшення ризиків небажаних втручань у 

них технічних систем [280, с. 24]. G. Buglirello констатує, що фахівці технічного 

профілю часто «займають опозиційну позицію стосовно природи і соціуму» [282, 

с. 3]. K. McСormick вважає не завжди доцільним широке застосування у якості 

індексу національного промислово-економічного розвитку показника кількості 

дипломованих фахівців технічного профілю. Адже фахівці часто не 

підтверджують належний рівень якості одержаної технічної освіти та рівень 

сформованості необхідних особистісних властивостей [4; 290, с. 583].  

Інноваційна система вищої технічної освіти має забезпечити виконання 

сучасних вимог до якості освіти. З урахуванням загальних чинників її якості, 

виділяємо наступні складові якості освіти [135, с. 164; 226, с. 92]: 

– якість змісту освіти (методологічно важливих елементів людської 

культури – знань, способів діяльності, емоційно-ціннісних стосунків тощо); 

– якість організації освітнього процесу (ресурсного забезпечення, 

кадрового потенціалу, управління освітнім процесом, науково-методичної і 

виховної роботи, ініціації творчого потенціалу тих, хто навчається тощо); 

– якість результатів освітнього процесу (як рівень навчальних досягнень 

випускників, їх творчих здібностей, загальної та комунікативної культури, 

соціальної адаптації тощо). 

Отже, сучасними вимогами до якості вищої технічної освіти вважаємо 

вимоги до її складових: якості змісту освіти, якості організації освітнього 

процесу та якості його результатів, виконання яких має гарантувати підготовку 

фахівців технічного профілю з високим рівнем творчого потенціалу, культури та 
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соціальної адаптації, здатних забезпечити сучасні та майбутні потреби 

суспільства в частині розвитку науки, техніки і технологій. 

Необхідність формування зазначених якостей майбутніх фахівців 

технічного профілю обумовлює актуальність модернізації сучасної системи вищої 

технічної освіти. 

Термін «модернізація» французького походження означає оновлення, 

удосконалення, що відповідає сучасним вимогам. Стосовно системи освіти 

В. А. Дегтерєв тлумачить поняття модернізації як зміну змісту освіти, 

застосування нових форм, технологій і методів навчання за умови збереження 

традиційних цінностей [63, с. 57]. На думку академіка В. П. Андрущенка, сутність 

модернізації освіти полягає у «збереженні минулого, його очищенні від 

деформацій і осучасненні відповідно до світового досвіду» [10, с. 372; 167]. 

На основі аналізу досліджень [64; 70; 78; 87; 135; 274] та викладеного вище 

модернізацію вищої технічної освіти визначаємо як комплексне, всебічне 

оновлення відповідних ланок освітньої системи і сфер освітньої діяльності, 

згідно із сучасними вимогами до якості вищої технічної освіти (за збереження 

кращих принципів функціонування системи освіти минулої епохи). 

Сучасні вимоги до якості інноваційної системи вищої технічної освіти 

передбачають забезпечення підготовки фахівців, здатних здійснювати професійну 

діяльність на демократичних та гуманістичних засадах у інформаційно-

технологічному суспільстві, в межах соціальної політики, спрямованої на 

розвиток і самореалізацію особистості, задоволення її освітніх і духовно-

культурних потреб. Отже, ґрунтована на характеристиках інноваційної системи 

вищої технічної освіти, логіка сучасного освітнього процесу одержує новий 

напрям у розумінні цілей, задач і змісту професійної технічної підготовки 

майбутніх фахівців [53, с. 3]. 

Таким чином, відповідаючи на вимоги часу щодо якості національної 

технічної освіти, сучасні вищі навчальні заклади (ВНЗ) повинні здійснювати 

підготовку майбутніх фахівців технічного профілю нового покоління ‒ 

розробників високих технологій і наукоємних виробництв. Ці фахівці мають бути 
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здатними ефективно розв’язувати традиційні і нетрадиційні складні технічні 

задачі, впроваджувати власні технічні та технологічні розробки у виробничий 

процес, системно і самостійно мислити. Вони мають володіти сучасними 

інформаційними технологіями, бути готовими до роботи в команді, зокрема до 

обговорення і прийняття спільних рішень, бути спроможними брати на себе 

відповідальність за їх реалізацію. Майбутні фахівці мають проявляти 

взаєморозуміння в комунікації та стосунках, толерантність у розв’язанні та 

відвертанні конфліктних ситуацій. У цьому зв’язку зростає значення 

фундаментальної основи професійної технічної підготовки у ВНЗ, а також її 

гуманітарної складової [45, с. 2; 172, с. 69]. Адже, як підкреслює В. В. Пашков, 

«завдання вищої школи як соціального інституту полягає в тому, щоб сприяти 

професійній самореалізації індивіду, навчаючи його професійно-спрямованій 

взаємодії з навколишнім природним і соціальним середовищем» [167]. 

Спираючись на сучасні дослідження вчених щодо вирішення проблеми 

модернізації вищої освіти, зокрема вищої технічної освіти, вітчизняні науковці 

виокремлюють такі складові модернізації [45; 256]: 

– збереження і розвиток загальної культури як змістової основи вищої 

технічної освіти; 

– впровадження в освітній процес унікальних, інноваційних, креативних 

елементів, новітніх досягнень науки і техніки; 

– розширення і поглиблення міждисциплінарних знань, орієнтованих на 

вирішення проблемних ситуацій у науковій, проектній та підприємницькій 

діяльності; 

– впровадження в освітній процес стратегії генералізації знань як підґрунтя 

неперервної професійної освіти; 

– забезпечення високого рівня методологічної культури, глибокого, 

комплексного і творчого засвоєння знань та способів практичної діяльності, що 

гарантують успішне функціювання фахівців у ключових сферах життєдіяльності; 
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– розвиток особистісних якостей майбутніх фахівців щодо здатностей 

самостійного опанування знань, культурологічної і комунікативної 

підготовленості, самовизначення і самовдосконалення; 

– забезпечення соціального контексту вищої технічної освіти з метою 

врахування в майбутній професійній діяльності загальнолюдських цінностей та 

особистісної відповідальності; 

– формування економічної активності майбутніх фахівців, готовності до 

високопродуктивної праці в сучасній системі виробництва; 

– формування інноваційного мислення як важливішої компоненти 

підготовки високопрофесійних фахівців. 

У Національній стратегії розвитку освіти в Україні [155], розробленій у 

зв’язку з необхідністю кардинальних змін, спрямованих на підвищення її якості і 

конкурентоспроможності  в нових економічних і соціокультурних умовах, 

прискорення інтеграції України в міжнародний освітній простір, одним з 

основних стратегічних напрямів розвитку освіти України названо модернізацію 

структури, змісту та організації освіти на засадах компетентнісного підходу. 

Першочерговим завданням Національної стратегії визначено «оновлення цілей і 

змісту освіти на основі компетентнісного підходу та особистісної орієнтації, 

врахування світового досвіду та принципів сталого розвитку». Академік 

Н. Г. Ничкало наголошує:  «Випереджувальна інноваційна розбудова 

національної системи освіти і науки як основи розвитку особистості, нації і 

держави, інтенсивні процеси модернізації освіти, відповідно до світових 

тенденцій, зумовлюють необхідність належного теоретичного і методичного 

забезпечення цієї широко планової діяльності, спрямованої на здійснення 

дослідницької роботи  в галузі педагогічної і психологічної науки з пріоритетних 

напрямів» [156, с. 434-435]. Отже, актуальності набуває виявлення сутності 

компетентнісного підходу у вищій технічній освіті. 

  



39 
 

1.2. Сутність компетентнісного підходу у вищій технічній освіті 

Спроби розширити рамки знаннєвої парадигми освіти робилися ще у 70-80х 

роках минулого століття. У роботах В. А. Болотова, В. В. Серікова [24, c. 10], 

Г. І. Ібрагимова [99, c. 363] наведено перелік основних освітніх концепцій, 

запропонованих і спробуваних упродовж останніх десятиліть: змісту освіти 

(І. Я. Лернер, В. В. Краєвський, М. М. Скаткін); виховального навчання 

(Х. Й. Лиймегс, В. С. Ільїн, В. М. Коротов); розвивального навчання 

(Д. Б. Єльконін, В. В. Давидов); проблемного навчання (І. Я. Лернер, 

М. І. Махмутов, Д. В. Вількеєв); особистісно-орієнтованого навчання 

(Є. В. Бондаревська, В. В. Серіков, І. С. Якиманська ) тощо [28; 59; 130; 131; 132; 

138; 178; 207; 213]. 

В основу культурологічної концепції змісту освіти І. Я. Лернера, 

В. В. Краєвського, М. М. Скаткіна покладено теорію про соціокультурний досвід 

як джерело змісту освіти. Зміст освіти визначається як педагогічно адаптована 

система знань, способів діяльності, досвіду творчої діяльності і досвіду емоційно-

ціннісного ставлення до освіти і діяльності, засвоєння якої забезпечує формування 

всебічно та гармонійно розвиненої особистості, підготовленої до участі у 

збереженні і розвитку культури [141, c. 48; 247, c. 2]. 

В основу концепції виховального навчання Х. Й. Лиймегса, В. С. Ільїна, 

В. М. Коротова покладено праці представника класичної педагогіки ХІХ століття 

І. Ф. Гербарта. За І. Ф. Гербартом, не існує відособленого процесу виховання і 

окремого процесу навчання. Проте існує єдиний складний процес виховального 

навчання. У розвитку цієї ідеї академік В. М. Коротов акцентував увагу на таких 

аспектах проблеми: 

– виховному і освітньому потенціалі навчального матеріалу; 

– науковому і моральному рівні інформації, що складає основу процесу 

навчання; 

– природному злитті функцій навчання і виховання в особистості людини-

педагога [114, с. 129-130]. 
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Х. Й. Лиймегс підкреслював, що виховання у процесі навчання можливе за 

умови осмислення педагогом процесу навчання з точки зору його спрямованості 

на розвиток необхідних суспільству якостей особистостей тих, кого навчають 

[132, с. 21]. 

Під розвивальним навчанням розуміють різновид активно-діяльнісного 

навчання, що сприяє розвитку теоретичного мислення тих, хто навчається. 

Розвивальний тип навчання зіставляють із традиційним пояснювально-

повідомлювальним типом, який не має зазначеної якості. В основу концепції 

розвивального навчання покладено теорію навчальної діяльності і теорію 

змістового (теоретичного) узагальнення Д. Б. Єльконіна і В. В. Давидова [178]. 

Проблемне навчання, за концепцією І. Я. Лернера, М. І. Махмутова, 

Д. В. Вількеєва, являє собою тип розвивального навчання, в якому поєднується 

регулярна самостійна пошукова діяльність тих, хто навчається, із засвоєнням 

ними готових наукових висновків. Основу проблемного навчання складає 

створення проблемної ситуації, яка, за означенням М. І. Махмутова, є початковим 

моментом мислення, що викликає пізнавальну потребу тих, хто навчається, і 

створює внутрішні умови для активного засвоєння нових знань і способів 

діяльності [138, с. 246; 211, с. 151]. У проблемному навчанні визнається 

важливість наступних функцій: 

– формування навичок творчого засвоєння знань (оволодіння окремими 

прийомами і способами творчої діяльності) ; 

– формування навичок творчого застосування знань (застосування 

засвоєних знань у новій ситуації) ; 

– формування і накопичення досвіду творчої діяльності (оволодіння 

методами наукового дослідження і творчого відображення дійсності); 

– формування мотивів навчання, соціальних, моральних і пізнавальних 

потреб [138, с. 246-258; 247, с. 3].   

Наукове уявлення про особистісно-орієнтовану освіту має різну 

концептуально-понятійну структуру [56, c. 40]. В основу моделі, розробленої 

В. В. Серіковим, покладено ідею С. Л. Рубінштейна,  згідно з якою сутність 
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особистості проявляється в її здатності займати певну позицію. На думку 

В. В. Серікова, особистісно-орієнтована освіта не є формуванням особистості із 

заданими властивостями. Ця освіта спрямована на створення умов для 

повноцінного прояву і, відповідно, розвитку особистісних функцій тих, хто 

навчається [56, c. 41]. Центральне поняття концепції В. В. Серікова – особистісно-

орієнтована педагогічна ситуація розуміється ним як певний педагогічний 

механізм, що ставить тих, хто навчається, в нові умови. Вказані умови 

трансформують звичайний хід життєдіяльності та потребують нової моделі 

поведінки. Цьому передує рефлексія, осмислення і переосмислення ситуації, що 

склалася [56, с. 42; 207, c. 89]. 

Є. В. Бондаревська є автором культурологічної концепції особистісно-

орієнтованого навчання. Сутність цієї концепції полягає в розгляді освіти як 

частини культури. Отже, основною метою освіти, за думкою Є. В. Бондаревської, 

є виховання людини культури, тобто: 

– вільної особистості, здатної до самовизначення у світі культури; 

– гуманної особистості, здатної до співчуття і милосердя, з розумінням 

цінності і неповторності кожної людини, недоторканості людського життя, з 

прагненням до миру і злагоди, зі вмінням проявляти толерантність та 

доброзичливість до усіх людей; 

– духовної особистості, в якій виховано потребу в духовному пізнанні і 

самопізнанні, рефлексії, красоті; 

– творчої особистості, яка здатна мислити варіативно [56, c. 44]. 

І. С. Якиманська розробила концепцію особистісно-орієнтованого навчання 

з позицій психології. На думку вченої, сутність цієї концепції полягає в розкритті 

індивідуальності кожної особи, яка навчається, через вчення як самостійної і 

значущої для неї діяльності [56, c. 45]. Базовими поняттями концепції 

І. С. Якиманської є суб’єктивний досвід особи, яка навчається, траєкторія 

особистісного розвитку, пізнавальна вибірковість. Вчена підкреслює, що особа, 

яка навчається, не стає суб’єктом навчання. Вона є ним спочатку як носій 

суб’єктивного досвіду. Роль навчання полягає у виявленні особливості 
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суб’єктивного досвіду у створені умов для розкриття та розвитку індивідуальних 

пізнавальних можливостей особи, яка навчається [267, с. 36]. І. С. Якиманська 

наголошує: «Зміст суб’єктивного досвіду має бути розкритим, максимально 

використаним, збагненним науковим змістом і, в разі необхідності, перетвореним 

у ході освітнього процесу» [267, c. 37].  

І. С. Якиманська виділяє основні позиції особистісно-орієнтованого 

навчання, з яких головними вважаємо наступні: 

– особистісно-орієнтоване навчання має забезпечувати розвиток і 

саморозвиток тих, хто навчається, виходячи з виявлення їх індивідуальних 

особливостей як суб’єктів пізнання і предметної діяльності; 

– зміст освіти, її засоби і методи мають підбиратися і організовуватися 

таким чином, щоб особа, яка навчається, змогла проявити вибірковість щодо 

предметного матеріалу, його виду і форми; 

– критеріальна база особистісно-орієнтованого навчання має враховувати 

не тільки рівень досягнутих знань, вмінь і навичок, але й сформованість певного 

інтелекту (його властивості, якості, характер прояву). 

І. С. Якиманська підкреслює, що особистісно-орієнтований освітній процес 

передбачає відповідність певним вимогам, серед яких найбільш значущими 

вважаємо такі: 

– активне стимулювання тих, хто навчається, до самооцінки освітньої 

діяльності з метою забезпечення можливостей їх самоосвіти, саморозвитку, 

самовиразу в ході опанування знаннями; 

– стимулювання тих, хто навчається, до самостійного вибору і 

використанню найбільш вагомих для них способів проробки навчального 

матеріалу; 

– забезпечення контролю і оцінки не тільки результату, але й процесу 

навчання [216; 267, c. 38]. 

Загальною метою розробників наведених вище освітніх концепцій було 

доповнення знаннєвої моделі освіти діяльнісно-творчим і особистісно-

орієнтованим аспектами навчання. Однак, у 70-80-х роках минулого століття 
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відповідні ідеї, що склали основу розглянутих концепцій, та засоби реалізації цих 

ідей не були достатньо затребувані з боку держави, суспільства та виробництва. 

Тому вони не набули широкого впровадження. Проте ці ідеї з’явилися 

передумовами появи в педагогічній теорії нового бачення цілей, змісту, 

технологій і результатів освіти. Зокрема, формування базової культури тих, хто 

навчається, (моральної, правової, естетичної, культури спілкування, культури 

праці і життєдіяльності ) стало системоформувальним принципом сучасної 

освітньої моделі, яка передбачає цілеспрямований процес становлення і розвитку 

особистостей [114, c.132; 116, с. 265]. 

У 70-х роках минулого століття в Америці почало формуватися 

компетентнісно-орієнтоване навчання, ключовими поняттями якого стали 

«компетенція» і «компетентність» [117, с. 102;  229, c. 34; 234,  с. 41]. У наукових 

працях лінгвіста Массачусетського університету Н. Хомського [242] поняття 

«компетенція» було введено стосовно теорії навчання мовам [229, c. 34]. 

Н. Хомський розробив дихотомію competence/performance. Мовну компетенцію 

(competence) він розумів як знання рідної мови, яке дозволяє судити про 

правильність і свідомість висловлювань. Мовну активність (perfomance) він 

трактував як використання мовних знань у конкретних ситуаціях спілкування і 

діяльності [184, с. 987]. І. О. Зимня вважає, що у працях Н. Хомського вже у 70-х 

роках минулого століття було закладено основу подальшого означення та 

розмежування понять «компетенція» і «компетентність» [96, c. 35]. 

У дослідженні історії виникнення компетентнісної моделі та її 

теоретичному аналізі Т. А. Разуваєва звертає увагу на те, що термін 

«компетенція» має у сучасній лінгвістиці інше значення, а саме – потенціальної 

здатності одержувати, переробляти і відтворювати смислову інформацію. Вчена 

відзначає, що поняття «компетенція», визначене Н. Хомським у контексті 

психолінгвістичних досліджень, у 70-х роках стало застосовуватися і у 

педагогічному аспекті [184, с. 988]. 

У 70-х роках в Америці почала формуватися орієнтована на компетенції 

освіта (competence-based-education). Спочатку сутність компетенцій зводилася до 
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практичних знань і навичок тих, хто навчається. Але компетенцій у такому 

розумінні було недостатньо для відображення розвитку творчості й 

індивідуальності тих, хто навчається. Тому було запропоновано розрізняти два 

поняття: компетенція (competencу) і компетентність (competence). Отже, 

компетентність почали розглядати як особистісну категорію, а компетенції склали 

« анатомію» компетентності [184, c. 987].  

У 70–90-х роках минулого століття відбувався розвиток розуміння цих 

понять та їх застосування в інших науках. Англійський психолог Дж. Равен у 

роботі «Компетентність у сучасному суспільстві» [181] запропонував розгорнуте 

тлумачення компетентності як особливої здатності ефективного виконання 

конкретних дій у предметній сфері, включаючи вузько-предметні знання, спосіб 

мислення, розуміння відповідальності за власні дії. Автором було представлено 39 

різновидів компетентностей  [96, с. 35; 229, c. 34]. На цьому етапі істотний внесок 

у теорію компетентнісно-орієнтованого навчання також внесли вчені 

пострадянських країн – Л. А.  Петровська, Н. В. Кузьміна, пізніше – 

А. К. Маркова, І. О. Зимня та інші. Ці вчені – педагоги досліджували поняття 

«компетенція» і «компетентність», розробляли їх класифікації, які надалі були 

визнані педагогічною громадськістю [96, с. 37; 229, c. 35].  

Із середини 90-х років минулого століття поняття «компетенція» і 

«компетентність» зі сфери теоретичних досліджень перейшли у практику освіти. 

На симпозіумі у Берні (27-30 березня 1996 р.) за програмою Ради Європи було 

визначено п’ять ключових компетенцій, якими мають володіти молоді європейці 

для успішної роботи і подальшої вищої освіти [96, с. 35-36; 287]: 

– політичні і соціальні компетенції: здатності приймати відповідальність 

та участь у групових рішеннях, брати участь у підтримці і поліпшенні 

демократичних інститутів; 

– компетенції, пов’язані з життям у багатокультурному суспільстві 

(міжкультурні компетенції): повага інших і здатність жити з людьми інших 

культур, мов і релігій; 
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– компетенції, що відносяться до володіння усною і письмовою 

комунікацією, володіння більш, ніж однією мовою; 

– компетенції, пов’язані зі зростанням інформатизації суспільства: 

володіння інформаційними технологіями, розуміння їх застосування, слабких і 

сильних сторін; 

– здатності вчитися протягом життя як основа неперервного навчання в 

контексті особистісно-професійного і соціального життя. 

Визначені компетенції одержали назву «ключових» як ті, що мають 

широкий спектр використання і властивість певної універсальності [284; 289]. 

На сьогодні ще не досягнуто єдиної точки зору щодо означень понять 

«компетенція» і «компетентність». Зміст цих понять досі залишається об’єктом 

дискусій у наукових колах [50; 215; 237; 260; 288].  Н. Л. Гончарова звертає увагу, 

що в теорії і методиці сучасної професійної освіти поняття «компетенція»  і 

«компетентність» часто вживаються неоднозначно. Наприклад, лінгвісти частіше 

говорять про відповідну компетенцію, а психологи – про компетентність. 

Н. Л. Гончарова стверджує, що у найбільш розповсюджених світових мовах це 

поняття позначається єдиною лексичною одиницею: competence (франц.), 

Kompetenz (нім.), competenza (італ.), competencia (ісп.). У англійській мові існує 

еквівалент до кожного з двох термінів: competencу (англ.) – компетенція і 

competence (англ.) – компетентність. Однак, і у англомовній науковій літературі ці 

терміни часто вживаються синонімічно [50]. 

У національній і пострадянській педагогічній літературі переважає 

розмежування вказаних понять. Наведемо низку найбільш уживаних у сучасній 

педагогіці означень поняття «компетенція». Компетенцією є: 

– сукупність взаємопов’язаних якостей особистості (знань, умінь, навичок, 

способів діяльності), які задаються у відношенні до певного кола предметів і 

процесів та необхідні для якісних і продуктивних дій у відношенні до них 

(А. В. Хуторськой, [244]); 
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– інтегрована характеристика якостей особистості, які дозволяють 

здійснювати діяльність відповідно до професійних і соціальних вимог, а також до 

особистісних очікувань (І. О. Зимня, [96, с. 36]); 

– якості людини, яка завершила освіту певного ступеня, що виражаються у 

готовності (здібності) на їх основі до успішної (продуктивної) ефективної 

діяльності з врахуванням її соціальної значущості (Ю. Г. Татур, [223, c. 22]) ;  

– сукупність взаємопов’язаних знань, умінь, навичок і особистісних 

якостей, що створюють умови для успішного виконання суб’єктом континууму 

дій у контексті професійної діяльності (Г. У. Матушанський, О. Р. Кудаков, 

Г. В. Завада, [137, с. 43]); 

– очікувані і вимірювані досягнення, що підтверджують здатність людини 

виконувати певні дії самостійно, після засвоєння відповідної системи знань 

(Л. М. Овсієнко, [160]); 

– інтегрована особистісно-діяльнісна категорія, що формується під час 

навчання, в результаті поєднання початкового особистісного досвіду, знань, 

способів діяльності, вмінь (О. С. Заболоцька, [88, c. 64]). 

На думку Н. Л. Гончарової, у багаточисельних означеннях поняття 

«компетенція» існують спільні елементи, що виявляють категоріальну сутність 

цього концепту [50]. З указаних науковцем спільних елементів у трактуваннях 

компетенції найбільш значущими вважаємо наступні: предметна область, про яку 

індивід добре усвідомлений; відкрита система процедурних, ціннісно-смислових і 

декларативних знань, що включає взаємодіючі компоненти, які активізуються в 

професійній діяльності; інтегративна характеристика, що включає сукупність 

знань, умінь, навичок, здібностей, переконань, цінностей та забезпечує виконання 

професійної діяльності на високому рівні, а також досягнення певного результату.  

Аналіз наведених найбільш вагомих означень поняття «компетенція»,  з 

урахуванням множини спільних для цих означень елементів, дозволяє 

запропонувати авторське узагальнене означення. 

Під компетенцією розуміємо сукупність знань, умінь, навичок, здатностей, 

способів діяльності, креативних якостей особистості (яка завершила певний 
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етап освітнього процесу), що визначає її готовність до адекватних життєвих 

дій та ефективного здійснення професійних функцій  або подальшого успішного 

навчання [273, с. 365]. 

Під ефективним здійсненням професійних функцій розуміємо виконання 

професійних обов’язків у стандартних і проблемних ситуаціях, відповідно до 

прийнятих вимог щодо якості  результатів, з урахуванням їх соціальної 

значущості [273, с. 365]. 

Поняття «компетентність» переважна кількість учених трактує як 

особистісну характеристику фахівця, який володіє множиною  відповідних 

компетенцій [160]. Наведемо низку найбільш уживаних у сучасній педагогіці 

означень поняття «компетентність». Компетентністю є: 

– володіння відповідною компетенцією, що включає особистісне 

відношення до неї і предмету діяльності; це якість особистості, яка вже відбулася, 

та мінімальний досвід діяльності у заданій сфері (А. В. Хуторськой, [244]); 

– властивість, що грунтується на знаннях як особистісний і інтелектуально 

обумовлений прояв соціально-професійної життєдіяльності людини в її поведінці 

(І. О. Зимня, [97, с. 23]); 

– виявлені на практиці прагнення і здатність (готовність) реалізувати свій 

потенціал (знання, вміння, досвід, особистісні якості тощо) для успішної творчої 

(продуктивної) діяльності в професійній і соціальній сфері з усвідомленням 

соціальної значущості і особистісної відповідальності за результати цієї 

діяльності та необхідності її постійного вдосконалення (Ю. Г. Татур, [223, с. 23]); 

– готовність суб’єкта до інтеграції компетенцій і професійно-значущих 

особистісних якостей для продуктивного виконання професійної діяльності 

(Г. У. Матушанський, О. Р. Кудаков, Г. В. Завада, [136, с. 323]); 

– результат навчальної діяльності особистості, здатність реалізовувати 

набуті знання, вміння і навички в практичній діяльності та різних життєвих 

ситуаціях. Це характеристика фахівця, який володіє низкою відповідних 

компетенцій (Л. М. Овсієнко, [160]); 
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– інтегральна якість особистості, яка проявляється в її загальній здатності 

та готовності до діяльності, що грунтується на знаннях і досвіді, які набуті в 

процесі навчання і соціалізації та орієнтовані на самостійну й успішну участь у 

діяльності (Г. К. Селевко, [200, с. 139]); 

– підготовленість (теоретична, практична, особистісна, психологічна тощо) 

до здійснення певної професійної діяльності та наявність професійно важливих 

якостей фахівця, які сприяють цій діяльності (В. В. Ягупов, [266, с. 6]). 

Із наведених Н. Л. Гончаровою трактувань компетентності [50] найбільш 

значущими вважаємо такі: 

– комплексний особистісний ресурс, що забезпечує можливість ефективної 

взаємодії з навколишнім світом та якісного здійснювання своєї професійної 

діяльності; 

– рівень освіченості фахівця, достатній для самостійного вирішення 

пізнавальних проблем та визначення особистісної позиції; 

– відповідність фахівця висунутим вимогам, відповідність встановленим 

критеріям і стандартам у певних сферах діяльності. 

Погоджуючись із наведеним класичним означенням А. В. Хуторського 

щодо поняття «компетентність» [244], за результатами аналізу численних точок 

зору на трактування компетентності у науковій літературі, пропонуємо наступне 

узагальнене означення. 

Під компетентністю розуміємо готовність до  ефективного вирішення 

конкретних життєвих, навчальних і професійних проблем, обумовлену володінням 

відповідними компетенціями [273,  с. 366]. 

У підсумку обговорення сутності понять «компетенція» і «компетентність» 

звертаємося до точок зору вчених, які розмежовують указані поняття і наводять 

найбільш чіткі тлумачення. 

А. В. Хуторськой під компетенцією розуміє сукупність взаємопов’язаних 

якостей особистості, що задаються у відношенні до певного кола предметів і 

процесів. Компетентність він визначає як володіння людиною відповідною 
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компетенцією, що включає особистісне відношення до неї і предмету діяльності 

[244]. 

Є. Ю. Гухемухов (услід за А. В. Хуторським) під компетенцією розуміє 

певну наперед задану вимогу до освітньої підготовки особи. Під компетентністю 

розуміє особистісну якість, яка вже відбулася (характеристику) [58]. 

С. Вельде також визнає компетентність особистісною характеристикою. 

Компетенції він вважає наперед заданими вимогами до освітньої підготовки 

особи, одиницями навчальної програми, що складають «анатомію» 

компетентності [192, с. 54; 293, с. 29]. 

Н. Л. Гончарова у такий спосіб роз’яснює різницю в сутності понять: «Якщо 

у самому загальному вигляді ми визначимо компетенцію як властивість (якість), 

то компетентність буде розглядатися як володіння цією властивістю, що 

проявляється у професійній діяльності». Вчена вважає, що термін 

«компетентність» логічно вживати для характеристики фахівця в його 

професійній діяльності. Термін «компетенція» слід вживати для позначення 

властивості (якості), що формує компетентного фахівця [50]. 

Г. К. Селевко звертає увагу, що поняття «компетенція» і «компетентність» є 

системними і багатокомпонентними, оскільки вони характеризують певне коло 

предметів і процесів, включаючи різні розумові операції, практичні вміння, 

здоровий сенс. Ці поняття мають свою класифікацію та ієрархію [200, с. 140]. 

Дослідники теорії компетентнісно-орієнтованого навчання звертають увагу, 

що у національній педагогіці відсутня єдина класифікація компетенцій і 

компетентностей. Науковці відзначають змістовність та ґрунтовність ключових 

(універсальних) компетенцій, визначених Радою Європи. На погляд учених, 

заслуговує на увагу класифікація ключових компетентностей А. В. Хуторського 

[244]. 

В. І. Долгова, Г. Ю. Гольєва, М. Ю. Аркаєва, услід за Е. Ф. Зеєром, 

І. О. Зимньою, А. В. Хуторським, виокремлюють такі ознаки ключових 

компетенцій [66]: інтегративність; поліфункціональність; надпредметність та 

міждисциплінарність; багатовимірність. 
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Інтегративність відображає природну якість ключових компетенцій вбирати 

в себе низку однорідних знань і вмінь, які відносяться до широких сфер людської 

життєдіяльності. 

Поліфункціональність передбачає, що оволодіння компетенціями дозволяє 

вирішувати різноманітні проблеми в багатьох сферах особистого і суспільного 

життя. 

Напредметність та міждисциплінарність виражають можливість 

застосування компетенцій у різних предметних галузях та ситуаціях. 

Багатовимірність компетенцій означає, що компетенції охоплюють знання, 

розумові процеси, інтелектуальні, навчальні та практичні вміння, творчі здібності. 

А. Б. Звездова і В. Г. Орешкін пропонують розподіл усіх компетенцій на дві 

групи [92]: 

– загальнокультурні (універсальні, надпредметні) ; 

– професійні (предметно-специфічні, предметно-спеціалізовані). 

Автори вважають загальнокультурні компетенції не жорстко прив’язаними 

до об’єкта і предмета праці. Професійні компетенції, на думку дослідників, 

включають професійну кваліфікацію і відрізняються залежно від напрямів 

підготовки (спеціальностей). 

О. І. Шапран пропонує наступні рівні ієрархічної системи компетентностей 

в освіті [253, с. 321]: 

– ключові компетентності (міжпредметні та надпредметні); 

– загальногалузеві компетентності; 

– предметні компетентності. 

На думку вченої, ключові компетентності визначають здатність людини 

здійснювати поліфункціональні, поліпредметні види діяльності, ефективно 

розв’язувати індивідуальні та соціальні проблеми. Загальногалузеві 

компетентності формуються впродовж засвоєння змісту тієї чи іншої освітньої 

галузі. Предметні компетентності є складовою загальногалузевих і стосуються 

конкретного предмета. 
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Н. Ф. Радіонова і А. П. Тряпіцина визначають професійну компетентність як 

сукупність ключової, базової і спеціальної компетентностей [182]. Вчені 

вважають, що ключові компетентності є необхідними для будь-якої професійної 

діяльності. Вони пов’язані з успіхом особистості у швидкозмінюваному світі. 

Базові компетентності відображають специфіку певної професійної діяльності. 

Спеціальні компетентності відображають специфіку конкретної предметної сфери 

професійної діяльності. 

В. В. Ягупов і В. І. Свістун докладно обґрунтовують зміст поняття 

«професійна компетентність» у контексті підготовки майбутніх фахівців у системі 

вищої освіти. Вони розглядають професійну компетентність як поєднання 

теоретичної і практичної підготовленості майбутнього фахівця до професійної 

діяльності та основний показник наявності у нього розвиненого професійного 

мислення. Заслуговує на увагу запропонована вченими наступна структура 

професійної компетентності фахівця [266, с. 7]: 

– загальнолюдська компетентність (загальнокультурна, моральна, 

політична, соціальна, інформаційна, комунікативна, етична, екологічна, 

валеологічна); 

– загальнонаукова компетентність (методологічна, теоретична, методична, 

дослідницька); 

– загальнопрофесійна компетентність (загальнофахова, економічна, 

технічна, правова, психологічна, педагогічна); 

– фахова компетентність (технологічна); 

– функціональна компетентність (стратегічна, менеджерська, управління 

суб’єктами та об’єктами діяльності, виконавча); 

– особистісна компетентність (мотиваційна, аутопсихологічна, 

регулятивна, адаптивна, навчальна). 

Узагальнюючи різноманітні думки та уявлення про професійну 

компетентність (за результатами аналізу відомих науково-педагогічних праць), 

спираючись на погляд Б. М. Ігошева, В. А. Дегтерев виокремлює такі найбільш 

значущі складові професійної компетентності: 
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– когнітивну; 

– процесуально-діяльнісну; 

– організаційно-діяльнісну. 

Когнітивна складова являє собою володіння базовими, універсальними, 

фундаментальними знаннями, які не схильні до швидкого старіння, в тих галузях, 

що є сферами ключових компетенцій для певного виду професійної діяльності. 

Процесуально-діяльнісна складова забезпечує вміння оперативного й 

гнучкого застосування набутих знань у практичній діяльності щодо ефективного 

розв’язання професійних задач. 

Організаційно-діяльнісна складова, основу якої складає здатність до 

самоорганізації та саморозвитку, забезпечує готовність до перманентного 

оновлення арсеналу знань і способів діяльності фахівців, організації внутрішніх і 

зовнішніх ресурсів, необхідних для розв’язання конкретних сформульованих 

професійних задач [61, с. 113]. 

У 80–90-х роках минулого століття поняття «компетенція» і 

«компетентність» стали ключовими поняттями досліджень з проблеми 

компетентнісного підходу в освіті. Ця проблема швидко набула 

загальноєвропейського і світового значення. 

Т. Є. Кристопчук зазначає, що у 1986 році у Великій Британії концепція 

компетентнісно-орієнтованої освіти була взята за основу національної системи 

кваліфікаційних стандартів і була схвалена керівництвом. У 1997 році 

Національним центром освітньої політики США і Канади було започатковано 

програму «Визначення та відбір компетентностей: теоретичні та концептуальні 

засади» [121]. 

І. В. Секрет інформує, що впровадження компетентнісного підходу у 

Франції почалося ще у 80-х роках минулого століття, пройшовши декілька стадій: 

від обговорення самої ідеї до формування концептуального уявлення про 

компетенції. У системі освіти Німеччини розробляються професійно-технічні та 

соціальні компетенції [121; 199]. 
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С. А. Калашнікова нагадує, що компетентнісний підхід покладено в основу 

започаткованої у 2006 році і схваленої Європейською комісією у 2008 році 

Європейської кваліфікаційної рамки для навчання протягом життя [108, с. 67]. 

М. В. Нагач підкреслює, що компетентнісний підхід до освіти стає останнім 

часом усе більш поширеним і претендує на роль концептуальної основи освітньої 

політики, здійснюваної як державами, так і впливовими міжнародними 

організаціями [149]. Як вважає І. О. Зимня, цей підхід підсилює практичну 

орієнтацію освіти, її предметно-професійний аспект, акцентує значення досвіду, 

вмінь та навичок, що спираються на наукові знання [97, с. 24]. 

Є. А. Самойлов звертає увагу на філософське підґрунтя актуальності 

введення компетентнісного підходу. На його думку, технократичний тип освіти 

XX-го століття, недооцінювання індивідуальності та унікальності окремої 

людини, необхідність подолання ознак моральної деградації людства, 

обумовлюють своєчасність певних соціальних нововведень. Одна з головних 

задач компетентнісно-орієнтованої освіти полягає у вихованні високоморальної 

людини, яка усвідомлює відповідальність за події у світі [68; 197, с. 87-89]. 

Відомо, що у педагогічній теорії досі не склалося єдиного розуміння щодо 

сутності компетентнісного підходу (так, як і його основоположних понять – 

компетенції і компетентності). Про це свідчить ознайомлення з дослідженнями 

вітчизняних і зарубіжних вчених: Б. В. Авво, Р. Барнетта, О. Г. Бермуса, 

В. А. Болотова, Н. Л. Гончарової, В. М. Гриньової, Є. Ю. Гухемухова, О. І. Гулай, 

І. І. Драч, О. А. Дубасенюк, В. І. Євдокимова, О. С. Заболоцької, А. Б. Звездової, 

Е. Ф. Зеєра, І. О. Зимньої, І. А. Зязюна, Г. І. Ібрагімова, А. А. Касаткіної, 

Є. В. Кміта, О. Є. Лебедєва, І. П. Мединцевої, О. В. Наліткіної, Л. М. Овсієнко, 

О. І. Пометун, Дж. Равена, Т. А. Разуваєвої, О. Г. Романовського,  О. П. Савченко, 

Г. К. Селевко, Є. Є. Симанюк, Ю. Г. Татура, А. В. Хуторського, Л. В. Штефан, 

В. В. Ягупова та інших [5; 7; 17; 19; 20; 27; 30; 32; 33; 34; 43; 55; 60; 67; 68; 80; 82; 

86; 97; 110; 115; 124; 133; 139; 144; 161; 163; 164; 189; 206; 223; 252; 262]. 

Г. І. Ібрагімов визначає поняття «підхід» як ідеологію і методологію, що 

розкриває основну ідею, головні цілі, принципи, соціально-економічні, 
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філософські, психолого-педагогічні проблеми [99, с. 362]. В. А. Ширяєва 

наголошує, що до категорії «підхід» звертаються в особливі періоди певної 

діяльності, коли фіксуються принципові зміни або виникають нерозв’язані 

наявними засобами проблеми [257]. Загальною ідеєю компетентнісного підходу, 

за формулюванням дослідників, є компетентнісно-орієнтована освіта, що 

спрямована на комплексне засвоєння узагальнених знань та способів практичної 

діяльності, завдяки яким людина успішно реалізує себе в різних галузях 

життєдіяльності [113, с. 99; 193, с. 19-21]. 

Відповідно до означення Е. Ф. Зеєр і Е. Е. Симанюк, компетентнісний підхід 

являє собою пріоритетну орієнтацію на наступні цілі: здатність до навчання, 

самовизначеність, самоактуалізацію, розвиток індивідуальності [95, с. 25]. 

О. Є. Лебедєв [127, с. 7] трактує компетентнісний підхід як «сукупність 

загальних принципів визначення цілей освіти, вибору змісту освіти, організації 

освітнього процесу й оцінювання результатів освіти». До таких принципів він 

відносить наступні положення: 

– сенс освіти полягає у розвитку здібностей самостійного вирішення 

проблем у різних сферах і видах діяльності на основі використання соціального 

досвіду, елементами якого є власний досвід тих, хто навчається; 

– зміст освіти являє собою дидактично адаптований соціальний досвід 

вирішення пізнавальних, світоглядних, моральних, політичних та інших проблем; 

– зміст організації освітнього процесу полягає у створенні умов для 

формування досвіду самостійного вирішення проблем, що складають зміст освіти; 

– оцінювання результатів освіти базується на аналізі рівнів освіченості, 

досягнутих на певному етапі навчання. 

Надаючи узагальнене уявлення про найбільш важливі елементи 

компетентнісного підходу у сучасній освіті, О. Г. Бермус стверджує: «Природним 

генетичним прообразом сучасних трактувань компетентнісного підходу 

вважаються ідеї особистісного розвитку, сформульовані в контексті психолого-

педагогічних концепцій розвивального і особистісно-орієнтованого навчання. У 

зв’язку з цим компетенції розглядаються як ті, що інтегрують, окрім традиційних 
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знань, різного роду узагальнені інтелектуальні, комутативні, креативні, 

методологічні, світоглядні та інші вміння [20]. 

О. П. Савченко формулює: «Визначальним фактором у реалізації 

компетентнісного підходу є зорієнтованість на розвиток системного комплексу 

вмінь, смислових орієнтацій, адаптаційних можливостей, досвіду і способів 

трансформаційної діяльності з отриманням конкретного продукту» [193, с. 20]. 

Основна концепція компетентнісного підходу полягає у перенесенні 

акцентів з інформованості тих, хто навчається, на здатність виконувати певні 

функції, вирішувати проблеми, використовуючи знання [58; 139; 257; 273]. До 

зазначених проблем В. А. Болотов і В. В. Серіков відносять проблеми, що 

виникають за таких ситуацій [24, с. 12]: 

– у пізнанні та поясненні явищ дійсності; 

– при засвоєнні сучасної техніки і технологій; 

– під час вибору професії та оцінювання своєї готовності до навчання у 

професійному навчальному закладі; 

– у правових нормах та адміністративних структурах; 

– у взаємовідносинах людей, при оцінюванні власних вчинків; 

– при виконанні соціальних ролей у практичному житті; 

– у разі необхідності вирішувати власні проблеми: життєвого 

самовизначення, вибору стилю життя, способів розв’язання конфліктів тощо. 

Компетентнісний підхід виражає результативно-цільову спрямованість 

освіти. Як результат розглядається здатність людини самостійно діяти у різних 

проблемних ситуаціях, застосовуючи відомі знання і породжуючи нові [33, с. 33; 

55, с. 49]. На думку Г. К. Селевко, «компетентнісний підхід означає поступову 

переорієнтацію домінуючої освітньої парадигми з переважаючою трансляцією 

знань, формуванням навичок створення на створення умов для оволодіння 

комплексом компетенцій, які визначають потенціал, здатність випускника до 

виживання і стійкої життєдіяльності в умовах сучасного багаточинникового 

соціально-політичного, ринково-економічного, інформаційно- і комунікативно-

насиченого простору» [68; 200, с. 138]. 
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Зміна освітніх підходів виступає як закономірне сходження до більш 

глибокого розуміння поняття освіченості, в структуру якого мають увійти 

знаннєво-діяльнісна, креативна складові у поєднанні з ініціативністю, соціальною 

поведінкою, здатністю самостійно приймати рішення і нести відповідальність за 

них. Феномен освіченості в умовах компетентнісного підходу має включати 

досвід духовно-особистісної самоорганізації людини, який є пов’язаним з 

виконанням сенсопошукових, рефлексивних, самооцінювальних та інших функцій 

[58; 92]. Отже, компетентнісний підхід не заперечує традиційного знаннєвого 

підходу, а являє собою його поглиблене продовження. 

Компетентнісний підхід є інноваційною освітньою концепцією [33, с. 31; 93, 

с. 8; 189]. Е. Ф. Зеер і Е. Е. Симанюк визначають інноваційність як інтегративну 

характеристику перетворення системи і структури, цілей і задач, змісту і 

технологій, а також навчально-просторового середовища [93, с. 9]. Ця 

характеристика забезпечує одержання якісно нового освітнього ефекту 

(результату). Таким чином, метою компетентнісного підходу автори вважають 

забезпечення якості освіти як системи властивостей і характеристик, що 

відображають відповідність освіти сучасним потребам і цінностям, а також 

уявленню про майбутнє освіти. 

За висновком Ю. Д. Бойчука, «компетентнісний підхід є зорієнтованим на 

розвиток суб’єкта і пов’язаний з культурою мислення, аналітичною рефлексією, 

самостійністю і відповідальністю людини за прийняття рішень у діалектичній 

єдності з духовно-моральними та ціннісними настановами особистості, 

незалежними від сфери й галузі їхнього застосування» [23, с. 133]. 

Така орієнтація компетентнісного підходу, за своєю суттю, являє собою 

зворот освіти в бік інтересів і потреб особистостей, які навчаються. Цей зворот 

відображає одну з найбільш значущих тенденцій інноваційної освіти – її 

гуманізацію. 

За означенням філософського словника, «гуманізм» (від лат. Humanus – 

людяний) – це система поглядів, що виражають визнання цінності людини як 

особистості, її прав на свободу, щастя і рівність, повагу до принципів 
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справедливості й милосердя як норм стосунків між людьми, є боротьбою за 

створення  умов для вільного розвитку творчих сил і здатностей людини [235,      

с. 99]. 

Гуманізм визначається сучасними науковцями «як одна з фундаментальних 

характеристик суспільного буття та свідомості, певний напрям мислення та 

діяльності, що орієнтується на благо всіх людей як найвищу цінність та найвищий 

сенс життя за безумовної поваги до свободи кожної особистості» [42]. 

Гуманізація освіти є одним із найважливіших принципів реалізації 

Державної національної програми «Освіта» («Україна ХХІ століття»), де 

визначається, що гуманізація освіти полягає в утвердженні людини як найвищої 

соціальної цінності, найповнішому розкритті її здібностей та задоволенні 

різноманітних освітніх потреб, забезпеченні пріоритетності загальнолюдських 

цінностей, гармонії стосунків людини і  навколишнього середовища, суспільства і 

природи [42; 64]. 

Отже, гуманізація освіти спрямована на розвиток активно-творчих 

можливостей людини, її інтелекту, моральних якостей, що обумовлює мету як 

загальної, так і професійної освіти [85, с. 83]. 

Гуманізація освіти тісно пов’язана з її гуманітаризацією. Р.В. Євсович 

зауважує, що поняття «гуманізація» та «гуманітаризація» закріпилися в 

науковому колі в різний час і досі не отримали загальновизнаного тлумачення [85, 

с. 80]. 

На думку О. С. Кравець, гуманізація освіти означає створення такої 

освітньої соціальної системи, що відповідає гуманістичним цінностям та ідеалам. 

У свою чергу, гуманітаризація освіти означає наповнення (або доповнення) 

освітньої програми гуманітарним змістом, тобто передбачає включення в 

навчальний процес циклу гуманітарних дисциплін [119, с. 31]. І. П. Чистовська 

роз’яснює: «Якщо гуманізація припускає  визнання самоцінності людини як 

особистості, забезпечення її прав, волі, можливостей самореалізації, то 

гуманітаризація освіти служить формуванню гуманістичних міжособистісних 

стосунків, у тому числі – між науково-педагогічним працівником і студентом у 
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навчальному процесі. Вона передбачає розширення переліку гуманітарних 

дисциплін, поглиблення їх змісту для отримання системного знання» [248, с. 192].  

Проте за численними зауваженнями дослідників, гуманітаризація освіти у 

жодному разі не вичерпується лише розширенням переліку та поглибленням 

інформаційного змісту гуманітарних дисциплін. Вона принципово відповідає 

більш високим цілям: залученню майбутніх фахівців до гуманістичних цінностей 

в рамках навчального процесу і позанавчальних форм активності. Вона 

спрямована на подолання одномірності особистості, її частковості, що задається 

професійною спеціалізацією [119, с. 31; 180, с. 18]. 

М. О. Читалін звертає увагу на актуальність тенденції гуманітаризації освіти 

та об’єктивні причини її виникнення. Вчений нагадує, що індустріальний вектор 

розвитку світу завжди вимагав технократичного типу освіти. Постіндустріальний 

суспільно-економічний розвиток змінив орієнтацію освіти. Гуманітаризація як 

новітня тенденція стала актуальною у відповідь на необхідність збереження 

балансу між розвиненою технологією, екологією, що погіршується, і людиною. 

Гуманітаризація є спрямованою на збереження життя і взагалі людства [249,        

с. 79]. 

Б. І. Хорошун, О. М. Язвінська, Н. М. Глушенок вважають, що сутність 

гуманітаризації освіти полягає в забезпеченні ґрунтовного загальнокультурного 

розвитку, формуванні гармонійної, цілісної особистості. Гуманітаризація 

розглядається як важлива передумова і суттєвий чинник професійного 

становлення і самореалізації людини. Автори підкреслюють, що сама ідея 

гуманітаризації не є  принципово новою. Вона активно реалізується в освітніх 

системах розвинених країн. Залежно від реального стану особливостей освітніх та 

соціальних процесів у конкретній країні, пріоритети надаються тим або  іншим 

аспектам гуманітаризації [243, с. 18].  

Вчені наголошують на важливості гуманітаризації освіти у  складі новітніх 

тенденцій щодо побудови освітніх моделей. Ці тенденції передбачають 

трансформування змісту освіти таким чином, щоб він був відповідним до запитів і 
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потреб суб’єктів навчання. На думку вчених, такий підхід до створення моделей 

сприяє швидкому подоланню суспільних протиріч [37]. 

На думку Є. Ф. Сластенко, гуманітаризація вищої технічної освіти має 

включати наступні напрями [214]: 

– вивчення гуманітарних дисциплін; 

– гуманітаризацію природничо-наукових, технічних і соціальних дисциплін 

шляхом відображення світоглядних і методологічних проблем науки, історії 

розвитку наукового знання, становлення наукових теорій, соціальних аспектів 

науково-технічного прогресу; 

– ефективного використання індивідуальних форм і методів навчання 

майбутніх фахівців, удосконалення практики їх залучення до різних видів 

творчості. 

Є. Ф. Сластенко наголошує, що гуманітарна підготовка в технічних ВНЗ 

вимагає об’єднання зусиль усіх педагогів. Адже до змісту всіх дисциплін, що 

викладаються, мають бути включені світоглядні, методологічні та соціальні 

проблеми [214]. 

Погоджуємося з наступною основоположною думкою багатьох вчених, 

викладеною Р. В. Євсович. Гуманітаризація вищої освіти – це відображення в 

освітньому процесі гуманістичних тенденцій розвитку суспільства, в умовах 

якого людська особистість визнана найвищою цінністю [85, с. 84]. 

Ґрунтуючись на розумінні поняття гуманітаризації освіти Т. М. Єлкановою  

і Н. М. Чеджемовою, з урахуванням трактувань дослідників стосовно вказаного 

концепту [79, с. 67; 180, с. 19], сформулюємо наступне означення. 

Гуманітаризація освіти є багатогранним педагогічним процесом, 

спрямованим на розвиток загальнокультурних компонентів змісту освіти, з 

метою забезпечення формування цілісного особистісного ставлення до дійсності, 

за якого актуалізація засвоєння професійних знань майбутніх фахівців 

здійснюється відповідно до чітких морально-ціннісних критеріїв. 

Вважаємо, що гуманізація і гуманітаризація є взаємозалежними 

компонентами єдиного освітнього процесу ВНЗ. Перший компонент 
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методологічно і теоретично обгрунтовує шляхи формування особистості 

майбутніх фахівців, а другий компонент – реалізує ці ідеї. 

І. С. Накашидзе, Т. А. Щербакова підкреслюють: «Гуманізація і 

гуманітаризація освіти мають відроджувати єдність культури і освіти. Будь-який 

фахівець має відчувати, де розпочинаються моральні аспекти його діяльності, у 

чому полягає його особиста відповідальність за її результати». Сучасна 

гуманітарна освіта покликана ознайомити майбутніх фахівців із накопиченим 

світовим культурним знанням про людське суспільство, з сутністю культури як 

світу людини, виховуючи в майбутніх фахівців високі гуманістичні якості 

цивілізованого суспільства [153]. 

Таким чином, концепції гуманізації та гуманітаризації, як важливі складові 

сутності компетентнісного підходу у вищій технічній освіті, є спрямованими на 

формування духовно розвиненої особистості, зорієнтованої на загальнолюдські 

цінності, з високою професійною і загальнокультурною підготовкою, здатної до 

самоосвіти і самовдосконалення своїх здібностей і дарувань [214; 248, с. 192 ]. 

Перехід від традиційного (знаннєвого) підходу (який передбачає переважну 

діяльність у стійких професійних межах) до компетентнісного підходу у вищій 

технічній освіті має відповідати вимогам рухливих професійних меж, динаміці 

професій та їх глобалізації. Це викликає необхідність зростання професійної 

мобільності майбутніх фахівців технічного профілю в інноваційному суспільстві 

[240, с. 36]. Крім того, оскільки життєвий шлях людини пов’язаний з її 

професійною траєкторією, то виявляється необхідність у професійній мобільності 

особистості [103, с. 105]. 

Дослідники модернізації сучасної вищої технічної освіти наголошують, що 

мобільність фахівців є однією із головних складових модернізації. Мобільність 

фахівців виражається у перманентній внутрішній (особистісно-психологічній) та 

зовнішній (практико-діяльнісній) готовності до змін, оперативного реагування на 

зміни, до соціальної та професійної рухомості [103, с. 105]. 

І. А. Ларионова наводить узагальнені чинники, що зумовлюють професійну 

мобільність сучасних фахівців:  
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‒ стрімкі зміни соціокультурної і соціально-економічної ситуації; 

інноваційність усіх сфер життєдіяльності людини; глобалізація важливіших сфер 

виробництва;  

‒ розширення інформаційних потоків; значне підвищення швидкості 

старіння знань; розвиток ринку професій; перманентні зміни статусу багатьох 

професій тощо [126, с. 124]. 

В. С. Володавчик зазначає, що у науковій літературі професійна мобільність 

розглядається з двох основних позицій. З одного боку, це якість особистості, що 

характеризує її здатність та готовність набувати нові знання, успішно оволодівати 

новими аспектами професійної діяльності. З другого боку, професійна мобільність 

вивчається як соціальний процес зміни групою осіб або індивідом свого 

професійного статусу [39, с. 89]. 

Б. М. Ігошев у роботі [103] представив розгорнутий сутнісно-логічний 

аналіз мобільності як міжнаукового поняття. Вчений нагадує, що термін 

«мобільність», латинського походження, означає рухливість, мінливість. 

Б. М. Ігошев констатує, що мобільність як соціальне явище стало об’ֹєктом 

наукових досліджень у другій половині ХХ століття. Один із родоначальників 

теорії соціальної мобільності П. А. Сорокін розглядав це поняття у широкому 

сенсі: «як перехід індивіду або соціального об’єкта з однієї соціальної позиції до 

другої» [217, с. 373]. 

У постіндустріальному (інформаційному) суспільстві соціальна мобільність 

набуває нового сенсу і характеристик. Посилення динамічності соціальних 

процесів на сучасному етапі розвитку суспільства, яке має наслідком підвищення 

мобільності людей за різними напрямами їх соціального функціювання, 

приводить до необхідності поглибленого вивчення значущих різновидів 

соціальної мобільності: трудової, культурної, академічної, професійної тощо. 

Б. М. Ігошев зазначає, що найбільш пильну увагу сучасні дослідники 

приділяють професійній мобільності. «Сьогодні в самому загальному сенсі під 

професійною мобільністю розуміється зміна трудової позиції або рангу робітника, 

що обумовлена зміною місця роботи або професії» [103, с. 107]. 
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Ю. І. Калиновський, розкриваючи наведене розуміння професійної 

мобільності, визначає її як «здатність особистості реалізувати свою потребу в 

певному виді діяльності: з користю для суспільства, уміло переходити від одного 

рівня професійної діяльності до другого». Отже, професійна мобільність 

трактується як здатність «розширюючи або поглиблюючи характер професійної 

діяльності, проявляти свою професійну компетентність» [103, с. 108]. 

За результатами аналізу існуючих сучасних наукових уявлень про 

професійну мобільність Б. М. Ігошев наводить суттєві й важливі узагальнення 

[103, с. 108-109]. Професійна мобільність, на погляд ученого, є складним явищем, 

що постає на двох основних рівнях: 

1. На об’єктивно-соціальному рівні професійна мобільність проявляється як 

переміщення соціальних суб’єктів і груп у соціально професійній сфері. 

Переміщення зумовлені об’єктивними чинниками і тенденціями розвитку 

суспільства в цілому. 

Головним чинником професійної мобільності як об’єктивного  соціального 

феномену Б. М. Ігошев вважає розвиток професійної сфери. Адже професійна 

мобільність виникає як наслідок кількісної та якісної зміни професій, старіння 

певних видів професійної діяльності та виникнення нових її видів, зміни 

посадової структури установ тощо. 

Наступним найважливішим фактором професійної мобільності вчений 

вважає професійну освіту. Дійсно, зміна професій у сучасному суспільстві 

можлива, як правило, тільки за умови одержання відповідної освіти. Б. М. Ігошев 

підкреслює, що для виконання функції професійної мобільності професійна освіта 

має не тільки відповідати потребам розвитку професійної сфери, але й гнучко 

реагувати на їх зміну.  Отже, професійна освіта сама має бути мобільною у своєму 

розвитку і функціюванні. Тому фактором професійної мобільності, за висновком 

вченого, може стати, перш за все, інноваційна професійна освіта. 

2. На суб’єктивно-особистісному рівні професійна мобільність являє собою 

властивість соціальних суб’єктів, виражену в їх здатності і готовності зміняти 
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свою професіональну позицію і статус під впливом певних обставин та умов як 

об’єктивного, так і суб’єктивного характеру [103, с. 109]. 

Б. М. Ігошев виділяє головні чинники, які спонукають людину до такого 

роду змін в її житті: 

– особистісні потреби; 

– особистісні якості і здібності; 

– інформація, знання. 

На думку вченого, всі внутрішні суб’єктивні чинники, що забезпечують 

здатність і готовність індивіда змінювати свою професійну позицію і статус, є 

взаємообумовленими. Тому в сукупності вони складають цілісну інтегративну 

якість особистості. 

Б. М. Ігошев наводить узагальнене означення професійної мобільності на 

суб’єктивно-особистісному рівні, з яким погоджуємося. «Професійна мобільність 

як суб’єктивне явище являє собою інтегративну якість особистості, що виражає 

здатність і готовність індивіда до змін своєї професійної позиції, статусу і до 

переміщень у професійній сфері на основі певних світоглядних уявлень і 

ціннісних орієнтацій, особистісних якостей, знань та відповідно до особистісних 

потреб» [103, с. 110]. Вчений підкреслює провідну роль освіти у вирішенні 

соціально і гуманістично значущої задачі ‒ цілеспрямованого формування 

професійної мобільності як індивідуальної властивості особистості. 

 Стосовно визначення необхідних умов формування професійної 

мобільності майбутніх фахівців технічного профілю, заслуговує на увагу 

наступне трактування професійної мобільності В. С. Володавчик: «Професійна 

мобільність передбачає високий рівень узагальнених професійних знань, 

готовність до оперативного вибору і реалізації оптимальних способів виконання 

різних завдань у сфері своєї професії» [39, с. 90].  

Зазначені якості майбутніх фахівців технічного профілю має забезпечити 

орієнтація вищої технічної освіти на довготермінове засвоєння діяльнісних знань 

лише високого рівня узагальненості і формування творчої особистості в процесі 

навчання. Така орієнтація вищої технічної освіти визначає новий рівень 
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інтелектуальної культури тих, хто навчається, і створює умови для формування 

компетенцій професійного універсалізму майбутніх фахівців. Ці компетенції, на 

нашу думку, обумовлюють готовність фахівців до виконання різноманітних 

функцій у процесі вирішення широкого кола різнобічних професійних задач та 

здатність до зміни сфери і способів професійної діяльності. Саме професійний 

універсалізм має стати основою набуття інших необхідних професійних 

компетенцій у процесі подальшого неперервного навчання, а також має бути 

підґрунтям формування професійної мобільності [273, с. 367]. 

У п. 1.1 було наголошено, що компетентнісний підхід є основним 

стратегічним напрямом модернізації національної вищої освіти. Виділимо 

найважливіші для вищої технічної освіти концептуальні характеристики 

компетентнісного підходу: 

1. Компетентнісний підхід є спрямованим на комплексне оволодіння 

узагальненими знаннями, вміннями та способами практичної діяльності. 

Характеристика дозволяє зіставляти нові комплекси діяльнісних знань з 

тими, що вже одержані, та сприяє здатності визначення нових напрямів розвитку 

техніки і технологій. 

2. Компетентнісний підхід передбачає інтеграцію узагальнених знань, 

способів практичної діяльності, креативних, комутативних, світоглядних та інших 

якостей особистості. 

Характеристика є визначальною у формуванні компетенції професійного 

універсалізму майбутніх фахівців технічного профілю. 

3. Компетентнісний підхід є пріоритетною орієнтацією на 

самовизначеність, самоосвіту, саморозвиток, самореалізацію. 

Указані здатності складають основу професійної мобільності майбутніх 

фахівців технічного профілю. 

4. Компетентнісний підхід має метою формування гармонійної, цілісної 

особистості, зорієнтованої на загальнолюдські цінності, з потужною 

загальнокультурною підготовкою ‒ фахівця найвищої духовності. 
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Зазначені якості особистості дозволяють фахівцям технічного профілю 

подолати тенденції технократизму, що зародилися в умовах індустріальної 

цивілізації  та враховувати значення соціокультурного і морального змісту 

діяльності людини. 

Упровадження принципів компетентнісного підходу в систему вищої 

технічної освіти, що складає основу її модернізації, є важливим чинником 

забезпечення якості сучасної вищої технічної освіти. Адже перевантажена 

інформаційним і фактологічним матеріалом, колишня технократична модель 

освітньої системи вступила в протиріччя з: 

– сучасними вимогами щодо неперервних змін у змісті, характері і 

спрямованості професійної  діяльності майбутніх фахівців технічного профілю; 

– зростаючим обсягом знань; 

– цілісністю культури; 

– соціокультурною та особистісною обумовленістю формування людини 

тощо [4; 168; 169; 170]. 

За нашим означенням (п. 1.1), модернізація вищої технічної освіти є 

всебічним оновленням відповідних ланок освітньої системи і сфер освітньої 

діяльності, згідно із сучасними вимогами до складових якості вищої технічної 

освіти: якості змісту освіти, якості організації освітнього процесу та якості його 

результатів. Виконання цих вимог має гарантувати підготовку майбутніх фахівців 

технічного профілю з високим рівнем професійної компетентності, творчого 

потенціалу, культури і соціальної адаптації. 

Зміст освіти включає методологічно важливі елементи людської культури: 

знання, способи діяльності, емоційно-ціннісні відносини тощо. Впровадження 

компетентнісного підходу у вищу технічну освіту передбачає комплексне 

оволодіння узагальненими знаннями, вміннями, способами практичної діяльності 

в сполуці з набуттям креативних, комутативних, світоглядних та інших якостей 

особистості. Сформовані таким чином інтелектуальні вміння і якості особистості 

відповідають особливостям роботи фахівців технічного профілю в сучасній 

професійній реальності. Ця робота має багатофункціональний характер [4]: 
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– передбачає проектування технологічних процесів, контроль за 

правильністю експлуатації техніки, підвищення ефективності її використання, 

раціональну організацію взаємодії людей і техніки тощо; 

– характеризується тенденцією поступового зближення практичної та 

наукової сфер діяльності фахівців: від процесів експлуатації технічних пристроїв 

до створення  нових систем і технологій; 

– потребує здатності фахівців до прогнозування майбутніх процесів 

технологічного і соціального розвитку в умовах неперервного зростання 

наукомісткості та інтелектомісткості сучасних виробничих технологій. 

 Зазначені інтелектуальні вміння, способи діяльності та набуті особистісні 

властивості майбутніх фахівців відповідають вимогам до якості змісту сучасної 

вищої технічної  освіти як ті, що за результатом здійснення неперервної  

професійної й психологічної  самопідготовки, гарантують успішну діяльність 

майбутніх фахівців за будь-яким з прогнозованих можливих варіантів науково-

технічного і соціально-економічного розвитку [4]. 

Організація освітнього процесу включає його ресурсне забезпечення, 

кадровий потенціал, управління освітнім процесом, науково-методичну і виховну 

роботу, в тому числі – ініціативу з формування творчого потенціалу тих, хто 

навчається. Компетентнісний підхід до освітньої діяльності передбачає перехід 

від репродуктивних форм і методів навчання до управління підготовкою 

майбутніх фахівців із метою оволодіння універсальними та професійними 

компетенціями, згідно з конкретними видами майбутньої фахової діяльності. 

Впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних освітніх технологій, якому 

передує відповідне ресурсне забезпечення навчального процесу ВНЗ, є 

необхідною умовою реалізації вказаних принципово нових вимог до професійної 

технічної підготовки [233, с. 61]. 

Е. Д. Алісултанова зауважує: «Високі темпи змін, які відбуваються у 

сучасній техніці і технологіях, приводять до скорочення життєвого циклу освітніх 

послуг, що надаються майбутнім фахівцям технічного профілю у ВНЗ. Отже, 

наполегливою необхідністю стає розробка довгострокової стратегії розвитку 
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освітньої системи, що дозволяє освітній установі не тільки утримувати досягнуті 

позиції, але і випереджально адаптуватися до нових викликів» [4]. 

І. І. Ільїна та І. М. Подушкіна вважають, що для цього необхідним є 

оволодіння педагогічними працівниками прогностичною компетентністю, 

вмінням використовувати у практиці управлінської і педагогічної діяльності 

нормативне та дослідницьке прогнозування. Вчені вводять поняття інноваційного 

потенціалу педагогічної діяльності, яке визначають мірою готовності педагога до 

побудови якісно нової професійної реальності [104, с. 11]. 

В. В. Грубінко і В. В. Романенко наголошують на важливості створення 

інноваційного освітнього середовища з підготовки сучасних фахівців у будь-якій 

установі. Відповідний процес передбачає зміну організації освітнього процесу, 

оптимізацію і вдосконалення професійної майстерності викладачів через 

опанування інноваційними і дослідно-експериментальними видами діяльності [53, 

с. 4]. 

Упровадження компетентнісного підходу в систему вищої (вищої технічної) 

освіти відповідає сформульованим вимогам до якості організації освітнього 

процесу у ВНЗ у частині кадрового потенціалу. Адже компетентнісний підхід 

сприяє наповненню ядра професійної діяльності педагогічних кадрів такими 

цінностями, як «гуманістична спрямованість особистості, готовність до розробки і 

впровадження інновацій, професійна мобільність, особистісна відповідальність за 

якість кінцевих результатів професійної діяльності, командна робота, прояв 

ініціативи в розробці інноваційних проектів розвитку освітньої установи, 

готовність до розумного ризику у сфері своєї компетенції, неперервний 

професійно-особистісний розвиток і саморозвиток» [104, с. 11-12]. 

Методична робота у ВНЗ спрямована на вдосконалення існуючих, а також 

на розробку і впровадження нових принципів і методів формування змісту та 

організації навчального процесу. Досягнення зазначеної мети здійснюється в 

рамках наукової, навчальної, організаційної та експертної складових методичної 

роботи. 
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Сутність науково-методичної складової полягає в розробці стратегічних 

напрямів удосконалення навчального процесу. Ця форма методичної роботи, що 

безпосередньо відображає зміст інноваційної діяльності ВНЗ, має включати: 

– виконання наукових досліджень із проблем створення інноваційних 

освітніх систем; 

– формування вимог щодо професійнозначущих та особистісних якостей 

майбутніх фахівців; 

– розробку нових освітніх технологій; 

– розробку концепції створення нових навчальних планів підготовки 

фахівців з урахуванням сучасних методів і технологій навчання; 

– розробку концепції оцінювання якості діяльності ВНЗ та його 

структурних підрозділів тощо. 

Сутність навчально-методичної складової полягає у впровадженні в 

навчальний процес концепцій і рекомендацій, розроблених у рамках науково-

методичної складової. Організаційно-методична складова включає  заходи з 

управління методичною роботою університету і забезпечує планування, 

реалізацію та контроль ефективності щодо впровадження прийнятої стратегії 

удосконалення навчального процесу. Метою експертно-методичної складової є 

оцінка освітнього процесу університету і, зокрема, оцінка якості підготовки 

майбутніх фахівців [278, с. 4]. 

Перехід на компетентнісний формат навчання у професійній підготовці 

майбутніх фахівців технічного профілю має забезпечити нові вимоги до якості 

організації освітнього процесу в частині управління та науково-методичної 

роботи шляхом вирішення складних методологічних проблем: 

– переосмислення цілей і результатів освітнього процесу; 

– опису результатів на мові компетенції і компетентностей; 

– обґрунтування технологій формування компетенцій; 

– розробки дидактичних і психолого-педагогічних положень щодо 

занурення майбутніх фахівців у діяльнісне середовище під час організації їх 

самостійної роботи; 
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– створення методик оцінювання результатів освітнього процесу [4; 233,    

с. 67]. 

Результати освітнього процесу розуміються як рівень навчальних досягнень 

випускників, їх творчих здібностей, загальної та комунікативної культури, 

соціальної адаптації тощо. С. Є. Федоров у ґрунтовному дослідженні нової якості 

освіти та її оцінювання при реалізації компетентнісного підходу наголошує: «У 

сучасній педагогічній теорії і практиці вимірювання  оцінка якості освітнього 

процесу стає однією з ключових проблем, що одержала статус самостійного 

наукового напряму ‒ педагогічної кваліметрії» [233, с. 71]. Актуальність 

проблеми кваліметрії освіти обумовлено низкою об’єктивних факторів, серед 

яких ‒ спрямованість вищої освіти на новий результат навчання: універсальні та 

професійні  компетенції. 

Науковець звертає увагу, що впровадження компетентнісного підходу в 

освітній процес супроводжується загостренням проблеми забезпечення 

аутентичності діагностування результатів навчання. Адже знання, вміння, 

навички, компетенції майбутніх фахівців необхідно оцінювати в умовах, 

максимально наближених до професійної діяльності [233, с. 72]. 

Підтримуючи власною позицією точку зору С. Є. Федорова, 

Е. Д. Алісултанова вважає, що серед процесів, пов’язаних із реалізацією у вищій 

технічній школі нової парадигми технічної освіти, особливе місце займає 

розробка критеріїв освіченості фахівців технічного профілю. Автор наголошує, 

що компетентність цих фахівців визначається не тільки професійною 

підготовленістю, але й соціально значущими характеристиками [4]. 

Таким чином, нами обґрунтовано наступне положення: модернізація вищої 

технічної освіти на засадах компетентнісного підходу відповідає сучасним 

вимогам до складових її якості. Отже, компетентнісний підхід є важливим 

чинником забезпечення якості сучасної вищої технічної освіти [271; 272]. 

Аналіз основних принципів компетентнісно орієнтованої освіти, а також 

найважливіших для вищої технічної освіти концептуальних характеристик 

компетентнісного підходу, дозволяє стверджувати, що основу методології 
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компетентнісного підходу у вищій технічній освіті, зокрема, у професійній 

технічній підготовці майбутніх фахівців, складає освітня концепція 

фундаменталізації. 

 

1.3. Фундаменталізація професійної технічної підготовки майбутніх 

фахівців у ВНЗ як основа методології компетентнісного підходу 

 

Значна кількість дослідників проблеми модернізації сучасної вищої 

технічної освіти найважливішим чинником забезпечення її якості вважає 

фундаменталізацію освіти. Фундаменталізацію вищої освіти, зокрема, вищої 

технічної освіти, вивчали вітчизняні і зарубіжні вчені: Р. Акофф, С. А. Баляєва,   

С. В. Білевич, А. О. Вербицький, Г. С. Воронка, І. П. Гладкий, В. В. Гриншкун,  

Г. Я. Дутка, В. І. Євдокимов, І. А. Зязюн, В. В. Кондратьєв, В. В. Краєвський, 

В. С. Кузнєцов, В. А. Кузнєцова, І. В. Левченко, Є. В. Нагорний,  О. С. Пономарьов,  

І. Ф. Прокопенко, В. А. Садовничий, В. К. Сидоренко, С. О. Семериков, 

А. І. Субетто, А. Д. Суханов, М. Е. Тернюк, В. А. Тестов, А. М. Туренко, 

М. О. Читалін та інші [14; 15; 40; 48; 71; 72; 77; 81; 112; 122; 123; 134; 145; 146; 

175; 183; 195; 201; 205; 218; 219; 220; 222; 225; 239; 250; 258; 268; 269; 270; 276; 

277; 279; 294]. 

Проте у педагогічній науці досі не склалося єдиного розуміння щодо 

фунтаменталізації освіти. Не погоджуючись із радикальними поглядами окремих 

вчених на фундаменталізацію, що суперечать існуючому змісту освіти та 

порушують спадкоємність у зміні освітніх парадигм, представляємо узагальнений 

перелік значущих, як на наш погляд, точок зору на проблему в її розвитку, які 

обговорюються у роботах [13; 52; 128; 249; 254]. 

1. Фундаменталізація вищої освіти полягає у збільшенні долі 

фундаментальних дисциплін, часу на їх вивчення, питомої ваги фундаментальних 

знань у цих дисциплінах, а також в удосконаленні викладання фундаментальних 

дисциплін (А. О. Вербицький, М. М. Нечаєв, В. С. Кузнєцов, В. А. Кузнєцова, 

Г. Шефер). 
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2. Фундаменталізація вищої технічної освіти передбачає виокремлення 

цілісної системи дисциплін, що визначають підґрунтя загальнонаукової і 

загальнотехнічної підготовки майбутніх фахівців. До таких фундаментальних 

інтегруючих дисциплін слід віднести математику, фізику, механіку, інформатику, 

хімію, біологію, екологію (А. Д. Гладун, В. М. Лозовський, С. В. Лозовський, 

В. Е. Шукшунов). 

3. Фундаменталізація вищої освіти спрямована на створення цілісного, 

узагальненого знання, що має бути ядром і основою усіх одержаних майбутніми 

фахівцями знань, і повинне об’єднати ці знання в єдину світоглядну систему 

(Л. С. Єлгіна). 

4. Фундаменталізація вищої освіти являє собою процес формування 

фундаментально-знаннєвого каркасу особистості (ядра системи знань), що 

забезпечує її здатність до самонавчання в рамках технології неперервної освіти, 

професійну адаптивність у швидко змінному світі. Найважливішими напрямами 

фундаменталізації освіти є формування єдиної наукової картини світу, 

математизація знань (А. І. Субетто). 

5. Фундаменталізація вищої освіти означає її спрямованість на узагальнені 

та універсальні знання, формування культури і розвитку узагальнених способів 

мислення та діяльності. Метою фундаменталізації є виховання гнучкого 

багатогранного мислення, освоєння наукової інформаційної бази, формування 

внутрішньої потреби у саморозвитку і самоосвіті протягом усього життя людини, 

що сприяють її адаптації у швидкозмінних соціально-економічних і 

технологічних умовах. Фундаментальні наукові знання слід тлумачити як 

стержневі, системоутворювальні, методологічно значущі уявлення, що сходять до 

витоків розуміння, до первинних сутностей (М. В. Садовніков, А. Д. Суханов, 

В. А. Тестов). 

6. Фундаменталізація вищої освіти полягає в оптимальному поєднанні всіх 

галузей знання, що складають цілісність. Передбачаються три рівні цілісності: 

– цілісність усієї освіти; 

– цілісність природничо-наукової складової; 
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– цілісність окремих дисциплін. 

Цілісність досягається шляхом інтеграції складових (освіти, дисципліни, 

курсу), що ґрунтуються на стержневих, методологічних концепціях та принципах 

(А. Д. Суханов, В. Г. Кинелєв). 

7. Фундаменталізація вищої освіти спрямована на посилення взаємозв’язку 

загальноосвітньої і професійної підготовки (Г. П. Бахтіна, К. К. Гомоюнов, 

З. О. Решетова, С. А. Беляєва). 

8. Фундаменталізація вищої технічної освіти передбачає спадкоємність 

природничо-наукової, загальнотехнічної і спеціальної підготовки (М. А. Толстая, 

Г. С. Головкин, М. Е. Шиловська, Р. Т. Головатенко). 

9. Фундаменталізація вищої освіти включає: 

– збільшення обсягу і ролі дисциплін загальнонаукового циклу; 

– перебудову циклу професійних дисциплін у напряму вивчення окремих 

закономірностей і явищ на базі узагальнюваних ідей і принципів даної науки; 

– оволодіння засобами інформаційної культури; 

– забезпечення формування методологічної культури майбутнього фахівця, 

ґрунтованої на методах пізнавальної, професійної, комунікативної та 

аксіологічної діяльності; 

– розвиток системного мислення фахівця, врахування у разі впровадження 

нової техніки і технологій економічних, політичних, соціальних та інших фактів 

(Б. Л. Агронович, Ю. П. Похолков). 

Згідно з ранніми точками зору дослідників на проблему (1-2), сутність 

фундаменталізації вищої технічної освіти полягає у збільшенні частки 

фундаментальних інтегруючих дисциплін, що складають основу загальнонаукової 

і загальнотехнічної підготовки майбутніх фахівців, а також у вдосконаленні 

викладання цих дисциплін. До таких фундаментальних інтегруючих дисциплін 

відносять, перш за все, математику, фізику, механіку, хімію – науки, основні 

поняття і закони яких є первинними і не являють собою наслідки інших наук. 

Однак у сучасних умовах виникають нові технологічні науки, які, зокрема, 

вивчають штучні процеси, організовані людиною. Ці нові технологічні науки 
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мають власну теорію і предмет дослідження [128]. Тому вони претендують на 

включення їх у традиційний перелік фундаментальних дисциплін. Указана 

обставина викликає необхідність періодичного коригування загального структу-

рування наук за ознакою фундаментальності. Це є одним із недоліків зазначених 

точок зору на проблему фундаменталізації вищої технічної освіти. Другим 

істотним недоліком сформульованого в 1-2 баченні сутності проблеми є нечіткий 

зв’язок між поглибленим вивченням фундаментальних інтегруючих дисциплін і 

ступенем затребуваності цього вивчення у загальнотехнічній і спеціальній 

підготовці. У цьому відношенні заслуговують на увагу підходи до тлумачення 

сутності фундаменталізації, викладені в 7-8. Їх автори передбачають посилення 

взаємозв’язків загальноосвітньої і професійної підготовок. Більш того, вони 

пропонують спадкоємність підготовок, з якої випливає конкретизація взаємо-

зв’язків. 

Загальною характеристикою викладених у 3–6, 9 концепцій 

фундаменталізації є спрямованість навчання на досягнення глибинних, сутнісних 

основ і зв’язків між різноманітними  процесами навколишнього світу. 

Проголошується створення такої системи освіти, в якій пріоритетом є не 

прагматичні, вузькоспеціалізовані знання, а основні, методологічно важливі, ті, 

що сприяють цілісним уявленням про  сучасну картину світу і здатності виходити 

на системний рівень його пізнання [73, с. 11; 209; c. 37]. На відміну від 

конкретних знань і фактів, ці основоположні, стержневі знання змінюються 

досить повільно, і, отже, досить довго є актуальними. Тому їх називають 

інваріантами [227]. 

Н. Ф. Тализіна стверджує: «Аналіз знань, накопичених у різних предметних 

сферах свідчить, що накопичення, як правило, здійснюється шляхом додавання  

все нових і нових окремих явищ і окремих залежностей, основа яких залишається 

незмінною. Тому в побудові змісту навчання важливо виділити інваріанти. 

Побудова навчання на інваріантній основі дає можливість уникнути переван-

таження навчальних програм. При цьому їх інформаційна місткість не 

знижується, а, навпаки, підвищується, оскільки засвоєння інваріантних знань 
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дозволяє тим, хто навчається, самостійно їх набувати. До цих знань відносяться не 

тільки ті, що відомі сьогодні, але й нові» [221, с. 102-103]. 

Процес формування фундаментально-знаннєвого каркасу особистості (ядра 

системи знань,  4), процес виділення стержневих, системоутворювальних уявлень, 

що сходять до витоків розуміння, до первинних сутностей (5), процес перебудови 

циклу професійних дисциплін у напрямі вивчення окремих закономірностей і 

явищ на основі узагальнювальних положень даної науки (9) реалізують принцип 

генералізації знань, що  складає основу фундаменталізації освіти. 

Взагалі сенс поняття генералізації (узагальнення) полягає у виділенні 

основних, типових рис і особливостей певного об’єкта, усуненні другорядних 

деталей та акцентуванні на його найбільш значимих елементах. Генералізація 

знань передбачає чітке виокремлення базової основи науки, її провідних 

перспективних ідей, принципів і методів, на яких, як на стержнях, створюється 

каркас будь-якої дисципліни, що вивчається. На думку В. А. Тестова, провідні, 

стержневі поняття виконують у навчальному курсі роль «організаторів» знання. 

Виокремлення провідних понять сприяє не тільки теоретичному збагаченню, але 

й упорядкованості всієї понятійної структури навчального матеріалу, врахуванню 

усього різноманіття зв’язків. Створений каркас дисципліни надає можливість 

викладу багатьох аспектів із загальних наукових позицій [227]. 

Принцип генералізації знань складає основу неперервної професійної 

освіти. Створений за провідними ідеями і положеннями, каркас навчальних 

дисциплін є тим універсальним фундаментом, на якому має ґрунтуватися 

подальша професійна підготовка. 

Ще одним ключовим принципом, покладеним в основу фундаменталізації 

вищої освіти, є принцип цілісності. Цей принцип взагалі передбачає досягнення 

єдності та взаємозв’язків усіх компонентів певного процесу. Згідно з принципом 

цілісності, дослідники фундаменталізації (4, 5) пропонують у процесі навчання 

формувати єдиний природничо-науковий світогляд, учити мислити цілісними 

фундаментальними теоріями. Автори концепції (6) підкреслюють: 

фундаменталізація вищої освіти полягає в оптимальному поєднанні всіх галузей 
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знань, що формують цілісність. Цілісність досягається шляхом інтеграції 

складових освіти, що ґрунтуються на стержневих концепціях і принципах. 

У вивченні сенсу і значення багатоаспектного поняття «фундаменталізація 

освіти», за результатами порівняльного аналізу відомих наукових джерел, 

А. В. Балахонов прийшов до такого висновку. Кожне з існуючих трактувань 

поняття фундаменталізації можна вважати результатом розвідки за одним з двох 

основних напрямів: частинних або узагальнених досліджень [13]. 

Напрям частинних досліджень включає розгляд поняття фундаменталізації 

в контексті конкретного виду освіти (як відособленого явища). Наприклад, 

вивчається фундаменталізація підготовки у ВНЗ майбутніх фахівців з 

інформаційно-комп’ютерних технологій, машинобудування, транспорту тощо. У 

межах вказаного напряму дослідники розуміють фундаменталізацію освіти як 

процес, спрямований на відбір і структурування необхідних основоположних 

наукових знань, орієнтованих на відповідну професійну діяльність. 

У межах напряму узагальнених досліджень сенс фундаменталізації 

розглядають у форматі певного освітнього процесу. Розвідують цілісність освіти, 

формування системного мислення тих, хто навчається тощо. 

І. В. Левченко, Г. І. Шатковська [128; 254] звертають увагу, що в ранніх 

наукових роботах із фундаменталізації освіти ідея фундаменталізації полягала 

виключно у виокремленні найбільш універсальних за своїм характером знань, 

необхідних і корисних у різних професійних ситуаціях (освіта «вглиб»). Наукові 

розвідки за напрямом частинних досліджень фундаменталізації, як правило, 

реалізують цю ідею. На сьогодення фундаментальну  освіту розуміють як 

поєднання основоположних природничо-наукових, фахових та гуманітарних 

знань і способів діяльності (освіта «вшир»). 

Услід за І. А. Захаровою та іншими науковцями, Г. І. Шатковська вважає, 

що у широкому розумінні фундаменталізація освіти включає, насамперед, 

вироблення людьми навичок та вміння самостійно знаходити і приймати 

відповідальні рішення, коли вони стикаються з новими природними і соціальними 

явищами в умовах невизначеності, в критичних та стресових ситуаціях. 
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Г. І. Шатковська підкреслює, що наукові знання у таких ситуаціях є базовими 

[254, с. 254]. 

Відповідно до концепцій, що пропонують О. Н. Голубєва і А. Д. Суханов 

[46], а також Г. А. Бордовський та його співавтори [26], задача фундаментальної 

освіти полягає в забезпеченні оптимальних умов для засвоєння наукової 

інформаційної бази, виховання гнучкого, багатогранного наукового мислення, а 

також у створенні внутрішньої потреби в саморозвитку, самоосвіті протягом 

усього життя людини. 

І. В. Левченко вважає, що згідно з гуманістичною парадигмою, 

фундаменталізація освіти означає діяльність суб’єктів освітнього процесу, 

спрямовану на формування: 

– універсальних та інваріантних елементів культури особистості, що 

сприяють її адаптації в швидко змінних соціально-економічних та інформаційно-

технологічних умовах; 

– стержневих і системоутворювальних знань і вмінь, що забезпечують 

взаємозв’язок і взаємодію елементів освітнього процесу як основи для 

самостійного знаходження й прийняття рішень в умовах невизначеності; 

– цілісної і різнобічної гуманітарної та природничо-наукової освіти для 

усвідомлення законів природи і суспільства, створення єдиної світоглядної 

системи, що ґрунтується на фундаментальних принципах сучасної методології; 

– оптимального інтелектуального середовища для формування узагальнених 

способів мислення і діяльності, вміння самостійно здобувати знання; 

– розвитку гнучкого і багатогранного мислення, виховання внутрішньої 

потреби у саморозвитку і самоосвіті протягом усього життя; 

– вміння взаємодіяти з інформаційним середовищем; 

– готовності майбутніх фахівців застосовувати свої знання і вміння в 

стандартних і нестандартних ситуаціях [128]. 

С. Я. Казанцев пропонує розглядати фундаменталізацію навчання на трьох 

рівнях: інформаційному, діяльнісному та особистісному. Вчений виділяє низку 
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стратегічних напрямів фундаменталізації, з яких найголовнішими вважаємо 

наступні: 

– створення системи освіти, спрямованої на розвиток інваріантних, 

методологічно важливих, ґрунтових знань; 

– орієнтація на засвоєння глибинних, сутнісних зв’язків і підстав, складових 

цілісної картини світу; 

– вихід на системне, цілісне пізнання і самопізнання, розвиток і 

саморозвиток; 

– забезпечення творчої самореалізації й інтелектуального зростання 

особистості; 

– виховання потреби у неперервній самоосвіті й саморозвитку; 

– взаємозвֹ’язок і взаємозбагачення гуманітарних, культурологічних, 

загальнонаукових і соціальних дисциплін; 

– перехід від «освіти на все життя» до «освіти впродовж усього життя»; 

– подолання адаптаційних бар’єрів у разі зміни професійних функцій [106]. 

Ю. Г. Татур прогнозує, що в подальшому процес розширення сутності 

трактування поняття фундаменталізації освіти буде продовжуватися.  Зміст 

поняття буде доповнено іншими гуманітарними та соціально-економічними 

аспектами, які є підґрунтям формування особистості [224, с. 71]. 

Аналіз наведених вище концепцій фундаменталізації освіти і, зокрема, 

вищої технічної освіти, розроблених вітчизняними і зарубіжними дослідниками, 

дозволяють зробити узагальнений висновок. Фундаменталізація являє собою 

об’єктивно необхідний процес, який полягає у зміщенні пріоритетів навчання в 

бік загальнозначущих, універсальних досягнень науки (що складають ядро 

наукової інформаційної бази) та у формуванні професійного мислення. Цей 

процес призваний забезпечити здібності до саморозвитку і самовдосконалення 

протягом усього трудового життя з метою адаптації до швидкозмінного 

професійного середовища. 

Таким чином, дослідники вважають, що фундаменталізація вищої освіти 

означає спрямованість її змісту на методологічно важливі, інваріантні елементи 
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людської культури, які сприяють ініціації, розвитку і реалізації творчого 

потенціалу тих, хто навчається, забезпечують якісно новий рівень їх 

інтелектуальної і емоційно-моральної культури, створюють внутрішню потребу у 

саморозвитку і самоосвіті протягом усього життя людини, сприяють адаптації 

особистості у швидкозмінних соціально-економічних і технологічних умовах. 

Фундаменталізація вищої освіти є спрямованою на підвищення її якості, 

освіченості особистості, формування професійної компетентності фахівців і 

потенціалу подальшої освіти [227; 249, с. 62]. 

Слід зазначити, що дослідження фундаменталізації вищої освіти і, зокрема 

вищої технічної освіти у запропонованих авторами форматах супроводжується 

необхідністю вирішення проблеми, яка тривалий час залишається однією з 

основних: про знаходження оптимального співвідношення фундаментальної і 

професійної спрямованості навчання [227]. У цьому зв’язку проривною вважаємо 

ідею М. О. Читаліна щодо об’єднання фундаменталізації і професіоналізації 

освіти в єдиний процес багаторівневої фундаменталізації змісту професійної 

освіти на основі принципу цілісності. До ідеї розгляду фундаменталізації і 

професіоналізації змісту професійної освіти в їх діалектичній єдності 

М. О. Читаліна привели такі виявлені протиріччя [249, с. 62]: 

– між новими вимогами до якості професійної освіченості сучасного 

фахівця, що характеризуються, з одного боку, фундаментальністю підготовки 

(універсальністю і широтою природничо-наукових і гуманітарних знань, 

системністю мислення, аналітичними і креативними здібностями, швидкістю і 

адекватністю дій у сучасних динамічних середовищах, відповідальністю за 

наслідки діяльності, гуманістичними ціннісними орієнтирами), а з другого боку – 

професійною спрямованістю підготовки (високим рівнем професійної 

компетентності) і недостатнім відображенням цих різнопланових вимог у змісті 

професійної освіти; 

– між об’єктивною необхідністю фундаменталізації і професіоналізації 

змісту професійної освіти як різноспрямованих, але рівнозначних процесів, що 

позитивно впливають на якість освіти, та відсутністю узагальненої теорії, яка б 
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діалектично об’єднала фундаменталізацію і професіоналізацію, що досі 

розробляються у педагогіці відособлено. 

Професійну освіту М. О. Читалін розглядає як єдину систему, що включає 

три взаємозв’язаних компоненти: загальнонаукову (загальноосвітню) підготовку, 

техніко-технологічну (загально-технічну) підготовку і спеціальну (профільну) 

підготовку. До фундаментального змісту професійної освіти вчений включає 

фундаментальні: знання, способи діяльності, духовні цінності та особистісні 

якості. Усі зазначені  компоненти, на його думку, входять у зміст кожного з 

різновидів підготовки з певними рівнями узагальненості і специфіки [249, с. 126-

127]. 

Відомо, що вказані компоненти професійної освіти розташовані за 

наступною ієрархією: загальнонаукова підготовка є основою техніко-

технологічної підготовки; техніко-технологічна підготовка, у свою чергу, є 

основою спеціальної підготовки. Це положення суттєво уточнює ідея 

М. О. Читаліна [249, с. 128]. Автор роз’яснює сутність пропонованої ідеї за 

допомогою наступної схеми (рис. 1.3.1). 

Зміст кожного з різновидів підготовки (загальнонаукової, техніко-

технологічної і спеціальної) включає фундаментальну основу і прикладну 

частину. У фундаментальну основу змісту техніко-технологічної підготовки 

впроваджуються елементи фундаментальної основи і прикладної частини змісту 

загальнонаукової підготовки (дві стрілки ліворуч). 

Фундаментальна основа змісту спеціальної підготовки, поряд з її власним 

професійним фундаментальним наповненням, містить впроваджені елементи 

фундаментальної основи і прикладної частини змісту загальнонаукової і техніко-

технологічної підготовок (чотири стрілки праворуч). 

На думку М. О. Читаліна, саме фундаментальні основи змісту трьох 

зазначених різновидів підготовки, об’єднані в єдину систему, являють собою 

фундаментальний зміст професійної освіти. Отже, за означенням автора, 

фундаментальний зміст професійної освіти є інтеграцією фундаментальної основи 

змісту загальнонаукової підготовки, фундаментальної основи змісту техніко-
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технологічної підготовки (збагаченої елементами змісту загальнонаукової 

підготовки), а також фундаментальної основи змісту спеціальної підготовки 

(збагаченої елементами змісту загальнонаукової і техніко-технологічної 

підготовок) [249, с. 129].  
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Рис. 1.3.1. Складові змісту професійної освіти за М. О. Читаліним [249] 

 

Процес формування фундаментальної основи змісту професійної освіти, за 

концепцією М. О. Читаліна, здійснюється у напряму «знизу–вверх»: від 

загальнонаукової до спеціальної підготовки (рис. 1.3.1). У такий спосіб організації 

процесу, формування змісту фундаментальної основи загальнонаукової 

підготовки відбувається автономно. Формування змісту фундаментальної основи 

кожного з наступних різновидів підготовки (техніко-технологічної і спеціальної) 

здійснюється з врахуванням одержаних результатів попереднього рівня 
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(попередніх рівнів). Однак у пропонованому процесі відсутня підпорядкованість 

формування фундаментальних основ нижчих рівнів підготовки до вимог 

верхнього рівня (спеціальної підготовки), який визначає кінцеву мету процесу. 

Тому, віддаючи данину ключовому характеру ідеї багаторівневої 

фундаменталізації змісту професійної освіти, вважаємо необхідним ввести 

принципове коригування [294, с. 264].  

Процесу формування фундаментальних основ змісту компонентів 

професійної освіти, спрямованому «знизу–вверх», має передувати процес 

визначення цього змісту, що охоплює усі зазначені компоненти, є спрямованим 

«зверху–вниз» за ініціативою і під керівництвом спеціальної компоненти 

підготовки на базі основоположних наукових ідей даної галузі. Обидва вказаних 

процеси мають бути інтегровані в єдиний процес генералізації знань і складати, 

відповідно, його перший та другий етапи. 

Впровадження процесу генералізації знань у створення фундаментального 

змісту вищої технічної освіти, зокрема, передбачає його введення в якості 

підґрунтя формування змісту професійної технічної підготовки майбутніх 

фахівців у ВНЗ (рис. 1.3.2). Розглянемо спрямований «зверху вниз» процес 

визначення фундаментальних основ змісту складових професійної технічної 

підготовки (рис. 1.3.3). Перший етап процесу генералізації знань ініціює 

профільна (спеціальна) складова професійної технічної підготовки у ВНЗ. 

Ключовою задачею цього етапу є аналіз сучасних і перспективних наукових 

проблем галузі, прогнозування тенденцій науково-технічного прогресу і, як 

наслідок, напряму і змісту виробничої діяльності майбутніх фахівців. Якість 

указаного аналізу та вірогідність висновків безпосередньо залежать від загального 

рівня наукових досліджень профільних кафедр, компетентності і кругозору 

провідних учених-педагогів [277, с. 50].  

За результатами проведеного аналізу і прогнозування визначається 

сукупність узагальнених, основоположних курсів, що складають фундамент 

поточних і перспективних профільних знань і тривалий період зберігають 

найвищий рівень значущості в структурі підготовки фахівців даної галузі.  
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Рис. 1.3.2. Формування фундаментального змісту професійної  

            технічної підготовки майбутніх фахівців у ВНЗ  
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Завдання профільної складової 

 Рис. 1.3.3. Визначення фундаментальних основ змісту 

                      складових професійної технічної підготовки 
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Цю інваріантну складову профільної підготовки, що визначає 

фундаментальні професійні знання, будемо називати професійним ядром 

дисциплін. Професійне ядро дисциплін доповнюється іншими необхідними 

профільними курсами з меншим періодом оновлення і меншим рівнем 

значущості, у порівнянні з дисциплінами професійного ядра. 

На основі аналізу сучасних і перспективних проблем галузі формулюються 

вимоги до фундаментальних основ змісту професійної технічної підготовки. 

Узагальнена структурно-логічна схема професійної підготовки майбутніх 

фахівців дозволяє систематизувати ці вимоги і віднести їх до відповідної 

складової (загальноосвітньої, загальнотехнічної або профільної). 

Вимоги до фундаментальних основ змісту профільної підготовки, в першу 

чергу, стосуються змісту професійного ядра дисциплін. Вони потребують 

включення в ці дисципліни нових матеріалів, що відповідають сучасному і 

перспективному стану науково-технічних проблем галузі, або додаткових 

матеріалів загальноосвітньої і загальнотехнічної підготовок з відповідною 

професійною спрямованістю. Услід за М. О. Читаліним, вважаємо, що ці вимоги 

передбачають формування фундаментальних способів діяльності, духовних 

цінностей та фундаментальних особистісних якостей майбутніх фахівців. 

На рівні профільної складової професійної технічної підготовки 

формулюються вимоги до змісту і сучасного викладання дисциплін у межах 

загальноосвітньої і загальнотехнічної складових. Ці вимоги стосуються 

визначення ключових розділів курсів, що мають першочергове значення для 

професійного ядра дисциплін, та відповідного акцентування матеріалів курсів з 

точки зору фахової підготовки. Одночасно визначається змістове наповнення 

дисциплін загальноосвітньої і загальнотехнічної підготовок аспектами 

прикладного характеру та відповідної професійної спрямованості. На рівні 

профільної складової також висуваються загальні вимоги щодо фундаментальних 

способів діяльності, духовних  цінностей та особистісних якостей майбутніх 

фахівців. 
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Подальші задачі першого етапу інтегрованого процесу генералізації знань, 

які стосуються визначення фундаментальних основ змісту загальноосвітньої та 

загальнотехнічної складових, формулюються на рівні цих складових. Постановки 

вказаних задач мають включати вимоги профільної складової (зовнішні вимоги) 

та враховувати внутрішні дидактичні проблеми загальноосвітньої та 

загальнотехнічної складових в частині визначення: 

– фундаментальних загальноосвітніх та загальнотехнічних знань; 

– фундаментальх способів діяльності, духовних цінностей та особистісних 

якостей майбутніх фахівців. 

Звертаємо увагу на спрямований «знизу–вверх» зворотній зв’язок між 

загальнотехнічною та профільною складовими в межах першого етапу процесу 

генералізації знань (рис. 1.3.3). Цей зв’язок відповідає сформульованим вимогам з 

боку загальнотехнічної складової щодо фундаментального змісту 

загальноосвітньої складової професійної технічної підготовки. Вказані вимоги, 

адресовані загальноосвітній складовій, після затвердження  та необхідного 

коригування на профільному рівні, ретранслюються на загальноосвітній рівень 

(рис. 1.3.3, пунктирні стрілки). 

Перший етап процесу генералізації знань щодо визначення 

фундаментальних основ  змісту складових професійної технічної підготовки має 

інтегрувати всі заходи, які відбуваються в межах кожної зі складових (за 

ініціативою профільної складової або за безпосередньою внутрішньою 

ініціативою загальноосвітньої та загальнотехнічної складових). 

Другий етап інтегрованого процесу генералізації знань щодо формування 

фундаментального змісту професійної технічної підготовки є спрямованим 

«знизу–вверх» процесом формування фундаментальних основ змісту складових 

професійної технічної підготовки (рис. 1.3.4). 

На рівні загальноосвітньої та загальнотехнічної складових здійснюється 

створення фундаментальних основ їх змісту, які включають фундаментальні: 

знання, способи діяльності, а також  духовні цінності та особистісні якості 

майбутніх фахівців, синтезовані за зовнішніми та внутрішніми вимогами. У  
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Рис. 1.3.4. Формування фундаментальних основ змісту 

                    складових професійної технічної підготовки 
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фундаментальну основу змісту загально-технічної складової впроваджуються 

елементи змісту загальноосвітньої складової (його фундаментальної основи та 

іншої частини, рис. 1.3.4, дві стрілки ліворуч). 

Фундаментальна основа змісту профільної складової професійної технічної 

підготовки включає фундаментальні: професійні знання, способи діяльності, 

духовні цінності та особистісні якості майбутніх фахівців, а також впроваджені 

елементи змісту загальноосвітньої та загальнотехнічної  складових. Елементи 

змісту кожної із зазначених складових підготовки стосуються його 

фундаментальної основи та іншої частини (рис. 1.3.4, стрілки праворуч). 

У логіці представленого дослідження нами виокремлено три різновиди 

знань: загальноосвітні (природничо-наукові та гуманітарні), технічні та профільні. 

Відповідно до філософського тлумачення, знання являють собою результат 

пізнавальної діяльності та життєвого досвіду людини, сукупність уявлень, 

поглядів, концепцій,  теорій. 

До природничо-наукових знань відносять знання з математики, фізики, 

хімії, біології, екології тощо. Математика виявляє структурні взаємозв’язки і 

способи знаходження найбільш загальних законів природи. М. О. Читалін 

зауважує: «Ще в недавньому минулому природничо-наукові знання, багато в чому 

перетворені в опис фактів, наукові пропозиції і концепції, у формалізовану та 

математизовану техніку інтелектуальної діяльності, стояли окремо від питання 

про сенс людського існування... Зараз ми, услід за древніми мудрецями, 

починаємо розуміти, що людина є мірою усіх речей» [249, с. 156]. Академік 

Н. М. Моісєєв наголошував: «Цивілізація (і культура) сьогодення зобов’язані 

природничим науками новим сенсом пізнання… Людину неможливо вичленувати 

з навколишнього світу, зробити її незалежною від власних дій, від її здатностей до 

пізнання, від її знань... Цивілізаційні кризи сучасного й майбутнього неможливо 

вирішувати зовні парадигми цілісності суспільства, біосфери, цілісності 

Всесвіту... Прийняття діалектики цілісності, включеності Людини  в систему – 

одне з величезних наукових досягнень сучасного природознавства і цивілізації в 

цілому. 
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Отже, сфери природничо-наукового і гуманітарного знання тісно переплетені між 

собою» [142, с. 64-65]. У якості фундаментальних знань М. О. Читалін 

представляє комплекс синергетичних ідей як одну з найважливіших складових 

сучасної картини світу. Адже ідеї синергетики мають міждисциплінарний 

характер. Вони підводять базу під глобальний еволюційний синтез, що 

здійснюється в природознавстві. В узагальненому вигляді новизну 

синергетичного підходу вчений виражає наступними положеннями [249, с. 155]: 

– розвиток у природі здійснюється через нестійкість (хаотичність); 

– розвиток більшості складних систем має нелінійний характер; – для 

складних систем завжди існує кілька можливих шляхів еволюції; 

– розвиток систем здійснюється через випадковий вибір однієї або кількох 

дозволених можливостей подальшої еволюції в точці біфуркації. 

Співзвучну думку висловлював академік Н. М. Моісєєв: «Стохастична 

взаємопов’язаність, неможливість рафінованого й однозначного виділення 

окремих процесів властиві всім рівням матеріальної організації: і мікросвіту, і 

суспільству» [142, с. 68]. 

Разом із відомішими світоглядними ідеями, в якості фундаментальних 

загальноосвітніх знань М. О. Читалін пропонує елементарні  знання традиційних 

наук: математики, фізики, механіки, хімії, біології, екології. При цьому вчений 

наголошує, що «ці знання мають менш високу методологічну значущість. Однак 

вони є цілком співвідношуваними з середовищем та інтервалом життя людини» 

[249, с. 156]. Услід за М. О. Читаліним вважаємо, що ці знання, які є підґрунтям 

усіх складових професійної технічної підготовки майбутніх фахівців, ще довгий 

час будуть входити до інваріантного компоненту її змісту. 

Технічні знання відображають закони і специфіку створення та 

функціонування технічних приладів, які використовуються у різних сферах 

життєдіяльності. Технічні знання мають власний предмет і не зводяться лише до 

практичних застосувань природничих наук. Проте природничо-наукові знання є 

основою технічних знань. Загальнотехнічні знання стосуються генеральних 

аспектів технічної науки. Оскільки в загальнотехнічних знаннях закономірно 
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існує підґрунтя, що є каркасом повного змісту цих знань, цілком доречно виділяти 

фундаментальні загальнотехнічні знання. 

Профільні знання, в силу свого призначення, мають явну практичну і 

фахову спрямованість. Вони мають у своєму складі спеціалізовані сфери різних 

видів професійної діяльності. Одночасно значну частку цих знань складають 

загальноосвітні, загальнотехнічні, гуманітарні та інші знання [249, с. 157-160]. 

Фундаментальні профільні знання є основними, системоутворювальними, 

сутнісними знаннями, які складають підґрунтя поточних і перспективних 

профільних знань, формуються за результатами аналізу сучасних і перспективних 

наукових проблем галузі та прогнозування напряму і змісту виробничої діяльності 

майбутніх фахівців. Фундаментальні профільні знання інтегрують елементи 

змісту загальноосвітньої і загальнотехнічної складових професійної технічної 

підготовки (рис. 1.3.4). 

Для визначення фундаментальних способів діяльності (на рівні кожної зі 

складових професійної технічної підготовки) наведемо зміст загального 

означення, що обговорюється в [249]. Діяльність є засобом реалізації зв’язку між 

особистістю і зовнішнім середовищем. У соціальному досвіді як цілісному 

результаті засвоєння дійсності  знання виступають у якості теоретичної складової, 

а способи діяльності – у якості  практичної складової цього засвоєння. 

М. О. Читалін звертає увагу, що окрема особистість не може засвоїти всі відомі 

способи діяльності. З іншого боку, суспільство цього і не потребує. Отже, виникає 

задача виокремлення і структурування способів діяльності, які мають бути 

включеними у зміст освіти, тобто задача з формування фундаментальних способів 

діяльності [249, с.164-165]. Пропонуємо створення відповідного компонента 

фундаментальних способів діяльності на рівні кожної з трьох складових 

професійної технічної підготовки. 

До загальноосвітнього компонента, вслід за М. О. Читаліним, вважаємо 

доцільним включення інтелектуальних вмінь (аналізу, синтезу, порівняння, 

узагальнення, абстрагування, конкретизації), а також інформаційних і 

комунікативних вмінь. 
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До загальнотехнічного компонента пропонуємо включення вмінь 

планування, організації, регулювання, контролю і самоконтролю, а також 

проектувальних, конструкторських, гностичних умінь. 

Склад профільного компонента фундаментальних способів діяльності 

повністю відповідає професійній спеціалізації. Фундаментальність визначається 

виокремленням із різноманіття профільних умінь основних, характерних для 

даного фаху [249, с. 169-171]. 

Проблема цінностей являє собою складну наукову проблему, тому існує 

множина підходів до її вирішення. Услід за М. І. Махмутовим, основними 

духовними ціннісними орієнтирами майбутніх фахівців технічного профілю 

вважаємо самоцінність людського життя, моральний сенс  життя та діяльності 

людини, духовну свободу, доброту, скромність, делікатність, щирість, чуйність, 

добросовісне ставлення до праці, відповідальність, критичність та 

самокритичність тощо. На наш погляд, формування духовних цінностей має 

відбуватися в межах кожної зі складових професійної технічної підготовки [138,  

с. 12-13]. 

Сформовані духовні цінності майбутніх фахівців, складають основу їх 

відповідних особистісних якостей. Враховуючи вимоги сьогодення, до наведеного 

переліку духовних цінностей додаємо такі важливі властивості: толерантність, 

заповзятливість, конкурентоспроможність, здатності до емоційної саморегуляції, 

самопідтримки, саморозвитку тощо. Вважаємо, що до фундаментальних 

особистісних якостей слід віднести основоположні якості, які тривалий час 

зберігаються сталими та мають першочергові значення у формуванні 

універсальних та професійних компетенцій майбутніх фахівців. Виховання 

фундаментальних особистісних якостей має здійснюватися в межах кожної зі 

складових професійної технічної підготовки з відповідним рівнем узагальненості 

та акцентування окремих аспектів. 

Процесу формування фундаментальних способів діяльності, духовних 

цінностей та фундаментальних особистісних якостей майбутніх фахівців 

відповідає особистісно-орієнтована стратегія навчання, що ґрунтується на 
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належній освітній концепції. Адже гуманістична парадигма освітніх технологій 

робить акцент на навчальних дослідженнях, постановці й розв’язанні проблем 

через висування і перевірку гіпотез, моделювання, рефлексування, критичне і 

творче мислення, пошук особистісного змісту тощо. Продовжуючи цю думку, її 

автор, О. Д. Джура, підкреслює: «Основна відмінність особистісно-орієнтованої 

освіти від традиційної полягає в тому, що особистість розглядається як ціль освіти 

та життєдіяльності соціуму загалом» [65, с. 133]. 

Спираючись на концептуальні основи особистісно-орієнтованого навчання, 

розроблені його основоположниками О. В. Бондаревською, В. В. Серіковим, 

І. С. Якиманською, дослідники цієї стратегії підкреслюють, що особистість 

розуміється одночасно як біологічна і соціальна сутність, що утворюється в 

процесі свого розвитку як суб’єкт діяльності і відносин зі стійкою системою 

гуманістичних і соціально орієнтованих цінностей. Сутність освітнього процесу, 

відповідно до особистісно-орієнтованого навчання, полягає у створенні умов для 

освіти особистості, максимального розкриття і розвитку всіх її здібностей та 

інтересів, самореалізації у межах певного соціуму і культури [25; 83; 84; 173; 176; 

228; 230]. 

Розвиваючи уявлення про зміст особистісно-орієнтованої освіти, 

С. І. Подмазін виділяє його світоглядну і праксеологічну спрямованості [173]. 

О. Д. Джура роз’яснює: «Світоглядна спрямованість покликана забезпечити 

формування цілісного світогляду особистості, який осягає її буття, природи і 

людства в цілому. Праксеологічна спрямованість освіти має забезпечити 

необхідний рівень компетентності особистості для життєвого самовизначення і 

життєтворчості» [65, с. 138]. 

Компонентний склад змісту особистісно-орієнтованої освіти С. І. Подмазін 

розглядає як органічне поєднання її цілеорієнтованих складових: аксіологічної, 

теологічної, когнітивної, діяльнісної та рефлексивної [65, с. 138; 173, с. 194-195]: 

– аксіологічна складова покликана забезпечити вибір тим, хто навчається, 

особистісно значущої системи ціннісних орієнтацій; 
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– теологічна складова має на меті усвідомлення і прийняття особистістю 

цілей освітньої діяльності в масштабах свого буття, буття соціуму і людства; 

– когнітивна складова орієнтована на формування знань, що є основою 

світоглядної та праксеологічної освіченості особистості; 

– діяльнісна складова сприяє формуванню і розвитку тих, хто навчається, як 

суб’єктів діяльності і соціальних відносин, є основою активізації особистості з 

перетворення себе і світу; 

– рефлексивна складова забезпечує самопізнання, оволодіння моральними 

способами самовизначення і самовдосконалення. 

Особистісно-орієнтована стратегія є підґрунтям двостороннього освітнього 

процесу. З одного боку, процес є спрямованим на розвиток і вдосконалення 

особистісних якостей тих, хто навчається. З другого боку, він спрямований на 

формування професійних компетенцій і кваліфікаційних характеристик обох 

суб’єктів навчання [25; 65; 173; 267]. 

На основі вищевикладеного та наведених тез щодо особистісно-

орієнтованого навчання, формулюємо наступні положення. Головною 

педагогічною метою стратегії особистісно-орієнтованого навчання є всебічний 

розвиток особистостей тих, хто навчається. Особистісно-орієнтована стратегія 

навчання  є спрямованою на формування ціннісних установок і життєвих 

пріоритетів, що створюють цілісне світовідчуття тих, хто 

навчається;  передбачає розвиток пізнавальної активності та озброєння тих, 

хто навчається, методами самостійних відкриттів; реалізує принцип свободи 

особистості в освітньому просторі: вибір пріоритетів, вибір освітніх 

«маршрутів», індивідуальних траєкторій, становлення власного сприйняття 

навколишнього світу; здійснює співробітництво педагога і того, хто 

навчається; включає формування інноваційного професійного мислення 

майбутніх фахівців. 

Формування інноваційного професійного (фахового) мислення є однією з 

найважливіших передумов розвитку процесів модернізації сучасної вищої 

технічної освіти. Термін «інновація» латинського походження, означає 
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«оновлення», «зміна». В. Д. Верескун, П. М. Постніков, Ю. Д. Мішин вважають 

поняття інноваційного мислення синтетичним, що увібрало в себе різні сторони 

активного мислення фахівця. Ядром його змісту автори визначають націленість на 

нові знання, психологічну потребу в них та інтелектуальну готовність до їх 

сприйняття [36, с. 58]. 

Т. М. Іванова, О. В. Родіна, О. І. Юлбарисова наводять таке означення 

мислення: «Мислення являє собою узагальнену та опосередковану форму 

психічного відображення людиною навколишньої дійсності, що встановлює 

зв’язки і відношення між пізнаваними об’єктами» [101]. Тип мислення, за 

трактуванням авторів, є індивідуальним способом аналітико-синтетичного 

перетворення інформації. Науковці виділяють чотири базових типи мислення, з 

яких кожний має специфічні характеристики. 

1. Предметне мислення. Нерозривно пов’язано з предметом у просторі та 

часі. Перетворення інформації здійснюється за допомогою предметних дій. 

Результатом є думка, втілена в нову конструкцію. Цим типом мислення володіють 

люди з практичним складом розуму. 

2. Образне мислення. Відділено від предмета у просторі та часі. 

Перетворення інформації здійснюється за допомогою дій з образами. Результатом 

є думка, втілена в новий образ. Цим типом мислення володіють люди з художнім 

складом розуму. 

3. Знакове мислення. Перетворення інформації здійснюється за допомогою 

висновків. Результатом є думка у формі поняття або висловлювання, яке фіксує 

істотні відношення між позначеними предметами. Цим мисленням володіють 

люди з гуманітарним складом мислення. 

4. Символічне мислення. Перетворення інформації здійснюється за 

допомогою правил виводу (зокрема, алгебраїчних правил або арифметичних 

знаків і операцій). Результатом є думка, виражена у вигляді структур або формул, 

яка фіксує істотні відношення між символами. Цим мисленням володіють люди з 

математичним складом розуму. 
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Професійний тип (склад) мислення визначається переважним 

використанням способів аналізу професійної ситуації та прийняття відповідних 

рішень, а також прийомів розв’язання проблемних задач. Сучасне мислення 

фахівців технічного профілю являє собою складну систему, що поєднує різні типи 

мислення та їх різновиди: образно-інтуітивний, логічний, науковий, практичний 

тощо [49; 101; 165, с. 243; 191, с. 71]. 

Модернізація вищої технічної освіти виставляє запит на формування і 

розвиток нового типу особистості, яка характеризується творчими здібностями, 

сензитивністю до нестандартного оригінального, здатністю і готовністю до 

кардинальних змін і перетворень. Указані якості визначають креативну 

особистість. 

У сучасних наукових працях з педагогіки і психології проблема творчих 

здібностей посідає важливе місце (Г. Айзенк, Д. Б. Богоявленська, 

Л. С. Виготський, Дж. Гілфорд, О. М. Леонтьєв, А. Маслоу, С. Медник, 

Я. О. Пономарьов, Дж. Рензуллі, Р. Стернберг, Д. Тейлор, Е. П. Торренс та інші) 

[12, с. 8]. Поняття «креативність» використовується у дослідженнях вітчизняних 

та зарубіжних авторів (О. Є. Антонова, Ф. Баррон, М. Воллах, О. В.  Гетманська, 

В. М. Голубова, В. М. Дружинін, Л. Б. Єрмолаєва–Томіна, А. Маслоу, С. Медник, 

О. М. Матюшкін, Дж. Рензуллі, С. Тейлор, І. П. Особов та інші) [3; 6; 125; 150; 

179; 188; 190; 204; 264; 275; 281; 285; 291]. 

Сьогодні поняття «креативність» не можна вважати однозначно 

визначеним, оскільки досі не прийнято єдиного підходу або концепції 

креативності. О. Є. Антонова, І. П. Особов [12; 162] звертають увагу, що тільки у 

зарубіжних дослідженнях існує близько сотні означень цього поняття. 

Англійський термін «creativity» перекладається як «здібність до творчості». 

Отже, креативністю називається здібність породжувати незвичайні ідеї, 

відхилятися від традиційних схем мислення, швидко вирішувати проблемні 

ситуації. 

У роботах О. Є. Антонової [12], О. В. Гетманської [44], В. М. Голубової 

[47], В. М. Дюкова і Ю. Г. Козуліної [75], І. П. Особова [162] наведено погляди 
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вітчизняних і зарубіжних вчених на сутність і природу креативності, 

представлено основні етапи становлення цього поняття, проаналізовано найбільш 

відомі підходи до його визначення, а також чинники креативності. 

В. М. Дюков, Ю. Г. Козуліна, розглядаючи теоретичні підходи до 

дослідження креативності, відзначають, що теоретичне осмислення креативності 

історично складалося під впливом ідей свого часу. Досить довго креативність 

розглядали тільки як інтелектуальний чинник. Відповідну концепцію 

В. М. Дружинін назвав «редукцією творчості до інтелекту». Цю точку зору 

розділяють практично всі фахівці, які опікуються проблемами інтелекту 

(Г. Айзенк, Д. Векслер, Р. Стернберг та інші).  

Розуміння того, що творчість не зводиться виключно до здібностей і знань, 

породжує протилежну точку зору: креативність мало залежить від інтелекту. Вона 

визначається такими чинниками, як дивергентне мислення, сензитивність до 

проблем, інтенсивність пошукової мотивації, чутливість до побічних утворень 

(Дж. Гілфорд, Е. П. Торренс, Я. О. Пономарьов, В. М. Дружинін та інші). 

Значна кількість дослідників вважає, що інтелектуальна обдарованість є 

необхідною, але недостатньою умовою творчої активності особистості. Ці вчені 

визнають головну роль мотивації, особистісних рис у детермінації творчої 

поведінки (Д. Б. Богоявленська, А. Маслоу, В. Д. Шадриков та інші). 

Тенденцією сучасного етапу досліджень проблеми креативності є 

об’єднання інтелектуального і особистісного аспектів психології творчості. На 

думку Л. Б. Єрмолаєвої-Томіної, оптимальне поєднання інтелекту і творчості 

складають основу креативності як особистісного утворення. 

В. М. Голубова виділяє два основних підходи до вивчення і розуміння 

креативності: когнітивний і особистісний [47, с. 1067]. У руслі першого підходу 

дослідження креативності здійснюється у тісному зв’язку з дослідженням 

когнітивних процесів (тобто процесів обробки інформації у свідомості людини). 

Головним питанням розвідок цього напряму є проблема співвідношення 

креативності та інтелекту. Для другого підходу ключовою є проблема 

особистості, здатної до творчої реалізації. 
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Більшість вчених вважає, що намагання розкрити феномен креативності в 

межах тільки когнітивного або тільки особистісного підходу не можуть 

розцінюватися як спроможні. Тому «важливішою та актуальнішою тенденцією 

сьогодення [148, с. 120] є пошук шляхів вивчення креативності в єдності 

когнітивних і особистісних змінних».  

Основоположниками теорії креативності вважають американських 

психологів Дж. Гілфорда та його послідовника Е. П. Торренса. Дж. Гілфорд 

вперше ввів поняття креативного мислення як цілісного, інтуїтивного, 

релятивного. Він вказав на принципову різницю між двома розумовими 

операціями: конвергенцією та дивергенцією. На відміну від конвергентного 

мислення, яке  ґрунтується на стратегії точного використання відомих алгоритмів 

вирішення певної проблеми, дивергентне мислення полягає у пошуку множини 

рішень однієї і тієї самої проблеми та допускає несподівані висновки.                

Дж. Гілфорд пов’язував креативність саме з дивергентним мисленням. У 

ситуаціях, коли проблему недостатньо чітко визначено [162], і не існують 

заздалегідь наказані пошукові алгоритми її вирішення, дивергентний тип 

мислення є особливо ефективним. 

Є. П. Торренс вніс новий відтінок у розуміння креативності як здатності до 

загостреного сприйняття недоліків, прогалин у знаннях, чутливості до 

дисгармонії. Згідно з Е. П. Торренсом, креативність являє собою здібність до 

породження оригінальних ідей і використання нестандартних способів 

інтелектуальної діяльності. Це процес виявлення пропусків у інформації, процес 

утворення гіпотез, їх перевірки і модифікації [44, с. 26; 292, с. 45]. 

У працях зарубіжних учених минулого століття креативність розглядається 

як: 

– здатність привносити щось нове у досвід (Ф. Баррон); 

– здатність породжувати оригінальні ідеї в умовах рішення або постановки 

нових проблем (М. Воллах); 

– етап натхненної творчості, процес деталізації творчого продукту та 

надання йому конкретної предметної форми (А. Маслоу); 
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– процес переконструювання елементів у нових комбінаціях, які 

відповідають вимогам корисності і деяким спеціальним вимогам  

(С. Медник); 

– особливості поведінки особи, які виражені в оригінальних засобах 

виробництва продукту, досягненнях вирішення проблеми, в нових підходах до 

проблеми з різних точок зору (Дж. Рензуллі) [12, с. 10-12] тощо.  

Дж. Гілфорд [286, с. 7] виділив чотири основних параметри креативності: 

– оригінальність (здатність продуктувати віддалені асоціації, незвичайні 

відповіді); 

– семантичну гнучкість (здатність виявити основну властивість об’єкта і 

запропонувати новий спосіб його використання); 

– образну адаптивну гнучкість (здатність змінити форму стимулу таким 

чином, щоб побачити в ньому нові ознаки та можливості для використання); 

– семантичну спонтанну гнучкість (здатність продукувати різноманітні ідеї 

в нерегламентованій ситуації). 

Отже, у пропонованій структурі роль провідних показників відіграють 

оригінальність та гнучкість. 

Е. П. Торренс [162; 292] запропонував модель креативності, яка містить у 

себе три чинники: швидкість (продуктивність), гнучкість, оригінальність. 

Критерієм творчості вчений вважав характеристики і процеси, що активізують 

творчу продуктивність. 

Базуючись на запропонованих Дж. Гілфордом і Е. П. Торренсом структурах, 

дослідники розширювали перелік параметрів креативності та акцентували на їх 

окремих елементах. О. В. Гетманська [44] розглядає введені різними авторами 

креативні чинники та аналізує їх прикладне значення. 

У представленому аналізі заслуговує на увагу дослідження 

Д. Б. Богоявленської, де творчість розглядається в процесуально-діяльнісній 

парадигмі. Рівень творчості Д. Б. Богоявленська вимірює інтелектуальною 

активністю, яку трактує в аспекті ініціативи. На думку вченої, інтелектуальна 

активність проявляється в пізнавальній діяльності, що виходить за межі вимог 
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даної проблемної ситуації. Творчість передбачає збіг мотиву і мети [21, с. 138; 44, 

с. 30], тобто захопленість самим предметом, поглиненість діяльністю. 

О. В. Гетманська підкреслює, що в структуру інтелектуальної активності, за 

Д. Б. Богоявленською, входять як розумові здібності, так і мотиваційні чинники. 

Діалектичний взаємозв’язок цих двох підсистем у підсумку визначає 

індивідуальний рівень активності, тобто креативність [44, с. 30]. 

Системний підхід до аналізу структури креативності знайшов подальше 

продовження і відображення у концепції творчої обдарованості, розробленої 

Д. Б. Богоявленською сумісно з В. М. Дружиніним, В. І. Пановим, 

В. Д. Шадриковим. Творчу обдарованість вчені визначають [44, с. 31] як 

характеристику не тільки вищого рівня виконання будь-якої діяльності, але й її 

перетворення і розвитку.  

Спираючись на основні положення концепції обдарованості, 

О. В. Гетманська [44, с. 31] вважає доцільним розглядати креативність як 

інтегративну якість у таких проявах: 

– здібностях генерувати нові ідеї, відхилятися від традиційних схем 

мислення і поведінки; 

– спрямованості, що характеризується перевагою пізнавальної  

мотивації, у порівнянні з іншими типами мотивацій; 

– характері як сталій системі стосунків і поведінки людини, що 

відрізняється оригінальністю, ініціативністю, нестандартністю, прозорливістю 

тощо. 

Підводячи підсумок аналізу визначення сутності поняття креативності, 

О. Є. Антонова, услід за І. В. Гриненко, підтверджує, що у сучасній педагогіці і 

психології не існує єдиної структури або моделі креативності, проте в усіх 

моделях акцентується увага на важливості особистісних рис. Вчена наголошує, 

що провідну роль у креативності відіграє мотивація. Необхідною умовою 

створення позитивного емоційного фону є середовище, в якому панує креативний 

клімат. Продукт креативного процесу має відрізнятися оригінальністю, 

свідомістю, виразністю й економією. Креативні досягнення неможливі без 
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специфічних знань із проблеми креативності і володіння методами та прийомами 

генерування і аналізу ідей [12, с. 13; 51, с. 46]. 

Стосовно специфічних знань з проблеми креативності вважаємо доцільним 

дослідження когнітивних механізмів творчого мислення. Ці дослідження [18, с. 6] 

мають давню історію та різноманітне теоретичне підґрунтя. 

Заслуговує на увагу конекціоністська модель творчості Коліна Мартиндейла 

[18, с. 9]. У цій моделі важливими представляються ідея про існування двох типів 

(процесів) творчого мислення (первинного і вторинного), а також механізми їх 

реалізації та взаємних переходів. Первинний процес мислення ґрунтується на 

аналогії, вільних асоціаціях, інтуїції. Вторинний процес мислення 

характеризується абстрактністю, логічністю, контролем свідомості. За перевагою 

одного з процесів виділяються, відповідно, стадії творчого натхнення і творчої 

розробки або верифікації ідеї. 

Цікавою є одна з виявлених закономірностей дивергентного мислення, що 

полягає в особливому зв’язку між оригінальністю ідеї, що породжується, та її 

місцем у послідовності ідей. Виявлена закономірність дозволяє стверджувати, що 

перші пропозиції (відповіді) є менш оригінальними, у порівнянні з тими, що 

завершують послідовність [18, с. 15]. Наведені положення являють собою 

приклади результатів, одержаних у процесі дослідження творчого мислення з 

позицій когнітивних мережевих моделей, які набули розвиток у останній чверті 

ХХ століття. 

О. В. Гетманська звертає увагу, що більшість дослідників поняття 

«креативність» співвідносять з поняттям «творчість» [44,  с. 25]. Проте І. А. Зязюн 

визначає креативність як здатність генерувати нові, оригінальні ідеї, знаходити 

нетрадиційні способи розв’язання проблемних завдань. Творчість учений трактує 

як процес створення суб’єктивно нового, що базується на здібності висувати 

оригінальні ідеї, використовувати нестандартні способи діяльності [16, с. 92]. 

Отже, за поглядом вченого, креативність є основою творчості. 

О. С. Бартків та Є. А. Дурманська, спираючись на означення І. А. Зязюна, 

під креативністю розуміють інтегративну інтелектуально-особистісну якість 
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індивіду, що виражається у здатності до самостійного вирішення проблеми, 

генерування нових оригінальних ідей, знаходження нетрадиційних і 

нестандартних способів розв’язання проблемних завдань. Креативність вони 

розуміють як властивість (якість) особистості (суб’єктно-зумовлений аспект). 

Творчість вчені розуміють як характеристику процесу діяльності суб’єкта [16,     

с. 92-93] (процесуально-результативний аспект). 

Наведений аналіз сутності поняття креативності (творчості), його проявів та 

основних чинників дозволяє зробити висновок, що креативне (творче) мислення є 

однією з важливих складових інноваційного професійного мислення майбутніх 

фахівців технічного профілю. Адже інноваційне  професійне мислення [16, с. 92] 

має забезпечувати високий рівень пізнавальних здібностей та  мотивації до 

набуття нових діяльнісних знань, здатності освоєння нової техніки і технологій, 

вирішення принципово нових виробничих проблем, комплексного розв’язання 

технічних задач і розподілу функцій між членами колективу тощо.  

Виходячи з вищевикладеного, сутність фундаменталізації професійної 

технічної підготовки майбутніх фахівців у ВНЗ визначаємо на основі наступних 

положень: 

1. Формування фундаментального змісту професійної технічної підготовки 

майбутніх фахівців у ВНЗ є інтегрованим процесом генералізації знань, що 

включає  

– процес визначення фундаментальних основ змісту складових 

професійної технічної підготовки, спрямований «зверху-вниз» за ініціативою і під 

керівництвом профільної складової підготовки; 

– процес формування фундаментальних основ змісту складових 

професійної технічної підготовки, спрямований «знизу-вверх». 

2. Ключовою задачею профільної складової професійної технічної 

підготовки є створення професійного ядра дисциплін за результатами аналізу 

стержневих наукових проблем даної галузі, прогнозування тенденцій науково-

технічного прогресу і, як наслідок, напряму і змісту виробничої діяльності 

майбутніх фахівців. 
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3. Процесу формування фундаментальних способів діяльності, духовних 

цінностей та фундаментальних особистісних якостей відповідає особистісно-

орієнтована стратегія навчання. 

4. Особистісно-орієнтована стратегія навчання включає формування 

інноваційного професійного (фахового) мислення майбутніх фахівців. 

Формування фахового мислення є однією з найважливіших передумов розвитку 

процесів модернізації сучасної вищої технічної освіти. 

5. Відповідно до гуманістичної парадигми, фундаменталізація професійної 

технічної підготовки передбачає цілісну та різнобічну гуманітарну освіту для 

усвідомлення законів природи і суспільства, створення єдиної світоглядної 

системи. 

Таким чином, фундаменталізацію професійної технічної підготовки 

майбутніх фахівців у ВНЗ визначаємо [275, с. 75] як інтегрований процес 

генералізації знань і формування інноваційного фахового мислення, що охоплює 

усі складові професійної технічної підготовки (загальноосвітню, 

загальнотехнічну і профільну), ініціюється профільною складовою на базі 

стержневих наукових ідей даної галузі, різнобічної гуманітарної освіти та 

особистісно-орієнтованої стратегії навчання.  

Як зазначалося вище, дослідники проблеми фундаменталізації сучасної 

вищої (вищої технічної) освіти вважають упровадження фундаменталізації 

найважливішим чинником гарантування якості освіти. У той же час, перехід до 

компетентнісно-орієнтованого навчання, що відповідає модернізації вищої освіти 

на засадах компетентнісного підходу, також викликаний необхідністю 

забезпечення якості освіти в умовах постіндустріального, інформаційного 

суспільства. Компетентнісний підхід є  провідним підходом у світовій освітній 

стратегії. Він складає основу освітньої політики держав Європейського союзу і 

заявлений як концептуальний напрям модернізації національної освіти України 

[155]. Тому природно виникає задача з’ясування статусу фундаменталізації вищої 

технічної освіти, зокрема, фундаменталізації професійної технічної підготовки 
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майбутніх фахівців у ВНЗ в умовах упровадження в освіту компетентнісного 

підходу. 

У науковій літературі з проблем модернізації вищої (вищої технічної) освіти 

питання її фундаменталізації та переходу до компетентнісно-орієнтованого 

навчання розглядаються окремо. Проте дослідники компетентнісно-орієнтованого 

навчання вважають фундаменталізацію найважливішою стратегією 

компетентнісного підходу. Так, Н. М. Панькова, аналізуючи фундаменталізацію 

як базову освітню тенденцію інноваційного університету, стверджує: 

«Фундаментальне знання існує «поза часом», створює ту саму базу, яка, 

незважаючи на всі зміни, що відбуваються в сучасному світі, формує 

довготривалу тенденцію розвитку суспільства. З нашої точки зору, 

компетентнісний підхід у сучасній освіті має ґрунтуватися саме на такій освітній 

стратегії, як фундаменталізація» [166, с. 248]. Вчені підкреслюють [259, с. 146], 

що фундаментальність вищої технічної освіти покликана забезпечити її 

випереджувальний характер, завдяки якому з’являється можливість широкої, 

різнобічної підготовки майбутніх фахівців. 

Відомо, що певна кількість дослідників ключову ідею фундаменталізації 

пов’язує, головним чином, із необхідністю виокремлення у змісті вищої технічної 

освіти інваріантних знань. Ці науковці включають принцип фундаменталізації як 

провідний у перелік головних принципів, що визначають загальні вимоги до 

змісту, форм і методів організації освітнього процесу в умовах компетентнісного 

підходу. Зазначений перелік, який очолює принцип фундаменталізації, науковці 

доповнюють такими принципами: гуманізації освіти, варіативності в освіті, 

центрації освіти на розвитку і саморозвитку особистості, реалізації міжпредметних 

зв’язків в освіті, науковості і проблемності навчання, спадкоємності, професійної 

спрямованості, практичної значущості навчання тощо. 

Ю. А. Шихов звертає увагу на подальший розвиток досліджень щодо сенсу 

поняття «фундаменталізація освіти» в умовах компетентнісного підходу. За 

висновком вченого, фундаменталізацію вищої освіти науковці розглядають у 

контексті поглиблення творчої загальноосвітньої та загальнопрофесійної 
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підготовки  майбутніх фахівців, а також розширення профілю їх спеціальної 

підготовки [259, с. 146]. В. А. Дегтерев підкреслює [61, с. 114], що в умовах 

компетентнісного підходу вибір найбільш універсальних за своїм характером 

знань, умінь, узагальнених способів діяльності, застосовуваних до різних 

професійних ситуацій, має здійснюватися не лише на основі структури наукового 

знання, а відповідно до виокремленого набору ключових компетенцій, значущих 

для фахівців даного профілю. 

Таким чином, з вищевикладеного випливає необхідність узагальненого 

трактування поняття фундаменталізації вищої освіти, яке має об’єднати сутність 

наведених вище принципів (фундаменталізації, гуманізації освіти, центрації 

освіти на розвитку особистості тощо). Адже фундаменталізація вищої освіти в 

зазначеному узагальненому трактуванні може претендувати на роль підґрунтя 

реалізації компетентнісного підходу в освітньому процесі. 

Нами представлено означення фундаменталізації професійної технічної 

підготовки майбутніх фахівців у ВНЗ. У контексті визначених найважливіших 

концептуальних характеристик компетентнісного підходу у вищій технічній освіті 

(п. 1.2), покажемо, що фундаменталізація в авторському узагальненому розумінні 

може розглядатися як основа методології компетентнісного підходу. 

За нашим означенням фундаменталізація професійної технічної підготовки 

майбутніх фахівців у ВНЗ є інтегрованим процесом, який ініціюється профільною 

складовою підготовки на базі стержневих наукових ідей даної галузі, різнобічної 

гуманітарної освіти та особистісно-орієнтованої стратегії навчання. 

Різнобічна гуманітарна освіта та особистісно-орієнтована стратегія 

навчання мають забезпечити формування фахівців найвищої духовності: 

гармонійних особистостей, зорієнтованих на загальнолюдські цінності, з високим 

рівнем загальнокультурної підготовки. 

Особистісно-орієнтована стратегія навчання передбачає розвиток 

пізнавальної активності майбутніх фахівців, становлення власного сприйняття 

навколишнього світу, оволодіння методами самостійних відкриттів, реалізацію 

вибору пріоритетів та індивідуальних траєкторій навчання. Отже, особистісно-
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орієнтована стратегія має забезпечити самовизначеність, самоосвіту, 

саморозвиток, самореалізацію майбутніх фахівців. 

Покладені в основу інтегрованого процесу фундаменталізації поточні та 

перспективні наукові ідеї даної галузі мають створити необхідні умови щодо 

генералізації знань. Адже генералізація знань передбачає чітке виокремлення 

базової основи науки, її провідних перспективних ідей, принципів і методів, на 

яких, як на стержнях, створюється каркас будь-якої дисципліни, що викладається. 

Фундаменталізація професійної технічної підготовки майбутніх фахівців у 

ВНЗ як інтегрований процес генералізації знань і формування професійного 

фахового мислення є двоетапним процесом визначення і формування змісту 

складових професійної технічної підготовки. У свою чергу, фундаментальний 

зміст складових професійної технічної підготовки включає фундаментальні 

способи діяльності, духовні цінності, фундаментальні особистісні якості 

майбутніх фахівців. Інноваційне фахове мислення, що ґрунтується на властивості 

креативності, забезпечує високий рівень здібностей та мотивації майбутніх 

фахівців до вирішення принципово нових виробничих проблем, комплексного 

розв’язання технічних задач. Таким чином, фундаменталізація професійної 

технічної підготовки забезпечує інтеграцію узагальнених знань, умінь, способів 

практичної діяльності, креативних комунікативних, світоглядних та інших 

якостей особистостей. 

Сенс фундаменталізації професійної технічної підготовки майбутніх 

фахівців у ВНЗ, за суттю сформульованого нами означення, являє собою загальну 

стратегію, а також сукупність методів і способів забезпечення результативно-

цільової спрямованості вищої технічної освіти, яка має гарантувати формування 

здатностей майбутніх фахівців до адекватних життєвих дій і ефективного 

здійснення професійної діяльності в умовах стрімких змін у сучасному 

навколишньому просторі. Звідси випливає, що фундаменталізація професійної 

технічної підготовки майбутніх фахівців у ВНЗ є основою методології 

компетентнісного підходу у вищій технічній освіті і, отже, є важливим чинником 

забезпечення її якості. 
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Висновки до розділу 1 

 

1. За аналізом проблеми модернізації вищої технічної освіти сформульовано 

авторське розуміння  сучасних вимог до її якості. 

Сучасними вимогами до якості вищої технічної освіти вважаємо вимоги до 

її складових: якості змісту освіти, якості організації освітнього процесу та 

якості його результатів, виконання яких має гарантувати підготовку фахівців 

технічного профілю з високим рівнем творчого потенціалу, культури та 

соціальної адаптації, здатних забезпечити сучасні та майбутні потреби 

суспільства в частині розвитку науки, техніки і технологій. 

Наведено трактування щодо змісту проблеми модернізації вищої технічної 

освіти.   

Модернізацію вищої технічної освіти визначаємо як комплексне всебічне 

оновлення відповідних ланок освітньої системи і сфер освітньої діяльності, 

згідно із сучасними вимогами до якості вищої технічної освіти (за збереження 

кращих принципів функціювання системи освіти минулої епохи). 

Підкреслено актуальність задачі розкриття сутності компетентнісного 

підходу та його ролі у забезпеченні якості сучасної вищої технічної освіти як 

одного з основних стратегічних напрямів розвитку освіти України. 

2. За результатами аналізу найбільш вагомих трактувань провідними 

вченими понять «компетенція» і компетентність» наведено авторські узагальнені 

означення цих понять. 

Під компетенцією розуміємо сукупність знань, умінь, навичок, здатностей, 

способів діяльності, креативних якостей особистості (яка завершила певний 

етап освітнього процесу), що визначає її готовність до адекватних життєвих 

дій та ефективного здійснення професійних функцій  або подальшого успішного 

навчання. 

Під ефективним здійсненням професійних функцій розуміємо виконання 

професійних обов’язків у стандартних і проблемних ситуаціях, відповідно до 
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прийнятих вимог щодо якості результатів, з урахуванням їх соціальної 

значущості. 

Під компетентністю розуміємо готовність до ефективного вирішення 

конкретних життєвих, навчальних і професійних проблем, обумовлену володінням 

відповідними компетенціями. 

3. Представлено огляд характеристик компетентнісного підходу за 

результатами досліджень відомих науковців. Відносно сутності компетентнісного 

підходу підтримано таку концепцію:  компетентнісний підхід означає поступову 

переорієнтацію існуючої системи освіти, з переважною інформованістю тих, хто 

навчається, на створення умов для оволодіння комплексом компетенцій, що 

визначають потенціал, здатності самостійно вирішувати проблеми, 

використовуючи знання, проявляти стійку життєдіяльність в умовах сучасного 

багаточинникового соціально-політичного, ринково-економічного, інформаційно- і 

комунікативно-насиченого простору. Звернено увагу, що зазначена орієнтація 

компетентнісного підходу відображає одну з найбільш значущих тенденцій 

інноваційної освіти – її гуманізацію. 

4. Підтримано основоположну думку багатьох вчених відносно розуміння 

гуманітаризації освіти як відображення в освітньому процесі гуманістичних 

тенденцій розвитку суспільства. На підґрунті відомих трактувань поняття 

«гуманітаризація освіти» сформульовано узагальнене  означення. 

Гуманітаризація освіти є багатогранним педагогічним процесом, 

спрямованим на розвиток загальнокультурних компонентів змісту освіти, з 

метою забезпечення формування цілісного особистісного ставлення до дійсності, 

за якого актуалізація засвоєння професійних знань майбутніх фахівців 

здійснюється відповідно до чітких морально-ціннісних критеріїв. 

5. Виокремлено найважливіші для вищої технічної освіти  концептуальні 

характеристики компетентнісного підходу. Обґрунтовано, що модернізація вищої 

технічної освіти на засадах компетентнісного підходу відповідає сучасним 

вимогам до складових її якості. 

6. Представлено огляд точок зору відомих науковців на проблему 
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фундаменталізації вищої освіти, зокрема, вищої технічної освіти. Виокремлено 

ідею М. О. Читаліна стосовно об’єднання фундаменталізації і професіоналізації 

освіти в єдиний процес багаторівневої фундаменталізації змісту професійної 

освіти на основі принципу цілісності. Виконано принципове коригування та 

подальший розвиток зазначеної ідеї  в частині впровадження в професійну 

технічну підготовку майбутніх фахівців у ВНЗ двоетапного інтегрованого процесу 

генералізації знань, що здійснюється за ініціативою та під керівництвом 

профільної складової професійної технічної підготовки на основі аналізу та 

прогнозування перспективних наукових проблем галузі. 

7. Фундаментальну основу змісту професійної технічної підготовки на рівні 

кожної з її складових представлено як ту, що  включає фундаментальні: 

професійні знання, способи діяльності, духовні цінності та особистісні якості 

майбутніх фахівців. Відмічено, що процесу формування фундаментальних 

способів діяльності, духовних цінностей та особистісних якостей майбутніх 

фахівців відповідає особистісно-орієнована стратегія навчання. За результатами 

аналізу ґрунтовних характеристик зазначеної стратегії, зокрема, виокремлено 

формування інноваційного фахового мислення.  

8. На підставі аналізу точок зору науковців підтримано, що найважливішою 

складовою інноваційного фахового мислення є креативне мислення майбутніх 

фахівців. Представлено огляд досліджень відомих вітчизняних і зарубіжних 

вчених стосовно трактування концепту «креативність» у когнітивному та 

мотиваційному аспектах. 

9. Введено авторське означення фундаменталізації професійної технічної 

підготовки. 

Фундаменталізація професійної технічної підготовки майбутніх фахівців у 

ВНЗ є інтегрованим процесом генералізації знань і формування інноваційного 

фахового мислення, що охоплює усі складові професійної технічної підготовки 

(загальноосвітню, загальнотехнічну і профільну), ініціюється профільною 

складовою на базі стержневих наукових ідей даної галузі, різнобічної 

гуманітарної освіти та особистісно-орієнтованої стратегії навчання. 
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У контексті визначених найважливіших концептуальних характеристик 

компетентнісного підходу обґрунтовано, що фундаменталізація професійної 

технічної підготовки майбутніх фахівців у ВНЗ, в авторському узагальненому 

означенні, може розглядатися як основа методології компетентнісного підходу у 

вищій технічній освіті і, отже, є важливим чинником забезпечення її якості. 

Основні положення розділу висвітлено в роботах автора [268; 269; 270; 271; 

272; 273; 274; 275; 276; 277; 278; 279, 294]. 
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РОЗДІЛ 2 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФУНДАМЕНТАЛІЗАЦІЇ 

МАТЕМАТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ТЕХНІЧНОГО 

ПРОФІЛЮ В УМОВАХ БАГАТОСТУПЕНЕВОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

2.1. Математична підготовка майбутніх фахівців технічного профілю в 

інтегрованому процесі фундаменталізації професійної технічної підготовки 

 

Майже чотириста років тому великий Галілео Галілей сказав: «Філософію 

написано в грандіозній книзі, яку відкрито для всіх і для кожного – я говорю про 

природу. Але зрозуміти її може лише той, хто навчився зрозуміти мову і знаки, 

якими її написано. Написано її на математичній мові, а знаки її – математичні 

формули» [119, с. 17]. 

Знаменитому філософу XVIII століття Іммануїлу Канту належать слова: «Я 

стверджую, що у всякому спеціальному вченні про природу можна знайти лише 

стільки власної науки, скільки в ньому можна знайти математики» [56]. 

Великий математик ХІХ століття Карл Гаусс вважав математику царицею 

усіх наук. Відомий математик ХХ століття І. Г. Петровський висловив свій погляд 

наступним чином: «Математика скоріше є доброю феєю. Однак одержати від неї 

можливо не чарівну паличку, а надійний і точний інструмент – математичні 

методи» [71, с. 127]. 

Видатний математик ХХ століття А. М. Колмогоров зазначив: «Сфера 

застосування математичного методу є необмеженою: усі види руху матерії 

можуть вивчатися математично. Однак роль і значення математичного методу у 

різних випадках є різною» [67, с. 24]. 

Багато великих успіхів фізики, астрономії та інших природничих наук було 

досягнуто саме завдяки математиці. Адже якісного вивчення цих наук з часом 

виявилося недостатньо. А. М. Колмогоров підкреслив: «Типовим прикладом 

повного панування математичного методу є вчення про рух планет… Майже не 

існує галузі фізики, яка не потребує дуже розвиненого математичного апарату» 
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[67, с. 25]. На підтвердження цієї точки зору один із відомих фізиків ХХ століття 

Вернер Гейзенберг так характеризував місце математики у теоретичній фізиці: 

«Первинною мовою, яку виробляють у процесі наукового засвоєння фактів у 

теоретичній фізиці, є мова математики. А саме – математична схема, що дозволяє 

фізикам передбачати результати майбутніх експериментів [119, с. 17]. 

Видатні вчені-математики А. М. Колмогоров, Б. В. Гнеденко справедливо 

вважали, що без математики багато успіхів науки і техніки було б неможливо. 

Безпосередні зв’язки математики з технікою мають характер застосувань відомих 

математичних теорій до вирішення технічних проблем. У той же час, створення 

нових математичних теорій часто є відповіддю на сучасні технічні запити. Так, 

цілком на технічній основі розроблено значну кількість чисельних методів 

(методів наближеного розв’язання математичних задач, що зводяться до 

скінченної кількості елементарних операцій). У зв’язку з ускладненістю технічних 

проблем, особливу актуальність набула задача швидкого одержання чисельних 

розв’язків, що передбачає розробку відповідних алгоритмів та застосування 

новітніх комп’ютерних технологій [67, с. 27-28]. Отже, розвиваючись та 

запозичуючи надані математикою засоби, природничі та технічні науки, в свою 

чергу, забезпечують математику новими проблемами та відкривають нові джерела 

її натхнення [60, с. 9]. 

 Відомі американські математики ХХ століття Ріхард Курант і Герберт 

Роббінс відзначили: «Без сумніву рух вперед у галузі математики є обумовленим 

виникненням потреб у більшій або меншій мірі практичного характеру. Однак те, 

що одного разу виникло, неминуче набуває внутрішнього розмаху та виходить за 

межі безпосередньої корисності. Перетворення прикладної науки у теоретичну, 

що здійснюється таким чином, спостерігається в історії старовини, однак не в 

меншій мірі і в наші дні: достатньо взяти до уваги той внесок, що зроблено в 

сучасну математику інженерами і фізиками [75, с. 19]. 

Видатний учений ХХ століття в галузі механіки та прикладної математики    

Н. М. Моісеєв писав: «Всякий прорив людської думки в нові галузі фізики і 

техніки, як наслідок, завжди стимулював розвиток математики. Виникали нові 
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концепції, нова теорія. Вона починала жити самостійним життям, здавалося б 

відірваним від початкового посилання, а потім повертала сторицею те, що вона 

використовувала для свого розвитку, те, що слугувало їй відправним пунктом» 

[91, с. 14].  

Математика є мовою для опису явищ: як тих, що здійснюються в 

матеріальному світі (фізичних, хімічних, біологічних), так і тих, що відбуваються 

у людському суспільстві (соціальних, економічних) [70, с. 9]. Об’єктами вивчення 

в математиці є математичні структури (абстрактні логічні поняття, для яких 

вводяться означення та постулюються їх зв’язки). Математичні структури можуть 

бути безпосередніми математичними моделями реальних явищ або ж зручним 

математичним апаратом для вивчення зазначених моделей   [71, с. 127]. 

Створюючи математичну модель реального процесу, його неминуче 

спрощують і вивчають лише наближену його схему. Інакше кажучи, модель не 

зобов’язана бути повністю подібною тому явищу, що моделюється, в усіх деталях 

(а лише в тих, які дійсно є важливими для даної практичної мети). У міру 

з’ясування ролі раніше не врахованих чинників, опис реального процесу роблять 

більш повним. Сенс математизації знань полягає в тому, щоб за допомогою 

математичного апарату не тільки встановлювати факти, але й передбачати нові 

закономірності, прогнозувати течію явищ і, тим самим, одержувати можливість 

керування ними [70, с. 9-10; 119, с. 14]. 

Математику умовно ділять на «чисту» і прикладну. Вчені різних 

математичних спеціальностей висловлюють власні погляди щодо співвідношення 

«чистої» та прикладної математики. Найбільш активні захисники «чистої» 

математики часто не визнають прикладну математику як науку. У той же час, 

окремі прихильники прикладної математики ставлять під сумнів корисність 

певних абстрактних розділів «чистої» математики для конкретних наук і практики 

[9, с. 33-37]. 

«Чиста» математика являє собою теорію математичних структур, які 

вивчаються без зв’язку з реальними явищами. Для «чистої» математики 

характерна достатня узагальненість досліджень, в яких розглядаються не 
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конкретні об’єкти, а їх певні класи, синтезуються загальні методи і алгоритми 

розв’язання широкого кола задач. Показником цінності одержаних результатів є 

їх логічна завершеність, встановлення нових зав’язків між зовні далекими 

поняттями, можливість подальшого пізнання властивостей математичних 

структур [71, с. 130-132]. 

Враховуючи абстрактний характер математичних структур, які існують у 

людській уяві, відомі польські та американські математики ХХ століття М. Кац і 

С. Улам відзначили обставину, за якою «чиста» математики виділяється серед 

інших наук: «Жоден її результат не може бути перекреслений подальшим 

розвитком науки. Одного разу доведене твердження вже ніколи не стане 

неправильним, хоча згодом може з’ясуватися, що це твердження є лише 

тривіальним окремим випадком якої-небудь загальної істини… Математичні 

знання не підлягають перегляду та їх запас з часом може лише зростати»  

[60, с. 10]. 

На відміну від абстрактних понять, об’єкти, що існують у реальному світі, не 

тотожні людським уявлення про них, оскільки останні завжди є неповними і 

приблизними. Як підкреслив відомий угорський математик ХХ століття Альфред 

Реньї, «наші знання про дійсно існуючі речі ніколи не можуть бути вичерпними та 

остаточними» [119, с. 31]. Співзвучну думку висловив  А. М. Колмогоров: 

«Жодна визначена математична схема не вичерпує усієї конкретності дійсних 

явищ» [67, с. 25]. 

Прикладна математика вивчає математичні структури, які моделюють ті чи 

інші реальні явища. Прикладна математика включає математичне моделювання 

реальних об’єктів, якісний і кількісний аналіз зазначених моделей, теорії 

алгоритмів чисельного розв’язання математичних задач, математичне 

забезпечення необхідних комп’ютерних обчислень та аналізу чисельних 

розв’язків задач тощо. Показником цінності одержаних результатів є їх 

використання для подальшого вивчення і прогнозування стану явищ, а також 

здійснення впливу на них [71, с. 130-133]. 
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А. М. Колмогоров звертав увагу, що процес пізнання конкретного протікає 

завжди в боротьбі двох тенденцій: з одного боку, виділення форми явищ, що 

вивчаються, та аналізу цієї форми. З другого боку – розкриття моментів, що не 

вкладаються в установлені форми, і переходу до розгляду нових форм, більш 

гнучких і тих, що охоплюють явище [67, с. 25]. 

Якщо основні форми явищ, що вивчаються, охоплюють ці явища з високою 

точністю і повнотою, але в межах цих зафіксованих форм виникають достатньо 

складні проблеми, які потребують спеціального математичного дослідження, то 

виникає необхідність подальшого розвитку і вдосконалення математичного 

методу. Це є сферою «чистої» математики. 

Якщо наявна друга із зазначених вченим тенденцій і, отже, є необхідність у 

розгляді якісно нових сторін явищ та створенні більш адекватних їх форм, то 

вдосконалення математичного методу тимчасово не потрібно. 

Р. Курант зауважив, що одна й та ж математична проблема в межах строгого 

математичного підходу («чистої» математики) та в прикладних дослідженнях 

може бути вирішена по-різному. Прибічник «чистої» математики не допускає 

жодних прогалин у логіці мислення та у розв’язанні поставлених задач. 

Досягнений результат, на його думку, має бути вінцем нерозривного ланцюга 

бездоганних міркувань. Якщо такий учений стикається з труднощами, які йому 

здаються непереборними, то він скоріше спробує переформулювати задачу і 

навіть поставити іншу, близьку до неї, труднощі якої він може подолати. 

У дослідженнях прикладного характеру ситуація інша. Поставлену задачу, як 

правило, неможливо з легкістю видозмінити або обійти. Тому треба знайти 

правильну і надійну відповідь щодо оригінальної постановки задачі. У разі 

необхідності математик може піти на компроміс: ввести здогадки в ланцюг 

міркувань, а також допустити певну похибку у числових значеннях. У прикладній 

математиці домінують апроксимації (наближення). Без них взагалі важко 

обходитися при перенесенні реальних фізичних процесів на математичні моделі. 

Відмітно, що задачі практичної спрямованості можуть також вимагати 
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фундаментальних математичних досліджень для встановлення коректності їх 

постановок, а також доведення математичних теорем існування [75]. 

На основі вищевикладеного, підтримуючи точку зору відомих математиків 

минулого і сучасності, вважаємо, що між «чистою» і прикладною математикою 

неможливо провести чітку межу. «Чиста» і прикладна математика є двома 

частинами єдиної цілісної математики. Саме єдність математики є 

найважливішим принципом її розвитку [91, с. 16]. 

Усвідомлення ролі математичного моделювання в науковому пізнанні світу, 

походження математичних абстракцій з практики, взаємозв’язку реального та 

ідеального робить внесок у розумове становлення особистості. Об’єкти 

математичних висновків та правила їх конструювання ініціюють розвиток 

логічного мислення та навичок інтелектуальної праці, сприяють формуванню 

моральних та естетичних рис особистості [20, с. 61]. Таким чином, математика є 

ключем для пізнання навколишнього світу, основою науково-технічного 

прогресу, важливою складовою розвитку людини. Математика завжди була 

невід’ємною та істотною частиною людської культури [84; 138]. 

Пріоритетність математичної освіти усвідомлюється нашими сучасниками у 

всьому світі. Так, у матеріалах Єврокомісії «Математична освіта в Європі: 

загальні висновки і політика окремих країн (2011 р.) підкреслено, що в останні 

роки питання математичної компетентності набуває все більшої важливості і 

обговорюється на самому високому рівні. Компетенції в математиці вважаються 

ключовими в розвитку особистості, активної громадськості, соціальної інтеграції і 

зайнятості в сучасному суспільстві, що ґрунтується на знаннях [171]. 

Математична підготовка майбутніх фахівців технічного профілю у ВНЗ 

складає основу їх професійної технічної підготовки, у зв’язку з універсальною 

роллю математики в моделюванні й вивченні процесів і явищ різної природи, а 

також впливом математики на загальний інтелектуальний розвиток особистості. 

Ця роль математики посилюється значним ускладненням сучасної професійної 

технічної діяльності фахівців, у якій накопичений фактичний матеріал потребує 

глибокого теоретичного осмислення та впорядкування. Саме для цього потрібна 
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математика як важливий інструмент технічної творчості. Н. М. Моісеєв 

наголошував, що «в техніці математика є частиною конструкторського ремесла, 

частиною технології» [91, с. 144]. 

Дисципліни загальноосвітньої, загальнотехнологічної і профільної складових 

професійної технічної підготовки базуються на фундаментальних і прикладних 

математичних знаннях. Математика безпосередньо сприяє формуванню наукового 

світогляду майбутніх фахівців. Вона розвиває їх здатності до узагальнення, 

розуміння головних ідей, до аналізу і синтезу. Отже, глибока і всебічна 

математична підготовка майбутніх фахівців технічного профілю є необхідною 

умовою їх якісної професійної підготовки. 

Проблемам математичної освіти майбутніх фахівців різних галузей 

присвячені дослідження багатьох вітчизняних і зарубіжних учених, серед них 

А. Анго, В. І. Арнольд, Г. О. Атанов, І. І. Баврін, С. М. Бутакова, Н. С. Вагіна, 

Н. Я. Виленкін, Н. М. Газизова, В. С. Герасимчук, Б. В. Гнеденко, О. М. Дубініна, 

Г. Я. Дутка, Т. В. Ємельянова, О. В. Зимина, А. М. Колмогоров, В. В. Кондратьєв, 

Т. В. Крилова, Л. Д. Кудрявцев, О. Я. Кучерук, Н. Н. Лосєва, А. Д. Мишкіс, 

В. Д. Ногин, А. Б. Ольнєва, В. А. Петрук, Є. Г. Плотнікова, М. І. Попов, 

В. А. Садовничий, Н. М. Самарук, М. І. Сидняєв, С. К. Соболєв, В. А. Тестов, 

В. М. Тихомиров, Ю. В. Триус, В. А. Шершнєва та інші [2; 11; 16; 23; 26; 28; 31; 

46; 47; 55; 64; 66; 72; 76; 78; 80; 82; 90; 99; 100; 107; 111; 117; 120; 122; 123; 124; 

126; 130; 131; 137; 140; 144; 145; 150; 152; 154; 163; 164]. У роботах науковців 

проаналізовано стан і проблеми сучасної математичної підготовки, в тому числі, в 

контексті процесів, що відбуваються у вітчизняній вищій технічній освіті та освіті 

країн зарубіжжя на початку ХХІ століття. Цей аналіз дозволив виявити 

протиріччя між сучасними вимогами до математичної підготовки у ВНЗ 

майбутніх фахівців як основи їх інноваційної широкопрофільної професійної 

технічної освіти і обмеженістю можливостей традиційної системи навчання 

математиці. 

Серед шляхів вирішення вказаного протиріччя заслуговують на увагу 

концептуальні основи сучасної математичної освіти в багатопрофільному 
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технічному ВНЗ, запропоновані педагогами-математиками  М. І. Сидняєвим і             

С. К. Соболєвим [129]. З наведених авторами положень вважаємо доцільним 

виділити низку ключових ідей. Зміст математичної підготовки майбутніх фахівців 

технічного профілю у ВНЗ має: відображати сучасний стан математичної науки; 

забезпечувати формування сучасної картини світу, включаючи поняття про 

прогрес науки і технологій: уявлення про єдність чистої та прикладної 

математики, про місце фізичних і математичних теорій та про межі їх 

застосування; визначатися загальними та професійними цілями навчання 

математиці, а також мотивацією та індивідуальними здібностями майбутніх 

фахівців різних спеціальностей; бути сформованим та структурованим на основі 

дидактичних і методичних принципів конструювання змісту освіти на рівні 

дисциплін. 

М. І. Сидняєв і С. К. Соболєв звертають увагу, що методи навчання 

математиці покликані забезпечити умови для самостійної пізнавальної діяльності 

майбутніх фахівців (у тому числі, дослідницької діяльності) за переважання 

продуктивних видів навчання над репродуктивними [128, с. 38]. Обов’язковим 

результатом математичної підготовки, на погляд педагогів, має стати розвиток 

певного стилю природничо-наукового мислення, що відрізняється теоретичним, 

аналітико-синтетичним, творчим характером, системністю і критичністю [128,           

с. 39]. 

Засобом модернізації сучасної вищої математичної освіти значна кількість 

вчених вважає її фундаменталізацію, зокрема, фундаменталізацію математичної 

підготовки майбутніх фахівців технічного профілю у ВНЗ. Вище зазначалося, що 

у педагогічній науці досі нема єдиного розуміння щодо фундаменталізації вищої 

освіти. У розумінні і означенні поняття фундаменталізації вищої  математичної 

освіти та математичної підготовки майбутніх фахівців технічного профілю також 

існують істотні відмінності [36; 49; 50; 52; 74; 103; 110; 111; 159; 160]. 

За результатами аналізу різних трактувань фундаменталізації математичної 

освіти, їх особливостей і напрямів реалізації, І. В. Єгорченко дійшов до такого 

висновку: фундаменталізація математичної освіти передбачає розкриття 
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діяльнісної природи математичного знання і реалізацію діяльнісного підходу у 

навчанні математиці. У процесі навчання мають формуватися уявлення про 

предмет математики (його сутність та історію розвитку), математику як метод 

наукового пізнання, математичне моделювання. Одночасно в процесі навчання 

математиці має здійснюватися розвиток мислення, творчих здібностей, 

формування наукового гуманістичного світогляду і моральне виховання тих, хто 

навчається [50, с. 18-19]. 

В. В. Кондратьєв у дослідженні фундаменталізації професійної освіти на 

основі неперервної математичної підготовки в умовах технологічного 

університету розглядає неперервну математичну підготовку як базову структуру 

фундаменталізації технічних і технологічних дисциплін [68, с. 52]. Учений 

пропонує наступні принципи реалізації неперервної математичної підготовки: 

інваріантності, цілісності, модульності, гуманізації, адаптації процесу навчання до 

особистості тощо. Розробка процесу математичної освіти, за В. В. Кондратьєвим, 

базується на особистісно-діяльнісному підході та визначається структурою 

професійної підготовки майбутніх фахівців [68, с. 184]. 

М. І. Попов під фундаменталізацією університетської математичної освіти 

розуміє системне і всеохопне збагнення навчального процесу фундаментальними 

знаннями і методами мислення, виробленими фундаментальними науками, або на 

їх основі – іншими науками. Таке трактування фундаменталізації передбачає його 

доповнення означеннями понять «фундаментальні науки» і «фундаментальні 

знання». До групи фундаментальних наук прийнято відносити ті науки, основні 

поняття і закони яких безпосередньо відображають, систематизують і синтезують 

у закономірності певні факти, явища природи або суспільства [111, с. 12]. У 

навчальному процесі фундаментальними називають дисципліни, які ґрунтуються 

на  фундаментальних науках. Фундаментальні знання набуваються у процесі 

вивчення фундаментальних дисциплін. 

Наведене загальне трактування фундаменталізації університетської освіти 

може скласти основу означення фундаменталізації математичної підготовки 

майбутніх фахівців технічного профілю у ВНЗ, за умови доповнення 



147 
 

фундаментальної складової математичної підготовки професійно-орієнтованою 

складовою. Поєднання вказаних складових відображає означення Г. Я. Дутка. 

Науковець вважає сутністю фундаменталізації математичної підготовки 

майбутніх фахівців у ВНЗ формування довготривалої системи фундаментальних 

знань і вмінь, що забезпечують здатність їх ефективного використання у 

професійній діяльності [49, с. 8]. Відзначаючи місткість і лаконічність 

формулювання Г. Я. Дутка, звертаємо увагу на необхідність вирішення проблеми 

знаходження оптимального співвідношення фундаментальної і професійно-

орієнтованої спрямованості навчання математиці у процесі фундаменталізації за 

вказаним підходом. 

У даному дослідженні математична підготовка майбутніх фахівців у ВНЗ 

розглядається як підґрунтя їх професійної технічної підготовки. Поклавши в 

основу процесу фундаменталізації професійної технічної підготовки ідею 

об’єднання фундаменталізації і професіоналізації змісту фахової освіти (п. 1.3), 

ми позбавилися від зазначеної проблеми. За авторським означенням 

фундаменталізації професійної технічної підготовки майбутніх фахівців у ВНЗ  

(п. 1.3), відповідний двоетапний інтегрований процес ініціюється її профільною 

складовою. На першому етапі інтегрованого процесу визначаються 

фундаментальні основи змісту складових професійної технічної підготовки  

(рис. 1.3.3). На рівні профільної складової формулюються вимоги щодо змісту і 

сучасного викладання дисциплін загальноосвітньої і загальнотехнічної складових. 

Отже, профільна складова визначає вимоги щодо фундаменталізації математичної 

підготовки майбутніх фахівців на загальноосвітньому рівні. Ці вимоги можуть 

містити інформацію з боку загальнотехнічної складової, затверджену на 

профільному рівні. Крім того, фундаменталізацію математичної підготовки 

обумовлюють внутрішні дидактичні проблеми самої загальноосвітньої складової. 

Вимоги профільної складової в частині фундаменталізації математичної 

підготовки визначаються на базі основоположних наукових ідей галузі. 

Математики В. А. Тестов і С. А. Тихомиров наголошують: «Змістова сторона 

математичної освіти має бути зорієнтованою на стратегічні перспективи, на 
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бачення різноманіття її застосувань, широкого впровадження у сучасному 

суспільстві математичних моделей. Тим самим ставиться завдання наближення 

змісту навчання математиці до сучасної науки» [136, с. 314]. 

Фундаменталізація математичної підготовки майбутніх фахівців як підґрунтя 

їх професійної технічної підготовки є процесом генералізації математичних знань. 

Отже, вона передбачає виокремлення стержневої основи класичної математики, 

що має забезпечити розуміння і освоєння основоположних наукових ідей. З точки 

зору профільної складової, відповідна модернізація змісту класичних 

математичних дисциплін полягає, в першу чергу, в новому акцентуванні їх 

розділів. Не порушуючи внутрішньої логіки дисциплін, необхідно виділити 

зазначену стержневу основу – того каркасу, що є фундаментом сучасної фахової 

підготовки. Зазначений каркас курсу класичної математики слід доповнити тими 

його розділами, що майбутніми фахівцями даної галузі можуть бути вивчені менш 

детально. Це доповнення, разом зі стержневою основою, утворює цілісну систему 

класичної математичної підготовки в частині необхідних теоретичних знань і 

відповідних практичних навичок. 

Підтримуючи позицію відомого математика-педагога Л. Д. Кудрявцева [71,  

с. 138], вважаємо доцільним внести певні роз’яснення щодо внутрішньої логіки 

класичної математики. Математика, як кожна наука, має свою внутрішню 

структуру і сполучні ланки, які не завжди безпосередньо виходять за межі самої 

науки, але є необхідними для розуміння, засвоєння та правильного використання 

математики в різноманітних застосуваннях. У формуванні змісту класичної 

математичної підготовки значущість і корисність окремих математичних аспектів, 

акцентована вимогами профільної складової, безумовно, має бути визначальною. 

Однак процес виокремлення стержневої основи класичних математичних 

дисциплін обов’язково має враховувати повноту та поступовість викладання 

відповідних розділів. Як зауважував видатний математик і механік ХІХ – ХХ 

століття О. М. Крилов: «Багато що може здатися зайвим і таким, що не має 

безпосередніх застосувань. Проте воно необхідне для якісного засвоєння 
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подальшого та не може бути пропущеним подібно до нудного розділу роману» 

[71, с. 139]. 

Внутрішні дидактичні проблеми загальноосвітньої складової професійної 

технічної підготовки в частині забезпечення якісної сучасної математичної освіти 

обумовлено низкою протиріч: 

– між змістом і стилем викладення класичних математичних дисциплін та 

потребами подальшої прикладної математичної підготовки; 

– між надзвичайною насиченістю класичних математичних дисциплін 

поняттями, ідеями і методами та необхідністю їх засвоєння у 2-річний термін 

навчання в бакалавраті; 

– між абстрактним характером курсу класичної математики та здібностями і 

мотиваціями студентів – майбутніх фахівців технічного профілю; 

– між необхідними для засвоєння математики розумовими і креативними 

якостями тих, хто навчається, та специфікою когнітивних процесів особистостей у 

сучасному інформаційному суспільстві; 

– між перевантаженістю практичної частини курсу класичної математики 

технікою складних формальних викладок і можливостями застосування сучасних 

інформаційних технологій [167, с. 89]. 

Відомий математик-педагог А. Д. Мишкіс відзначав, що існуючі програми і 

стиль викладання курсу класичної математики в технічному ВНЗ склалися 50-60 

років тому під впливом класичної математики ХVIII століття, з її  увагою до 

формальних перетворень і точних розв’язків, та робіт ХІХ століття, присвячених 

обґрунтуванню математичного аналізу. Тому курс математики технічних ВНЗ у 

багатьох аспектах представляється спрощеною версією математичних курсів 

класичних університетів, призначених для підготовки професійних математиків 

[93, с. 37-38]. Викладачі математики технічних ВНЗ, які одержали освіту на 

механіко-математичних факультетах класичних університетів, за наявності будь-

якої можливості поглиблення програми курсу, як правило, використовують 

«чисто математичний» підхід у напрямі досягнення формальної строгості 

викладання якомога більшої кількості аспектів курсу. Це часто приводить до 
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надзвичайного підвищення рівня абстрактності викладання і, як наслідок, до 

виникнення додаткових труднощів у засвоєнні курсу студентами – майбутніми 

фахівцями технічного профілю. Л. Д. Кудрявцев вважав, що викладання 

класичних математичних дисциплін у технічних ВНЗ досі недостатньо 

пристосоване до потреб у аналітичних знаннях майбутніх фахівців, які зацікавлені 

саме в застосуваннях математики. На його думку, в цих дисциплінах не 

передбачений розгляд багатьох питань, що ідейно і методично важливі для 

подальшої прикладної математичної підготовки [73, с. 64]. 

Таким чином, традиційні класичні математичні дисципліни технічних ВНЗ, 

що вивчаються на перших двох курсах бакалаврату, є надзвичайно 

концентрованими з точки зору насиченості поняттями, ідеями і методами. 

Труднощі цих дисциплін за досить короткий 2-х річний термін є природними. Ці 

труднощі посилюються умовами суттєвого скорочення обсягу аудиторного 

навантаження, відведеного на вивчення класичних математичних дисциплін. 

Зазначене скорочення з’явилося наслідком розширення гуманітарної складової 

освіти і необхідного включення в програми підготовки майбутніх фахівців 

технічного профілю у ВНЗ  відповідних розділів з економіки, соціології, основ 

права, безпеки життєдіяльності тощо, за рахунок обсягу загальноосвітніх 

фундаментальних курсів. Окрім того, процес підготовки бакалаврів в умовах 

багатоступеневої освіти спричинив переміщення на молодші курси ВНЗ низки 

спеціальних дисциплін. Це, в свою чергу, викликало необхідність зменшення 

обсягів фундаментальних курсів [161, с. 303]. 

Зауважимо, що зменшення обсягу аудиторного навантаження на вивчення 

всіх дисциплін у ВНЗ, акцентування і супроводження самостійної навчальної і 

наукової роботи студентів є характерним для сучасних світових освітніх систем. 

Тому в процесі інтеграції освітньої системи України до Європейського простору 

умови скорочення обсягів аудиторного навантаження на вивчення математичних 

дисциплін стануть початковими умовами при вирішенні комплексу питань щодо 

проблеми засвоєння складного і насиченого курсу класичної математики [167,  

с. 89]. 
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Класичні математичні дисципліни, що викладаються в технічних ВНЗ, є 

одними з найбільш важких дисциплін для засвоєння студентами [13]. Серед 

факторів, що обумовлюють високу міру труднощів їх засвоєння, є абстрактність 

математики. Студенти бакалаврату, які обрали для майбутньої професійної 

діяльності технічні спеціальності, є мотивованими на вивчення існуючих, а також 

створення нових конкретних механізмів і приладів, призначених для здійснення 

різноманітних виробничих процесів. Таким студентам важко оперувати 

математичними поняттями, відособленими від конкретних предметів і явищ. 

Мотивацію студентів щодо трудомісткого процесу розвитку абстрактного 

мислення і досягнення рівня, необхідного для засвоєння класичної математики, у 

значній мірі, знижує широко розповсюджена сучасна концепція 

«комп’ютеризації» математики. Відповідно до цієї концепції, впровадження 

нових інформаційних технологій, що є одним із пріоритетних напрямів сучасної 

освіти, робить зайвою глибоку математичну підготовку з математики студентів 

технічних спеціальностей. Усе наполегливіше звучить теза про те, що 

інформаційні технології здатні замінити традиційну математику, оскільки для 

розв’язання прикладних задач достатньо освоєння пакетів комп’ютерних програм. 

Така концепція не враховує те, що інформаційні технології є застосуваннями 

математики. Отже, опанувати цими технологіями неможливо без засвоєння самої 

математики. Крім того, відомо, що будь-яка комп’ютерна програма має свої межі 

застосовності. Тому навіть за використання потужних обчислювальних засобів 

для розв’язання технічних задач, фахівцям доводиться здійснювати попередній 

аналіз інтерпретації задач. Цей аналіз завжди спирається на математичні та інші 

закономірності. Таким чином, фахівці з будь-якої технічної галузі повинні мати 

міцну математичну підготовку [116, с. 120; 155, с. 52]. 

Зазначені вище труднощі засвоєння курсу класичної математики студентами 

технічних спеціальностей посилюються реаліями сьогодення, пов’язаними зі 

специфікою когнітивних процесів особистостей у сучасному інформаційному 

суспільстві. Термін «когнітивний» походить від латинського cogntino – знання, 

пізнання, вчення. Трансформації у сфері когнітивних процесів (тобто психічних 
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процесів, які виконують функцію раціонального пізнання) вважають найбільш 

значущими змінами серед них, що відбуваються під впливом широкого 

розповсюдження у суспільстві інформаційно-комунікаційних технологій [167,              

с. 91]. Молодь, яка перманентно використовує Інтернет, стає все більш 

орієнтованою на сприйняття звукових і зорових образів, що швидко змінюють 

один одного. Це негативно впливає на увагу, пам’ять, аналітичне мислення 

(приводить до виникнення труднощів у проведенні аналізу і синтезу, порівнянь і 

узагальнень). Отже, зазначені трансформації ускладнюють відомі дидактичні 

проблеми математичної підготовки майбутніх фахівців технічного профілю, 

оскільки суперечать необхідним для цього розумовим якостям тих, хто 

навчається. 

Вище було наведено аргументацію щодо помилковості точки зору на новітні 

інформаційні технології як такі, що здатні замінити традиційну класичну 

математику. У той же час вважаємо недоречним і протилежне ставлення до 

інформаційних технологій, згідно з яким їх роль у сучасній підготовці майбутніх 

фахівців технічного профілю враховано недостатньо. Розвиток цих технологій має 

обов’язково впливати на вдосконалення дидактичних підходів до класичної 

математичної підготовки в її практичній частині. Відомі математики-педагоги 

вважають, що в курсі класичної математики технічного ВНЗ досі спостерігається 

перевантаження вправами, які за суттю передбачають лише безпосередні 

підстановки в формули, або є формально ускладненими завданнями. На їх думку, 

істотно більше, ніж це робиться зараз, треба турбуватися про реальну свідомість 

постановок задач та їх мотивованість. Дійсно, сучасна широка комп’ютеризація 

має наслідком стрімке зменшення потреб у занадто складних практичних 

навичках майбутніх фахівців. Отже, необхідно вирішувати проблему 

перевантаження практичної частини курсу класичної математики технікою 

складних формальних викладок з врахуванням можливостей застосування 

сучасних інформаційних технологій [167, с. 91-92]. 

Першочерговим засобом вирішення вказаних вище внутрішніх дидактичних 

проблем математичної підготовки майбутніх фахівців на рівні загальноосвітньої 
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складової вважаємо впровадження принципу генералізації знань, яке має 

включати наступні заходи: 

– визначення основоположних аспектів класичної математики, що за високою 

мірою значущості та дидактичної складності потребують обов’язкового 

аудиторного обговорення; 

– визначення аспектів класичної математики, що мають складати зміст 

самостійної математичної підготовки майбутніх фахівців; 

– виділення ключових математичних понять, уведення у розгляд яких 

передбачає обов’язкове надання строгих формально-логічних означень; 

– виділення математичних понять, уведення у розгляд яких може бути 

обмеженим означеннями смислового характеру; 

– визначення ключових математичних тверджень, що передбачають 

обов’язкове доведення їх справедливості; 

– визначення вимог до рівня складності практичних завдань із техніки 

математичних перетворень, з урахуванням можливостей застосування сучасних 

інформаційних технологій [165, с. 349-350]. 

Процес генералізації математичних знань має інтегрувати всі зазначені вище 

заходи, що відбуваються за вимогами профільної складової професійної 

підготовки, а також безпосередньо ініціюються її загальноосвітньою складовою. 

За вимогами профільної складової належно здійснити змістове наповнення 

математичних дисциплін аспектами прикладного характеру і професійної 

спрямованості (рис. 1.3.3). Адже у процесі математичної підготовки на 

загальноосвітньому рівні набуття теоретичних знань і практичних навичок має 

супроводжуватися формуванням здатностей до подальшого прикладного і 

професійного застосування набутих знань і засвоєних ідей. 

Широкий спектр питань щодо прикладної та професійної спрямованості 

математичної підготовки у ВНЗ, зокрема у майбутніх фахівців технічного 

профілю, досліджувався у наукових працях вітчизняних і зарубіжних учених: 

І. І. Бавріна, Н. М. Газизової, Б. В. Гнеденка, С. У. Гончаренка, О. М. Дубініної, 

Л. М. Журбенко, О. М. Крилова, Т. В. Крилової, Л. Д. Кудрявцева,  Н. М. Лосевій, 
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А. Д. Мишкіса, Л. І. Нічуговської, В. В. Пака, В. А. Петрук, Н. М. Самарук, 

Г. В. Федяченка, В. А. Шершневої та інших [15; 17; 21; 22; 25; 30; 106; 157]. 

О. М. Крилов відзначав: «На відміну від «чистого» математика, який мало 

цінує обчислювальні процеси, інженер цінує саме прикладну сторону, вбачаючи в 

ній зразок того, як потрібно діяти в аналогічному випадку в майбутній практиці» 

[59, с. 50]. 

Видатний український математик ХХ століття Б. В. Гнеденко мету 

математичної освіти трактував як одержання математичних знань та вироблення 

вмінь застосувати ці знання для розв’язання прикладних задач [32, с. 5; 143, с. 30]. 

На думку А. Д. Мишкіса, математична підготовка у технічному ВНЗ 

обов’язково має враховувати «сучасний інтенсивний розвиток розгалуженої 

системи ідей, понять і методів, що є основою застосувань математики». Виділимо 

найважливіші цілі прикладної математичної підготовки майбутніх фахівців із 

переліку, наведеного вченим [9, с. 272]: 

– ознайомлення майбутніх фахівців із характерними рисами математичних 

методів вивчення реальних явищ; 

– формування первинних навичок математичного дослідження прикладних 

питань: перекладу реальної задачі на адекватну математичну мову, вибору 

оптимального методу дослідження задачі; 

– формування навичок інтерпретації результатів дослідження та оцінки його 

точності; 

– вироблення навичок доведення розв’язання задачі до практично 

прийнятого результату із застосуванням адекватних обчислювальних засобів; 

– розвиток алгоритмічного мислення. 

А. Д. Мишкіс вважав, що змістове наповнення прикладної математичної 

підготовки майбутніх фахівців різних технічних спеціальностей має включати 

певні обов’язкові аспекти. До таких аспектів учений, у першу чергу, відносив 

цикл ймовірнісних питань. Адже в сучасній професійній технічній діяльності 

фахівців зросла роль ймовірнісного фактору, що підлягає врахуванню. Фахівці 

будь-якої технічної спеціальності потребують відомостей щодо характеристик 
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статистичних даних, засобів обробки результатів спостережень тощо. Вчений 

наголошував на необхідності неформального роз’яснення понять і тверджень 

теорії ймовірностей і математичної статистики. У свою чергу, вважаємо 

доцільним включення в зазначену прикладну математичну підготовку ідей і 

методів прикладної статистики. 

Другий цикл питань, який одержав широке практичне розповсюдження, і, 

отже, має бути включеним в прикладну математичну підготовку, пов’язаний з 

ідеєю оптимізації [9, с. 287]. Н. М. Моісеєв підкреслював, що для цього є 

достатньо підстав. Адже будь-яка технічна, конструкторська, економічна 

діяльність є завжди пов’язаною з вибором варіанта з множини розв’язків. Цей 

вибір обумовлений необхідністю побудови такої конструкції, яка б найкращим 

чином відповідала тієї меті, для якої її було створено [91, с. 57]. 

Одна з найважливіших особливостей сучасної прикладної математики 

полягає в широкому використанні нею так званих нечітких (fuzzy) понять, які з 

точки зору «чистої» математики, не є однозначно визначеними. Зміст і межі таких 

понять можуть уточнюватися в ході міркувань, і ця варіабельна не суперечить 

існуванню їх об’єктивної основи. Вона (варіабельна) пов’язана з недоцільністю і 

навіть неможливістю повних уточнень на даному рівні знань [9, с. 59]. 

Автори [9] звертають увагу на важливість для підготовки майбутніх фахівців 

технічних спеціальностей аспектів скінченної математики, що вивчає математичні 

структури фінітного характеру. Підкреслимо також основоположну роль сучасних 

інформаційних технологій у змісті прикладної математичної підготовки в 

технічному ВНЗ. 

За результатами аналізу проблеми реалізації прикладної спрямованості 

математичної підготовки майбутніх фахівців технічного профілю О. В. Мішеніна і 

Є.О. Ощепкова наводять низку відповідних компетенцій, які, на їх погляд, мають 

бути сформованими у тих, хто навчається. Ці компетенції включають [88, с. 48]: 

– володіння основними методами та засобами математики; 

– здатності самостійного застосування математичного інструментарію для 

придбання нових знань; 
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– здатності критичного оцінювання освоєних теорій і концепцій щодо їх 

сутності та меж застосовності; 

– використання базових положень математики у розв’язанні задач 

практичного змісту; 

– розуміння сутності та значення математики у розвитку сучасного 

інформаційного суспільства тощо. 

Одним із найбільш ефективних шляхів здійснення прикладної спрямованості 

математичної підготовки традиційно вважається широке впровадження в процес 

навчання прикладних (або практико-орієнтованих задач) [33, 59, 69, 73, 88, 93]. 

Під прикладними розуміють задачі, які поставлені зовні математики та 

передбачають розв’язання математичними засобами [88, с. 48]. Розв’язання 

прикладних задач сприяє реалізації міжпредметних зв’язків. Адже математичний 

апарат виразу залежностей знаходить застосування при вивченні різних 

дисциплін. 

У свою чергу, встановлення міжпредметних зв’язків, обумовлене взаємним 

проникненням знань і методів у різні навчальні дисципліни, відображає сучасні 

тенденції розвитку наук, створює умови для формування наукового світогляду 

майбутніх фахівців, мотивує введення і вивчення абстрактних математичних 

понять для набуття практично важливих знань і вмінь, сприяє формуванню 

комунікативних, інформаційних і фахових компетенцій. 

Підтримуючи точку зору значної кількості вчених-педагогів, розглядаємо 

прикладну (практичну) спрямованість математичної підготовки майбутніх 

фахівців технічного профілю як значущий засіб професійної спрямованості 

навчання, в результаті якої, за означенням Г. В. Федяченка, формується усебічно 

розвинена особистість випускника-фахівця, готового до розв’язання професійних 

задач у динамічних умовах сучасного суспільства [143, с. 31]. 

Під професійною (професійно-орієнтованою) задачею, як правило, розуміють 

певну абстрактну модель реальної проблемної ситуації, що виникає у професійній 

діяльності та передбачає розв’язання засобами математики [54, с. 128]. Автор 

наведеного означення Є. О. Зубова справедливо зазначає, що ініціатива з 
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дослідження і розв’язання професійно-орієнтованих задач в процесі навчання, у 

фабулу яких закладено можливість варіювання умов і процедур, допомагає 

формуванню важливого компоненту творчої активності – здатності до 

перетворення структури об’єктів та методів одержання результатів [54, с. 129]. 

Г. В. Федяченко, вслід за Є. О. Василєвською, виділяє змістовий, методичний 

та мотиваційно-психологічний компоненти професійної спрямованості навчання 

математиці майбутніх фахівців технічного профілю. Змістовий компонент 

регулює відбір та структурування навчального матеріалу з врахуванням 

внутрішньо-предметних та міжпредметних зв’язків. Методичний компонент 

визначає вибір форм, методів і засобів, оптимальних для професійно-

орієнтованого навчання, формування професійно значущих способів розумової 

діяльності та навичок самостійної роботи. Мотиваційно-психологічний компонент 

коригує побудову навчання з урахуванням психологічних особливостей тих, хто 

навчається [143, с. 32]. Таким чином, фундаменталізація математичної підготовки 

майбутніх фахівців технічного профілю, відповідно до загального означення 

фундаменталізації професійної технічної підготовки (п. 1.3), має передбачати, 

крім процесу генералізації математичних знань, також набуття здатностей їх 

творчого, професійного застосування. 

Фундаменталізація професійної математичної підготовки майбутніх фахівців 

у ВНЗ, за означенням, також передбачає формування інноваційного фахового 

мислення (п. 1.3). Було показано, що, однією з важливих складових інноваційного 

фахового мислення, підґрунтям змісту якого вчені вважають спрямування 

фахівців на нові знання, психологічну потребу в них та інтелектуальну готовність 

до сприйняття нових знань, є креативне (творче) мислення. 

За результатами проведеного аналізу досліджень учених щодо проблеми 

креативності (п. 1.3) підтримуємо тенденцію сучасного етапу розвідок, яка 

полягає в об’єднанні інтелектуального і особистісного аспектів проблеми. Отже, 

погоджуємося з точкою зору Д. Б. Богоявленської на природу креативності [10], 

згідно з якою креативність визначається діалектичним взаємозв’язком розумових 

здібностей та мотиваційних цінностей. 
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Спираючись на розглянуті дослідження, креативність розуміємо як 

інтелектуально-особистісну якість індивіда, що виражається у здатності до 

генерування нових, оригінальних ідей, ініціативного знаходження нетрадиційних 

способів вирішення проблем, обумовленого відповідною внутрішньою 

пізнавальною мотивацією. 

Креативність вважаємо основою творчості, яку трактуємо як процес синтезу 

суб’єктивно нового, що базується на здібності використання нестандартних 

способів діяльності. 

З урахуванням думок дослідників [4, 6, 10, 37, 40; 42; 48; 57; 61; 86; 108; 114; 

119; 153; 172], основними особливостями творчого, креативного мислення 

особистості вважаємо: 

– генерування нестандартних ідей; 

– аналіз і виявлення протиріч, знаходження неординарних шляхів їх 

вирішення; 

– обґрунтування знайдених рішень проблем і задач; 

– прогнозування можливих варіантів розвитку знайдених рішень тощо. 

Звертаємо увагу, що аналіз вивчення психологічної природи креативності 

привів більшість учених до такого висновку [94, с. 121]: креативність і, отже, 

креативне мислення піддається удосконаленню. У формуванні та вдосконаленні 

креативного мислення майбутніх фахівців технічного профілю провідну роль 

відіграє «чиста» математика як перевірений часом інструмент розумового і, 

взагалі, пізнавального розвитку. Адже математика виробляє здатності до аналізу, 

абстрагуванню від конкретного, узагальненню частинного, логічної побудови 

міркувань і обґрунтування істини, сприяє вмінню виявляти закономірності, 

розвиває інтуїцію, уяву, асоціативне мислення, здібності до висування нових 

гіпотез та ідей. 

Стосовно когнітивного аспекту креативності, вважаємо корисним розгляд у 

якості підґрунтя будь-якого творчого процесу гіпотетичної схеми математичної 

творчості, запропонованої великим французьким ученим (математиком, 

механіком, фізиком, філософом) ХІХ–ХХ століття Анрі Пуанкаре. Цю схему  
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(рис. 2.1.1) відобразив та прокоментував відомий математик сучасності 

І. Р. Шафаревич [151, с. 72]. 

На думку А. Пуанкаре, процес математичної творчості розпочинається зі 

свідомих зусиль, спрямованих на вирішення певної проблеми. Ці зусилля 

підвищують активність несвідомої частини психіки, в якій у величезній кількості 

з’являється множина нових комбінацій математичних об’єктів – можливих 

фрагментів рішення. Більшість цих фрагментів є даремною у відношенні до 

вирішення проблеми. Тому лише невелика кількість синтезованих фрагментів 

проникає у свідомість, долаючи деякий естетичний бар’єр. Ці фрагменти 

з’являються як готова ідея рішення, що супроводжується сильним суб’єктивним 

почуттям упевненості в правильності ідеї. Далі залишається лише технічна робота 

щодо реалізації знайденої ідеї. 

А. Пуанкаре наводив приклади з раннього періоду своєї наукової діяльності, 

а також власні висновки за результатами аналізу  наукових праць учених-

математиків. Ці приклади і висновки свідчать, що «щаслива думка осяває творця, 

як правило, не в той час, коли він працює над проблемою, а після того, як, не 

знайшовши рішення і втомившись від безплідних спроб, він тимчасово відкладає 

задачу, забуває про неї. Ідея народжується завдяки нікчемному натяку або без 

усякого видимого поштовху, підтверджуючи тим самим підсвідому роботу, що її 

виконує мозок, незалежно від волі математика» [115, с. 537]. 

Вчений підкреслював, що несвідома робота мозку є плідною лише в тому 

випадку, коли їй передує та за нею йде період свідомої роботи. «Ніколи ці раптові 

навіювання не відбуваються інакше, як після кількох днів вольових зусиль, які 

здавалися абсолютно безплідними і, отже, весь шлях врешті-решт уявлявся як 

неправдивий... Але ці зусилля насправді були не такими ж безплідними. Саме 

вони пустили в хід машину несвідомого, яка без них не стала б рухатися і нічого б 

не зробила» [115, с. 315]. 
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Рис 2.1.1. Схема Пуанкаре [151] 
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Таким чином, у процесі творчої роботи А. Пуанкаре виокремлював кілька 

етапів: після деякого періоду свідомої роботи та невдалих спроб щодо результату 

наступає більш менш тривала перерва, протягом якої несвідома робота не 

переривається. Потім несподівано з’являється вирішальна думка. Нарешті, 

останній етап – обов’язкова перевірка результату. Відомий голландський 

математик ХХ століття Evert Willem Beth сформулював зазначену концепцію 

А. Пуанкаре таким чином: «Підготовка, інкубація, натхнення і перевірка» [115,      

с. 583]. 

А. Пуанкаре наголошував на необхідності другого періоду свідомої роботи: 

«Треба пустити в дію результати натхнення і, перш за все, їх треба перевірити... 

Помилка виявляється лише тоді, коли хочеш провести строге доведення» [115,      

с. 315]. Вчений також звертав увагу, що несвідома робота ще ніколи не доставила 

готові результати скільки-небудь тривалого обчислення. «Від несвідомої роботи 

можна очікувати тільки вихідних точок для подібних обчислень. Самі обчислення 

доводиться виконувати протягом другого періоду свідомої роботи, який йде за 

навіюванням, і протягом якого перевіряються результати цього навіювання та 

робляться висновки» [115, с. 319-320]. Отже, А. Пуанкаре вважав, що логіка та 

інтелектуальна інтуїція є однаково необхідними складовими математичної 

творчості. «Логіка є знаряддям доведення, а інтуіція є знаряддям винахідливості» 

[115, с. 167]. 

Думку А. Пуанкаре підтримували вчені-математики ХХ століття і 

поділяють наші сучасники. Так, видатний німецький математик ХХ століття 

Герман Вейль вважав, що математика зовсім не полягає в тому, щоб розвивати за 

всіма напрямами логічні висновки з певних передумов. Її проблеми ставляться 

інтуїцією, життям наукового духу. Дедуктивний шлях, що веде до їх вирішення, 

заздалегідь не вказаний, його треба відкрити, і допомогою при цьому нам слугує 

звертання до інтуїції, аналогії, досвіду, які миттєво прозрівають різноманіття 

зв’язків [18]. 

Відомий угорський, швейцарський та американський математик ХХ 

століття Джорж Пойа підкреслював: «Математика, викладена у завершеній формі, 
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виглядає як та, що складається тільки з доведень. Проте доказовість математики є 

тільки однією з її сторін. Адже доведення відкриваються за допомогою 

правдоподібних міркувань, здогадки» [109, с. 10].  

Наш сучасник, англійський математик і популяризатор науки Ян Стюарт 

наголошує, що сила математики полягає у розумному поєднанні інтуїції і 

строгості. Логікою математика не вичерпується. Саме інтуїція допомагає 

математику «відчувати» свій предмет, бачити, що певна теорема є вірною, ще не 

знаючи її формального доведення.  

Процес розвитку інтуїції Д. Пойа пов’язував із процесом оволодіння 

здогадкою. «Звичайно, будемо вчитися доводити, але будемо також вчитися 

здогадуватися», – з такими словами звернувся педагог до всіх зацікавлених у 

вивченні математики [109, с. 10].  За Д. Пойа, існують два різновиди міркувань: 

доказове та правдоподібне. Особа, яка вивчає математику, має засвоїти доказові 

міркування. Однак для справжнього успіху своєї діяльності вона також має 

вчитися правдоподібним міркуванням, що сприяють догадці. Адже це саме той 

тип міркувань, від якого безпосередньо залежить творча робота [109, с. 11].  

Головну роль у математичному відкритті, у здогадці Д. Пойа відводив 

індуктивним міркуванням та міркуванням, основаним на аналогії, зразки яких у 

роботі [109] продемонстровано в процесі аналізу та розв’язання значної кількості 

математичних задач. Він вважав, що індукція, як правило, розпочинається зі 

спостереження: «Ми вчимося, виходячи з досвіду. Досвід вносить зміни в 

людське уявлення. Найкращим можливим способом скористуватися досвідом – це 

одне з великих завдань людини, а працювати для його вирішення – є справжнім 

покликанням учених», відзначив автор [109, с. 21]. Отже, «чистий» математик 

розпочинає дослідження з певної окремої задачі. Він просувається вперед за 

допомогою пробних узагальнень, відмічаючи доступні окремі випадки, 

спостерігаючи повчальні аналогії. Він пробує вгадати певну закономірність, 

можливо, помиляється, і пробує зробити це краще. Нарешті йому вдається 

запропонувати закон, що підкріплюється усіма даними спостережень, які він має в 

розпорядженні. Він піддає випробуванню ще один окремий випадок і знаходить 
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відповідність до закону, який передбачається. Від такого підтвердження 

«авторитет» закону виграє. Нарешті, математик помічає основу цього загального 

закону (свого роду, пояснення), і віра його у справедливість закону значно 

посилюється. Проте справедливість закону в математиці не може бути доведена 

жодною кількістю експериментальних підтверджень. Обов’язковим кроком 

завершення дослідження є  його строге логічне доведення. Індукція робить свої 

результати ймовірними, але ніколи їх не доводить. Ретельне спостереження 

окремих випадків, які приводять математика до загального результату, може 

одночасно підказати шлях його доведення. Адже з уважного дослідження 

окремого випадку часто виникає загальне розуміння [109, с. 72].  

Д. Пойа, наголошував, що йому не відомий метод, який гарантовано 

дозволив би навчитися здогадці. Більш того, вчений не вірив у існування такого 

методу. Дієве застосування правдоподібних міркувань, на думку Д. Пойа, є 

практичною навичкою. Отже, її здобувають так, як і всі інші практичні навички: 

шляхом наслідування і практики. 

М. Кац і С. Улам відзначили, що структура результату творчої роботи 

«чистого» математика – доказового міркування навряд чи сильно змінилася з 

часів греків. Як завжди спочатку постулюється невелика кількість аксіом 

(пропозицій, які приймаються на віру), а потім за строгими логічними правилами 

виводяться нові пропозиції. Об’єктом «чистої» математики є набір правил, які 

відносяться до математичної логіки. Цей набір здається достатньо обмеженим. 

Проте правила є всеосяжними та всемогутніми. За відомими висловлюваннями            

А. Пуанкаре, існувати в математиці – значить бути вільними від протиріч [60,               

с. 11-13].  

Погоджуючись з гіпотетичною схемою математичної творчості.  

А. Пуанкаре (рис. 2.1.1), на основі вищевикладеного, наголошуємо на 

першочерговій значущості етапу свідомої роботи вченого-математика, 

спрямованої на вирішення певної математичної проблеми. Логіка та 

інтелектуальна  інтуїція, які передбачають володіння доказовими та 

правдоподібними міркуваннями, є однаково необхідними складовими цього 
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етапу. Інтуїтивні міркування виступають першими у творчому процесі. Вони 

дозволяють зрозуміти, чому саме має бути вірним те чи інше твердження, 

підказують ідею його формально-логічного доведення. Здатності оперування 

об’єктами високого ступеня абстракції, а також мистецтво евристичних міркувань 

визначають успіхи фахівця-математика на етапі свідомого просування до 

результату. Одночасно складність і напруга свідомої роботи у напрямку до 

вирішення досліджуваної проблеми, за спостереженнями та висновком                          

А. Пуанкаре, підвищують плідність відповідної несвідомої роботи мозку, за 

результатами якої може з’явитися певна довгоочікувана ідея. 

Усе викладене безпосередньо стосується творчої роботи фахівця-

математика, але є характерним і для фахівця іншої (зокрема, технічної) 

спеціальності, який стикається з певною математичною проблемою. Отже, 

математична підготовка майбутніх фахівців технічного профілю, поряд з 

освоєнням необхідного математичного апарату, має включати оволодіння 

евристичними, правдоподібними міркуваннями, а також аспект строгого 

формально-логічного доведення. 

Глибока математична підготовка майбутніх фахівців технічного профілю не 

тільки складає змістовий фундамент їх професійної підготовки, але й здійснює 

безпосередній вплив на її творчий характер. Д. Пойа справедливо відзначив: 

«Математика в процесі створення нагадує  будь-які інші людські знання, що 

знаходяться в процесі створення» [109, с. 10]. Тому вдумливе вивчення 

майбутніми фахівцями технічного профілю програмного матеріалу математичних 

курсів, оволодіння доказовим аспектом щодо основних теорем і тверджень, 

майстерністю здогадки та  евристичних міркувань прокладає шлях для подальшої 

успішної творчості фахівців за  професійними проблемами. Аналізуючи засоби 

формування креативності під час підготовки інженерів масових професій,                   

В. І. Лившиць, зокрема, звертав увагу на вагомий внесок навчання елегантним 

розв’язанням класичних математичних задач. На думку педагога, з якою ми 

погоджуємося, це не є навчання стереотипам. Це навчання еталонам, що завжди 
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складало і має складати в подальшому основу формування креативності [167,              

с. 32].  

Сукупність різноманітних математичних питань і задач виконує роль 

своєрідного «тренажера» розумових здібностей, тих хто навчається, сприяючи 

встановленню семантичних зв’язків, необхідних для плідної наукової роботи. Дія 

цього «тренажера» зачіпає, в тому числі, і несвідому роботу мозку, ініціюючи 

хаотичний синтез можливих фрагментів розв’язання математичних задач і 

відкриваючи тим самим механізми виникнення фрагментів вирішення 

професійних проблем – основи подальшого фахового осяяння. Таким чином, 

якісна математична підготовка майбутніх фахівців складає фундамент їх 

креативного мислення стосовно когнітивного аспекту креативності. 

Підкреслимо, що найважливішою та вкрай актуальною тенденцією 

сьогодення, яку ми підтримуємо услід за Д. Б. Богоявленською, є дослідження 

феномену креативності в сукупності когнітивних і особистісних змінних [10]. 

Такий підхід враховує, поряд з когнітивним, мотиваційний компонент 

креативності. Необхідною умовою творчої продуктивності вчена вважає 

захопленість і поглиненість предметом діяльності, збігання мотиву і цілі.  

Є. С. Набойченко і К. В. Федоркова виділяють характерні риси креативної 

особистості, серед яких прямування до самостійного пошуку нових, рані 

невідомих, нетривіальних результатів, критичність і самокритичність, гнучкість 

мислення, винахідливість, незалежність думки, енергійність [94, с. 122].  

Формуванню вказаних рис безпосередньо сприяє вдумливе і наполегливе 

вивчення математики, що є достатньо складним процесом. Для того, щоб 

відслідковувати навіть короткі математичні аргументи, як правило, необхідна 

величезна концентрація уваги. Одержання результату часто потребує достатньо 

довгого доведення, що містить множину проміжкових фактів. Тому необхідні 

великі зусилля, щоб уловити основну ідею й побачити все доведення в цілому. 

Нові математичні ідеї завжди важкі для сприйняття.  
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Отже, до математичних знань і відкриттів немає легкого шляху. Але цю 

працю варто робити в ім’я радості від одержаного результату, почуття здивування 

і захоплення красою математики.  

Вчені підкреслюють, що математик завжди відчуває радість від свідомості, 

що давня проблема нарешті є вирішеною. Форми, методи і способи математичних 

міркувань можуть бути різними: стислими і розгорнутими, простими і складними, 

абстрактними і конкретними. Іноді математичне доведення настільки точно 

відповідає проблемі, що про нього можна говорити, як про прекрасне, красиве і 

навіть чарівне.  

Естетична насолода від одержаного самостійно математичного результату, а 

також від розуміння витонченості відомого доведення (достатньо проста ідея 

якого точно відповідає цілі доведення) спонукають тих, хто займається 

математикою, до подальшого просування в її оволодінні. Таким шляхом 

формується психологічна потреба майбутніх фахівців щодо математичної 

творчості. Ця проблема закріплюється звичкою, далі розповсюджується на інші 

сфери діяльності і отже, сприяє становленню внутрішнього мотиваційного 

компонента креативності. 

Вище зазначалося, що вивчення математики сприяє становленню 

характерних рис креативної особистості. У процесі математичної освіти 

виховуються також вміння ставити ціль і доводити справи до кінця, шукати і 

знаходити раціональні шляхи розв’язання практичних задач тощо. Вказані 

особистісні якості у сукупності з властивостями мислення, характерними для 

математичної діяльності, визначають загальний інтелектуальний розвиток тих, 

хто навчається. Адже за думкою А. Реньї, «ключ до успіхів математиків полягає в 

їх методах, високих стандартах їх логічних вимог, прямуванні до істини без 

щонайменших компромісів, у звичці розпочинати завжди з первинних принципів, 

з означення кожного поняття, що використовується точно, і не містить внутрішніх 

протиріч» [119, с. 42].  

У процесі вивчення математики в арсенал прийомів природно включаються 

аналіз і синтез, індукція і дедукція, узагальнення і конкретизація, аналогія. 
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Об’єкти математичних висновків і правил їх конструювання демонструють 

механізм логічних побудов, виробляють вміння формулювати, обґрунтовувати і 

доводити судження. Математиці належить провідна роль у формуванні 

алгоритмічного мислення, вихованні вмінь діяти за заданими алгоритмами та 

самостійно конструювати нові.  

Процес вивчення  математики ініціює розвиток моральних рис особистості: 

пізнавальної активності і самостійності, здатності до аргументованого 

відстоювання своїх поглядів і переконань, наполегливості і цілеспрямованості, 

дисципліни, вольових якостей. Цей процес сприяє підвищенню  загального 

естетичного рівня особистості, формуючи розуміння краси математичних 

результатів, впливаючи на сприйняття геометричних форм, їх симетрії, 

розвиваючи просторову уяву і представлення.  

Таким чином, відповідно до загального означення фундаменталізації 

професійної технічної підготовки (п. 1.3), нами обґрунтовано введення 

авторського означення фундаменталізації математичної підготовки майбутніх 

фахівців технічного профілю у ВНЗ: це інтегрований процес генералізації 

математичних знань, набуття здатностей їх творчого професійного 

застосування, формування креативного мислення, а також загального 

інтелектуального і морального розвитку особистості [165, с. 351; 167, с. 105]. 

 

2.2. Багатоступенева математична підготовка майбутніх фахівців 

технічного профілю в системі неперервної освіти 

 

У другій половині ХХ століття основним принципом, головною 

конструкцією для нововведень і реформ освіти у всіх країнах світу оголошено 

неперервну освіту. ЮНЕСКО розроблені основні напрями неперервної освіти, які 

остаточно об’єднано в єдину концепцію «навчання впродовж усього життя» 

(lifelong learning), яка стала стержневою у різних національних програмах 

європейських країн. На думку академіка Н. Г. Ничкало, концепція «навчання 

впродовж усього життя» в країнах Центральної Європи сформувалася під 
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впливом факторів зовнішнього середовища на базі накопиченого досвіду розвитку 

системи освіти і є прикладом діалектичного переходу до якісно нового етапу 

розвитку системи освіти – неперервної освіти» [51, с. 76; 97, с. 60-62]. 

Сутність феномену неперервної освіти, загальнотеоретичні питання щодо 

вдосконалення та реалізації її різних складових досліджено у працях таких 

вітчизняних та зарубіжних науковців, як В. П. Андрущенко, 

О. А. Анищенко,  М. Ф. Бирка, В. А. Векслер, О. П. Владиславлєв, 

Б. С. Гершунський, Л. В. Голуб, C. У. Гончаренко, О. І. Гулай, Р. Дейв, 

Ф. Джессуп, В. І. Євдокимов, Т. М. Жидких, І. А. Зязюн, В. Г. Кремень, А. Кроплі, 

Ч. Кулисевич, Т. Е. Мангер, Т. І. Маркова, В. Л. Матросов, Н. Г. Ничкало, 

О. М. Новиков, О. І. Пометун, Л. Є. Сігаєва, С. О. Сисоєва, Х. Фриз та інші. 

Багатогранність феномену неперервної освіти зумовлює наявність множини 

підходів до розуміння його сутності й особливостей, зокрема до визначення 

поняття «неперервна освіта». На сьогодні термін «неперервна освіта» не має 

загальноприйнятого означення [35, с. 3; 51, с. 75; 132, с. 147]. 

ЮНЕСКО було запропоновано трактування поняття, згідно з яким 

неперервна освіта являє собою різного роду свідомі дії, що протікають у різні 

періоди життя людини як у рамках системи освіти, так і поза її межами, та є 

зорієнтованими на придбання знань і розвиток усіх здібностей особистості         

(п. 1.1). 

Відповідно до термінології, прийнятої ЮНЕСКО, існує три різновиди 

освітньої діяльності [19, с. 73]. 

1. Формальна освіта, що передбачає: 

– наявність спеціалізованих установ і спеціально підготовленого персоналу; 

– здійснення тими, хто навчається, цілеспрямованої діяльності та отримання 

систематизованих знань, умінь і навичок; 

– завершення освіти видачею загальновизначеного диплома або атестата. 

2. Неформальна освіта, що передбачає: 

– наявність освітніх установ або громадських організацій, клубів, гуртків 

або індивідуальних занять з репетитором (тренером); 



169 
 

– здійснення тими, хто навчається, цілеспрямованої діяльності, 

систематизований характер навчання; 

– завершення освіти з необов’язковою видачею відповідного документа. 

3. Інформальна освіта є різновидом індивідуальної пізнавальної діяльності, 

що супроводжує повсякденне життя. Вважається одним із дієвих каналів 

підключення необмеженого освітнього потенціалу суспільства до системи 

неперервної освіти. Діяльність не обов’язково має цілеспрямований характер. 

В. А. Векслер наводить роз’яснення, сформульовані Міжнародним 

інститутом освіти ЮНЕСКО (1980 р.) щодо сутності неперервної освіти: 

– освіта триває впродовж усього життя окремого індивіда; 

– освіта полягає в систематичному набутті, оновленні, вдосконаленні і 

розвитку знань, умінь та відносин (що стає необхідним у відповідь на умови 

сучасного життя, які постійно змінюються) з кінцевою метою сприяння 

самореалізації кожного індивіда; 

– освіта у своєму успішному здійсненні залежить від зростаючих здатностей 

людей та їх мотивації щодо участі у самокерованій діяльності з навчання; 

– визначається вплив усіх освітніх дій, які включають формальні, 

неформальні та інформальні.  

Науковець звертає увагу на тому, що в розробленій Концепції неперервної 

освіти (1989 р.) підкреслено, що неперервна освіта є  «усеохоплюючою за 

повнотою, індивідуалізованою за часом, темпами і спрямованістю, тою, що надає 

кожному можливість реалізації власної програми її одержання» [19, с. 74]. 

У дослідженні неперервної освіти з точки зору ціложиттєвого розвитку 

особистості людини Л. Є. Сігаєва нагадує тлумачення відомого індійського 

вченого Р. Дейва (R. Dave) – фахівця з проблем неперервної освіти. «Неперервна 

освіта – це процес особистісного, соціального і професійного розвитку індивіда 

протягом його життя, що відбувається з метою удосконалення якості життя 

індивідів та їх общин. Це всеосяжна і об’єднувальна ідея, що включає формальне, 

неформальне та інформальне навчання, які здійснюються з метою набуття й 

удосконалення просвітництва, а також досягнення якомога повнішого розвитку 
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різноманітних сторін життя на різних його щаблях. Вона пов’язана як з розвитком 

особистості, так і з соціальним прогресом» [132, с. 147]. 

В. А. Векслер вважає, що неперервна освіта являє собою «цілеспрямований 

і усвідомлений процес набуття, поповнення, засвоєння знань, умінь і навичок 

протягом усього життя людини з врахуванням її професійних, громадських і 

особистісних потреб, з кінцевою метою сприяння самореалізації кожного 

індивіда» [19, с. 76]. 

Значна кількість дослідників неперервної освіти керується наступним 

означенням О. П. Владиславлєва як найбільш містким, чітким і лаконічним. «Під 

неперервною освітою ми розуміємо систематичну, цілеспрямовану діяльність з 

одержання й удосконалення знань, умінь і навичок як у будь-яких видах 

загальних і спеціальних навчальних закладах, так і шляхом самоосвіти» [51,  с. 76; 

81, с. 184; 132, с. 147]. 

Сутність феномену неперервної освіти у європейському і вітчизняному 

освітніх просторах глибоко і ґрунтовно розкрита у наукових працях академіків 

І. А. Зязюна і Н. Г. Ничкало [97]. Т. М. Жидких наводить основні положення 

досліджень цих учених, які, на її думку, в першу чергу розкривають зміст поняття 

неперервної освіти [51, с. 78-79]. З цих положень найголовнішими вважаємо такі: 

– динамізм сучасної цивілізації, швидка зміна техніки і технологій, 

гуманізація та демократизація суспільства, посилення соціальної ролі особистості 

передбачають зміну формули «освіта на все життя» формулою «освіта впродовж 

усього життя»; 

– для суспільства в цілому неперервна освіта є механізмом розширеного 

відтворення професійного і культурного потенціалу нації, умовою розвитку 

суспільного виробництва, прискорення соціально-економічного прогресу країн; 

– розуміння розвитку як неперервного процесу необхідно поєднати з 

орієнтацією освітньо-виховної діяльності не тільки на пізнання, але й на 

перетворення, самореалізацію особистості, переходу від інформаційного до 

продуктивного навчання, активної соціальної дії; 
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– досягнення цілей неперервної освіти людини вимагає наступності та 

багатоваріантності змісту загальної, професійної та вищої освіти. 

Т. М. Жидких, Л. Є Сігаєва виділяють характеристики неперервної освіти, 

визначені Міжнародним інститутом освіти ЮНЕСКО (Гамбург) та узагальнені  Р. 

Дейвом, серед яких [51, с. 79; 132, с. 156]: 

– загальність (залучення усього населення до різних рівнів і структур 

освіти); 

– демократизм (рівність доступу до освіти); 

– інтеграція (взаємодія всіх різновидів освітньої діяльності); 

– гнучкість (множина навчальних стратегій, самовизначеність навчальної 

діяльності). 

В. А. Векслер формулює шість ключових тез стосовно неперервної освіти за 

результатами обговорення в рамках Європейського саміту в Лісабоні (березень 

2000 р.) [19, с. 75]: 

– збільшення інвестицій у людські ресурси; 

– нові базові знання і навички для всіх; 

– інноваційні методики навчання і викладання; 

– нова система оцінювання державної освіти; 

– розвиток наставництва і консультування; 

– наближення освіти до дому. 

Указані тези мають на меті: 

– підняти пріоритет найважливішого надбання Європи – її людей; 

– гарантувати неперервний доступ до освіти щодо оновлення знань і вмінь, 

необхідних для входження в інформаційне суспільство; 

– розробити новітні методології викладання і навчання для системи 

неперервної освіти протягом усього життя; 

– змінити існуючі підходи до розуміння і визначення навчальної діяльності 

та її результатів, зокрема в сфері неформальної та інформальної освіти; 

– забезпечити кожному вільний доступ до інформації стосовно освітніх 

можливостей в Європі, до необхідних консультацій та рекомендацій; 
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– наблизити освітні можливості до дому за допомогою мережі навчальних і 

консультаційних пунктів, а також новітніх комп’ютерних технологій. 

На думку Б. С. Гершунського, характерними принципами неперервної 

освіти виступають цілісність, інтегративність, спадкоємність, гнучкість, 

адаптивність, прогностичність [29, с. 4; 81, с. 184]. 

Аналізуючи побудову змісту неперервної освіти, О. М. Новиков наголошує 

на трьох її основних принципах, що визначають напрями руху особистості в 

освітньому просторі [81, с. 185; 98, с. 12]: 

– багаторівневості (передбачає переміщення за рівнями освіти); 

– додатковості (передбачає можливість зміни професійних приоритетів); 

– маневреності (передбачає  підвищення самоосвіти, самовдосконалення). 

О. М. Новиков, Л. В. Голуб до особливої категорії відносять принципи 

інтеграції та цілісності неперервної освіти, що забезпечують єдність знань і вмінь 

з урахуванням їх послідовного ускладнення за видами і формами освіти [35, с. 5; 

98, с. 13]. 

Т. Є. Мангер вважає, що ці принципи відображають лише змістові підходи 

до вказаного процесу і не враховують його організаційної структури. На думку 

автора, у цьому відношенні набуває особливого значення принцип спадкоємності, 

на основі якого реалізуються змістовно-структурована і системоутворювальна 

функції [81, с. 186]. 

В. Л. Матросов, Д. А. Мельников, Г. А. Артамонов, Н. Ю. Борисова, за 

результатами аналізу проблеми неперервної освіти в контексті світових 

тенденцій, прийшли до висновку, що її головними системоутворювальними 

чинниками є цілісність і спадкоємність. Саме ці чинники дозволяють активно 

розвиватися освітнім структурам на основі взаємної інтеграції на різних рівнях 

неперервної освіти [85, с. 150]. 

Поняття цілісності тотожно внутрішній єдності, пов’язаності всіх частин 

певного об’єкта (системи) або етапів (ступенів). 

Сутність поняття спадкоємності полягає у такому зв’язку між частинами 

цілого або між етапами (ступенями) розвитку, що забезпечує збереження певних 
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елементів цілого або його характеристик у разі переходу від однієї частини до 

іншої, або від одного етапу (ступеню) розвитку до наступного [162, с. 20]. 

Неперервна освіта, за концепцією «навчання впродовж усього життя», 

передбачає розуміння освіти як цілісної системи, яка включає в себе всі види 

навчання. Складові частини системи являють собою різні спадкоємні освітні 

підсистеми, кожна з яких виконує цілком визначені функції у процесі розвитку 

людини на різних етапах її життя [19, с. 75; 132, с. 152]. Вища освіта і, зокрема, 

вища технічна освіта є найважливішими складовими неперервної освіти. 

З перших років розбудови національної системи освіти в програмних і 

нормативних документах активно наголошується на важливості та актуальності 

врахування концепції неперервної освіти. М. Ф. Бирка, досліджуючи розвиток 

концепції неперервної освіти в Україні, звертає увагу: «У Державній національній 

програмі «Освіта» (Україна, ХХІ століття) зазначено, що держава має створити 

умови для задоволення освітніх і професійних потреб громадян, надання кожному 

можливостей постійно вдосконалювати свою освіту, підвищувати професійний 

рівень, оволодівати новими спеціальностями» [8, с. 70; 43; 95; 112]. 

На етапі становлення національної освітньої системи України було 

здійснено перехід від одноступеневої до багатоступеневої системи вищої освіти. 

Це стало наслідком упровадження європейських норм і стандартів у освіті та 

науці, а також у зв’язку з внутрішньою потребою запровадження варіативності 

форм набуття освіти у змінених економічних і соціальних умовах [92, с. 24]. 

За новим Законом України «Про вищу освіту» (2014 р.) [112], у ВНЗ ІІІ–ІV 

рівнів акредитації вища освіта здобувається за трьома циклами, яким 

відповідають ступені бакалавра, магістра і доктора філософії. Отже, актуальності 

набуває проблема побудови національної багатоступеневої вищої освіти і зокрема 

вищої технічної освіти, на основі принципу неперервності. Дослідження, що 

повʼязані з різними аспектами підготовки майбутніх фахівців у бакалавраті та 

магістратурі, підготовки в аспірантурі майбутніх наукових та науково-

педагогічних кадрів, відображено в роботах вітчизняних та зарубіжних учених: 

С. Ж. Асанової, Г. П. Васяновича, Т. Ю. Гвильдис, І. О. Гусевої, В. О. Динеса, 
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І. М. Кіма, С. В. Лисиєнко, В. І. Лугового, Ю. О. Маленкова, А. М. Митяєвої, 

К. Моррісон, Є. Г. Нікуліної, І. Ю. Регейло, О. М. Спіріна, М. Філдінга, 

П. П. Фролкіна, А. В. Яцишин та інших [7; 38; 39; 41; 77; 89; 97; 118; 121; 127; 

141; 157; 168]. 

Аналізуючи в роботі [44] зарубіжний досвід інтеграції національних вищих 

шкіл у європейський освітній простір, В. А. Динес і П. П. Фролкін зазначають, що 

при переході до багатоступеневої (багаторівневої) системи вищої освіти виникає 

потреба обґрунтованого структурування циклів (рівнів) освіти, яке має бути 

об’єктивним, універсальним, таким, що забезпечує освітні потреби особистості та 

суспільства. Організаційне виокремлення у вищій професійній освіті трьох циклів 

(рівнів) освіти вимагає формування їх змістового наповнення, що визначається 

цілями підготовки. Автори підкреслюють, що формулювання цілей щодо кожного 

освітнього циклу (рівня) у вигляді знань, умінь, навичок і відповідних 

компетенцій являє собою важливу науково-методичну проблему. Не менш 

значущою проблемою для європейського освітнього простору є створення 

технологій, що забезпечують досягнення сформульованих цілей в межах кожного 

освітнього циклу (рівня), а також засобів надійного контролю якості підготовки 

на виході [44, с. 126]. 

А. М. Митяєва відзначає, що в першому освітньому циклі, якому відповідає 

ступінь бакалавра, здійснюються формування ключових компененцій майбутніх 

фахівців, необхідних для будь-якої професійної діяльності, а також базових 

компетенцій, які відбивають специфіку певної діяльності на рівні, що передбачає 

їх застосування у стандартних ситуаціях. У межах другого циклу вищої освіти 

перед магістратурою постає двоєдина задача: підготовка висококваліфі-кованих, 

компетентних фахівців для майбутньої проектної, виробничо-технологічної та 

організаційно-управлінської діяльності, а також науково-дослідницьких та 

науково-педагогічних кадрів. Отже, здобуття ступеня магістра передбачається за 

освітньо-професійною або освітньо-науковою програмою [87, с. 59-61]. 

Є. Г. Нікуліна вважає, що магістри є фахівцями, здатними займатися різного 

роду професійною діяльністю, яка вимагає високого рівня самостійності та 
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відповідальності [96]. Автор звертає увагу, що вища освіта виступає інститутом 

підготовки висококваліфікованих кадрів для роботи в суспільстві інноваційного 

укладу. За результатами досліджень проблем магістерської освіти, науковець 

приходить до висновку, що саме якісна підготовка магістрів може здійснити 

суттєвий вплив на розвиток суспільства: сприяти створенню інноваційної 

економіки та підйому вітчизняної науки і культури. 

Аналогічну думку висловлює Ю. О. Маленков. На його погляд, випускники 

магістратури мають володіти «високою доданою цінністю», тобто «сукупністю 

корисних якостей у вигляді знань, навичок, творчих здібностей і компетенцій, 

набутих у процесі навчання. Ці якості є запорукою ефективного розвитку 

економіки, науки, освіти [79, с. 34-35; 96]. 

І. О. Гусева як розвідник проблематики наукової магістратури вважає, що 

магістр, націлений на науково-дослідницьку та викладацьку діяльність, має бути 

готовим до вирішення низки професійних задач [41, с. 11]. На основі наданого 

автором переліку тезово наводимо їх узагальнені формулювання: 

– збір, обробка, аналіз і систематизація інформації за темою дослідження; 

– розробка програм і планів проведення наукових досліджень, підготовка 

завдань для груп і окремих виконавців; 

– розробка теоретичних та економетричних моделей процесів, явищ і 

обʼєктів, що досліджуються; 

– вибір методів і засобів розвʼязання задач дослідження; 

– розробка інструментарію наукових досліджень; 

– організація і проведення наукових досліджень; 

– підготовка даних для складання обзорів, звітів та наукових публікацій; 

– викладання дисциплін за фахом у освітніх установах середньої, вищої, а 

також додаткової професійної освіти; 

– розробка навчально-методичних матеріалів до курсів, що викладаються. 

І. М. Ким, С. В. Лисиєнко підкреслюють значущисть ефективного 

використання потенціалу магістратури в стратегічному розвитку ВНЗ. На погляд 

учених-педагогів, реалізація магістерських програм має стати пріоритетним 
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напрямом у процесі підготовки кадрів вищої кваліфікації і, отже, розвитку ВНЗ у 

цілому [62, с. 24]. 

За результатами аналізу наукових публікацій періоду 1992–2013 років із 

проблем магістерської освіти, Є. Г. Нікуліна виділяє компоненти ускладнення 

вимог до результатів підготовки магістрів, у порівнянні із вимогами до 

результатів підготовки бакалаврів, характерні для усіх видів діяльності [96]. На 

основі висновків, наведених автором, формулюємо наступні, найголовніші, як на 

нашу думку, положення: 

– організаційний компонент передбачає перехід від виконання діяльності 

фахівцям-бакалаврами до керування діяльністю та організації колективної 

діяльності фахівцями-магістрами; 

– творчий компонент передбачає перехід від виконання професійних 

функцій фахівцями-бакалаврами до системного розуміння професійних задач, 

варіативності та оригінальності їх розвʼязання фахівцями-магістрами. 

Як відзначають Н. М. Двулічанська і Г. М. Фадєєв, освіта бакалавра 

відрізняється від освіти магістра своєю практико-орієнтованою спрямованістю. 

Виробничі обовʼязки бакалавра включають не керівні, а виконавські функції. 

«Бакалавр є кваліфікованим співробітником, який може обіймати інженерні 

посади, повʼязані зі здійсненням виконавських функцій у виробничій або 

соціально-економічній сферах», – наголошують фахівці [142, с. 187]. 

Обговорення питання щодо «вбудовування» аспірантури в загальну систему 

вищої освіти як третього циклу (після бакалаврату і магістратури) завершено 

ухваленням нового Закону Україну «Про вищу освіту» (2014 р.). Третій цикл 

розглядається як ступінь для підготовки кадрів вищого рівня компетентності в 

науково-педагогічній сфері. Складовою підготовки майбутніх докторів філософії 

стає виконання обовʼязкової освітньо-наукової програми певного обсягу [112]. 

О. М. Спірін, А. В. Яцишин, І. Ю. Регейло звертають увагу, що перше 

десятиріччя ХХ століття ознаменовано появою низки робіт, які презентують 

національний досвід та досвід європейських країн щодо підготовки наукових і 

науково-педагогічних кадрів у  світлі інтеграційних процесів і неперервної 
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багатоступеневої освіти [118, с. 273; 133, с. 4]. Зокрема, Т. Ю. Гвильдис у 

дослідженні аспірантури як третього циклу вищої освіти наголошує, що 

проблемою залишається змістове наповнення відповідних освітніх програм. У 

вирішенні цієї загальної проблеми існує небезпека дублювання програм вищої 

освіти нижчих ступенів, зміщення акцентів або на зайву академічність, або на 

суто прикладні аспекти [27, с. 170]. 

Аналізуючи перший досвід розробки та реалізації програм підготовки 

науково-педагогічних кадрів у третьому циклі вищої освіти, Є. В. Караваєва та 

інші співавтори роботи [58] відзначають, що основою моделі «нової» аспірантури 

має бути спадкоємність програм третього освітнього циклу з програмами інших 

освітніх циклів (у першу чергу, з програмами магістратури). На думку фахівців, 

науково-дослідницька діяльність аспірантів має бути закріпленою як основний 

різновид їх професійної діяльності, а підготовку науково-кваліфікаційної роботи 

(дисертації) слід розглядати як головну мету програми третього освітнього циклу. 

Автори пропонують звести загально-професійні компетенції за різними 

напрямами підготовки в аспірантурі до найголовніших: 

– готовність до самостійної науково-дослідницької діяльності; 

– готовність до викладацької діяльності за основними освітніми програмами 

вищої освіти [58, с. 12]. 

У підґрунті європейських підходів до опису компетенцій, якими мають 

володіти випускники кожного циклу вищої освіти, знаходяться так звані 

«дублінські дескриптори». Дублінські дескриптори (descriptor – анг. походження, 

означає описовий елемент) являють собою узгоджені вимоги до оцінювання 

результатів навчання в кожному циклі вищої освіти. Дескриптори описують 

мінімальні стандарти, мають загальний характер і пропонують відносно кожного з 

трьох циклів вищої освіти пʼять критеріїв щодо опису результатів навчання [3,     

с. 158; 27, с. 173; 113]:  знання і розуміння;  застосування знань і 

розуміння;  формулювання суджень; комунікативні здатності;  здатності до 

навчання. 
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Як зазначалося вище (п. 1.1), сучасна європейська вища технічна освіта є 

орієнтованою на широкопрофільну підготовку майбутніх фахівців, що передбачає 

формування високого рівня професійних компетенцій і ґрунтується на засадах 

фундаменталізації. Математична підготовка складає основу професійної технічної 

підготовки майбутніх фахівців, у звʼязку з універсальною роллю математики в 

описі та моделюванні процесів і явищ різної природи, а також впливом 

математики на загальний інтелектуальний розвиток особистості (п. 2.1). Отже, 

математична підготовка майбутніх фахівців технічного профілю має 

здійснюватися в усіх циклах багатоступеневої вищої освіти, а значить, у свою 

чергу, вона має бути багатоступеневою. Таким чином, у вирішенні проблеми 

побудови багатоступеневої вищої технічної освіти на основі принципу 

неперервності та на засадах фундаменталізації виникає окрема важлива задача, 

що полягає у створенні ідеології багатоступеневої математичної підготовки 

майбутніх фахівців технічного профілю у системі неперервної вищої освіти. 

Спираючись на дослідження Н. М. Газизової та Л. М. Журбенко [24, с. 43], 

вважаємо, що загальні відмінності математичних складових професійної 

компетентності бакалаврів і магістрів технічних спеціальностей полягають у 

наступному: 

– після завершення першого освітнього циклу бакалаври мають досягти 

рівня практичної орієнтації у використанні математичних методів, набути 

здатностей до побудови математичних моделей типових практичних задач; 

– після завершення другого освітнього циклу магістри мають досягти рівня 

дослідницької орієнтації у використанні математичних методів,  набути 

здатностей до побудови математичних моделей окремих технічних задач. 

Вважаємо, що після завершення третього освітнього циклу доктори 

філософії мають досягти рівня наукової орієнтації у використанні математичних 

методів, тобто набути здатностей до побудови та обґрунтування математичних 

моделей технічних задач, що досліджуються, вибору та використання необхідного 

математичного апарату для їх розвʼязання. 
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Враховуючи підсумки досліджень [1; 3; 27; 156; 162], зʼясуємо зміст 

наведених вище дескрипторів щодо результатів математичної підготовки 

майбутніх фахівців технічного профілю, в умовах її фундаменталізації, у межах 

кожного з трьох циклів вищої освіти [167, с. 115-122]. 

1. Після завершення вивчення математичних дисциплін у першому 

освітньому циклі майбутні бакалаври мають знати і розуміти: 

– строгі формально-логічні означення ключових математичних понять та їх 

сенс; 

– сутність математичних понять, уведення у розгляд яких обмежено 

означеннями смислового характеру; 

– формулювання і сутність математичних тверджень; 

– доведення справедливості ключових математичних тверджень; 

– зміст актуальних математичних проблем (у рамках навчальної 

інформації). 

Майбутні бакалаври мають застосовувати набуті знання і розуміння в 

частині: 

– розпізнавання математичних обʼєктів та їх властивостей; 

– аналізу математичної інформації навчального рівня; 

– інтегрування елементів інформації з різних розділів математичних курсів; 

– розвʼязання нескладних завдань з техніки математичних перетворень; 

– розвʼязання типових математичних задач; 

– розвʼязання стандартних математичних задач репродуктивного характеру, 

які ґрунтуються на відомих фактах і прийомах; 

– розвʼязання окремих нестандартних математичних задач продуктивного 

характеру, що ґрунтуються на відомих фактах і прийомах; 

– побудови математичних моделей типових прикладних задач та їх 

розвʼязання. 

У частині формулювання суджень майбутні бакалаври мають набути 

здатностей щодо: 

– оперування математичною символікою та математичною мовою; 
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 – визначення математичних понять; 

– уміння абстрактно та логічно мислити; 

 – послідовного викладу загальнолюдських поглядів та думок. 

Комунікативні здатності майбутніх бакалаврів технічного профілю мають 

включати наступні вміння: 

– правильно використовувати математичні поняття і терміни в усному 

спілкуванні; 

– відтворювати відомі математичні знання; 

– пояснювати відомі та одержані математичні результати; 

– знаходити необхідну математичну інформацію; 

– висловлювати власну та розуміти іншу логічно побудовану професійну, 

моральну і світоглядну точки зору. 

Здатності до навчання майбутніх бакалаврів у частині подальшої 

математичної підготовки в межах другого освітнього циклу передбачають 

сприйнятливість до репродуктивного і продуктивного освоєння матеріалу, а 

також спроможність самовдосконалення у процесі здобуття рівня дослідницької 

орієнтації щодо застосування математичних методів у проблемних ситуаціях. Ці 

здатності набуваються на основі досягнутого рівня практичної орієнтації у 

використанні математичних методів та відповідного ступеню креативності 

мислення. Вказані результати математичної підготовки, одержаної в першому 

циклі вищої освіти, значною мірою, визначають потенціал майбутніх бакалаврів 

стосовно освоєння усієї подальшої професійно-технічної підготовки наступного – 

другого циклу. 

2. Кожен з наведених вище пʼяти критеріїв щодо опису результатів 

математичної підготовки майбутніх магістрів має включати зазначені підсумки 

підготовки бакалаврів. Розглянемо додаткові вимоги до математичної підготовки 

майбутніх фахівців технічного профілю у межах другого освітнього циклу. 

Після завершення вивчення математичних дисциплін у другому освітньому 

циклі майбутні магістри мають знати і розуміти: 

– строгі формально-логічні означення математичних понять; 
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– формулювання і сутність математичних тверджень; 

– доведення справедливості математичних тверджень; 

– зміст актуальних математичних проблем (в рамках навчально-

дослідницької інформації); 

– наукові основи планування та проведення експерименту з метою 

підтвердження вірогідності результатів досліджень. 

Майбутні магістри мають застосовувати набуті знання і розуміння в 

частині: 

– доведення математичних тверджень, аналогічних тим, що є вже відомими; 

– аналізу і синтезу математичної інформації навчального рівня; 

– інтегрування знань з різних розділів математичних курсів; 

– розвʼязання завдань обчислювального характеру за вивченим теоретичним 

матеріалом; 

– розвʼязання математичних задач репродуктивного і продуктивного 

характеру, що ґрунтуються на вивчених фактах і прийомах; 

– вирішення прикладних задач з елементами професійної спрямованості, 

основаних на алгоритмах розвʼязання математичних задач репродуктивного і 

продуктивного характеру; 

– розвʼязання математичних і прикладних задач креативного характеру, які 

передбачають елементи дослідження і творчості у виборі математичного 

інструментарію; 

– побудови математичних моделей прикладних задач, зокрема, окремих 

задач професійної спрямованості та їх розвʼязання. 

У частині формулювання суджень майбутні магістри мають набути 

здатностей до 

– виразу сутності математичних понять і тверджень; 

– оцінки результатів розвʼязання математичних і прикладних задач за 

підсумками їх аналізу; 

– аргументованого викладу загальнолюдських поглядів та думок. 
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Комунікативні здатності майбутніх бакалаврів технічного профілю мають 

включати наступні вміння: 

– підтримувати обговорення сутності відомих і самостійно одержаних 

математичних результатів; 

– аргументовано відстоювати особисту професійну, моральну та 

світоглядну позиції. 

Здатності до навчання майбутніх магістрів у частині подальшої 

математичної підготовки в межах третього освітнього циклу визначаються 

системним володінням вивченим матеріалом математичних курсів, а також 

сформованим гнучким креативним мисленням на рівні,  що забезпечує успішність 

процесу набуття наукової орієнтації у використанні математичних методів. 

Указані результати математичної підготовки, одержаної в другому циклі вищої 

освіти, є фундаментом загальної професійно-технічної підготовки наступного – 

третього циклу та є запорукою ефективної науково-дослідницької діяльності 

майбутніх докторів філософії. 

3. Кожен із пʼяти критеріїв стосовно опису результатів математичної 

підготовки майбутніх докторів філософії має включати зазначені підсумки 

підготовки бакалаврів і магістрів. Розглянемо додаткові вимоги до математичної 

підготовки майбутніх фахівців технічного профілю у межах третього освітнього 

циклу. 

Після завершення вивчення математичних дисциплін у третьому освітньому 

циклі майбутні доктори філософії мають знати і розуміти: 

– строгі формально-логічні означення математичних понять та їх сенс; 

– формулювання і сутність математичних тверджень; 

– доведення справедливості математичних тверджень; 

– загальний зміст математичних теорій, які мають широке впровадження  в 

розвʼязання сучасних технічних задач; 

– математичні постановки технічних задач, що досліджуються; 

– сутність та межі використання математичного апарата, що застосується 

при розвʼязанні технічних задач дослідження; 
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– стохастичну методологію у прикладних задач. 

Майбутні доктори філософії мають застосувати набуті знання і розуміння 

в частині: 

– формулювання математичних постановок технічних задач, що 

досліджуються; 

– розвʼязання поставлених математичних задач; 

– аналізу та інтерпретації одержаних результатів; 

– планування та проведення експериментів із метою підтвердження 

вірогідності результатів дослідження. 

Стосовно формулювання суджень майбутні доктори філософії мають 

набути здатностей до: 

– виразу сутності математичних постановок технічних задач, що 

досліджуються; 

– оцінки результатів розвʼязання поставлених математичних задач за 

результатами їх аналізу; 

– синтезу нових ідей щодо формалізації сутності технічних проблем. 

Комунікативні здатності майбутніх докторів філософії технічного 

профілю мають включати вміння спілкуватися у форматі діалогу з колегами та 

науковим співтовариством у рамках прикладного математичного, морального і 

світоглядного контексту. 

Здатності до навчання майбутніх докторів філософії в частині подальшого 

підвищення рівня математичної компетентності визначаються фундаментальним 

характером загальної математичної підготовки в межах третього освітнього 

циклу, а також творчим особистим процесом упровадження математичних теорій 

у розвʼязання досліджуваних технічних задач. Указані результати математичної 

підготовки складають підґрунтя подальшої науково-дослідницької, науково-

педагогічної, а також практичної професійно-технічної діяльності докторів 

філософії – випускників ВНЗ. 

Як зазначалося вище, головними системоутворювальними чинниками 

неперервної освіти є цілісність і спадкоємність. Отже, ці чинники грають 
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вирішальну роль у засновуванні ідеології багатоступеневої математичної 

підготовки майбутніх фахівців технічного профілю в системі неперервної освіти. 

Тому першочерговою задачею вважаємо трактування цілісності та спадкоємності 

стосовно багатоступеневої математичної підготовки у ВНЗ. 

У наших роботах [158; 162; 166; 167] уведено в розгляд два різновиди 

математичної підготовки майбутніх фахівців технічного профілю в процесі її 

фундаменталізації у ВНЗ: базову і спеціальну підготовки, які здійснюються, 

відповідно, в межах  загальноосвітньої та профільної складових професійної 

технічної підготовки. Базова математична підготовка проводиться кафедрами 

вищої і прикладної математики за класичними і прикладними математичними 

дисциплінами. Спеціальна математична підготовка проводиться профільними 

кафедрами в частині використання у спеціальних дисциплінах, курсовому і 

дипломному проектуванні отриманих математичних знань базової підготовки, а 

також включення в профільні курси додаткових матеріалів математичних 

дисциплін з відповідною професійною спрямованістю. 

Базова математична підготовка в межах загальноосвітньої складової 

здійснюється в три етапи: у першому, другому та третьому освітньому циклах. 

Вона передбачається єдиним (цілісним) елементом структури професійної 

технічної підготовки.  

Цілісність базової математичної підготовки (за наведеним вище загальним 

означенням цілісності) розуміємо як спрямованість усіх її трьох етапів на: 

– формування загальної сукупності взаємоповʼязаних складових змісту 

класичних і прикладних математичних дисциплін; 

– визначення загальної сукупності дидактичних принципів  викладання 

класичних і прикладних математичних дисциплін; 

– формування кластеру математичних компетенцій [162, с. 22]. 

Базова і спеціальна математичні підготовки майбутніх фахівців технічного 

профілю за своїм призначенням перебувають в діалектичному взаємозвʼязку в 

кожному з трьох циклів вищої освіти.  
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Цілісність сукупності базової і спеціальної математичних підготовок у 

кожному з трьох освітніх циклів (за загальним означенням цілісності) розуміємо 

як спрямованість двох різновидів математичної підготовки на: 

– формування загальної сукупності взаємоповʼязаних складових 

теоретичного змісту математичних дисциплін базової підготовки і профільних 

курсів спеціальної підготовки; 

– визначення загальної сукупності взаємоповʼязаних постановок 

професійно-орієнтованих задач, що розглядаються в межах базової і спеціальної 

підготовок; 

– формування кластеру професійно-математичних компетенцій [162,                   

с. 22]. 

Спираючись на введену Л. В. Голуб [35, с. 3-4] «вертикальну» інтеграцію як 

ознаку неперервної освіти, що передбачає спадкоємність окремих етапів і 

ступенів освіти, висуваємо вимогу до базової математичної підготовки майбутніх 

фахівців у частині її спадкоємності за трьома циклами вищої освіти. 

 Під спадкоємністю базової математичної підготовки (за наведеним вище 

загальним означенням спадкоємності) розуміємо такий звʼязок між етапами 

підготовки в трьох циклах вищої освіти, який забезпечує збереження: 

– певних частин змісту класичних і прикладних математичних дисциплін; 

– певного набору дидактичних принципів викладання класичних і прикладних 

математичних дисциплін; 

– певних елементів множин сформованих математичних компетенцій [166, 

с. 125]. 

З урахуванням введеної Л. В. Голуб [35, с. 3-4] «горизонтальної» інтеграції 

як ознаки неперервної освіти, що передбачає взаємодію окремих етапів однакових 

рівнів освіти, висуваємо вимогу до математичної підготовки майбутніх фахівців у 

частині спадкоємності базової і спеціальної математичних підготовок.  

Під спадкоємністю базової і спеціальної математичних підготовок у 

кожному з трьох освітніх циклів (за загальним означенням спадкоємності) 

розуміємо такий звʼязок між указаними різновидами математичної підготовки, 
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що забезпечує збереження: певних частин теоретичного змісту математичних 

дисциплін базової підготовки і  профільних курсів спеціальної підготовки; певного 

набору взаємоповʼязаних постановок професійно-орієнтованих задач, що 

розглядаються в межах базової та спеціальної підготовок; певних елементів 

множин сформованих професійно-математичних компетенцій [166, с. 126]. 

Надалі проаналізуємо сутність спадкоємності різновидів математичної 

підготовки майбутніх фахівців у процесі її фундаменталізації. 

 

2.3. Спадкоємність різновидів математичної підготовки майбутніх 

фахівців технічного профілю в процесі фундаменталізації 

 

Ідеологія багатоступеневої математичної підготовки майбутніх фахівців 

технічного профілю у процесі її фундаменталізації в системі неперервної освіти 

передбачає спадкоємне здійснення: базової математичної підготовки в межах 

загальноосвітньої складової в трьох циклах вищої освіти («бакалавр» – «магістр» 

– «доктор філософії»);  базової та спеціальної різновидів математичної підготовки 

в межах загальноосвітньої і профільної складових професійно-технічної 

підготовки в кожному з трьох циклів вищої освіти. 

1. Розглянемо сутність спадкоємного здійснення базової математичної 

підготовки. За відповідним означенням (п. 2.2), указана спадкоємність передбачає 

збереження певних частин змісту математичних дисциплін, певного набору 

дидактичних принципів щодо їх викладання, а також елементів множин 

сформованих математичних компетенцій. 

Зміст математичних дисциплін, які викладаються на рівні загальноосвітньої 

складової в кожному з трьох циклів вищої освіти, визначається вимогами 

профільної складової професійної технічної підготовки. Головним принципом 

фундаменталізації професійної технічної підготовки у ВНЗ, зокрема 

фундаменталізації математичної підготовки майбутніх фахівців, є принцип 

генералізації знань. Із позицій цього принципу формулюються вимоги профільної 

складової професійної технічної підготовки до загальноосвітньої математичної 
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підготовки, а також вирішуються внутрішні дидактичні проблеми останньої. Ці 

проблеми, в першу чергу, стосуються  навчання майбутніх бакалаврів на 

молодших курсах ВНЗ ( п.2.1). 

Пропонована вище сутність п’яти основних критеріїв щодо результатів 

математичної підготовки майбутніх фахівців технічного профілю в межах 

кожного з трьох циклів вищої освіти (п. 2.2) підтверджує послідовне поглиблення 

і розширення змісту математичної підготовки в наступних циклах. Збереження 

певних частин змісту класичних і прикладних математичних дисциплін 

забезпечує стратегія повторного викладу в наступних освітніх циклах окремих 

ключових аспектів математичної підготовки, здійсненої в межах попередніх 

освітніх циклів. 

Вважаємо, що в магістратурі розширенню змісту математичної підготовки 

має передувати огляд ключових розділів курсів класичної і прикладної 

математики, викладених у бакалавраті. Пропонуємо огляд ключових розділів 

класичної математики з наступних позицій [166, с. 125]: 

– сутності та взаємозвʼязку ґрунтовних математичних понять; 

– смислового змісту основних положень і фактів, їх значення і участі у 

загальній структурі курсу; 

– надання строгих математичних означень тим поняттям, введення яких в 

бакалавраті було обмежено якісним рівнем тлумачення; 

– доведення основоположних тверджень; 

– краткого повторення типових прикладів і розвʼязання завдань 

прикладного характеру. 

Одночасно вважаємо доцільним огляд ключових розділів прикладної 

математики, зокрема з вибраних питань чисельного аналізу. 

Звертаємо увагу, що розширена математична підготовка майбутніх 

магістрів технічного профілю має обовʼязково включати статистичні методи 

аналізу й обробки результатів експерименту. Адже кожний результат 

експериментального дослідження відображає взаємодію основного чинника, що 

вивчається, з численними випадковими сторонніми чинниками. Відомо, що за 
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наявності випадкових чинників жодні теорії не можуть давати точні й однозначні 

відповіді. Тому основною задачею статистичних методів обробки результатів 

експерименту (спостережень) є оцінка ризиків тих чи інших помилок у зроблених 

висновках. Основу пропонованого курсу складають найважливіші положення 

теорії ймовірностей і математичної статистики, які вивчаються на рівні 

бакалаврату. 

Отже, пропонований курс має розпочинатися зі стислого огляду сутності 

цих положень, їх взаємозвʼязку та практичного значення. Така стратегія 

повторного викладу найважливіших ймовірнісних понять і фактів, а також 

ключових аспектів класичних математичних дисциплін складає основу 

спадкоємності базової математичної підготовки в бакалавраті і магістратурі 

стосовно її змісту. 

Структура обовʼязкового курсу фундаментальної та прикладної 

математичної підготовки в третьому освітньому циклі пропонується нами 

складеною з двох частин: додаткових аспектів класичної математики та їх 

практичних застосувань і стохастичної методології у прикладних задачах [167,      

с. 124]. Перша частина курсу має містити поглиблений виклад матеріалів розділів 

загального курсу класичної математики, які майбутні доктори філософії вивчали в 

бакалавраті (магістратурі) переважно на рівні ознайомлення, зі значною часткою 

самостійного освоєння, або не вивчали зовсім. У межах третього освітнього циклу 

передбачається детальний змістовий розгляд вказаних аспектів з аналізом 

сутності відповідних понять, обґрунтуванням справедливості тверджень і теорем 

та обговоренням сфери їх практичних та науково-технічних застосувань. 

Другу частину пропонованого курсу задумано як поглиблення і розширення 

змісту відповідних дисциплін бакалаврату і магістратури щодо вивчення 

ймовірнісно-статистичного інструментарію досліджень у технічних і 

технологічних галузях. Стохастична методологія необхідна майбутнім докторам 

філософії в процесі їх роботи з тем дисертаційних досліджень: для врахування 

випадкового чинника в теоретичних обґрунтуваннях, для оптимального 

планування і проведення експерименту, в науковій обробці його результатів. 
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З вищевикладеного випливає, що математична підготовка майбутніх 

докторів філософії в межах третього освітнього циклу також потребує 

впровадження стратегії повторного викладу окремих ключових аспектів 

математичної підготовки, здійсненої в межах попередніх освітніх циклів. Ця 

стратегія гарантує спадкоємність трьох етапів базової математичної підготовки в 

частині її змісту [167, с. 124]. 

Обговоримо сутність спадкоємності базової математичної підготовки в 

трьох циклах вищої освіти з точки зору дидактичних принципів викладання 

математичних дисциплін. У сучасній дидактиці принципи навчання  

розглядаються як способи досягнення педагогічних цілей з врахуванням 

закономірностей навчального процесу. Ці закономірності відображають 

концептуальні характеристики існуючої парадигми освіти, відповідні засоби 

конструювання навчальних та виховних ситуацій, психологічні характеристики 

процесу навчання, конкретні умови, в яких здійснюється навчальний процес 

тощо. Отже, спільне дидактичне підґрунтя базової математичної підготовки у всіх 

трьох циклах вищої освіти включає класичні дидактичні принципи, а саме: 

науковості, наочності, доступності, систематичності і послідовності, єдності 

теоретичного і прикладного знання. Крім того, в умовах компетентнісного 

підходу у вищій технічній освіті, методологічною основою якого є 

фундаменталізація професійної технічної підготовки майбутніх фахівців, спільне 

дидактичне підґрунтя доповнюють принципи професійної спрямованості, 

гуманітаризації навчання, формування креативного мислення, випереджувального 

навчання, управління пізнавальною діяльністю тих, хто навчається, IKT-

супроводження тощо.  Виконання зазначених дидактичних вимог у кожному з 

трьох освітніх циклів забезпечить поступовий розвиток здатностей майбутніх 

фахівців стосовно подальшої ускладненої математичної підготовки в наступних 

циклах вищої освіти, а також ефективного здійснення професійної діяльності 

[167, 124-125]. 

Формування креативного мислення майбутніх фахівців технічного профілю 

є найважливішим компонентом фундаменталізації їх математичної підготовки у 



190 
 

ВНЗ. На основі викладеного (п. 2.1), визначимо основні напрями дидактичного 

забезпечення процесу формування та вдосконалення креативного мислення, 

характерні для математичної підготовки у всіх трьох циклах вищої освіти: 

– виховання інтелектуальної інтуїції; 

– оволодіння правилами логічних міркувань; 

– опанування формальним доказовим аспектом щодо ключових теорем і 

тверджень; 

– підтримка прямування тих, хто навчається, до самостійного пошуку 

нетривіальних результатів; 

– виховання винахідливості, незалежності думки, критичності та 

самокритичності. 

Виховання інтелектуальної інтуїції передбачає оволодіння майстерністю 

здогадки та евристичних міркувань у процесі розвʼязання задач та побудови 

доведень. Цьому сприяє наочність у викладанні матеріалу, формування звички 

вдумливого підходу до сутності сформульованої проблеми, організації її 

покрокового дослідження «з кінця» тощо. 

Оволодіння правилами логічних міркувань має безпосередньо передувати 

опануванню формальним доказовим аспектам щодо ключових математичних 

теорем і тверджень. Цей аспект знаходиться в діалектичному взаємозвʼязку з 

інтелектуальною інтуїцією, є засобом перевірки інтуїтивно одержаних результатів 

і, отже, необхідною частиною аргументованих висновків. 

Розвитку інтуїтивно-доказового підходу до вирішення математичних 

проблем сприяє навчання майбутніх фахівців за допомогою «еталонів» – 

прикладів плідних евристичних міркувань, які завершуються витонченими 

формально-логічними обґрунтуваннями. 

Підтримка прагнення майбутніх фахівців до самостійного пошуку 

нетривіальних результатів, виховання винахідливості, незалежності поглядів і 

суджень, критичності та самокритичності, одночасно є заходом формування як 

когнітивного, так і мотиваційного аспектів креативності. Значною мірою 

становленню вказаних властивостей майбутніх фахівців сприяє успішне 
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розвʼязання нестандартних математичних задач продуктивного характеру, участь 

у наукових конференціях з технічних, методичних і гуманітарних питань 

застосування математичних методів і підходів, підготовка наукових статей і 

наукових робіт з прикладних математичних проблем та їх впроваджень у 

розвʼязання фахових задач. 

Таким чином, пропоноване спільне дидактичне підґрунтя математичної 

підготовки в процесі її фундаменталізації має забезпечити поступове опанування 

майбутніми бакалаврами, магістрами і докторами філософії відповідних 

математичних знань в кожному з трьох циклів вищої освіти, а також формування 

когнітивного і мотиваційного аспектів креативності майбутніх фахівців [167,            

с. 125-126]. 

Перейдемо до розгляду математичних компетенцій, спільних для 

відповідних множин, які мають бути сформованими в кожному з трьох циклів 

вищої освіти. 

На основі сформульованого нами загального означення компетенції (п. 1.2) 

наведемо трактування поняття математичної компетенції, з врахуванням 

відповідної думки Т. Л. Анисової [1, с. 493]. 

Під математичною компетенцією розуміємо сукупність математичних 

знань, умінь, навичок, здатностей, способів діяльності, креативних якостей 

особистості (яка завершила певний етап освітнього процесу), що визначає її 

готовність до застосування набутого потенціалу в ефективному здійсненні 

життєвих, професійних, а також подальших навчальний функцій. 

Готовність до ефективного здійснення подальших навчальних функцій 

включає, зокрема, спроможність сприйняття і творчого засвоєння нового 

математичного матеріалу. Це забезпечують, у першу чергу, наступні спільні 

математичні компетенції бакалаврів, магістрів і докторів філософії, що 

формуються у відповідних освітніх циклах: 

– знання і розуміння сутності введених у розгляд математичних понять; 

– знання і розуміння строгих формально-логічних означень ключових 

математичних понять; 
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– вміння розпізнавати математичні обʼєкти та їх властивості; 

– знання формулювань і розуміння сутності математичних тверджень; 

– здатності доводити справедливість ключових математичних тверджень; 

– володіння математичною символікою та математичною мовою; 

– володіння навичками розвʼязання нескладних технічних завдань; 

– вміння розвʼязувати типові математичні завдання; 

– здатності розвʼязувати стандартні математичні задачі репродуктивного 

характеру, а також окремі нестандартні задачі продуктивного характеру, які 

ґрунтуються на відомих фактах і прийомах; 

– готовність до аналізу математичної інформації навчального рівня; 

– розуміння змісту актуальних математичних проблем (у рамках навчальної 

інформації); 

– здатності абстрактно та логічно мислити. 

Додатково до зазначених компетенцій готовність до успішного виконання 

навчальних функцій за обраним фахом, а також ефективного здійснення 

подальшої професійної діяльності забезпечують наступні, спільні для трьох 

циклів підготовки математичні компетенції, що виражають здатності до 

– інтегрування знань з різних розділів математичних курсів; 

– вирішення прикладних задач з елементами професійної спрямованості, 

основаних на алгоритмах розвʼязання математичних задач репродуктивного і 

продуктивного характеру; 

– розвʼязання математичних і прикладних задач креативного характеру, які 

передбачають елементи дослідження і творчості у виборі математичного 

інструментарію; 

– планування та проведення експериментів з метою підтвердження 

вірогідності результатів дослідження; 

– оцінки результатів розвʼязання математичних і прикладних задач за 

підсумками їх аналізу. 

Звертаємо увагу на різний обсяг сформованості і, відповідно, різний рівень 

володіння бакалаврами, магістрами та докторами філософії наведеними вище 



193 
 

спільними математичними компетенціями, що забезпечують ефективне 

здійснення подальшої професійної діяльності. У повному обсязі ці компетенції 

мають бути надбаними в другому і третьому освітніх циклах. Отже, магістри і 

доктори філософії мають досягти найвищого рівня володіння цими 

компетенціями. У першому циклі вищої освіти передбачається лише часткове 

формування зазначених компетенцій і, відповідно, початковий рівень володіння 

ними бакалаврами [167, с. 126-128]. 

Властивість математичної компетенції стосовно визначення готовності 

особистості до ефективного здійснення життєвих дій є повʼязаною з гуманітарним 

аспектом математичної підготовки. Ідея гуманітаризації математичної освіти, яка 

одержала в останні роки широке розповсюдження, передбачає  вивчення 

математики в контексті всіх досягнень світової культури. Т. М. Баннікова і             

Н. А. Баранова вважають, що гуманітарний характер викладання математики має 

бути спрямованим на розуміння тими, хто навчається, особливої цінності 

математичного знання, його значення у розвитку і саморозвитку людини. Підхід 

щодо реалізації ідеї гуманітаризації математичної освіти може бути зовнішнім (з 

акцентом на інформаційну функцію) і внутрішнім (з акцентом на розвивальну 

функцію) [5, с. 21]. Саме внутрішній підхід безпосередньо повʼязаний з 

удосконаленням культури логічного мислення майбутніх фахівців, їх 

інтелектуальної сфери. Гуманітарний потенціал математики знаходить вираз у 

реалізації її світоглядної, виховальної, а також естетичної функції. Як зазначалося 

нами (п. 2.1), вивчення математики сприяє становленню моральних рис 

особистості: пізнавальної активності та самостійності, здатності до 

аргументованого відстоювання своїх поглядів і переконань, наполегливості й 

цілеспрямованості, дисципліни, вольових якостей. 

Згідно з нашим означенням (п. 2.1), загальний інтелектуальний та 

моральний розвиток особистості (як найголовніші аспекти гуманітаризації 

математичної підготовки майбутніх фахівців у ВНЗ) є складовими процесу її 

фундаменталізації. 



194 
 

Вважаємо, що в усіх трьох циклах вищої освіти готовність майбутніх 

фахівців до адекватних і ефективних життєвих дій визначають наступні 

математичні компетенції [167, с. 129]: 

– уміння зрозуміти сутність поставленої математичної задачі; 

– здатність передбачити результат розвʼязання задачі за допомогою 

евристичних міркувань; 

– здатність строгого обгрунтування розвʼязання задачі; 

– уміння сформулювати сутність одержаного результату; 

– здатність критичного оцінювання результату розвʼязання задачі; 

– володіння правилами логічних міркувань; 

– здатність строгого доведення математичних тверджень; 

– уміння виокремити головні смислові аспекти доведення. 

Таким чином, спадкоємність здійснення базової математичної підготовки в 

усіх трьох освітніх циклах забезпечують стратегія повторного викладу певних 

частин змісту математичних дисциплін, спільне дидактичне підґрунтя 

математичної підготовки в процесі її фундаменталізації, а також збереження 

певних елементів множин надбаних математичних компетенцій різного рівня 

сформованості. Ці компетенції гарантують сприйняття і творче засвоєння 

майбутніми фахівцями нового математичного матеріалу, готовність до успішного 

виконання навчальних функцій за обраним фахом, ефективне здійснення 

подальшої професійної діяльності та загальних життєвих дій. 

2. Розглянемо сутність спадкоємного здійснення базової та спеціальної 

різновидів математичної підготовки в кожному з трьох циклів вищої освіти [167, 

с. 129-134].  За відповідним означенням (п. 2.2), вказана спадкоємність передбачає 

збереження певних частин теоретичного змісту математичних дисциплін базової 

підготовки і спеціальних курсів профільної підготовки, певного набору 

постановок взаємоповʼязаних професійно-орієнтованих задач, а також, певних 

елементів множин сформованих професійно-математичних компетенцій. 

Фундаменталізація математичної підготовки майбутніх фахівців у ВНЗ в 

системі неперервної освіти обумовлює значне застосування математичних методів 
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у викладанні спеціальних курсів профільної підготовки. Зміст і обсяг цього 

застосування визначається професійним ядром дисциплін, що складає підґрунтя 

поточних і перспективних фахових знань та формується за результатами аналізу і 

прогнозування наукових проблем галузі. Отже, актуальності набуває створення 

ідеології спеціальної математичної підготовки майбутніх фахівців за напрямами 

навчання, а також зʼясування сполучення базової та спеціальної різновидів 

математичної підготовки. 

В основі вказаного сполучення – цілісність і спадкоємність як головні 

принципи неперервної освіти. Зокрема, спадкоємність двох різновидів 

математичної підготовки в частині їх теоретичного змісту, з боку базової 

підготовки, забезпечується поглибленим вивченням професійно значущих 

аспектів класичних математичних дисциплін. Ці аспекти містять необхідний обсяг 

конкретних понять і методів, що є основою математичного апарату спеціальних 

курсів профільної підготовки. З боку спеціальної математичної підготовки 

спадкоємність підтримується оглядом у профільних дисциплінах ключових 

професійно значущих аспектів базової підготовки з відповідною фаховою 

спрямованістю, їх використанням у викладанні змісту профільних дисциплін, 

курсовому та дипломному проектуванні. 

Вважаємо, що характер огляду ключових професійно значущих аспектів у 

межах трьох циклів вищої освіти, взагалі кажучи, має бути різним. Спеціальна 

математична підготовка бакалаврів має включати стисле повторення 

теоретичного матеріалу з окремими практичними ілюстраціями. У другому 

освітньому циклі цей огляд може бути поглибленим: передбачати виклад 

фахівцями профільних кафедр додаткового теоретичного матеріалу, відповідних 

розділів математичних дисциплін з належними професійними застосуваннями. У 

третьому освітньому циклі вважаємо за доцільне введення окремих спеціальних 

курсів, що містять розгорнуте висвітлення теоретичної частини зазначених 

ключових аспектів базової математичної підготовки, а також застосування 

сучасних чисельних методів до розвʼязання відповідних професійно-прикладних 

задач. Отже, стратегія повторного викладу ключових професійно значущих 
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математичних аспектів складає основу спадкоємності базової та спеціальної 

різновидів математичної підготовки в частині збереження певних елементів 

теоретичного змісту. 

За введеним нами означенням (п. 2.1), фундаменталізація математичної 

підготовки майбутніх фахівців технічного профілю у ВНЗ є інтегрованим 

процесом генералізації математичних знань, що, зокрема, передбачає набуття 

здатностей їх творчого, професійного застосування. Ці здатності багато в чому 

характеризуються готовністю майбутніх фахівців до розвʼязання професійних 

задач у динамічних умовах сучасного суспільства. Під професійною (професійно-

орієнтованою) задачею розуміють певну абстрактну модель реальної проблемної 

ситуації, що виникає в професійній діяльності та передбачає розвʼязання засобами 

математики (п. 2.1). 

Готовність до розвʼязання професійно-орієнтованих задач виховується в 

межах спеціальної математичної підготовки. Вважаємо, що успішність цього 

виховання (в кожному з трьох освітніх циклів) безпосередньо залежить від рівня 

прикладної математичної компетентності майбутніх фахівців, сформованої в 

межах базової математичної підготовки. Здобуття цієї компетентності є обумов-

леним прикладною спрямованістю вивчення класичних математичних дисциплін, 

ефективним шляхом реалізації якої традиційно вважається широке впровадження 

в навчальний процес прикладних задач (п. 2.1). Представляється доцільним 

наступний звʼязок між постановками прикладних задач базової підготовки і 

професійно-орієнтованих задач спеціальної підготовки: певна частина 

прикладних задач має являти собою сукупність адаптованих варіантів постановок 

реальних професійно-орієнтованих задач. Такий підхід сприяє поглибленому 

розумінню майбутніми фахівцями в межах загальноосвітньої складової 

професійної технічної підготовки суті фахових проблем та методів їх вирішення. 

Це розуміння досягається завдяки поступовому ускладненню відповідних 

постановок математичних задач у процесі неперервного здійснення базової та 

спеціальної підготовок. Підхід демонструє спадкоємність двох різновидів 
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математичної підготовки стосовно збереження певної частини змісту професійних 

задач. 

Обговоримо професійно-математичні компетенції, спільні для відповідних 

множин, які мають бути сформованими в межах базової та спеціальної різновидів 

математичної підготовки. 

Дослідники проблеми формування професійної математичної 

компетентності майбутніх фахівців у ВНЗ (Н. М. Самарук, О. М. Токарчук та 

інші) користуються трактуванням Я. Г. Стельмах щодо сутності проблеми [125,   

с. 207; 139, с. 20]. Під професійною математичною компетентністю науковець 

розуміє «інтегративну властивість особистості, що забезпечує готовність 

самостійно і відповідально застосовувати математичний інструментарій адекватно 

задачам професійної діяльності, а також системоутворювальні компоненти, 

показники яких у вигляді математичних компетенцій свідчать про теоретичну та 

практичну готовність випускників вищих професійних закладів до професійної 

діяльності» [139, с. 21]. 

У дослідженні педагогічних засад формування професійної математичної 

компетентності майбутніх фахівців економічного профілю Н. М. Самарук 

розглядає математичну компетентність як важливий структурний компонент 

професійної компетентності майбутніх фахівців. За результатами аналізу робіт 

науковців Л. Ю. Низамієвої, С. О. Скворцової, І. М. Зиненко та інших, 

структурними компонентами математичної компетентності Н. М. Самарук вважає 

мотиваційно-ціннісний, когнітивний, операційно-технологічний та рефлексивний 

[125, с. 205]. 

О. М. Токарчук продовжує дослідження проблеми математичної 

компетентності фахівців економічного профілю. Систематизувавши та 

узагальнивши відомі точки зору на проблему, дослідниця прийшла до висновку 

стосовно доцільності виокремлення терміна «професійна математична 

компетентність». Адже «мова йде не лише про загальну математичну підготовку, 

а професійно орієнтовану, що має професійне забарвлення», ‒ підкреслює автор 

[139, с. 21]. Вона представляє професійну математичну компетентність як одну із 



198 
 

структурних одиниць професійної компетентності фахівця в межах загально-

професійної компетентності. О. М. Токарчук аналізує також сукупність ключових 

компетенцій, володіння якими обумовлює професійну математичну 

компетентність майбутніх фахівців економічного профілю [139, с. 21-23]. Автор 

наводить характеристики показників цих ключових компетенцій (за суттю – 

компетенцій, що входять у склад ключових). 

Підтримуючи думку О. М. Токарчук стосовно доцільності виокремлення 

терміна «професійна математична компетентність», з урахуванням досліджень 

[63; 105; 148; 169]  пропонуємо введення у розгляд відповідного поняття за 

трактуванням, узгодженим з нашим загальним означенням компетентності                 

(п. 1.2). Заздалегідь визначимо поняття професійно-математичної компетенції як 

певного типу (виду) математичної компетенції. 

Під професійно-математичною компетенцією розуміємо такий вид 

математичної компетенції, сукупність визначальних компонент якої переважно 

характеризує готовність особистості до ефективного застосування набутого 

потенціалу в професійній діяльності. 

Професійно-математичною компетентністю будемо називати 

готовність до  застосування набутого потенціалу в ефективному здійснення 

професійної діяльності, обумовлену володінням відповідними компетенціями. 

Вважаємо, що набуті в першому освітньому циклі професійно-математичні 

компетенції, спільні для двох різновидів математичної підготовки майбутніх 

фахівців технічного профілю, виражають знання професійно значущих аспектів 

класичних і прикладних математичних дисциплін, які є основою математичного 

апарату спеціальних курсів профільної підготовки, а також здатності до: 

– розуміння сутності поставлених математичних і прикладних задач; 

– побудови математичних моделей типових прикладних задач та їх 

розвʼязання; 

– передбачення властивостей результатів розвʼязання окремих 

математичних та прикладних задач за евристичними міркуваннями; 
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– оцінки результатів розвʼязання типових прикладних задач за підсумками 

їх аналізу; 

– застосування відомих чисельних методів і компʼютерних технологій у 

розвʼязанні прикладних задач. 

У другому освітньому циклі, додатково до наведених професійно-

математичних компетенцій першого циклу,в межах двох різновидів математичної 

підготовки мають набуватися знання зі статистичних методів аналізу й обробки 

результатів експерименту, а також формуватися здатності до: 

– побудови математичних моделей прикладних задач і окремих задач 

професійної спрямованості та їх розвʼязання; 

– вибору математичних методів розвʼязання прикладних і професійно-

орієнтованих задач; 

– оцінки результатів розвʼязання прикладних і професійно-орієнтованих 

задач за підсумками їх аналізу; 

– розвʼязання прикладних задач креативного характеру, що передбачають 

елементи дослідження і творчості у виборі математичного інструментарію. 

У третьому освітньому циклі мають формуватися нові компетенції, спільні 

для двох різновидів математичної підготовки. Ці компетенції включають знання 

загального змісту математичних теорій, які складають основу розвʼязання 

сучасних технічних задач, стохастичної методології в прикладних задачах, 

сутності та меж використання математичного апарату, що застосовується при 

розвʼязанні задач дослідження. 

Окрім того, зазначені компетенції відображають здатності майбутніх 

докторів філософії до: 

– побудови математичних моделей та формулювання математичних 

постановок технічних задач, що досліджуються; 

– розвʼязання поставлених математичних задач із застосуванням сучасних 

чисельних методів та інноваційних компʼютерних технологій; 

– аналізу і оцінки одержаних результатів розвʼязання; 
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– планування та проведення експериментів з метою підтвердження 

вірогідності результатів дослідження [167, 132-134]. 

Таким чином, спадкоємність двох різновидів математичної підготовки 

(базової та спеціальної) в кожному з трьох освітніх циклів забезпечують стратегія 

повторного викладу певних частин теоретичного змісту математичних дисциплін 

базової підготовки і спеціальних курсів профільної підготовки, розгляд набору 

постановок, взаємоповʼязаних професійно-орієнтованих задач, а також 

формування спільних для двох різновидів підготовки професійно-математичних 

компетенцій майбутніх фахівців технічного профілю. 

 Проаналізовані спільні (для двох різновидів математичної підготовки) 

професійно-математичні компетенції, а також спільні (для трьох освітніх циклів) 

математичні компетенції, що набуваються в межах базової підготовки, разом 

складають «анатомію» математичної компетентності майбутніх науково-

педагогічних кадрів – випускників третього освітнього циклу системи 

багатоступеневої професійної технічної підготовки бакалаврів, магістрів і 

докторів філософії у ВНЗ. 

 

2.4. Формування математичної компетентності майбутніх науково-

педагогічних кадрів у системі багатоступеневої професійної технічної 

підготовки бакалаврів, магістрів і докторів філософії 

 

Нова парадигма освіти як основний механізм забезпечення динамічного 

розвитку постіндустріального суспільства ставить завдання різкого підвищення 

вимог до наукового рівня і творчого потенціалу майбутніх фахівців технічного 

профілю. Наукові дослідження мають бути провідною сферою діяльності 

технічного університету, джерелом формування перспективних програм 

підготовки фахівців до створення інноваційної техніки і технологій на 

виробництвах майбутнього. 

У сучасних ринкових умовах на технічні університети, крім функцій центрів 

інноваційної наукової діяльності, покладається місія використання науково-
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інноваційного потенціалу ВНЗ для вирішення технічних, економічних і 

соціальних задач регіонального і всеукраїнського рівня. Сучасні технічні 

університети покликані стати центрами науки і освіти, професійного становлення 

і саморозвитку майбутніх фахівців, а також виконувати вкрай важливу додаткову 

функцію виробників інтелектуального продукту [167, с. 135]. 

За новим Законом України «Про вищу освіту» [112], національному ВНЗ, 

який має визнані наукові здобутки, забезпечує проривний розвиток держави у 

певних галузях знань за моделлю поєднання освіти, науки та інновацій, може 

надаватися статус дослідницького університету. Тому одна з головних задач 

модернізації вищої технічної освіти полягає у створенні і розвитку саме 

дослідницьких інноваційних технічних університетів. Критерії щодо надання 

зазначеного статусу базуються на низці засад, серед яких – потужне 

фундаментальне підґрунтя наукових досліджень. Відповідно до поставленої 

задачі, процес фундаменталізації професійної технічної підготовки майбутніх 

фахівців у ВНЗ і, отже, процес формування математичної компетентності 

майбутніх науково-педагогічних кадрів у системі багатоступеневої професійної 

технічної підготовки бакалаврів, магістрів і докторів філософії набуває особливої 

актуальності. 

Дослідники сутності поняття «математична компетентність» пропонують 

різні авторські означення і відповідні структури, що з них випливають. 

М. С. Головань, розглядаючи математичну компетентність як «інтегративне 

утворення особистості», аналізує її наступні компоненти: мотиваційний, 

когнітивний, діяльнісний, ціннісно-рефлексивний, емоційно-вольовий, які є тісно 

пов’язаними між собою [34, с. 37]. 

Т. М. Баннікова і Н. А. Баранова у вивченні компетентнісної моделі 

бакалавра математики виокремлюють когнітивний, операційний, комунікативний 

та рефлексивно-оціночний компоненти [5, с. 23]. 

В. В. Хом’юк виділяє такі компоненти математичної компетентності 

майбутніх інженерів: мотиваційно-діяльнісний, когнітивно-творчий, операційно-

технологічний, мобільно-гностичний [147, с. 215]. 
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В. П. Матвейкіна досліджує мотиваційно-цільовий, змістовно-діяльнісний 

та результативно-оціночний етапи формування математичної компетентності 

студентів університету [83, с. 118]. 

У даній роботі складові процесу формування математичної компетентності 

майбутніх науково-педагогічних кадрів визначаються кластером математичних, 

зокрема, професійно-математичних компетенцій, здобутих у межах 

багатоступеневої базової математичної підготовки та спадкоємного поєднання 

базової і спеціальної різновидів математичної підготовки.  

Термін «кластер» (англ. cluster) з’явився в одній із перших класифікацій 

компетенцій Р. Бояциса (1982 р.), який зробив значний внесок у розробку 

концепції компетенцій. Взагалі кластером називають об’єднання сукупності 

однорідних елементів або груп сутностей, що мають  деяку загальну ознаку. У 

свою чергу, кластер може розглядатися як самостійна одиниця певної властивості 

[101, с. 146]. 

Виходячи з наведеного означення кластера, а також із наших означень 

математичної компетенції та професійно-математичної компетенції як різновиду 

першої (п. 2.3), представляємо кластер математичних компетенцій складеним з 

двох кластерів, які, взагалі кажучи, можуть мати спільні елементи (рис. 2.4.1):  

‒   кластер 1: загальнонаукових математичних компетенцій;  

‒   кластер 2: професійно-математичних компетенцій. 

Під загальнонауковими математичними компетенціями розуміємо такі, в 

яких сукупність визначальних компонент переважно характеризує сформоване 

логічне та абстрактне креативне мислення особистості, її володіння 

теоретичним і операційним аспектами математичного апарату та готовність 

до його застосування в подальшій навчальній або науковій діяльності [167,                   

с. 137]. 

З урахуванням матеріалів досліджень [1; 5; 83; 101], пропонуємо такі 

об’єднання математичних компетенцій у групи в складі відповідного кластера, що 

формується в процесі фундаменталізації двох  різновидів математичної 

підготовки майбутніх науково-педагогічних кадрів. Кластер математичних 
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компетенцій має включати групи (рис. 2.4.2): когнітивно-креативних 

компетенцій; операційно-технологічних компетенцій; мотиваційно-креативних 

компетенцій; особистісно-інтелектуальних компетенцій; особистісно-

моральних компетенцій; рефлексивно-оцінювальних компетенцій. 

Когнітивно-креативні математичні компетенції представляємо як синтез 

структурованої системи взаємопов’язаних математичних знань і сформованого 

гнучкого математичного мислення, а також здатностей самостійного творчого 

застосування та подальшого підвищення набутого математичного потенціалу. 

Учений-педагог Р. А. Атаханов характеризує математичне мислення як таке, 

що має своїм початком певну предметно-змістову реальність, яка підлягає 

розумовій зміні та перетворенню, в результаті чого з’являється нове математичне 

знання або розв’язок математичної задачі [4]. 

 

1

2

1-2

 
 

Рис. 2.4.1. Кластер математичних компетенцій:  

1 – кластер 1; 2 – кластер 2; 1–2 – спільні елементи кластерів 1 і 2 
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Рис. 2.4.2. Структура кластеру математичних компетенцій 
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Відомий математик-педагог О. Я. Хинчин свого часу визначив чотири 

характерні ознаки математичного мислення [146]: 

– доведення до границі домінування логічної схеми міркувань; 

– лаконізм, свідоме прямування завжди знаходити найкоротший логічний 

шлях, що веде до даної цілі, нещадне відкидання всього, що не є абсолютно 

необхідним для бездоганної, повноцінної аргументації; 

– чітка розчленована ходу міркувань; 

– скрупульозна точність символіки (оскільки кожний математичний символ 

має строго визначене значення, і заміна його іншим символом або переставлення 

на інше місце, як правило, має наслідком спотворення, а часом і повне знищення 

сенсу даного висловлювання). 

О. В. Колбіна, спираючись на дослідження відомих педагогів і психологів, 

особливо підкреслює значення знаково-символічної діяльності тих, хто вивчає 

математику. Отже, вченими встановлено, що якість засвоєння навчального 

матеріалу значною мірою, визначається володінням відповідною термінологією та 

знаково- символічними засобами математики [65, с. 51]. 

У той же час, на основі викладеного (п. 2.1) наголошуємо, що логіка та 

інтелектуальна інтуїція є однаково необхідними складовими математичної 

творчості і, отже, процесу вивчення математики. Услід за Е. К. Брейтигам, 

вважаємо, що сполука раціонального та інтуїтивного досвіду тих, хто вивчає 

математику, сприяє встановленню взаємозв’язків  між формально-логічними 

означеннями математичних понять та їх сенсу, як предметного, так і змістового. 

Така сполука сприяє розумінню місця нових понять і фактів у системі 

математичних знань, виникненню інтуїтивних асоціацій і, як наслідок, 

перетворенню одержаної інформації в особистісні знання тих, хто навчається [12]. 

Таким чином, вважаємо, що когнітивно-креативні загальнонаукові 

математичні компетенції включають [167, с. 139]: 

–  знання, розуміння сутності, готовність до інтерпретації й розпізнавання 

математичних об’єктів та їх властивостей; 

– володіння знаково-символічним аспектом математики; 
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– знання постановок класичних математичних задач; 

– знання алгоритмів розв’язання типових і стандартних математичних задач 

репродуктивного характеру; 

– володіння інтуїтивно-евристичним і формально-логічним підходами до 

обґрунтування відомих та встановлення нових властивостей і зв’язків 

математичних об’єктів;  

– уміння розв’язувати математичні задачі теоретичного характеру, що 

передбачають елементи дослідження і творчості; 

– здатності до синтезу різних математичних аспектів стосовно вибору 

необхідного математичного інструментарію. 

Когнітивно-креативні професійно-математичні компетенції відображають 

знання і розуміння сутності [167, с. 139]: 

– професійно значущих аспектів класичних і прикладних математичних 

дисциплін, що є підґрунтям математичного апарату спеціальних курсів 

профільної підготовки; 

– загального змісту і зв’язку математичних теорій, що складають основу 

розв’язання сучасних технічних задач; 

– математичних постановок відомих прикладних і професійно-орієнтованих 

задач та розповсюджених методів математичного моделювання. 

Стосовно прикладних і професійно-орієнтованих задач указані компетенції 

характеризують здатності до: 

– формулювання їх математичних постановок; 

– володіння статистичною методологією їх розв’язання; 

– передбачення, за евристичними міркуваннями, властивостей їх розв’язків. 

Фундаменталізація математичної підготовки майбутніх фахівців технічного 

профілю у ВНЗ, за означенням (п. 2.1), передбачає набуття здатностей творчого, 

професійного застосування отриманих математичних знань. Отже, кластер 

математичних компетенцій, окрім групи когнітивно-креативних компетенцій, має 

включати групу операційно-технологічних математичних компетенцій. 
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З урахування результатів дослідників [1; 5; 65; 83], вважаємо, що 

операційно-технологічні математичні компетенції являють собою комплекс 

математичних спроможностей аналітичного, алгоритмічного, геометричного, 

ймовірнісного, обчислювального характеру, який включає здатності до 

постановок, моделювання та розв’язання прикладних, професійно-орієнтованих і 

реальних технічних задач, у тому числі – із застосуванням інноваційних 

комп’ютерних технологій [167, с. 140]. 

До операційно-технологічних загальнонаукових математичних компетенцій 

відносимо [167, с. 140]: 

– уміння представляти математичні дані в цифровій, графічній, символічній 

формах та проводити аналіз даних; 

– навички розв’язання нескладних завдань з техніки «ручних» 

математичних перетворень та обчислень; 

– уміння розв’язувати типові та стандартні математичні задачі 

репродуктивного характеру; 

– здатності розв’язувати математичні задачі продуктивного характеру, у 

тому числі із застосуванням сучасних комп’ютерних технологій; 

– здатності системного застосування інформаційно-комунікаційних засобів 

у процесі вивчення математичних дисциплін. 

Операційно-технологічні професійно-математичні компетенції включають 

[167, с. 140]: 

– уміння формулювати математичні постановки прикладних, професійно-

орієнтованих і технічних задач, що досліджуються; 

– уміння застосовувати аналітичні та чисельні математичні методи й 

алгоритми, а також сучасні інформаційно-комунікаційні технології до розв’язання 

сформульованих задач у початковій або модифікованій постановках; 

– здатності до систематизації отриманих розв’язків задач, дослідження меж 

їх застосовності, встановлення зв’язків із попередніми результатами досліджень; 

– здатності до використання інформаційно-комунікаційних технологій в 

опрацюванні статистичних даних; 
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– уміння планувати та проводити експерименти з метою підтвердження 

вірогідності досліджень; 

– здатності до інтерпретації результатів розв’язання математичних 

постановок задач у термінах предметних галузей досліджуваних явищ; 

– здатності до математичного моделювання технічних систем і 

технологічних процесів. 

Найважливішою метою навчання математиці майбутніх фахівців в умовах 

фундаменталізації професійної технічної підготовки вважаємо підвищення 

мотивації навчання. І. О. Зимня визначає мотивацію в широкому сенсі як 

стержень особистості, навколо якого групуються такі її властивості, як 

спрямованість, ціннісні орієнтації, установки, соціальні очікування, вольові якості 

та інші соціально-психологічні характеристики [53, с. 219-220; 65, с. 63 ]. 

О. П. Булкін, ґрунтуючись на обраних педагогічних творах німецького 

педагога А. Дистервега, підкреслює різноманіття пізнавальної мотивації, її 

визначеність як суб’єктивно-внутрішніми, так і об’єктивно-зовнішніми 

чинниками [14; 45]. 

Учений вважає зовнішні чинники пізнавальної мотивації тими, що 

знаходяться в сфері дії принципу культуровідповідності, згідно з яким у 

вихованні необхідно брати до уваги умови місця і часу, в яких належить жити 

людині, тобто всю сучасну культуру в широкому і всеосяжному сенсі [14, с. 61]. 

Внутрішні чинники пізнавальної мотивації, на думку О. П. Булкіна, 

перебувають у сфері дії принципу природовідповідності, згідно з яким  «навчання 

має бути погодженим із людською природою і законами її розвитку» [14, с. 60]. 

Ця природа майбутніх фахівців є динамічною, їй властиві зміни ціннісних 

орієнтацій і установок, настрою, емоцій. 

Услід за О. П. Булкіним, вважаємо за можливе управління внутрішньою 

мотивацією тих, хто навчається, з урахуванням її сформованості (в тому числі, під 

впливом зовнішніх чинників). 

Погоджуючись із М. Л. Палеєвою, розвиток внутрішньої мотивації 

майбутніх фахівців технічного профілю у напрямі якісної математичної 
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підготовки у ВНЗ розглядаємо як актуалізацію їх суб’єктної позиції в процесі 

сумісної творчої діяльності викладачів і студентів [104, с. 124]. Необхідною 

умовою розпочатку вказаного процесу є наявність у майбутніх фахівців певної 

початкової бази математичних знань. Процес має обов’язково враховувати 

аспекти, що пов’язані з «непрофільованим» характером математичних дисциплін 

у технічному ВНЗ, здійснювати поступовий перехід від репродуктивної до 

активної продуктивної діяльності майбутніх фахівців.  

З вищевикладеного виходить, що мотиваційно-креативні загальнонаукові 

математичні компетенції полягають в ініціативному опануванні відомими та 

новими математичними результатами. Це опанування передбачає [167, с. 142]: 

‒ розбір евристичних та формально-логічних обгрунтувань математичних 

тверджень, а також готових розв’язань задач; 

‒ пошук і знаходження нових ідей та шляхів отримання відомих 

математичних результатів; 

‒ прямування до формування і доказу нових математичних положень. 

Мотиваційно-креативні професійно-математичні компетенції 

передбачають ініціативну участь [167, с. 142]: 

‒ у формуванні математичних постановок прикладних, професійно-

орієнтованих та реальних технічних задач, що досліджуються; 

‒ в опануванні аналітичними і чисельними методами розв’язання 

поставлених математичних задач; 

‒ у дослідженні можливостей застосування інноваційних комп’ютерних 

технологій щодо процесу математичного моделювання. 

Фундаменталізацію математичної підготовки майбутніх фахівців технічного 

профілю у ВНЗ визначено як інтегрований процес, що зокрема, передбачає 

загальний інтелектуальний і моральний розвиток особистості (п. 2.1). 

Підкреслено, що сукупність різноманітних математичних питань і задач виконує 

роль своєрідного «тренажера» розумових здібностей тих, хто навчається. 

Показано, що якісна математична підготовка майбутніх фахівців технічного 

профілю складає фундамент їх когнітивного і мотиваційного аспектів 
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креативності. Зазначено, що процес вивчення математики ініціює розвиток 

моральних рис особистості: здатності до аргументованого відстоювання своїх 

поглядів і переконань, наполегливості і цілеспрямованості, вольових якостей. Цей 

процес сприяє підвищенню загального естетичного рівня тих, хто навчається, 

формуючи розуміння краси математичних результатів, впливаючи на сприйняття 

геометричних форм, симетрії тощо. 

На нашу думку, особистісно-інтелектуальні загальнонаукові математичні 

компетенції відображають здатності до [167, с. 143]: 

‒ сприйняття інформації; 

‒ самостійного пізнання; 

‒ постановки цілі та вибору шляхів її досягнення; 

‒ аналізу і синтезу; 

‒ конкретизації та узагальнення; 

‒ порівняння і класифікації; 

‒ уміння абстрактно мислити; 

‒ висловлювати особисту логічно побудовану та аргументовану точку зору. 

До особистісно-інтелектуальних професійно-математичних компетенцій 

відносимо [167, с. 143]: 

‒ навички виділення головної ідеї фрагмента інформації професійного 

характеру; 

‒ розуміння основних концепцій, теорій та фактів, пов’язаних з 

професійною діяльністю; 

‒ здатності до формалізацій у предметній галузі; 

‒ здатності початкового оцінювання ступеню складності та ризиків 

стосовно виконання певного професійного проекту; 

‒ готовність до використання математичних методів та алгоритмів у 

дослідженні об’єктів професійної діяльності; 

‒ здатності до обгрунтування проектних рішень, перевірка їх коректності та 

ефективності; 
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‒ розуміння концепцій якості продуктів професійної діяльності щодо їх 

безпеки, надійності, зручності використання. 

Вважаємо, що особистісно-моральні загальнонаукові математичні 

компетенції полягають у формуванні способів діяльності та креативних якостей 

особистості, що характеризуються [167, с. 143]: 

‒ уважністю; 

‒ ініціативою; 

‒ цілеспрямованістю; 

‒ наполегливістю; 

‒ проявом вольових зусиль; 

‒ чесністю; 

‒ здатностями до розпізнавання нелогічних та неправдивих міркувань і 

тверджень та протидії їм; 

‒ здатностями до відчуття краси та естетичної насолоди від завершених, 

лаконічних і значущих математичних результатів. 

На нашу думку, особистісно-моральні професійно-математичні 

компетенції передбачають формування способів діяльності та креативних якостей 

майбутніх фахівців, що включають [167, с. 144]: 

‒ високу працездатність; 

‒ професійну чесність та вимогливість у виконання дорученої справи; 

‒ відповідальність за професійні дії; 

‒ здатність аргументовано відстоювати професійну позицію; 

‒ здатності до конструктивної критики та самокритики; 

‒ терпіння та наполегливість у перенесенні професійних невдач; 

‒ самоактуалізацію та прагнення до якісних професійних результатів. 

У процесі математичної підготовки майбутніх фахівців технічного профілю 

в умовах її фундаменталізації важливу роль відіграє рефлексивна діяльність тих, 

хто навчається. 
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Рефлексія (від лат. reflexio – звернення назад) передбачає звертання уваги 

суб’єкта на самого себе, свою свідомість, зокрема, на результати власної 

активності, а також її переосмислення. 

У сучасних психолого-педагогічних дослідженнях рефлексія розглядається 

як здатність спрямовувати свою діяльність на самопізнання, якість особистості, 

що забезпечує її саморух, механізм саморозвитку і творчого самовиразу 

особистості тощо [34; 53; 65; 102]. 

О. В. Колбіна визначає рефлексію при вивченні математики студентами 

технічних ВНЗ як емоційно переживаний вид розумової діяльності студентів, 

спрямований на аналіз, осмислення, усвідомлення і переосмислення процесів і 

результатів їх власної навчально-пізнавальної і квазі-професійної діяльності [65, 

с. 80]. Дослідниця уточнює сутнісні характеристики трьох видів рефлексії, що 

виокремлено у психології за часовою ознакою (ситуативну, ретроспективну і 

перспективну) стосовно активності майбутніх фахівців у навчальному процесі 

ВНЗ. На думку О. В. Колбіної, ситуативна рефлексія забезпечує самоконтроль дій 

тих, хто навчається, в актуальній ситуації та, зокрема, сприяє зосередженості в 

процесі опанування теоретичним і практичним матеріалом математичних 

дисциплін. Ретроспективна рефлексія полягає у здатності до аналізу вже 

виконаних дій, на основі якого можна зрозуміти причини успіхів і невдач тих, хто 

навчається і, у разі необхідності, переглянути окремі компоненти активності. 

Перспективна рефлексія являє собою роздуми про майбутню діяльність, її 

планування, зокрема в частині найбільш ефективних способів виконання, а також 

прогнозування можливих результатів [65, с. 80]. 

М. С. Головань вважає, що ціннісно-рефлексивний структурний компонент 

математичної компетентності має включати вміння визначати резерви свого 

розвитку засобами математичних дисциплін, прагнення до самоактуалізації, 

самоаналіз і самооцінку результатів своєї математичної діяльності [34, с. 38]. 

Як підсумок: рефлексивна діяльність майбутніх фахівців технічного 

профілю у ВНЗ в процесі вивчення математичних дисциплін безпосередньо 

сприяє їх глибокому, творчому застосуванню, формуванню креативного мислення 
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і загальному інтелектуальному розвитку тих, хто навчається. Отже, рефлексивна 

математична діяльність майбутніх фахівців є необхідною умовою 

фундаменталізації їх математичної підготовки у ВНЗ. 

Вважаємо, що рефлексивно-оцінювальні загальнонаукові математичні 

компетенції включають здатності до усвідомлення, осмислення, аналізу та 

коригування набутих когнітивно-креативних, операційно-технологічних, 

мотиваційно-креативних, особистісно-інтелектуальних та особистісно-моральних 

загальнонаукових математичних компетенцій із метою підвищення їх 

ефективності. 

На нашу думку, рефлексивно-оцінювальні професійно-математичні 

компетенції передбачають здатності до осмислення, усвідомлення та коригування 

набутих інших груп професійно-математичних компетенцій стосовно їх 

раціоналізації та підвищення ефективності. 

Відомо, що в загальних  вимогах до математичних складових професійної 

компетентності бакалаврів, магістрів і докторів філософії технічних 

спеціальностей існують відмінності принципового характеру. Нами відзначено, 

що бакалаври мають набути здатностей практичної орієнтації, магістри – 

дослідницької орієнтації, а доктори філософії – наукової орієнтації у використанні 

математичних методів (п. 2.2). 

Метою першого етапу математичної підготовки (на рівні виховання 

майбутніх фахівців-бакалаврів) вважаємо засвоєння сутності основних понять і 

властивостей об’єктів, що вивчаються, набуття здатностей до розв’язання 

типових, стандартних і окремих нестандартних математичних задач, що 

грунтуються на відомих фактах і прийомах, до аналізу математичної інформації 

навчального характеру, а також до побудови математичних моделей і розв’язання 

окремих прикладних та професійно орієнтованих задач. 

Ціллю другого етапу математичної підготовки (на рівні виховання 

майбутніх фахівців-магістрів) є узагальнення і доповнення матеріалу, вивченого в 

бакалавраті, опанування різними методами та прийомами доведення 

математичних тверджень, набуття здатностей до синтезу знань з різних розділів 
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математичних курсів, до розв’язання математичних і прикладних задач 

репродуктивного, продуктивного і креативного характеру, в тому числі – із 

застосуванням інноваційних комп’ютерних технологій. 

Метою третього етапу математичної підготовки (на рівні виховання 

майбутніх докторів філософії) вважаємо знання і розуміння загального змісту 

математичних теорій, які мають широке впровадження в розв’язання сучасних 

науково-технічних задач, набуття здатностей до формулювання математичних 

постановок досліджуваних науково-технічних задач, до побудови відповідних 

математичних моделей, вибору і використання необхідного математичного 

апарату для розв’язання сформульованих задач, до аналізу та інтерпретації 

одержаних результатів [167, с. 145-146]. 

Відповідно до розглянутої структури кластера математичних компетенцій, 

визначимо склад виокремлених груп компетенцій  на кожному з указаних трьох 

етапів математичної підготовки [167, с. 146-150]. 

1. На першому етапі сформовану математичну компетентність бакалаврів 

технічного профілю здебільшого визначає кластер загальнонаукових 

математичних компетенцій: 

– когнітивно-креативних , що, перш за все, включають знання і розуміння 

сутності математичних об’єктів, здатності до їх інтерпретації та розпізнавання, 

готовність до обгрунтування основних математичних тверджень, знання 

постановок і алгоритмів розв’язання типових і стандартних математичних задач, 

знання грунтовних підходів до розв’язання нестандартних задач; 

– операційно-технологічних, які припускають графічне та символічне 

представлення математичних даних, володіння «ручними» практичними 

навичками математичних перетворень та обчислень, уміння розв’язувати типові 

та стандартні математичні задачі, здатності розв’язувати окремі нестандартні 

математичні задачі, здатності застосування сучасних інформаційних технологій 

до розв’язання математичних задач; 
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– мотиваційно-креативних з переважним ініціативним опануванням 

відомими математичними результатами, а також пошуком  нових ідей та шляхів 

до їх отримання; 

– особистісно-інтелектуальних та особистісно-моральних, які, в першу 

чергу, передбачають уміння абстрактно і логічно мислити, висловлювати 

аргументовану точку зору, включають здатності до розуміння інформації, 

самостійного пізнання, сприяють формуванню чесності, уважності, ініціативи, 

цілеспрямованості, наполегливості; 

– рефлексивно-оцінювальних з акцентом на усвідомленні та осмисленні 

набутих загальнонаукових математичних компетенцій. 

Кластер професійно-математичних компетенцій у межах першого етапу 

математичної підготовки містить: 

– когнітивно-креативні та операційно-технологічні компетенції, які 

відображають знання, розуміння сутності, вміння формулювати математичні 

постановки відомих прикладних та професійно-орієнтованих задач та застосувати 

до їх розв’язання аналітичні й чисельні математичні методи і алгоритми, а також 

сучасні комп’ютерні технології; 

– мотиваційно-креативні компетенції, що передбачають ініціативну участь 

у формулюванні вказаних постановок задач та опануванні аналітичними, 

чисельними та комп’ютерними  методами їх розв’язання; 

– особистісно-інтелектуальні та особистісно-моральні компетенції, які, в 

першу чергу, передбачають навички виділення головної ідеї фрагмента інформації 

професійного характеру, початкові здатності до формалізацій у предметній галузі, 

сприяють формуванню професійної чесності, відповідальності за професійні дії, 

високої працездатності; 

– рефлексивно-оцінювальні компетенції з акцентом на усвідомленні та 

осмисленні набутих професійно-математичних компетенцій. 

2.  На другому етапі внесок кластерів загальнонаукових математичних 

компетенцій та професійно-математичних компетенцій у формування 

математичної компетентності магістрів технічного профілю є рівноправним. За 



216 
 

результатами порівняння груп кластера математичних компетенцій першого і 

другого етапів підготовки відзначимо основні, найбільш істотні модифікації 

компетенцій на другому етапі. 

Когнітивно-креативні компетенції 

– включають розвинений доказовий компонент (володіння як формально-

логічним, так і інтуїтивно-евристичним підходами до обгрунтування відомих і 

встановлення невідомих властивостей математичних об’єктів); 

– передбачають опанування методами математичної та прикладної 

статистики; 

– припускають достатній рівень володіння аспектами класичних і 

прикладних математичних дисциплін (який забезпечує вибір необхідного 

математичного інструментарію для розв’язання математичних і прикладних задач 

продуктивного характеру, а також являє собою підгрунтя математичного апарату 

спеціальних курсів профільної підготовки). 

Операційно-технологічні компетенції включають здатності до: 

– розв’язання математичних, прикладних і професійно-орієнтованих задач 

креативного характеру, які потребують елементи дослідження і творчості у виборі 

математичного інструментарію; 

– математичного моделювання окремих прикладних і професійно 

орієнтованих задач; 

– планування та проведення експериментів з метою підтвердження 

результатів дослідження; 

– оцінки результатів розв’язання математичних, прикладних і професійно-

орієнтованих задач за підсумками їх аналізу; 

– застосування інноваційних комп’ютерних технологій у заходах 

операційно-технологічного аспекту. 

Мотиваційно-креативні компетенції полягають в ініціативному: 

– прямуванні до формулювання і доказу нових математичних положень; 

– опануванні ідеями і методами математичного моделювання із 

застосуванням інноваційних комп’ютерних технологій. 
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Особистісно-інтелектуальні та особистісно-моральні компетенції 

відображають здатності до: 

– відчуття краси та естетичної насолоди від завершених і значущих 

математичних результатів; 

– постановки цілі та вибору шляхів її досягнення; 

– обгрунтування проектних рішень, оцінювання ступеню складності та 

ризиків стосовно їх виконання; 

– розуміння основних концепцій, теорій та фактів, пов’язаних з 

професійною діяльністю, у тому числі – концепції її якості; 

– конструктивної критики та самокритики; 

– самоактуалізації та прагнення до якісних професійних результатів. 

Рефлексивно-оцінювальні компетенції включають здатності до аналізу та 

коригування набутих загальнонаукових математичних компетенцій та 

професійно-математичних компетенцій. 

3. На третьому етапі формування математичної компетентності майбутніх 

докторів філософії технічного профілю переважно визначає кластер професійно-

математичних компетенцій. 

Когнітивно-креативні компетенції включають знання: 

– строгих формально-логічних означень математичних понять та їх сенс; 

– формулювань, сутності й доведень справедливості математичних 

тверджень; 

– загального змісту математичних теорій, які мають широке впровадження 

в розв’язання сучасних технічних задач; 

– статистичної методології в прикладних задачах; 

– сутності та меж використання математичного апарата, що застосовується 

при розв’язанні задач дослідження. 

Операційно-технологічні компетенції відображають здатності до: 

– використання сучасних технологій збору інформації, обробки та 

інтерпретації емпіричних даних; 
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– побудови математичних моделей та формулювання математичних 

постановок технічних задач, що досліджуються; 

– розв’язання поставлених математичних задач із застосуванням сучасних 

чисельних методів та інноваційних комп’ютерних технологій. 

Мотиваційно-креативні компетенції полягають в ініціативному: 

– опануванні сучасними математичними методами дослідження технічних 

проблем; 

– формуванні готовності до самостійної постановки і розв’язання задач, що 

виникають в ході науково-дослідницької діяльності; 

– поглибленні фундаментальної та прикладної математичної підготовки з 

метою формування здатностей до перспективних науково-технічних досліджень, 

професійного самовдосконалення. 

Особистісно-інтелектуальні та особистісно-моральні компетенції 

відображають: 

– розвинене креативне, інноваційне мислення науковця; 

– сформовану наукову чесність, допитливість, наполегливість, 

працездатність, професійну дисциплінованість. 

Рефлексивно-оцінювальні компетенції припускають здатності до: 

– аналізу адекватності побудованих математичних моделей технічних 

задач, що досліджуються; 

– коригування сформульованих постановок технічних задач; 

– проектування власної діяльності щодо вибору та використання 

необхідного математичного інструментарію для розв’язання поставлених задач; 

– контролювання проміжкових результатів розв’язання математичних задач 

за обраними алгоритмами; 

– прогнозування результатів наукового дослідження; 

– аналізу знайдених помилок та планування шляхів їх виправлення; 

– оцінювання кінцевого результату наукового дослідження стосовно 

відповідності до прогнозованого результату, раціональності шляху дослідження 

та витрачених зусиль. 
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Таким чином, з викладеної загальної характеристики фундаменталізації 

багатоступеневої математичної підготовки майбутніх фахівців технічного 

профілю виходять наступні основоположні принципи математичної підготовки: 

– цілісності; 

– спадкоємності; 

– генералізації математичних знань; 

– професійної спрямованості; 

– гуманітаризації; 

а також її ключові функції: 

– предметна; 

– світоглядна; 

– морально-виховна; 

– естетична; 

– професійного застосування математичних знань; 

– формування креативного мислення; 

– загального інтелектуального розвитку особистості. 

Отже, теоретичне і методичне підґрунтя багатоступеневої математичної 

підготовки майбутніх фахівців, зокрема базової математичної підготовки в умовах 

фундаменталізації, має відповідати цим принципам та забезпечувати виконання 

зазначених функцій. 
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Висновки до розділу 2 

 

1. Наведено огляд точок зору видатних вчених-математиків минулого і 

сучасності у підтвердження єдності «чистої» та прикладної математики як двох 

частин цілісної математики. Підкреслено значення математичної підготовки 

майбутніх фахівців у ВНЗ як основи їх професійної технічної підготовки, у 

зв’язку з універсальною роллю математики в моделюванні та вивченні процесів і 

явищ різної природи, а також впливом математики на загальний інтелектуальний 

розвиток особистості. 

2. Проаналізовано переваги і недоліки трактування відомих математиків-

педагогів щодо сутності фундаменталізації математичної підготовки у ВНЗ. 

Представлено авторський підхід до фундаменталізації математичної підготовки 

майбутніх фахівців у ВНЗ у єдиному процесі фундаменталізації їх професійної 

технічної підготовки. Підкреслено, що процес генералізації математичних знань 

має інтегрувати заходи, що відбуваються за вимогами профільної складової, а 

також безпосередньо ініціюються загальноосвітньою складовою. Обговорено 

широкий спектр питань стосовно змістового наповнення математичних дисциплін 

аспектами прикладного характеру.  

3. За результатами аналізу досліджень учених стосовно поняття творчості і 

концепту креативності (як його основи), підтримано тенденцію сучасного етапу 

розвідок, що полягає в об’єднанні інтелектуального та особистісного аспектів 

проблеми. Наведено авторське узагальнене означення креативності. 

Креативність розуміємо як інтелектуально-особистісну якість індивіда, 

що виражається у здатності до генерування нових, оригінальних ідей, 

ініціативного знаходження нетрадиційних способів вирішення проблем, 

обумовленого відповідною внутрішньою пізнавальною мотивацією. 

4. Підкреслено провідну роль класичної математики у формуванні та 

вдосконаленні креативного мислення майбутніх фахівців технічного профілю.  

Наголошено, що процес вивчення математики ініціює розвиток моральних рис 

особистості: пізнавальної активності і самостійності, здатності до 
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аргументованого відстоювання поглядів і переконань, дисципліни, вольових 

якостей, сприяє підвищенню загального естетичного рівня особистості. 

5. Обґрунтовано авторське означення фундаменталізації математичної 

підготовки майбутніх фахівців технічного профілю у ВНЗ як інтегрованого 

процесу генералізації математичних знань, набуття здатностей їх творчого 

професійного застосування, формування креативного мислення, а також 

загального інтелектуального і морального розвитку особистості. 

6. Зазначено, що у другій половині ХХ століття головною конструкцією для 

реформ освіти у всіх країнах світу оголошено неперервну освіту. Виокремлено 

найбільш вагомі тлумачення провідними дослідниками проблеми концепту 

«неперервна освіта» та виділено головні системоутворювальні чинники 

неперервної освіти (цілісність і спадкоємність). Підкреслено актуальність 

проблеми побудови національної багатоступеневої вищої (вищої технічної) освіти 

на основі принципу неперервності та на засадах фундаменталізації, зокрема – 

створення ідеології багатоступеневої математичної підготовки майбутніх фахівців 

технічного профілю в трьох освітніх циклах. 

7. Розкрито зміст дублінських дескрипторів щодо результатів 

багатоступеневої математичної підготовки майбутніх фахівців технічного профілю 

в умовах її фундаменталізації, в межах кожного з трьох циклів вищої освіти. 

8. Визначено базову і спеціальну різновиди математичної підготовки 

майбутніх фахівців технічного профілю, що здійснюється, відповідно, на рівні 

загальноосвітньої та профільної складових професійної технічної підготовки. 

Наведено авторські означення цілісності й спадкоємності базової математичної 

підготовки, а також сукупності базової та спеціальної різновидів математичної 

підготовки майбутніх фахівців у ВНЗ. 

9. Розглянуто сутність спадкоємного здійснення базової математичної 

підготовки в трьох циклах вищої освіти, а також базової та спеціальної різновидів 

математичної підготовки в кожному з трьох освітніх циклів.  
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Наведено авторські трактування математичної компетенції, професійно-

математичної компетенції в контексті введеного загального означення 

компетенції.  

10.  Запропоновано визначення складових процесу формування 

математичної компетентності майбутніх науково-педагогічних кадрів у системі 

багатоступеневої професійної технічної підготовки бакалаврів, магістрів і 

докторів філософії кластером математичних компетенцій (загальнонаукових та 

професійно-математичних). Наведено авторське означення загальнонаукових 

математичних компетенцій. 

11. Представлено структуру кластеру математичних компетенцій, що 

формується в процесі фундаменталізації двох різновидів математичної підготовки 

майбутніх науково-педагогічних кадрів та включає групи: когнітивно-креативних, 

операційно-технологічних, мотиваційно-креативних, особистісно-

інтелектуальних, особистісно-моральних, рефлексивно-оцінювальних 

компетенцій. Наведено означення щодо сутності кожної з груп математичних 

компетенцій кластеру, перелік загальнонаукових та професійно-математичних 

компетенцій кожної групи. 

У кожному з трьох освітніх циклів представлено характеристику процесу 

формування математичної компетентності майбутніх фахівців технічного 

профілю, відповідно до визначеного складу груп математичних компетенцій у 

структурі пропонованого кластеру. 

12. Виокремлено основоположні принципи фундаменталізації 

багатоступеневої математичної підготовки майбутніх фахівців технічного 

профілю: цілісності, спадкоємності, генералізації математичних знань, 

професійної спрямованості, гуманітаризації та їхні структурні компоненти.  

Основні положення розділу висвітлено в роботах автора [155; 156; 157; 158; 

159; 160; 161; 162; 163; 164; 165; 166; 167; 168]. 
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РОЗДІЛ 3 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФУНДАМЕНТАЛІЗАЦІЇ 

БАГАТОСТУПЕНЕВОЇ БАЗОВОЇ МАТЕМАТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 

МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ТЕХНІЧНОГО ПРОФІЛЮ 

Дослідимо фундаменталізацію багатоступеневої базової математичної 

підготовки як частини загальноосвітньої складової професійної технічної 

підготовки майбутніх фахівців. 

3.1.  Загальні вимоги до змісту багатоступеневої базової математичної 

підготовки майбутніх фахівців в умовах її фундаменталізації 

У даній роботі фундаменталізацію професійної технічної підготовки 

визначено як двоетапний інтегрований процес, що ініціюється її профільною 

складовою. На першому етапі процесу визначаються, а на другому етапі 

формуються фундаментальні основи змісту його складових (п. 1.3). 

Фундаментальна основа змісту базової математичної підготовки (за структурою 

фундаментальної основи змісту загальноосвітньої складової, рис. 1.3.4) включає: 

фундаментальні математичні знання, способи діяльності, духовні цінності, 

особистісні якості майбутніх фахівців (рис. 3.1.1). 

Представлений у п. 2.4 аналіз кластеру математичних компетенцій, 

здобутих у межах багатоступеневої базової математичної підготовки майбутніх 

фахівців технічного профілю, наведена загальна характеристика їх математичної 

компетентності, що відповідає кожному з трьох етапів багатоступеневої  

математичної підготовки, сформульовані основоположні принципи та ключові 

функції математичної підготовки визначають загальні вимоги до її змісту. 

Розглянемо формування компонента фундаментальних математичних знань. 

Фундаменталізація базової математичної підготовки майбутніх фахівців як 

підґрунтя їх професійної технічної підготовки є процесом генералізації 

математичних знань. Цей процес полягає у виокремленні, за зовнішніми вимогами 

профільної складової, стержневої основи класичних і прикладних математичних  
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Рис. 3.1.1. Структура фундаментальної основи змісту базової математичної підготовки 
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дисциплін, що є фундаментом сьогоденної та перспективної професійної   

підготовки  майбутніх фахівців. Крім того,  процес генералізації математичних 

знань є засобом вирішення сучасних внутрішніх проблем базової математичної 

підготовки (п. 2.1). Обидві частини єдиного процесу генералізації математичних 

знань, який за суттю являє собою впровадження в базову математичну підготовку 

відповідного принципу, знаходяться в діалектичному взаємозв’язку. Дійсно, 

вимоги профільної складової стосовно виокремлення стержневої основи 

класичних і прикладних математичних дисциплін викликають потребу у 

вирішенні певних дидактичних проблем на загальноосвітньому рівні. Ці проблеми 

пов’язані з необхідністю здійснення відповідного акцентування в загальному 

викладі математичних дисциплін, за умови збереження його повноти і цілісності. 

Вказане акцентування полягає у виділенні ключових розділів математичних 

курсів, які, з точки зору фахової підготовки, потребують докладного і 

поглибленого викладу, роз’яснення їх значення для розв’язання ґрунтовних 

прикладних та професійно-орієнтованих задач, включення математичних 

постановок та алгоритмів розв’язання вказаних задач, у тому числі – із 

застосуванням інноваційних комп’ютерних технологій. 

В свою чергу, реалізація принципу генералізації знань в базовій 

математичній підготовці майбутніх фахівців за безпосередньою ініціативою 

загальноосвітньої складової обумовлена необхідністю вирішення її внутрішніх 

дидактичних проблем. Ця реалізація полягає у виокремленні фундаментальних, в 

ідейному відношенні, аспектів базової математичної підготовки з докладним 

розглядом відповідних ключових математичних понять і тверджень, 

першочергових стосовно потреб в аудиторному обговоренні. Зазначений розгляд 

припускає надання основним поняттям строгих формально-логічних означень з 

одночасним наочним роз’ясненням їх суті, доведенням справедливості 

ґрунтовних тверджень, а також формування основоположних вмінь щодо 

операційно-технологічного аспекту базової математичної підготовки.  
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Таким чином, ініціативне введення принципу генералізації знань в базову 

математичну підготовку обумовлено дидактичною доцільністю. Створювана 

стержнева основа класичних і прикладних математичних дисциплін як фундамент 

базової математичної підготовки покликана зіграти вирішальну роль у якісному 

засвоєнні всього матеріалу та набутті необхідних здатностей. Вказані здатності 

стосуються подальшого поглиблення математичної підготовки (включаючи 

самоосвіту), а також самовдосконалення і самореалізації у профільній підготовці 

майбутніх фахівців та їх професійній діяльності. Зауважимо, що підсумки 

вирішення внутрішніх дидактичних проблем базової математичної підготовки 

мають бути врахованими при впровадженні принципу генералізації знань за 

вимогами профільної складової і, отже, впливають на його здійснення [93,  

с. 152-153]. 

Результатом введення в базову математичну підготовку принципу 

генералізації знань (за зовнішніми та внутрішніми вимогами) є визначення 

фундаментальних математичних знань як компонента фундаментальної основи 

змісту базової математичної підготовки. Фундаментальні математичні знання, за 

смислом поняття генералізації (п. 1.3), відносяться до інваріантної частини 

базової математичної підготовки за певним фахом. Фундаментальні математичні 

знання, синтезовані в результаті здійснення процесу генералізації за ініціативою 

різних профільних складових професійної підготовки можуть мати деякі 

відмінності в змісті та структурі. Спільні елементи відповідних компонентів 

фундаментальних математичних знань входять до інваріантної частини всієї 

базової математичної підготовки. 

Розглядаючи в цілому базову математичну підготовку майбутніх фахівців 

технічного профілю у ВНЗ в процесі її фундаменталізації, вслід за А. Б. Ольневою 

[58], вважаємо, що ця підготовка має включати дві частини: інваріантну і 

варіативну. Як відмічено, інваріантна складова є незмінною частиною змісту 

базової математичної підготовки майбутніх фахівців різних технічних 

спеціальностей.  
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Під варіативністю взагалі розуміють здатність утворювати або мати варіації, 

а також видозміни другорядних елементів, частин чого-небудь при одночасному 

збереженні того, що є основою [58, с. 100]. Розглядаючи варіативність як 

можливість вибору з усього спектру освітніх перспектив, Б. С. Гершунський 

пристає на думку про необхідність функціювання варіативної освіти як 

неповторної освітньої траєкторії для кожного, хто навчається. Стосовно 

математичної освіти (математичної підготовки) це означає можливість введення 

саме того математичного апарату, в якому є потреба в обраній спеціальності (тій, 

що розглядається) [58, с. 108]. 

Потреби конкретної спеціальності в частині математичного апарату 

формулюються у вимогах до навчального матеріалу. Ці вимоги мають сприяти 

найкращому сполученню базової та спеціальної математичної підготовки 

майбутніх фахівців технічного профілю. Тому варіативну складову базової 

математичної підготовки розглядаємо як динамічну частину її змісту, спрямовану 

на професіоналізацію майбутніх фахівців за обраною спеціальністю. 

Ті елементи варіативної складової, що витримують випробування часом, в 

результаті якого з’являється доказаною їх необхідність, стають елементами 

інваріантної складової. Таким чином, інваріантна складова змісту математичної 

підготовки, перебуваючи незмінною протягом тривалого проміжку, з плином часу 

все ж зазнає змін. Ці зміни пов’язані з включенням до змісту інваріантної 

складової тієї частини варіативної складової, що стає загальнозначущою для 

більшості технічних спеціальностей. Отже, розвиток варіативної складової 

математичної підготовки є важливим не тільки для навчання майбутніх фахівців 

конкретної спеціальності, але й для збагачення і поповнення інваріантної 

складової всієї базової математичної підготовки майбутніх фахівців технічного 

профілю. 

У нашій роботі [88, с.136] сформульовано наступні загальні характеристики 

щодо сутності інваріантної та варіативної складових базової математичної 

підготовки майбутніх фахівців технічного профілю: 
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1.  Інваріантна складова математичної підготовки являє собою ту частину її 

змісту, що має наукову та методичну значущість для фахівців будь-яких 

технічних спеціальностей. 

2.  Інваріантна складова математичної підготовки характеризується 

внутрішньо-предметною цілісністю (має необхідну повноту та є підпорядкованою 

внутрішній логиці самої математики). 

3.  Обсяг і глибина викладу класичних і прикладних математичних курсів 

інваріантної складової відповідають навчальним цілям спеціальних дисциплін, їх 

методологічній та професійній значущості і, отже, перспективам застосування 

набутих знань у професійній діяльності, включаючи самоосвіту. 

4.  Зміст варіативної складової математичної підготовки має забезпечувати 

знання основних понять, створення запасу математичних моделей, методів і 

алгоритмів, формування відповідних способів діяльності, необхідних для 

загальнотехнічної і профільної підготовки, а також подальшого ефективного 

здійснення професійних функцій. 

5.  Зміст інваріантної та варіативної складових математичної підготовки має 

бути сформованим з урахуванням психологічних особливостей студентів 

технічного ВНЗ та їх мотиваційних установок, що впливають на  успішність 

підготовки. 

Зауважимо, що структура фундаментальної основи змісту базової 

математичної підготовки майбутніх фахівців конкретної спеціальності може 

включати, поряд з інваріантною частиною базової математичної підготовки, ті 

елементи її варіативної складової, які є основоположними для даного фаху. 

Дослідимо наповнення інваріантної і варіативної складових 

багатоступеневої базової математичної підготовки майбутніх фахівців технічного 

профілю в трьох циклах вищої освіти. Базова математична підготовка 

розглядається як єдиний (цілісний) елемент структури професійної технічної 

підготовки. Цілісність базової математичної підготовки припускає формування 

загальної сукупності взаємопов’язаних складових змісту класичних і прикладних 

математичних дисциплін. Спадкоємність базової математичної підготовки за 
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трьома освітніми циклами передбачає такий зв’язок між відповідними етапами 

підготовки, що, зокрема, забезпечує збереження певних частин змісту вказаних 

дисциплін (п. 2.2). 

Зміст класичної частини інваріантної складової базової математичної 

підготовки майбутніх фахівців технічного профілю у першому циклі вищої освіти 

традиційно включає наступні розділи [6; 9; 33; 82]: 

–  «Елементи лінійної алгебри»; 

– «Елементи векторної алгебри»; 

– «Елементи аналітичної геометрії»; 

– «Вступ до математичного аналізу»; 

– «Диференціальне числення функцій однієї змінної»; 

– «Функції багатьох змінних»; 

– «Інтегральне числення функцій однієї змінної»; 

– «Звичайні диференціальні рівняння»; 

– «Інтегральне числення функцій багатьох змінних»; 

– «Теорія рядів»; 

– «Теорія ймовірностей»; «Елементи математичної статистики». 

Характерними особливостями класичного математичного курсу, що 

викладається в перших чотирьох семестрах бакалаврату, є надзвичайна 

насиченість поняттями, ідеями і методами, взаємопроникнення та взаємозв’язок 

матеріалу зазначених розділів [32; 55; 60; 63]. Тому в першому освітньому циклі 

сформовану математичну компетентність бакалаврів технічного профілю 

переважно визначає кластер загальнонаукових математичних компетенцій. Ці 

компетенції, в першу чергу, включають знання і розуміння суті математичних 

об’єктів, здатності до їх інтерпретації та розпізнавання (п. 2.4). Отже, зміст 

класичної базової математичної підготовки першого етапу, крім строгого, 

формально-логічного викладу матеріалу, в значній мірі, має відображати 

смисловий розбір основоположних математичних понять і фактів. Слід приділити 

першочергову увагу теоріям, які мають високий рівень узагальнення і абстракції. 

До таких теорій відноситься, перш за все, теорія границь як фундамент всієї 
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класичної математичної підготовки (частина розділу «Вступ до математичного 

аналізу»), теорія рядів, у зв’язку з незвичайністю самого об’єкта вивчення – суми 

нескінченної кількості доданків, теорія функцій багатьох змінних тощо. 

Вивчення кожної з наступних тем класичного курсу «Похідна та 

диференціал», «Визначений інтеграл», «Звичайні диференціальні рівняння», 

«Кратні інтеграли», «Криволінійні інтеграли» слід обов’язково розпочинати з 

відомих практичних задач, які приводять до відповідного математичного об’єкту. 

Зневага обов’язковістю такого підходу до викладу дисципліни має наслідком 

зменшення її смислової цінності, а також зниження мотивації майбутніх 

бакалаврів технічного профілю до подальшого вивчення абстрактних 

математичних понять [87, с. 304]. 

З множини постановок практичних задач, що обумовлюють введення в 

розгляд нових математичних об’єктів та побудову відповідних теорій, доцільно 

виокремити ті постановки, які мають історичне значення. Взагалі включення до 

інваріантної складової базової математичної підготовки першого освітнього 

циклу історико-наукового аспекту сприяє зрозумінню смислу ґрунтовних 

математичних понять і тверджень. Адже значення цього аспекту є набагато 

важливішим, ніж роль звичайної історичної довідки.  

Услід за А. Б. Ольневою, вважаємо, що відображення історичного 

зародження, становлення й розвитку наукового знання в логиці боротьби ідей 

виокремлює зміст і суть цього знання [58, с. 150]. Наприклад, у вступі до 

вивчення розділу «Інтегральне числення функцій однієї змінної» корисно  

повідомити, що інтегральне числення історично розвивалося незалежно від 

вчення про диференціювання. Тільки в кінці XVII століття, коли обидва напрями 

вже одержали значний розвиток, був встановлений глибокий зв’язок, що існував 

між ними: їх основні проблеми виявилися двома взаємно-оберненими задачами 

аналізу нескінченно малих. Поняття визначеного інтеграла виникло та поступово 

зміцнилося в своєму значенні, коли низка задач геометрії та механіки привела до 

необхідності проводити над функціями одну й ту саму операцію – знаходження 

границі певного виду суми. Той же процес сумування застосовується в 
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інтегральному численні функцій багатьох змінних. Тому теорія кратних 

(подвійних, потрійних) інтегралів, громіздка з формального боку, в принциповому 

відношенні не містить практично нічого нового, в порівнянні з теорією 

визначеного інтеграла. Загальна ідея побудови інтегральної суми та знаходження 

її границі розповсюджується на означення криволінійних, поверхневих і, навіть, 

більш загальних та абстрактних інтегралів [76, с. 156-157; 92, с. 421]. 

Вважаємо, що класична частина інваріантної складової базової 

математичної підготовки на рівні бакалаврату має обов’язково включати 

обґрунтування, як мінімум, тих основоположних тверджень, які демонструють 

спадкоємність математичних понять. Одночасно класичний математичний курс 

має відображати застосовність математичних методів, що викладаються, аналіз їх 

переваг і недоліків [87, с. 304]. 

Формально-логічний виклад математичного матеріалу (формулювання 

означень математичних об’єктів, їх основних властивостей і відношень, 

доведення математичних тверджень та запис відповідних алгоритмів, які є 

наслідками цих тверджень) потребує обов’язкового включення в зміст курсу 

знаково-символічного аспекту, що виконує роль словника формальної 

математичної мови. Її властивості і правила (синтаксис), а також змістове 

означення математичних об’єктів  (семантика) задаються природньою мовою. Як 

підкреслює В. П. Сигорський, у формально-логічному викладі математичного 

матеріалу використовують сполуку природньої і формальної мови, які взаємно 

доповнюють одна одну [68, с. 12].  

Операційно-технологічний аспект класичної базової математичної 

підготовки в першому освітньому циклі включає оволодіння «ручними» 

практичними навичками математичних перетворень і обчислень, набуття вмінь у 

розв’язанні типових та стандартних математичних задач. Заходи 

фундаменталізації припускають переогляд змісту цих вмінь та зниження рівню 

складності щодо окремих навичок. Адже низка питань, які стали «анахронізмами» 

в умовах широкої комп’ютеризації, може бути безболісно виключеною з 

вивчення, або розглядатися обзорно, на рівні уявлень. Наприклад, немає сенсу в 
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формуванні навичок у майбутніх фахівців щодо наближених обчислень вручну 

визначених інтегралів. Можна дещо ослабити вимоги до складності задач на 

геометричні застосування подвійних і потрійних інтегралів тощо. 

Представляється, що в першому освітньому циклі майбутні фахівці мають 

одержати основоположні знання з усіх розділів класичного курсу математики, які 

забезпечують набуття твердих навичок у розв’язання типових і стандартних 

математичних задач, а також здатностей до розв’язання окремих нестандартних 

математичних задач, нескладних прикладних та професійно-орієнтованих задач. 

Услід за А. С. Гребьонкіною, вважаємо доцільним підкреслити, що в 

першому освітньому циклі доцільно обмежити ступінь складності прикладних та 

професійно-орієнтованих задач, у зв’язку з недостатньо високим рівнем загальної 

фундаментальної підготовки студентів молодших курсів [24, с. 86]. Отже, 

впровадження принципу професійної спрямованості в інваріантну складову 

математичної підготовки майбутніх бакалаврів має полягати в демонстрації 

застосування основних математичних методів до розв’язання окремих 

прикладних та професійно-орієнтованих задач на нескладному, понятійному 

рівні. Головною метою вказаної демонстрації є формування мотиваційних 

установок майбутніх фахівців стосовно опанування конкретних математичних 

знань і здатностей. 

Варіативна складова класичної базової математичної підготовки першого 

освітнього циклу має відображати поглиблений виклад професійно значущих 

розділів інваріантної складової підготовки, а також вивчення додаткових розділів 

класичного математичного курсу за вимогами профільної складової. Такими 

розділами можуть бути: основні рівняння математичної фізики; теорія поля; 

елементи теорії функцій комплексної змінної; елементи операційного числення; 

основи теорії випадкових процесів тощо. 

Матеріал вказаних розділів так само, як і зміст інваріантної складової 

базової математичної підготовки, має скласти основу спеціальної математичної 

підготовки профільної складової. Прикладні та професійно-орієнтовані задачі за 
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змістом додаткових розділів варіативної складової переважно розглядаються в 

межах спеціальної математичної підготовки. 

Зауважимо, що у зв’язку із спадкоємним продовження класичної 

математичної підготовки в магістратурі, окремі теми інваріантної та варіативної 

складових бакалаврату, найбільш складні в засвоєнні та ті, що не являють собою 

основу всієї класичної математичної підготовки за даним фахом, у першому 

освітньому циклі можуть вивчатися оглядово, на рівні уявлень [38, с. 454; 59,                  

с. 569]. До вказаних тем відносяться, наприклад, наступні теми інваріантної 

складової: 

– «Поверхневі інтеграли» (розділ «Інтегральне числення функцій багатьох 

змінних»); 

– «Теорія оцінок і перевірки гіпотез» (розділ «Елементи математичної 

статистики»); 

а також теми варіативної складової, передбачені відповідною профільною 

підготовкою: 

– «Скалярні поля», «Векторні поля» (розділ «Теорія поля»); 

– «Ряди Фурьє» (розділ «Теорія рядів»); 

– «Конформні відображення» (розділ «Елементи теорії функцій 

комплексної змінної») тощо. 

У другому освітньому циклі інваріантна складова класичної базової 

математичної підготовки майбутніх магістрів технічного профілю пропонується 

складеною з двох частин. У першій частині вважаємо необхідним здійснення 

огляду ключових розділів загального курсу вищої математики, викладеного в 

бакалавраті, з позицій смислового змісту основних положень і фактів, їх значення 

та «участі» в структурі курсу, доведення основоположних тверджень. До 

ключових розділів загального курсу, в першу чергу, відносимо теорію границь, 

диференціальне та інтегральне числення [93, с. 158-159]. 

Підкреслимо, що в першому освітньому циклі, з метою зниження ступеня 

узагальнення і абстракції, виклад теорії границь пропонується обмеженим, в 

основному, якісними означеннями границі послідовності, границі функції в точці 
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та на нескінченності. Вважаємо доцільним у магістратурі повторювальний виклад 

вказаного розділу доповнити строгими означеннями границь на мові «ℰ-δ». Це 

сприятиме підвищенню математичної культури, поглибленню загального 

розуміння мови і символіки математики. 

При повторенні розділу «Диференціальне числення функцій однієї змінної» 

слід враховувати, що теоретична підготовка майбутніх фахівців за вказаним 

матеріалом потребує посилення. Адже навіть кращі студенти, які вступили до 

магістратури, переважно володіють технічними аспектами розділу. У зв’язку з 

видатною роллю похідної в математиці та її застосуваннях, перш за все, доцільно 

підкреслити головне за суттю: похідна дає локальну характеристику явища, що 

досліджується, в найбільш важливому відношенні – кількісно оцінює  

варіабельність однієї з двох зв’язаних між собою змінних величин при зміні іншої 

[76, с. 122]. 

Наступне основне поняття вчення про диференціювання – поняття 

диференціалу студентам бакалаврату часто вводиться формально: як добуток 

похідної функції в точці і приросту незалежної змінної. Такий підхід не дозволяє 

продемонструвати те величезне значення, яке має поняття диференціалу для 

класичної математики та її застосувань. У той же час, одержаний з означення 

похідної вираз для приросту функції у вигляді суми двох доданків, один з яких, 

що лінійно залежить від приросту незалежної змінної, за означенням, є 

диференціалом, дозволяє усвідомити дві важливі властивості диференціалу: 

– диференціал є лінійною функцією від приросту аргументу; 

– диференціал відрізняється від приросту функції на нескінченно малу 

величину вищого порядку, ніж приріст аргументу.  

Важливою властивістю диференціала є його інваріантність щодо будь-якої 

заміни незалежної змінної. Є доцільним нагадати, що властивість інваріантності 

диференціала лежить в основі доведення формули заміни змінної в 

невизначеному інтегралі [92, с. 420-421 ]. 
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Запропонований у магістратурі огляд ключових розділів курсу вищої 

математики, викладених у бакалавраті, вважаємо важливим супроводити стислим 

повторенням типових прикладів. 

У зміст другої частини інваріантної складової класичної базової 

математичної підготовки в магістратурі вважаємо необхідним включити 

поглиблений виклад тих тем загального курсу вищої математики, що були 

розглянуті в межах відповідної складової бакалаврату лише на рівні понять та 

уявлень. Заслуговує на увагу розділ «Елементи гармонійного аналізу». 

Важливість вивчення тем розділу «Ряди Фур’є», «Інтеграл Фур’є» є обумовленою 

широким колом їх технічних застосувань. Тригонометричні ряди Фур’є корисні 

всюди, де мають місце періодичні процеси, зокрема, при дослідженнях 

коливальних систем, а також систем автоматичного регулювання. Отже, цю тему 

введено для поглибленого викладу в магістратурі з метою більш детального 

розгляду та ознайомлення з ідеями практичного гармонійного аналізу. 

Якщо розклад функції у ряд Фур’є уявляє суму «гармонійних коливань», 

частоти яких утворюють дискретну послідовність, то у представленні функції 

інтегралом Фур’є ці частоти заповнюють неперервно піввісь. Говорять, що 

інтеграл Фур’є має неперервний спектр. Спектральний аналіз, що ґрунтується на 

перетворенні Фур’є, виявляється корисним у багатьох сферах: радіотехніці, 

системах діагностування технічного стану приладів різного призначення, тощо. 

Інваріантна складова класичної математичної підготовки другого освітнього 

циклу покликана підвищити якість підготовки майбутніх магістрів у «широкому 

профілі». З цією метою до її змісту можуть бути включені окремі теми 

варіативної складової першого освітнього циклу підготовки, що застосовуються в 

навчанні фахівців певної кількості технічних спеціальностей. Для забезпечення 

сполучення базової класичної математичної підготовки з подальшою спеціальною 

математичною підготовкою (що здійснюється на рівні профільної складової), 

пропонуємо певний обсяг другої частини інваріантної складової відвести розбору 

прикладних та професійно-орієнтованих задач за матеріалом усього загального 

класичного курсу [39; 46; 47; 69; 74; 83; 84; 93, с. 160-161; 94]. 
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Відзначимо, що серед конкретних форм професійної діяльності фахівців 

технічного профілю центральне місце займають процеси обробки даних та 

прийняття рішень. Насправді, в умовах виробництва такими даними є відомості 

про хід технологічних процесів, результати контролю продукції, що випускається. 

На основі аналізу цих даних приймають рішення, спрямовані на удосконалення 

технологій, підвищення якості продукції.  У зв’язку зі складністю сучасної 

техніки і технологій, різноманіттям зовнішніх і внутрішніх факторів, що 

впливають на виробничі процеси, в зазначеному аналізі даних надзвичайну роль 

відіграють статистичні методі. Ці методі необхідні при вирішенні проблем 

удосконалення і конструювання різного роду приладів і механізмів, зокрема, у 

розрахунках загального рівня їх похибок, при вибірковому аналізі і контролі 

технологічних процесів, науковій обробці результатів експерименту, оцінці та 

виявленню взаємозв’язків [30, с. 3, 6]. Отже, в інваріантну частину класичної 

математичної підготовки магістратури пропонується включення курсу 

«Математична статистика» з відповідними технічними застосуваннями. Цей курс 

представляється спадкоємним продовженням розділу «Елементи математичної 

статистики» бакалаврату і другим етапом єдиного процесу багатоступеневої 

ймовірнісно-статистичної підготовки майбутніх фахівців технічного профілю у 

ВНЗ. У пропонованому курсі ввжаємо доцільним провести стислий огляд 

основних понять вибіркової теорії, методів отримання точкових, а також 

побудови інтервальних оцінок. Пропонуємо включення розділів «Перевірка 

гіпотез. Параметричні моделі», «Перевірка непараметричних гіпотез», а також 

виклад основ кореляційного, регресійного та дисперсійного аналізу з відповідною 

прикладною та професійною спрямованістю [23].  

Варіативна складова класичної базової математичної підготовки в 

магістратурі, зміст якої є безпосередньо пов’язаним з майбутньою професійною 

діяльністю фахівців, має підвищувати якість математичної освіти у «вузькому 

профілі». Ця частина може включати поглиблений виклад матеріалів, 

передбачених варіативною складовою бакалаврату, а також професійно значущих 

розділів інваріантної складової магістратури. Крім того,  варіативна складова 
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базової математичної підготовки другого освітнього циклу може включати 

наступні додаткові матеріали: елементи функціонального аналізу, варіаційне 

числення, якісну теорію диференціальних рівнянь, елементи математичної логіки 

тощо.   

Багатоступенева прикладна базова математична підготовка майбутніх 

фахівців технічного профілю в трьох циклах вищої освіти так само, як і класична 

підготовка, має складатися з інваріантної та варіативної частин [93, с. 162]. 

Розглянемо інваріантну складову прикладної базової математичної 

підготовки. Операційно-технологічні компетенції майбутніх бакалаврів 

включають набуття здатностей застосування сучасних інформаційних технологій 

до розв’язання математичних задач. Для формування вказаних здатностей 

пропонуємо введення в прикладну базову математичну підготовку майбутніх 

бакалаврів курсу «Комп’ютерний практикум з класичної математики». Вивчення 

цього курсу припускає завершення класичної математичної підготовки в перших 

чотирьох семестрах бакалаврату та початкове опанування комп’ютерними 

середовищами Mathcad і Maple. Виклад  комп’ютерного практикуму передбачає 

стислий повторювальний огляд змісту основних розділів класичної математичної 

підготовки бакалаврату, розкриття сутності програмного здійснення операцій з 

відповідними об’єктами та виконання наступних завдань у комп’ютерному 

середовищі Mathcad: 

– дій з матрицями та визначниками; 

– розв’язання систем лінійних рівнянь; 

– обчислення границь; 

– обчислення похідних функцій однієї змінної; 

– знаходження невизначених інтегралів; 

– обчислення визначених і невласних інтегралів; 

– дій з рядами, 

а також розв’язання в комп’ютерному середовищі Maple звичайних 

диференціальних рівнянь із сталими коефіцієнтами, обчислення частинних 

похідних, знайомство з комплексними числами в цьому середовищі [49]. 
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Відомо, що потужним математичним засобом розв’язання багатьох 

сучасних технічних задач є чисельні методи. Адже в більшості випадків 

складність задач не дозволяє одержати їх точний аналітичний розв’язок. Для 

виконання розрахунків фахівці технічного профілю використовують стандартні 

комп’ютерні програми та об’єктно-орієнтовані пакети прикладних програм. Проте 

фахівцям важливо розуміти сутність основних чисельних методів і алгоритмів, 

оскільки часто нетривіальна інтерпретація результатів розрахунків потребує 

спеціальних знань щодо особливостей методів, які було застосовано. Тому 

представляється доцільним включення в інваріантну складову прикладної базової 

математичної підготовки першого освітнього циклу дисципліни «Чисельні 

методи». Вважаємо, що зміст вказаної дисципліни має включати традиційні 

розділи: «Чисельні методи алгебри», «Розв’язання нелінійних рівнянь та систем 

рівнянь», «Наближення функцій», «Чисельне диференціювання та інтегрування», 

«Чисельні методи розв’язання звичайних диференціальних рівнянь».  

У другому освітньому циклі пропонуємо спадкоємне продовження 

зазначеної дисципліни бакалаврату курсом «Математичне моделювання» в складі 

варіативної частини прикладної базової математичної підготовки. Вважаємо, що 

зміст дисципліни має включати стислий поглиблений виклад основних розділів 

курсу бакалаврату та низку додаткових матеріалів за вимогами профільної 

складової. Цими матеріалами можуть бути: 

– тригонометрична інтерполяція; 

– дискретне та швидке перетворення Фур’є; 

– обробка експериментальних даних (у тому числі – статистичного 

характеру); 

– поняття про методи розв’язання диференціальних рівнянь у частинних 

похідних; 

– поняття про метод скінченних елементів тощо [93, с. 162-164]. 

У третьому освітньому циклі пропонуємо включення до інваріантної 

складової базової математичної підготовки майбутніх докторів філософії курсу 
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«Фундаментальна та прикладна математична підготовка» наступного змісту [91, 

с. 214; 93, с. 164-169]. 

Частина 1. Додаткові аспекти класичної математики та їх практичні 

застосування.  

Розділи: 

– «Загальна теорія множин»; 

– «Спеціальні питання лінійної алгебри»; 

– «Математичний апарат лінійної алгебри та диференціального числення 

в класичних методах оптимізації»; 

– «Додаткові розділи інтегрального числення»; 

– «Спеціальні питання теорії диференціальних рівнянь». 

Частина ІІ. Стохастична методологія у прикладних задачах. 

Розділи: 

– «Закони розподілу випадкових величин, розповсюджених у практиці 

стохастичних досліджень»; 

– «Статистичне оцінювання параметрів»; 

– «Статистичні критерії»; 

– «Методи прикладної статистики»; 

– «Кореляційний аналіз багатовимірної генеральної сукупності»;  

– «Методи багатовимірної класифікації». 

– «Методи зниження розміру ознакового простору». 

Теорія множин, з якої розпочинається курс «Фундаментальна та прикладна 

математична підготовка», займається дослідженням загальних властивостей 

сукупностей елементів довільної природи, які об’єднано за певною ознакою. 

Класичну теорію множин засновано німецьким математиком Георгом Кантором у 

другій половині XIX століття. Ця теорія є фундаментом більшості розділів 

сучасної математики. Вказана обставина обумовила включення теорії множин до 

програми курсу. Вважаємо важливим, що вивчення теорії множин ініціює 

розумові процеси особистості: сприяє розвитку здатностей до аналізу, синтезу, 
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класифікації, формально-логічних міркувань, тощо. Класичне канторовське 

поняття множини  є основою узагальненого поняття нечіткої множини,   

введеного у розгляд американським вченим Л. Заде у 1965 році. Теорія нечітких 

множин є сучасним апаратом формалізації невизначеностей, які виникають при 

моделюванні реальних об’єктів будь-якої природи. Отже програма пропонованого 

курсу передбачає ознайомлення з основними поняттями теорії нечітких множин. 

Перша частина дисципліни «Фундаментальна та прикладна математична 

підготовка» містить додаткові аспекти розділів загального курсу класичної 

математики, які майбутні доктори філософії вивчали в бакалавраті та в 

магістратурі. Додаткові теми інтегрального числення (власні і невласні інтеграли, 

що залежать від параметру) та спеціальні питання теорії диференціальних рівнянь 

(теорія стійкості, поняття про диференціальні рівняння в частинних похідних) 

мають вивчатися майбутніми докторами філософії вперше. Частину матеріалів 

інших розділів: спеціальних питань лінійної алгебри, розв’язання класичних задач 

безумовної та умовної оптимізації включено в програми підготовки бакалаврів 

окремих технічних спеціальностей (переважно на рівні ознайомлення, зі значною 

долею самостійного вивчення). У пропонованому курсі фундаментальної і 

прикладної математичної підготовки передбачається детальний змістовий розгляд  

вказаних аспектів з аналізом сутності відповідних понять, обґрунтуванням 

справедливості тверджень і теорем та обговоренням сфери їх практичних 

застосувань. 

Змістове наповнення першої половини пропонованого курсу обумовлено 

важливістю його аспектів як підґрунтя подальшої спеціальної математичної 

підготовки, що здійснюється профільними кафедрами. Лінійна алгебра уявляє 

собою основу всіх чисельних методів математики, у тому числі – методу 

скінченних елементів, який є універсальним апаратом наближеного розв’язання 

рівнянь математичної фізики і, отже, стає основним сучасним засобом 

розв’язання актуальних прикладних задач гідромеханіки, теплопровідності, теорії 

пружності, розрахунку конструкцій, тощо. Відомо, що математичні структури, які 

вивчаються в курсі лінійної алгебри, універсалізовано в загальноалгебраїчному 
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понятті лінійного (векторного) простору. Ознайомлення з теорією лінійних 

просторів, а також теорією лінійних відображень, що містить важливі для 

практичних застосувань математичні конструкції (лінійні оператори, власні 

значення і власні вектори лінійного оператору, квадратичні форми) включено у 

розділ   «Спеціальні питання лінійної алгебри». 

До необхідності розв’язання оптимізаційних задач приводять проблеми 

багатьох технічних галузей. У пропонованому курсі передбачений розгляд 

класичних задач оптимізації. Розуміння ідей класичного підходу і відповідних 

алгоритмів розв’язання складає основу компетенцій майбутніх фахівців у 

зазначеній сфері. Класичні методи оптимізації використовують математичний 

апарат диференціального числення, а також апарат лінійної алгебри, викладений у 

попередньому розділі. 

У технічних задачах, формалізовані постановки яких відносяться до сфери 

математичної фізики, ефективним математичним апаратом є інтеграли, що 

залежать від параметру. Зокрема, спеціальні функції (гамма- і бета- функції) 

уявляють  собою невласні інтеграли, що залежать, відповідно, від одного і двох 

параметрів. Ці функції відносяться також до математичного апарату теорії 

ймовірностей і математичної статистики як основа означень відповідних 

розподілів ймовірностей (гамма- і бета-розподілів). Розгляд цих розподілів, 

розповсюджених у практиці статистичних досліджень, передбачає програма 

другої частини пропонованого нами курсу. Інтеграли, що залежать від параметру, 

які мають вивчати майбутні доктори філософії, є розширенням і поглибленням  

розділу «Інтегральне числення функцій однієї змінної», що викладається 

студентам бакалаврату. 

Розв’язання різних за суттю фізичних і технічних задач часто приводить до 

диференціальних рівнянь, що зв’язують незалежні змінні їх функції і похідні цих 

функцій. Теорія диференціальних рівнянь включає дві області: теорію звичайних 

диференціальних рівнянь і теорію диференціальних рівнянь у частинних 

похідних. У першому освітньому циклі ВНЗ – бакалавраті вивчається лише теорія 

звичайних диференціальних рівнянь. Серед  важливих, практично значимих 
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питань цієї теорії є дослідження стійкості одержаних розв’язків рівнянь. Вказане 

питання, як правило, у бакалавраті не розглядається. Під стійкістю розв’язку 

диференціального рівняння розуміють малі зміни розв’язку при малих змінах 

початкових даних задачі. Актуальність дослідження стійкості розв’язків 

обумовлено неминучими похибками початкових даних задач, що є результатами 

практичних вимірювань. Нестійкі розв’язки диференціальних рівнянь зазвичай не 

мають прикладного значення, оскільки, навіть приблизно, не описують явища, що 

вивчаються. Отже, теорія стійкості є першою темою розділу «Спеціальні питання 

теорії диференціальних рівнянь». Другою темою цього розділу є поняття про 

диференціальні рівняння у частинних похідних, до яких приводить значна 

кількість технічних задач. Зокрема, це задачі, пов’язані з вивченням композитів 

(сильно неоднорідних матеріалів, що широко використовуються у сучасній 

техніці), пористих середовищ, а також перфорованих матеріалів [57, с. 119]. 

Другу частину курсу «Фундаментальна та прикладна математична 

підготовка» задумано як подальше поглиблення і розширення змісту дисципліни 

«Теорія ймовірностей і математична статистика» бакалаврату, а також дисципліни 

«Математична статистика» магістратури щодо вивчення ймовірнісно- 

статистичного інструментарію досліджень у технічних і технологічних галузях. 

Стохастична методологія необхідна майбутнім докторам філософії у процесі їх 

роботи з теми дисертаційних досліджень: для врахування випадкового фактору у 

теоретичних обґрунтуваннях роботи, оптимального планування і проведення 

експерименту, науковій обробці його результатів. 

Зміст і побудова другої частини «Стохастична методологія у прикладних 

задачах» багато в чому спирається на труд [2] видатних фахівців у сфері теорії 

ймовірностей і математичної статистики   С. А. Айвазяна і В. С. Мхитаряна. Ці 

науковці мають великий досвід викладання дисципліни у значно більш глибокому 

і широкому обсязі, ніж традиційний. 

Закони розподілу дискретних випадкових величин (біноміальний, Пуассона, 

геометричний, гіпергеометричний) та неперервних випадкових величин 

(нормальний, рівномірний, показниковий) викладаються у розділі «Теорія 
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ймовірностей» дисципліни «Теорія ймовірностей і математична статистика» 

бакалаврату. У розділі «Елементи математичної статистики», як правило, 

додатково  вводяться розподіли «хи-квадрат» і Стьюдента. Пропонований курс 

передбачає розширений розгляд законів розподілу ймовірностей, найбільш 

розповсюджених у практиці стохастичних досліджень, з наступних позицій. 

Виокремлюються дві ролі, які відіграють ті, чи інші моделі законів розподілу. 

Перша роль відноситься до області змістового моделювання. Вона полягає у 

адекватному опису реального процесу, що досліджується.  Друга роль полягає у 

використанні законів розподілу в якості допоміжного технічного засобу при 

реалізації  методів статистичної обробки даних [2, с. 114]. Таким чином, тема, з 

якої розпочинається перший розділ другої частини курсу передбачає включення 

наступних законів розподілу випадкових величин: поліноміального, нормального 

(з більш докладним, ніж у бакалавраті, вивченням) , логарифмічно- нормального, 

розподілів Вейбулла і Коші. Друга тема  першого розділу містить розподіли «𝜒-

квадрат»  і Стьюдента (у більш детальному обговоренні), розподіл Фішера, 

Гамма- і Бета-розподіли ймовірностей. 

Два наступних розділи другої частини програми охоплюють основні 

складові математичного апарату статистики: теорію статистичного оцінювання 

невідомих параметрів моделі, що аналізується, та теорію перевірки статистичних 

гіпотез про параметри (або природу ) моделі, що аналізується. Розглядається 

нерівність Рао- Крамера- Фреше, що дає можливість вводу точки відліку шкали 

вимірювань ефективності оцінок невідомих параметрів. Передбачається вивчення 

методів максимальної правдоподібності і моментів, побудови довірчих областей 

(більш обґрунтоване, ніж у курсах бакалаврату і магістратури), розгляд 

байесовського підходу до статистичного оцінювання [2, с. 132, 244]. 

Розділ «Методи прикладної статистики» включає вивчення основних етапів 

прикладного статистичного аналізу і основних задач статистичного дослідження 

залежностей. Апарат статистичного дослідження залежностей є складовою 

частиною багатовимірного статистичного аналізу. Загальна мета застосування 

цього апарату полягає у виявленні, на основі дослідження окремих результатів 
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статистичного спостереження, стохастичних взаємозв’язків, що існують між 

показниками. До основних практичних задач, в яких доцільно використання 

апарату статистичного дослідження залежностей, відносять задачі прогнозу, 

планування і діагностики, оцінки важкодоступних для безпосереднього 

спостереження і виміру характеристик системи, що досліджується, оцінки 

ефективності функціонування систем , тощо [2, с. 392-394]. 

Останні три розділи другої частини курсу фундаментальної і прикладної 

математичної підготовки майбутніх докторів філософії стосуються викладу 

головних проблем прикладної статистики. Розділ «Кореляційний аналіз 

багатовимірної генеральної сукупності» присвячений статистичному 

дослідженню структури і характеру взаємозв’язків, що існують між кількісними 

змінними. У наступному розділі розглядається статистичні методи класифікації 

об’єктів і ознак. Задача класифікації полягає у розбитті сукупності об’єктів, що 

аналізується, на деяку кількість однорідних (у певному сенсі) груп або класів. 

Якщо додатково відомі так звані повчальні вибірки, то для розв’язання задач 

класифікації звертаються до методів дискримінантного аналізу. В умовах 

відсутності повчальних вибірок і наявності лише мізерної апріорної інформації 

використовують методи і моделі кластерного аналізу [2, с. 398, 516-517]. 

Заключний розділ курсу присвячений методам зниження розмірності 

ознакового простору, що досліджується. Запланований розгляд методу головних 

компонент та ідеології методів факторного аналізу. 

У варіативну складову базової математичної підготовки третього освітнього 

циклу вважаємо доцільним включити спеціальні курси (на вибір наукових 

керівників). Такими спеціальними курсами, наприклад, можуть бути: 

–  математичне моделювання і системний аналіз; 

–  спеціальні функції в задачах механіки і теплотехніки; 

–  статистичні моделі в технічних задачах; 

–  теоретико-графові моделі транспортних мереж; 

–  стохастичні моделі транспортних мереж; 

–  метод скінченних елементів тощо. 
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Зауважимо, що запропонована нами ідеологія формування компонента 

фундаментальної основи змісту багатоступеневої базової математичної 

підготовки майбутніх фахівців технічного профілю, а саме – математичних знань, 

що включає утворення відповідних фундаментальних способів діяльності, 

сприятиме забезпеченню нового рівня якості математичної освіти майбутніх 

фахівців. У складанні концепції багатоступеневої базової математичної 

підготовки враховане значення математики як універсальної мови наук, 

потужного засобу розв’язання прикладних технічних задач, ефективного засобу 

формування креативного мислення. Виховання здатностей до розуміння змісту 

поставлених задач, логічного міркування, чіткого формулювання результатів 

міркування обумовлюють інтелектуальний розвиток тих, хто навчається. 

Математика є необхідною для загального формування світогляду особистості. 

Адже філософське збагнення світу, його наукових концепцій без математики 

неможливе [72, с. 6]. Крім того, освоєння математики сприяє становленню 

етичних принципів людського життя: прямування до ствердження істини, 

чесності і об’єктивності, здібностей до сприйняття красоти, інтелектуальних 

досягнень тощо. Тому формування фундаментальних математичних знань 

безпосередньо впливає на виховання фундаментальних духовних цінностей, які 

складають основу фундаментальних особистісних якостей майбутніх фахівців 

технічного профілю (п. 1.3). Отже, здійснюється формування всіх компонентів 

фундаментальної основи змісту багатоступеневої базової математичної 

підготовки. 

 

3.2. Дидактичні принципи фундаменталізації багатоступеневої базової 

математичної підготовки майбутніх фахівців технічного профілю 

 

Проаналізуємо дидактичний аспект фундаменталізації базової математичної 

підготовки майбутніх фахівців технічного профілю у ВНЗ. 

Термін «дидактика» для позначення самостійної наукової дисципліни 

вперше з’явився в 1657 році в назві головного твору  «Велика дидактика»  



264 
 

видатного чеського педагога Я. А. Коменського. Я. А. Коменський надав терміну 

«дидактика» широке значення. Він вважав дидактику єдиною наукою, що 

включає в себе проблеми навчання й виховання. 

За результатами аналізу дидактичних поглядів фундатора наукової 

педагогіки Я. А. Коменського, а також  дидактичних систем вчених XVIII-XX 

століть: Ж-Ж Руссо, Й. Г. Песталоцці, Й. Ф. Гербарта, Я. В. Давида, Д. Дьюї,       

Б. Наврочинського, С. Френе, П. Я. Гальперіна та інших відомий польський 

педагог і психолог ХХ століття Вінценті Оконь визначив дидактику як науку про 

навчання, його цілі та зміст, а також про  методи, засоби та організацію навчання 

[56, с. 59]. 

За сучасним означенням Н. В. Бордовської, дидактика – це галузь 

педагогіки, що є спрямованою на вивчення і розкриття теоретичних основ 

організації процесу навчання (закономірностей, принципів, методів навчання), а 

також пошук і розробку нових принципів, стратегій, методик, технологій та 

систем навчання [15, с. 86]. 

В. Оконь звертав увагу, що принципи навчання (принципи викладання) є 

дискусійною галуззю дидактики. Неоднозначність у розумінні принципів 

навчання, в значній мірі, виникає, у зв’язку з неузгодженістю самого поняття 

«принцип». Вчений виділяв в дидактиці три основних значення цього поняття [56, 

с. 77]: 

– твердження, що ґрунтується на науковому законі, який керує певними 

процесами; 

– норма поведінки, що визнана обов’язковою; 

– тезис, що випливає з якої-небудь доктрини. 

У сукупності наведених значень поняття «принцип» віддаємо перевагу його 

першому трактуванню. У цьому зв’язку погоджуємося з розумінням принципів 

викладання як «тверджень нормативного характеру, що виходять з причинно-

наслідкових закономірностей». Отже, до дидактичних принципів відносимо 

основні положення, які визначають зміст, організаційні форми і методи 

навчального процесу [56, с. 178]. 
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Л. А. Каюмова формулює методологічне значення дидактичних принципів 

наступним чином [44, с. 158]: дидактичні принципи «визначають вимоги до 

отбору та структурування змісту освіти; узагальнюють і систематизують форми, 

методи, засоби навчання; забезпечують практичну спрямованість педагогічних 

моделей та обґрунтовують критерії оцінки їх ефективності, аргументують форми і 

методи педагогічної взаємодії суб’єктів освітнього процесу; актуалізують 

педагогічні умови й фактори процесу навчання» [77].   

У класичній дидактиці загальновизнаними вважаються наступні дидактичні 

принципи: науковості, доступності, наочності, систематичності та послідовності, 

самостійності,  свідомості й активності, міцності засвоєння, зв’язку теорії з 

практикою, виховуючого навчання. 

В. Оконь підкреслював, що дидактичні принципи ґрунтуються на 

закономірностях процесу навчання. Оскільки людське пізнання є необмеженим і, 

отже, не всі існуючи закономірності знайшли відображення в формулюванні 

дидактичних принципів, то їх перелік допускає доповнення, тобто є відкритим 

[20, с. 49; 56, с. 180-181]. 

О. Г. Грохольська, аналізуючи специфіку побудови дидактичної системи 

сучасного ВНЗ, розглядає навчання як цілеспрямований процес мотивованої, 

саморегулюючої, перетворювальної діяльності з опанування, переробки, 

зберігання та застосування комплексу знань у напрямі розвитку та виховання 

особистості. Вчена вважає особливістю сучасної дидактичної моделі гармонійну 

сполуку і єдність особистісної та структурно-змістової складових процесу 

навчання. Саме ця особливість має забезпечити кожного майбутнього фахівця не 

тільки знаннями і здатностями заданого рівня, а також умовами особистісного 

підходу, що сприяють перевищенню цього рівня. Сучасна дидактична модель має 

характеризуватися процесуальною (методичною та організаційною) гнучкістю. 

Пропонується вибір методів, засобів та організаційних форм навчання з 

врахуванням змісту вирішуваних задач, особистісних рис тих, хто навчається, 

професійних компетенцій педагогів, а також матеріально-технічних та інших 

можливостей навчального закладу. Процес навчання має бути застосованим до 
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розв’язання різноманітних навчально-виховних задач, серед яких – здійснення 

тими, хто навчається, функцій самоуправління та самовдосконалення, контролю і 

оцінки результатів власного навчання, а також здійснення педагогами функцій 

управління пізнавальною діяльністю вихованців [25, с. 53]. 

О. Г. Грохольська убачає основну задачу інноваційного ВНЗ у виході на 

рівень розвивального, творчого маршруту. Засобом розв’язання вказаної задачі 

вчена вважає сумісну науково-дослідницьку діяльність професорсько-

викладацького складу і студентів. Адже лінія маршруту творчого зростання 

поєднує процес навчання з науково-дослідницьким процесом [25, с. 55]. 

З наукових праць О. Г. Грохольської слідує, що в ході побудови 

дидактичної системи інноваційного ВНЗ особливої значущості набувають такі 

загальні дидактичні принципи: науковості, міцного засвоєння матеріалу, зв’язку 

теорії з практикою, виховального навчання, особистісного підходу. Разом з цим, 

на думку вченої, до переліку загальних принципів мають бути доданими 

спеціальні положення, які характеризують інноваційну дидактичну систему, а 

саме: 

– єдність викладання, вчення і саморозвитку; 

– управління пізнавальною діяльністю тих, хто навчається; 

– контроль і оцінка результатів власного навчання тощо. 

В умовах компетентнісного підходу у вищій освіті до складу дидактичних 

основ процесу підготовки майбутніх фахівців дослідники Г. У. Матушанський і 

О. Р. Кудаков включають наступні нові принципи [51, с. 44-45]: 

– неперервної освіти; 

– професійної мобільності; 

– професійної спрямованості навчання; 

– моделювання професійної діяльності в навчальному процесі; 

– розвитку креативних основ особистості. 

Як показано у даній роботі (п. 1.3), основу методології компетентнісного 

підходу у вищій технічній освіті складає фундаменталізація професійної технічної 

підготовки у ВНЗ. Фундаменталізацію сучасної  багатоступеневої професійної 
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технічної підготовки має забезпечити цілісний та спадкоємний процес 

генералізації знань, в результаті якого здійснюється формування 

фундаментальних основ змісту загальноосвітньої, загальнотехнічної та профільної 

складових підготовки. Проте дидактичний аспект проблеми фундаменталізації є 

розробленим недостатньо. 

 С. Я. Казанцев, розглядаючи стратегію фундаменталізації навчання як ту, 

що має сприяти підвищенню якості освіти шляхом формування у майбутніх 

фахівців «цілісного знання, наукового, креативного стилю мислення, діяльності, 

спілкування» досліджував дидактичні основи та закономірності 

фундаменталізації [42, с. 4]. Автором показана доцільність виокремлення в 

зазначеному формуванні наступних принципів: цілісності, системності, 

генералізації, проблемності, варіативності, суб’єктної домінанти – тих, що на його 

думку виступають у якості системоутворювальних дидактичних умов 

ефективності фундаменталізації навчання. 

Стосовно сучасної математичної підготовки майбутніх фахівців у ВНЗ 

найбільш  структурованою вважаємо систему принципів дидактики в концепції 

профільного підходу до навчання, представлену професором кафедри вищої 

математики Є. Г. Плотніковою [61]. Автор пропонує систему, в якій скоректовано 

класичні дидактичні принципи та виокремлено специфічні властивості процесу 

навчання математиці у ВНЗ. Усю множину введених дидактичних принципів 

віднесено до чотирьох груп, які характеризують зміст, методи, засоби та 

організаційні форми навчально-виховного процесу [61, с. 36]. 

О. П. Богомолова, доцент кафедри вищої математики відомого технічного 

ВНЗ, в обговоренні змісту  існуючих у вищій школі освітніх програм з 

математичних дисциплін та проблем викладання математики майбутнім фахівцям 

технічного профілю, наголошує на необхідності доповнення переліку основних 

положень дидактики вищої школи [13, с. 41]. Автор пропонує введення в розгляд 

принципів лакунарності, надійності, вибірковості, мінімалізму, IKT-

супроводження. 



268 
 

Принцип лакунарності О. П. Богомолова вбачає у виокремленні в 

загальноприйнятому вузівському математичному курсі професійно значущих 

об’єктів поглибленого вивчення. Принцип надійності, на її думку, полягає в 

побудові викладу математичного курсу таким чином, який гарантує важливим 

(для подальшої професійної підготовки) математичним об’єктам набуття 

численних зв’язків з іншими об’єктами вивчення. 

Принцип вибірковості передбачає визначення необхідних, сутнісних  

елементів математичних дисциплін для даної фахової підготовки. 

Принцип мінімалізму, за авторським тлумаченням, є протидією до 

перевантаження математичного курсу рідко використаними термінами і 

методами. 

Принцип IKT-супроводження полягає в обов’язковому вивченні 

математичних об’єктів за допомогою сучасних математичних обчислювальних 

пакетів. 

Погоджуючись з думкою О. П. Богомолової про необхідність формування 

програм математичних дисциплін на основі розширеного переліку дидактичних 

положень вищої освіти, одночасно звертаємо увагу на наступне. Принцип 

вибірковості не може розглядатися як новий дидактичний принцип. За своєю 

сутністю, він є основою представленого в дисертаційному дослідженні                       

А. Б. Ольневої варіативного підходу до математичної освіти в технічному ВНЗ 

[58]. З урахуванням цього підходу нами виокремлено інваріантна і варіативна 

частини базової  математичної підготовки майбутніх фахівців технічного профілю 

(п. 3.1). 

Введений О. П. Богомоловою в дидактичну систему вищої школи принцип 

лакунарності, в нашому розумінні, відбиває один з наслідків запропонованого 

нами впровадження в базову математичну підготовку принципу генералізації 

знань за вимогами профільної складової професійної технічної підготовки (п. 1.3). 

Принцип мінімалізму відображає результат проаналізованого нами здійснення 

генералізації знань як засобу вирішення внутрішніх дидактичних проблем базової 

математичної підготовки майбутніх фахівців (п. 1.3; п. 3.1). 
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Підтримуємо виокремлення в представленому дослідженні принципу 

надійності як важливого чиннику забезпечення міцності засвоєння математичного 

матеріалу та міжпредметних зв’язків, а також принципу IKT-супроводження. 

Зважаючи на наведені вище результати педагогічних досліджень вчених 

минулого і сучасності, висновки [48], представляємо  систему дидактичних 

принципів фундаменталізації багатоступеневої базової математичної підготовки 

майбутніх фахівців технічного профілю у ВНЗ. Вказана система включає 

основоположні принципи (цілісності, спадкоємності, генералізації знань, 

науковості, формування  креативного мислення, професійної спрямованості, 

гуманітаризації навчання) та їх структурні компоненти (табл. 3.1.1) [93, с. 175-

176]. 

Таблиця 3.1.1 

Система дидактичних принципів фундаменталізації  

багатоступеневої базової математичної підготовки 

Основоположні 

дидактичні принципи 

Структурні компоненти основоположних 

дидактичних принципів 

1 2 

Цілісності.  

Спадкоємності  

Генералізації знань Принцип інваріантності. 

Принцип варіативності. 

 

 

Науковості 

Принцип історичного аналізу. 

Принцип проблемності. 

Принцип обґрунтованості. 

Принцип системності. 

Принцип єдності теоретичного і прикладного знання. 

Принцип IKT-супроводження. 

Формування креативного 

мислення 

Принцип навчання на високому рівні трудності.  

Принцип випереджувального навчання.  

Принцип проблемності.  

Принцип системності. 

Принцип розвитку рефлексивних здатностей 

особистості. 

Принцип IKT-супроводження. 

Принцип доступності. 

Принцип наочності 
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Продовження таблиці 3.1.1 

1 2 

Формування  креативного 

мислення 

Принцип єдності викладання, вивчення і 

саморозвитку.  

Принцип управління пізнавальною діяльністю тих, 

хто навчається. 

Професійної 

спрямованості. 

Принцип профілізації.  

Принцип моделювання професійних дій у 

навчальному процесі. 

Принцип IKT-супроводження. 

Гуманітаризації навчання. Принцип особистісного підходу. 

Принцип виховального навчання. 

 

Принцип цілісності є головним системоутворювальним принципом 

неперервної освіти і, отже, багатоступеневої математичної підготовки як 

найважливішої складової підсистеми вищої технічної освіти. За означенням 

цілісності базової математичної підготовки (п. 2.2), цей принцип полягає у 

спрямованості всіх її  трьох  етапів на формування загальної сукупності 

взаємопов’язаних складових змісту класичних і прикладних математичних 

дисциплін, визначення загальної сукупності дидактичних принципів викладання 

класичних і прикладних математичних курсів, формування кластеру 

математичних компетенцій. 

Принцип спадкоємності є також головним системоутворювальним 

принципом неперервної освіти і, отже, багатоступеневої математичної підготовки. 

За означенням спадкоємності базової математичної підготовки (п. 2.2), цей 

принцип передбачає такий зв’язок між етапами підготовки в трьох циклах вищої 

освіти, який забезпечує збереження певних частин змісту класичних і прикладних 

математичних дисциплін, певного набору дидактичних принципів викладання 

класичних і прикладних математичних курсів, певних елементів множин 

сформованих математичних компетенцій. Сутність реалізації принципу 

спадкоємності базової математичної підготовки в процесі її фундаменталізації 

нами докладно розглянута (п. 2.3). Відзначено низку класичних дидактичних 
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принципів, які входять до спільного дидактичного підгрунтя всіх трьох циклів 

вищої освіти (науковості, доступності, наочності, систематичності і 

послідовності, обґрунтованості, єдності теоретичного і прикладного знання). Крім 

того, в умовах фундаменталізації багатоступеневої математичної підготовки 

запропоновано доповнення спільного дидактичного підґрунтя принципами   

гуманітаризації та професійної спрямованості навчання, формування  креативного 

мислення,  єдності виховання, вчення і саморозвитку  тощо [93, с. 176-177]. 

Принцип генералізації знань впроваджено в процес фундаменталізації 

професійної технічної підготовки майбутніх фахівців у ВНЗ  і отже, їх 

багатоступеневої математичної підготовки (п.п. 1.3; 2.1). Взагалі генералізація 

знань уявляє собою чітке виокремлення базової основи науки, її перспективних 

ідей і методів, які створюють каркас відповідних навчальних курсів. Генералізація 

математичних знань майбутніх фахівців технічного профілю в умовах 

фундаменталізації багатоступеневої математичної підготовки передбачає, з 

одного боку, виокремлення стержневої основи математичних дисциплін, яка має 

забезпечити розуміння і освоєння основоположних поточних і перспективних 

фахових ідей. У вказаному сенсі вона є підґрунтям спадкоємної багатоступеневої 

математичної підготовки. З другого боку, генералізація математичних знань 

покликана вирішити низку протиріч сучасної математичної освіти: між змістом і 

стилем викладання класичних і прикладних математичних дисциплін та 

інформаційним перевантаженням, здібностями і мотиваціями студентів – 

майбутніх фахівців технічного профілю, а також можливостями використання 

сучасних інформаційних технологій, потребою в подальшому самостійному 

підвищенні рівня математичної компетентності, в самоосвіті та 

самовдосконаленні (п. 2.1). 

Результатом впровадження в базову математичну підготовку майбутніх 

фахівців технічного профілю принципу генералізації є визначення 

фундаментальних математичних знань, які входять до інваріантної частини 

базової математичної підготовки за певним фахом. Спільні елементи змісту і 

структури фундаментальних математичних знань, синтезованих в результаті 
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здійснення процесу генералізації за ініціативою різних профільних складових, 

входять до інваріантної частини всієї базової математичної підготовки (п. 3.1). 

Отже, формування цієї частини базової математичної підготовки майбутніх 

фахівців технічного профілю є наслідком реалізації дидактичного принципу 

інваріантності як структурного компонента принципу генералізації знань. 

Наступним структурним компонентом принципу генералізації знань є 

дидактичний принцип варіативності, який знаходиться в діалектичному 

взаємозв’язку з принципом інваріантності. Сутність принципу варіативності 

випливає з означення варіативного підходу до математичної освіти в технічному 

університеті, сформульованого А. Б. Ольневою [58, с. 109]. Принцип 

варіативності виражає здатність системи багатоступеневої математичної 

підготовки надавати тим, хто навчається, різноманіття варіантів математичних 

освітніх траєкторій, що враховують специфіку майбутньої спеціальності. Цей 

принцип є логічним продовженням дидактичного принципу профілізації, що 

входить до складу принципу професійної спрямованості навчання. Відповідно до 

принципу профілізації, математична підготовка майбутніх фахівців у ВНЗ має 

бути зорієнтованою на їх спеціальність, сприяти соціальній та психологічні 

спрямованості на професійну діяльність [61, с. 35] . 

Стосовно вирішення внутрішніх проблем сучасної математичної освіти, 

значення принципу генералізації знань полягає в розкритті зв’язків та відношень 

між фундаментальними математичними поняттями та структурами, об’єднанні 

розрізнених понять на основі загальної математичної ідеї, якому передує їх 

виокремлення в навчальному матеріалі та організація навчання в напрямі 

логічного розгортання та конкретизації суті [37, с. 61]. Наведемо приклади. 

Одним з найважливіших заходів щодо впровадження принципу 

генералізації знань у багатоступеневу базову математичну підготовку майбутніх 

фахівців технічного профілю вважаємо виклад змісту та акцентування 

надзвичайної значущості методу границь як фундаментального  методу, що 

складає основу математичного аналізу. За образним виразом відомого педагога-

математика О. Я. Хинчина, «математичний аналіз до елементарних операцій 
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алгебри вже на перших своїх кроках приєднує основну та найважливішу 

аналітичну операцію – граничний перехід» [76, с. 14]. 

Поняття границі є підґрунтям основних понять математичного аналізу: 

неперервності, похідної, диференціала, інтеграла, ряду. Тому розуміння суті 

поняття границі уявляє собою необхідну умову якісного засвоєння смислу 

зазначених математичних понять, теорій та їх практичних застосувань. Глибина 

розуміння суті методу границь визначає рівень здатності фахівців щодо 

самостійного опанування апаратом математичного аналізу та відповідними 

прикладними питаннями. Отже, вважаємо доцільним спадкоємний виклад теорії 

границь в багатоступеневій математичній підготовці: від рівня інтуїтивного 

розуміння та окремих обгрунтувань до строгих означень і доведень. 

Важливим прикладом впровадження принципу генералізації знань у 

вивчення класичного математичного курсу бакалаврату (за безпосередньою 

ініціативою загальноосвітньої складової) є виокремлення та підкреслення у 

викладі інтегрального числення функції однієї та багатьох змінних загальної ідеї 

побудови інтегральної суми та знаходження її границі (п. 3.1). Цій ідеї приділив 

увагу в лекціях з математичного аналізу О. Я. Хинчин [76, с. 194-197]. 

За О. Я. Хинчиним, в основі всякого процесу інтегрування (будь то 

визначений, багатовимірний або більш загальний та абстрактний інтеграл) є 

розгляд певної області D деякого простору. Термін «простір» розуміється в 

широкому значенні: пряма, площина, звичайний тривимірний простір, 

багатовимірний простір і, навіть, який-небудь зовсім інший абстрактний простір. 

Загальне означення поняття «простір» у даному викладі не вводиться. Відносно 

всякого простору, що розглядається, важливим є виконання наступних вимог: 

– дві довільні точки простору є відокремленими певною відстанню; 

– частини («осередки») області D, що розглядається, мають певну міру 

(довжину, площу, об’єм тощо). 

Далі передбачається, що в області D є розподіленою деяка субстанція (за 

виразом педагога, щось таке, чого певна порція доводиться на всяку частину 

області D: маса, електричний заряд, теплота тощо).  У досягненні поставленої 
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математичної цілі природа зазначеної субстанції є неважливою. Необхідним є 

виконання такої обставини: на кожну частину σ області D доводиться певна 

кількість F(σ) цієї субстанції. При кожному розбитті області D на частини 

(«осередки») σ1, σ2 …, σn загальна кількість субстанції F(σ) складається з 

кількостей субстанції, які доводяться на окремі частини: 

𝐹(D)= 𝐹(𝜎1) + 𝐹(𝜎2) + ⋯ 𝐹(𝜎𝑛). 

У схемі, що будується автором, суттєву роль виконує поняття щільності 

субстанції в даній точці Р області D. Відношення 
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F
 

де σ – довільна частина області D, яка має певну міру (mes σ) природно 

названо середньою щільністю субстанції в області σ. Це відношення виражає 

кількість субстанції, що в середньому доводиться на одиницю міри в області σ. 

Далі вибирається довільна точка Р області D, яка оточується якою-небудь 

областю σ малого діаметру d(σ). Зауважимо, що діаметр довільної області в тому 

просторі, що розглядається, є визначеним, оскільки є визначеною відстань між 

довільними двома точками простору). Якщо існує скінченна границя f(P) 

середньої щільності субстанції, коли область σ стягується до точки P (d(σ)→ 0), то 

ця границя називається щільністю субстанції в точці Р. Отже, щільність 

субстанції f(P) є функцією точки простору, що розглядається. Кількість субстанції 

F(σ) є функцією області. Автор підкреслює, що функція f(P) дає локальну (по 

точках), а функція F(σ) – інтегральну (по областях) характеристику розподілу 

субстанції в області D. 

Автором формулюється наступна задача. 

Нехай функцію f(P) задано в кожній точці Р області D. Необхідно визначити 

загальну кількість 𝐹(D) субстанції, що міститься в цій області. Поставлена задача 

виражає проблему інтегрування в найбільш загальній формі: перехід від локальної 

до інтегральної характеристики явища, що вивчається. 
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Для розв’язання поставленої задачі область D розбивається на осередки σ1, 

σ2 …, σn малих діаметрів. У кожному осередку σi вибирається довільна точка Рi. З 

означення f(Pі) як границі відношення 
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σі, яка містить точку Pі, необмежено зменшується в діаметрі, одержується рівність  
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О. Я. Хинчин дійшов загального висновку: процес інтегрування в яких 

завгодно просторах представляється методом, що дозволяє визначити кількість 

субстанції, яка доводиться на ту чи іншу область, якщо відома щільність 

розподілу цієї субстанції в кожній окремій точці області, що розглядається. Таким 

чином, з’являється можливість створювати теорію інтегрування на загальній 

абстрактній основі. Отже, визначені, подвійні, потрійні та інші спеціальні 

інтеграли стають окремими випадками цієї теорії, в рамках якої встановлюються 

їх найважливіші загальні властивості. 

Принцип науковості вважаємо одним з основоположних принципів 

фундаменталізації багатоступеневої базової математичної підготовки майбутніх 

фахівців технічного профілю. Адже, за означенням фундаменталізації 

професійної технічної підготовки, інтегрований процес генералізації знань 

ініціюється її профільною складовою на базі стержневих наукових ідей даної 

галузі (п. 1.3). 

У класичному трактуванні принцип науковості означає відповідність змісту 

освіти до сучасного рівня розвитку науки і техніки. При цьому передбачається 

використання методів навчання, які відбивають закономірності тієї науки, що 

вивчається. Ми погоджуємося з думками дослідників Л. Я. Зориної та                         

А. Б. Ольневої, які під науковістю змісту освіти додатково розуміють таку його 

характеристику, що «сприяє формуванню у тих, хто навчається, вірних 

представлень про загальні методи наукового пізнання та ілюструє його важливіші 

закономірності» [58, с. 118]. 
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Сучасне трактування науковості в навчанні майбутніх фахівців технічного 

профілю може бути сформульованим як відповідність їх професійної 

компетентності до існуючих та прогнозованих науково-технічних тенденцій 

розвитку певної галузі [86, с. 519]. 

З врахуванням думки А. Б. Ольневої, вважаємо, що доцільність включення в 

навчальні курси окремих фрагментів актуального предметного матеріалу 

визначається низкою чинників, серед яких: впевненість наукової спільноти у 

вирогідності матеріалу, його значущість щодо підвищення наукового знання 

предмету. Можливість включення вказаного матеріалу залежить від здатностей 

його сприйняття тими, хто навчається. [58, с. 119]. Здатності сприйняття 

математичного матеріалу визначаються рівнем наявної математичної підготовки, 

зокрема, розвитком математичного мислення майбутніх фахівців. Тому в 

першому, другому і третьому циклах вищої освіти ступінь відповідності змісту 

дисциплін базової математичної підготовки до сучасного рівня математичної 

науки має бути різним. 

Класичні та прикладні математичні курси бакалаврату переважно 

відображають не сучасний рівень науки, а її ядро, що давно сформувалося [61,               

с. 35; 86, с. 517]. Стосовно дотримання до принципу науковості у викладі 

вказаних курсів в першому освітньому циклі, вважаємо важливим включення в 

його зміст, крім власне предметних знань, історико-наукових фактів, які 

демонструють зародження, становлення і поступ наукових понять і теорій, що 

склали основу змісту дисциплін. Історичні аспекти математики демонструють 

виникнення її об’єктів як відповідь на необхідність розв’язання певних 

практичних задач, розвиток математичних методів під впливом вимог інших наук 

та запитів техніки. Історичний аналіз дозволяє усвідомити логіку побудови 

математичних курсів та зрозуміти необхідність і послідовність вивчення тих чи 

інших математичних розділів. Отже, впровадження відповідного дидактичного 

принципу (принципу історичного аналізу) у виклад математичних дисциплін 

значно підвищує мотивацію щодо їх вивчення. Аналіз історичних математичних 

проблем та шляхів їх вирішення сприяє формуванню здатностей майбутніх 
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фахівців спочатку до самостійних міркувань у пошуку істини, а в подальшому – 

до самостійних наукових досліджень [93, с. 181-182]. 

Принцип історичного аналізу є тісно пов’язаним з наступним структурним 

компонентом принципу науковості – принципом проблемності навчання. Відомо, 

що проблема (в широкому смислі) – це складне теоретичне або практичне 

питання, яке має бути розв’язаним. У науці проблемою вважається суперечлива 

ситуація, що потребує створення адекватної теорії для її вирішення. 

Під принципом проблемності в навчанні [52] майбутніх фахівців технічного 

профілю розуміємо таку концепцію, яка передбачає, з одного боку, відображення 

в змісті учбового матеріалу науково-технічних проблем, (що існували рані та 

реально існують нині), а також шляхів їх вирішення. З другого боку, концепція 

включає  впровадження в навчальний процес заходів проблемного навчання. 

Основною метою проблемного навчання, за формулюванням О. В. Зиминої, є 

пробудження інтересу студентів до  самостійних пошуків істини, мобілізація 

інтелектуальних, емоційних та мотиваційних ресурсів для кращого сприйняття, 

запам’ятання і осмислення навчального матеріалу [37, с. 61]. Вважаємо, що 

принцип проблемності у вказаному останньому розумінні є вагомим структурним 

компонентом одного з основоположних дидактичних принципів 

фундаменталізації багатоступеневої базової математичної підготовки майбутніх 

фахівців технічного профілю – принципу формування  креативного мислення.  

Т. Є. Демидова і О. П. Тонких звертають увагу, що при вивченні 

математики проблемність виникає природно і не потребує створення штучних 

ситуацій. Адже «за суттю, не тільки кожна текстова задача, але й більша частина 

інших завдань з математики уявляють собою свого роду проблеми, над 

вирішенням яких слід замислитися тим, хто навчається» [28, с. 6]. Педагоги 

підкреслюють, що маються на увазі завдання, які не передбачають виконання суто 

тренувальних вправ або розв’язань за заздалегідь заданими зразками. 

Взагалі сутність та рівень складності науково-технічних проблем, які 

відбито в змісті навчальних дисциплін першого, другого і третього освітніх 

циклів, є різними. Стосовно багатоступеневої математичної підготовки майбутніх 
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бакалаврів, відзначалася доцільність їх ознайомлення з історією основних 

наукових математичних проблем та пошуком їх вирішення. 

Вважаємо, що відображення в змісті математичного навчального матеріалу 

відомих та нових науково-технічних проблем, у тій чи іншій мірі, відбувається в 

процесі аналізу і дослідження прикладних та професійно-орієнтованих задач. У 

першому освітньому циклі, у зв’язку з недостатньо високим рівнем загальної 

фундаментальної підготовки студентів, нами запропонований розбір окремих 

нескладних типових задач вказаної спрямованості. У другому освітньому циклі 

передбачається розвиток знань і розуміння суті математичних постановок, 

переважно, відомих прикладних та професійно-орієнтованих задач, формування 

здатностей щодо побудови відповідних математичних моделей. У третьому 

освітньому циклі професійно-математичні компетенції докторів філософії 

включають здатності до: 

– побудови математичних моделей та формування математичних 

постановок актуальних технічних задач, що досліджуються; 

– встановлення зв’язків між отриманими розв’язками задач та результатами 

попередніх досліджень; 

– інтерпретації результатів розв’язання математичних постановок 

технічних задач у термінах предметних галузей явищ, що досліджуються тощо  

(п. 2.2). 

Отже, рівень відображення науково-технічних проблем та розвитку 

здатностей щодо їх аналізу, розуміння й вирішення в процесі багатоступеневої 

базової математичної підготовки майбутніх фахівців технічного профілю зростає 

при послідовному переході до наступних освітніх циклів [93, с. 183]. 

Важливим структурним компонентом принципу науковості вважаємо 

дидактичний принцип обґрунтованості, застосування якого у викладі 

математичних дисциплін трактуємо як вимогу аргументованого виконання певних 

математичних дій, тобто як вимогу математичної строгості в навчанні. На початку 

XX століття відомий французький математик і механік Жак Адамар 

сформулював: мета математичної строгості полягає в тому, щоб санкціонувати та 
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узаконити завоювання інтуїції [1]. Підкреслимо, що мова йде не про перетворення 

строгості на самоціль, отже, не про невиправдане ускладнення курсу або його 

перевантаження формальними прийомами розв’язання вузьких класів задач. 

Обраний рівень математичної строгості в навчанні має забезпечити, в першу 

чергу, формування логічної культури майбутніх фахівців: звички роздумувати й 

правильно міркувати, переживати почуття незадоволення, у зв’язку з відсутністю 

аргументації в твердженнях математичного або іншого характеру [86, с.  517].  

Звертаємо увагу, що вимога математичної строгості в навчанні майбутніх 

фахівців у першому освітньому циклі викликає певні побоювання з боку окремих 

педагогів-математиків. Ці побоювання викладачі пов’язують  з можливими 

негативними наслідками переводу студентів молодших курсів бакалаврату на 

занадто високий рівень строгості у викладі математичних дисциплін. Справа в 

тому, що в сучасних умовах здійсненого скорочення аудиторного обсягу 

математичних курсів, недостатньо високого рівня шкільних математичних знань, 

а також інформаційних перевантажень студентів, у технічних ВНЗ є повсюдно 

вибраним вимушений шлях викладу класичного курсу математики в бакалавраті з 

істотно скороченою доказовою частиною. Вже стійкою стала тенденція до 

інформаційного (так званого «рецептурного») стилю викладання навчального 

матеріалу, при якому студентам часто пропонується для засвоєння набір 

математичних фактів і тверджень, а також алгоритми розв’язання типових задач 

[85, с. 52]. При такому підході до викладу принципово неможливо забезпечити 

необхідний рівень якості математичної підготовки. Дійсно, в математичних 

знаннях надзвичайно важливим є глибоке оволодіння їх основами, які формують 

логічне мислення студентів, визначають загальний рівень математичної культури 

і дають можливість подальшого вірного розуміння складних понять і методів 

математики [89, с. 523]. 

У пошуках вирішення вказаної проблеми педагоги-математики застерігають 

від можливого внутрішнього неприйняття сучасними студентами бакалаврату 

університетських математичних курсів занадто високого рівня складності. Адже 

труднощі розуміння можуть спричинити зниження завзятості та ініціативи 
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студентів у навчанні. Вказані обставини приводять окремих педагогів до 

наступних пропозицій: у викладі класичної математики студентам бакалаврату в 

технічному ВНЗ орієнтуватися на так званий «навчальний рівень строгості» і 

проводити доведення інтуїтивно-логічного характеру   [34, с. 435]. 

Наш підхід до трактування вимоги строгості в навчанні математиці суттєво 

відрізняється від наведеної (достатньо розповсюдженої) точки зору. Вважаємо, 

що рівень строгості у викладі математики студентам технічних спеціальностей 

має бути дидактично доцільним. Сенс цього положення бачимо в правильному 

відборі та включенні в курс  доступних для розуміння тих, хто навчається, 

доведень основоположних тверджень. На нашу думку, ці доведення мають бути 

проведеними на бездоганному формально-логічному рівні. В інших випадках 

пропонуємо проводити пояснення смислу тверджень прозорими способами. 

Звертаємо увагу на необхідність формування у тих, хто навчається, чіткого 

розуміння відмінності між строгими формально-логічними доведеннями і 

зрозумілими поясненнями суті сформульованих результатів [86, с. 518]. Наведемо 

деякі приклади. 

Розділ «Диференціальне числення функцій однієї змінної» включає 

надзвичайно важливий аспект – основні теореми диференціального числення 

(французьких математиків  П. Ферма,  М. Ролля, Ж.-Л. Лагранжа і О.-Л. Коші). Ці 

теореми складають основу багатьох тверджень і формул диференціального 

числення, а також його застосувань. Проте в сучасному скороченому 

аудиторному викладі курсу вищої математики студентам бакалаврату технічних 

ВНЗ зазначені теореми стійко зайняли місце аспекту, призначеного для 

самостійного вивчення. Позбавлений відповідного тлумачення та контролю 

розуміння з боку педагогів, смисл вказаних теорем часто не одержує належного 

ступеню засвоєння з боку тих, хто навчається. Наслідком цього стає формальне, 

бездоказове опанування подальшим матеріалом, який грунтується на основних 

теоремах, зокрема: 

– правилом Лопиталя (щодо розкриття невизначеностей); 
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– формулою Тейлора (однією з головних формул математичного аналізу, 

що має численні застосування як у самому математичному аналізі, так і в 

суміжних розділах і дисциплінах); 

– алгоритмами дослідження функцій за допомогою похідних (які виходять з 

відповідних тверджень, ґрунтованих на основних теоремах диференціального 

числення); 

– багатьма аспектами інтегрального числення; 

– теорією диференціальних рівнянь тощо. 

Вважаємо, що основні теореми диференціального числення тому й названі 

основними, що за своєю суттю та значущістю являють собою основоположні 

твердження математичного аналізу. Отже, вони потребують аудиторного викладу, 

який може бути (залежно від рівня сприйняття майбутніх фахівців) строгим, з 

формально логічним обґрунтуванням результатів або тим, що пояснює смисл за 

допомогою геометричної інтерпретації. Стислий геометричний смисл теорем 

полягає в наступному: 

– дотична до графіка функції в його найвищій (найнижчій) точці є 

паралельною до осі абсцис (теорема Ферма); 

– якщо крайні ординати кривої є рівними, то на кривій знайдеться точка, в 

якій дотична паралельна до осі абсцис, (теорема Ролля); 

– на лінії АВ, яка в кожній точці має дотичну та не має точок повернення, 

завжди знайдеться точка, в якій дотична до лінії буде паралельною до хорди, що 

стягує лінію (теорема Лагранжа). 

Теорема Коші, як узагальнена теорема Лагранжа, виражає той самий 

геометричний смисл: рівність кутових коефіцієнтів хорди, що стягує кінці дуги, 

та дотичної, проведеної в деякій проміжній точці [9, с. 174-180; 82, с. 127-131]. 

Наголошуємо на необхідності обов’язкового супроводу строгих, 

формально-логічних обгрунтувань основних теорем диференціального числення 

геометричним тлумаченням їх змісту. 

Взаємозв’язок основоположних математичних понять і  тверджень 

класичного курсу вищої математики бакалаврату переконливо демонструє 
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наступний ланцюг  теорем, які традиційно розглядаються в різних розділах і 

темах курсу. 

Відомо, що невизначений інтеграл є фундаментальним поняттям класичної 

математики. Невизначений інтеграл, за означенням, являє собою множину всіх 

первісних функцій для даної функції на деякому відрізку. Природно, що введенню 

в розгляд цього поняття в курсі вищої математики ВНЗ передує опис множини 

всіх первісних функцій для даної функції. Цей опис виходить з наступної 

теореми. 

Теорема. Якщо F(x) – первісна для даної функції на деякому відрізку, то 

довільна інша первісна для вказаної функції на цьому відрізку може бути 

представленою у вигляді 

F(x) + С, тут С – деяка стала. 

Із теореми слідує, що множина функцій F(x) + С, (F(x) – деяка первісна для 

даної функції на відрізку, а С – довільна стала) вичерпує всі первісні функції для 

даної функції і, отже, є невизначеним інтегралом даної функції на вказаному 

відрізку. 

Як видно, ступінь розуміння та засвоєння фундаментального поняття 

невизначеного інтеграла безпосередньо залежить від глибини проникнення у 

свідомість тих, хто навчається, суті та смислу сформульованої вище теореми. В 

свою чергу, збільшенню вказаної глибини проникнення сприяють роздуми над 

смислом теореми та її строге, формально-логічне доведення. Це доведення 

швидко виходить з означення первісної та відповідної леми (допоміжного 

твердження): функція, похідна якої на деякому проміжку дорівнює нулю, є 

сталою на цьому проміжку. В основі доведення леми – теорема Лагранжа (одна з 

основних теорем диференціального числення).  

Вказаний ланцюг математичних понять і тверджень має продовження в темі 

«Визначений інтеграл». Відомо важливе значення в математиці формули 

Ньютона-Лейбниця, яка встановлює зв’язок між невизначеним та визначеним 

інтегралами. Формула Ньютона-Лейбниця виражає наступний факт: визначений 
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інтеграл від неперервної функції дорівнює різниці значень її довільної первісної, 

обчислених для верхньої (b) та нижньої (а) меж інтегрування. Доведення цього 

факту грунтується на теоремі Барроу, з якої випливає, що інтеграл зі змінною 

верхньою межею (х) від даної функції є однією з первісних для цієї функції. 

Отже, за сформульованою вище теоремою про первісну, інтеграл зі змінною 

верхньою межею представляється у вигляді F(x) + С, (F(x) – деяка інша первісна 

для даної функції, С – стала).   З вказаного представлення, після послідовного 

надання х значень а і b, виходить формула Ньютона-Лейбниця. 

Таким чином, образно кажучи, в загальному полотні курсу вищої 

математики основоположні твердження переплетені подібно мережеву. 

Видалення або порушення цілісності якого-небудь фрагменту мережива порушує 

візерунок усього полотна [93, с. 187]. 

Вважаємо, що виклад математичних дисциплін у кожному з трьох освітніх 

циклів має супроводжуватися розвитком здатностей проводити евристичні 

міркування, розуміти смисл математичних понять і тверджень. В той же час, 

ступінь вимог до володіння строгими формально-логічними доведеннями має 

поступово підвищуватися в межах кожного з освітніх циклів, а також при 

переході майбутніх фахівців на наступний освітньо-кваліфікаційний (освітньо-

науковий) рівень: від доведення справедливості окремих відомих математичних 

фактів до чіткого обґрунтування самостійно одержаних наукових результатів. 

Необхідним структурним компонентом основоположного дидактичного 

принципу науковості є дидактичний принцип системності. Відомо, що система 

(від грецьк. – ціле, складене із частин; з’єднання) – це множина елементів, які 

знаходяться у відношеннях і зв’язках між собою та утворюють певну цілісність. 

За характеристикою В. Оконь, дидактичний принцип системності виражає 

планове охоплення навчального матеріалу, який складає певне ціле, відповідно до 

наявних основ; впорядкованість викладу навчального матеріалу, його раціональне 

поділення на смислові фрагменти та ступінчасте опанування ними при 

постійному зверненні до всього цілого; передбачає оволодіння тими, хто 

навчається, попереднім навчальним матеріалом, необхідним для розуміння 
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наступного матеріалу та опанування новими знаннями; вплив одержаних знань на 

розвиток та удосконалення відповідних практичних вмінь і навичок. Отже,  

В. Оконь вважав, що дидактичний принцип системності відноситься як до змісту 

навчання, так і до його ходу, тобто процесуальної сторони [56, с. 181]. 

Є. Г. Плотнікова розуміє принцип системності як вимогу вивчати зміст 

навчальної дисципліни в системі, що визначається логікою відповідної науки. 

Зокрема, в концепції профільного підходу до навчання математики у ВНЗ, 

розробленій нею, автор трактує системність як послідовне наповнення 

навчального матеріалу прикладним змістом, обумовленим майбутньою 

професійною діяльністю тих, хто навчається [61, с. 36]. 

А. Б. Ольнева пов’язує результат дотримання принципу системності в 

процесі навчання з наявністю у свідомості студентів структурних зв’язків 

(зв’язків будови), адекватних зв’язкам між знаннями усередині теорії, що 

вивчається [58,   с. 124]. 

За підсумком аналізу наведених думок педагогів та власними 

дослідженнями, впровадження дидактичного принципу системності в процес 

фундаменталізації багатоступеневої базової математичної підготовки майбутніх 

фахівців технічного профілю розглядаємо як виконання таких вимог: 

– формування загальної сукупності взаємопов’язаних складових змісту 

класичних і прикладних математичних дисциплін, яка утворює цілісний 

навчальний матеріал базової математичної підготовки в трьох циклах вищої 

освіти; 

– розподілу цілісного навчального матеріалу та визначення змісту базової 

математичної підготовки в кожному з трьох освітніх циклів; 

– формування кластеру математичних компетенцій майбутніх фахівців за 

результатом цілісної базової математичної підготовки; 

– визначення елементів кластерів загальнонаукових математичних 

компетенцій та професійно-математичних компетенцій майбутніх фахівців 

стосовно кожного з трьох освітніх циклів; 
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– поділення навчального матеріалу базової математичної підготовки в 

кожному з трьох циклів вищої освіти на смислові фрагменти з урахуванням 

внутрішньої логіки математики; 

– поступового опанування навчальним матеріалом у кожному з трьох 

освітніх циклів, удосконалення теоретичних знань, практичних вмінь, і навичок, 

креативних професійно-математичних здатностей, які визначають відповідну 

множину математичних компетенцій [93, с. 188-189]. 

Із сформульованих вимог випливає, що наслідування принципу системності 

навчання у викладі математичних дисциплін у процесі багатоступеневої базової 

математичної підготовки майбутніх фахівців технічного профілю створює 

необхідні умови для впровадження принципу обґрунтованості в навчальний 

процес, сприяє поступовому формуванню здатностей тих, хто навчається, щодо 

сприйняття, засвоєння та застосування математичного інструментарію, 

адекватного до сучасних професійних науково-технічних задач. Отже, 

дидактичний принцип системності є необхідним структурним компонентом 

основоположного дидактичного принципу науковості. 

Визначальним структурним компонентом основоположного принципу 

науковості в системі дидактичних принципів фундаменталізації багатоступеневої 

базової математичної підготовки є принцип єдності теоретичного і прикладного 

знання. 

Відомо, що математику умовно ділять на «чисту» і прикладну (п. 2.1). 

«Чиста» математика є теорією математичних структур, які вивчаються без зв’язку 

з реальним явищами. Прикладна математика вивчає математичні структури, які 

моделюють ті чи інші реальні явища. Але між «чистою» та прикладною 

математикою неможливо провести чітку грань. Дійсно, історія показує, що 

математичні знання виникають у відповідь на необхідність розв’язання певних 

практичних задач, тобто спочатку є розрізненими математичними фактами. У 

міру накопичення фактів виникає потреба в їх систематизації, з’ясуванні 

взаємозв’язків, об’єднанні їх за допомогою узагальнювальних концепцій в певну 

теорію, розвитку цієї теорії за її власними, внутрішніми законами. В результаті 
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виникнення та розвитку теорії з’являється можливість її практичного 

застосування до розв’язання нових, більш складних, прикладних задач. Як 

справедливо відмічає Є. Г. Плотнікова [61, с. 34], в подальшому поєднання 

теоретичних і практичних досліджень має наслідком взаємну стимулюючу дію, 

яка, з одного боку, розширює рамки застосування математичних методів в інших 

науках, а з другого боку – сприяє розвитку математичного апарату «чистої» 

математики. Така діалектична єдність теоретичного і прикладного математичного 

знання складає основу відповідного дидактичного принципу математичної 

підготовки майбутніх фахівців технічного профілю. Цей принцип передбачає у 

викладі класичного математичного курсу проведення обов’язкового аналізу 

відомих практичних задач, які приводять до необхідності введення в розгляд 

відповідних математичних об’єктів та створенню теорій щодо цих об’єктів. 

Вивчення вказаних теорій має знаходити продовження у набутті майбутніми 

фахівцями операційно-технологічних компетенцій в частині навичок розв’язання 

нескладних завдань з техніки «ручних» математичних перетворень та обчислень; 

уміння розв’язувати типові і стандартні математичні задачі репродуктивного 

характеру; здатності розв’язувати задачі продуктивного характеру; уміння 

застосовувати аналітичні та чисельні методи, а також сучасні інформаційно-

комунікаційні технології до розв’язання прикладних, професійно-орієнтованих і 

технічних задач, що досліджуються; здатності до використання інформаційно-

комунікаційних технологій в опрацюванні статистичних даних тощо (п. 2.4). 

Отже, дидактичний принцип єдності теоретичного і прикладного знання 

передбачає впровадження принципу ІКТ – супроводження. 

Звертаємо увагу на більш глибокий смисл принципу єдності теоретичного і 

прикладного знання в процесі фундаменталізації математичної підготовки 

майбутніх фахівців. Цей процес здійснюється під керівництвом профільної 

складової як основа загального процесу фундаменталізації професійної технічної 

підготовки майбутніх фахівців. Вказаний загальний процес, за своїм означенням, 

грунтується на принципі єдності теоретичного і прикладного знання [93, с. 191]. 
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За введеним авторським означенням, фундаменталізація математичної 

підготовки майбутніх фахівців технічного профілю у ВНЗ, що є інтегрований 

процесом генералізації знань, зокрема, передбачає формування креативного 

мислення тих, хто навчається. Відповідно до нашого розуміння природи 

креативності, вона визначається діалектичним взаємозв’язком розумових 

здібностей та мотиваційних цінностей. Наведена точка зору обґрунтовує введення 

в якості структурних компонентів дидактичного принципу формування 

креативного мислення принципів навчання на високому рівні трудності, 

випереджувального навчання, проблемності, системності, розвитку рефлексивних 

здатностей особистості. Впровадження цих принципів у навчальний процес 

безпосередньо сприяє розвитку розумових здібностей тих, хто навчається, за 

умови одночасного наслідування принципів доступності та наочності навчання. 

З іншого боку, здатності особистості до генерування нестандартних ідей, до 

ініціативного знаходження нетрадиційних способів вирішення проблем є 

обумовленими внутрішньою пізнавальною мотивацією (п. 2.1). Внутрішня 

пізнавальна мотивація формується в такому учбовому процесі, в якому навчання і 

вивчення є об’єднаними, ініціюється самостійне опанування знаннями 

майбутніми фахівцями. Це обумовлює введення в зміст основоположного 

дидактичного принципу формування креативного мислення відповідного 

структурного компонента (єдності викладання, вивчення і саморозвитку), а також 

принципу управління пізнавальною діяльністю тих, хто навчається. 

Структурний компонент принципу формування креативного мислення – 

принцип навчання на високому рівні трудності є провідним у дидактиці 

розвиваючого навчання, розробленій Л. В. Занковим, оскільки «тільки такий 

навчальний процес, який систематично дає щедру їжу для напруженої розумової 

діяльності, може служити швидкому та інтенсивному розвитку тих, хто 

навчається» [36, с. 107]. Згідно з трактуванням вказаного принципу, розвиток тих, 

хто навчається, відбувається тільки тоді, коли вони працюють на межі своїх 

можливостей. Мається на увазі розвиток пізнавальних можливостей майбутніх 

фахівців відносно сприйняття та осмислення знань. 
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Вважаємо актуальним впровадження вказаного принципу, запозиченого в 

дидактиці середньої освіти, в базову математичну підготовку майбутніх фахівців 

у ВНЗ. Пояснимо цю думку. Як зазначається вище, креативне мислення 

особистості піддається вдосконаленню. У формуванні та вдосконаленні 

креативного мислення майбутніх фахівців технічного профілю провідну роль 

відіграє математика як перевірений часом інструмент пізнавального розвитку. 

Отже, якісна математична підготовка майбутніх фахівців, яка передбачає 

вдумливе та наполегливе опанування математичними ідеями, об’єктами 

математичних висновків, механізмом логічних побудов складає фундамент їх 

креативного мислення стосовно когнітивного аспекту креативності (п. 2.1). 

Підкреслимо, що розумовий розвиток особистості обумовлюють складні 

інтелектуальні процеси, в яких з необхідністю приймають участь ті, хто 

навчається, якщо опанування математичними знаннями відбувається на високому 

формально-логічному, а також інтуїтивному рівні. Це процеси аналізу і синтезу 

абстрагування від конкретного і узагальнення частинного, логічної та 

правдоподібної побудови міркувань, виявлення закономірностей тощо. Усі 

вказані дії потребують, у першу чергу, тривалих роздумів. Таким чином, 

позитивний вплив математичної підготовки на розумові здібності майбутніх 

фахівців здійснюється за умови їх навчання на природному – високому рівні 

складності [93, с. 192]. 

Проте математика є однією з важких для засвоєння дисциплін професійної 

підготовки майбутніх фахівців технічного ВНЗ. Високий ступінь труднощів 

опанування математичними знаннями пов’язаний з абстрактністю цієї науки. 

Нами зазначалося, що майбутнім фахівцям технічного профілю, мотивованим на 

вивчення існуючих та створення нових механізмів і приладів, надзвичайно 

складно оперувати математичними поняттями, відособленими від конкретних 

предметів і явищ. Це стосується, в першу чергу, сучасних студентів першого 

освітнього циклу, які мають недостатньо міцну шкільну фундаментальну 

підготовку. Студентам другого і навіть третього освітніх циклів труднощів завдає 

побудова математичних моделей технічних задач, а також проведення їх 
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досліджень. Наслідки вказаних об’єктивних обставин у практиці навчального 

процесу проявляються у вимушеному частковому знехтуванні дидактичними 

принципами проблемності, обґрунтованості і, отже, науковості у викладі 

математичних дисциплін з боку педагогів-математиків. 

На нашу думку, наслідування принципу навчання на високому рівні 

трудності, в першу чергу, має забезпечити впровадження особистісного підходу в 

базову математичну підготовку майбутніх фахівців. У цьому підході важливим 

заходом є дотримання до індивідуальної міри складності, що виступає в якості 

необхідного компонента доцільного застосування принципу навчання на 

високому рівні трудності. В свою чергу, дотримання до індивідуальної мери 

складності передбачає наявність дієвого контролю якості засвоєння та осмислення 

студентами навчального матеріалу. Одержані в ході такого контролю дані є 

необхідними в організації особистісно-орієнтованого підходу в навчанні та 

впровадженні дидактичного принципу доступності. Вважаємо, що в основу 

багатоступеневої базової математичної підготовки майбутніх фахівців технічного 

профілю має бути покладена діалектична єдність принципу навчання на високому 

рівні трудності та принципу доступності [86, с. 519]. 

В. Оконь зазначав, що принцип доступності відноситься з часів  

Я. А. Коменського до найбільш популярних принципів. Сутність цього принципу 

В. Оконь охарактеризував так: головний висновок, пов’язаний з принципом 

доступності, полягає в необхідності підбору таких методів праці та засобів 

навчання, пошуку таких способів встановлення контакту з кожним із тих, хто 

навчається, щоб у максимальному ступені привести в рух ті сили й можливості 

більшості з них, які відповідають даній фазі їх розумового, морально-соціального 

та фізичного розвитку [56, с. 197]. Отже, класичний дидактичний принцип 

доступності вимагає, щоб зміст, обсяг матеріалу, що вивчається, а також методи 

навчання відповідали б рівню розвитку тих, хто навчається, та їх можливостям 

засвоїти пропонований матеріал [86, с. 519]. За своєю сутністю цей принцип є 

безпосередньо пов’язаним з дидактичним принципом особистісного підходу в 

навчанні. 
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А. Б. Ольнева досліджує принцип доступності навчання у ВНЗ в контексті 

пізнавальних утруднень, їх прогнозування, профілактики та корекції. Пізнавальні 

утруднення вчена визначає як свого роду бар’єри, що виникають з різних причин 

протягом навчального процесу в розумінні, усвідомленому засвоєнні, відтворенні 

та продуктивному використанні різних фрагментів навчального матеріалу, 

сутнісних зв’язків та відносин залежності між усіма об’єктами, що вивчаються та 

фрагментами знання, що їх описує [58, с. 132]. 

У подолання вказаних бар’єрів, окрім традиційно використовуваних 

адаптаційних засобів навчання, вважаємо за доцільне впровадження дидактичних 

принципів, що сприяють подальшому розвитку розумових здібностей тих, хто 

навчається. Одним з таких принципів є дидактичний принцип випереджувального 

навчання. 

Під випереджувальним традиційно розуміють такий вид навчання, при 

якому здійснюється стисле ознайомлення тих, хто навчається, з основою певного 

матеріалу з випереджуванням (тобто що до передбаченого програмного розгляду) 

[35, с. 38]. Метою випереджувального навчання є зменшення об’єктивних 

труднощів щодо засвоєння певних розділів курсу. 

А. М. Цатурян вважає, що така стратегія навчання надає можливість 

педагогам заздалегідь створити «міст» між темами курсу таким чином, щоб у 

процесі вивчення попередньої теми захопити «плацдарм» подальшої [78, с. 170]. 

Науковець також пропонує для досягнення випереджувального ефекту в 

навчанні при першому знайомстві з певними поняттями, разом з демонстрацією їх 

конкретних проявів, представляти ці поняття в широкому сенсі [78, с. 169]. 

Вважаємо, що корисність стратегії випереджувального навчання в 

математиці стосовно розвитку розумових здатностей тих, хто навчається, 

можливо обґрунтувати за допомогою схеми Пуанкаре (п. 2.1). Вперше здійснений 

стислий виклад основ нового математичного матеріалу, що передує його 

докладному вивченню за програмою, ініціює несвідому роботу мозку майбутніх 

фахівців. Результати цієї роботи позитивно впливають на свідому психіку, 
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сприяючи її готовності до розуміння та засвоєння сутності понять і фактів при їх 

повторному докладному плановому вивченні. 

Засобом подолання пізнавальних утруднень в процесі навчання математиці, 

важливим чинником впровадження принципу доступності в процес 

фундаменталізації багатоступеневої базової математичної підготовки майбутніх 

фахівців і, отже структурним компонентом основоположного дидактичного 

принципу формування креативного мислення вважаєм принцип розвитку 

рефлексивних здатностей особистості. Адже рефлексія як форма теоретичної 

діяльності особистості, спрямована на осмислення власних дій, сприяє активізації 

розумових процесів тих, хто навчається, критичному і творчому потенціалу 

майбутніх фахівців, підвищення рівня якості розуміння та засвоєння навчального 

матеріалу [5, с. 20]. 

Вагомим структурним компонентом основоположного дидактичного 

принципу формування креативного мислення є дидактичний принцип наочності. 

В. Оконь відзначав, що ідею наочного навчання, яка виникла та була 

поширена у XVII столітті, розвинув та застосував Я. А. Коменський у своїх 

творах. Використання наочності протиставляли схоластичному вербальному 

викладанню. Наочність мала полегшити опанування як науковими, так і 

практичними знаннями [56, с. 186]. За міркуваннями Я. А. Коменського, його 

послідовників та результатами власних досліджень В. Оконь визначив принцип 

наочності як «сукупність норм, які виходять із закономірностей процесу навчання 

та стосуються пізнання дійсності на основі спостереження , мислення і практики, 

на шляху від конкретного до абстрактного і назад [56, с. 188]. 

С. М. Бутакова і С. І. Осипова звертають увагу, що теорію наочності в 

навчанні розробляли багато фахівців-дидактів (М. М. Скаткін, І. Я. Лернер, 

Д. Б. Ельконін, А. А. Шаповалов, І. Я. Каплунович, Д. Л. Картежников та інші). 

Вчені стверджували, що базовою умовою виникнення розуміння в тих, хто 

навчається, є візуалізація. Вони відмічали значущість візуалізації змісту матеріалу 

в математичній освіті та обґрунтовували необхідність задіювання резервів 

візуального мислення в рівній мірі з вербальним, геометричним, формульним 
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засобами представлення інформації. Проте, згідно сучасного розуміння, принцип 

наочності є систематичною опорою не тільки на конкретні предмети та їх 

зображення, але й на моделі. Роль навчальних моделей у формуванні теоретичних 

понять як основи наукового мислення переконливо розкрита В. В. Давидовим [19, 

с. 72-75]. 

О. О. Зубова і Є. І. Смирнов наголошують на тому, що математичні знання 

мають високий ступінь інтегративності та спадкоємності. З іншого боку, процес 

навчання математиці може розглядатися як дискретний процес, в якому кожна 

нова частина навчального матеріалу має завершуватися розумінням суті 

навчальних елементів – математичних об’єктів, дій. Отже, важливості набуває 

створення педагогічних умов і технологій розуміння сутності навчальних 

елементів у період їх безпосереднього сприйняття, тобто в першій стадії 

пізнавального процесу [40, с. 195-196]. 

Автори нагадують, що взагалі під моделлю розуміють такий матеріальний 

або подумки представлений об’єкт, який в ході пізнання заміщує об’єкт-оригінал, 

зберігаючи його важливі для дослідження типові риси. Добре побудована модель, 

як правило, є більш доступною і зручною для дослідження, ніж реальний об’єкт. 

Тому актуальною видається проблема такої організації процесу навчання 

математиці, коли представлення, що виникають у мисленні тих, хто навчається, 

відбивають основні, суттєві сторони математичних об’єктів та дій. Саме 

формування цих опорних якостей об’єктів сприйняття є суттю процесу наочного 

моделювання [40, с. 198]. 

У цьому зв’язку В. Г. Шантаренко пропонує системний підхід до навчання 

студентів математиці на основі моделювання у візуальному інформаційному полі 

[81]. Під візуальним інформаційним полем науковець розуміє таку форму 

представлення інформації, яка, будучи розміщеною в полі зору людини, допускає 

її безпосереднє сприйняття людиною. Основними різновидами візуального 

інформаційного поля автор вважає зображення на папері, учбовій дошці, екрані 

комп’ютера. Способи представлення інформації у візуальному інформаційному 

полі В. Г. Шантаренко класифікує як наступні види моделей: 
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– знаково-текстова (реалізація писемності природної мови); 

– знаково-символічна (знакова математична модель); 

– образно-знакова (опис за допомогою конструкції, побудованої з 

графічних образів та знаків); 

– образна (опис за допомогою графічних образів, що відбивають устрій 

об’єктів та явищ навколишнього світу). 

Отже, сучасне розуміння принципу наочності передбачає широке 

використання різних форм представлення змістових аспектів математичних знань: 

текстових, формульних, графічних, діаграмних, тих, що реалізуються засобами 

комп’ютерної мультиплікації тощо [58, с. 137]. 

О. О. Зубова і Є. І. Смирнов підкреслюють, що змістове підгрунтя наочного 

моделювання в навчанні математиці складають моделі знаково-символічних 

засобів, зокрема [40, с. 196-197]: 

– логічні моделі (які представляють математичні знання за допомогою 

числення предикатів та адекватних «ієрархічних дерев»); 

– реляційні моделі (які представлені різноманітними таблицями); 

– продуційні моделі (які фіксують процедуру математичних дій при 

розв’язанні певних задач) тощо. 

Гідністю логічних моделей автори вважають фіксованість алфавіту та 

існування потужних процедур логічного виведення. Таблиці (наприклад, матриці 

в алгебрі, таблиці похідних та інтегралів у математичному аналізі) легко 

сприймаються тими, хто навчається, їх структура є доступною, дані групуються 

компактно. Продуційні моделі представляють схеми (алгоритми) дослідження 

певних математичних об’єктів або розв’язання задач ( наприклад, схема 

дослідження функції однієї змінної та побудови її графіка, алгоритм знаходження 

невизначеного інтеграла від правильного раціонального дробу тощо). Ці моделі 

обумовлюють оперативну адекватність сприйняття математичних знань, 

формування системи знань, створення зовнішньої опори для внутрішніх дій тих, 

хто навчається. 
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З аналізу матеріалів [7; 17; 19; 26; 27; 53; 54; 55; 64; 73; 80; 81] виходить, що 

впровадження принципу наочності (в його сучасному розумінні) в процес 

навчання математиці має наслідком наступні переваги, які позитивно впливають 

на формування креативного мислення майбутніх фахівців технічного профілю: 

1. Використання в навчальному процесі образотворчих засобів, 

предметної, умовно-графічної наочності, презентаційних та анімаційних 

можливостей сприяє поглибленому розумінню майбутніми фахівцями логіки 

викладання даної теми, вихованню здатностей до системного засвоєння матеріалу 

і, отже, стимулює творчу активність майбутніх фахівців. 

2. Засоби інтерпретації суттєвих властивостей математичних понять, 

закономірностей, теорій формують здатність майбутніх фахівців до необхідних 

узагальнень і тим самим підвищують їх інтелектуальний рівень. 

3. Збільшення інформаційної щільності навчального процесу за рахунок 

підготовки мультимедійних презентацій, посилань на аудіо- та відео-файли 

зменшує долю репродуктивної діяльності майбутніх фахівців під час навчального 

процесу (за рахунок часткового скорочення конспектування) та інтенсифікує їх 

продуктивну діяльність. 

Розглянуті чинники позитивного впливу на формування креативного 

мислення заходів процесу наочного моделювання, зокрема, включають наслідки 

інноваційної наочності навчання. До останньої відносяться висока інформаційна 

насиченість, раціоналізація підношення навчального матеріалу, показ явищ, що 

вивчаються, у динаміці, обумовлені IKT-супроводженням навчального процесу. 

Отже, відповідний дидактичний принцип розглядається як структурний 

компонент основоположного дидактичного принципу формування креативного 

мислення. 

Фундаменталізація математичної підготовки майбутніх фахівців технічного 

профілю у ВНЗ, за означенням, передбачає формування здатностей професійного 

застосування набутих математичних знань (п. 2.1). Це обумовлює введення а 

систему дидактичних принципів фундаменталізації багатоступеневої базової 

математичної підготовки основоположного принципу професійної спрямованості. 
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Педагог О. Г. Князева зазначає, що дидактичний принцип професійної 

спрямованості навчання у вищій школі було введено з середини 70-х років. У 60-і 

роки одним з найбільш значущих принципів вузівської дидактики 

проголошувався принцип зв’язку навчання з практикою, що являв собою 

поєднання принципу професійної спрямованості і принципу науковості [45,               

с. 15]. На думку О. Г. Князевої, в педагогіці можна виокремити два підходи до 

професійної спрямованості навчання. Згідно з першим підходом, під професійною 

спрямованістю розуміється орієнтація системи потреб, мотивів, інтересів і 

схильностей особистості на позитивне відношення до майбутньої професії. Отже, 

професійна спрямованість є провідним мотивом навчання, що стимулює 

пізнавальну діяльність тих, хто навчається, в процесі освіти та самоосвіти.  

Другий підхід до професійної спрямованості стосується проблеми відбору і 

побудови змісту освіти на основі  міжпредметних зв’язків загальнонаукових, 

загальнопрофесійних і спеціальних дисциплін [45, с. 15]. О. Г. Князева є 

прибічником поєднання вказаних підходів. 

Аналогічну позицію займає С. М. Бутакова [18], яка вважає, що посилення 

професійної спрямованості у викладі математичних дисциплін в освітньому 

процесі ВНЗ передбачає пред’явлення професійного контексту теоретичного 

навчання математиці та можливостей математичного апарату для побудови 

моделей інженерних задач. Це має сприяти формуванню позитивних мотивацій 

студентів у майбутній професійній діяльності й акцентувати їхню увагу на 

міжпредметних зв’язках загальноосвітніх і спеціальних курсів. 

Н. М. Самарук наголошує [65], що професійна спрямованість навчання є 

одним з найважливіших компонентів навчання і виховання, що виконує в 

педагогічному процесі низку функцій, основними з яких вважаємо: 

‒ визначення змісту та обсягу матеріалу, що викладається; 

‒ стимулюючий вплив на мотивацію навчальної діяльності та 

інтелектуальний розвиток особистості; 

‒ спонукання до самостійної пошукової, творчої діяльності майбутніх 

фахівців; 
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‒ відбивання дієвості набутих знань, умінь та навичок тих, хто навчається. 

Наведені погляди науковців, з якими ми погоджуємося, підсумковані в 

дослідженнях Г. В. Федяченко і Є. О. Василевської, які виокремлюють змістовий, 

методичний та мотиваційно-психологічний компоненти професійної 

спрямованості навчання майбутніх фахівців технічного профілю (п. 2.1). 

З урахуванням точки зору А. Б. Ольневої [58, с. 151]: «професійна 

спрямованість навчання  математиці передбачає такий зміст учбового матеріалу і 

таку організацію його засвоєння, що відповідають усім принципам побудови 

курсу математики та моделюють пізнавальні і практичні задачі професійної 

діяльності майбутніх фахівців інженерного профілю», вводимо у склад 

структурних компонентів основоположного дидактичного принципу професійної 

спрямованості принцип моделювання професійних дій у навчальному процесі. 

Вважаємо, що дотримання цього принципу у базовій математичній підготовці 

майбутніх фахівців технічного профілю сприяє спадкоємності базової та 

спеціальної різновидів математичної підготовки в процесі її фундаменталізації  

(п. 2.3). 

Узагальнюючи викладені міркування, а також точку зору [21; 22; 29] 

підкреслимо, що принцип професійної спрямованості навчання математиці на 

загальноосвітньому рівні, за нашим розумінням, являє собою засіб 

передпрофесійної підготовки майбутніх фахівців у частині створення умов для 

навчання, відповідно до фахових інтересів та намірів тих, хто навчається. Цей 

принцип передбачає врахування індивідуальних особливостей майбутніх 

фахівців, їх здатностей і потреб, особистісних смислів. Отже, принцип 

професійної спрямованості відповідає концепції профілізації освітнього 

середовища у сучасній методології пізнання [43, с. 72]. Тому дидактичний 

принцип профілізації вважаємо його важливим структурним компонентом. 

Фундаменталізація математичної підготовки майбутніх фахівців технічного 

профілю розглядається нами в загальному інтегрованому процесі 

фундаменталізації професійної технічної підготовки. За означенням останньої, 

цей процес здійснюється, зокрема, на базі різнобічної гуманітарної освіти 
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майбутніх фахівців. Отже, гуманітаризацію навчання представлено нами як 

основоположний дидактичний принцип фундаменталізації базової математичної 

підготовки. 

Відповідно до нашого узагальненого означення (п. 1.2), гуманітаризація 

освіти є спрямованою на розвиток загальнокультурних компонентів змісту освіти, 

з метою формування цілісного особистісного ставлення до дійсності, за якого 

актуалізація засвоєння професійних знань майбутніх фахівців відбувається згідно 

з чіткими морально-ціннісними критеріями. Із сформульованого означення 

виходить, що найважливішою задачею гуманітаризації вищої (вищої технічної) 

освіти є розвиток особистостей тих, хто навчається, їх здатностей до творчої 

діяльності за критеріями загальнолюдських цінностей та культури. Тому 

структурним компонентом основоположного принципу фундаменталізації базової 

математичної підготовки – гуманітаризації навчання виступає дидактичний 

принцип особистісного підходу. 

В процесі гуманітаризації професійної технічної підготовки майбутніх 

фахівців духовність постає інструментом їх виховання на засадах патріотизму, 

людяності, співпереживання, толерантного відношення до оточуючих [79,  с. 197]. 

Тому дидактичний принцип виховального навчання має бути обов’язковим 

структурним компонентом основоположного принципу гуманітаризації навчання. 

Гуманітаризація математичної підготовки майбутніх фахівців технічного 

профілю розглядається нами в контексті гуманітаризації усієї професійної 

технічної підготовки у ВНЗ. Підтримуємо позицію педагога-математика              

М. Д. Боярського в тому, що врахування індивідуальних особливостей майбутніх 

фахівців, зокрема у процесі фундаменталізації їх базової математичної підготовки 

не є тотожнім лише розробці індивідуальних завдань або індивідуальним 

співбесідам [16, с. 359]. Головною метою педагогів вважаємо аналіз структури 

математичного мислення кожного майбутнього фахівця для визначення 

індивідуальної провідної підструктури. Результати такої реалізації особистісного 

підходу до навчання мають скласти основу індивідуальних технологій 
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формування креативного мислення майбутніх фахівців і, отже, їх професійного 

мислення. 

Зазначимо, що впровадження в навчальний процес ВНЗ дидактичних 

принципів фундаменталізації базової математичної підготовки майбутніх фахівців 

технічного профілю має враховувати специфіку когнітивних процесів 

особистостей у сучасному інформаційному суспільстві. 

 

3.3. Психолого-педагогічні особливості фундаменталізації базової 

математичної підготовки майбутніх фахівців технічного профілю в умовах 

інформаційного суспільства 

 

Процес фундаменталізації багатоступеневої базової математичної 

підготовки майбутніх фахівців технічного профілю потребує їх уважності та 

наполегливості в навчанні, здатностей до тривалих роздумів, копіткого 

збагачення суті теоретичного матеріалу шляхом аналізу і логічних міркувань, 

творчого підходу до розв’язання задач професійної спрямованості і моделювання 

відповідних технічних процесів тощо. Дидактичні проблеми формування 

зазначених якостей студентів, які обрали для майбутньої професійної діяльності 

технічні спеціальності, посилюються реаліями сьогодення, пов’язаними зі 

специфікою когнітивних процесів особистостей у сучасному інформаційному 

суспільстві. 

До когнітивних процесів психологи відносять пам’ять, увагу, сприйняття, 

розуміння, мислення, процеси прийняття рішень. Трансформації у сфері 

когнітивних процесів (тобто психологічних процесів, які виконують функцію 

раціонального пізнання) вважають найбільш значущими змінами серед тих, що 

відбуваються під впливом широкого розповсюдження в сучасному суспільстві 

інформаційно-комунікаційних технологій [3; 4; 31; 41; 50; 62; 71; 95]. Наведемо 

роз’яснення. 

Носієм інформації в європейській культурі традиційно були книги. 

Авторські твори мають певний стійкий смисл, який осягається людиною в процесі 
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читання. Завдяки вдумливому читанню у людей складається рефлексивний 

характер сприйняття інформації. В результаті створюється осмислена та 

організована картина світу. Як відзначав відомий канадський філософ                  

М. Маклоен, друкований текст навчив людей організовувати всі інші види власної 

діяльності на основі принципу систематичної лінійності. Вчений вважав, що саме 

завдяки цьому принципу людству вдалося всього за кілька століть вчинити 

колосальний науково-технологічний прорив з епохи Середньовіччя в Новий час    

[31, с. 169-170]. 

Досягнення науково-технічного прогресу привели до виникнення нових 

засобів передачі інформації. На сьогодення людські представлення формуються і 

розповсюджуються за допомогою електронних ЗМІ, якими є інтернет, радіо, 

телебачення. Саме електронні ЗМІ, що витісняють друковані види (книги, газети, 

журнали), стають для людини «вікном у світ», внаслідок чого змінюється 

характер її пізнання [3, с. 22]. Для характеристики змін розумових процесів 

сучасні дослідники пропонують використання понять «Net-мислення» або 

«кліпове мислення» [3, с. 24;  31, с. 170; 50, с. 260]. Кліп (англ. clip) має значення 

нетривалої за часом послідовності кадрів. Кожний кадр яркого відеокліпу стає 

миттєво засвоюваним людиною образом, долаючим бар’єр усвідомленого 

сприйняття. У форматі кліпів ЗМІ також подають теленовини, як короткий набір 

тез без визначення контексту (оскільки в силу своєї актуальності контекстом для 

цих кліпів є об’єктивна   реальність). Вказаний формат викликає фундаментальну 

помилку усвідомлення: вважати пов’язаними ті події, які не мають фактологічної 

близькості, але мають часову. Таким чином, кліпи актуалізують нерефлексивне 

засвоєння інформації [31, с. 171]. Дійсно образ, створений з її обривків та осколків 

вражень не потребує підключення уяви та осмислення. Відбувається процес 

«перезавантаження», «оновлення» інформації, в якому спочатку побачене втрачає 

свою значущість, застаріває [50, с. 259]. 

Із відомих означень поняття «кліпове мислення» виділяємо трактування 

психолога Т. В. Семеновських, яка визначає це поняття як «процес відображення 

множини різноманітних властивостей об’єктів, без урахування зав’язків між 
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ними, що характеризується фрагментарністю інформаційного потоку, 

алогічністю, різнорідністю інформації, високою швидкістю переключення 

фрагментів інформації, відсутністю цілісної картини сприйняття навколишнього 

світу» [66]. 

Науковець С. В. Докука відмічає, що феномен кліпового мислення вперше 

почали обговорювати ще у 60-х роках минулого століття. Французький соціолог 

А. Моль у своїх роботах визначив характерні риси названої ним «мозаїчної» 

культури постіндустріального суспільства. За поглядом А. Моля (1967 р.), 

культура дає людині «екран понять», на який вона проектує своє сприйняття 

зовнішнього світу. В умовах традиційної культури, в якій книга як базовий 

феномен визначила тип цивілізації розуму, цей екран мав раціональну, цілісну 

структуру, завдяки чому для особистості не складало труднощів простежити 

причинно-наслідкові зв’язки, збудувати логічні ланцюжки міркувань. На думку  

А. Моля, система пізнання його сучасників переважно складалася під впливом 

безперервного і безладного потоку інформації, розповсюдженої ЗМІ. Внаслідок 

цього екран понять втратив логічну структуру. Тому структурованість і 

системність мислення особистостей в перспективі представлялися А. Молю вкрай 

обмеженими [31, с. 171].  

Особливості когнітивного стилю мислення теперішнього покоління 

підтверджують передбачення А. Моля. Молодь, яка перманентно використовує 

Інтернет, стає все більш орієнтованою на сприйняття швидко змінюючих один 

одного зорових і звукових образів. Це має наслідком зниження здатностей до 

тривалої концентрації уваги, роздумів, виділення головних думок. Молодь 

відчуває постійну потребу в отримані нової інформації, не встигаючи, а часто і не 

прагнучі, осмислити вже наявну. Адже мова легких для сприйняття яскравих 

образів, різнорідність та фрагментарність інформації не передбачають її 

глибокого усвідомлення. 

Одночасне сприйняття інформації з кількох джерел, а також спроби 

виконувати одночасно кілька дій, що характеризуються дослідниками як феномен 

багатозадачності, приводять до виникнення труднощів у проведенні аналізу і 
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синтезу, порівняння і узагальнення. Люди, які практикують багатозадачність, 

зазнають проблеми з концентрацією уваги, не здатні зосередитися на виконанні 

однієї дії та намагаються виконувати кілька завдань, навіть у тих випадках, коли 

це непотрібно [50, с. 260-261].  

На думку американського професора психології Л. Розена, кліпове 

мислення ХХІ століття – це феномен, властивий поколінню, вихованому в епоху 

буму комп’ютерних і комунікаційних технологій [96, с. 21; 8, с. 135]. Л. Розен 

проводить відмінність між поколінням тих, що народилися в 80-і роки ХХ 

століття («мережевим») та в 90-і роки і пізніше («І»-поколінням). Представники 

«мережевого» покоління досить активно використовують телефон, а також 

спілкуються e-mail. «І»-покоління значно більше  контактує за допомогою 

текстових повідомлень та використовує для спілкування різні мережі. Л. Розен 

вважає, що 16-18-річні молоді люди здатні паралельно виконувати до семи задач: 

набирати смс-повідомлення, спілкуватися по скайпу, перевіряти електронну 

пошту тощо, і все це робити під час перегляду телепрограм. Але платою за 

багатозадачність стає неуважність, гіперактивність, віддання переваги візуальним 

символам замість поглиблення в текст тощо [96, с. 104; 67]. Професор психології 

А. М. Ісаєва звертає увагу, що ще 10 років тому в Інтернеті розвивалася культура 

мережевого щоденника, насиченого індивідуальними образами і смислами тексту. 

Але на даний момент найбільш розповсюдженим способом самовизначення 

людини в соціальних мережах стає не створення власного тексту, а «лайк-репост» 

(від англійського «like» ‒ подобатися, «repost» ‒ знову опубліковувати). «Лайк-

репост» є дією в соціальних мережах, за допомогою якої користувач копіює на 

свою сторінку зображення або тексти інший людей. Це миттєва дія, яка не 

передбачає ні часу для обдумування вподобаного образу, ні, тим більше, 

текстового виразу свого відношення до нього [41, с. 179]. Вчена вважає, що 

«кліповість» - це системна проблема, яка стосується далеко не тільки мислення. 

Сучасна людина живе із впевненістю, що вона має абсолютну можливість у кожен 

момент часу дізнатися відповіді практично на будь-яке питання (підключитися до 

будь-якого тексту, зображення, формули тощо). У неї зникає необхідність 
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запам’ятовувати інформацію і, тим більш, її осмислювати. Така реальність 

спричиняє за собою скорочення кількості значимих, невідомих об’єктів мислення. 

А «думка, що розгубила свої проблемні об’єкти, припиняє породжувати образи, 

символи, ідеї», ‒ констатує фахівець [41, с. 180]. У зв’язку з вказаними 

негативними обставинами А. М. Ісаєва відмічає, що значна кількість педагогів і 

дослідників даної проблематики пропонує необхідність профілактики кліпового 

мислення [41, с. 182]. 

Фахівець в області культурології К. Г. Фрумкін зазначає [75], що глобальні 

зміни когнітивного стилю створюють великі проблеми для молоді в області 

сприйняття вербальної культури. Науковець приводить вислів відомого 

британського фахівця з інформаційних технологій Д. Мартина, в якому він усіх 

людей розділяє на два типи: людей книги та людей екрану. Люди книги 

одержують багато інформації від читання, в процесі поступового, вдумливого 

аналізу якої формується їх відмітна риса – великої міри увага. Люди екрану 

кардинально від них відрізняються. Відмітною рисою людей екрану є дуже 

швидка реакція на інформацію. Проте діапазон уваги людей екрану значно 

вужчий, ніж  людей книги. 

Аналізуючи історію виникнення кліпового мислення, дослідники приходять 

до висновку, що поява цього феномену пов’язана не тільки з прогресом 

електронних комунікацій. І. П. Березовська роз’яснює, що перший крок 

«мислення постіндустріальної епохи» зробило тоді, коли з’явилися газети – 

формати подання інформації, складені з великої кількості коротких, не 

сполучених між собою текстів. Вже в ХІХ столітті багато видатних діячів 

культури зрозуміли, що газети є тією силою, що перетворює мислення і не сприяє 

засвоєнню нелегкої інтелектуальної продукції. К. Г. Фрумкін звертає увагу, що на 

дроблення повідомлень, посилення їх  лаконізму вплинула поява електрозв’язку. 

Телеграф привів до виникнення спеціальної телеграфної мови – гранично 

лаконічної, без використання прийменників і сполучників [8, с. 134; 75]. Отже, на 

думку К. Г. Фрумкіна, об’єктивна причина становлення кліпового мислення 

полягає в потребі швидкого засвоєння інформації різноманітного характеру. 
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Науковець виокремлює п’ять ключових чинників – породжувачів свідомості 

нового типу: «носій кліпового мислення» [75]. 

1. Зростання інформаційного потоку (пов’язане з прискоренням темпів 

життя), що має наслідком проблематику відбору та скорочення інформації. 

2. Потреба в більшій актуальності інформації та швидкості її одержання, 

що має наслідком скорочення інтерпретаційної частини. 

3. Збільшення різноманітності інформації, що поступає. 

4. Збільшення кількості справ, якими одна людина займається одночасно. 

5. Зростання діалогічності на різних рівнях соціальної системи (ролі 

діалектики, риторики), що викликає розбиття тексту на фрагменти. 

К. Г. Фрумкін вважає, що всі ці обставини породили особливу культуру 

сприйняття інформації, яку науковець називає альтернаційною (від «альтернація» 

‒ «чергування»). Ключовими рисами альтернаційної культури є: висока 

фрагментарність інформаційного потоку, велика кількість і різнорідність 

інформації, що сприймається, а також навички швидкого перемикання з одних 

фрагментів на інші. В Г. Фрумкін підкреслює, що кліпове мислення ХХІ століття 

має глибокі корені. Воно є відгуком ще на стару потребу культурної системи 

розбивати інформацію на прагматично вживані фрагменти. Отже, опиратися 

розповсюдженню кліпової культури в сучасному інформаційному суспільстві 

безглуздо. З цією думкою К. Г. Фрумкіна ми погоджуємося. 

Аналогічну точку зору висловлюють відомі вчені-психологи. Вони 

вважають, що зупинити зміни когнітивних процесів особистостей неможливо.              

С. В. Докука наводить такий висновок американського футуролога  Е. Тоффлера: 

з феноменом кліпової культури (кліпового мислення) рано чи пізно доведеться 

змиритися і навчитися жити далі [31, с. 171].  Вчені вважають, що кліпове 

мислення, за суттю, являє собою розвиток одних когнітивних навичків  за рахунок 

інших [8, с. 135]. Вони також наполягають на неприпустимості абсолютизації 

негативного впливу інформаційно-комунікаційних технологій на когнітивні 

процеси. Психологи підкреслюють і позитивну сторону феномену кліпового 

мислення, розглядаючи його як закономірну захисну реакцію організму людини 
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на велику кількість розрізненої інформації різноманітних властивостей, 

характерну для постіндустріального суспільства, що стало інформаційним [31,             

с. 171; 50, с. 262]. Дослідники І. В. Лисак і Д. П. Белов [50, с. 262] у якості 

позитивної сторони кліпового мислення виокремлюють його сприяння динамізму 

пізнавальної діяльності. Адже саме образне мислення, характерне для активних 

користувачів комп’ютерних  технологій, є основою креативності. В той же час, 

зрозуміло, що без розвитку аналітичного і логічного мислення, здатностей до 

аналізу і синтезу, до порівняння і узагальнення, обґрунтування власних думок та 

передача їх іншим людям неможливі. 

Сформулюємо коротко основні результати обговорення феномену кліпового 

мислення, з якими погоджуємося. Кліпове мислення ХХІ століття має глибокі 

корені. Воно сформувалося перевагою засобів масової інформації та комунікації, 

(телебачення, інтернет, мобільного зв’язку) в сучасному інформаційному 

суспільстві. Головним достоїнством кліпового мислення є велика швидкість 

обробки інформації, динамізм у пізнавальній діяльності. Головним його 

недоліком є нездатність до сприйняття тривалої лінійної послідовності – 

однорідної та одностильної інформації, в тому числі – книжкового тексту. 

Трансформації когнітивних процесів особистостей у сучасному інформаційному 

суспільстві, які припинити неможливо, мають наслідком зниження здатностей до 

тривалої концентрації уваги, роздумів, виділення головних думок, і отже, 

нерефлексивне засвоєння інформації сучасною молоддю. Проте без розвитку 

аналітичного і логічного мислення, без рефлексії обґрунтування отриманих знань 

і набутих здатностей, а також трансляція їх іншим людям неможлива. Тому 

сучасна система освіти має забезпечувати формування вказаних здатностей. 

Отже, в її методологічних основах та інноваційних технологіях мають знайти 

відображення реалії інформаційного суспільства. 

Вказаній проблемі присвячено низку наукових робіт вчених-педагогів    

М. М. Берулави і Г. О. Берулава [10; 11; 12]. Автори визначають технології 

навчання як сукупність психолого-педагогічних дій на особистість, об’єднаних 

загальною методологічною платформою [11, с. 23]. Вони вважають, що 
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впровадження нових освітніх технологій поставило перед фактом глобального 

переходу до мережевих механізмів пізнання навколишньої дійсності, для яких є 

характерними еклектичність, неоднорідність, відсутність ієрархії в інформації, що 

досліджується тощо. На думку вчених, виникає протиріччя між образно-

емоційним стилем мислення сучасної молоді, сформованим у процесі постійного 

спілкування з мас-медіа, та загальноприйнятим вербальним, декларативним 

стилем викладу навчальної інформації. Це протиріччя приводить до феномену 

когнітивного дисонансу [11, с. 27]. 

Математик-педагог В. А. Тестов, аналізуючи проблему розуміння основних 

понять в математичній освіті, відмічає, що образно-емоційний стиль мислення 

сучасної молоді все менш тяжіє до абстрактних побудов. Педагог вважає, що 

математичний багаж студентів молодших курсів ВНЗ складає множина слабо 

пов’язаних між собою свідомостей, які студенти не в змозі самостійно 

структурувати й осмислити. Він пропонує виокремлення дидактичних принципів, 

дотримання яких має допомогти вирішенню проблеми розуміння, а також 

забезпеченню цільності та єдності процесу навчання математиці [70; с. 5.18]. 

На думку В. А. Тестова, в умовах мережевого простору деякі з класичних 

дидактичних принципів, відомих ще з часів Я. А. Коменського, втрачають своє 

колишнє значення. Одним з таких принципів В. А. Тестов вважає принцип 

систематичності викладання матеріалу. «Добитися строгої послідовності, 

лінійності в освітньому процесі вже не вдається. Процес сприйняття тими, хто 

навчається, нового матеріалу стає, як правило, нелінійним», ‒ стверджує автор 

[70]. Посилаючись на свою друковану статтю, педагог цитує: «У новій системі 

навчання і виховання слід, у першу чергу, відмовитися від строгої 

впорядкованості класичних підходів до освіти; її методологічною основою має 

стати теорія безладності, хаосу, коли в навчальний процес вводиться чинник 

творчої непередбачуваності, а головні зусилля педагогів спрямовуються на 

створення потужного креативного середовища, де кожен той, хто навчається, 

наділяється правом вибирати і самостійно конструювати свою освітню 

траєкторію» [70, с. 5.18]. 
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Ми не згодні з такою точкою зору В. А. Тестова. На нашу думку, створення 

потужного креативного середовища, забезпечення кожного майбутнього фахівця 

умовами особистісного підходу, що сприяє здійсненню тими, хто навчається, 

функцій самоуправління та самовдосконалення, самостійного вибору творчого, 

розвивального маршруту навчання являється одним з головних завдань 

інноваційної системи освіти, зокрема, вищої технічної освіти. Проте будь-який 

освітній процес, за означенням, передбачає систематичну підготовку тих, хто 

навчається. Класичний принцип систематичності та послідовності складає основу 

принципу системності, що є структурним компонентом основоположного 

дидактичного принципу науковості, який має першочергове значення в умовах 

компетентнісного підходу в освіті (п. 3.2). Нагадаємо, що фундаменталізація 

математичної підготовки майбутніх фахівців грунтується на принципі 

генералізації знань. Вона становить основу професійної технічної підготовки 

майбутніх фахівців і планомірно виконується за ініціативою та під керівництвом 

профільної складової професійної технічної підготовки. 

З іншого боку, дидактика усієї професійної технічної підготовки, 

безумовно, має зважати сучасну специфіку когнітивних процесів особистості. В 

цьому відношенні виділяємо справедливе, на нашу думку, зауваження                        

Г. А. Берулава [10, с. 18], що ефективно навчати можливо лише з урахуваням 

когнітивного стилю тих, хто навчається. Але ми заперечуємо проти глобального 

переходу до мережевих механізмів пізнання навколишньої дійсності із 

зазначеними М. М. Берулавою і Г. О. Берулава характерними рисами 

(еклектичністю, відсутністю ієрархії тощо). Вважаємо, що кліпове мислення 

молоді слід прийняти як об’єктивний  факт та вирішувати протиріччя між 

існуючими вербально-логічними технологіями навчання в середній і вищій школі 

й образно-емоційними патернами розумової діяльності тих, хто навчається, з 

використанням особливостей їх розумової діяльності у навчальному процесі. 

Трансформації когнітивних процесів особистостей ускладнюють відомі 

дидактичні проблеми фундаменталізації базової математичної підготовки 

майбутніх фахівців технічного профілю, оскільки суперечать необхідним для 
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цього розумовим і креативним здатностям [90, с. 452]. Для вирішення зазначеного 

протиріччя вважаємо необхідним використання особливостей кліпового мислення 

в дидактиці математичної освіти. Пропонуємо здійснення фундаменталізації 

базової математичної підготовки, у тому числі, в рамках дидактичних установок, 

що враховують сутність трансформацій когнітивних процесів: базуються на 

широкому використанні принципу наочності (зокрема, візуалізації навчальної 

інформації), на ідеї структурування матеріалу та його фрагментарного подання 

тощо. Пояснимо висловлену думку. 

Як зазначають дослідники Л. І. Белоусова і Н. В. Житнєва [7, с. 3-4], в 

основі візуалізації навчальної інформації знаходиться використання особливостей 

зорової системи та природженої здатності людського мозку ефективно працювати 

із зоровими образами. Зорова система для людини є домінантною, оскільки вона 

грає роль внутрішнього каналу зв’язку між усіма аналізаторами системи, є 

функціональним органом – перетворювачем системи. Тому візуалізація є основою 

більш глибокого розуміння суті нової інформації. Зокрема, вона полегшує 

встановлення нових зв’язків між особистим досвідом тих, хто навчається, і 

змістом далеких від них абстрактних понять, слугує засобом їх конкретизації. 

Примітно, що візуалізація навчальної інформації відповідає перевазі сучасних 

«носіїв кліпового мислення» до її сприйняття в образному вигляді. 

Відомий вчений-педагог В. О. Далінгер звертає увагу, що практика 

навчання математиці у середній та вищій школі традиційно спирається, головним 

чином на логічне мислення (тобто на роботу лівої півкулі головного мозку) [27,            

с. 300]. Він наголошує на необхідності створення дидактики математичної освіти, 

що грунтується на розумному поєднанні логічного та наочно-образного мислення 

(тобто на збалансованій роботі лівої та правої півкуль головного мозку). Шляхом 

вирішення вказаної проблеми вчений вважає дидактично виверене використання 

наочних образів в навчанні математиці, що має перетворити наочність із 

допоміжного, ілюструючого інструменту в провідний, методичний засіб, що 

сприяє математичному розвитку тих, хто навчається [26]. Спроби візуалізувати 

математику робилися вже давно. В підтримку цього процесу виступали такі 
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видатні вчені, як Леонард Ейлер, Гернхард Риман, Давид Гильберт.  Д. Гильберт 

вказував, що в математиці (як і взагалі в наукових дослідженнях) зустрічаються 

дві тенденції: до абстракції та до наочності. Остання тенденція прямує до живого 

розуміння об’єктів та внутрішніх відносин [27, с. 300]. Адже, керуючись 

безпосереднім спогляданням, ми можемо уяснити багато фактів, завдяки чому 

викласти в наочній формі методи досліджень і доведень [27, с. 302]. 

В. О. Далінгер зазначає, що нині широке розповсюдження одержало поняття 

«візуальне мислення» (зорово-наочне), що за суттю є мисленням за допомогою 

візуальних (зорових) операцій [27, с. 300]. Термін «візуальне мислення» вперше 

був введений американським психологом Р. Арнхеймом [7, с. 5]. Вчений вважав, 

що інформацію про предмет не вдається безпосередньо передати, доки цей 

предмет не буде представлений в структурно ясній формі. Він підкреслював: «В 

ході такого розумового процесу заплутана і незв’язна ситуація з невизначеними 

відношеннями структурно перебудовується, зорганізується й спрощується, доки 

нагородою розуму за працю не стане образ, який робить знання видимим» [27,             

с. 300]. На відміну від вербального мислення, візуальне мислення має явно 

виражений наочний характер і фактично є компонентом кліпового мислення. В. 

О. Далінгер пропонує максимальне використання потенціальних можливостей 

візуального мислення в навчанні математиці. на кожному з етапів навчального 

процесу: мотиваційно-орієнтаційному, виконавчо-діяльнісному, контрольно-

оцінювальному. В основі вказаної дидактичної установки – ідея широкого і 

цілеспрямованого використання пізнавальної функції наочності.  

Услід за В. О. Далінгер вважаємо, що візуальне представлення 

математичних понять, зорове сприйняття їх властивостей, зв’язків та відношень 

між ними дозволяють досить швидко і наочно розгорнути перед тими, хто 

навчається, окремі фрагменти теорії, акцентувати увагу на ключових моментах 

обґрунтування математичних тверджень, ідеях розв’язання класичних та 

прикладних задач, сформувати та розповсюдити узагальнені алгоритми 

практичних дій, залучити отримані знання та набуті вміння в процес пізнання 

інших областей знань [27, с. 304]. Вказані дидактичні можливості візуалізації 
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навчання математиці сприяють формуванню творчого мислення тих, хто 

навчається. Дійсно, освоєння доведень і виводів математичного курсу, що 

проводяться логічним шляхом, безпосередньо впливає на підвищення загального 

інтелектуального рівня майбутніх фахівців, дозволяє правильно встановлювати 

причинно-наслідкові зв’язки в явищах, що досліджуються, сприяє ясності та 

чіткості міркувань. Одночасно візуалізація навчання математиці є дидактичним 

засобом, який, за своєю природою, має бути успішним у відношенні до «носіїв 

кліпового мислення». Адже цей засіб враховує сутнісні особливості вказаного 

феномену. 

Формування творчого мислення майбутніх фахівців у процесі 

фундаменталізації їх професійної технічної підготовки є однією з найважливіших 

задач дидактичного процесу ВНЗ. Розв’язання цієї задачі має забезпечити 

орієнтація методології математичної підготовки тих, хто навчається, на пріоритет 

розвивальної функції у відношенні до інформаційної. Когнітивно-візуальний 

підхід до навчання математиці, що грунтується на активному застосуванні 

резервів візуального мислення, передбачає перенесення акцентів з ілюстративної 

функції наочності навчання на її пізнавальну функцію і, отже, забезпечує цей 

пріоритет. У роботі [26] розкрито дидактико-методичні основи когнітивно-

візуального підходу до навчання математиці. Вчений справедливо вважає, що 

проблема реалізації принципу наочності в навчанні математиці може одержати 

принципово нове вирішення, за умови розробки обґрунтованого дидактичного і 

методичного забезпечення діяльності тих, хто навчається, яке дозволить 

застосувати функції їх візуального мислення для підсилення розвивальної ролі 

математики. 

На нашу думку, у викладі математичних курсів плідним щодо врахування 

сутності трансформацій когнітивних процесів майбутніх фахівців є також 

використання фрагментарного подання навчальної інформації з передчасним її 

структуруванням. Вказана дидактична установка пов’язана із складністю і навіть 

неможливістю тривалого зосередження «носіїв кліпового мислення» на одному й 

тому ж питанні або проблемі. Пропонована фрагментарність стосується, перш за 



310 
 

все, звичайної форми проведення лекцій або практичних занять щодо змісту 

матеріалу, який вивчається. Особливо актуальною представляється зміна формату 

викладу (застосування наочних і яскравих комп’ютерних презентацій з чіткими і 

лаконічними формулюваннями). Зрозумілість і доступність поданого матеріалу 

має викликати в майбутніх фахівців ефект допитливості й зацікавленості та 

бажання опанувати весь математичний курс. На хвилі виникнення вказаних 

якостей та уваги до курсу слід продовжувати виклад матеріалу з його поступовим 

поглибленням, включенням евристичного і логічного компонентів та 

актуалізацією рефлексивного засвоєння курсу. 

Вважаємо доцільним проведення подальших наукових досліджень стосовно 

розробки дидактичних установок і відповідних методичних підходів, у яких ці 

установки конкретизуються. Головною ідеєю вказаних досліджень є максимальне 

врахування індивідуально-психологічних особливостей майбутніх фахівців – 

«носіїв кліпового мислення» у досягненні кінцевої мети процесу 

фундаменталізації їх базової математичної підготовки. 

 

Висновки до розділу 3 

1. Розглянуто фундаменталізацію багатоступеневої базової математичної 

підготовки в частині дослідження загальних вимог до її змісту. Зазначено, що 

фундаментальна основа змісту базової математичної підготовки включає 

фундаментальні: математичні знання, способи діяльності, духовні цінності, 

особистісні якості майбутніх фахівців. Формування фундаментальних 

математичних знань є результатом впровадження в базову математичну 

підготовку принципу генералізації знань. 

2. Базову математичну підготовку майбутніх фахівців технічного профілю в 

процесі її фундаменталізації представлено як ту, що включає дві частини: 

інваріантну і варіативну. Сформульовано загальні характеристики щодо сутності 

інваріантної та варіативної складових багатоступеневої базової математичної 

підготовки та досліджено їх змістове наповнення в трьох циклах вищої освіти. 
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3. Наголошено, що інваріантна складова класичної базової математичної 

підготовки першого освітнього циклу має включати смисловий розбір основних 

понять і тверджень (у тому числі в історико-науковому контексті), обґрунтування 

основоположних тверджень, що демонструють спадкоємність основних понять, 

знаково-символічний аспект як словник формально-логічної мови, демонстрацію 

застосування основних математичних методів до розв’язання нескладних 

прикладних і професійно-орієнтованих задач, операційно-технологічний аспект 

доцільного рівня складності. Варіативна складова у першому освітньому циклі 

має включати додаткові розділи курсу за вимогами профільної підготовки, а 

також поглиблений виклад професійно значущих розділів інваріантної складової. 

4. Інваріантна складова класичної базової математичної підготовки 

другого освітнього циклу пропонується скомпонованою з двох частин: аналізу 

курсу вищої математики бакалаврату з позицій структури курсу та смислового 

змісту понять і тверджень, а також поглибленого викладу оглядово вивчених тем 

бакалаврату. Варіативна складова другого освітнього циклу може включати 

поглиблений виклад матеріалів варіативної складової бакалаврату, професійно 

значущих розділів інваріантної складової магістратури, а також додаткові 

матеріали. 

5. Зазначено, що спадкоємна прикладна базова математична підготовка 

перших двох циклів вищої освіти має бути спрямованою, у значній мірі, на 

формування здатностей застосування сучасних інформаційних технологій до 

розв’язання математичних задач. 

6. До інваріантної складової базової математичної підготовки третього 

освітнього циклу пропонується включення авторського курсу «Фундаментальна 

та прикладна математична підготовка», складеного з двох частин: «Додаткові 

аспекти класичної математики та їх практичні застосування», а також 

«Стохастична методологія у прикладних задачах». Підкреслено, що друга частина 

вказаного курсу є завершальним етапом спадкоємної ймовірнісно-статистичної 

підготовки майбутніх фахівців технічного профілю у ВНЗ. У варіативну складову 
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третього освітнього циклу рекомендується введення спеціальних курсів (на вибір 

наукових керівників). 

7. Звернено увагу, що формування фундаментальних математичних знань 

безпосередньо впливає на виховання фундаментальних духовних цінностей, які 

складають основу фундаментальних особистісних якостей майбутніх фахівців 

технічного профілю. Тому у трьох циклах вищої освіти здійснюється формування 

всіх компонентів фундаментальної основи змісту багатоступеневої базової 

математичної підготовки. 

8. Представлено систему дидактичних принципів фундаменталізації 

багатоступеневої базової математичної підготовки, що включає основоположні 

принципи (цілісності, спадкоємності, генералізації знань, науковості, формування 

креативного мислення, професійної спрямованості, гуманітаризації навчання) та 

їх структурні компоненти. 

9. Наведено сутність класичного трактування принципу науковості. 

Сучасне трактування науковості в навчанні майбутніх фахівців технічного 

профілю сформульовано як відповідність їх професійної компетентності до 

існуючих та прогнозованих науково-технічних тенденцій розвитку певної галузі. 

Проаналізовано структурні компоненти основоположного дидактичного 

принципу науковості: дидактичні принципи історичного аналізу, проблемності, 

обґрунтованості, системності, єдності теоретичного і прикладного знання, IKT-

супроводження. 

10. Зауважено, що означення фундаменталізації математичної підготовки 

майбутніх фахівців технічного профілю обумовлює основоположність 

дидактичного принципу форсування креативного мислення з наступними 

структурними компонентами:  принципами навчання на високому рівні трудності, 

випереджувального навчання, проблемності, системності, розвитку рефлексивних 

здатностей особистості, доступності, наочності навчання, єдності викладання, 

вчення і саморозвитку, управління пізнавальною мотивацією тих, хто навчається. 

11. Дидактичний принцип наочності навчання представлено як ґрунтовний 

принцип формування креативного мислення майбутніх фахівців. Відмічено, що 
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згідно сучасного розуміння, принцип наочності є систематичною опорою на 

навчальні моделі. Виокремлено чинники позитивного впливу на формування 

креативного мислення заходів наочного моделювання, у тому числі – 

обумовлених ІКТ-супроводженням навчального процесу.  

12. Основоположний принцип професійної спрямованості навчання 

представлено складеним з таких  структурних компонентів: дидактичних 

принципів профілізації, моделювання професійних дій у навчальному процесі, 

ІКТ-супроводження. У складі основоположного дидактичного принципу 

гуманітаризації навчання виокремлено принципи особистісного підходу, 

виховального навчання.  

13. Звернена увага на трансформації у сфері когнітивних процесів тих, хто 

навчається, обумовлені впливом широкого розповсюдження в сучасному 

суспільстві інформаційно-комунікаційних технологій. Роз’яснено сутність 

поняття кліпового мислення щодо характеристики змін когнітивних процесів. 

Підкреслено, що  трансформації когнітивних процесів ускладнюють відомі 

дидактичні проблеми фундаменталізації базової математичної підготовки. 

Пропонується здійснення фундаменталізації з врахуванням сутності 

трансформацій когнітивних процесів (зокрема, широке використання принципу 

наочності, впровадження ідеї структурування матеріалу та його фрагментарного 

подання). Підкреслено актуальність проведення подальших наукових досліджень 

у цьому напрямі для досягнення кінцевої мети процесу фундаменталізації базової 

математичної підготовки майбутніх фахівців у ВНЗ. 

Основні положення розділу висвітлено в роботах автора [85; 86; 87; 88; 89; 

90; 91; 92; 93; 94]. 
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РОЗДІЛ 4 

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФУНДАМЕНТАЛІЗАЦІЇ 

БАГАТОСТУПЕНЕВОЇ МАТЕМАТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ 

ФАХІВЦІВ ТЕХНІЧНОГО ПРОФІЛЮ 

 

Нами досліджено дидактичні принципи фундаменталізації багатоступеневої 

базової математичної підготовки майбутніх фахівців технічного профілю (п. 3.2). 

А. В. Хуторськой підкреслює [60], що дидактика, як галузь педагогіки, є наукою, 

що розробляє загальну теорію освіти та навчання, досліджує зміст освіти, 

закономірності процесу навчання, ефективні методи та організаційні форми 

навчальної роботи. Конкретні підходи, прийоми та засоби педагогічної діяльності 

в окремих освітніх процесах описує методика. Дидактика і методика пов’язані 

між собою єдністю об’єкту вивчення, яким є діяльність навчання. Проте 

дидактика розглядає в цьому об’єкті сутність і закономірності, загальні зв’язки, 

тоді як методика виокремлює те, що є специфічним для даного навчального 

процесу. Спираючись на дидактичні принципи фундаменталізації 

багатоступеневої базової математичної підготовки майбутніх фахівців технічного 

профілю, проаналізуємо її методичні засади. 

 

4.1. Методичний супровід створення фундаментальної основи змісту 

багатоступеневої базової математичної підготовки 

 

Процес фундаменталізації математичної підготовки майбутніх фахівців у 

ВНЗ як частина єдиного процесу фундаменталізації їх професійної технічної 

підготовки передбачає формування фундаментальної основи змісту 

багатоступеневої базової математичної підготовки, що включає фундаментальні: 

математичні знання, способи діяльності, духовні цінності, особистісні якості 

майбутніх фахівців (п. 3.1). Теоретичне підгрунтя організації формування 

фундаментальної основи змісту багатоступеневої базової математичної 

підготовки (вимоги до ступеня узагальнення та структурування зазначеного 
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змісту, його професійної спрямованості, обгрунтування форм, методів і засобів 

навчання тощо) визначають відповідні дидактичні принципи (п. 3.2). Необхідною 

умовою їх успішного впровадження в навчальний процес ВНЗ є наявність якісної 

початкової математичної підготовки майбутніх фахівців з елементарної 

математики як міцного фундаменту подальшої багатоступеневої базової 

математичної підготовки. 

Цю думку підтверджує історія зародження і розвитку математики як науки, 

що має власний предмет і метод. Початком періоду елементарної математики, для 

якої був характерним досить обмежений запас основних понять, що виникли у 

зв’язку з найпростішими запитами господарського життя, вважають 6-5 століття 

до н. е. Цей запас основних понять, який зберігався в математиці до XVII століття, 

складає і в теперішній час основу елементарної математики, що викладається в 

початковій та середній школі. У XVII столітті, як відгук на запити 

природознавства і техніки, розпочався період математики змінних величин, який 

також називають періодом вищої математики. В свою чергу, розвиток 

елементарної математики не припинявся як в названий час, так і сьогодні [27,          

с. 29]. Отже, історично вища математика з’явилася продовженням елементарної 

математики, яка склала її основу. Тому надзвичайно важливою представляється 

концепція їхньої спадкоємності в навчанні, тобто спадкоємності змісту і методів 

математики загальноосвітньої та вищої шкіл [38, с. 38; 61, с. 129; 82, с. 305]. Як 

підкреслюють М. Б. Шашкіна і О. А. Табінова, взаємодія між загальноосвітньою 

школою і ВНЗ має бути обов’язково зустрічною, спрямованою на забезпечення 

плавного переходу від одного рівня математичної підготовки до іншого, має 

здійснюватися адекватно задачам, що реалізуються через неперервну 

математичну освіту  [61, с. 128]. 

Відомо, що в теперішній час, за низкою об’єктивних обставин, рівень 

опанування абітурієнтами ВНЗ шкільного курсу математики значно знизився. На 

думку М. Л. Лур’є, за останні роки математика в школі стала наукою здачі тестів: 

зникла доказова база багатьох теоретичних тверджень, у навчальному процесі 

продовжують домінувати несистемно підібрані задачі, спрямовані на аналіз 
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деяких фрагментів математичної підготовки тих, хто навчається [39, с. 44]. 

Зауважимо, що зазначена проблема є досить давньою. Так, аналізуючи тенденції 

та перспективи математичної освіти, відомий математик-педагог Л. Д. Кудрявцев 

та його колеги ще у 2002 році наголошували на необхідності відродження в 

шкільному курсі математики текстових задач, впровадження всіх засобів, що 

сприяють розвитку логічного мислення, здатностям зрозуміти суть поставленої 

задачі, зосередитися на головному та відкинути другорядне тощо [29, с. 65]. 

В умовах сучасної демографічної ситуації виникли додаткові труднощі 

проведення належного відбору абітурієнтів за необхідним рівнем шкільної 

математичної підготовки. Адже вища освіта стала доступною для всіх, хто бажає 

її одержати. Тому доцільним являється створення та удосконалення системи 

додаткової підготовки з елементарної математики студентів перших курсів ВНЗ, 

необхідність та обсяг якої виявляється в результаті проведення початкового 

контролю їхніх знань [29, с. 65; 78, с. 5; 82, с. 303]. 

Вказану думку підтримує Л. С. Сагателова, посилаючись на досвід 

європейських вищих шкіл (Німеччини, Франції), що з врахуванням різного рівня 

початкової математичної підготовки студентів перших курсів (які закінчили 

середні навчальні заклади різного типу) забезпечують їх додаткову підготовку за 

програмою «нульового» рівня. Науковець також зазначає, що в коледжах США 

існують чисельні «лікарняні» курси, які дозволяють студентам коригувати 

математичні знання відповідно до вимог вищої школи [55, с. 32]. Така практика 

повторення у ВНЗ шкільного курсу елементарної математики набуває особливої 

значущості в сучасних умовах стрімкого зростання ролі прикладних 

математичних знань і методів. Адже історичний досвід розвитку математики 

свідчить, що успішне засвоєння прикладних математичних методів 

забезпечується фундаментальними математичними знаннями [50, с. 569]. 

За результатами аналізу найбільш характерних недоліків шкільної 

математичної підготовки, що не дозволяють студентам першого курсу 

бакалаврату належним чином вивчати розділі вищої математики, а в подальшому 
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ефективно застосовувати математичні методи до розв’язання прикладних задач 

[29, с. 62; 61, с. 131], виокремлюємо такі: 

‒ нерозуміння основних означень, властивостей і формул, невміння їх вірно 

застосовувати (властивості коренів, степенів, логарифмів, означення 

тригонометричних функцій довільного аргументу, формули тригонометрії); 

‒ невміння складати рівняння за умовами задач; 

‒ незнання властивостей елементарних функцій та їх графіків; 

‒ неволодіння методами розв’язання рівнянь та нерівностей (раціональних, 

ірраціональних, логарифмічних, показникових, тригонометричних); 

‒ невміння логічно мислити, відрізняти правильне міркування від 

неправдивого, необхідні умови від достатніх; 

‒ невміння вести діалог: відповідати саме на запитання викладача і, в свою 

чергу, формулювати власні запитання тощо. 

З урахуванням результатів [61, с. 130], вважаємо, що успішне опанування 

студентами розділів курсу вищої математики передбачає наявність низки 

математичних володінь та вмінь з елементарної математики, а саме 

володіння: 

‒ базовим понятійним апаратом елементарної математики; 

‒ основними методами розв’язання алгебраїчних і трансцендентних 

рівнянь, нерівностей та їх систем; поняттям і умовами щодо рівносильності 

перетворень; 

‒ функціональною мовою та символікою; 

‒ елементарними просторовими уявленнями; 

вміння: 

‒ виконувати арифметичні дії з різними числами; виконувати тотожні 

перетворення алгебраїчних та тригонометричних виразів, знаходити їх числові 

значення; 

‒ розв’язувати рівняння та нерівності: раціональні, ірраціональні, 

показникові, логарифмічні, тригонометричні, (системи і сукупності рівнянь і 

нерівностей); 
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‒ застосовувати апарат рівнянь та нерівностей для розв’язання 

найпростіших текстових задач; 

‒ здійснювати перетворення графіків основних елементарних функцій; 

‒ проводити класифікацію функцій за їх властивостями (монотонність, 

обмеженість, періодичність, парність і непарність); 

‒ визначати координати точок на площині та у просторі; здійснювати 

операції з векторами; 

‒ виміряти довжини відрізків, величини кутів, використовувати формули 

для обчислення периметрів, площ (об’ємів) геометричних фігур (тіл); 

‒ розв’язувати найпростіші планіметричні та стереометричні задачі щодо  

знаходження геометричних величин. 

Вважаємо, що програма додаткової підготовки студентів першого курсу з 

елементарної математики має включати наступні ключові розділи курсу [82,            

с. 303]: 

1. Алгебраїчні вирази (дії з многочленами; алгебраїчні дроби; означення і 

властивості арифметичних коренів; тотожні перетворення раціональних та 

ірраціональних алгебраїчних виразів). 

2. Функції та графіки. Перетворення графіків. 

3. Рівняння з однією змінною (загальні поняття; твердження про 

рівносильність рівнянь; поняття про системи і сукупності рівнянь; розв’язання 

лінійних, квадратних рівнянь і тих, що до них зводяться; поняття про прийоми 

розв’язання рівнянь вищих степенів; розв’язання дробово-раціональних рівнянь; 

ірраціональні рівняння; логарифми; логарифмічні та показникові рівняння). 

4. Нерівності з однією змінною (загальні поняття; твердження про 

рівносильність нерівностей; розв’язання лінійних, квадратних, дробово-

раціональних нерівностей; метод інтервалів; ірраціональні нерівності; 

логарифмічні та показникові нерівності). 

5. Тригонометрія (перетворення тригонометричних виразів; 

тригонометричні рівняння і нерівності). 
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Стосовно організації додаткової підготовки першокурсників з елементарної 

математики пропонуються два шляхи [55, с. 33]. Перший шлях передбачає скрізну 

сукупну побудову курсів елементарної і вищої математики. Це означає, що 

навчанню математиці студентів перших курсів за програмою ВНЗ передує 

повторювальний курс з елементарної математики. Другий шлях передбачає 

здійснення додаткової підготовки студентів з елементарної математики 

паралельно до викладу розділів вищої математики (у форматі факультативного 

курсу або консультацій за відповідними завданнями на самостійну роботу). 

Враховуючи численні організаційні труднощі першого шляху здійснення 

підготовки, вважаємо за доцільне вибір другого шляху. Звертаємо увагу, що 

повторювальний курс елементарної математики має забезпечувати вивчення 

матеріалу на вищому (в порівнянні зі шкільною підготовкою) рівні узагальнення 

та абстракції. Це сприяє усуненню розриву між вимогами до якості початкової 

математичної підготовки студентів перших курсів з боку програми з вищої 

математики ВНЗ та наявною якістю їх початкової підготовки. Такий підхід 

відображає впровадження принципу генералізації знань (п. 1.3) у процес 

підвищення якості початкової математичної підготовки студентів 1-го курсу 

бакалаврату. 

Повторювальний курс елементарної математики ВНЗ має бути 

забезпеченим відповідними навчально-методичними розробками, у першу чергу, 

навчально-методичними посібниками, що включають узагальнений, 

високомісткий  виклад теоретичних основ ключових розділів курсу, докладно 

розібрані розв’язання відповідних задач і прикладів з поступовим збільшенням 

рівня складності, поточні тестові завдання, а також завдання для самостійної 

роботи різних рівнів. Застосування в навчально-методичних посібниках схем, 

таблиць дозволяє наочно виділити головну, суттєву частину інформації. Наведемо 

приклади. 

Узагальнений виклад теми «Ірраціональні рівняння» в нашому навчально-

методичному посібнику [81] включає означення ірраціонального рівняння, 

розгляд розв’язання ірраціональних рівнянь (найпростіших, а також тих, що 
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зводяться до найпростіших за допомогою відповідних прийомів). Підкреслено 

основну ідею розв’язання ірраціональних рівнянь: зведення їх до раціональних 

рівнянь. 

Нагадано, що найпростіші ірраціональні рівняння: 

 

√𝑓(𝑥)𝑛 = √𝑔(𝑥)𝑛
   або  √𝑓(𝑥)𝑛

= 𝑔(𝑥), 

 

де 𝑥 ‒ невідома; 𝑓(𝑥) і 𝑔(𝑥) – многочлени від 𝑥, розв’язуються піднесенням обох 

частин рівняння до степеня n. Отже, ця операція застосована до найпростішого 

рівняння  

𝐴(𝑥) = 𝐵(𝑥) 

передбачає здійснення переходу: 

𝐴(𝑥) = 𝐵(𝑥) ⟹ [𝐴(𝑥)]𝑛 = [𝐵(𝑥)]𝑛. 

Якщо n – непарне число, то записані вище рівняння є рівносильними: 

𝐴(𝑥) = 𝐵(𝑥) ⇔ [𝐴(𝑥)]𝑛 = [𝐵(𝑥)]𝑛. 

 

Якщо n – парне число, то при переході 

𝐴(𝑥) = 𝐵(𝑥) ⟹ [𝐴(𝑥)]𝑛 = [𝐵(𝑥)]𝑛 

 

є небезпека придбання сторонніх коренів, тобто тих, що є розв’язками 

стороннього рівняння 

𝐴(𝑥) = −𝐵(𝑥). 

 

Отже, якщо n – парне число, належить виконати перевірку знайдених коренів 

шляхом їх почергової підстановки в початкове рівняння. У відповідь слід 

включити лише ті корені, які обертають початкове рівняння у тотожність. 

Викладений шлях розв’язання найпростішого ірраціонального рівняння 

позбавляє від необхідності знаходити область допустимих значень (ОДЗ) 

початкового рівняння та стежити за рівносильністю перетворень. Цей шлях 

відображає 
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Схема 1 

розв’язання ірраціонального рівняння 

 

1. Піднесення обох частин рівняння до парного степеня і розв’язання 

здобутого рівняння. 

2. Перевірка знайдених коренів підстановкою в початкове рівняння. 

Вважаємо, що після відновлення навичків розв’язання найпростіших 

ірраціональних рівнянь за Схемою 1, ті, хто навчаються, будуть здатними до 

сприйняття більш «тонкої» у дослідницькому відношення Схеми 2, що враховує 

умову, за якою піднесення обох частин найпростішого ірраціонального рівняння 

до парного степеня приводить до рівносильного рівняння, а саме: 

Якщо 𝐴(𝑥) ≥ 0, 𝐵(𝑥) ≥ 0, то 

 

𝐴(𝑥) = 𝐵(𝑥) ⇔ [𝐴(𝑥)]𝑛 = [𝐵(𝑥)]𝑛 

 

де n – парне число. 

Схема 2 

розв’язання ірраціонального рівняння. 

 

1. Знаходження ОДЗ початкового рівняння. 

2. Піднесення обох частин рівняння до парного степеня та обгрунтування 

рівносильності переходу. 

3. Розв’язання здобутого рівняння. 

4. Перевірка знайдених коренів на входження до ОДЗ. 

Якщо початкове ірраціональне рівняння не є найпростішим, то за 

допомогою різних алгебраїчних перетворень його приводять до найпростішого. В 

посібнику викладено метод «самоти» радикала і розв’язання здобутого рівняння 

за схемою 1; розв’язання за схемою 1 або схемою 2 ірраціональних рівнянь, що 

містять кілька радикалів; застосування методу заміни змінної. Зазначено, що 

розгорнуте, детальне розв’язання ірраціональних рівнянь за схемою 2 (з 
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обґрунтуванням рівносильності перетворень) доцільне, коли є тверда впевненість 

у тому, що перевірка коренів безпосередньою підстановкою в початкове рівняння 

приводить до складних виразів. 

Іноді знаходження ОДЗ являє собою громіздку процедуру. Проте у всіх 

випадках, коли ця процедура не є складною, рекомендоване її здійснення. Адже 

знання ОДЗ часто істотно спрощує процес розв’язання рівняння. За результатами 

наведених міркувань та розглянутих прикладів сформульовано наступні висновки 

[81, с. 15]: 

1. При розв’язанні ірраціональних рівнянь, що містять радикали парного 

степеня,  у випадку, коли перевірка знайдених коренів підстановкою в початкове 

рівняння не є утрудненою, рекомендується використання Схеми 1. 

2. Якщо перевірка коренів є утрудненою, але нескладно знайти ОДЗ та 

обґрунтувати рівносильність виконаних перетворень, рекомендується 

використання Схеми 2. 

3. Якщо знаходження ОДЗ не є складною процедурою, рекомендується її 

виконання додатково до Схеми 1 (часто сторонні корені можливо 

«відфільтрувати» вже перевіркою на входження в ОДЗ). У цьому випадку 

можливо скористуватися наступною Схемою 3. 

 

Схема 3 

розв’язання ірраціонального рівняння 

 

1. Знаходження ОДЗ початкового рівняння. 

2. Піднесення обох частин рівняння до парного степеня і розв’язання 

здобутого рівняння. 

3. Перевірка знайдених коренів на входження до ОДЗ. 

4. Перевірка коренів, що належать ОДЗ, підстановкою в початкове 

рівняння. 

Навчально-методичний посібник [81] включає розв’язання докладно 

розібраних прикладів, тестові завдання з відповідями (для поточного контролю 
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засвоєння матеріалу), а також завдання для самостійної роботи трьох рівнів 

складності. 

Наступний приклад узагальненого викладу теми «Логарифми. Логарифмічні 

та показникові рівняння» демонструє наш навчально-методичний посібник [68]. 

Його зміст апробований у нашій статті [86] та матеріалах науково-методичного 

семінару [79]. Посібник включає короткий огляд властивостей логарифмів, 

прийомів обчислень значень алгебраїчних виразів, що містять логарифми, 

класифікацію показникових і логарифмічних рівнянь та основні методи їх 

розв’язання. 

Наведемо представлену класифікацію показникових рівнянь та стислий 

виклад основних ідей щодо їх розв’язання [68, с. 8-16]. 

1. Рівняння виду 𝑎𝑥 = 𝑏 (𝑎 > 0, 𝑎 ≠ 1, 𝑏 > 0). 

Це рівняння називають найпростішим показниковим рівнянням. За 

означенням логарифма його розв’язком є 𝑥 = log𝑎 𝑏. 

2. Рівняння виду  𝑎𝑓(𝑥) = 𝑏 (𝑎 > 0, 𝑎 ≠ 1, 𝑏 > 0).  

Рівносильним рівнянням є 

 

𝑓(𝑥) = log𝑎 𝑏. 

 

3. Рівняння виду 

 

𝐴1 ∙ 𝑎𝑓(𝑥)+𝑘1 + 𝐴2 ∙ 𝑎𝑓(𝑥)+𝑘2 + ⋯ + 𝐴𝑛 ∙ 𝑎𝑓(𝑥)+𝑘𝑛 = 𝐴. 

 

За допомогою заміни 𝑎𝑓(𝑥) = 𝑡 > 0 це рівняння зводиться до лінійного 

рівняння відносно 𝑡, а потім до рівняння  

 

𝑎𝑓(𝑥) = 𝑏. 

 

4. Рівняння виду  

𝐴1 ∙ 𝑎𝑓(𝑥)+𝑘1 + 𝐴2 ∙ 𝑎𝑓(𝑥)+𝑘2 + ⋯ + 𝐴𝑛 ∙ 𝑎𝑓(𝑥)+𝑘𝑛 = 

= 𝐶1 ∙ 𝑐𝑓(𝑥)+𝑚1 + 𝐶2 ∙ 𝑐𝑓(𝑥)+𝑚2 + ⋯ + 𝐶𝑒 ∙ 𝑐𝑓(𝑥)+𝑚𝑒. 
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Шляхом перетворень лівої та правої частин рівняння його зводять до виду  

 

𝐴𝑎𝑓(𝑥)=𝐶𝑐𝑓(𝑥), 

а потім до рівняння (
𝑎

𝑐
)

𝑓(𝑥)
= 𝑏. 

5. Рівняння виду  

𝑃(𝑎𝑓(𝑥)) = 0   (𝑎 > 0, 𝑎 ≠ 1, 𝑃(𝑥) – задана раціональна функція). 

Заміна змінної 𝑎𝑓(𝑥) = 𝑡 > 0 зводить дане рівняння до виду 𝑃(𝑡) = 0. Після 

розв’язання рівняння 𝑃(𝑡) = 0 та відбору його додатних коренів (𝑡1, 𝑡2, … , 𝑡𝑚), 

послідовно розв’язують наступні рівняння: 

 

𝑎𝑓(𝑥) = 𝑡𝑘    (𝑘 = 1, 𝑚 ⃐       ). 

 

6. Рівняння виду 𝑎2𝑥 + 𝑝𝑎𝑥𝑏𝑥 + 𝑔𝑏2𝑥 = 0 (𝑎 ≠ 𝑏). 

Після ділення лівої та правої частини на 𝑏2𝑥 ≠ 0 рівняння зводиться до виду  

 

(
𝑎

𝑏
)

2𝑥

+ 𝑝 (
𝑎

𝑏
)

𝑥

+ 𝑞 = 0, 

 

тобто до рівняння 𝑃 ((
𝑎

𝑏
)

𝑥

) = 0, де 𝑃 – квадратична функція.  

7. Рівняння виду 𝐴𝑎𝑥 + 𝐵𝑏𝑥 = 𝐶 (𝑎 ∙ 𝑏 = 1). 

Початкове рівняння є еквівалентним до такої системи рівнянь: 

 

{𝐴𝑡2 − 𝐶𝑡 + 𝐵 = 0
𝑡 >  0

,     де 𝑡 = 𝑎𝑥  (
1

𝑡
= 𝑏𝑥). 

 

Наведемо представлену в навчально-методичному посібнику класифікацію 

логарифмічних рівнянь та стислий виклад основних ідей щодо їх розв’язання [68, 

с. 17-27]. 

1. Рівняння виду log𝑎 𝑥 = 𝑏 (𝑎 > 0, 𝑎 ≠ 1). 

Це рівняння називають найпростішим логарифмічним рівнянням. За 

означенням логарифма, його розв’язком є 𝑥 = 𝑎𝑏. 

2. Рівняння виду log𝑎(𝑥) = 𝑏 (𝑎 > 0, 𝑎 ≠ 1). 
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Рівносильним рівнянням є 𝑓(𝑥) = 𝑎𝑏. 

3.  Рівняння виду log𝑎 𝑓(𝑥) = log𝑎 𝑔(𝑥) (𝑎 > 0, 𝑎 ≠ 1). 

Оскільки з рівності логарифмів із однаковими основами випливає рівність 

логарифмічних виразів: 

𝑓(𝑥) = 𝑔(𝑥),  

 

з урахуванням ОДЗ початкового рівняння, маємо його еквівалентність до 

наступної системи: 

{

𝑓(𝑥) > 0

𝑔(𝑥) > 0

𝑓(𝑥) = 𝑔(𝑥).
 

 

Зауважимо, що рівняння розглянутого виду, після застосування властивостей 

логарифмів, зводиться множина логарифмічних рівнянь, зокрема: 

 

log2(2𝑥 − 5) + log2(𝑥 − 4) = 2 + log2(𝑥 + 3); 

log7(𝑥 + 4) + log7(2𝑥 + 3) = log7(5𝑥 − 4) − 1  тощо. 

 

4. Рівняння виду  

𝑃(log𝑎 𝑓(𝑥)) = 0 (𝑎 > 0, 𝑎 ≠ 1, 𝑃(𝑥) – задана раціональна функція). 

Для розв’язання зазначеного рівняння застосовують заміну log𝑎 𝑓(𝑥) = 𝑡, 

після чого початкове рівняння зводиться до рівняння, раціонального відносно 𝑡. 

5. Рівняння, що потребують переходу до спільної основи. 

Прикладами вказаних рівнянь можуть бути такі рівняння: 

 

log4 16 + log1

2

(3𝑥 + 1) = log1

4

(3𝑥 + 1); 

log 1

√5

(𝑥 + 2) + 2log25(𝑥 + 2) = log5
1

25
; 

log𝑥10 + lg 𝑥 = 2 та інші. 

 

При переході до нової основи логарифма користуються формулою 
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log𝑎𝑏 =
log𝑐𝑏

log𝑐𝑎
. 

 

6. Рівняння, що містять невідому в основі та в показнику степеня. 

Такі рівняння розв’язують, як правило, шляхом логарифмування обох його 

частин. Якщо показник степеня містить логарифм, то обидві частини рівняння 

логарифмують за основою цього логарифму. Наприклад, при розв’язанні рівняння 

 

𝑥log2 𝑥+2 = 8       (ОДЗ: 𝑥 > 0) 

 

логарифмують обидві частини за основою 2 і одержують 

 

log2 𝑥log2 𝑥+2 = log2 8  

або 

(log2 𝑥 + 2) log2 𝑥 = 3. 

 

Останнє рівняння заміною log2 𝑥 = 𝑡 зводиться до квадратного рівняння  

 

(𝑡 + 2)𝑡 = 3. 

 

У посібник також включено розбір розв’язань змішаних показниково-

логарифмічних рівнянь (тих, що містять змінну як під знаком логарифму, так і в 

показнику степеня) [68, с. 27-29]. Методика розв’язання вказаних рівнянь 

грунтується на прийомах розв’язання як показникових, так і логарифмічних 

рівнянь. Наприклад, при розв’язанні рівняння  

 

log2(9𝑥−1 + 7) = 2 + log2(3𝑥−1 + 1) 

(ОДЗ: 𝑥 ∈ (−∞, ∞)) 

 

його записують у вигляді: 

log2(9𝑥−1 + 7) = log2 4 + log2(3𝑥−1 + 1) 

 

і потенціюють за основою 2, у результаті чого одержують показникове рівняння  

 

9𝑥−1 + 7 = 4(3𝑥−1 + 1), 
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яке заміною 3𝑥−1 = 𝑡 > 0 зводиться до квадратного рівняння. 

Навчально-методичний посібник [68] включає розв’язання докладно 

розібраних прикладів, тестові завдання з відповідями (для поточного контролю 

засвоєння матеріалу), а також завдання для самостійної роботи трьох рівнів 

складності. 

Приклад узагальненого викладу теми «Показникові та логарифмічні 

нерівності» демонструє наш навчально-методичний посібник [69]. Його зміст 

апробований в матеріалах науково-методичного семінару [72]. 

Класифікація показникових нерівностей включає наступні їх види [69,   

с. 4-21]: 

1. Нерівності 

𝑎𝑥 > 𝑏,       𝑎𝑥 ≥ 𝑏, 

𝑎𝑥 < 𝑏,       𝑎𝑥 ≤ 𝑏,  

 

які називають найпростішими. 

Для додатних значень 𝑏 ці нерівності розв’язуються логарифмуванням обох 

частин за основою 𝑎. Для недодатних значень 𝑏 нерівності 𝑎𝑥 > 𝑏, 𝑎𝑥 ≥ 𝑏 є 

справедливими для довільного дійсного значення x. У той же час, нерівності 

𝑎𝑥 < 𝑏, 𝑎𝑥 ≤ 𝑏 розв’язків не мають. 

Множини рішень найпростіших нерівностей, залежно від значень 𝑎 і 𝑏, 

наведено у відповідних таблицях [69, с. 4-5]. 

2. Нерівності 

 

 𝑎𝑓(𝑥) > 𝑏,     𝑎𝑓(𝑥) ≥ 𝑏; 

                                𝑎𝑓(𝑥) < 𝑏,      𝑎𝑓(𝑥) ≤ 𝑏     (𝑎 > 0, 𝑎 ≠ 1)  

 

являють собою узагальнення розглянутих найпростіших нерівностей на випадок, 

коли показник степеня є деякою функцією x. У результаті логарифмування обох 

частин нерівностей за основою 𝑎 (при 𝑏 > 0) дістають відповідні рівносильні 

нерівності. 
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3. Нерівності виду  

 

𝑎𝑓(𝑥) > 𝑎𝑔(𝑥),         𝑎𝑓(𝑥) ≥ 𝑎𝑔(𝑥); 

                               𝑎𝑓(𝑥) < 𝑎𝑔(𝑥),        𝑎𝑓(𝑥) ≤ 𝑎𝑔(𝑥)    (𝑎 > 0, 𝑎 ≠ 1) 

 

розв’язують із застосуванням властивостей монотонності показникової функції 

𝑦 = 𝑎𝑥. 

Наприклад, якщо 𝑎 > 1 маємо наступні рівносильні нерівності 

 

𝑎𝑓(𝑥) ≥ 𝑎𝑔(𝑥) ⟺  𝑓(𝑥) ≥ 𝑔(𝑥); 

𝑎𝑓(𝑥) ≤ 𝑎𝑔(𝑥) ⇔ 𝑓(𝑥) ≤ 𝑔(𝑥). 

 

Якщо 0 < 𝑎 < 1 при переході до рівносильної нерівності знак початкової 

нерівності змінюється на протилежний. Отже,  

 

𝑎𝑓(𝑥) ≥ 𝑎𝑔(𝑥) ⟺  𝑓(𝑥) ≤ 𝑔(𝑥); 

𝑎𝑓(𝑥) ≤ 𝑎𝑔(𝑥) ⇔ 𝑓(𝑥) ≥ 𝑔(𝑥). 

 

4. Нерівності виду 

𝐴1𝑎𝑓(𝑥)+𝑘1 + 𝐴2𝑎𝑓(𝑥)+𝑘2 + ⋯ + 𝐴𝑛𝑎𝑓(𝑥)+𝑘𝑛 > 𝐴; 

𝐴1𝑎𝑓(𝑥)+𝑘1 + 𝐴2𝑎𝑓(𝑥)+𝑘2 + ⋯ + 𝐴𝑛𝑎𝑓(𝑥)+𝑘𝑛 ≤ 𝐴 

 

шляхом перетворень їх лівих частин зводяться до однієї з таких нерівностей 

 

𝑎𝑓(𝑥) > 𝑏,     𝑎𝑓(𝑥) ≥ 𝑏; 𝑎𝑓(𝑥) < 𝑏,       𝑎𝑓(𝑥) ≤ 𝑏. 

 

5. Нерівності виду 

𝐴1𝑎𝑓(𝑥)+𝑘1 + 𝐴2𝑎𝑓(𝑥)+𝑘2 + ⋯ + 𝐴𝑛𝑎𝑓(𝑥)+𝑘𝑛

<                                                                                                             

𝐶1𝑐𝑓(𝑥)+𝑚1 + 𝐶2𝑐𝑓(𝑥)+𝑚2 + ⋯ + 𝐶𝑒𝑐𝑓(𝑥)+𝑚𝑒 

 

шляхом перетворень їх лівих та правих частин зводяться до виду  
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𝐴𝑎𝑓(𝑥) < 𝐶𝑐𝑓(𝑥), 

 

а потім до однієї з таких нерівностей: 

 

(
𝑎

𝑐
)

𝑓(𝑥)
< 𝑏 або  (

𝑎

𝑐
)

𝑓(𝑥)
> 𝑏. 

 

6. Нерівності виду 

𝑃(𝑎𝑓(𝑥)) > 0;    𝑃(𝑎𝑓(𝑥)) < 0 (𝑎 > 0, 𝑎 ≠ 1, 𝑃(𝑥) ‒ задана раціональна функція) 

заміною 𝑎𝑓(𝑥) = 𝑡 > 0 зводяться до наступних нерівностей відносно 𝑡:  

 

𝑃(𝑡) > 0;     𝑃(𝑡) < 0,  

 

в результаті розв’язання яких дістають нерівності виду  

 

𝑎𝑓(𝑥) > 𝑏,         𝑎𝑓(𝑥) ≥ 𝑏;       𝑎𝑓(𝑥) < 𝑏,       𝑎𝑓(𝑥)   ≤ 𝑏 

 

або системи (сукупності) зазначених нерівностей відносно змінної 𝑥. 

7. Нерівності виду  

𝐴 ∙ 𝑎𝑥 + 𝐵 ∙ 𝑏𝑥 > 𝐶  (𝑎 ∙ 𝑏 = 1) 

 

зводять до рівносильної системи нерівностей 

 

{𝐴𝑡2 − 𝐶𝑡 + 𝐵 > 0
𝑡 > 0

 ,         де 𝑡 = 𝑎𝑥 > 0 (
1

𝑡
= 𝑏𝑥). 

 

8. Нерівності, що розв’язуються  введенням нової змінної. 

Прикладом таких нерівностей, зокрема, є 

 

7𝑥−
1
8
𝑥2

< 7 ∙ 7
𝑥2

8
−𝑥 + 6;         𝑡 = 7𝑥−

1
8
𝑥2

> 0. 

 

Нерівність зводиться до рівносильної системи нерівностей відносно змінної 𝑡: 

 

{
𝑡 <

7

𝑡
+ 6

𝑡 > 0
  , звідки 0 < 𝑡 < 7. 
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Повертання до змінної 𝑥 приводить до нерівності 

 

7𝑥−
𝑥2

8  < 7. 

 

Класифікація логарифмічних нерівностей включає наступні їх види [69,          

с. 22-44]: 

1.  Нерівності 

 log𝑎 𝑥 > 𝑏,           log𝑎 𝑥 ≥ 𝑏, 

                                    log𝑎 𝑥 < 𝑏,           log𝑎 𝑥 ≤ 𝑏,      (𝑎 > 0, 𝑎 ≠ 1), 

 

які називають найпростішими. 

При розв’язанні кожної з цих нерівностей використовують означення 

логарифма числа 𝑥 за основою 𝑎, область визначення логарифмічної функції 𝑦 =

log𝑎 𝑥 (𝑥 > 0), а також її властивості при різних значеннях основи 𝑎. 

Множини рішень найпростіших нерівностей, залежно від значення 𝑎, 

наведено у відповідних таблицях [69, с. 22-23]. 

2. Нерівності виду  

 

  log𝑎𝑓(𝑥) > 𝑏,                log𝑎 𝑓(𝑥) ≥ 𝑏, 

                                    log𝑎𝑓(𝑥) < 𝑏,                log𝑎 𝑓(𝑥) ≤ 𝑏,      (𝑎 > 0, 𝑎 ≠ 1) 

 

являють собою узагальнення відповідних найпростіших нерівностей на випадок, 

коли під знаком логарифма знаходиться деяка функція від 𝑥. 

Нерівності (або системи нерівностей) рівносильні цим узагальненим 

нерівностям при різних значеннях 𝑎, наведено у відповідних таблицях [69, с. 24-

25]. Наприклад, 

 

при 𝑎 > 1:                log𝑎𝑓(𝑥) > 𝑏 ⟺  𝑓(𝑥) > 𝑎𝑏  

при 0 < 𝑎 < 1:         log𝑎𝑓(𝑥) > 𝑏 ⟺ {
𝑓(𝑥) > 0

𝑓(𝑥) < 𝑎𝑏 .
 

 

3. Нерівності виду  
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log𝑎 𝑓(𝑥) > log𝑎 𝑔(𝑥),     log𝑎 𝑓(𝑥) ≥ log𝑎 𝑔(𝑥),  

                             log𝑎 𝑓(𝑥) < log𝑎 𝑔(𝑥),      log𝑎 𝑓(𝑥) ≤ log𝑎 𝑔(𝑥), (𝑎 > 0, 𝑎 ≠ 1) 

 

являють собою узагальнення відповідних нерівностей, розглянутих у 

попередньому пункті. 

Системи нерівностей, рівносильні цим узагальненим нерівностям при 

різних значеннях 𝑎, наведено у відповідних таблицях [69, с. 28-29]. Ці системи 

здобуто в результаті застосування властивостей логарифмічної функції. 

Наприклад 

при   𝑎 > 1:  log𝑎 𝑓(𝑥)   >   log𝑎 𝑔(𝑥)  ⟺  {

𝑓(𝑥) > 0

𝑔(𝑥) > 0

𝑓(𝑥) > 𝑔(𝑥)
; 

 

при 0 < 𝑎 < 1: log𝑎 𝑓(𝑥) > log𝑎 𝑔(𝑥) ⟺ {

𝑓(𝑥) > 0

𝑔(𝑥) > 0

𝑓(𝑥) < 𝑔(𝑥).
 

 

4. Нерівності виду 

 

𝑃 (log𝑎 𝑓(𝑥)) > 0, 𝑃 (log𝑎 𝑓(𝑥)) ≥ 0, 

𝑃 (log𝑎 𝑓(𝑥)) < 0, 𝑃 (log𝑎 𝑓(𝑥)) ≤ 0 

(𝑎 > 0, 𝑎 ≠ 1, 𝑃(𝑥)) – задана раціональна функція) 

за допомогою заміни log𝑎 𝑓(𝑥) = 𝑡 зводяться до раціональних нерівностей: 

 

𝑃(𝑡) > 0, 𝑃(𝑡) ≥ 0, 

𝑃(𝑡) < 0, 𝑃(𝑡) ≤ 0. 

 

При цьому початкова нерівність з’являється рівносильною сукупності або системі 

найпростіших нерівностей. 

5. Нерівності виду 

 

log𝑔(𝑥) 𝑓(𝑥) > 𝑏,     log𝑔(𝑥) 𝑓(𝑥) ≥ 𝑏, 

log𝑔(𝑥) 𝑓(𝑥) < 𝑏,      log𝑔(𝑥) 𝑓(𝑥) ≤ 𝑏, 
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що містять невідому також у основі логарифма, є рівносильними сукупності двох 

систем нерівностей, зокрема 

 

log𝑔(𝑥) 𝑓(𝑥) > 𝑏 ⟺

[
 
 
 {

0 < 𝑔(𝑥) < 1

0 < 𝑓(𝑥) < (𝑔(𝑥))𝑏

{
𝑔(𝑥) > 1

𝑓(𝑥) > (𝑔(𝑥))𝑏 ,

 

log𝑔(𝑥) 𝑓(𝑥) < 𝑏 ⟺ 

[
 
 
 {

0 < 𝑔(𝑥) < 1

𝑓(𝑥) > (𝑔(𝑥))𝑏

{
𝑔(𝑥) > 1

0 < 𝑓(𝑥) < (𝑔(𝑥))𝑏 .

 

 

6. Нерівності виду 

 

log𝑝(𝑥) 𝑓(𝑥) > log𝑝(𝑥) 𝑔(𝑥) 

 

рівносильні сукупності двох систем нерівностей: 

 

log𝑝(𝑥) 𝑓(𝑥) > log𝑝(𝑥) 𝑔(𝑥) ⟺

[
 
 
 
 
 
 
{

0 < 𝑝(𝑥) < 1

𝑓(𝑥) < 𝑔(𝑥)

𝑓(𝑥) > 0

{

𝑝(𝑥) > 1

𝑓(𝑥) > 𝑔(𝑥)

𝑔(𝑥) > 0.

 

 

7. Різні логарифмічні нерівності, наприклад 

 

log1
2

log2 log𝑥−1 9 > 0, 

 

lg(22𝑥+1 − 2𝑥+1) < lg(2𝑥 − 1) + log0,1

1

3
 

 

та інші, розв’язання яких зводиться до зазначених вище випадків. 

Навчально-методичний посібник [69] включає розв’язання докладно 

розібраних прикладів, тестові завдання з відповідями (для поточного контролю 
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засвоєння матеріалу), а також завдання для самостійної роботи трьох рівнів 

складності. 

Таким чином, розроблена нами серія навчально-методичних видань з 

ключових розділів курсу елементарної математики, основні ідеї та зміст яких 

викладені у наших науково-методичних статтях та працях апробаційного 

характеру, забезпечує впровадження основоположного дидактичного принципу 

генералізації знань у математичну підготовку студентів бакалаврату з 

повторювального курсу елементарної математики. 

Одним з найважливіших заходів щодо впровадження принципу 

генералізації знань у багатоступеневу базову математичну підготовку в процесі 

створення її фундаментальної основи вважаємо виклад змісту та акцентування 

надзвичайної значущості теорії границь (п. 3.2). Адже поняття границі є 

підґрунтям ключових понять математичного аналізу: неперервності, похідної, 

диференціала, інтеграла, ряду. Тому глибина розуміння суті методу границь 

багато в чому обумовлює ступінь розуміння майбутніми фахівцями математики 

змінних величин і, отже, визначає їх здатності щодо подальшого самостійного 

опанування апарату математичного аналізу та відповідних прикладних питань. 

У багатоступеневій математичній підготовці майбутніх фахівців технічного 

профілю вважаємо доцільним спадкоємний виклад теорії границь: від рівня 

інтуїтивного розуміння та окремих обґрунтувань до строгих означень і доведень 

(п. 3.2). Одним з найпростіших випадків границі є границя послідовності. При 

введенні цього поняття у відповідному розділі курсу вищої математики 

бакалаврату представляється доцільним приділити максимум уваги його 

смисловому змісту, надати геометричну інтерпретацію, а також спробувати 

запобігти можливість виникнення невірного уявлення про нескінченно малі та 

нескінченно великі величини, пов’язаного з невірним тлумаченням відповідних 

термінів. У зв’язку з цим у нашій роботі [74] представлено фрагменти якісного 

аналізу поняття границі послідовності, що, як правило, не викладається при 

традиційному читанні загального курсу вищої математики студентам бакалаврату. 
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Вдалим представляється починати виклад теми «Границя послідовності» з 

введення попереднього означення послідовності, що встановлюється [11, с. 66-67; 

74,  с. 368]. 

Означення. Послідовність 𝑥1, 𝑥2, … 𝑥𝑛, …   встановлюється на числі 𝑎, якщо, 

починаючи з деякого номера N, усі її елементи дорівнюють 𝑎: 

 

𝑥𝑁 = 𝑎; 𝑥𝑁+1 = 𝑎, … . 

 

Наприклад, стала послідовність 5, 5, …, 5, … встановлюється на числі 5. 

Послідовність 1, 3, 5, 7, 9, 9, …, 9, … встановлюється на числі 9. Послідовності: 1, 

-1, 1, -1,…,(-1)
n+1

, …; 1, 4, 9, 16, …, n
2
… не встановлюється. 

Часто зустрічаються послідовності, які встановлюються на певному числі 𝑎 

лише наближено. Наприклад, послідовність 16, 8, 4, 2, 1, 
1

2
,
1

4
,
1

8
,

1

16
, … не 

встановлюється на числі 0, проте всі її елементи, в міру зростання їх номерів, 

наближаються до 0. Ця послідовність має таку властивість: яке б не було додатне 

число 𝜀, завжди знайдеться номер N, починаючи з якого члени послідовності 

відрізняються від 0 менше, ніж на 𝜀: |𝑥𝑛| < 𝜀. Говорять, що ця послідовність 

збігається до 0. 

Відміна між послідовностями, що встановлюються на числа 𝑎 і тими, що 

збігаються до числа 𝑎, в тому, що для перших виконується точна рівність: 𝑥𝑛 = 𝑎, 

а для других ця рівність виконується лише наближено, із довільною наперед 

заданою точністю 𝜀. Отже, розпочинаючи з деякого номера 𝑁(𝜀), справедливо: 

|𝑥𝑛| < 𝜀. Чим менше ми виберемо 𝜀, тим, взагалі кажучи, пізніше буде 

виконуватися, з точністю до 𝜀, рівність 𝑥𝑛 = 𝑎. З викладеного виходить: довільна 

послідовність, що встановлюється на числі 𝑎, збігається до цього числа. Проте 

обернене твердження не є вірним. Не всяка послідовність, що збігається до числа 

𝑎, встановлюється на цьому числі. 

Вважаємо, що застосування зазначеного методичного прийому у 

початковому ознайомленні студентів бакалаврату з поняттям границі 

послідовності засобом порівняння поводження послідовності, що встановлюється, 
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та послідовності, що збігається, допомагає сприйняттю студентами загальних ідей 

руху та зміни в математиці, зокрема, поняття близькості величин, процесу 

необмеженого наближення змінної до певного сталого значення. 

У роботі [74, с. 369], після наведення означення нескінченно малої величини 

як варіанти, що має своєю границею нуль, звертається увага, що термін, 

«нескінченно мала», який склався історично, є не цілком вдалим. Дійсно, 

зазначена назва може створити невірне враження, що нескінченно мала величина 

є тією, що має дуже малі значення. Проте, суть справи в тому, що це змінна 

величина (за винятком тривіального випадку, коли вона тотожньо дорівнює 

нулю), яка лише в процесі своєї зміни здатна стати менше, ніж довільне задане 

число 𝜀. Як зазначав відомий математик-педагог І. П. Натансон, суть розглянутого 

питання відображає термін «величина, що нескінченно зменшується», проте цей 

термін не прищепився  [45, с. 105]. 

Нескінченно велику варіанту в [74, с. 370] визначено як ту, що за 

абсолютною величиною стає і залишається більшою, ніж скільки завгодно велике 

наперед задане додатне число А, тобто  

 

                                                 |𝑥𝑛| > 𝐴, якщо n > N. 

 

Як у випадку нескінченно малих величин, належить підкреслити, що жодне 

окремо взяте значення нескінченно великої величини не може кваліфікуватися як 

«велике». Ми маємо справу із змінною величиною, яка тільки у процесі своєї 

зміни може стати за абсолютною величиною більше, ніж довільно узяте число А. 

Говорять, що із зростанням n 𝑥𝑛 прямує до нескінченності. Насправді 𝑥𝑛 лише 

змінюється так, що за модулем переростає довільне велике стале число А, тобто 

являє собою ту величину, що необмежено зростає. 

Впровадженню основоположного дидактичного принципу генералізації 

знань, а також важливих дидактичних принципів: обґрунтованості, єдності 

теоретичного і прикладного знання, єдності викладання, вчення і саморозвитку, 

розвитку рефлексивних здатностей особистості в базову математичну підготовку 
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майбутніх фахівців технічного профілю в першому освітньому циклі сприяє 

використання серії навчально-методичних видань «Практикум з вищої 

математики». Зокрема, навчально-методичні посібники [64; 70] з ключового 

аспекту «Інтегральне числення функцій однієї змінної» базової математичної 

підготовки вважаємо надзвичайно важливими елементами методичного 

супроводу створення фундаментальної основи її змісту. Вказані видання, 

призначені для поглибленої самостійної підготовки студентів бакалаврату з 

практичних частин відповідних тем курсу «Вища математика»: «Невизначений 

інтеграл» і «Визначений інтеграл та його застосування» містять узагальнений 

розгляд основних теоретичних положень з рекомендаціями щодо їх практичного 

застосування, а також значну кількість розібраних прикладів, рівень складності 

яких зростає поступово. 

Застосування зазначених вище дидактичних принципів у вивченні теми 

«Невизначений інтеграл», на нашу думку, вдало демонструє методика 

послідовного викладу ключових фрагментів найважливішого методу заміни 

змінної (підстановки) [64, с.18-33; 93, с. 523-529]. Наведемо сутність цих 

ключових фрагментів. 

1. Метод заміни змінної грунтується на властивості інваріантності формул 

інтегрування, яку розкриває теорема [64, с. 19; 93, с. 524]. 

Теорема. 

Будь-яка формула інтегрування зберігає свій вигляд при підстановці замість 

незалежної змінної  𝑥 довільної функції 𝑡 = 𝜑(𝑥), що має неперервну похідну, 

тобто  

якщо ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 = 𝐹(𝑥) + 𝐶,        то ∫ 𝑓(𝑡)𝑑𝑡 = 𝐹(𝑡) + 𝐶. 

 

Зауважено, що в основі доведеної теореми лежить властивість 

інваріантності форми першого диференціала. 

Твердження ∫ 𝑓(𝑡)𝑑𝑡 = 𝐹(𝑡) + 𝐶 сформульованої вище теореми також 

представлено у розгорнутому вигляді: 

 



347 
 

∫ 𝑓(𝜑(𝑥))𝑑(𝜑(𝑥)) = 𝐹(𝜑(𝑥)) + 𝐶. 

2. Властивість інваріантності формул інтегрування значно розширює 

таблицю інтегралів. Наприклад, застосування наведеної теореми до табличного 

інтегралу  

∫ 𝑥2 𝑑𝑥 =
𝑥3

3
+ 𝐶 

 

дозволяє стверджувати справедливість формули  

 

∫ 𝑡2 𝑑𝑡 =
𝑡3

3
+ 𝐶,  

 

де 𝑡 = 𝜑(𝑥) – довільна функція з неперервною похідною 𝜑′(𝑥). Зокрема, 

підставляючи послідовно 𝑡 = sin 𝑥 , 𝑡 = ln 𝑥, 𝑡 = arcsin 𝑥, маємо: 

 

∫ sin2 𝑥 𝑑(sin 𝑥) =
sin3 𝑥

3
+ 𝐶; 

∫ ln2 𝑥 𝑑(ln 𝑥) =
ln3 𝑥

3
+ 𝐶; 

∫ arcsin3 𝑥 𝑑(arcsin 𝑥) =
arcsin3 𝑥

3
+ 𝐶. 

 

3. Застосування відомих формул для диференціалів 

 

𝑑(sin 𝑥) = cos 𝑥 𝑑𝑥;      𝑑(ln 𝑥) =
𝑑𝑥

𝑥
;      𝑑(arcsin 𝑥) =

𝑑 𝑥

√1−𝑥2
  

 

обґрунтовує справедливість наступних рівностей: 

 

∫ sin2 𝑥 ∙ cos𝑥 𝑑𝑥 = ∫ sin2 𝑥 𝑑(sin 𝑥) =
sin3 𝑥

3
+ 𝐶; 

∫ ln2 𝑥 ∙  
𝑑𝑥

𝑥
= ∫ ln2 𝑥 𝑑(ln 𝑥) =

ln3 𝑥

3
+ 𝐶; 
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∫ arcsin2 𝑥 ∙
𝑑 𝑥

√1 − 𝑥2
 ∫ arcsin2 𝑥 𝑑(arcsin 𝑥) =

arcsin3 𝑥

3
+ 𝐶. 

4. Перехід 

∫ sin2 𝑥 ∙ cos𝑥 𝑑𝑥 = ∫ sin2 𝑥 𝑑(sin 𝑥) 

 

називається введенням функції 𝜑(𝑥) = sin 𝑥 під знак диференціала. Ця операція 

виконується з метою подальшого використання властивостей інваріантності 

формул інтегрування у розгорнутому вигляді: 

 

∫ sin2 𝑥 𝑑(sin 𝑥) =
sin3 𝑥

3
+ 𝐶. 

 

У рівностях 

∫ ln2 𝑥 ∙  
𝑑𝑥

𝑥
= ∫ ln2 𝑥 𝑑(ln 𝑥); 

 

∫ arcsin2 𝑥 ∙
𝑑 𝑥

√1 − 𝑥2
 ∫ arcsin2 𝑥 𝑑(arcsin 𝑥) 

 

під знак диференціала введено, відповідно, 𝜑(𝑥) = ln 𝑥, і 𝜑(𝑥) = arcsin 𝑥. 

5. Стратегію знаходження складного для безпосереднього інтегрування 

∫ 𝑔(𝑥)𝑑𝑥, в якому підінтегральний вираз представляється у вигляді  

 

𝑔(𝑥) 𝑑𝑥 = 𝑓(𝜑(𝑥)) ∙  𝜑′(𝑥)𝑑𝑥,  

 

де для функції 𝜑(𝑥) відома первісна  𝐹(𝑥), а 𝜑′(𝑥) є неперервною функцією, 

демонструє наступний ланцюг рівностей: 

∫ 𝑔(𝑥)𝑑𝑥 = ∫ 𝑓(𝜑(𝑥)) ∙ 𝜑′(𝑥)𝑑𝑥 = ∫ 𝑓(𝜑(𝑥))𝑑(𝜑(𝑥)) = 𝐹(𝜑(𝑥)) + 𝐶 . 

6. Користування властивістю інваріантності формул інтегрування  у вигляді 

∫ 𝑓(𝑡)𝑑𝑡 = 𝐹(𝑡), в якому 𝑡 = 𝜑(𝑥), передбачає введення нової змінної 

інтегрування 𝑡, тобто здійснення заміни змінної так званого першого типу: 
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∫ 𝑔(𝑥)𝑑𝑥 = ∫ 𝑓(𝜑(𝑥)) ∙ 𝜑′(𝑥)𝑑𝑥 = |

Заміна
𝑡 = 𝜑(𝑥)

𝑑𝑡 = 𝜑′(𝑥)𝑑𝑥
| =                 

= ∫ 𝑓(𝑡)𝑑𝑡 = 𝐹(𝑡) + 𝐶 = 𝐹(𝜑(𝑥)) + 𝐶. 

 

Зауважено, що на практиці перетворення початкового підінтегрального 

виразу 𝑔(𝑥)𝑑𝑥 до вигляду 

 

𝑔(𝑥)𝑑𝑥= 𝑓(𝜑(𝑥)) ∙ 𝜑′(𝑥)𝑑𝑥 

 

не є обов’язковим. Відповідна заміна змінної 𝑡 = 𝜑(𝑥) може бути спробуваною в 

передбаченні, що таке представлення є можливим. 

7. Стратегію здійснення другого типу заміни змінної (підстановки) з метою 

знаходження складного для безпосереднього інтегрування ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥, в якому 

незалежна змінна 𝑥 заміняється функцією нової змінної: 𝑥 = 𝜑(𝑡) (𝜑(𝑡) має 

обернену функцію 𝑡 = 𝜑−1(𝑥)) після чого одержується ∫ 𝑔(𝑡)𝑑𝑡, такий, що для 

функції 𝑔(𝑡) відома первісна 𝐺(𝑡), демонструє наступний ланцюг рівностей: 

 

∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 = |
𝑥 = 𝜑(𝑡)

𝑑𝑥 = 𝜑′(𝑡)𝑑𝑡
| = ∫ 𝑓(𝜑(𝑡)) ∙ 𝜑′(𝑡)𝑑𝑡 = ∫ 𝑔(𝑡)𝑑𝑡 = 𝐺(𝑡) + 𝐶 =

      =  𝐺( 𝜑−1(𝑥)) + 𝐶. 

 

Таким чином, підґрунтя методу заміни змінної (підстановки) у 

невизначеному інтегралі складає теорема про властивість інваріантності формул 

інтегрування. Дві форми запису твердження цієї теореми: із застосуванням 

змінної 𝑡 

∫ 𝑓(𝑡)𝑑𝑡 = 𝐹(𝑡) + 𝐶, 

 

а також у розгорнутому вигляді  

 

∫ 𝑓(𝜑(𝑥))𝑑(𝜑(𝑥)) = 𝐹(𝜑(𝑥)) + 𝐶, 
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де 𝑡 = 𝜑(𝑥), складають основу розуміння стосовно двох можливих шляхів 

оформлення інтегрування виразу 𝑓(𝜑(𝑥))𝑑(𝜑(𝑥)) (в якому виділено диференціал 

функції 𝜑(𝑥)): із введенням нової змінної інтегрування 𝑡 або без такого. 

Застосування рівності 

 

∫ 𝑓(𝑡)𝑑𝑡 = ∫ 𝑓(𝜑(𝑥))𝑑(𝜑(𝑥)) 

 

з подальшою зміною місцями букв 𝑡 і 𝑥 гарантує справедливість твердження 

 

∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 = ∫ 𝑓(𝜑(𝑡)) ∙ 𝑑(𝜑(𝑡)), 

 

де 𝑡 = 𝜑(𝑥) є функцією з неперервною похідною 𝜑′(𝑥) і, отже, обґрунтовує 

другий тип заміни змінної (підстановки) у випадку, коли відома первісна 𝐺(𝑡) для 

функції 

𝑔(𝑡) = 𝑓(𝜑(𝑡)) ∙ 𝑑(𝜑(𝑡)). 

 

Метод заміни змінної є також розповсюдженим методом обчислення 

визначених інтегралів. Виклад цього методу в курсі вищої математики 

бакалаврату включає розгляд теореми, що містить умови, згідно з якими є 

справедливою формула заміни змінної (підстановки) у визначеному інтегралі 

 

∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 = ∫ 𝑓(𝜓(𝑡))
𝛽

𝛼

𝑏

𝑎

 𝜓′(𝑡)𝑑𝑡,  

𝑥 =  𝜓(𝑡), 𝑡 ∈ [𝛼, 𝛽]. 

 

Відомо, що користування зазначеною формулою при невиконанні якої-небудь з 

умов теореми може привести до невірного результату. 

При практичному застосуванні формули заміни змінної, як правило, 

відстежується правильність лише технічної сторони питання в припущенні, що 

учбові приклади передбачають підстановки, для яких виконані умови вказаної 

теореми. Впровадження в навчальний процес системи дидактичних принципів 
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фундаменталізації багатоступеневої базової математичної підготовки, зокрема, 

принципу обґрунтованості, на нашу думку, робить необхідним дослідження 

правомочності застосування відповідних підстановок при розв’язанні практичних 

завдань. Отже, у нашому навчально-методичному посібнику докладно проведено 

перевірку виконання умов теореми про заміну змінної у визначеному інтегралі в 

процесі розв’язання відповідних прикладів [70, с. 10-16]. 

Впровадженню принципу обґрунтованості в базову математичну підготовку 

майбутніх фахівців з метою створення фундаментальної основи її змісту,  та 

формування креативного мислення тих, хто навчається, присвячені також наші 

наукові праці [75; 76; 84; 91]. Зокрема, статті [75; 76; 91] стосуються методичних 

аспектів викладу розділу «Математичне програмування» курсу «Дослідження 

операцій», що входить до навчальних планів підготовки майбутніх фахівців 

транспортних спеціальностей у першому освітньому циклі. «Математичне 

програмування» є також розділом прикладних математичних дисциплін «Методи 

оптимізації», «Математичне моделювання технологічних процесів», що входять 

до навчальних планів підготовки майбутніх фахівців технічних і технологічних 

спеціальностей у другому освітньому циклі. 

У роботі [91] пропонується загальний підхід до викладу методу штучного 

базису в розділі математичного програмування. Відомо, що на початку 

розв’язання основної задачі лінійного програмування симплекс-методом варто 

вже мати початковий допустимий базисний розв’язок системи обмежень. Якщо 

яке-небудь рівняння системи не містить виділену базисну змінну, і підбір 

базисного розв’язку є утрудненим, звертаються до зручного методу відшукання 

допустимого базисного розв’язку, відомого як метод штучного базису, за суттю 

що є двоетапним симплекс-методом [30, с. 82-89; 59, с. 93-96]. 

У навчальному посібнику [30] виклад цього методу неявно припускає 

невиродженість розв’язку допоміжної задачі лінійного програмування. Випадок 

виродженого розв’язку згадується в монографії відомого американського фахівця 

Х. Таха [59, с. 96] і не обговорюється в навчальному посібнику. У розгляді 

випадку виродженого розв’язку в монографії [59] все ж відсутня необхідна чітка 
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методика навчання. Загальний підхід до викладу методу штучного базису у нашій 

роботі [91, с. 429-438] представлено у вигляді необхідних і достатніх умов 

існування допустимого, а потім базисного розв’язку.  Наведено алгоритм 

реалізації методу, а також приклади розв’язання задач лінійного програмування за 

розробленим алгоритмом у випадках невиродженого і виродженого розв’язків 

допоміжної задачі. 

У наших працях [75; 76] досліджено розв’язання задачі про комівояжера, що 

є математичною моделлю широкого класу важливих виробничих задач. Задача 

про комівояжера відноситься до цілочисельних задач лінійного програмування. Її 

класичну постановку та алгоритм розв’язання методом гілок і меж наведено у [44, 

с. 285-300; 97]. Існування розв’язку задачі про комівояжера є очевидним. Із 

відомої кількості можливих варіантів один або кілька варіантів відповідають 

мінімуму сумарної відстані, що пройдено комівояжером (або мінімуму 

виробничих витрачань). Труднощі розв’язання задачі мають обчислювальний 

характер у випадку великої кількості міст, що відвідуються комівояжером (або 

великої кількості типів виробів). Ці труднощі пов’язані з необхідністю перебору і 

порівняння між собою всіх можливих варіантів. Отже, виникла проблема 

побудови такого методу послідовного аналізу варіантів, який виокремлював би, 

по можливості, велику кількість неперспективних варіантів і зводив би задачу до 

перебору невеликої кількості «підозрілих» варіантів  [76, с. 329]. Суть метода 

гілок та меж полягає в побудові нижніх оцінок розв’язку, що використовуються 

для відбракування неконкурентоздатних варіантів [44, с. 289]. У нашій роботі [76, 

с. 329-331] здійснюється поетапний розбір алгоритму розв’язання задачі про 

комівояжера методом гілок та границь з необхідними обґрунтуваннями кожного 

етапу на основі результатів [44]. Алгоритм побудови циклу (маршруту об’їзду 

міст) на кожному кроці включає приведення матриці відстаней, оцінку нулів, 

вибір пари міст, підготовку матриці до наступного кроку. Довжиною 

побудованого циклу є остання константа приведення. Побудований цикл 

перевіряється на оптимальність [76, с. 332]. 
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Запропоноване нами означення фундаменталізації математичної підготовки 

майбутніх фахівців технічного профілю у ВНЗ (п. 2.1), що включає набуття 

здатностей творчого, професійного застосування генералізованих математичних 

знань, обумовило введення у систему дидактичних принципів фундаменталізації 

базової математичної підготовки основоположного принципу професійної 

спрямованості та його структурних компонентів (принципів профілізації, 

моделювання професійних дій у навчальному процесі) (п. 3.2).  

Відомо, що проблема професійно-спрямованої наповненості математичних 

дисциплін доки ще залишається невирішеною. Зокрема, у рекомендованій 

навчально-методичній літературі з курсу «Теорія ймовірностей і математична 

статистика» для студентів технічних, у тому числі – транспортних спеціальностей 

ВНЗ, як правило, розглядається традиційний набір задач. Зміст значної частини 

цього набору відповідає потребам і проблемам азартних ігор і лотереї, які 

історично обумовили виникнення «математики випадкового». Вказані задачі 

збереглися в сучасних підручниках і посібниках як ті, що наочно роз’яснюють 

сутність ймовірнісних підходів. Проте традиційний набір ймовірнісних задач 

недостатньо відображає характер професійної підготовки майбутніх фахівців 

технічного профілю. Відмітною особливістю розробленого нами навчально-

методичного посібника «Теорія ймовірностей для професійно-математичної 

підготовки бакалаврів технічного профілю. Частина 1. Випадкові події» [66] є 

докладно розібраний набір задач професійної спрямованості, призначений для 

підготовки бакалаврів технічних і, в значній мірі, транспортних спеціальностей. 

Вказана суттєва особливість посібника сприяє формуванню професійного 

мислення майбутніх фахівців, основа якого має створюватися на 

загальноосвітньому рівні як важливий компонент професійної математичної 

підготовки. Наведемо приклади. 

Розділ 1 зазначеного посібника «Елементи комбінаторики» включає правило 

множення (основний принцип комбінаторики), сполуки без повторення 

(розміщення, переставлення, комбінації, розбиття). Вже у цьому розділі, що 

містить коротку інформацію про основні поняття і факти комбінаторики та їх 
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застосування до визначення кількості  сукупностей у стандартних прикладах (з 

підкиданням грального кубика, складанням n-значних чисел з використанням 

заданих цифр тощо) ввжаємо доцільним розгляд задач з професійною фабулою. 

Ці задачі сприяють зародженню початкової зацікавленості у вивченні курсу, яка в 

подальшому перетворюється в мотивацію щодо опанування нових математичних 

понять і методів. Зокрема, для майбутніх фахівців транспортних спеціальностей 

навчально-методичний посібник [66] пропонує розбір таких комбінаторних задач. 

1. Скільки різних квитків із зазначенням станції відправлення і станції 

призначення можна надрукувати для залізничної дороги, яка об’єднує 50 станцій? 

(Відповідь: 𝐴50
2 = 2450). 

2. На автовокзалі – п’ять стоянок з номерами терміналів 1, 2, 3, 4, 5. 

Прибувають чотири автобуси. Скількома способами можна розставити 

автобуси на стоянки? (Відповідь: 𝐴5
4 = 120). 

3. Скількома способами 7 осіб можуть розміститися в черзі в залізничну 

касу? (Відповідь: 𝑃7 = 5040). 

4. В гаражі знаходяться десять легкових автомобілів для перевезення 

дрібнопартіонних вантажів і чотири вантажних автомобілі для перевезення 

негабаритних вантажів. Скількома способами можна вибрати 2 легкових 

автомобілі і 3 вантажних автомобілі для перевезення відповідних вантажів? 

(Відповідь: 𝐶10
2 ∙ 𝐶4

3 = 180). 

5. Скількома способами можна поселити вісім співробітників 

автотранспортного підприємства, що знаходяться у відрядженні, по трьох 

кімнатах готелю: одномісній, тримісній і чотиримісній? (Відповідь: 𝐶8
1,3,4 =

=  280). 

В навчально-методичний посібник [66, с. 28-34] включено низку задач 

транспортної фабули щодо обчислення ймовірностей випадкових подій за 

класичним та геометричним означеннями: 

1. В деякому районі за сім днів тижня, незалежно одне від одного, 

відбувається сім дорожньо-транспортних пригод (ДТП). Яка ймовірність того, 
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що кожного дня тижня буде відбуватися по одному ДТП? (Відповідь: 𝑃(𝐴) =

=  
7!

77
≈ 0,006). 

2. Дев’ять пасажирів навмання розсаджуються в три вагони. Знайти 

ймовірність того, що в один вагон сядуть чотири, в другий три, а в третій два 

пасажири. (Відповідь: 𝑃(𝐴) = 𝐶9
4,3,2 ≈ 0,064). 

3. На фірмі працюють 10 спеціалістів з технології вантажних перевезень і 

5 спеціалістів з комерційної роботи на автомобільному транспорті. Керівник 

фірми вирішив для виконання спеціального завдання сформувати робочу групу з  

5-ти осіб. Яка ймовірність події:  

А ={вибрана навмання група з 5-ти осіб включає 3-х спеціалістів з 

технології вантажних перевезень і 2-х спеціалістів з комерційної роботи на 

автотранспорті}? (Відповідь: 𝑃(𝐴) =
𝐶10

3 ∙𝐶5
2

𝐶15
5 ≈ 0,4). 

4. На перехресті встановлено автоматичний світлофор, в якому одну 

хвилину горить зелений світ і півхвилини – червоний. Потім знов одну хвилину – 

зелений і півхвилини червоний і т. д.  У випадковий момент часу до перехрестя 

під’їжджає автомобіль. Яка ймовірність того, що він проїде перехрестя без 

зупинки?  (Відповідь: 𝑃(𝐴) =
1

1,5
=

2

3
). 

5. Два суховантажних судна мають підійти до одного й того самого 

причалу. Прибуття кожного судна здійснюється незалежно одне від одного і 

рівноможливо протягом доби. Знайти ймовірність того, що одному з судів 

треба буде очікувати розвантаження іншого, якщо час розвантаження першого 

судна – одна година, а другого – дві години. (Відповідь: 0,121). 

Заслуговують на увагу також задачі професійної спрямованості для 

майбутніх фахівців транспортних спеціальностей з інших аспектів розділу 

«Теорія ймовірностей». Так, приклад сумісного застосування правил додавання і 

множення ймовірностей випадкових подій демонструє така задача [66, с. 50]. 

Три вантажних автомобілі, що доставляють вантажі до трьох 

споживачів, потрапили на вантажно-розвантажувальні пункти (ВРП). 
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Ймовірність того, що автомобілям буде необхідно очікувати розвантаження у 

черзі складає 0,7; 0,8 і 0,9 для першого, другого і третього ВРП, відповідно. 

Знайти ймовірності наступних подій: 

1) тільки один з трьох автомобілів буде очікувати розвантаження у черзі. 

(Відповідь: 0,092). 

2) тільки два з трьох автомобілів будуть очікувати розвантаження у 

черзі. (Відповідь: 0,398). 

3) всі три автомобілі будуть очікувати розвантаження у черзі. (Відповідь:  

0,504). 

4) жоден з трьох автомобілів не буде очікувати розвантаження у черзі. 

(Відповідь: 0,006). 

При розв’язанні наступних двох задач [66, с. 56-57] застосується формула 

повної ймовірності: 

1. Ймовірність того, що  приватне АТП не буде спроможним повернути 

позик банкові в період економічного спаду складає 0,13; а в період економічного 

зростання – 0,04. В припущенні, що ймовірність наставання періоду 

економічного зростання становить 0,65, обчислити ймовірність події: 

𝐴 ={навмання вибране приватне АТП не буде  

    спроможним повернути позик банкові} 

(Відповідь: 𝑃(𝐴) = 0,0715). 

2. Для розшуку вантажного літака, що потрапив в аварію, виділено 10 

вертольотів. Літак може знаходитися в одному з двох можливих районів з 

ймовірностями 0,8 і 0,2, відповідно. Кожний вертоліт виявляє літак, що 

знаходиться в районі розшуку, з ймовірністю 0,2. Розшуки вертольотів 

здійснюються незалежно один від одного. Знайти ймовірність виявлення літака, 

якщо 8 вертольотів відправлено в перший район. (Відповідь: 0,74). 

Приклад застосування теореми Бейеса (формули ймовірності гіпотез) 

демонструє така задача [66, с. 60-61]. 

Вулично-дорожня мережа (ВДМ), за якою здійснюється рух міського 

пасажирського транспорту, містить три конкурентних шляхи пересування між 
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парою транспортних районів міста. Протягом доби, у середньому, 

пасажиропотік за першим шляхом пересування в 1,5 рази більший, ніж за другим 

шляхом, а за другим – в 1,8 рази менше, ніж за третім. Пересування без 

пересадки за першим, другим і третім шляхом здійснюють, відповідно, 96%, 99% 

і 92% пасажирів. Навмання обраний пасажир здійснив пересування із 

пересадкою. Яка ймовірність того, що він пересувався за другим шляхом? 

(Відповідь: 
5

107
). 

Формула Бернуллі (в схемі незалежних повторних випробувань) є основою 

розв’язання наступної задачі [66, с. 65-66]. 

На автобазі десять вантажних автомашин. Для нормальної роботи 

автобази на лінії має бути не менш восьми автомашин. Ймовірність невиходу 

кожної з автомашин на лінію дорівнює 0,1. Знайти ймовірність нормальної 

роботи автобази в найближчий день. (Відповідь: 0,9298). 

Підкреслимо, що посилення прикладної та професійної спрямованості 

базової математичної підготовки майбутніх фахівців технічного профілю, 

формування кластеру професійно-математичних компетенцій у межах 

загальноосвітньої складової професійної технічної підготовки майбутніх фахівців 

забезпечує набуття здатностей творчого, професійного застосування 

генералізованих математичних знань у спадкоємній сполуці базової та спеціальної 

різновидів математичної підготовки. 

Нагадуємо, що процесу формування фундаментальних: способів діяльності, 

духовних цінностей, особистісних якостей майбутніх фахівців відповідає 

особистісно-орієнтована стратегія навчання, яка передбачає формування 

креативної особистості (п. 1.3). 
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4.2. Методичні підходи до формування креативного мислення 

майбутніх фахівців технічного профілю в процесі фундаменталізації базової 

математичної підготовки 

 

За результатами досліджень учених стосовно поняття творчості і концепту 

креативності (як його основи), нами підтримано тенденцію сучасного етапу 

розвідок, що полягає в об’єднанні інтелектуального та особистісного аспектів 

проблеми (п. 2.1). Отже, за авторським узагальненим означенням (п. 2.1), 

креативність розуміється як інтелектуально-особистісна якість індивіду, що 

виражається у здатності до генерування нових, оригінальних ідей, ініціативного 

знаходження нетрадиційних способів вирішення проблем, обумовленого 

внутрішнього пізнавальною мотивацією. 

Зазначено, що у формуванні та вдосконаленні креативного мислення 

майбутніх фахівців технічного профілю провідну роль відіграє класична 

математика як перевірений часом інструмент розумового розвитку (п. 2.1).  Отже, 

вдумливе вивчення майбутніми фахівцями програмного матеріалу математичних 

дисциплін, опанування доказового аспекту, майстерності здогадки та евристичних 

міркувань, самостійне виконання завдань репродуктивного і продуктивного 

характеру з оцінкою раціональності шляхів одержаних результатів, участь у 

студентських: математичних олімпіадах, наукових семінарах з математичних 

питань, зокрема, підготовка рефератів і доповідей з тем, передбачених і 

непередбачених навчальною програмою, виконання науково-дослідницьких робіт 

під керівництвом викладачів, опублікування студентських наукових статей ‒ все 

це прокладає шлях до подальшої успішної творчості майбутніх фахівців за 

професійними проблемами. Розглянемо методичні підходи до формування та 

вдосконалення креативного мислення тих, хто навчається, в процесі 

фундаменталізації базової математичної підготовки [92]. 

Важливим структурним компонентом основоположного дидактичного 

принципу формування креативного мислення є принцип наочності навчання, який 

набуває особливої значущості також у зв’язку зі специфікою когнітивних 
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процесів особистості у сучасному інформаційному суспільстві (п. 3.3). Услід за  

В. О. Далінгер [20], спираючись на зміст дидактичного принципу наочності, 

пропонуємо його реалізацію в методиці навчання математиці на основі 

когнітивно-візуального підходу. Впровадження цього підходу в навчальний 

процес ВНЗ, як зазначає його автор В. О. Далінгер, передбачає створення 

візуального навчального середовища, тобто сукупності умов навчання, в яких 

акцентується використання резервів візуального мислення. Адже «мова образів є 

основним засобом наочності при вивченні абстрактних математичних об’єктів, що 

дозволяє усвідомлено оперувати поняттями та висновками, закріплювати і 

«пожвавлювати» їх у пам’яті», ‒ підкреслює вчений. 

Дослідники Ю. Р. Валькман і Л. Р. Ісмагілова в роботі з аналізу мови 

образного мислення відмічають, що в процесі засвоєння знань одночасно присутні 

як «образна», так і «понятійна» логіка, причому вони складають єдину логіку 

протікання розумового процесу. Будучи тісно пов’язаним з відображенням 

реальної дійсності, образ дає знання не про окремі ізольовані властивості цієї 

дійсності, а являє собою цілісну уявну картину певного її фрагменту [20]. 

Візуальне мислення є компонентом здатності образно узагальнювати інформацію. 

Отже, можливість визначати абстрактні математичні поняття зоровим образом 

(часто схематично) допомагає зрозуміти сутність цих понять та укласти в пам’яті 

не тільки їх словесну оболонку, але й смислове наповнення. 

Додатково до наведених вище аргументів у підтримку реалізації когнітивно-

візуального підходу (у тому числі, обговорених у п. 3.3), наводимо думки відомих 

вчених, процитованих у роботі педагогів В. Б. Моісєєва і В. М.  Федосєєва [43,  

с. 33], стосовно особливої значущості геометричного методу в розумінні суті та 

смислу абстрактних математичних об’єктів. М. Є.  Жуковський, посилаючись на 

свій педагогічний досвід, зазначав, що геометричне тлумачення, перевага 

геометричного методу доведення в обґрунтуваннях, що пропонуються, завжди 

приносить користь. «Одного разу засвоєні геометричні образи надовго западають 

в голову і живуть в уяві тих, хто навчається», ‒ відмічав вчений. Сучасний 

французький математик Р. Том з цього ж приводу висловився таким чином: 



360 
 

«Евклідова геометрія є природним проміжковим (а можливо незамінним) 

об’єктом між звичайною мовою та мовою алгебри. Геометрія допускає 

психологічний спалах синтаксису, без привнесення до жертви смислу, що завжди 

охороняється просторовою інтуїцією». 

Зауважимо, що наочне зображення абстрактних математичних об’єктів 

знаходить вираз у різних образах: малюнках, графіках, схемах, таблицях, умовно-

символічних записах тощо. Відомий вчений-математик, педагог М. І.  Башмаков і 

вчена-педагог Н. О. Резник з приводу наочності у навчанні елементарній 

математиці в школі висловлюють думку, що перша мета вчителя  полягає в тому, 

щоб учень дивився на зорові образи, які йому пред’являються. Друга мета полягає 

в тому, щоб учень бачив саме те, що закладено в цих образах. Друга мета, у 

порівнянні з першою, є складнішою. Адже «культура зорового сприйняття 

потребує такого ж тривалого і серйозного виховання як культура писемності і 

розмови» [6, с. 4; 20]. Вважаємо, що наведені положення є справедливими й 

актуальними також і в навчанні вищій математиці у ВНЗ. Тому запропонований 

нами, вслід за В. О. Далінгер, когнітивно-візуальний методичний підхід до 

формування креативного мислення майбутніх фахівців конкретизуємо як 

розвиток наочно-образного уявлення абстрактно-логічних понять і тверджень 

[92, с. 202]. 

На думку вчених-педагогів Г. І. Ковальової та М. Ю. Милованова, 

інваріантом при формуванні математичних понять реальних і абстрактних 

об’єктів є графічний образ та (або) графічне представлення математичного 

поняття [26, с.31]. Автори відрізняють його графічні образ і представлення. 

Графічний образ вони розуміють як той, що включає сукупність образотворчих 

елементів, які мають умовне значення. Графічне представлення, за їх 

трактуванням, – це наочно-образне знання про суттєві ознаки, що відкриваються в 

процесі аналізу відношень даного поняття з іншими [26, с. 32]. З позиції авторів, в 

силу абстрактності багатьох понять курсів елементарної та вищої математики 

(дискримінанта квадратного рівняння, границі послідовності та границі функції в 

точці й на нескінченності, неперервності функції в точці, похідної функції тощо), 
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образ їх сприйняття може бути відсутнім і, отже. необхідно переходити до 

графічного представлення поняття. Зокрема, для дискримінанта 𝐷 = 𝑏2 − 4𝑎𝑐 

квадратного рівняння 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 = 0 (𝑎 ≠ 0), з урахуванням того, що 

дискримінант є абстрактним поняттям, яке не має графічного образу, педагоги 

пропонують його графічне представлення  у вигляді таблиці (рис. 4.2.1)[26, с. 33]. 

𝐷 > 0 𝐷 = 0 𝐷 < 0 

                  у 

 

 

 

                    

                     

                  0                      х 

        х1                х2        

 

                  у 

 

 

 

 

                                        

                   0                     х 

                         х1 = х2       

 

                  у 

 

 

 

                       

      

                  0                     х 

                                      

 

 

Рис. 4.2.1. Графік квадратичної функції 𝒚 =  𝒂𝒙𝟐 + 𝒃𝒙 + 𝒄  (𝒂 > 𝟎) 

 

На нашу думку, дане графічне представлення не є наочно-образним знанням 

про суттєві ознаки безпосередньо дискримінанта квадратного рівняння (тобто не 

задовольняє зазначеному трактуванню графічного представлення). Наведена 

авторами таблиця наочно демонструє наявність дійсних коренів квадратного 

рівняння, залежно від значення дискримінанта, а також їх розташування на осі 0х 

(для 𝑎 > 0). Малюнки таблиці відображають різні випадки розташування 

параболи (що є графіком квадратичної функції  𝑦 = 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐), залежно від 

величини дискримінанта (для 𝑎 > 0). Таке тлумачення таблиці вважаємо більш 

коректним. Зауважимо, що застосування наведеного графічного представлення 

стосовно поводження квадратичної функції часто виявляється дуже корисним при 

розв’язанні задач. Роз’яснимо цю думку. 
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У наших роботах [85, 87] запропоновано методику розв’язання задач з 

параметрами, в основу яких покладено розташування коренів квадратичної 

функції, до аналізу якої зводиться множина питань з різних розділів математики. 

Акцентована висока діагностична цінність вказаних задач, які в умовах 

тестування тих, хто навчається, дозволяють перевірити не тільки ступінь 

опанування знань з основних розділів математики, але й рівень логічного 

мислення, а також початкові здатності до самостійного проведення дослідження, 

що є надзвичайно важливим для подальшого формування креативного мислення 

майбутніх фахівців. Показана плідність застосування геометричного підходу до 

розв’язання вказаних задач у тих випадках, коли використання аналітичного 

підходу має наслідком знаходження розв’язків невиправдано складних систем 

нерівностей. Наведемо приклад.  

У [85, с. 174] розглянуто  задачу: при яких значеннях параметра 𝑚 число 2 

знаходиться між коренями квадратного рівняння 𝑥2 − (4𝑚 + 5)𝑥 + 3 − 2𝑚 = 0? 

Аналітичний підхід до розв’язання задачі дозволяє записати наступну 

систему нерівностей 

{
𝐷 > 0
𝑥1 < 2
𝑥2 > 2,

 

 

тут 𝐷 – дискримінант квадратного рівняння; 𝑥1 і 𝑥2 ‒ його корені. Дійсно, 

оскільки з умови задачі виходить, що  𝑥1 ≠ 𝑥2, то з необхідністю має бути 

виконаною умова:  𝐷 > 0. 

Знаходження дискримінанта приводить до виразу  

 

𝐷 = 16𝑚2 + 48𝑚 + 13, 

 

корені 𝑥1 і 𝑥2 квадратного рівняння дорівнюють, відповідно:  

 

𝑥1 =
4𝑚 + 5 − √16𝑚2 + 48𝑚 + 13

2
; 
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𝑥2 =
4𝑚 + 5 + √16𝑚2 + 48𝑚 + 13

2
. 

 

Отже, шукане значення параметра 𝑚 можна знайти за результатом розв’язання 

системи нерівностей 

 

{
 
 
 

 
 
 

16𝑚2 + 48𝑚 + 13 > 0

4𝑚 + 5 − √16𝑚2 + 48𝑚 + 13

2
< 2

4𝑚 + 5 + √16𝑚2 + 48𝑚 + 13

2
> 2.

 

 

Ясно, що у зв’язку із складністю розв’язання наведеної системи нерівностей, 

вибраний аналітичний шлях розв’язання даної задачі є невиправданим. 

Пропонований у зазначеній роботі геометричний підхід до розв’язання 

поставленої задачі грунтується на необхідних і достатніх умовах розташування 

коренів квадратичної функції по різні сторони від числа А. Сформулюємо ці 

умови [85, с. 175]. 

Корені квадратного рівняння 𝑥1, 𝑥2 (𝑥1 ≠ 𝑥2) лежать по різні сторони від 

числа А:  

𝑥1 < 𝐴 < 𝑥2 

 

тоді й тільки тоді, коли  

 

{
𝑎 > 0

𝑓(𝐴) < 0
          або            {

𝑎 < 0
𝑓(𝐴) > 0

 

 

Ці умови можна об’єднати в одну: 𝑎 ∙ 𝑓(𝐴) < 0. 

Зауважимо, що нема необхідності заучувати ці умови. Їх графічне представлення 

(рис. 4.2.2): допомагає зрозуміти принцип, на основі якого вони дістаються, та 

проводити відповідні міркування при знаходженні розв’язків конкретних задач. 
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                                                  а > 0 

 

                              А 

                                              х      

х1                 х2           

                                                    

                                                  а ˂ 0  

 

                          

                                                     х 

              х1                 А         х2                

 

Рис. 4.2.2. Графічне представлення умови 𝒂 ∙ 𝒇(𝑨) < 𝟎 

 

Наведені умови використовуються при розв’язанні поставленої задачі, в 

якій  

𝑓(𝑥) = 𝑥2 − (4𝑚 + 5)𝑥 + 3 − 2𝑚. 

 

Оскільки 𝑎 = 1 > 0, то досить зажадати виконання нерівності 𝑓(2) < 0 ⟺ 22 −

(4𝑚 + 5) ∙ 2 + 3 − 2𝑚 < 0, звідки 𝑚 >
3

10
. 

Для відразу правильного розуміння суті та смислу абстрактних 

математичних понять вважаємо надзвичайно корисним застосування їх графічних 

представлень (якщо вони існують) або геометричної інтерпретації при вже 

першому (в навчальному процесі ВНЗ) знайомстві з ними. Це стосується, в першу 

чергу, тих понять, що складають основу розділів математичного аналізу курсу 

вищої математики бакалаврату. Наведемо приклади. 

Відоме означення границі послідовності виражає наступне: число 𝑎 

називається границею послідовності {𝑥𝑛}, якщо який би окіл точки 𝑎 ми не 

вибрали, знайдеться номер N, починаючи з якого всі точки послідовності {𝑥𝑛} 

потрапляють у цей окіл. Інакше кажучи, поза будь-яким, скільки завгодно малим 

околом точки 𝑎 лежить лише скінченна кількість членів даної послідовності  

(рис. 4.2.3): 
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                      𝑥𝑁−1        𝑥𝑁                         𝑥𝑁+1 

                                              (                                          )                   𝑥 

                                           𝑎 − 𝜀                𝑎                𝑎 + 𝜀           

Рис. 4.2.3. Геометрична інтерпретація поняття границі послідовності 

 

Наведена геометрична інтерпретація поняття границі послідовності дозволяє 

зробити більш наглядним доведення різних теорем про границі (наприклад, що 

послідовність не може мати більш, ніж одну границю) [11, с. 71-72]. 

Важливим для загального розуміння та численних практичних застосувань 

поняття похідної функції в точці вважаємо надання її геометричної інтерпретації 

у випадках, коли в даній точці 𝑥0 похідна є нескінченною або взагалі не існує. 

Якщо 𝑓′(𝑥0) = +∞ або 𝑓′(𝑥0) = −∞, то говорять, що графік функції має в цій 

точці вертикальну дотичну (рис. 4.2.4): 

 

                         у 

 

                    

                                                        х 

     0              𝑥0 

 

 

𝑓′(𝑥0) = +∞ 

                         у 

 

                    

                                                        х 

                           0        𝑥0 

 

 

𝑓′(𝑥0) = −∞ 

 

Рис. 4.2.4. Графік функції у випадку наявності вертикальної дотичної 

 

Якщо в точці  𝑥0  одна з односторонніх похідних дорівнює  +∞, а друга −∞, то 

графік функції має вістря (точку повернення) (рис. 4.2.5): 
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                        у                 Вістря             

 

                    

                                                        х 

      0               𝑥0 

                        у 

 

                    

                                           𝑥0              

                                                         x  

                         0                             

                                             Вістря 

 

Рис. 4.2.5. Графік функції у випадку наявності точки повернення 

 

Якщо в точці 𝑥0 ліва і права похідні є скінченними, але різними, то графік функції 

в точці 𝑥0 має злам (рис. 4.2.6): 

 

                                                            у                   Злам 

                  

  

              

 

 

                                                                         х 

                                                              0                     𝑥0 

Рис. 4.2.6. Графік функції у випадку наявності зламу 

 

У курсі «Теорія ймовірностей та математична статистика» бакалаврату (або 

у відповідному розділі дисципліни «Вища математика») застосування засобів 

наочно-образного уявлення абстрактно-логічних понять у вигляді схем, 

запропонованих у наших роботах [65; 66; 73; 80], сприяє становленню 

комбінаторного мислення тих, хто навчається, зокрема – розумінню суті правила 

множення (основного принципу комбінаторики) та формул для числа різних 

розміщень, переставлень, комбінацій, розбиттів, що виводяться за допомогою 
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цього правила. Якісне засвоєння елементів комбінаторики, в свою чергу сприяє 

формуванню ймовірнісного мислення майбутніх фахівців, починаючи  з класичної 

моделі подій. Продемонструємо застосування вказаної схеми до розв’язання такої 

комбінаторної задачі [65, с. 7; 73, с. 297]. 

Номер автомобіля складається з двох букв, за якими йде тризначне число. 

Скільки існує різних автомобільних номерів? Використано латинський алфавіт. 

Повторення букв допускається. 

Схема, що пропонується для наочного відображення умови задачі, 

представляється у вигляді п’яти позицій, перші дві з яких заповнюються буквами, 

а наступні три – цифрами (рис. 4.2.7): 

 

     

                                     б            б             ц             ц            ц 

Рис. 4.2.7. Схема зображення умови комбінаторної задачі 

 

З умови задачі виходить, що першу позицію можна заповнити 26 способами 

(26 букв алфавіту), другу позицію – теж 26 способами (повторення букв 

допускається). 

Третю позицію можна заповнити однією з 9 цифр (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9), 

оскільки, за умовою задачі, число, що йде за буквами, є тризначним (отже, в даній 

позиції не може знаходитися 0). Кожну з двох наступних позицій (четверту і 

п’яту) можна заповнити 10 способами (однією з цифр 0, 1, 2, …, 9). 

На схемі указується кількість можливих способів заповнення кожної позиції 

(рис. 4.2.8): 

26 26 9 10 10 

                                    б            б             ц             ц             ц 

 

Рис. 4.2.8. Кількість можливих способів заповнення позицій схеми 

 

 



368 
 

За правилом множення, число різних автомобільних номерів складає 

 

26 • 26 • 9 • 10 • 10 = 608400. 

 

Зазначимо, що наведена схема дозволяє проілюструвати міркування, які 

обґрунтовують справедливість правила множення (рис. 4.2.9): 

 

 

26 26 9 10 10 

                              б             б             ц              ц            ц 

 

Рис. 4.2.9. Ілюстрація міркувань щодо обґрунтування правила множення 

 

Першу позицію можна заповнити 26 способами. Для кожного з цих способів 

існують 26 способів заповнення другої позиції. Отже, першу і другу позиції разом 

можна заповнити 26 • 26 способами. Для кожного з найденої кількості способів 

заповнення перших двох позицій існують 9 способів заповнення третьої позиції, і 

так далі. 

Корисною представляється графічна інтерпретація сутності задачі про 

вибірку, яка передбачає розв’язання за класичним означенням ймовірності з 

використанням комбінаторного підходу. У нашому посібнику [66, с. 29-30] 

наведено приклад конкретної постановки такої задачі, її графічна інтерпретація та 

розв’язання. 

На фірмі працюють 10 спеціалістів з технології вантажних перевезень і 5 

спеціалістів з комерційної роботи на автомобільному транспорті. Керівник 

фірми вирішив для виконання спеціального завдання сформувати робочу групу з 5-

ти осіб. Яка ймовірність події  

А ={вибрана навмання група з 5-ти осіб включає 3-х спеціалістів з 

технології вантажних перевезень і 2-х спеціалістів з комерційної роботи на 

автотранспорті}? 
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Розв’язання. Загальна кількість працівників фірми складає 15 осіб. Робоча 

група з 5-ти осіб, що формується для виконання спеціального завдання, уявляє 

собою вибірку із загальної кількості. 

Зобразимо схематично склад загальної кількості спеціалістів і склад вибірки 

(рис. 4.2.10):   

 

Рис. 4.2.10. Склад загальної кількості і склад вибірки 

 

 Знайдемо n – число всіх елементарних подій. Воно дорівнює числу всіх, 

різних за складом, груп по 5 осіб, які можна сформувати з 15 спеціалістів фірми, 

тобто 

.3003
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Знайдемо m – кількість елементарних подій, що сприяють події А. 

Для формування робочої групи 3-х спеціалістів з технології вантажних 

перевезень можна вибрати з 10-ти таких спеціалістів фірми кількістю способів 3
10С . 

2-х спеціалістів з комерційної роботи на автомобільному транспорті можна 

вибрати з 5-ти таких спеціалістів фірми кількістю способів 2
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Зауважимо, що запропонований нами методичний підхід до формування 

креативного мислення майбутніх фахівців технічного профілю, що полягає у 

розвитку наочно-образного уявлення абстрактно-логічних понять і тверджень, є 

актуальним щодо викладу математичних курсів у всіх трьох освітніх циклах. Так 

у курсі «Фундаментальна та прикладна математична підготовка» для майбутніх 

докторів філософії в розділі «Загальна теорія множин» плідним виявляється 

застосування відомих діаграм Ейлера-Венна для графічного зображення 

звичайних множин та операцій з множинами. Наступні використовувані  нами 

схеми наочно ілюструють типи бінарних відповідностей між звичайними 

множинами (рис. 4.2.11, а), б), в), г), д)): 
 

                 А                      В                  А                        В  

а) Всюди визначена відповідність б) Частково визначена відповідність 

                 А                      В                 А                         В  

в) Сюр’єктивна  відповідність г) Ін’єктивна відповідність 

                 А                      В 

 

 

 

 
 

 
 

        д) Функціональна  відповідність 
 

Рис. 4.2.11. Типи бінарних відповідностей між звичайними множинами 



371 
 

Для геометричної ілюстрації відношень між нечіткими множинами корисним 

вважаємо застосування графіків функцій приналежності тощо. 

На нашу думку, надзвичайно важливим є використання схем з компактним 

умовно-символічним записом основних математичних означень і теорем. Взагалі 

володіння знаково-символічним аспектом математики являє собою необхідну 

умову формування креативного мислення майбутніх фахівців і включено нами в 

групу загальнонаукових когнітивно-креативних математичних компетенцій  

(п. 2.4). Зорове сприйняття компактного запису математичного формування у 

знаково-символічній формі дозволяє уявити зміст відповідного означення або 

теореми в цілому та зрозуміти його смисл, допомагає зосередженню уваги на суті 

й властивостях математичних понять, що «задіяні» у формулюванні, а також 

позитивно впливає на здатність чіткого розмежування умов математичної теореми 

та її стверджуючої частини. Вважаємо також корисним застосування схем, що 

відображають мнемонічні правила засвоєння складних математичних виразів. Ці 

правила, що полегшують механічне використання математичних формул у техніці 

перетворень і обчислень, є першим кроком їх усвідомленого запам’ятовування. 

Адже відкриваючи можливість практичного застосування формул і виразів, 

мнемонічні правила сприяють формуванню  необхідної мотивації для подальшого 

вникання в їх сутність. Наведемо приклади. 

У відомому підручнику [21, с. 176] наведено наступне формулювання 

теореми про заміну нескінченно малих функцій еквівалентними (теорія границь). 

Теорема. Нехай 𝛼1(𝑥), 𝛼2(𝑥), 𝛼1
∗(𝑥), 𝛼2

∗(𝑥) – нескінченно малі функції при  

𝑥 ⟶ 𝑥0. 𝛼1(𝑥)~𝛼1
∗(𝑥), 𝛼2(𝑥)~𝛼2

∗(𝑥) при  𝑥 ⟶ 𝑥0. 

Якщо існує lim
𝑥⟶𝑥0

𝛼1(𝑥)

𝛼2(𝑥)
, то існує і lim

𝑥⟶𝑥0

𝛼1
∗(𝑥)

𝛼2
∗(𝑥)

, і ці границі рівні між собою.  

Для наочного відображення змісту теореми у викладі матеріалу пропонуємо 

такий схематичний запис і відповідне словесне формулювання (рис. 4.2.12): 
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𝛼1(𝑥), 𝛼2(𝑥),  

𝛼1
∗(𝑥), 𝛼2

∗(𝑥) –  

нескінченно малі при 

𝑥 ⟶ 𝑥0. 

 

  та 

 

𝛼1(𝑥)~𝛼1
∗(𝑥), 

𝛼2(𝑥)~𝛼2
∗(𝑥) 

при 𝑥 ⟶ 𝑥0. 

 

⇒ 
lim

𝑥⟶𝑥0

𝛼1(𝑥)

𝛼2(𝑥)
= lim

𝑥⟶𝑥0

𝛼1
∗(𝑥)

𝛼2
∗(𝑥)

 

 

границя відношення нескінченно малих функцій не зміниться, якщо кожну з них 

(або яку-небудь одну) замінити еквівалентною. 
 

Рис. 4.2.12. Схематичний запис та формулювання теореми  

 про еквівалентні нескінченно малі 

 

Вдалими представляються наведені авторами [47] схематичні записи 

окремих означень або короткі формулювання означень у сукупності з 

відповідною графічною інтерпретацією: 

‒ означення абсолютно і умовно збіжного числового ряду (рис. 4.2.13) [47, 

с. 163]: 
 

1) 

∑ 𝑢𝑛

∞

𝑛=1

 

збігається 

2)  

∑|𝑢𝑛|

∞

𝑛=1

 

збігається 

  ⇓ 

 1) 

∑ 𝑢𝑛

∞

𝑛=1

 

збігається 

2)  

∑|𝑢𝑛|

∞

𝑛=1

 

розбігається 

⇓ 

Ряд 

∑ 𝑢𝑛

∞

𝑛=1

 

збігається абсолютно 

 Ряд 

∑ 𝑢𝑛

∞

𝑛=1

 

збігається умовно 
 

Рис. 4.2.13. Схематичний запис означення абсолютно і умовно збіжного 

числового ряду 
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‒ означення точки усувного розриву (рис. 4.2.14) [47, с.22 ]: 

 

 

Точка 𝑥0 називається точкою усувного 

розриву функції 𝑓(𝑥), якщо 

lim
𝑥⟶𝑥0

𝑓(𝑥) = 𝐴 ≠ 𝑓(𝑥0) 

                      y 

                𝑓(𝑥0) 

                     A 

                                                                 𝑥 

                                      𝑥0                                                          

 

Рис. 4.2.14. Схематичний запис означення та  ілюстрація точки усувного 

розриву 

 

‒ означення області 𝐷, правильної у напрямі осі ОY (рис. 4.2.15) [47,                

с. 111]: 

 

Область 𝐷 називається правильною у 

напрямі осі ОY, якщо яка-небудь пряма, 

що проходить через внутрішню точку 

області, перетинає границю області 𝐷 не 

більш, ніж у двох точках. Якщо точка 

входу належить кривій 𝑦 = 𝑦вх(𝑥), а точка 

виходу – кривій 𝑦 = 𝑦вих(𝑥), то область 𝐷 

може бути описаною так:  

               Y                     𝑦 = 𝑦вих(𝑥) 

                                                   

                A                D 

                                                         

   

                           𝑎    𝑥         b        𝑥 

                                      𝑦 = 𝑦вх(𝑥)                                                   

𝐷 = {(𝑥, 𝑦): 𝑎 < 𝑥 < 𝑏, 𝑦вх(𝑥) < 𝑦 < 𝑦вих(𝑥)}. 

 

Рис. 4.2.15. Схематичний запис означення та ілюстрація  

            області D, правильної у напрямі осі OY 

 

Вважаємо корисним використання запропонованої авторами [14, с. 481] схеми 

(рис. 4.2.16):                                                   
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для кращого запам’ятовування формули похідної складеної  функції  

 

𝜕𝑧

𝜕𝑡
=

𝜕𝑧

𝜕𝑥
∙
𝑑𝑥

𝑑𝑡
+

𝜕𝑧

𝜕𝑦
∙
𝑑𝑦

𝑑𝑡
, 

 

де 𝑧 = 𝑓(𝑥, 𝑦) – диференційовна функція аргументів х і у, які, в свою чергу, є 

диференційовними функціями 𝑥(𝑡), 𝑦(𝑡) незалежної змінної t. 

 

 

 

проміжкова 

змінна 

 

        

 

 

 

 

проміжкова 

змінна 

 

 незалежна змінна  

                                         

Рис. 4.2.16. Схема запам’ятування формули похідної складеної функції 

 

Підкреслимо, що впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у 

навчальний процес розширює можливості застосування наочних засобів навчання. 

Комп’ютерні презентації лекційного матеріалу, крім надання різноманітних 

можливостей наочно-образного уявлення абстрактно-логічних математичних 

понять і тверджень, задовольняють умовам ретельного структурування 

навчального матеріалу з виокремленням ключових аспектів та його 

фрагментарного подання. Фрагментарність у початковому поданні нового 

матеріалу відповідає сутності трансформацій когнітивних процесів тих, хто 

навчається, як сучасних «носіїв кліпового мислення» і, отже, є природною для їх 

сприйняття (п. 3.3). 

У якості наступного методичного підходу до формування креативного 

мислення майбутніх фахівців технічного профілю пропонуємо навчання 

еталонним міркуванням [92, с. 202]. Нами підкреслено (п. 2.1), що це не є 

z 

x 

t 

y 



375 
 

навчання стереотипам. На нашу думку, навчання еталонним міркуванням, має 

бути майстер-класом досвідченого педагога-математика з мистецтва роздумів 

стосовно вирішення відомих і нових математичних проблем, розв’язання задач 

репродуктивного і продуктивного характеру із застосуванням евристичного 

компоненту і здогадки. Еталонні міркування мають бути також зразками строгого, 

логічного обґрунтування відомих математичних фактів, самостійно одержаних 

результатів, рефлексії. У цьому відношенні незамінним вважаємо безпосередній 

контакт тих, хто навчається, з педагогом. Але цей контакт дуже бажано 

супроводити відповідною навчально-методичною літературою, що містить, окрім 

прийнятого викладу, зазначені педагогічні роздуми кваліфікованих математиків. 

У створеному нами навчально-методичному посібнику «Теорія числових 

рядів: смисловий, доказовий, практичний аспекти» [67], особливості якого 

обговорені у нашій статті [77], ми зробили спробу частково реалізувати 

висловлені ідеї. Теорія рядів є одним з основоположних розділів загального курсу 

вищої математики технічних ВНЗ, у зв’язку з важливістю її практичних 

застосувань. Теорія степеневих рядів використовується, перш за все, при 

складанні алгоритмів обчислення значень функцій та інтегралів, а також 

наближеному інтегруванні диференціальних рівнянь. Теорія тригонометричних 

рядів застосовується при вивченні різноманітних періодичних процесів, які 

зустрічаються в природі й техніці. Основу всієї теорії рядів складає теорія 

числових рядів, яку в останні роки прийнято викладати досить побіжно, у зв’язку 

з її уявною «простотою». Проте значимість теорії числових рядів для глибокого 

розуміння всього розділу викликає необхідність її ґрунтовного викладу. 

У процесі навчання математиці студентів, для яких ця дисципліна не є 

профільною, виникають труднощі знаходження оптимального стилю викладання, 

що поєднує формальну математичну строгість і доступність, включає роз’яснення 

сутності математичних понять і тверджень. У цьому відношенні теорія рядів 

доставляє додаткові проблеми, у зв’язку з незвичайністю самого об’єкту вивчення 

– суми нескінченної кількості доданків. На нашу думку, створення навчально-

методичного посібника [67] зробило внесок у подолання вказаних проблем в 
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частині систематичного викладу числових рядів (математично строгого і, 

одночасно, зрозумілого), а також розгляду основних методів розв’язання 

відповідних практичних задач. У посібнику акцентуються важливі аспекти 

зазначеної теми, які недостатньо відображено (або зовсім не викладено) у відомій 

літературі з курсу вищої математики для майбутніх фахівців технічного профілю. 

Так, на основі критерію Коші існування границі послідовності, сформульовано 

необхідні і достатні умови збіжності ряду, що полягають у наступній властивості 

послідовності його часткових сум 

 

𝑆1, 𝑆2, … , 𝑆𝑛, …, 

 

а саме: яке б не було додатне число ℰ, існує такий номер 𝑁 = 𝑁(ℰ), що для всіх 

𝑛 > 𝑁 і всіх цілих 𝑚 > 0 має місце нерівність  

 

|𝑆𝑛+𝑚 − 𝑆𝑛| <  ℰ. 

 

Наведене строге формулювання доповнено зрозумілим роз’ясненням змісту 

теореми. Збіжність ряду означає, що як завгодно «довгі» суми його послідовних 

членів повинні бути малими, якщо вони складаються тільки з «досить далеких» 

члені ряду. 

На наш погляд, важливим є наведене в посібнику міркування щодо 

обґрунтування доцільності побудови теорії числових рядів, яке здійснює 

позитивний вплив на формування відповідної мотивації. Зазначено, що критерій 

Коші являє собою необхідні її достатні умови збіжності ряду. Тому у принципі 

можна було б збіжність будь-якого ряду досліджувати за критерієм Коші. Однак 

тоді, приступаючи до дослідження якого-небудь нового ряду, ми були б змушені 

щораз починати його «з нуля». Можливість вивчення рядів при цьому 

обмежилася би використанням особливостей кожного з досліджуваних рядів, а 

теорія рядів являла б собою набір розрізнених задач. Для систематичної побудови 

теорії числових рядів, насамперед, необхідно встановити зв’язки між 

поводженням одних і поводженням інших рядів. Це дозволить надалі 
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використовувати відомості, здобуті в результаті аналізу одних рядів, для 

спрощення дослідження інших рядів [67, с. 19]. 

Вважаємо, що рефлексивному засвоєнню матеріалу сприяє розподіл розділу 

«Властивості збіжних рядів» на дві частини: «Властивості збіжних рядів, подібні 

до властивостей скінченних сум» та «Подальші властивості рядів, що збігаються» 

[67, с. 19-28]. У вказаному  відношенні корисним є також проведений аналіз 

переваг і недоліків різних ознак збіжності рядів з невід’ємними членами 

(Даламбера, Коші, Маклорена-Коші) при їх практичному застосуванні. Отже, за 

наведеними формально-логічними та евристичними міркуваннями, а також за 

глибиною викладу пропонованого матеріалу, навчально-методичний посібник 

[67] призначений сприяти формуванню креативного мислення майбутніх фахівців 

технічного профілю. 

Нами було відмічено (п. 3.2), що дидактичний принцип проблемності у 

розумінні впровадження в внавчальний процес заходів проблемного навчання 

(пробудження інтересу майбутніх фахівців до самостійних пошуків істини, 

мобілізація інтелектуальних, емоційних та мотиваційних ресурсів для кращого 

сприйняття, запам’ятання і осмислення навчального матеріалу тощо) є вагомим 

структурним компонентом основоположного дидактичного принципу 

фундаменталізації багатоступеневої базової математичної підготовки майбутніх 

фахівців технічного профілю – формування креативного мислення. У цьому 

відношенні важливим методичним підходом до формування креативного 

мислення майбутніх фахівців в процесі фундаменталізації їх базової математичної 

підготовки ввжаємо створення проблемних ситуацій [92, с. 202]. 

Проблемна ситуація являє собою інтелектуальне утруднення, що виникає у 

тих, хто навчається, у зв’язку із складністю пояснення ними певного явища, 

факту, процесу або неможливістю досягнення цілі відомими способами [24, с. 64]. 

О. В. Зимина підкреслює, що вирішення цього утруднення має знаходитися в 

межах інтелектуальних можливостей тих, хто навчається. Педагог виокремлює 

п’ять основних типів проблемних ситуацій, які супроводжує прикладами їх 

реалізації в процесі вивчення вищої математики [24, с. 68-71]. Погоджуючись у 
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цілому з класифікацією О. В. Зиминої [24], додамо власні коментарі та 

зауваження до матеріалу автора. 

Першого типу проблемна  ситуація виникає в результаті виявлення 

протиріччя між новою інформацією і тими знаннями та представленнями, що 

сформувалися у майбутніх фахівців у результаті попереднього досвіду. З метою 

усунення зазначеного протиріччя, викладач має привести тих, хто навчається, до 

усвідомлення необхідності вводити нові математичні поняття, а також 

розширювати або принципово змінювати наявні представлення [24, с. 68]. 

Відмітимо, що хоча робота [24] стосується проблемного навчання вищій 

математиці у технічних ВНЗ, автор наводить низку прикладів, що виходять 

далеко за межі програми курсу вищої математики бакалаврату вказаних вишів. На 

нашу думку, первинними доступними прикладами, що демонструють появу 

зазначених проблемних ситуацій при вивченні курсу вищої математики в 

першому освітньому циклі, є практичні задачі, які приводять до нових 

математичних об’єктів (похідної, диференціальних рівнянь, інтегралів: 

визначеного, кратних, криволінійних, поверхневих). Нами було підкреслено 

необхідність розпочинати виклад кожної з відповідних тем класичного 

математичного курсу із зазначених практичних задач (п. 3.1). Подальші приклади, 

як радить О. В. Зимина, можна почерпнути з історії математики, яка демонструє 

вирішення тих чи інших проблемних ситуацій у результаті виявлення помилок та 

їх усунень. Вважаємо, що дидактичний принцип історичного аналізу має зайняти 

прочне місце як в аудиторній, так і поза аудиторній (додатковій навчально-

дослідницькій) підготовці майбутніх фахівців з математики. Адже розповіді про 

відомі історичні проблеми ситуації та їх усунення можуть послужити засобом 

підвищення зацікавленості і мотивації у вивченні математики, за умови що ці 

проблеми (як підкреслює сама О. В. Зимина) знаходяться в межах 

інтелектуальних можливостей майбутніх фахівців та, за нашим зауваженням, у 

межах рівня їх наявної математичної підготовки. 

Другого типу проблемну ситуацію О. В. Зимина визначає як ту, що 

створюється шляхом формування теоретичних стверджень у вигляді задач, для 
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розв’язання яких необхідна трансформація набутих знань і вмінь, освоєння нових 

областей їх застосувань [24, с. 69]. Віддаючи данину загальній ідеї стосовно 

створення вказаної проблемної ситуації вважаємо, що її реалізація в наведених 

автором прикладах, як і у попередньому випадку, є занадто складною для 

майбутніх фахівців технічного профілю, які вивчають курс вищої математики в 

бакалавраті. Наприклад, запропоноване автором здобуття достатніх умов 

екстремуму функцій багатьох змінних із використанням формули Тейлора і 

методів приведення квадратичної форми до канонічного вигляду може скласти 

зміст проблемної ситуації, що пропонується в розділі «Математичний апарат 

лінійної алгебри та диференціального числення в класичних методах оптимізації» 

курсу «Фундаментальна та прикладна математична підготовка третього 

освітнього циклу» (п. 3.1). На рівні бакалаврату рекомендуємо завдання у вигляді 

нескладних доведень відомих математичних тверджень. 

Третього типу проблемна ситуація, на думку О. В. Зиминої, створюється 

шляхом встановлення аналогій між властивостями відомих математичних об’єктів  

з подальшим узагальненням цих властивостей і введенням у розгляд нових 

математичних об’єктів [24,  с. 70]. Вдалими представляються підібрані приклади, 

якими, на нашу думку, доцільно скористатися в курсі класичної математики 

другого освітнього циклу. Адже цей курс включає певні узагальнення матеріалу 

бакалаврату (п. 3. 1). Як вважає О. В. Зимина, поняття лінійного простору 

розумно ввести після констатації подібності властивостей операцій додавання і 

множення на число в різних множинах (геометричних векторів, матриць, функцій 

тощо). Задача про розкладання функцій в ряд Фур’є по довільних ортогональних 

системах, на думку педагога, може ставитися і розв’язуватися як узагальнення 

задачі про розкладання вектору по ортогональному базису в скінченновимірному 

евклідовому просторі, тощо. 

Наступну, четверту проблемну ситуацію, О. В. Зимина пов’язує з 

проблемно-орієнтованим навчанням розв’язанню стандартних (типових) учбових 

задач. Посилаючись на загальноприйняте в методиці навчання математиці 

розчленовування процесу розв’язання задачі на етапи [24, с. 66]: 
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‒ аналіз умови задачі; 

‒ складання плану (алгоритму) розв’язання; 

‒ реалізація плану (алгоритму) розв’язання; 

‒ дослідження результату розв’язання, 

педагог звертає увагу, що при традиційному навчанні центральним, як правило, є 

третій (виконавський) етап. Першому та другому етапам (орієнтовній частині) 

приділяється недостатньо уваги та часу. Четвертий етап (дослідження результатів 

розв’язання) практично відсутній. 

У проблемному навчанні, навпаки, основна увага приділяється першим 

двом і четвертому етапам, які якраз і складають суть відповідної проблемної 

ситуації. Зі свого боку, підкреслюємо надзвичайну важливість четвертого етапу 

розв’язання задачі у практиці рефлексивного навчання. Цей останній етап, за 

пропозицією О. В. Зиминої, може включати наступні компоненти: 

‒ обґрунтування правильності одержаного результату; 

‒ обговорення проблеми оптимального вибору алгоритму; 

‒ виявлення нових знань, вмінь, навичок, здатностей, набутих у результаті 

розв’язання задачі. 

Підкреслимо наступну важливу, на нашу думку, обставину. Суть четвертої 

проблемної ситуації за її означенням, безпосередньо стосується процесу 

розв’язання стандартних задач (репродуктивного характеру), який включає 

елементи аналізу та дослідження. Проте вдумливе опанування всіх чотирьох 

етапів зазначеного процесу є своєрідною «школою» для подальшого 

обґрунтованого розв’язання нестандартних задач (продуктивного характеру), у 

тому числі – прикладних, професійно-орієнтованих, навчально-дослідницьких. 

Останній, п’ятий тип проблемної ситуації [24, с. 71] виникає при 

самостійному вивченні майбутніми фахівцями нового матеріалу як застосування 

та розширення наявних знань, вмінь, навичок та здатностей. На нашу думку, в 

першому освітньому циклі це вивчення має бути обмеженим поглибленим 

опануванням тем, передбачених навчальними програмами математичних 

дисциплін. Зміст зазначеного поглибленого опанування має включати, в першу 
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чергу, доказовий аспект пройденого матеріалу, а також детальний розгляд 

параграфів, запланованих для ознайомлення на рівні понять. У другому та 

третьому освітніх циклах майбутнім фахівцям буде під силу самостійне вивчення 

нових розділів математики. 

Як зазначалося нами, важливими структурними компонентами 

основоположного дидактичного принципу фундаменталізації багатоступеневої 

базової математичної підготовки – формування креативного мислення майбутніх 

фахівців технічного профілю є принцип єдності викладання, вивчення і 

саморозвитку, а також принцип управління пізнавальною мотивацією тих, хто 

навчається (п. 3.2). Саморозвиток, самоорганізація та самовиховання майбутніх 

фахівців відбувається в процесі їх самостійної діяльності спочатку навчального, а 

далі наукового характеру. На основі аналізу сучасного стану і проблем 

самостійної роботи студентів ВНЗ, проведеного А. Ю. Бугай [8], самостійну 

діяльність майбутніх фахівців у процесі навчання розглядаємо як плановану 

пізнавальну, організаційно та методично керовану діяльність, що відбувається без 

прямої участі викладачів, а також за власною ініціативою тих, хто навчається, з 

метою досягнення конкретних результатів. 

Творча пізнавальна діяльність характеризується розкриттям нових сторін 

явищ, що вивчаються, набуттям знань про нові факти, вмінням бачити нове у вже 

відомих фактах. У процесі цієї діяльності майбутні фахівці оволодівають такими 

прийомами діяльності, як вміння спостерігати, порівнювати, узагальнювати, а 

далі застосовують зазначені прийоми у професійній роботі [13, с. 90]. 

 Реалізація в навчальному процесі самостійної пізнавальної діяльності, що 

має творчий характер, приводить до підвищення креативних здатностей та 

пізнавальної мотивації майбутніх фахівців і, отже, позитивно впливає на 

формування їх креативного мислення.  Зважаючи на  важливість математичних 

задач творчого характеру та елементів наукового дослідження математичних 

проблем у формуванні креативного мислення майбутніх фахівців, пропонуємо 

відповідний методичний підхід наступного змісту: актуалізація самостійної 
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діяльності щодо розв’язання задач продуктивного характеру та вирішення 

навчально-дослідницьких проблем [92, с. 202]. 

Як зазначав відомий вчений в галузі педагогічної та математичної 

психології Л. М. Фридман, задача є знаковою моделлю проблемної ситуації. 

Розв’язати математичну задачу означає знайти таку послідовність загальних 

положень математики (означень, аксіом, теорем, правил, тотожностей, формул), 

застосування яких до умов задач та їх наслідків дає можливість одержати 

відповідь на поставлене питання  [28, с. 136]. Відомо, що нестандартними 

вважаються задачі, для яких в курсі математики не існує загальних правил і 

положень, що визначають точні алгоритми їх розв’язання. Нестандартні задачі 

зводяться шляхом переформулювання, перетворення або моделювання  

до стандартних задач (можливе також їх розбиття на стандартні підзадачі) [28,      

с. 134].  

Математик-педагог В. П. Кочнев наголошує, що саме нестандартні задачі, 

шукані факти й способи діяльності в яких навмисно приховані, є засобом 

розвитку творчих здатностей тих, хто навчається [28, с. 136]. Науковець звертає 

увагу, що для виокремлення учбових задач відомим вченим-педагогом  

І. Г. Саранцевим в методику навчання математиці введено переосмислення 

трактування терміну «вправа». На його думку, поняття задачі включає в себе 

поняття вправи. Вправою являється та задача, прямим продуктом якої є набуття 

знань, вмінь та навичок. Безпосереднім продуктом розв’язання задачі можуть 

виступати також зміни або в заданій ситуації, або в особистості того, хто 

розв’язує задачу. Відомий математик-педагог В. Г. Болтянський зазначає, що на 

відміну від вправи, задача має більш творчу спрямованість, проте, на його думку, 

різниця між вправою і задачею є умовною і, в значній мірі, суб’єктивною [28,              

с. 137]. 

Вважаємо, що розв’язання нестандартних задач відбувається в процесі 

продуктивного навчання математиці. Отже, в подальшому нестандартні задачі 

будемо називати задачами продуктивного характеру. Пояснимо смисл 

продуктивності навчання. 
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За результатами узагальнення щодо трактування відомими вченими 

концепту «продуктивне навчання», дослідниця Н. Б. Яновська визначає його як 

навчання на основі конструювання знань, що супроводжується аналізом і 

рефлексією, грунтується на засвоєнні інформації за рахунок постановки та 

реалізації цілей навчання тими, хто навчається, при підтримці педагогів [63,  

с. 148].  Н. Б. Яновська вважає, що використання продуктивного методу навчання 

у вищій школі приводить до конструювання студентами математичних вправ, які 

являють собою суб’єктивно новий продукт, що має практичну цінність для освіти 

та самоосвіти. 

Спираючись на наведене означення Н. Б. Яновської, з урахуванням 

результатів розвідок педагога С. М. Лукашенко стосовно розробки моделі 

розвитку дослідницької компетентності студентів ВНЗ [33], виділяємо наступні 

основні типи математичних задач продуктивного характеру за їх змістом. 

1. Задачі теоретичного змісту, що включають: 

‒ виконання за зразком доведення математичного твердження із 

докладним обґрунтуванням його логічних кроків; 

‒ самостійне доведення математичного твердження; 

‒ складання структурно-логічної схеми доведення; 

‒ утворення алгоритму розв’язання типової задачі. 

Здійснення доведення математичного твердження за зразком сприяє 

розвитку логічного і алгоритмічного мислення, викликає зацікавленість і 

мотивацію у подальших самостійних обґрунтуваннях математичних фактів. 

Самостійне доведення математичного твердження безпосередньо вносить 

елементи творчості у діяльність тих, хто навчається. Складання структурно-

логічної схеми виконаного доведення та алгоритму розв’язання типової задачі 

розвиває здатності до аналізу і систематизації навчального матеріалу, до 

виокремлення його ключових аспектів. 

2. Задачі на визначення невідомих величин, що передбачають комбіноване 

застосування необхідних теоретичних фактів з різних аспектів певної теми або 

різних розділів курсу. 
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Такі задач ініціюють внутрішньопредметні зв’язки при вивченні 

математичних дисциплін, впливають на розвиток інтегрованих вмінь тих, хто 

навчається. 

3. Задачі з вимогами, що трансформуються, які передбачають: 

‒ різні варіанти значень та структур початкових даних; 

‒ різні методи (способи) розв’язання. 

Вказані задачі при зміні набору початкових структурних елементів, а також 

наявності завдань стосовно представлення альтернативних варіантів розв’язання 

сприяють розвитку гнучкості мислення, здатностей до аналізу, формують 

уважність до початкових даних [51, с. 53]. 

4. Задачі на самостійне складання та розв’язання нових вправ, що 

включають: 

‒ формування і вирішення завдань, зміст яких передбачає повну (або 

часткову) заміну даних (або вимог) задачі-зразка; 

‒ самостійне формулювання і вирішення завдань за наданою ідеєю. 

Розв’язання задач даного типу безпосередньо активізує діяльність тих, хто 

навчається. 

5. Прикладні та професійно-орієнтовані задачі. 

Розв’язання вказаних задач акцентує увагу на міжпредметних зв’язках, 

позитивно впливає на здатності та готовності майбутніх фахівців технічного 

профілю «як суб’єктів спеціалізованої діяльності до раціонального і успішного 

застосування у професійній сфері» [9, с. 122-123]. Професійна спрямованість 

навчання математиці регулює перебіг розумових процесів і, отже, сприяє 

інтелектуальному розвитку особистості, спонукає до самостійної пошукової, 

ініціативної творчої діяльності [56]. 

Таким чином, розв’язання задач продуктивного характеру підвищує 

когнітивні здатності майбутніх фахівців та їх мотивацією до навчання, 

створюючи міцний фундамент для подальшого успішного вирішення навчально-

дослідницьких проблем. Услід за С. М. Лукашенко, вважаємо, що зазначене 

успішне вирішення передбачає вміння формулювати проблему і мету 
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дослідницької роботи, планувати її вирішення з використанням відомих і власних 

алгоритмів і схем, самостійно оволодівати новими методами дослідження, 

набувати знання і здатності, у тому числі, із застосуванням нових інформаційних 

технологій, проводити дослідження за готовою або самостійно розробленою 

програмою [36, с. 76-77]. 

Очевидно, що актуалізація самостійної діяльності майбутніх фахівців у 

різних циклах вищої освіти має відбуватися з різним ступенем підтримки та 

керівництва з боку викладачів. У першому освітньому циклі, в межах якого 

закладаються основи всієї подальшої наукової діяльності майбутніх фахівців, на 

нашу думку, має діяти багатостадійна система організації навчально-

дослідницької діяльності студентів. Представляємо ідеологію пропонованої 

системи, впровадженої в навчальний процес Харківського національного 

автомобільно-дорожнього університету (ХНАДУ). 

1. Початком навчально-дослідницької роботи студентів у першій стадії 

вважаємо їх участь в олімпіадах з математики. 

З 1992 року в Україні щорічно проводяться Всеукраїнські студентські 

олімпіади, які відбуваються в два тури: 1-ий тур – вузівський, 2-ий тур – 

Всеукраїнський. Вузівський тур Всеукраїнської олімпіади з математики в ХНАДУ 

має багаторічну традицію. Проведення олімпіад планується керівництвом 

кафедри та ретельно готується організаційним комітетом. Викладачі кафедри 

проводять значного обсягу методичну роботу з підготовки варіантів олімпіадних 

завдань для студентів першого і другого курсів. 

1-ий тур олімпіади в ХНАДУ здійснюється в два етапи: відбірковий та 

очний. На відбірковому етапі студентам пропонується для виконання спеціально 

підібрані комплексні завдання з метою ініціювання інтересу до їх самостійного, 

творчого розв’язання, демонстрації дієвості математичних методів, їх практичної, 

зокрема, фахової значущості. Про проведення відбіркового етапу студентам 

заздалегідь (на початку навчального року) надається відповідна інформація 

стосовно змісту завдань та можливості отримання регулярних консультацій 

викладачів, у тому числі, ‒ в комп’ютерному режимі  Skype. 
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Аналіз робіт, виконаних на відбірковому етапі, дозволяє виявити ті, що 

містять результати творчого розв’язання запропонованих завдань. Автори цих 

робіт, які проявили креативні здатності, рекомендуються до участі в очному етапі 

1-го туру математичної олімпіади ХНАДУ. 

За підсумками проведення очного етапу 1-го туру математичної олімпіади, в 

якому приймають участь переможці відбіркового етапу, виявляються автори 

кращих робіт, які рекомендуються до участі в 2-му турі Всеукраїнської олімпіади 

з математики. 

2. Продовження навчально-дослідницької діяльності з математики в її 

другій стадії вважаємо участь студентів перших двох курсів бакалаврату в 

щорічній Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів і молодих 

вчених з математичних проблем. 

Щорічна Всеукраїнська науково-практична конференція студентів і 

молодих вчених з математичних проблем традиційно проводиться за трьома 

загальними напрямами: 

‒ науково-педагогічна діяльність видатних вчених у галузі 

фундаментальних досліджень; 

‒ новітні методичні підходи до вивчення природничо-математичних 

дисциплін; 

‒ фундаментальні основи розв’язання професійно-прикладних задач. 

До участі в конференції, перш за все, заохочуються студенти-переможці 

відбіркового етапу математичної олімпіади ХНАДУ, які проявили достатній 

рівень теоретичної підготовки та ерудиції. Результатом участі в конференції є 

опублікування наукових статей. Примітно, що значна частина студентів 

бакалаврату, які під час навчання на кафедрі вищої математики на молодших 

курсах приймали участь у навчально-дослідницькій діяльності з математики, 

продовжують виступи на конференції з прикладних і професійних математичних 

проблем під час навчання у другому і третьому циклах вищої освіти. 
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3. Ключовим заходом третьої стадії навчально-дослідницької роботи з 

математики студентів бакалаврату є участь у конкурсах студентських 

наукових робіт. 

За результатами проведення щорічної Всеукраїнської конференції студентів 

і молодих вчених з математичних проблем кращі наукові роботи студентів 

бакалаврату рекомендуються до участі в конкурсах студентських наукових робіт. 

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт традиційно проводиться в 

два етапи. Переможцям першого етапу (університетського) пропонується участь у 

другому етапі Всеукраїнського конкурсу. 

Зазначимо, що досвід впровадження в ХНАДУ багатостадійної системи 

організації самостійної навчально-дослідницької діяльності студентів бакалаврату 

підтвердив її ефективність як основи креативної базової математичної підготовки 

майбутніх фахівців у трьох циклах вищої освіти. 

У сукупності структурних компонентів основоположного дидактичного 

принципу фундаменталізації багатоступеневої базової математичної підготовки – 

формування креативного мислення одну з головних позицій займає принцип 

розвитку рефлексивних здатностей особистості. Адже рефлексія як самоаналіз 

діяльності особистості та здобутих нею результатів сприяє активізації розумових 

процесів тих, хто навчається, формує спроможності самопізнання, самооцінки, 

саморозвитку, які позитивно впливають на якість засвоєння учбового матеріалу, 

на творчий характер навчання у напрямі професійного самовдосконалення. Тому 

у перелік методичних підходів до формування креативного мислення майбутніх 

фахівців технічного профілю в процесі їх сучасної математичної підготовки нами 

включено розвиток здатностей до аналізу правильності здобутих результатів 

та раціональності шляхів їх отримання. 

Н. Б. Яновська справедливо зазначає [63, с. 149], що при продуктивному 

навчанні студенти виконують різноманітні розумові операції на основі синтезу 

конвергентного і дивергентного мислення (п. 1.3) при переважній ролі 

останнього. При розв’язанні математичних задач продуктивного характеру та 

вирішенні навчально-дослідницьких математичних проблем майбутні фахівці 
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винаходять суб’єктивно нові  засоби дій і наочно моделюють множинність 

способів отримання підсумків. У цьому процесі особливу актуальність набувають 

здатності майбутніх фахівців оцінювати правильність здобутих результатів та 

раціональності шляхів їх отримання. 

Погоджуючись з позицією Н. Б. Яновської, підкреслимо, що успіх 

впровадження методичних підходів до формування креативного мислення 

майбутніх фахівців технічного профілю в процесі фундаменталізації базової 

математичної підготовки, в значній мірі, визначається наявністю заснованого 

педагогами творчого середовища, в якому стимулюються та заохочуються 

ситуації успіху, проявляється толерантність до певних утруднень і окремих 

невірних результатів [63, с. 149]. Особистісно-орієнтована стратегія навчання 

дозволяє проводити своєчасне коригування рівня сформованості математичних 

компетенцій майбутніх фахівців на основі якісних засобів діагностування. 

 

4.3. Діагностичний компонент фундаменталізації базової 

математичної підготовки майбутніх фахівців технічного профілю 

 

Оцінювати та прогнозувати стан педагогічного процесу, відслідковувати 

його хід, результати та планувати перспективи розвитку дозволяє діагностика 

якості освіти. Освітня діагностика є ефективним засобом управління навчально-

виховним процесом, за допомогою якого вивчається стан навчальної діяльності 

майбутніх фахівців, а також зміни особистостей, що відбуваються в процесі 

навчання [57, с. 48]. 

На основі трактування дослідниці Н. М. Нохріної [48, с. 200], діагностику в 

освітньому процесі визначаємо як сукупність заходів науково обґрунтованої  

педагогічної діяльності, спрямованих на забезпечення функції зворотнього 

зв’язку, з метою виявлення стану підготовки та підготовленості тих, хто 

навчається, за допомогою відповідного інструментарію. 

Як зауважує фахівець І. В. Алещанова [4, с. 13], в теорії управління 

зворотній зв’язок забезпечується проведенням контролю, призначення якого 
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полягає в освідомленні про відповідність фактичних результатів функціонування 

системи її кінцевим цілям. При цьому природно передбачається адекватність 

засобів зазначеного контролю стану системи, що  контролюється, та їх 

інформативність. Вважаємо, що аналогічним вимогам мають задовольняти засоби 

діагностування в освітньому процесі. 

Вагомість функції зворотнього зв’язку в освітньому процесі визначається 

можливістю на основі одержаної за результатами контролю інформації: 

‒ виявити ступінь підготовленості майбутніх фахівців за дисциплінами в 

частині набуття відповідних компетенцій; 

‒ попередити становлення невірних теоретичних уявлень і помилкових 

практичних навичок; 

‒ скоректувати підготовку у напрямі формування необхідних здатностей, 

способів діяльності та креативних якостей майбутніх фахівців; 

‒ зробити  загальні висновки стосовно методологічних , технологічних і 

методичних основ навчання; 

‒ змінити траєкторію та підходи до навчання. 

Погоджуємося з Н. М. Нохриною [48, с. 201] в тому, що існуючи тенденції 

до складання оцінки стану підготовленості тих, хто навчається, зовні контексту їх 

пізнавальної діяльності, на основі репродуктивного відтворення певної множини 

результатів навчання, не спрямовані на відображення рівня сформованості 

креативних здатностей особистостей, спроможних самостійно здійснювати якісні 

зміні в майбутній професійній практиці і, отже, не відповідають компетентнісній 

парадигмі освіти. Тому в умовах фундаменталізації базової математичної 

підготовки майбутніх фахівців технічного профілю у ВНЗ діагностичний 

компонент методичної системи навчання математиці підлягає вдосконаленню. 

На нашу думку, виникає нова відповідальна і досить складна проблема – 

визначення рівнів сформованості математичних компетенцій у кожному з трьох 

циклів вищої освіти та створення відповідного діагностичного інструментарію. 

Вирішення вказаної проблеми представляється результатом спеціальних 

теоретичних досліджень, які мають отримати статистичне підтвердження та 
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супровід у вигляді конкретних пакетів діагностичних завдань, що відповідають 

визначеним рівням. У вказаному визначенні рівнів сформованості математичних 

компетенцій стосовно кожного з трьох освітніх циклів мають бути враховані 

представлені нами наповнення змісту дублінських дескрипторів щодо результатів 

багатоступеневої математичної підготовки майбутніх фахівців технічного 

профілю в умовах фундаменталізації (п. 2.2). 

У даній роботі обмежимося обговоренням загальної ідеології контролю 

сформованих математичних компетенцій в умовах фундаменталізації 

багатоступеневої базової математичної підготовки майбутніх фахівців та 

представленням упорядкованої сукупності різновидів контролю якості навчання 

математиці у системі діагностування, впровадженої в навчальний процес ХНАДУ. 

Контроль утворення математичних компетенцій майбутніх фахівців 

технічного профілю в умовах фундаменталізації базової математичної підготовки, 

за наведеним вище означенням останньої (п. 2.1), має бути узгодженим з 

процесом генералізації математичних знань. Цей контроль має усвідомлювати про 

відповідний рівень здобутих загальноосвітніх математичних компетенцій, а також 

давати оцінку ефективності процесу формування креативного мислення 

майбутніх фахівців. 

У роботі [95, с. 348-350] нами представлено перелік і аналіз основних 

заходів щодо генералізації математичних знань з точки зору побудови 

фундаменту сучасного фахового навчання, а також вирішення внутрішніх 

дидактичних проблем загальноосвітньої математичної підготовки. Отже, ідеологія 

контролю утворення математичних компетенцій майбутніх фахівців має 

враховувати результати цього аналізу. Конкретизуємо висловлену думку. 

1. У системі класичної і прикладної базової математичної підготовки 

виділяється стержнева основа, яка, в першу чергу, забезпечує фундамент 

відповідної фахової підготовки. Вказана стержнева основа курсів класичної і 

прикладної математики доповнюється розділами, що майбутніми фахівцями даної 

галузі можуть бути вивченими менш детально. 
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Контроль математичних компетнцій майбутніх фахівців має бути, в першу 

чергу, спрямованим на аналіз опанування стержневої основи системи 

математичної підготовки. 

2. У стержневій основі курсів класичної і прикладної математики, а також 

її доповненні іншими, менш важлививми для даної технічної галузі розділами, 

визначаються аспекти двох видів: 

‒ ті, що за великою мірою значущості та дидактичної складності 

потребують обов’язкового аудиторного обговорення; 

‒ ті, що складають зміст самостійної математичної підготовки. 

Контроль засвоєння майбутніми фахівцями останніх аспектів потребує 

особливої уваги і більшої частоти. Це зробить можливим своєчасне проведення 

необхідного коригування самостійного опанування матеріалу майбутніми 

фахівцями і надання їм допомоги викладачів. 

3. У стержневій основі курсів класичної і прикладної математики, а також 

її доповненні іншими розділами, виділяються математичні поняття двох видів:  

‒ ті, що передбачають обов’язкове надання строгих фомально-логічних 

означень; 

‒ ті, що допускають введення у розгляд на рівні означень лише 

смислового характеру. 

Контроль математичних компетенцій майбутніх фахівців має враховувати 

вказані дидактичні особливості підготовки. 

4. У системі класичної та прикладної базової математичної підготовки 

здійснюється виокремлення спадкоємних математичних тверджень, які 

передбачають обов’язкове включення доведень їх справедливості. 

Контроль формування математичних компетенцій майбутніх фахівців у 

частині засвоєння теоретичного матеріалу має включати обов’язкову перевірку 

зазначеного аспекту. 

5. Контроль набуття необхідних практичних навичок розв’язання типових, 

прикладних і професійних задач має враховувати скоректований (відповідно до 



392 
 

можливостей застосування сучасних інформаційних технологій) рівень їх 

технічної складності. 

Вище зазначалося (п. 2.1), у формуванні креативного мислення майбутніх 

фахівців технічного профілю класична математика відіграє провідну роль як 

перевірений часом інструмент розумового розвитку. Математика сприяє вмінню 

виявляти закономірності, знаходити розв’язки нестандартних задач і проблем, які 

потребують самостійного дослідження, розвиває інтуїцію, уяву, асоціативне 

мислення, здібності до висування нових гіпотез і ідей. Тому необхідною умовою 

формування креативного мислення майбутніх фахівців технічного профілю є 

формування математичного стилю їх мислення. 

Математичний стиль мислення, за означенням філософа математики        

В. Є. Войцеховича, являє собою цілісну єдність змісту і форми математичної 

творчості та її результату – наукового твору; єдність ідеї та її доведення 

(обґрунтування та викладу) [12, с. 495; 42, с. 45]. На основі аналізу позицій та 

праць відомих вчених (п. 2.1) математичний стиль мислення особистості 

розглядаємо як синтез його аналітичної та інтуїтивної складових. Додаткове 

підтвердження наших міркувань й висновків знаходимо у роботах науковців [3; 4; 

7; 10; 15; 16; 17; 18; 31; 35; 38; 39; 41; 58]. На думку філософа математики                  

Л. Б. Султанової, математик володіє інтуїтивним стилем мислення, якщо в 

процесі тривалої роботи з певної проблеми він несподівано отримує розв’язок, 

який він ще формально не обґрунтував. Інтуїтивне мислення здійснюється у 

вигляді стрибків з пропусками послідовних ланок розв’язання [58, с. 67]. 

Аналітичне мислення, на відміну від інтуїтивного, набуває вивереної форми 

дедуктивного міркування і потребує перевірки аналітичними засобами. 

Формування інтуїтивної складової математичного стиля мислення тих, хто 

навчається, є не менш важливою задачею, ніж розвиток аналітичної складової. 

Справа в тому, що в математиці структурні зв’язки понять і фактів рідко лежать 

на поверхні. Виявлення і збагнення цих зв’язків робить необхідним проникнення 

в суть понять і фактів, тобто вимагає встановлення їх смислу [7, с. 80]. Смисло-

пошукове навчання математиці, у значній мірі, спирається на інтуїтивну складову 
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математичного стилю мислення. Тому важливості набуває контроль ефективності 

процесу формування як аналітичної, так і інтуїтивної складових математичного 

стилю мислення тих, хто навчається. Вважаємо, що в основі зазначеного 

контролю має бути спостереження за процесом розуміння математичного 

матеріалу тими, хто навчається, та діагностика певних параметрів цього процесу. 

Ґрунтуючись на наукових працях відомих педагогів і психологів, дослідник 

Г. М. Серегин наступним чином визначає поняття «розуміння»: «розуміння – це 

психічний процес пізнавальної взаємодії наявної системи знань та інформації, що 

поступає, при якому відбувається включення нової інформації в систему наявних 

знань, застосування її до цієї системи, об’єднання і отримання нового цілого як 

результату цієї взаємодії [57, с. 49]. На основі тлумачення автором наданого 

означення роз’яснимо його основний смисл. Якщо система наявних знань та нова 

інформація подібні, то взаємодія між ними протікає як пізнавання. У більш 

складних випадках необхідним стає пошук адекватної підсистеми в системі 

наявних знань. Якщо така підсистема знаходиться, то відбувається вбудовування 

нової інформації в семантичну мережу, що, зокрема, приводить до накопичення 

інформації. Зазначений процес має назву асиміляції інформації. Якщо відсутні 

моделі, адекватні новій інформації, то вона не може бути вбудованою в 

семантичну мережу за допомогою відомих тому, хто навчається, інтелектуальних 

процесів. Необхідна зустрічна адаптація мислення до сукупності нових явищ, 

тобто акомодація пізнавального досвіду до нової інформації та способів дій. У 

результаті взаємодії нових елементів знань між собою та з наявними знаннями 

встановлюються зв’язки між ними. Утворюється нова понятійна мережа. 

Предметом розуміння стає структура знання, отриманого в результаті об’єднання 

нового і колишнього знання в єдине ціле [57, с. 49].  Г. М. Серегин звертає увагу, 

що засвоєння навчального матеріалу передбачає, перш за все, його розуміння, 

потім запам’ятання і, нарешті, застосування у подальшій діяльності [57, с. 49]. 

Таким чином, необхідною умовою формування креативного мислення 

майбутніх фахівців технічного профілю в процесі фундаменталізації їх базової 

математичної підготовки є розуміння майбутніми фахівцями математичного 
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матеріалу, що вивчається. Тому діагностування процесу розуміння з метою 

чіткого визначення стосовно досягнутого майбутніми фахівцями рівня розуміння 

і, відповідно, тих коректив, що в подальшому необхідно внести в технологію 

навчання, набуває надзвичайної актуальності. 

З наведеного означення процесу розуміння випливає, що його необхідну 

складову становлять опорні знання, які складають базу розуміння. Тому 

пропедевтичним (підготовчим) контролем процесу розуміння математичного 

матеріалу тими, хто навчається, має бути контроль ступеню сформованості 

необхідних опорних знань. 

Ми погоджуємося з введеними у розгляд математиком-педагогом                             

К. М. Лунгу, на основі наукових результатів психології математики, чотирьох 

рівнів розуміння математичного матеріалу [37, с. 58]. Розглянемо відповідний 

перелік та пояснимо суть кожного рівня.  

1. Фрагментарний рівень. Передбачає розуміння окремих властивостей 

поняття, окремих частин доведення або розв’язання задачі, що не дозволяє 

зв’язати зазначені фрагменти в єдине ціле. 

2. Структурний рівень. Передбачає розуміння певних структур, що не 

складають систему (розуміння окремих означень понять, яке не дозволяє 

визначити їх місце в загальній теорії; розуміння доведень тверджень або 

розв’язань задач, яке не дозволяє виокремити їх загальну ідею тощо). 

3. Системний рівень. Передбачає розуміння певної теми, розділу як 

системи з відповідними елементами та зв’язками між ними (що дозволяє 

виокремити ідею доведення твердження і провести аналогічне доведення в інших 

умовах; визначити загальний метод розв’язання задачі та застосувати його в іншій 

ситуації). 

4. Комунікативний рівень. Передбачає таке розуміння даної системи 

математичного матеріалу, що дозволяє висловлювати власну точку зору на дану 

систему з певними зауваженнями, невирішеними питаннями та поліпшеними 

поясненнями окремих елементів, фактів тощо. 
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Перейдемо до розгляду структури системи діагностування стану 

підготовленості майбутніх фахівців з математичних курсів, розробленої нами з 

урахуванням результатів [2; 5; 23; 25; 34; 37; 40; 46; 62] та викладеної у наших 

роботах [71; 88; 89; 90; 94] і впровадженої в навчальний процес ХНАДУ. 

На наш погляд, система контролю формування математичної 

компетентності майбутніх фахівців технічного профілю в процесі 

фундаменталізації базової математичної підготовки має являти собою 

упорядковану сукупність наступних різновидів контролю [4, с. 14; 48,  

с. 203]: пропедевтичного, тематичного, періодичного, підсумкового і 

резидуального. 

Пропедевтичний контроль у дидактиці визначається як підготовчий або 

попередній контроль. У практиці навчання математиці на освітньо-

кваліфікаційному рівні бакалавру пропедевтичним контролем традиційно 

вважається перший елемент загальної системи контролю у ВНЗ – «нульовий зріз» 

(«нульова контрольна робота»). Метою «нульової контрольної роботи» є 

виявлення рівня початкової підготовки з математики студентів 1-го курсу ВНЗ. 

«Нульова контрольна робота», як правило, проводиться у вигляді письмового 

тесту за матеріалами шкільної підготовки. Вважаємо методично доцільним 

здійснення цього виду контролю за змістом і формою, максимально наближеним 

до змісту і форми ЗНО. Результати цього контролю залишкових знань студентів з 

елементарної математики дозволяють зробити висновки щодо необхідності і 

доцільності введення у математичну підготовку ВНЗ узагальненого курсу 

елементарної математики, з метою усунення певних недоліків у початковій 

підготовці студентів 1-го курсу. 

Тематичний контроль традиційно призначений для систематичного 

виявлення ступеню підготовленості студентів за матеріалами теми, що 

вивчається. Формами тематичного контролю можуть бути типові та індивідуальні 

завдання для зовні аудиторної самостійної роботи студентів, поточні опитування 

на практичних заняттях, аудиторні письмові контрольні роботи. У якості 

пропедевтичного контролю для даного етапу вважаємо доцільним проведення 
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комп’ютерного  тестування з основоположних аспектів теми. Результати 

комп’ютерного тестування мають виконувати роль критерію допуску до 

тематичного контролю. Звертаємо увагу на те, що багатократно і самостійно 

здійснюване комп’ютерне тестування одночасно представляється ефективним 

заходом у підготовці студентів до тематичного контролю, за умови його 

проведення на багаточисельній базі варіантів. 

Періодичний контроль, як правило, призначений для виявлення ступеню 

підготовленості студентів за матеріалами викладеного розділу або логічно 

завершеної частини курсу (сукупності тем). Вважаємо, що цей вид контролю має 

здійснюватися лише після одержання задовільних результатів за усіма формами 

тематичного контролю. Отже, тематичний контроль відіграє роль 

пропедевтичного контролю для цього етапу. Формами періодичного контролю 

можуть бути письмові тести (з узагальненими завданнями тематичного контролю 

та завданнями, що діагностують здатності до інтеграції навчального матеріалу), а 

також колоквіуми з теоретичного матеріалу. 

Підсумковий контроль здійснюється по завершенню семестру (або по 

завершенню вивчення певної математичної дисципліни). Сутність цього виду 

контролю полягає у остаточному визначенні рівня математичної компетентності 

студентів за двома складовими: 

‒ даними  поточного контролю рівня математичної компетентності 

студентів у семестрі (за результатами тематичного і періодичного контролів); 

‒ даними контролю у формі екзамену або заліку. 

Періодичний контроль виступає у якості пропедевтичного контролю для даного 

завершального етапу. З метою підвищення об’єктивності і якості системи 

діагностування, вважаємо важливим у технології остаточного визначення рівня 

математичної компетентності студентів врахування результатів поточного 

семестрового контролю з достатньо високим вагомим коефіцієнтом. 

Резидуальний контроль спрямований на виявлення рівня математичної 

компетентності студентів після закінчення певного часу з моменту завершення 

вивчення дисципліни. Цей вид контролю, що традиційно визначається як 
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контроль залишкових знань, є останньою ланкою у системі діагностування рівня 

математичної компетентності. Одночасно, резидуальний контроль виконує 

функції пропедевтичного контролю для наступних етапів навчального процесу.  

Звертаємо увагу на нашу позицію стосовно ролі комп’ютерного тестування 

у системі контролю формування математичної компетентності майбутніх фахівців 

технічного профілю у ВНЗ. Вважаємо доцільним обмежити зазначену роль лише 

допуском до тематичного контролю. Адже діагностика ефективності процесу 

формування математичного стиля мислення майбутніх фахівців, за його 

означенням, передбачає аналіз здатностей до обґрунтування розв’язків задач і 

доведення теоретичних тверджень і, отже, логічної побудови міркувань. 

Здійснення такого аналізу можливе у процесі перевірки письмової форми 

контрольних робіт і тестів, а також у процесі співбесіди зі студентами на 

колоквіумах.  

В умовах багатоступеневої математичної підготовки в кожному з трьох її 

циклів пропонуємо визначення повноти застосування запропонованих вище 

різновидів контролю, а також акцентування їх значущості. У першому циклі, 

якому відповідає ступінь бакалавру, вважаємо доцільним традиційне проведення 

пропедевтичного контролю у вигляді «нульової контрольної роботи». Виявлення 

рівня початкової математичної підготовки студентів 1-го курсу є першочерговім 

заходом в організації і впровадженні особистісно-орієнтованої стратегії навчання. 

Підтримкою зазначеної стратегії вважаємо проведення тематичного контролю за 

усіма його формами. Регулярний контроль процесу формування математичної 

компетентності студентів молодших курсів, з відповідним своєчасним 

коригуванням змісту і технологій навчання математиці, є запорукою досягнення 

найвищого рівня математичної компетентності. 

У другому і третьому циклах, яким відповідають ступені магістра і доктора 

філософії, основним різновидом поточного контролю формування математичної 

компетентності вважаємо періодичний контроль. Застосування певних форм 

тематичного контролю у вказаних циклах вищої освіти, на нашу думку, не 

обов’язково має бути регулярним. Рекомендуємо проведення тематичного 
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контролю для діагностики засвоєння найбільш складних у теоретичному і 

методичному відношенні тем. 

Пропоновану систему контролю формування математичної компетентності 

майбутніх фахівців технічного профілю, яка має в основі упорядковану 

сукупність спадкоємних різновидів контролю (пропедевтичного, тематичного, 

періодичного, підсумкового, резидуального) впроваджено в навчальний процес 

ХНАДУ. Адекватність та інформативність системи, доповненої Положенням про 

визначення підсумкової оцінки (Додаток В) остаточно досягнутого рівня 

математичної компетентності в кожному з трьох циклів вищої освіти, 

підтверджено її практичним застосуванням в першому освітньому циклі (2010 – 

2017 рр.), у другому освітньому циклі (2017 р.), у третьому освітньому циклі 

(2016 – 2017 рр.). 

Вважаємо доцільним подальше продовження наукового дослідження у 

напрямі обґрунтованого виокремлення рівнів сформованості математичних 

компетенцій в кожному з трьох освітніх циклів, створенні відповідного 

діагностичного інструментарію та розробки технології визначення інтегрованої 

оцінки досягнутого рівня математичної компетентності. 

 

Висновки до розділу 4 

 

1. Зазначено, що необхідною умовою успішного впровадження в 

навчальний процес ВНЗ дидактичних принципів багатоступеневої базової 

математичної підготовки є наявність якісної початкової підготовки майбутніх 

фахівців з елементарної математики. Обґрунтовано доцільність впровадження 

(удосконалення) системи додаткової підготовки студентів першого освітнього 

циклу з елементарної математики. Виокремлено найбільш характерні недоліки 

шкільної математичної підготовки, визначено ключові розділи повторювального 

курсу елементарної математики, запропоновано можливі шляхи організації 

додаткової підготовки з вказаного курсу.  
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2. Підкреслено, що повторювальний курс елементарної математики ВНЗ 

має бути забезпеченим відповідними навчально-методичними розробками, що 

включають узагальнений виклад теоретичних і практичних основ курсу із 

наочним виділенням суттєвої частини інформації (у вигляді схем, таблиць тощо). 

Відмічено, що запропонована позиція відповідає впровадженню в 

повторювальний курс основоположного дидактичного принципу генералізації 

знань. Представлено зміст навчально-методичних розробок здобувача (у 

співавторстві), що демонструє вказаний формат викладу стосовно класифікації та 

відображення основних ідей розв’язання різних типів рівнянь і нерівностей у 

повторювальному курсі. 

3. Розроблений методичний супровід створення фундаментальної основи 

змісту базової математичної підготовки першого освітнього циклу стосується 

смислового акцентування теорії границь і теорії числових рядів, аспекту 

«Інтегральне числення функцій однієї змінної щодо поглибленої самостійної 

підготовки з практичних частин відповідних тем, курсу «Теорія ймовірностей та 

математична статистика» в частині вирішення проблеми професійно-

спрямованого викладу. У другому освітньому циклі запропоновано впровадження 

у вивчення розділу «Математичне програмування» прикладних математичних 

дисциплін дидактичного принципу обґрунтованості. Зазначений методичний 

супровід реалізовано в навчально-методичних посібниках здобувача (у 

співавторстві та одноосібних), а також в серії науково-методичних публікацій. 

4. Обґрунтовано методичні підходи до формування креативного мислення 

майбутніх фахівців технічного профілю в процесі фундаменталізації базової 

математичної підготовки: розвиток наочно-образного уявлення абстрактно-

логічних понять і тверджень, навчання еталонним міркуванням, створення 

проблемних ситуацій, актуалізація самостійної діяльності щодо розв’язання задач 

продуктивного характеру та вирішення навчально-дослідницьких проблем, 

розвиток здатностей до аналізу правильності здобутих результатів та 

раціональності шляхів їх отримання. В основу вказаних підходів покладено ідеї: 

реалізації дидактичного принципу наочності у використанні резервів візуального 
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мислення, впровадження в навчальний процес майстер-класів досвідчених 

педагогів-математиків з мистецтва роздумів стосовно вирішення математичних 

проблем, застосування проблемно-орієнтованого навчання у розв’язанні 

репродуктивних і продуктивних математичних задач. В частині актуалізації 

самостійної діяльності майбутніх фахівців у першому освітньому циклі 

представлено ідеологію впровадженої в навчальний процес ХНАДУ 

багатоступеневої системи організації навчально-дослідницької діяльності 

студентів. Зазначено, що успіх впровадження представлених методичних підходів 

визначається наявністю: заснованого педагогами творчого середовища, в якому 

стимулюються ситуації успіху та проявляється толерантність до певних 

утруднень, а також якісних засобів діагностування рівня сформованості 

математичної компетентності для його своєчасного коригування. 

5.  На основі відомих трактувань, діагностику в освітньому процесі 

визначено як сукупність заходів науково-обґрунтованої педагогічної діяльності, 

спрямованих на забезпечення функції зворотнього зв’язку, з метою виявлення 

стану підготовки та підготовленості тих, хто навчається, за допомогою 

відповідного інструментарію. Констатовано появу нової важливої проблеми – 

визначення узагальнених рівнів сформованості математичних компетенцій у 

кожному з трьох освітніх циклів та створення відповідного діагностичного 

інструментарію. Вирішення зазначеної проблеми в дисертаційному дослідженні 

обмежено обговоренням загальної ідеології контролю сформованих математичних 

компетенцій в умовах фундаменталізації багатоступеневої базової математичної 

підготовки майбутніх фахівців та представленням упорядкованої сукупності 

спадкоємних різновидів контролю якості навчання математиці (пропедевтичного, 

тематичного, періодичного, підсумкового, резидуального) в системі 

діагностування, впровадженій в навчальний процес ХНАДУ. 

 Основні положення розділу висвітлено в роботах автора [64; 65; 66; 67; 

68; 69; 70; 71; 72; 73; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 

91; 92; 93; 94; 95]. 
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РОЗДІЛ 5 

ВПРОВАДЖЕННЯ В НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС РЕЗУЛЬТАТІВ 

НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА 

ЇХ ЕФЕКТИВНОСТІ 

 

Над проблемою фундаменталізації математичної підготовки майбутніх 

фахівців технічного профілю у ВНЗ ми працюємо протягом останніх 16 років (з 

2002 року). Перші наукові публікації здобувачки присвячені методичним засадам 

фундаменталізації базової математичної підготовки майбутніх фахівців. 

Ще в ті роки керівництво ХНАДУ на рівні університету виступило з низкою 

ініціатив стосовно удосконалення фізико-математичної підготовки в університеті. 

У руслі цих ініціатив у вересні 2006 року в ХНАДУ було створено кафедру 

прикладної математики (наказ № 137 від 04.09.2006р.). Ця кафедра була 

покликана стати сполучною ланкою між фундаментальними загальноосвітніми і 

профільними кафедрами у фізико-математичній підготовці майбутніх фахівців 

технічного профілю (в першу чергу, магістрів і аспірантів). В організації роботи 

кафедри прикладної математики здобувачка, як завідувач кафедри вищої 

математики, прийняла безпосередню участь. 

З листопада 2008 року, після оголошення МОН України реформи фізико-

математичної галузі, значну частину ініціатив керівництво ХНАДУ проявило на 

всеукраїнському рівні. 

 

5.1. Реформа фізико-математичної галузі МОН України (2008 р.) 

 

30 жовтня 2008 року в МОН України під головуванням тодішнього міністра 

освіти і науки вперше в історії нашої країни проводилася Всеукраїнська нарада з 

питань розвитку фізико-математичної освіти «Сучасна фізико-математична освіта 

і наука: тенденції та перспективи», в якій здобувачка брала участь. У своєї 

доповіді головуючий підкреслив, що якість життя людини є у прямій залежності 

від рівня використаних наукових здобутків. Серед фундаментальних наук 
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особливу роль відіграє математика, зі своєю універсальною та всеохоплюючою 

силою, і фізика, яка продемонструвала свою приголомшливу роль у радикальній 

зміні життя людства, коли на успіхах фізичної науки лідери держав приймали 

політичні рішення. Було зазначено, що Україна має підстави пишатися своїми 

науковими школами, видатними математиками й фізиками, які зробили значний 

внесок у світову науку. Але впродовж останніх років виявляються тривожні 

тенденції стосовно погіршення якості викладання фізики й математики у середній 

та вищій школах. Ці тенденції призвели до втрати суспільного престижу 

зазначених основоположних наук, що може мати згубні наслідки для 

інноваційного розвитку держави, врешті-решт – для національної безпеки 

України. 

Стосовно технічних ВНЗ було виокремлено глобальну мету – відродження в 

них класичної математичної освіти. Досягнення цієї мети було пов’язано з 

необхідністю вирішення низки існуючих актуальних проблем, основний зміст 

яких та намічені  можливі шляхи подолання полягають у наступному: 

1. У багатьох технічних ВНЗ розподіл навчального навантаження між 

фундаментальними загальноосвітніми та профільними кафедрами здійснено 

таким чином, що значний обсяг годин, призначених для загальноосвітньої фізико-

математичної підготовки, передано на профільні кафедри, де відповідний 

навчальний матеріал викладається у межах спеціальних курсів. 

У зв’язку із зазначеними обставинами було вказано на необхідність повного 

переогляду структури і обсягу загальноосвітньої фізико-математичної підготовки 

із розробкою нових навчальних програм. 

2. Обсяг і глибину викладання класичних математичних дисциплін 

майбутнім фахівцям у ВНЗ часто пристосовано до потреб конкретної технічної 

спеціальності. 

Було звернено увагу, що математика має власну логіку викладання. Отже,  

потрібна переробка існуючих навчальних програм з класичних математичних 

дисциплін. 
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3. У багатьох технічних ВНЗ відмічено низький методичний  рівень 

викладання фізико-математичних курсів. До навчального процесу часто 

залучаються освічені професіонали, які мало уваги приділяють саме викладанню, 

педагогічній майстерності. 

Наголошено, що глибокі знання предмету є лише необхідною, але зовсім не 

достатньою умовою його якісного викладання. «Чудово знати ‒ ще не значить 

чудово викладати», ‒ підкреслив головуючий. Необхідна підготовка лекторів на 

принципово новій основі – використання методик щодо розвитку мислення 

майбутніх фахівців, гарантування високого рівня сприйняття ними навчального 

матеріалу. 

4. Рівень забезпечення ВНЗ навчальною та навчально-методичною 

літературою є низьким. Зокрема, відсоток забезпечення технічних спеціальностей 

складає лише 55 %. 

У цьому зв’язку МОН розраховує на високу активність ВНЗ у виконанні 

розробленої програми «Підручники вищої школи». Скласти підручник або 

навчальний посібник нового покоління є особистою справою кожного професора і 

доцента. Отже, треба створити комунікативне поле між професорсько-

викладацьким складом ВНЗ і студентами. 

5. У викладі курсів фізики та хімії студентам ВНЗ зникла демонстрація 

явищ. 

Демонстрація фізичних і хімічних явищ є обов’язковою складовою 

навчального процесу, яка має відбуватися практично на кожній лекції.  

МОН поставило задачу заснування системи неперервної освіти: школа – 

ВНЗ – аспірантура, в якій головною задачею є розвиток творчих здібностей тих, 

хто навчається. У загальноосвітній школі слід приділяти увагу Малої академії 

наук (МАН), у ВНЗ – роботі з обдарованою молоддю: олімпіадам з дисциплін, 

конкурсам студентських наукових робіт. 

На кожному рівні системи підготовки майбутніх фахівців у ВНЗ (бакалаврат 

– магістратура – аспірантура) необхідно забезпечити поглиблену класичну 

підготовку тих, хто навчається, з фізико-математичних курсів. 
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В обговоренні доповіді міністра прийняли участь завідувачі фізико-

математичними відділами провідних наукових установ України, декани і 

завідувачі кафедрами крупніших класичних і технічних університетів, директори 

та вчителі фізики і математики спеціалізованих фізико-математичних шкіл, 

гімназій та ліцеїв, методисти районів і областей. Керівництво МОН звернуло 

увагу на низку важливих пропозицій виступаючих, а саме: 

‒ збільшити обсяг годин на вивчення математики і фізики в середніх 

школах; 

‒ замінити в шкільній математичній підготовці елементи вищої 

математики та теорії ймовірностей поглибленим вивченням важливих розділів 

елементарної математики; 

‒ надати державну підтримку високоякісній навчально-методичній 

літературі для учнів середніх шкіл; відновити видання науково-популярних 

журналів; повернути учнів від віртуальної реальності до читання літератури, до 

навчання; 

‒ залучати до викладання в профільних фізико-математичних класах шкіл, 

гімназій та ліцеїв досвідчених викладачів ВНЗ – доцентів і професорів; 

‒ надати матеріальний статус шкільному вчителю, тощо. 

У підсумках роботи Всеукраїнської наради було підкреслено основні 

положення стосовно вищої школи, а саме: 

‒ вважати, що фізико-математичні кадри ВНЗ – це стратегічна міць 

держави; 

‒ вважати наукові школи найважливішими досягненнями університетів; 

‒ збільшити обсяги годин на вивчення вищої математики в технічних 

ВНЗ; 

‒ ввести поглиблену класичну підготовку з фізики й математики силами 

фундаментальних кафедр для магістрів і аспірантів. 

За результатами відрядження  до Всеукраїнської наради з питань розвитку 

фізико-математичної освіти (30 жовтня 2008 р.) здобувачкою 10 листопада 2008 р. 
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було зроблено доповідь на засіданні Ректорату ХНАДУ. Заслухавши та 

обговорити вказану доповідь, Ректорат ХНАДУ у своєму Рішенні рекомендував: 

1. З метою поліпшення якості фізико-математичної освіти студентів 

університету підготувати конкретні пропозиції щодо можливих змін в обсягах та 

змісті фізико-математичної підготовки фахівців галузі та відображення цих змін в 

робочих навчальних планах. 

2. Переглянути робочі навчальні плани стосовно оновлення змісту та 

обсягу вивчення фізико-математичних дисциплін за всіма рівнями підготовки 

фахівців та вимог до рівня їх професійної підготовки й компетенцій, що наведено 

в освітньо-кваліфікаційних характеристиках. 

3. Підготувати конкретні пропозиції щодо підвищення професійної 

майстерності викладачів фізико-математичного профілю шляхом доступу до 

світових інформаційних ресурсів, надання можливості стажування в класичних 

університетах (у тому числі країн ближнього і дальнього зарубіжжя), участі в 

науково-методичних конференціях, підготовки до захисту дисертаційних робіт. 

4. Спланувати цілеспрямовану роботу щодо підвищення якості навчально-

методичних видань, особливо посібників та підручників з фізико-математичних 

дисциплін. Звернутися до МОН України з пропозицією стосовно організації 

всеукраїнських конкурсів підручників з фізико-математичних дисциплін.  

5. Внести в «Перспективний план розвитку НМБ університету» додаткові 

заходи щодо створення сучасної інноваційної навчально-лабораторної бази, 

спрямованої на підвищення рівня та якості засвоєння фізико-математичних 

дисциплін. Поширити зв’язок кафедр фундаментальної підготовки університету з 

навчально-дослідними установами, стан матеріальної бази яких сприяє 

підвищенню якості та засвоєнню викладання фізико-математичних дисциплін.  

6. З метою збільшення конкурентоспроможності випускників університету 

на ринках праці поліпшити прикладний характер фізико-математичної підготовки 

фахівців. Зав. кафедрою прикладної математики розробити пропозиції щодо 

застосування методів та технологій прикладної математики у виконанні курсового 
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та дипломного проектування, а також кваліфікаційних робіт магістрів та наукових 

робіт аспірантів.  

7. З метою узагальнення шляхів покращення фізико-математичної 

підготовки студентів університету створити комісію у складі деканів факультетів, 

завідувачів випусковими кафедрами та завідувачів кафедрами фундаментальної 

підготовки, якій доручити розробку «Цільової програми удосконалення фізико-

математичної підготовки в університеті на період до 2013 року». Програму 

затвердити на засіданні Вченої ради університету.  

5 грудня 2008 року МОН України надіслало управлінням освіти і науки 

обласних та міських державних адміністрацій, ВНЗ та інститутам післядипломної 

педагогічної освіти для обговорення проект Плану дій щодо поліпшення якості 

фізико-математичної освіти (лист № 1/9-787). МОН України пропонувало надати 

пропозиції та зауваження стосовно надісланого для обговорення проекту Плану 

дій щодо поліпшення якості фізико-математичної освіти в термін до 19 грудня 

2008 року. 

Згідно з Рішення Ректорату від 10 листопада 2008 року в листопаді-грудні 

здобувачкою, з врахування  результатів власних наукових досліджень [17], було 

розроблено і представлено Концепцію удосконалення фізико-математичної 

підготовки в університеті в частині викладання класичних математичних курсів 

для включення  в проект відповідної Цільової програми. 

Положення Концепції стосовно класичної математичної підготовки 

бакалаврів включали наступні пропозиції: 

‒ зміст лекційних курсів має відповідати затвердженим навчальним 

програмам для спеціальностей випускових кафедрі; 

‒ означення основних математичних понять обов’язково мають 

супроводжуватися розкриттям їх геометричного і фізичного смислу (наочність 

понять); 

‒ виклад математичних фактів і тверджень має містити в собі 

обґрунтування та доведення в обсязі, встановленому і затвердженому кафедрою 

вищої математики для кожної дисципліни та спеціальності випускової кафедри; 
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‒ одним з критеріїв необхідності включення відповідного доведення в 

даний математичний курс має бути демонстрація логіки побудови курсу; 

‒ основною метою практичних занять є набуття технічних навичків та 

вмінь у розв’язанні типових задач за розділами курсів; у якості ілюстрацій 

бажаним та доцільним є набуття здатностей до розв’язання окремих задач 

прикладної (професійної) спрямованості; 

‒ кожна лекція має бути відпрацьованою на відповідному практичному 

зайнятті (отже, обсяг лекційного навантаження та обсяг навантаження, виділеного 

на практичні зайняття, повинні співпадати); 

‒ рекомендоване аудиторне навантаження з курсу вищої математики для 

технічних спеціальностей (при 18 навчальних тижнях) складає: 

1 семестр: 54 годин лекцій, 54 години практичних занять; 

2 семестр: 54 годин лекцій, 54 години практичних занять; 

3 семестр: 36 годин лекцій, 36 годин практичних занять; 

4 семестр: 36 годин лекцій, 36 годин практичних занять; 

‒ складовими інтегрованої оцінки за заліковий модуль є наступні 

результати: виконання та захисту типового розрахунку (ТР) по кожному 

змістовому модулю; письмових контрольних робіт за змістовими модулями; 

письмового тестового контролю за блоком змістових модулів (що включає 

завдання закритого і відкритого типу, теоретичного та практичного характеру); 

колоквіуму за теоретичним матеріалом блоку змістових модулів. 

Положення Концепції стосовно класичної математичної підготовки 

магістрів у широкому профілі включали пропозиції щодо: 

‒ обов’язкових курсів для всіх випускових кафедр (додаткові розділи 

лінійної алгебри та математичного аналізу; розширений курс математичної 

статистики з поглибленим повторення основних понять теорії ймовірності та їх 

якісних представлень, а також законів розподілу неперервних випадкових 

величин у збільшеному обсязі); 

‒ курсів за вибором для конкретних спеціальностей випускових кафедр 

(додаткових розділів теорії диференціальних рівнянь; елементів теорії 
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диференціальних рівнянь у частинних похідних; рівнянь математичної фізики; 

теорії графів; теорії випадкових процесів та їх технічних застосувань; теорії 

масового обслуговування; методів оптимізації; методів розрахунку надійності 

технічних систем (математичної теорії)) тощо. 

Було наголошено, що лекції та практичні зайняття в магістратурі, у значній 

мірі, мають бути зорієнтованими на розв’язання прикладних задач за 

спеціальностями випускових кафедр. 

Пропозиції Концепції стосовно поглибленої класичної математичної 

підготовки аспірантів у вузькому профілі включали додаткове цілеспрямоване 

вивчення окремих розділів курсів магістерської математичної підготовки, 

необхідних в роботі по темах кандидатських дисертацій. 

Зміст представленої дисертанткою Концепції пізніше було викладено в 

науковій статті  [18] (опублікованої в червні 2009 року). Цей зміст обговорювався 

в  доповіді дисертантки на науково-практичній конференції в УІПА (м. Харків) в 

лютому 2009 року, а також на Міжнародній науково-практичній конференції в 

травні 2010 року (м. Харків) [19]. В останній доповіді неперервність  класичної 

математичної підготовки майбутніх фахівців  було представлено як основу 

формування їх професійно-прикладної математичної компетенції. Положення 

Концепції увійшли до проекту Цільової програми удосконалення фізико-

математичної підготовки в університеті на період до 2013 року. 

5.2. Цільова програма удосконалення фізико-математичної підготовки 

в університеті на період до 2013 року та її виконання в ХНАДУ 

 

Цільову програму удосконалення фізико-математичної підготовки в 

університеті на період до 2013 року (відповідно до Плану МОН щодо поліпшення 

якості фізико-математичної освіти, лист від 05.12.08 р. № 1/9-787) затверджено 

Вченою радою ХНАДУ (протокол № 7 від 27 лютого 2009 р.) [15]. Здобувачку, 

яка прийняла безпосередню участь у розробці та узгодженні проекту Цільової 

програми, було призначено її координатором. 
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Цільова програма удосконалення фізико-математичної підготовки в 

університеті передбачала переважну участь кафедр фізико-математичної 

підготовки (вищої та прикладної математики, фізики, теоретичної механіки і 

гідравліки), а також випускових кафедр у неперервній поглибленій підготовці 

майбутніх фахівців на всіх освітніх рівнях: від довузівського до аспірантури, 

включаючи бакалаврат і магістратуру. 

           Заходи довузівського рівня підготовки відображали роботу регіонального 

ліцею на базі ХНАДУ, факультету довузівської підготовки (ФДП) для 

вітчизняних громадян, а також підрозділу довузівської підготовки для іноземних 

громадян. Ці заходи, зокрема, включали [15, с. 1,2]: 

‒ залучення до роботи в регіональному ліцеї висококваліфікованих 

фахівців з дисциплін фізико-математичної підготовки; 

‒ створення умов для обдарованих учнів 10-11 класів регіонального ліцею 

з поглибленого вивчення дисциплін фізико-математичної підготовки (шляхом 

організації гуртків з математики, фізики, нарисної геометрії); 

‒ планування роботи щодо проведення олімпіад з дисциплін фізико-

математичної підготовки та врахування підсумків олімпіад при прийомі 

абітурієнтів до вступу в ХНАДУ; 

‒ забезпечення повної інформатизації блоку фундаментальних дисциплін 

довузівської підготовки іноземних громадян (шляхом включення до навчального 

процесу комп’ютерних лабораторних засобів візуалізації). 

У вузівській підготовці (на освітньо-кваліфікаційному рівні бакалавра), 

щорічно, починаючи з планів прийому 2009 року, був намічений переогляд змісту 

існуючих навчальних планів за галузями знань (напрямами і спеціальностями) 

університету. Запропонована розробка цільових програм неперервної фізико-

математичної підготовки бакалаврів (спеціалістів, магістрів) у галузі знань 

(напрямів підготовки) спеціальностей [15, с. 2]. 

Декана ФДП та завідувачів кафедрами фізико-математичної підготовки 

було призначено відповідальними за продовження проведення «нульового 

контролю знань»  з шкільної фізико-математичної підготовки студентів перших 
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курсів навчання, з метою врахування підсумків контролю при плануванні  

та проведенні додаткових занять з шкільного курсу елементарної математики [15, 

с. 3]. 

Важливим заходом Цільової програми з’явилося  збільшення з 2009/2010 

навчального року аудиторного навантаження з класичного курсу вищої 

математики для технічних спеціальностей в обсягах, запропонованих у нашій 

Концепції удосконалення фізико-математичної підготовки в університеті в 

частині викладання класичних математичних курсів. У тому ж навчальному році 

було заплановано вивчення можливості збільшення обсягів аудиторного 

навантаження із загального курсу фізики за напрямами «Машинобудування та 

матеріалообробка», «Електротехніка та електромеханіка», «Екологія» за 

розділами, узгодженими із завідувачами випусковими кафедрами. З 2011/2012 

навчального року передбачалося вивчення можливості  збільшення обсягів 

навчання з фундаментальних дисциплін кафедри теоретичної механіки та 

гідравліки: «Процеси переносу в суцільних середовищах», «Технічна механіка 

рідин і газів», «Гідро- газодинаміка», «Гідравліка» (розділ «Технічна механіка 

рідин і газів»). Відповідальними за вивчення вказаних можливостей були 

призначені: навчальний відділ ХНАДУ, декани факультетів денної форми 

навчання, завідувачі кафедрами фізики й теоретичної механіки та гідравліки [15,      

с. 3,4]. 

Деканам факультетів денної форми навчання, завідувачам випусковими 

кафедрами та кафедрою прикладної математики було поставлено в обов’язок  в 

термін до 1 квітня 2009 року провести сумісний семінар для обговорення змісту 

навчального курсу «Комп’ютерні математичні технології». За підсумками 

семінару було поставлено завдання в термін до 20 квітня 2009 року підготувати 

обґрунтовані пропозиції щодо включення курсу в робочі навчальні плани за 

спеціальностями [15, с. 3]. 

З 2009/2010 навчального року було заплановано збільшення переліку та 

кількості електронних форм навчально-методичної літератури з дисциплін 

фізико-математичної підготовки, розміщених на Освітньому порталі в бібліотеці 
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ХНАДУ. З 2010/2011 навчального року Цільовою програмою було передбачено 

створення інформаційно-методичного кабінету «Математична електронна 

бібліотека» з повним забезпеченням необхідними інформаційними ресурсами. [15, 

с. 4]. 

У вузівській підготовці (на освітньо-кваліфікаційному рівні магістра) 

Цільовою програмою в період з 2010/2011 навчального року по 2012/2013 

навчальний рік було заплановано поетапне узгодження із завідувачами 

випускових кафедр змісту і обсягів додаткових розділів класичної математики 

(відповідно до переліку, наданому в Концепції удосконалення фізико-

математичної підготовки) та їх включення в робочу програму цього курсу за всіма 

спеціальностями університету. 

У термін з 2010/2011 по 2011/2012 навчальні роки було передбачено 

узгодження із завідувачами випусковими кафедрами обов’язкових дисциплін та 

курсів за вибором (для окремих спеціальностей) кафедри прикладної математики: 

«Крайові задачі математичної фізики та методи їх розв’язання», «Математичні 

методи розрахунку фізичних полів у складних областях» тощо [15, с. 6]. 

В період з 2009/2010 по 2011/2012 навчальні роки було заплановано 

поетапне вивчення необхідності включення додаткових розділів з теоретичної 

механіки для підготовки магістрів по окремих спеціальностях. До зазначених 

розділів було віднесено такі: «Основи моделювання теплових, конвективних, 

дифузійних процесів»; «Введення в наномеханіку газів, рідин, твердих тіл»; 

«Варіаційні принципи механіки в задачах управління»; «Чисельні методи й пакети 

в механіці суцільних середовищ»; «Основи теорії керування рухом робочих 

органів маніпуляційних пристроїв»; «Теоретичні основи водно-теплового режиму 

роботи дорожніх споруд»; «Моделювання транспортних потоків на основі 

механіки суцільних середовищ»; «Математичні питання гідрології паводків» тощо 

[15, с. 6]. 

У післявузівській підготовці аспірантів (очної та заочної форм навчання) з 

2010/2011 навчального року було заплановано поглиблене вивчення окремих 
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розділів дисциплін фізико-математичного профілю, необхідних у роботі над 

темами кандидатських дисертацій (за вибором наукових керівників) [15, с. 6]. 

Виконання Цільової програми удосконалення фізико-математичної 

підготовки в університеті було поставлено керівництвом університету на 

щомісячний контроль. Результати поточного виконання Цільової програми 

регулярно доповідалися здобувачкою як її координатором на засіданнях 

Ректорату ХНАДУ. 

У рамках виконання Цільової програми удосконалення фізико-математичної 

підготовки в університеті на період до 2013 року кафедрою вищої математики 

ХНАДУ, яку очолює здобувачка, 26-28 листопада 2009 року було організовано та 

проведено за планом МОН Міжвузівську науково-методичну конференцію 

«Розвиток творчих здібностей студентів при викладанні фундаментальних 

дисциплін у технічному ВНЗ в умовах світової інтеграції освіти і науки», в якій 

взяли участь 150 представників 23-х ВНЗ України, а також Департаменту вищої 

освіти МОН (м. Київ), Головного управління освіти і науки Харківської 

облдержадміністрації, Управління освіти і науки Вінницької 

облдержадміністрації (м. Вінниця).  

Після майже дворічного виконання Цільової програми, за запитом 

керівництва ХНАДУ, декани ФДП та факультетів денної підготовки, завідувачі 

кафедрами фізико-математичного профілю та завідувачі випусковими кафедрами 

надали письмові звіти про стан виконання Цільової програми в період з 27 лютого 

2009 р. по 31 жовтня 2010 р. У ці звіти було включено перелік виконаних заходів: 

‒ з удосконалення загальноосвітньої фізико-математичної підготовки; 

‒ з удосконалення фахової фізико-математичної підготовки бакалаврів 

(спеціалістів, магістрів) в галузі знань (напрямів підготовки) спеціальностей,     а 

також пропозиції випускових кафедр щодо коригування змісту Цільової програми 

на 2011/2013 роки. 

Результати виконання заходів Цільової програми на довузівському рівні 

було опубліковано у нашій статті [48]. 
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Заслуговують на увагу навчальні курси, підготовлені кафедрою фізики 

протягом 2009/2010 років, орієнтовані на підвищення рівня фізико-математичної 

підготовки майбутніх магістрів, а саме:  «Фізика напівпровідників і 

мікротехнологій», який є елементарним введенням в область сучасної 

напівпровідникової електроніки; «Фізичні основи електромагнітних технологій в 

автомобілебудуванні», в якому викладаються фізичні основи оброблювальних 

технологій з використанням енергії імпульсних електромагнітних полів для 

формування та рихтування елементів автомобільних кузовів. 

Кафедрою фізики у зазначений термін також було сформовано бібліотеку 

лекційних демонстрацій, створено «банк» віртуальних лабораторних робіт, пакет 

тестових завдань (у електронному вигляді) згідно із Стандартами вивчення фізики 

та спеціалізаціями усіх факультетів. На 2011 - 2013  роки заплановано поступове 

впровадження в навчальний процес  спеціальних курсів з актуальних фізико-

технічних проблем та інноваційних технологій (для студентів бакалаврату та 

магістратури): «Механіка» (напрям «Транспортні технології»); «Геометрична 

оптика» (напрям «Будівництво»); «Нестаціонарні термодинамічні процеси» 

(напрям «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване 

природокористування»). У перспективі було передбачено створення лабораторії 

моделювання фізичних процесів. 

Декани факультетів у звітах надали інформацію щодо включення в 

навчальні плани підготовки бакалаврів збільшених обсягів аудиторного 

навантаження на вивчення загальноосвітніх дисциплін фізико-математичного 

профілю (вищої математики, теорії ймовірностей та випадкових процесів, теорії 

ймовірностей та математичної статистики, фізики, теоретичної механіки). 

Завідувачі випусковими кафедрами сформували переліки курсів фахової 

підготовки бакалаврів з вказанням дисциплін (та наголошенням  окремих 

розділів) загальноосвітньої фізико-математичної підготовки, на які спираються 

фахові курси. Результати аналізу наданої інформації стосовно математичних 

дисциплін: «Вища математика» (ВМ); «Теорія ймовірностей і випадкові процеси 
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(ТЙВП); «Теорія ймовірностей і математична статистика» (ТЙМС) представлено 

у додатку Г, табл. Г1. 

Удосконалення фахової фізико-математичної підготовки здійснювалося 

випусковими кафедрами у звітній період шляхом ініціативного введення у виклад 

профільних дисциплін додаткових фундаментальних аспектів, а також організації 

наукових семінарів для магістрів та аспірантів кафедр. Здійснені випусковими 

кафедрами відповідні заходи представлено у додатку Г, табл. Г2. 

Зазначимо, що дані табл. Г2 відображають розуміння розробників Цільової 

програми удосконалення фізико-математичної підготовки в університеті  

стосовно необхідності продовження неперервної фізико-математичної підготовки 

(що здійснювалася фундаментальними кафедрами на всіх освітніх рівнях). Це 

продовження силами спеціальних кафедр передбачалося як використання набутих 

фізико-математичних знань у профільних курсах, а також включення в програми 

спеціальних дисциплін, курсове і дипломне проектування та в підготовку 

аспірантів необхідних додаткових розділів фундаментальних курсів. Відповідні 

пропозиції завідувачів випусковими кафедрами ХНАДУ було враховано в 

подальшій модифікації Цільової програми фізико-математичної підготовки у 

вигляді її узагальненої та допрацьованої версії – Цільової програми 

удосконалення фундаментальної підготовки в університеті на період до 2013 

року. Наш погляд на сучасну математичну підготовку студентів технічного 

університету  викладено в статті [24], опублікованої восени 2010 року. Загальна 

позиція відносно проблеми фундаменталізації вищої технічної освіти в умовах 

сучасного інноваційно-технологічного підйому, а також стосовно актуальності та 

перспективи удосконалення фундаментальної підготовки в технічному 

університеті в межах багаторівневої освіти доповідалася здобувачкою в 

листопаді-грудні 2010 року [22;  26]. 
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5.3. Цільова програма удосконалення фундаментальної підготовки в 

університеті на період до 2013 року та її виконання в ХНАДУ 

 

Цільова програма удосконалення фундаментальної підготовки в 

університеті на період до 2013 року є узагальненням Цільової програми 

удосконалення фізико-математичної підготовки в університеті на період до 2013 

року, допрацьованої у відповідності з Рішенням Ректорату ХНАДУ від 27 грудня 

2010 року [16]. На відміну від першої Цільової програми, друга, узагальнена 

Цільова програма, містить чіткі формулювання результатів, що очікуються по 

кожному запланованому заходу. Усі заходи другої Цільової програми 

підрозділяються на три типи: організаційні, загальної підготовки та елітної 

підготовки майбутніх фахівців. Саме елітній складовій підготовки відведено 

вирішальну роль у забезпеченні високого рівня її якості. 

У першій Цільовій програмі було заплановано неперервне здійснення 

фізико-математичної підготовки на всіх освітніх рівнях (від довузівського до 

аспірантури) кафедрами фізико-математичного профілю: вищої та прикладної 

математики, фізики, теоретичної механіки та гідравліки. У другій Цільовій 

програмі неперервне здійснення на всіх освітніх рівнях стосується розширеної 

загальноосвітньої фундаментальної підготовки, що проводиться  кафедрами: 

вищої математики, прикладної математики, фізики, хімії, теоретичної механіки та 

гідравліки, інженерно-комп’ютерної графіки. Крім того, друга Цільова програма 

передбачає неперервне (спадкоємне) здійснення двох різновидів фундаментальної 

підготовки: базової (силами загальноосвітніх фундаментальних кафедр) і фахової 

(силами профільних кафедр). Відповідно, заходи загальної підготовки програми 

включають заходи загальної базової підготовки, а також  заходи загальної фахової 

підготовки. Так само заходи  елітної підготовки програми включають заходи 

елітної базової підготовки, а також заходи елітної фахової підготовки. У  

додатку Д (табл. Д.1) у якості прикладу наведено фрагменти Цільової програми 

удосконалення фундаментальної підготовки в університеті на період до 2013 року 

[16, с. 3; 6; 10]. 
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Спадкоємність базової та фахової (спеціальної) різновидів фундаментальної 

підготовки, яку було впроваджено в другу Цільову програму, досліджувалася 

здобувачкою протягом 2010 року як принцип неперервної фундаментальної освіти 

в сучасному технічному ВНЗ. Результати дослідження склали зміст статті [44], 

виданої в 2011 році, а також доповідалися на Міжнародній науково-методичній 

конференції в жовтні 2012 року [23]. 

Друга Цільова програма на освітньо-кваліфікаційному рівні бакалавра в 

частині загальної базової підготовки включає забезпечення планування 

навчального аудиторного навантаження з класичних математичних курсів (вищої 

математики для технічних спеціальностей, вищої математики для транспортних 

спеціальностей, теорії ймовірностей та математичної статистики для 

транспортних спеціальностей) у збільшених обсягах, з метою підвищення якості 

базової математичної підготовки. Заплановані обсяги навантаження з вищої 

математики для технічних спеціальностей співпадають з передбаченими 

попередньою Цільовою програмою. Стосовно математичних курсів для 

транспортних спеціальностей вперше заплановано збільшене навантаження у 

обсягах: 36 годин лекцій та 36 годин практичних занять у кожному з чотирьох 

семестрів навчання. Організаційні заходи зазначеного рівня передбачають 

контроль виконання Цільової програми в частині запланованого аудиторного 

навантаження з фундаментальних дисциплін. Цей контроль забезпечено 

плануванням узгодження щорічних навчальних планів підготовки фахівців із 

кафедрами загальноосвітньої фундаментальної підготовки [16, с. 3,4]. 

З метою вивчення використання комп’ютерної математичної системи 

MATLAB для розв’язання задач вищої математики загальна базова підготовка 

бакалаврату містить забезпечення планування навчального аудиторного 

навантаження на дисципліну «Комп’ютерні математичні технології» для третього 

курсу транспортних спеціальностей. У 2010/2011 навчальному році було 

заплановано вивчення та надання обґрунтованих пропозицій щодо включення цієї 

дисципліни в навчальні плани третіх курсів усіх технічних спеціальностей. 
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З метою поглиблення знань студентів бакалаврату з курсів кафедри 

теоретичної механіки та гідравліки Цільовою програмою передбачено аналіз 

можливостей збільшення обсягів аудиторного навантаження на дисципліни 

«Теоретична механіка», «Процеси переносу в суцільних середовищах», «Технічна 

механіка рідини та газів», «Гідро- газодинаміка», «Гідравліка» (загальна базова 

підготовка) [16, с. 5]. 

В частини поглиблення рівня загальної базової підготовки майбутніх 

фахівців за рахунок впровадження в навчальний процес інноваційних технологій 

навчання другою Цільовою програмою з 2010/2011 навчального року заплановано 

формування електронних бібліотек лекційних курсів загальноосвітніх  

фундаментальних  дисциплін, створення  електронних  пакетів тестових завдань з 

фізики [16, с. 5]. 

Елітна базова підготовка бакалаврів передбачає щорічне забезпечення 

участі обдарованих студентів у гуртках поглибленого вивчення фундаментальних 

дисциплін, у науковій та науково-методичній роботі (виданні статей студентів 

сумісно з викладачами та студентів особисто, участі в конкурсах наукових і 

науково-методичних робіт) з конкретними показниками результатів запланованої 

діяльності для кожної кафедри загальноосвітньої фундаментальної підготовки [16, 

с. 6]. 

У загальній фаховій підготовці бакалаврів випусковими кафедрами 

механічного факультету та факультету транспортних систем з 2011/2012 

навчального року було  заплановано забезпечення підвищення фундаментального 

рівня окремих профільних дисциплін та курсового проектування, зокрема: 

‒ введення у виклад дисциплін «Якість машин», «Вантажопідйомна, 

транспортуюча та транспортна техніка», «Машини для земельних робіт» 

додаткових матеріалів з марківських методів оптимального проектування 

конструкцій (кафедра будівельно-дорожніх машин); 

‒ введення у виклад дисциплін «Основи теорії систем», «Моделювання 

засобів вимірювальної техніки на ЕОМ», «Основи метрології» додаткових 

матеріалів з градієнтних методів оптимізації, імітаційного моделювання, 
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статистичних методів обробки інформації результатів вимірювальних 

експериментів (кафедра метрології та безпеки життєдіяльності); 

‒ введення у виклад спеціальних дисциплін додаткових матеріалів з 

використання мережевих технологій в системах автоматики і автоматизації 

(кафедра автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій); 

‒ введення у виклад дисциплін «Інноваційні технології (вантажних 

перевезень, пасажирських перевезень, транспортно-експедиційної роботи на 

автомобільному транспорті, управління автомобільними перевезеннями, 

комерційної роботи на автомобільному транспорті, транспортно-експедиційної 

діяльності)» додаткових матеріалів з теорії нечітких множин, теорії масового 

обслуговування , теорії ігор, регресійного аналізу та математичного моделювання 

(кафедра транспортних технологій); 

‒ впровадження в курсове проектування елементів математичного та 

імітаційного моделювання (кафедра транспортних технологій) [16, с. 6, 7]. 

          Для формування контингенту майбутніх магістрів і аспірантів другою 

Цільовою програмою в бакалавраті передбачена  елітна фахова підготовка 

обдарованих студентів в частині організації семінарів з наукових напрямів роботи 

випускових кафедр. 

У магістратурі, з метою забезпечення неперервної загальноосвітньої 

фундаментальної підготовки майбутніх фахівців (з класичної та прикладної 

математики, фізики, теоретичної механіки), передбачено вивчення та надання 

обґрунтованих пропозицій стосовно включення в навчальні плани технічних і 

транспортних спеціальностей обов’язкових курсів: 

‒ кафедри вищої математики: з додаткових розділів класичної 

математики: алгебри, математичного аналізу, теорії ймовірностей та математичної 

статистики (для всіх технічних спеціальностей); 

‒ кафедри прикладної математики: «Методи планування та обробки 

результатів експерименту», «Крайові задачі математичної фізики та методи їх 

розв’язання» (для всіх технічних спеціальностей); 
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‒ кафедри теоретичної механіки: «Основи моделювання теплових, 

конвективних, дифузійних процесів»; «Введення в наномеханіку газів, рідин і 

твердих тіл» (для всіх технічних спеціальностей); «Чисельні методи і пакети в 

механіці суцільних середовищ»; «Математичне моделювання процесів згорання у 

ДВЗ» (для спеціальностей автомобільного і механічного факультетів); «Теорія 

процесів фільтрації в дорожньо-будівельних спорудах»; «Математичне 

моделювання гідротехнічних споруд» (для спеціальностей дорожньо-

будівельного факультету), а також: 

‒ профільних спецкурсів кафедри фізики: «Нестаціонарні термодинамічні 

процеси», «Фізичні основи електромагнітних технологій в автомобілебудуванні» 

(для технічних спеціальностей) [16, с. 8.9 ]. 

Загальна базова підготовка магістрів також включає забезпечення 

планування навчального аудиторного навантаження на дисципліну «Методологія 

фізико-хімічних наукових досліджень в екології» для спеціальності «Екологія та 

охорона навколишнього середовища» (в цілях поглиблення знань студентів з 

методики наукового експерименту). Для отримання майбутніми фахівцями знань 

із сучасних методів розробки нової техніки другою Цільовою програмою 

передбачено вивчення і надання обґрунтованих пропозицій стосовно включення в 

навчальні плани технічних спеціальностей курсу з інженерно-комп’ютерної 

графіки  «Сучасні методи геометричного та комп’ютерного моделювання в 

інженерній практиці». 

Заходи загальної фахової підготовки магістрів запланували кафедри 

метрології та безпеки життєдіяльності і транспортних технологій. Перша з 

вказаних кафедр, з метою забезпечення підвищення фундаментального рівня 

викладання дисциплін «Нейронні мережі в інтелектуальних інформаційно-

вимірювальних системах», «Інтелектуальні засоби вимірювальної техніки», 

«Методи системи контролю та управління якістю» передбачила введення у 

вказані курси додаткових матеріалів з основ теорії метричних просторів, методів 

параметричного оцінювання, а також використання алгоритмів підвищення 

вирогідності контролю. Кафедра транспортних технологій, для підвищення 
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фундаментального рівня дипломного проектування, запропонувала впровадження 

методів еволюційно-ймовірнісного моделювання, теорії планування 

експерименту, методів кореляційного і регресійного аналізу. 

У післявузівській підготовці аспірантів другою Цільовою програмою 

передбачено забезпечення поглибленого вивчення окремих розділів 

фундаментальних дисциплін, що є необхідними в роботі над темами 

кандидатських дисертацій (за вибором для конкретних спеціальностей 

підготовки). 

 Хід виконання  другої Цільової  програми та його поточні проблеми 

регулярно обговорювалися на засіданнях Ректорату та Вченої ради ХНАДУ.  

30 січня 2012 року здобувачкою на засіданні Ректорату університету було 

зроблено доповідь, основні положення якої було опубліковано в статтях [25, 45]. 

У доповіді було наголошено, що педагогічною громадськістю пострадянських 

країн приділяється велика увага проблемі поглиблення фундаментальної 

підготовки фахівців технічних спеціальностей університетів. У той же час, 

обговорення пропозицій щодо розв’язання задач, які породжує вказана проблема, 

на міжнародних наукових конференціях з напряму професійної освіти (зокрема, 

[26]), а також в процесі виконання Цільової програми удосконалення фізико-

математичної підготовки в університеті та її узагальнення – Цільової програми 

удосконалення фундаментальної підготовки в університеті на період до 2013 року 

свідчать, що поряд з глибоким розумінням необхідності термінового 

впровадження заходів з підвищення рівня фундаментальних знань студентів 

технічних спеціальностей університетів, існують також інші точки зору. З цих 

точок зору береться під сумнів можливість впровадження вказаних заходів 

сьогодні, коли контингент студентів, у своїй більшості, недостатньо володіє 

навіть шкільними азами фундаментальних знань. 

У доповіді було наголошено, що удосконалення фундаментальної 

підготовки є стратегічною проблемою, вирішення якої, в першу чергу, передбачає 

відновлення необхідного для сучасних фахівців і втраченого за останні 

десятиріччя рівня знань та здатностей з фундаментальних дисциплін. Здійснити 
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це відновлення відродженням старої системи освіти (що за ступенем 

фундаментальності була прикладом для кращих світових університетів) сьогодні 

не дозволяють соціальні зміни, які трапилися в суспільстві – впровадження 

ринкової системи економіки, перехід на багатоступеневу систему освіти, зміна 

статусу суспільства, яке стало інформаційним. Отже, удосконалення 

фундаментальної підготовки в сучасній технічній освіті необхідно здійснювати в 

зазначених нових умовах. Першочерговою задачею вважаємо поглиблення знань 

студентів технічних ВНЗ із шкільного курсу елементарної математики.  

Здобувачкою було підкреслено, що поглиблення фундаментальної підготовки в 

сучасному технічному ВНЗ,  в першу чергу, означає відновлення того стилю 

викладання фундаментальних дисциплін, що має в своїй основі принцип 

обґрунтованості.  Продовження цього процесу полягає у фундаменталізації 

спеціальної підготовки майбутніх фахівців на профільних кафедрах ВНЗ. 

Кінцевою метою є випуск компетентних, креативних фахівців нового покоління, 

здатних до інновацій.  

Наприкінці 2011/2012 навчального року завідувачі кафедрами 

фундаментальної підготовки, а також завідувачі випусковими кафедрами ХНАДУ 

підготували докладні звіти з виконання Цільової програми удосконалення 

фундаментальної підготовки в університеті за поточний навчальний рік, а також 

визначили конкретні заходи для виконання у наступному, 2012/2013 навчальному 

році. За результатами аналізу наданих звітів, а також власних наукових 

досліджень, здобувачкою (координатором програми) було визначено підсумки 

виконання Цільової програми удосконалення фундаментальної підготовки в 

університеті в 2011/2012 навчальному році та сформульовано задачі на 2012/2013 

навчальний рік. З відповідною доповіддю здобувачка виступила на засіданні 

Ректорату ХНАДУ. 

Здобувачкою було наголошено, що в основу Цільової програми 

удосконалення фундаментальної підготовки в університеті покладено принцип 

неперервності, що здійснюється в двох напрямах: 
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‒ силами загальноосвітніх фундаментальних кафедр від довузівської 

підготовки до аспірантури; 

‒ силами випускових кафедр, що застосовують набуті загальноосвітні 

знання та зміцнюють фундаментальні основи профільних дисциплін в межах 

кожного вузівського освітньо-кваліфікаційного рівня та аспірантури. 

У зв’язку з тим, що в останні роки різко знизився рівень шкільної 

підготовки студентів і, як наслідок, не цілком сприятливими стали передумови 

для якісної вузівської освіти, Цільовій програмі відведено, в першу чергу, роль 

відновлення необхідного загального рівня фундаментальної освіти. 

Передбачається, що відновлення здійснюється в рамках загальної базової та 

наступної загальної фахової підготовки студентів. 

Одночасно значний акцент зроблено на елітній підготовці як базового, так і 

фахового характеру. Адже на підготовку інтелектуальної еліти в сучасних 

системах освіти європейських країн сьогодні покладається місія забезпечення 

якості освіти. 

В контексті загальної та елітної підготовки студентів було проаналізовано 

результати виконання Цільової програми в поточному навчальному році, надані 

директором Центра професійно-технічної та доуніверситетської підготовки 

(ЦПТДП), завідувачами загальноосвітніх фундаментальних кафедр та 

завідувачами випускових кафедр. 

У 2011/2012 навчальному році ЦПТДП активно проводилися організаційні 

заходи з агітації до вступу в ХНАДУ, в результаті яких значно збільшилася 

чисельність слухачів підготовчих курсів та підготовчого відділення, у порівнянні 

з минулим навчальним роком. 

В рамках елітної довузівської підготовки у звітньому році кафедрою вищої 

математики на базі ХНАДУ було організовано щотижневі безкоштовні курси з 

поглибленого вивчення елементарної математики для учнів шкіл м. Харкова. 

Організації курсів передувала реклама, проведена з дозволу голови Міського 

департаменту освіти, що мала великий громадський резонанс. Педагогічний 

досвід кафедри вищої математики, а також  кафедр прикладної математики та 
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хімії, які організували гуртки з поглибленого вивчення предметів у окремих 

школах м. Харкова, рекомендовано для врахування при організації курсів і 

гуртків з елітної підготовки школярів з інших фундаментальних дисциплін. 

У доповіді здобувачки було зауважено, що проблемою залишається низький 

рівень фундаментальної підготовки іноземних студентів ближнього зарубіжжя, 

які поступили на перший курс університету. Кафедрою природничих та 

гуманітарних дисциплін для цих студентів розроблено програми курсів 

математики, фізики і хімії для додаткової допрофільної підготовки. 

Представляється, що успіх цього заходу безпосередньо залежить від ступеню 

узгодженості змістової та організаційної частин підготовки з відповідними 

фундаментальними кафедрами, які навчають іноземних студентів на першому і 

другому курсах університету. 

В рамках загальної базової підготовки у звітньому навчальному році 

фундаментальні кафедри просунулися в частині включення в навчальні плани 

спеціальностей нових дисциплін і курсів. Так, кафедрою прикладної математики 

студентам спеціальності «Автомобільний транспорт» в магістратурі викладався 

спецкурс «Методи планування і обробки результатів експерименту», студентам 

спеціальності «Колісні та гусеничні транспортні засоби» викладався спеціальний 

курс «Математичне моделювання і методи оптимізації». В навчальні плани 

підготовки магістрів транспортних спеціальностей кафедрою прикладної 

математики введено курс «Імітаційне моделювання». 

На механічному факультеті для магістрів і спеціалістів кафедрою 

інженерно-комп’ютерної графіки введено курс «Основи ергономіки та дизайну 

будівельно-дорожніх машин», в якому, зокрема, поглиблено вивчаються методи 

геометричного моделювання кривих і поверхонь та їх реалізація в пакетах 

комп’ютерного проектування. 

Кафедрою хімії, за узгодженням з кафедрою екології, в цілях поглиблення 

знань студентів з методики наукового експерименту забезпечено планування в 

магістратурі навчального аудиторного навантаження з дисципліни «Методологія 

фізико-хімічних досліджень». 
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Кафедрою фізики зроблено вважливий крок щодо включення в навчальні 

плани технічних спеціальностей спеціальних курсів з актуальних фізико-

технічних проблем, а саме: підготовлено електронні версії відповідних конспектів 

лекцій («Фізичні основи роботи напівпровідникових приладів», «Спеціальний 

курс фізики напівпровідників» та інші). Матеріал лекцій призначено, в першу 

чергу, студентам старших курсів і магістрантам автомобільного факультету і 

факультету мехатроніки транспортних засобів. 

Кафедри фундаментальної підготовки застосовують інноваційні технології 

навчання. У частини розробки електронних пакетів тестових завдань для 

перевірки якості навчання лідирує кафедра хімії. Кафедра фізики відкрила другий, 

за рахунком, лабораторний клас з комп’ютерного моделювання фізичних законів і 

явищ. 

Здобувачкою, яка є завідувачем кафедри вищої математики, досліджується 

інноваційна методологія неперервної багатоступеневої математичної підготовки в 

умовах її фундаменталізації. Одним з важливих механізмів реалізації неперервної 

базової математичної підготовки на всіх освітніх рівнях, а також у сполуці 

загальної базової та загальної фахової математичних підготовок дослідниця 

вважає включення в класичні математичні курси елементів професійного змісту 

[20; 47].  У цьому напрямі доцільно підкреслити плідне співробітництво 

колективів кафедр вищої математики і транспортних технологій. 

Співробітництво зазначених кафедр є невипадковим. Серед випускових 

кафедр ХНАДУ кафедра транспортних технологій виділяється продуманою та 

систематичною роботою із спеціальної фундаментальної підготовки. Звіт 

завідувача кафедрою включає заходи з коригування п’яти навчальних програм 

дисциплін спеціальної фундаментальної підготовки, з метою адаптації сучасних 

математичних методів до розв’язання задач організації перевезень і управління на 

автомобільному транспорті. Розділи з математичного моделювання включено в 

лекційні курси дисциплін Державної атестації. Математичне та імітаційне 

моделювання використовуються в курсовому проектування. Розроблено новітні 

методики проведення практичних занять із спеціальних дисциплін, що включають 
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інноваційні дослідження стосовно запитів на транспортні послуги з 

використанням методів теорії ймовірностей, математичної статистики, 

дослідження операцій. 

У напрямі фундаменталізації спеціальної підготовки заслуговує схвалення 

також робота інших випускових кафедр: метрології та безпеки життєдіяльності, 

будівельних і дорожніх машин, експлуатації та сервісу автомобілів, мостів, 

конструкцій та будівельної механіки, технології будівельно-дорожніх матеріалів. 

Завідувач кафедри мехатроніки автотранспортних засобів у наступному 

навчальному році запланував важливий захід – організацію на кафедрі 

міжпрофільної методичної комісії із залученням провідних лекторів кафедр 

фундаментальної підготовки в цілях підвищення рівня координації навчальних 

програм фундаментальних і спеціальних дисциплін, а також неперервного 

моніторингу поглибленої фундаментальної підготовки обох видів. 

Кафедри загальноосвітньої фундаментальної підготовки та спеціальні 

кафедри в 2011/2012 навчальному році активно працювали з елітної підготовки 

студентів: функціонували гуртки і семінари поглибленого вивчення дисциплін, 

здійснювалися публікації статей студентів, збільшилася не тільки участь, але й 

досягнення студентів у конкурсах наукових робіт та олімпіадах. 

У цілому, представлені кафедрами і факультетами звіти щодо виконання 

Цільової програми удосконалення фундаментальної підготовки в університеті 

свідчать, що робота, виконана в рамках Цільової програми в 2011/2012 

навчальному році більшістю підрозділами була продуманою, системною і досить 

інтенсивною. Узагальнення заходів, запланованих кафедрами до виконання у 

2012/2013 навчальному році дозволило зробити наступні рекомендації: 

1. Узгодити змістову і організаційну частини довузівської підготовки 

іноземних студентів першого курсу з математики, фізики, хімії з відповідними 

кафедрами фундаментального профілю. 

2. Активізувати роботу фундаментальних кафедр в частині введення в 

курси загальноосвітніх дисциплін елементів професійного змісту. 
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3. Вивчити та використати в роботі досвід кафедри транспортних 

технологій з поглиблення змісту лекційних курсів та розробки інноваційних 

методик практичних занять на основі включення додаткових розділів 

фундаментальних дисциплін. 

4. Вивчити та використати в роботі досвід кафедри мехатроніки 

автотранспортних засобів у частині створення міжкафедральних профільних 

методичних комісій для координації заходів з удосконалення фундаментальної 

підготовки, що здійснюється загальноосвітніми  і випусковими кафедрами. 

В період з 2009 по 2013 роки заходи першої та другої Цільових програм 

було виконано в повному обсязі. Необхідність координації заходів з 

удосконалення фундаментальної підготовки загальноосвітніх і випускових кафедр 

обумовила подальші наукові дослідження здобувачки стосовно удосконалення 

фундаментальної підготовки в контексті вирішення проблеми фундаменталізації 

професійної підготовки майбутніх фахівців технічного профілю у ВНЗ. З 

теоретичної точки зору ця проблема є достатньо складною. Отже, нами був 

вибраний шлях послідовного виконання практико-орієнтованих досліджень із 

зазначеної проблеми, які включають створення та обґрунтування певної 

концепції, розробку та виконання програми впровадження відповідних заходів у 

навчальний процес, а також подальшу модифікацію створеної концепції за 

результатами її апробації. 

Обидві Цільові програми з’явилися першими кроками у виконанні 

зазначених практико-орієнтованих досліджень. Зміст цих програм відображає 

ранню точку зору на вирішення проблеми фундаменталізації, а саме: спочатку 

лише збільшення частки та вдосконалення викладу фізико-математичних 

дисциплін загальноосвітніми фундаментальними кафедрами, а надалі – 

передбачення поглибленої фундаментальної підготовки випусковими кафедрами.  

Дослідження здобувачкою шляхів знаходження оптимального співвідношення 

фундаментальної та профільної частин у підготовці фахівців привели до ідеї 

здійснення фундаменталізації професійної технічної підготовки в університеті за 

ініціативою та під керівництвом випускових кафедр. 
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5.4. Розробка та експериментальне впровадження Комплексної  

програми фундаменталізації професійної технічної підготовки в університеті 

 

17 квітня 2013 року на засіданні Методичної ради ХНАДУ здобувачкою 

було зроблено доповідь з питання «Стан та завдання щодо фундаменталізації 

спеціальної підготовки фахівців за рівнями: бакалавр, спеціаліст, магістр». У 

доповіді було представлено обґрунтування необхідності проведення 

експерименту з фундаменталізації професійної технічної підготовки (ФПТП) в 

ХНАДУ. Стосовно  ФПТП  було визначено  актуальність, задачі у профільній  та 

загальноосвітній підготовці, а також результати, що очікуються.  

Здобувачкою було наголошено, що актуальність ФПТП  у сучасних умовах 

швидкої зміни технологій, а також в умовах інформаційного суспільства і 

ринкової економіки обумовлено наступними обставинами: 

‒ необхідністю самоосвіти фахівців протягом трудової діяльності для 

розширення професійних можливостей в рамках основної професії, а також для 

можливості зміни професії; 

‒ необхідністю вирішення протиріччя між обсягом інформації, що стрімко 

збільшується, і обмеженими можливостями її засвоєння; 

‒ необхідністю здійснення професійної підготовки в нових умовах 

багаторівневої освіти. 

Задачею ФПТП є інтеграція фундаментальної підготовки, що 

забезпечується загальноосвітніми фундаментальними кафедрами і профільними  

(спеціальними) кафедрами під керівництвом спеціальних кафедр. 

У профільній підготовці задачами ФПТП на кожному освітньо-

кваліфікаційному рівні (бакалавр, магістр) є: 

‒ структурування дисциплін навчального плану з метою виділення 

частини дисциплін, що складають фундаментальну основу підготовки за 

спеціальністю (професійне ядро дисциплін); 

‒ у виокремленому професійному ядрі здійснення переогляду навчальних 

програм з метою посилення фундаментальних основ дисциплін; 
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‒ формування додаткових вимог до викладання дисциплін 

фундаментальних кафедр у частині визначення ключових розділів 

фундаментальних курсів для професійного ядра підготовки за спеціальністю; 

‒ включення (за необхідністю) в дисципліни професійного ядра 

підготовки додаткових матеріалів фундаментальних курсів з відповідною 

фаховою спрямованістю для викладання спеціальними кафедрами; 

‒ включення в професійне ядро нових курсів, з метою формування 

здатностей щодо володіння сучасними інформаційними та інноваційними 

технологіями; 

‒ включення в професійне ядро нових курсів із сучасних підходів до 

неперервної економічної освіти. 

У загальноосвітній підготовці задачами ФПТП на кожному освітньо-

кваліфікаційному рівні (бакалавр, магістр) є: 

‒ забезпечення повноти і власної логіки викладання фундаментальних 

дисциплін; збереження збільшеного обсягу аудиторного навантаження по 

класичних математичних курсах; 

‒ виконання вимог спеціальних кафедр щодо викладання ключових 

розділів фундаментальних курсів для професійного ядра підготовки за 

спеціальністю; 

‒ забезпечення сумісної неперервної фундаментальної підготовки зі 

спеціальними кафедрами шляхом введення в ключові розділи фундаментальних 

дисциплін задач практичного змісту з елементами професійної спрямованості. 

Було підкреслено, що результати упровадження ФПТП у навчальний процес 

має стати створення технологій підготовки фахівців технічного профілю нового 

типу – носіїв основоположних, стабільних знань, здатних до адаптації, змін, 

творчості та інновацій у майбутній професійній діяльності в умовах ринкової 

економіки. Підготовка технічних фахівців нового типу буде сприяти підвищенню 

рейтингу ХНАДУ в освітньому просторі. 

Заслухавши та обговоривши доповідь здобувачки, Методична рада ХНАДУ 

відмітила, що в сучасних умовах швидкої зміни технологій, а також в умовах 
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інформаційного суспільства і ринкової економіки, у цілях забезпечення 

необхідного рівня якості технічної освіти пропонується послідовна і системна 

модернізація спеціальної підготовки фахівців на основі фундаменталізації її 

змісту. Методична рада університету рекомендувала: 

1. З метою формування професійного ядра дисциплін у спеціальній 

підготовці фахівців технічних і транспортних спеціальностей здійснити 

відповідне структурування навчальних планів. 

2. Вивчити доцільність включення в курси професійного ядра підготовки 

за спеціальностями необхідних розділів фундаментальних дисциплін.  

3. Надати пропозиції щодо включення в професійне фундаментальне ядро 

підготовки нових курсів з інформаційних та інноваційних технологій, а також 

сучасних підходів до неперервної гуманітарної освіти. 

4. З метою виконання вимог спеціальних кафедр щодо викладання 

ключових розділів фундаментальних курсів для професійного ядра  підготовки, 

зробити переогляд навчальних програм курсів фундаментальних дисциплін.  

5. Розробити проект Комплексної програми фундаменталізації професійної 

технічної підготовки в ХНАДУ на період до 2020 року.  

Координатором нової Комплексної програми було призначено здобувачку. 

25 червня 2013 року набув чинності Указ Президента України «Про 

Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року»           

(№ 344/2013) [11]. У цьому документі одним з головних стратегічних напрямів 

розвитку освіти України названо модернізацію структури, змісту та організації 

освіти на засадах компетентнісного підходу ( п. 1.1). 

Визнання компетентнісного підходу найважливішим стратегічним 

напрямом розвитку національної освіти обумовило подальші розвідки здобувачки 

стосовно сутності компетентнісного підходу у вищій технічній освіті, а також 

дослідження фундаменталізації професійної технічної підготовки майбутніх 

фахівців у ВНЗ в контексті компетентнісного підходу, зокрема, фундаменталізації 

математичної підготовки майбутніх фахівців технічного профілю у ВНЗ. 
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З 1-го вересня 2013 року у складі Методичної ради ХНАДУ розпочала 

функціонувати секція «Фундаментальна та інтегрована освіта ННВК», головою 

якої було призначено здобувачку. Основну задачу діяльності секції було 

сформульовано як теоретичне обґрунтування та керування впровадженням у 

навчальний процес університету заходів фундаменталізації професійної технічної 

підготовки майбутніх фахівців в умовах компетентнісної парадигми освіти. 

Головою секції було названо найважливіші функції секцій: 

‒ визначення фундаменталізації професійної технічної підготовки як 

інтегрованого процесу генералізацій знань, що здійснюється за ініціативою і 

керівництвом профільних кафедр; 

‒ з’ясування та обґрунтування сутності фундаменталізації професійної 

підготовки майбутніх фахівців в умовах компетентнісного підходу в освіті; 

‒ розробка проекту 1-го етапу Комплексної програми фундаменталізації 

професійної технічної підготовки в університеті; 

‒ керівництво експериментом з реалізації заходів 1-го етапу Комплексної 

програми; 

‒ узагальнення результатів експерименту щодо виявлення перспективних 

напрямів наукових досліджень за фахом, інваріантної та варіативної складових 

фахової підготовки; 

‒ аналіз складених структурно-логічних схем неперервної професійної 

технічної підготовки за фахом; 

‒ аналіз пропозицій профільних кафедр щодо впровадження у викладання 

фундаментальних дисциплін інноваційних методик креативної підготовки; 

‒ керівництво розробкою сучасної концепції неперервної гуманітарної 

освіти. 

На засіданні Ректорату ХНАДУ 21 жовтня 2013 року було заслухано 

доповідь здобувачки «Про нову Програму підвищення якості підготовки фахівців 

автомобільно-дорожньої галузі в рамках компетентнісної моделі освіти». У 

доповіді було нагадано, що у зв’язку із завершенням виконання Цільової 

програми удосконалення фундаментальної підготовки в університеті на період до 
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2013 року, на засіданні Методичної ради ХНАДУ в квітні 2013 року 

обговорювалися напрями подальшої діяльності педагогічного колективу ХНАДУ 

з вирішення зазначеної проблеми. Здобувачкою було запропоновано та 

обґрунтовано ідею проведення в університеті експерименту щодо 

фундаменталізації професійної технічної підготовки. Ідея виникла на основі більш 

глибокого і системного підходу до удосконалення фундаментальних основ 

технічної освіти. Стержень ідеї полягає в тому, що ініціативну роль та 

керівництво ФПТП відіграють випускові кафедри. При цьому ФПТП являє собою 

інтегровану фундаментальну підготовку, що здійснюється кафедрами 

загальноосвітніх, загальнотехнічних і спеціальних дисциплін. 

Ключова задача ФПТП, що полягає в структуруванні дисциплін 

навчального плану з метою виокремлення їх фундаментального професійного 

ядра, знайшла відображення в Плані заходів ХНАДУ з реалізації завдань на 

2013/2014 навчальний рік у наступному формулюванні: «Завідувачам 

випусковими кафедрами розробити пропозиції та подати у відповідні науково-

методичні комісії МОН, з метою удосконалення змісту освіти та зменшення 

кількості навчальних дисциплін за рахунок їх об’єднання».  Здобувачкою було 

підкреслено, що мається на увазі не механічне об’єднання, а саме виокремлення 

професійного ядра дисциплін, які складають основу профільної підготовки за 

своїм найвищим ступенем значущості. 

Уся виконана рані робота та нові пропозиції стосовно підвищення якості 

професійної технічної підготовки фахівців галузі повністю відповідають 

Національній стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021р., в який 

підкреслено: «Сучасний ринок праці вимагає від випускника не лише глибоких 

теоретичних знань, а здатностей їх самостійного застосування в нестандартних, 

постійно змінюваних ситуаціях, переходу від суспільства знань до суспільства 

життєво компетентних громадян» [11]. Отже, новою Програмою підвищення 

якості підготовки фахівців автомобільно-дорожньої галузі в рамках 

компетентнісної моделі освіти має бути Комплексна програма фундаменталізації 
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професійної технічної підготовки в університеті, сутність заходів якої необхідно 

теоретично обґрунтувати.  

На думку здобувачки, в Комплексну програму треба включити основні 

заходи другої Цільової програми, що містять конкретні показники необхідного 

наукового рівня базової та елітної підготовки студентів, рівня інноваційної освіти 

тощо. Представляється доцільним структурування Комплексної програми по 

освітніх рівнях підготовки: від довузівського до аспірантури. В Комплексній 

програмі з необхідністю мають знайти відображення сформульовані рані задачі 

ФПТП. 

Здобувачкою було наголошено кілька принципових положень, які, на її 

думку, слід обов’язково врахувати при створенні Комплексної програми 

фундаменталізації професійної технічної підготовки. 

1. Заходи довузівської освіти мають бути спрямованими на вирішення 

сформульованої в Національній стратегії задачі: розроблення цілісної системи 

пошуку та відбору на навчання талановитої молоді. Отже, необхідно скласти 

передумови прийому в університет підготовлених абітурієнтів. У цьому напрямі 

важливим є також продовження в рамках університетського навчання базової та 

елітної підготовки з шкільних курсів математики, фізики, хімії. 

2. У вузівській освіті випусковими кафедрами мають бути розроблені 

інтегровані навчальні плани неперервної підготовки по освітніх рівнях бакалавр-

магістр. Навчальні програми низки спеціальних курсів повинні бути «скрізними». 

При цьому основний практично значущий матеріал має вивчатися в бакалавраті. 

Завершення цього вивчення більш складними та корисними для наукових 

досліджень матеріалами доцільно здійснювати в магістратурі. 

3. Слід врахувати досвід практичної реалізації заходів Цільової програми 

удосконалення фундаментальної підготовки в університеті. Зокрема, вона 

включала додаткову базову підготовку в магістратурі з класичних та прикладних 

математичних курсів. Проте, в силу короткого терміну навчання в магістратурі, 

така підготовка можлива лише в невеликих обсягах. На нашу думку, після 1-го 

курсу доцільно формувати в потоках групи найбільш успішних студентів 
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(кандидатів у магістратуру), в яких вже на рівні бакалаврату розпочинати 

додаткову математичну підготовку. Зміст цієї підготовки може бути 

відпрацьованим у форматі факультативних занять, а надалі включеним у 

навчальні плани. 

4. На кожному освітньому рівні (бакалавра і магістра) доцільно включити  

в професійне ядро підготовки перспективних фундаментальних і 

загальнотехнічних розділів з відповідною професійною спрямованістю для 

викладу фахівцями випускових кафедр. 

5. Випусковим кафедрам слід передбачити включення в професійне ядро 

дисциплін нових курсів, спрямованих на опанування сучасних інформаційних та 

інноваційних технологій, а також виклад сучасних підходів до неперервної 

економічної освіти й посилену мовну підготовку. 

6. У загальноосвітній та загальнотехнічній підготовці однією з 

першочергових задач вважається забезпечення неперервної (спадкоємної) 

підготовки із профільними кафедрами шляхом введення в ключові розділи 

дисциплін прикладних та професійно-орієнтованих задач. 

Розробка і виконання Комплексної програми фундаменталізації професійної 

технічної підготовки в університеті має забезпечити вирішення проблем, 

поставлених у Національній стратегії розвитку освіти в Україні і, отже, буде 

сприяти підготовці фахівців автомобільно-дорожньої галузі нового типу.  

У листопаді 2013 року на засіданні секції Методичної ради ХНАДУ 

«Фундаменталізація та інтегрована освіта ННВК» було обговорено концепцію 

Комплексної програми фундаменталізації професійної технічної підготовки в 

університеті на період до 2021 року, представлену здобувачкою (головою секції). 

В основу зазначеної концепції було покладено наступні положення: 

‒ освіта в сучасному технічному ВНЗ, в умовах інтеграції навчального і 

наукового процесів у єдиний науково-освітній процес, має забезпечувати 

комплексну підготовку особистості до професійної діяльності, а також до 

можливих змін у її сфері; 
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‒ оновлення цілей і змісту освіти на основі компетентнісного підходу та 

особистісної орієнтації передбачає реалізацію ідеї всебічної підготовки й 

виховання індивіду не тільки у якості професіонала, але як члена колективу і 

соціуму, здатного самостійно приймати рішення і нести відповідальність за їх 

наслідки. 

ФПТП здобувачкою було визначено як інтегрований процес генералізації 

знань, що ініціюється профільною підготовкою на базі стержневих (поточних і 

перспективних) наукових ідей даної галузі та особистісно-орієнтованої стратегії 

навчання з метою випуску фахівців нового типу, здатних до адаптації, творчості 

та інновацій.  

Рішенням засідання секції було ухвалено в 2013/2014 навчальному році 

зосередити зусилля на розробці проекту Комплексної програми фундаменталізації 

професійної технічної підготовки в університеті на період до 2021 року, його 

теоретичному обґрунтуванні та здійснені окремих практичних заходів щодо 

апробації проекту. У виданих здобувачкою наприкінці 2013 – початку 2014 року 

статтях [21; 29; 41] було представлено ФПТП як основу методології 

компетентнісного підходу в сучасній інженерній освіті, визначено загальні 

вимоги до змісту професійно-математичної підготовки в технічному університеті 

в умовах компетентнісної освітньої моделі та проаналізовано основні дидактичні 

принципи креативної математичної підготовки в сучасному технічному 

університеті. Концепції та змісту професійно-математичної підготовки майбутніх 

фахівців технічного профілю на засадах компетентнісного підходу присвячено 

також доповідь здобувачки на Міжнародній науково-практичній конференції в 

листопаді 2013 р. [31]. 

Кафедрою вищої математики ХНАДУ, яку очолює здобувачка, було 

організовано та проведено 27-28 листопада 2014 року Міжнародну науково-

методичну конференцію «Проблеми модернізації змісту і організації освіти на 

засадах компетентнісного підходу», в якій взяли участь 153 представники з 9-ти 

країн світу, у тому числі – Австралії, Білорусі, Казахстану, Польщі, США, 

Франції, Південної Кореї, України. Учасники конференції представляли 14 міст 
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України (кількість ВНЗ – 30). До складу організаційного комітету конференції 

увійшли: 

‒ Туренко Анатолій Миколайович, ректор ХНАДУ, доктор технічних 

наук, професор (Голова оргкомітету); 

‒ Гладкий Іван Павлович – перший проректор ХНАДУ, професор 

(заступник Голови оргкомітету); 

‒ Тохтар Георгій Іванович – проректор з навчально-педагогічної роботи та 

міжнародних зв’язків , професор (заступник Голови оргкомітету); 

‒ Євдокимов Віктор Іванович – перший проректор Харківського 

національного університету ім. Г. С. Сковороди, доктор педагогічних наук, 

професор, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, 

заслужений працівник народної освіти України; 

‒ Лазарев Микола Іванович – заступник ректора Української інженерно-

педагогічної академії з наукової роботи , доктор педагогічних наук, професор (м. 

Харків); 

‒ Богомолов Віктор Олександрович – проректор з наукової роботи 

ХНАДУ, доктор технічних наук, професор; 

‒ Іонова Олена Миколаївна – завідувач кафедри природничо-наукових 

дисциплін Харківського національного педагогічного університету ім.  

Г. С. Сковороди, доктор педагогічних наук, професор; 

‒ Драч Ірина Іванівна, заступник директора менеджменту та психології 

Державного вищого навчального закладу «Університет менеджменту освіти 

Національної академії педагогічних наук України», доктор педагогічних наук, 

професор (м. Київ); 

‒ Лісяний Віктор Федорович – директор Першої математичної школи, 

доктор філософії (м. Бостон, Массачусетс, США) та інші уповноважені особи. 

Здобувачкою, як членом організаційного комітету конференції, було 

зроблено доповідь на Пленарному засіданні «Компетентнісний підхід: сутність і 

перспективи забезпечення якості освіти» [60]. У доповіді було враховано 

результати опублікованої наприкінці 2014 року статті [22]. Здобувачкою було 
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наголошено, що 5-річний досвід виконання заходів двох Цільових програм 

підтвердив отримання результатів, що очікувалися. Проте, в Цільових програмах 

методологію компетентнісного підходу у вищій технічній освіті ще в повному 

обсязі не було враховано. Головними обставинами, які ініціювали наші подальші 

дослідження в області професійної освіти в частині модифікації концепції 

фундаменталізації та створення нової Комплексної програми фундаменталізації 

професійної технічної підготовки в університеті на період до 2021 року (на 

засадах компетентнісного підходу) є: 

‒ фундаменталізація професійної технічної підготовки майбутніх 

фахівців, що складає основу методології компетентнісного підходу у вищій 

технічній освіті, передбачає виокремлення у змісті освіти, стержневих, 

генералізованих, перспективних у науковому відношенні ідей, на яких базуються 

знання певної галузі; 

‒ компетентнісний підхід передбачає включення у фундаментальну 

підготовку майбутніх фахівців технічного профілю ВНЗ заходів з удосконалення 

гуманітарної освіти. 

Здобувачкою було висловлено думку, що у профільній підготовці майбутніх 

фахівців, яка ініціює професійну технічну підготовку, першочерговою задачею є 

аналіз сучасних проблем галузі з метою визначення перспективних напрямів 

наукових досліджень. Якість цього аналізу та вірогідність висновків 

безпосередньо залежить від кваліфікації та колозору провідних фахівців 

випускових кафедр. За результатами проведеного аналізу слід здійснити 

виокремлення сукупності основоположних, узагальнених курсів, що складають 

основу поточних і перспективних профільних знань, тих, що зберігають 

найважливіший рівень значущості в структурі підготовки фахівців даної галузі. 

Ця інваріантна складова профільної підготовки являє собою професійне ядро 

дисциплін (п. 1.3). 

Професійне ядро дисциплін має бути доповненим іншими профільними 

курсами з меншим періодом оновлення  та менш високим рівнем значущості, у 
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порівнянні з дисциплінами професійного ядра. Ця сукупність додаткових 

профільних дисциплін формує варіативну складову профільної підготовки. 

Було наголошено, що на основі аналізу сучасних і перспективних проблем 

галузі необхідно сформулювати вимоги відносно посилення фундаментальних 

основ професійного ядра, систематизувати ці вимоги та віднести до відповідної 

компоненти професійної підготовки. 

Нові вимоги до якості професійної технічної підготовки у сучасному ВНЗ 

передбачають також орієнтацію дидактичного процесу на формування творчої 

особистості. У формуванні творчого мислення студентів технічного університету 

ключову роль виконують фундаментальні дисципліни і, перш за все, математика. 

В умовах компетентнісної освітньої моделі загальною тенденцією сучасної 

технічної освіти є орієнтація методології математичної підготовки на пріоритет її 

розвивальної функції, по відношенню до інформаційної. З цією метою 

здобувачкою запропоновано перенесення акцентів у викладанні математичних 

дисциплін з технічної частини на змістову, що передбачає доведення спадкоємних 

тверджень, роз’яснення застосовності методів, що досліджуються. Вибраний 

рівень строгості у викладі математичних дисциплін має забезпечити не тільки 

якісну математичну підготовку, але й сформувати логічну культуру майбутніх 

фахівців. Було висловлено впевненість, що впровадження запропонованих заходів 

у навчальний процес університету буде сприяти забезпеченню високого рівня 

якості технічної освіти. 

Результати аналізу підсумків Міжнародної конференції свідчать про 

неоднозначність розуміння сутності компетентнісного підходу та відповідної 

нової парадигми освіти. Ця неоднозначність підтвердила необхідність глибокого 

теоретичного обґрунтування проекту Комплексної програми фундаменталізації 

професійної технічної підготовки в університеті. Основу обґрунтування склали 

наукові праці здобувачки: 

‒ [21; 32; 42], опубліковані в 2014 році; 

‒ [33; 37; 38; 43;46], опубліковані в 2015 році; 

‒ [27; 28; 34; 35; 36; 39; 40; 49], опубліковані в 2016 році. 
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Зокрема, теоретичні основи фундаменталізації багатоступеневої математичної 

підготовки майбутніх фахівців технічного профілю викладено в статтях [27,  

36, 39, 46]. 

,З урахуванням одержаних наукових результатів, наприкінці 2015 року 

здобувачкою було представлено проект 1-го етапу Комплексної програми 

фундаменталізації професійної технічної підготовки в університеті. Проект 

Комплексної програми включає наступні заходи: 

1. Визначення перспективних напрямів наукових досліджень за фахом. 

Результат: перелік напрямів поточних і перспективних наукових досліджень 

випускових кафедр та їх основні характеристики. 

2. Формування інваріантної складової профільної пфдготовки 

(професійного ядра дисциплін поточної і перспективної підготовки). 

Результат: сукупність узагальнених, основоположних курсів, які складають 

основу поточних і перспективних профільних знань. 

3. Формування варіативності складової профільної підготовки. 

Результат: сукупність спеціальних курсів, що доповнюють професійне ядро 

дисциплін (мають менший період оновлення і менший рівень значущості, у 

порівнянні з дисциплінами професійного ядра). 

4. Деталізація змісту інваріантної складової неперервної профільної 

підготовки на освітньо-кваліфікаційних рівнях «бакалавр-магістр». 

Результати: узагальнені програми неперервної профільної підготовки за 

дисциплінами професійного ядра на освітньо-кваліфікаційних рівнях «бакалавр-

магістр». 

5. Деталізація змісту варіативної складової неперервної профільної 

підготовки на освітньо-кваліфікаційних рівнях «бакалавр-магістр». 

Результати: узагальнені програми неперервної профільної підготовки за 

спеціальними курсами, що доповнюють професійне ядро дисциплін. 

6. Складання загальної структурно-логічної схеми неперервної 

професійно-технічної підготовки за фахом на освітньо-кваліфікаційних рівнях 

«бакалавр-магістр». 
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Результати: структурно-логічні схеми неперервної професійної технічної 

підготовці за фахом. 

7. Формування вимог щодо фундаменталізації складових професійної 

технічної підготовки. 

Результати: фрагменти структурно-логічних схем підготовки за фахом, що 

містять додаткові курси (розділи курсів). 

7.1.  Включення в підготовку додаткових курсів (розділів курсів) з 

фундаментальних основ загальноосвітньої і загальнотехнічної складових. 

Результати: вимоги щодо змісту і обсягу додаткових курсів (розділів 

курсів). 

7.2.  Нове акцентування змісту і обсягу дисциплін, які викладаються на рівні 

фундаментальних основ загальноосвітньої та загальнотехнічної складових (у разі 

потреби). 

Результат: нові вимоги щодо змісту і обсягу дисциплін, які викладаються на 

рівні фундаментальних основ загальноосвітньої та загальнотехнічної складових. 

7.3.  Професійна спрямованість дисциплін, що складають фундаментальну 

основу загальноосвітньої та загальнотехнічної складових професійної підготовки. 

Результати: постановки задач професійної спрямованості як доповнення 

курсів, що складають фундаментальну основу загальноосвітньої і 

загальнотехнічної складових професійної підготовки. 

8. Розробка сучасної концепції неперервної гуманітарної освіти. 

Результати: зміна орієнтації вищої технічної  освіти з технократичного 

напряму підготовки майбутніх фахівців на виховання особистостей, які володіють 

філософським світоглядом і законами пізнання навколишнього світу; рідною 

мовою і національною культурою; іноземними мовами и комунікативною 

культурою, в основі якої – здатності до встановлення  психологічних контактів з 

іншими людьми, визнання цінності і неповторності кожної людини, збереження 

життя і розвитку людської цивілізації. 

13 січня 2016 року здобувачкою було зроблено доповідь на засіданні 

Методичної ради ХНАДУ з питання «Звіт про роботу секції фундаментальної та 
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інтегрованої освіти». У доповіді було підкреслено, що в результаті аналізу 

досліджень вітчизняних та зарубіжних вчених з проблем освіти сформувалося 

розуміння, що в умовах стрімких інноваційних змін в техніці та технологіях вища 

технічна освіта має забезпечувати широкопрофільну підготовку майбутніх 

фахівців. Саме така підготовка покликана забезпечити в подальшому соціальну 

захищеність фахівців, готових до перенесення знань і способів діяльності в нові 

технічні та технологічні ситуації.  Широкопрофільна підготовка є актуальною 

також у зв’язку з головними гуманітарними проблемами сучасності. Аде в умовах 

нестійкого рівноважного стану цивілізації відповідальні рішення фахівцям 

належить приймати з врахуванням різних сфер життєдіяльності: техніки, екології, 

економіки, політики, тощо (п. 1.1). Отже нові вимоги до професійної підготовки 

фахівців технічного профілю роблять необхідним пошук шляхів удосконалення 

вищої технічної освіти. 

Більшість дослідників вирішення проблеми модернізації сучасної вищої 

технічної освіти убачає в переході до інноваційної парадигми, найважливішим 

компонентом якої є концепція фундаменталізації. Фундаменталізація являє собою 

процес, що полягає в зміщенні пріоритетів навчання у бік універсальних 

досягнень науки і формування гнучкого творчого мислення. Наукові дослідження 

дисертантки з проблеми модернізації сучасної технічної совіти привели до 

розуміння необхідності впровадження в навчальний процес університету заходів 

ФПТП. З цією метою у вересні 2013 року у склад Методичної ради університету 

було введено секцію фундаменталізації та інтегрованої освіти. 

У період з вересня 2013 року по січень 2016 року роботу секції було 

зосереджено на розробці і теоретичному обґрунтуванні проекту 1-го етапу нової 

Комплексної програми фундаменталізації професійної технічної підготовки в 

університеті. Проект був ухвалений на засіданні секції в грудні 2015 року та 

представляється на розгляд Методичної ради ХНАДУ. 

Заслухавши інформацію здобувачки – голови секції фундаментальної та 

інтегрованої освіти Методична рада ХНАДУ рекомендувала: 
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1. Провести експеримент з реалізації заходів 1-го етапу Комплексної 

програми професійної технічної підготовки в університеті на наступних 

профільних кафедрах: транспортних технологій, автоматизації та комп’ютерно-

інтегрованих технологій, метрології та безпеки життєдіяльності. 

2. В рамках експерименту виявити перспективні напрями наукових 

досліджень за фахом, на основі яких визначити інваріантну складову поточної і 

перспективної профільної підготовки, а також її варіативну складову. 

3. Провести деталізацію змісту інваріантної і варіативної складових неперервної 

профільної підготовки на освітньо-кваліфікаційних рівнях «бакалавр-магістр». 

Розробити відповідні навчальні програми. 

4. Скласти загальну структурно-логічну схему неперервної професійної 

технічної підготовки за фахом. 

5. Підготувати обґрунтовані пропозиції щодо впровадження у викладання 

фундаментальних дисциплін інноваційних методик поглибленої, креативної 

підготовки.  

6. Розробити сучасну концепцію гуманітарної освіти. 

В період з 31.01.2016 року по 31.12. 2017 року, за рекомендаціями 

Методичної ради ХНАДУ, було здійснення впровадження в навчальний процес 

університету заходів 1-го етапу Комплексної програми фундаменталізації 

професійної технічної підготовки.    В  експерименті прийняли участь кафедри 

механічного факультету (будівельно-дорожніх машин, автоматизації та 

комп’ютерно-інтегрованих технологій, метрології та безпеки життєдіяльності), а 

також кафедра транспортних технологій факультету транспортних систем. На 

основі аналізу сучасних   і перспективних   напрямів наукових досліджень 

кафедри сформулювали вимоги до фундаментальних основ змісту професійної 

технічної підготовки. Створені загальні структурно-логічні схеми професійної 

підготовки майбутніх фахівців дозволили систематизувати ці вимоги та віднести 

до відповідної складової підготовки (загальноосвітньої, загальнотехнічної або 

профільної). Кожною з випускових кафедр - учасниць експерименту у профільній 

підготовці майбутніх фахівців сформовано інваріантну складову – професійне 
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ядро дисциплін (Додаток Е, табл. Е.1), здійснено деталізацію змісту інваріантної 

та варіативної частин неперервної профільної підготовки на освітньо-

кваліфікаційних рівнях «бакалавр-магістр». Актом № 07/60 від 13.01.2018 р., 

підписаним деканом механічного факультету ХНАДУ та завідувачами 

випусковими кафедрами факультету засвідчено, що результати експерименту 

підтверджують доцільність упровадження заходів фундаменталізації в навчальний 

процес ХНАДУ, в тому числі – розробку вимог щодо фундаментальних основ 

змісту загальнотехнічної та загальноосвітньої складових професійної технічної 

підготовки. 

Фундаментальні загальноосвітні кафедри підготували обґрунтовані 

пропозиції щодо застосування у викладі відповідальних дисциплін інноваційних 

методик поглибленої, креативної підготовки. Зокрема, кафедрою вищої 

математики впроваджено в навчальний процес трьох циклів вищої освіти 

обґрунтовані дисертанткою методичні підходи до формування креативного 

мислення майбутніх фахівців в умовах фундаменталізації базової математичної 

підготовки ( п. 4.2). 

У подальшому представляється доцільним здійснення детального 

впровадження в практику навчання запропонованого здобувачкою інтегрованого 

процесу фундаменталізації професійної технічної підготовки майбутніх фахівців у 

ВНЗ (зокрема, фундаменталізації їх математичної підготовки) в рамках наступних 

етапів Комплексної програми фундаменталізації. 

 

5.5. Впровадження аспектів фундаменталізації багатоступеневої 

математичної підготовки майбутніх фахівців технічного профілю у ВНЗ 

України 

 

Протягом 2016-2017 років колективами кафедр математики, математики та 

методики навчання математики, вищої математики, вищої і прикладної 

математики, фізико-математичних дисциплін низки університетів України було 

впроваджено в навчальний процес різні аспекти  фундаменталізації 
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багатоступеневої математичної підготовки майбутніх фахівців технічного 

профілю, опубліковані дисертанткою у 2016 році в монографії [40]. Зазначене 

впровадження засвідчено відповідними Актами, затвердженими керівниками 

ВНЗ. 

Колективом кафедри математики Сумського державного педагогічного 

університету імені А. С. Макаренка впроваджено в навчальний процес такі 

результати дисертаційного дослідження (Акт № 150 від 12.01.2018 р.): 

‒ ідеологія багатоступеневої математичної підготовки майбутніх фахівців 

на основі принципу неперервності; 

‒ формування основ когнітивно-креативних та операційно-технологічних 

математичних компетенцій майбутніх бакалаврів за наведеною в дослідженні 

структурою; 

‒ застосування дидактичних принципів фундаменталізації 

багатоступеневої базової математичної підготовки: історичного аналізу, 

проблемності, обґрунтованості як складових основоположного принципу 

науковості. 

Колективом кафедри математики та методики навчання математики 

Бердянського державного педагогічного університету результати дисертаційного 

дослідження  впроваджено в навчальний процес університету  (Акт № 57-21/94 

від 23.01.2018 р.) шляхом: 

‒ реалізації основоположного принципу генералізації знань та його 

структурних компонентів – дидактичних принципів інваріантності й варіативності  

у базовій математичній підготовці майбутніх бакалаврів спеціальностей 015: 

«Професійна освіта (комп’ютерні технології)», 015: «Професійна освіта 

(енергетика)» , перші з яких, по завершенню навчання, можуть працювати в галузі 

професійного навчання, посідати робочі місця техніків-програмістів та обіймати 

інші посади в галузях технологічного та інформаційного сектора, а місцями 

передбачуваного працевлаштування фахівців другої спеціальності є як заклади 

професійної освіти, так підприємства енергетичної промисловості; 
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‒ врахування принципів побудови змісту класичної частини базової 

математичної підготовки майбутніх фахівців зазначених спеціальностей з 

обов’язковим розглядом прикладних і професійно-орієнтованих задач, навчанням 

використання стандартних комп’ютерних програм і систем комп’ютерної 

математики (Maple, Mathcad); 

‒ орієнтації на визначені здобувачкою кластери загальних наукових 

математичних компетенцій та професійно-математичних компетенцій майбутніх 

науково-педагогічних кадрів при підготовці магістрантів спеціальності: 

8.04020101: «Математика» (кваліфікації: Математик. Викладач математики), 

підготовка яких здійснюється для вишів різних профілів, у тому числі – 

технічних. 

В Акті зазначено, що результати проведеної роботи підтверджують 

доцільність подальшого впровадження рекомендацій дисертантки у систему 

технічної вищої освіти. 

Кафедрою вищої математики Харківського національного університету 

будівництва та архітектури здійснено (Акт № 07/62 від 12.01.2018 р.): 

‒ виокремлення стержневої основи класичних і прикладних математичних 

дисциплін базової математичної підготовки стосовно теоретичного та 

операційного технологічних аспектів, як реалізація інтегрованого процесу 

генералізації знань; 

‒ впровадження структурних компонентів основоположного дидактичного 

принципу формування креативного мислення – принципів випереджувального 

навчання, діалектичної єдності принципу навчання на високому рівні трудності та 

принципу доступності, принципу розвитку рефлексивних здатностей майбутніх 

фахівців; 

‒ застосування змісту загальних вимог щодо оцінювання результатів 

багатоступеневої математичної підготовки майбутніх фахівців у межах кожного з 

трьох циклів вищої освіти. 

Кафедрою вищої і прикладної математики Української інженерно-

педагогічної академії (м. Харків) впроваджено в навчальний процес УІПА 
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результати дисертаційного дослідження здобувачки  (Акт № 106-04-05 від 

15.01.2018 р.), зокрема: 

‒ принцип генералізації знань за вимогами профільної складової 

професійної технічної підготовки, а також як засіб вирішення внутрішніх 

дидактичних проблем базової математичної підготовки майбутніх фахівців; 

‒ спадкоємне здійснення базової математичної підготовки майбутніх 

фахівців за напрямом «Прикладна математика» у межах першого та другого 

освітніх циклів (бакалаврат, магістратура); 

‒ використання змістового наповнення дублінських дескрипторів, як 

загальних вимог до оцінювання результатів базової математичної підготовки 

майбутніх фахівців в першому та другому циклах вищої освіти. 

Результати виконаного впровадження підтверджують його ефективність. 

Кафедрою фізико-математичних дисциплін Національного університету 

цивільного захисту України (м. Харків) протягом 2016-2017 років здійснено 

впровадження в навчальний порцес НУЦЗУ результатів дисертаційного 

дослідження, викладених у монографії [40] (Акт № 09/3866 від 29.12.2017 р.), у 

тому числі: 

‒ розвиток здібностей творчого, професійного застосування математичних 

знань шляхом змістового наповнення математичних дисциплін аспектами 

прикладного характеру і професійної спрямованості; 

‒ дидактично доцільне застосування принципу обґрунтованості у викладі 

ключових аспектів математичної підготовки; 

‒ формування мотиваційно-креативних та рефлексивно-оцінювальних 

математичних компетенцій майбутніх фахівців. 

Аналіз отриманих результатів свідчить про ефективність виконаного 

впровадження. 

Протягом 2016-2017 років дисертантка виконала впровадження в 

навчальний процес ХНАДУ багатоступеневої математичної підготовки майбутніх 

фахівців технічного профілю на засадах фундаменталізації. Вона особисто читає 

лекції й проводить  практичні  зайняття в трьох освітніх циклах (на рівнях 
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підготовки бакалаврів, магістрів та докторів філософії технічного профілю). У 

довідці про зв’язок теми даного наукового дослідження з науковими програмами,  

планами, темами, затвердженою ректором ХНАДУ, д. т. н., професором 

А. М. Туренком, зокрема, зазначено, що з 2016/2017  навчального року в ХНАДУ 

вперше викладаються авторські обов’язкові математичні курси, розроблені 

здобувачкою: «Спеціальні розділи вищої математики» (другий освітній цикл), 

«Фундаментальна та прикладна математична підготовка» (третій освітній цикл). 

Кафедрою вищої математики ХНАДУ, яку очолює здобувачка, втілено в 

практику навчання університету такі ключові аспекти дисертаційного 

дослідження: 

1. Ідеологія багатоступеневої математичної підготовки майбутніх фахівців 

технічного профілю у ВНЗ в частині: 

‒ спадкоємного здійснення базової математичної підготовки в трьох 

циклах вищої освіти; 

‒ спадкоємного здійснення базової та спеціальної різновидів математичної 

підготовки в першому і третьому освітніх циклах (для всіх технічних і 

транспортних спеціальностей), у другому освітньому циклі – для спеціальності 

«Галузеве машинобудування»; 

‒ використання змістового наповнення дублінських дескрипторів як 

загальних вимог до оцінювання результатів базової математичної підготовки в 

кожному з трьох освітніх циклів. 

2. Формування, за наведеною в дослідженні структурою, основ 

загальнонаукових математичних компетенцій: 

‒ когнітивно-креативних, операційно-технологічних, мотиваційно-

креативних, рефлексивно-оцінювальних (у першому та другому освітніх циклах); 

‒ усіх груп відповідного кластеру (в третьому освітньому циклі). 

3. Формування, за наведеною в дослідженні структурою, основ 

професійно-математичних компетенцій: 

‒ когнітивно-креативних, операційно-технологічних (у першому 

освітньому циклі); 
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‒ когнітивно-креативних, операційно-технологічних, мотиваційно-

креативних, рефлексивно-оцінювальних (у другому освітньому циклі); 

‒ усіх груп відповідного кластеру (у третьому освітньому циклі). 

4. Принцип генералізації знань: 

‒ за вимогами профільної складової професійної математичної підготовки 

майбутніх фахівців спеціальностей «Галузеве машинобудування», 

«Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», «Метрологія та 

інформаційно-вимірювальна техніка», «Транспортні технології (за видами 

транспорту)»; 

‒ як засіб вирішення внутрішніх дидактичних проблем базової 

математичної підготовки майбутніх фахівців усіх технічних і транспортних 

спеціальностей. 

5. Структурні компоненти системи дидактичних принципів 

фундаменталізації багатоступеневої базової математичної підготовки майбутніх 

фахівців технічного профілю у ВНЗ – дидактичні принципи: історичного аналізу; 

навчання на високому рівні трудності, принципи обґрунтованості й доступності (у 

діалектичні єдності); наочності; IKT-супроводження; єдності теоретичного і 

прикладного знання; управління пізнавальною діяльністю тих, хто навчається, 

особистісного підходу, моделювання професійних дій у навчальному процесі. 

6. Методичний супровід: 

‒ створення фундаментальної основи змісту базової математичної 

підготовки першого освітнього циклу; 

‒ впровадження дидактичного принципу генералізації знань у 

математичну підготовку першого освітнього циклу з повторювального курсу 

елементарної математики; 

‒ впровадження дидактичного принципу моделювання професійних дій у 

навчальному процесі у виклад розділу «Теорія ймовірностей» дисципліни (або 

частини загального курсу вищої математики) «Теорія ймовірностей та 

математична статистика» для майбутніх бакалаврів технічних і транспортних 

спеціальностей; 
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‒ впровадження дидактичного принципу обґрунтованості в розділ: 

«Математичне програмування» дисциплін базової та спеціальної підготовки 

другого освітнього циклу. 

7. Методичні підходи до формування креативного мислення майбутніх 

фахівців технічного профілю в процесі фундаменталізації базової математичної 

підготовки: 

‒ розвиток наочно-образного уявлення абстрактно-логічних понять і 

тверджень; 

‒ навчання еталонним міркуванням; 

‒ створення проблемних ситуацій; 

‒ актуалізація самостійної діяльності щодо розв’язання задач 

продуктивного характеру та вирішення навчально-дослідницьких проблем; 

‒ формування здатностей до аналізу правильності здобутих результатів та 

раціональності шляхів їх вирішення. 

 

5.6.  Порівняльний аналіз показників якості професійної технічної 

підготовки майбутніх фахівців у ХНАДУ 

У нашому дослідженні фундаменталізацію професійної технічної 

підготовки майбутніх фахівців у ВНЗ представлено як чинник забезпечення якості 

сучасної вищої технічної освіти (п. 1.1). Тому результативність заходів 

фундаменталізації визначається підвищенням рівня показників якості професійної 

технічної підготовки майбутніх фахівців. 

Розробка і послідовне виконання в ХНАДУ двох Цільових програм, а також 

експериментальне впровадження Комплексної програми фундаменталізації 

професійної технічної підготовки тривали з 2009 по 2017 рік. В цей період 

відбувалася практична перевірка концепції фундаменталізації професійної 

технічної підготовки, що створювалася за результатами теоретичних досліджень, 

здійснювалося коригування її положень за отриманими практичними 

результатами та подальша модифікація (п. 5.4). 
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Відповідно до термінів виконання заходів трьох зазначених програм  

(п. 5.2 – 5.4), в періоді з 2009 по 2017 роки виділяємо наступні контрольні точки 

для визначення показників якості професійної технічної підготовки: 

‒ 2008/2009 н. р. – до виконання програм; 

‒ 2010/2011 н. р. – після виконання першої Цільової програми; 

‒ 2013/2014 н. р. – після виконання другої Цільової програми; 

‒ 2016/2017 н. р. – у процесі експериментального впровадження 

Комплексної програми фундаменталізації. 

Показниками якості професійної технічної підготовки (зокрема, 

математичної підготовки) вважаємо показники успішності майбутніх фахівців у 

різних освітніх циклах, які в умовах компетентнісної парадигми освіти 

включають сукупності знань, умінь, навичок, здатностей, способів діяльності, 

креативних якостей особистостей, що визначають її готовність до ефективного 

здійснення професійних функцій або подальшого навчання ( п. 1.2) [4; 6; 7; 9; 10; 

12; 13; 14]. 

Як зазначалося в п. 5.4 даної роботи, експериментальне впровадження 

Комплексної програми професійної технічної підготовки в університеті 

відбувалося на механічному факультеті ХНАДУ для майбутніх фахівців 

спеціальностей «Галузеве машинобудування» (М), «Автоматизація та 

комп’ютерно-інтегровані технології» (МА), Метрологія та інформаційно-

вимірювальна техніка» (ММ). Отже, для майбутніх фахівців вказаних 

спеціальностей проводився порівняльний аналіз показників якості професійної 

технічної (зокрема, математичної) підготовки стосовно визначених вище 

контрольних точок періоду 2009 – 2017 років. 

У табл. 5.6.1 наведено показники якісної успішності з вищої математики (у 

відсотках) студентів другого курсу бакалаврату механічного факультету ХНАДУ 

(спеціальності М, МА, ММ). Дані табл. 5.6.1 представлено на діаграмі (рис. 5.6.1). 
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Таблиця 5.6.1 

Показники якісної успішності з вищої математики студентів бакалаврату 

механічного факультету 

 

Рік навчання 

2008/2009 2010/2011 2013/2014 2016/2017 

52 60 62 64 

 

Відомості табл. 5.6.1свідчать про поступове збільшення показників якісної 

успішності студентів при переході від першої до четвертої контрольної точки. 

Отже, якісна успішність студентів з вищої математики зросла, у порівнянні з 

періодом до виконання всіх програм, наступним чином: 

‒ після виконання першої Цільової програми на 7 %; 

‒ після виконання другої Цільової програми на 8 %; 

‒ після експериментального впровадження Комплексної програми 

фундаменталізації на 14 %. 

Якісна 

успіш-         80   

ність, %       

                                                                                     62                    64  

                  60                                   60  

                                   52                    
   

                  40 

   

                      20 

 

 

                           
                              2008/2009      2010/2011    2013/2014        2016/2017           Рік  

                                                                                                                               навчання                     

Рис. 5.6.1. Показники успішності з вищої математики студентів  

бакалаврату механічного факультету 
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Звертаємо увагу, що найвище збільшення відсотка якісної успішності 

спостерігається в процесі експериментального впровадження третьої – 

Комплексної програми. Це є очікуваним фактом, оскільки саме в Комплексній 

програмі в найвищій мірі відображено концепцію фундаменталізації 

математичної підготовки майбутніх фахівців (п. 5.4). 

У табл. 5.6.2 наведені значення середнього балу успішності з вищої 

математики студентів другого курсу бакалаврату механічного факультету 

ХНАДУ (спеціальностей М, МА, ММ, 100-бальна шкала оцінок). Дані табл. 5.6.2 

представлено на діаграмі (рис. 5.6.2). 

Таблиця 5.6.2 

Значення середнього балу успішності з вищої математики  

студентів бакалаврату механічного факультету 
 

Рік навчання 

2008/2009 2010/2011 2013/2014 2016/2017 

70 73 75 78  

 

 

Середній                                                                                              78 

бал               80                                    73                    75                       

                                       70                    

 

                     60 

 

 

                     40 

 

 

                     20 

 

                           

                    

                              2008/2009      2010/2011     2013/2014         2016/2017           Рік  

                                                                                                                               навчання                     

Рис. 5.6.2. Середній бал успішності з вищої математики  

                    студентів бакалаврату механічного факультету 
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Відомості табл. 5.6.2 підтверджують констатовану вище динаміку 

успішності. Найвище збільшення значення середнього балу успішності студентів 

з вищої математики (у порівнянні з періодом до виконання всіх програм) 

спостерігається в процесі виконання Комплексної програми фундаменталізації  

(на 8 балів). 

У табл. 5.6.3 наведено показники якісної успішності (у відсотках) студентів 

3-4 курсів бакалаврату механічного факультету ХНАДУ (спеціальності М, МА) з 

окремих дисциплін професійного ядра. Дані табл. 5.6.3 відображено на діаграмі 

(рис. 5.6.3). 

Таблиця 5.6.3 

Показники якісної успішності студентів бакалаврату механічного 

 факультету з дисциплін професійного ядра 

 

Дисципліна Потік Рік навчання  

2008/2009       2010/2011      2013/2014          2016/2017            

Проектування металоконструкцій 3М 48 52 53 55 

Числові методи і моделювання на ЕОМ 3МА 54 58 58 68 

Моделювання системи управління 4МА 65 65 67 71 

 

Дані табл. 5.6.3 демонструють поступове збільшення показників якісної 

успішності студентів 3-4 курсів бакалаврату з дисциплін професійного ядра при 

переході від першої до четвертої контрольної точки. Отже, найвище збільшення 

відсотка якісної успішності з кожної із дисциплін професійного ядра (у 

порівнянні з періодом до виконання всіх програм) спостерігається в процесі 

експериментального впровадження Комплексної програми фундаменталізації 

професійної технічної підготовки (відповідно на 7 %, 14 %, 6 %). 

У табл. 5.6.4 наведено значення середнього балу (за 100-бальною шкалою) 

дипломів випускників бакалаврату механічного факультету ХНАДУ 

(спеціальності М, МА, ММ), які поступили до магістратури. Дані табл. 5.6.4 

представлено на діаграмі (рис. 5.6.4). 
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Рис. 5.6.3. Якісна успішність з дисциплін професійного ядра  

               студентів бакалаврату механічного факультету 
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Таблиця 5.6.4 

Значення середнього балу диплому випускників бакалаврату  

механічного факультету, які поступили до магістратури 
 

Рік закінчення бакалаврату 

2009 2011 2013 2017 

65 72 74 82 

 

Відомості табл. 5.6.4 демонструють зростання середнього балу диплому 

випускників бакалаврату, які поступили до магістратури при переході від однієї 

контрольної точки до іншої. У останній контрольній точці (2017 р.), у порівнянні з 

першою (2009 р.), значення середнього балу диплому зросло на 17 одиниць. 

У табл. 5.6.5 наведено значення середнього балу (за 100-бальною шкалою) 

дипломів випускників магістратури механічного факультету ХНАДУ 

(спеціальності М, МА, ММ). Дані табл. 5.6.5 представлено на діаграмі (рис. 5.6.5). 
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Рис. 5.6.4. Середній бал диплому випускників бакалаврату механічного 

факультету, які поступили  до магістратури 
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Таблиця 5.6.5 

Значення середнього балу диплому випускників  

магістратури механічного факультету 
 

Рік закінчення магістратури 

2009 2011 2013 2017 

77 79 82 87 

 

Відомості табл. 5.6.5 демонструють зростання середнього балу диплому 

випускників магістратури при переході від однієї контрольної точки до іншої. У 

останній контрольній точці (2017 р.), у порівнянні з першою (2009 р.), значення 

середнього балу диплому зросло на 10 одиниць. 
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Рис. 5.6.5. Середній бал диплому випускників магістратури 

                 механічного факультету 
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Проведений порівняльний аналіз показників якості професійної технічної 

підготовки у ХНАДУ, за результатами успішності майбутніх фахівців у різних  

освітніх циклах, дозволяє констатувати наступну динаміку успішності: найвище 

збільшення балу (відтоску) успішності, у порівнянні з першою контрольною 

точкою, спостерігається в четвертій контрольній точці, що обумовлено найвищим 

ступенем відображення концепції дисертаційного дослідження у Комплексній 

програмі фундаменталізації професійної технічної підготовки майбутніх фахівців 

в університеті. Зокрема, вказана додатна динаміка успішності студентів другого 

курсу бакалаврату з вищої математики дозволяє припустити ефективність 

представленої у дисертаційному дослідженні концепції фундаменталізації 

математичної підготовки майбутніх фахівців. Основою аргументованого висновку 

стосовно зазначеної ефективності концепції мають бути оцінки статистичної 

значущості відмінностей між рівнями успішності студентів контрольного та 

експериментальних потоків з вищої математики.  

 

5.7. Статистичний аналіз ефективності фундаменталізації 

математичної підготовки майбутніх фахівців технічного профілю у ВНЗ 

Для статистичного дослідження зміни рівня успішності студентів було 

проведено наступний формувальний експеримент. У зазначених контрольних 

точках (п. 5.6) було виділено чотири потоки студентів других курсів бакалаврату 

спеціальностей механічного факультету ХНАДУ (п. 5.6): 

‒ контрольний потік (К, 63 особи) у першій точці; 

‒ експериментальний потік (Е1, 65 осіб) у другій точці; 

‒ експериментальний потік (Е2, 50 осіб) у третій точці; 

‒ експериментальний потік (Е3, 44 особи) у четвертій точці, 

в яких проводився підсумковий контроль успішності з вищої математики за 

зазначеною у даній роботі системою діагностування (п. 4.3, Додаток В). 

Передчасно, за тією ж системою, у межах першого курсу було проведено 

контроль початкової підготовленості з математики студентів вказаних потоків – 
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тест «Нульова контрольна робота». Метою проведення цього тесту було 

виявлення однаковості (або відмінності) початкових умов експерименту для 

контрольного и трьох експериментальних потоків стосовно математичної 

підготовки. Для оцінки статистичної значущості відмінностей між рівнями 

успішності (рівнями початкової підготовленості) студентів у різних потоках було 

застосовано статистичний критерій 𝜒2 Пірсона [2, с.246-264; 3, с. 96-106; 5,  

с. 65–151]. 

1. Контроль початкової підготовленості студентів потоків К, Е1, Е2, Е3 (з 

елементарної математики) проводився у межах першого курсу навчання в 

університеті, відповідно у вересні 2007/2009, 2009/2010, 2012/2013, 2015/2016 

навчальних років за включеним у склад діагностичного інструментарію кафедри 

вищої математики ХНАДУ тестом «Нульова контрольна робота» ( Додаток Ж). 

Результати виконання вказаного тесту представлено в табл. 5.7.1. 

 

Таблиця 5.7.1 

Розподіл студентів контрольного і трьох експериментальних потоків за 

рівнями початкової підготовленості з елементарної математики 

 
 

Потоки 

 

Обсяг вибірки 
Рівні підготовленості, бал 

75 – 100 40 – 74  20 – 39  0 – 19  

К 68 7 16 24 21 

Е1 64 8 18 22 16 

Е2 55 3 18 20 14 

Е3 48 6 11 19 12 

Стосовно отриманих результатів було висунуто нульову гіпотезу  

Н0: відмінності в підсумках виконання одного й того ж самого тесту «Нульова 

контрольна робота» пов’язані з випадковими причинами (тобто рівні виконання 

вказаного тесту і, отже, рівні початкової підготовленості з математики 

відрізняються незначно). 



469 
 

Також було запропоновано альтернативну гіпотезу  

Н1: відмінності в результатах виконання одного й того самого тесту «Нульова 

контрольна робота» пов’язані з невипадковими причинами (тобто рівні виконання 

вказаного тесту і, отже, рівні початкової підготовленості з математики, 

відрізняються). 

Перевірка нульової гіпотези здійснювалася для наступних пар потоків: К – 

Е1, К – Е2, К – Е3, Е1 – Е2, Е1 – Е3, Е2 – Е3. 

Розрахунки проводилися за формулою [3, с. 191]: 

 

𝑇𝑐 =
1

𝑛𝑘𝑛𝑗
∑

(𝑛𝑗𝑂𝑘𝑖 − 𝑛𝑘𝑂𝑗𝑖)
2

𝑂𝑘𝑖 + 𝑂𝑗𝑖

𝑁

𝑖=1

, 

 

де: 𝑇𝑐 – спостережуване значення критерію; 

      𝑁 – кількість рівнів початкової підготовленості; 

      𝑛𝑘 ‒ кількість студентів контрольного потоку; 

      𝑛𝑗 ‒ кількість студентів експериментального потоку 𝐸𝑗 (𝑗 = 1, 2, 3); 

      𝑂𝑘𝑖 – кількість студентів контрольного потоку рівня успішності і (і = 1, 

2,…, N); 

      𝑂𝑗𝑖 – кількість студентів експериментального потоку 𝐸𝑗 (𝑗 = 1, 2,3)  

рівня успішності 𝑖 (𝑖 = 1,2, … , 𝑁). 

За таблицею критичних значень статистик, що мають розподіл 𝜒2 з 𝜈 

ступенями свободи для рівнів значущості 𝛼 [3, с. 130] було знайдено критичне 

значення Ткр. 

Нами було обрано 𝛼 = 0,05. Згідно з табл. 5.7.1, N = 4. Отже, 𝜈 = 𝑁 − 1 = 3. 

За даними таблиці Ткр = 7,82. 

Продемонструємо виконані обчислення для перевірки нульової гіпотези 𝐻0 

при порівнянні рівнів підготовленності потоків К– Е1. 

У цьому випадку 

𝑛1 = 68; 𝑛2 = 64; 
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𝑂11 = 7; 𝑂12 = 16; 𝑂13 = 24; 𝑂14 = 21; 

𝑂21 = 8; 𝑂22 = 18; 𝑂23 = 22; 𝑂24 = 16. 

𝑇𝑐 =
1

𝑛1𝑛2
∑

(𝑛1𝑂2𝑖 − 𝑛2𝑂1𝑖)
2

𝑂1𝑖 + 𝑂2𝑖
=

4

𝑖=1

 

=
1

68 ∙ 64
(
(68 ∙ 8 − 64 ∙ 7)2

7 + 8
 +

(68 ∙ 18 − 64 ∙ 16)2

16 + 18
 +

(68 ∙ 22 − 64 ∙ 24)2

24 + 22
 + 

+
(68 ∙ 16 − 64 ∙ 21)2

21 + 16
) = 

 =
1

68 ∙ 64
(614,4 + 1176,4 + 33,3 + 1771,2) = 0,83. 

 

Оскільки 𝑇𝑐˂ Ткр (0,83 ˂ 7,82), то нульову гіпотезу Н0 не було відхилено. 

Таким чином, нами статистично обґрунтовано наступний висновок: рівні 

початкової підготовленості студентів контрольного (К) та експериментального 

(Е1) потоків відрізняються незначно. 

Проведення аналогічних розрахунків при порівнянні інших пар потоків 

дозволило сформулювати такі ж самі висновки. 

Насправді, у випадках: 

 

К – Е2:      𝑇𝑐˂ Ткр (2,13 ˂ 7,82); 

К – Е3:      𝑇𝑐˂ Ткр (0,61 ˂ 7,82); 

Е1 – Е2:    𝑇𝑐˂ Ткр (1,83 ˂ 7,82); 

Е1 – Е3:    𝑇𝑐˂ Ткр (0,51 ˂ 7,82); 

Е2 – Е3:    𝑇𝑐˂ Ткр (2,4 ˂ 7,82). 

 

Отже, подальша експериментальна робота здійснювалася при незначно 

відмінних початкових умовах. 

2. Підсумковий контроль успішності студентів потоків К, Е1, Е2, Е3 з 

вищої математики проводився в 3-му або 4-му семестрах бакалаврату, після 

закінчення вивчення дисципліни «Вища математика», відповідно, у 2008/2009, 
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2010/2011, 2013/2014, 2016/2017 навчальних роках. Результати виконання 

зазначеного підсумкового контролю представлено в табл. 5.7.2. 

Таблиця 5.7.2 

Розподіл студентів контрольного і трьох експериментальних потоків  

за рівнями успішності з вищої математики 

 

Потоки 

Обсяг 

вибірки,  

студ. 

Рівні підготовленості, бал 

90 – 100 75 – 89  65 – 74  60 – 64  

К 63 9 24 5 25 

Е1 65 7 32 19 7 

Е2 50 14 17 10 9 

Е3 44 19 9 14 2 

 

Стосовно отриманих даних було висунуто нульову гіпотезу 

Н0:  рівні успішності студентів з вищої математики відрізняються незначно. 

Також було запропоновано альтернативну гіпотезу  

Н1:   рівні успішності студентів з вищої математики відрізняються. 

Перевірка нульової гіпотези здійснювалася для наступних пар потоків: К – 

Е1, К – Е2, К – Е3, Е1 – Е2, Е1 – Е3, Е2 – Е3. Розрахунки проводилися за тією ж 

формулою для спостережуваного значення критерію 𝑇𝑐, що у випадку рівнів 

початкової підготовленості з математики. За таблицею [3, с. 130] було знайдено 

критичне значення Ткр = 7,82 для обраного 𝛼 = 0,05; N = 4. Отже,  

𝜈 = 𝑁 − 1 = 3. 

Продемонструємо виконання обчислень для перевірки нульової гіпотези Н0 

при порівнянні рівнів успішності з вищої математики потоків К – Е1. У цьому 

випадку 

 

𝑛1 = 63; 𝑛2 = 65; 
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𝑂11 = 9; 𝑂12 = 24; 𝑂13 = 5; 𝑂14 = 25; 

𝑂21 = 7; 𝑂22 = 32; 𝑂23 = 19; 𝑂24 = 7. 

𝑇𝑐 =
1

𝑛1𝑛2
∑

(𝑛1𝑂2𝑖 − 𝑛2𝑂1𝑖)
2

𝑂1𝑖 + 𝑂2𝑖

4

𝑖=1

=

=
1

63 ∙ 65
(
(63 ∙ 7 − 65 ∙ 9)2

9 + 7
+

(63 ∙ 32 − 65 ∙ 24)2

24 + 32
+ 

+
(63 ∙ 19 − 65 ∙ 5)2

5 + 19
+

(63 ∙ 7 − 65 ∙ 25)2

25 + 7
) =

=
1

63 ∙ 65
(1296 + 3713,1 + 31682,7 + 43808) = 19,66. 

Оскільки 𝑇𝑐 > Ткр (19,66 > 7,82), то нульову гіпотезу Н0 було відхилено на 

користь альтернативної гіпотези Н1 . Це дозволило сформулювати висновок: рівні 

успішності студентів потоків К і Е1 з вищої математики відрізняються. 

Проведення аналогічних розрахунків при порівнянні інших пар потоків 

дозволило сформулювати такі ж самі висновки. 

Дійсно, у випадках: 

К – Е2:      𝑇𝑐 > Ткр (12,25 > 7,82); 

К – Е3:      𝑇𝑐 > Ткр  (31,8 > 7,82); 

Е1 – Е2:    𝑇𝑐 > Ткр (8,15 > 7,82); 

Е1 – Е3   : 𝑇𝑐 > Ткр (18,67 > 7,82); 

Е2 – Е3:    𝑇𝑐 > Ткр (7,98 > 7,82). 

Результати проведеного формувального експерименту свідчать про 

невипадковий характер додатної динаміки успішності з вищої математики 

студентів другого курсу бакалаврату механічного факультету та дозволяють 

констатувати ефективність заходів фундаменталізації математичної підготовки 

майбутніх фахівців технічного профілю. 
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Висновки до розділу 5 

Відображено етапи 9-річного практико-орієнтованого дослідження з 

вирішення проблеми фундаменталізації багатоступеневої математичної 

підготовки майбутніх фахівців технічного профілю в загальному процесі 

фундаменталізації професійної технічної підготовки у ВНЗ.  

1. Обговорено завдання та можливі шляхи їхнього вирішення, відбиті в 

рекомендаціях першої в історії країни  Всеукраїнської наради в МОН України з 

питань розвитку фізико-математичної освіти «Сучасна фізико-математична освіта 

і наука, тенденції та перспективи (30.10.2008 р.), у який здобувачка брала участь. 

Представлено сутність Концепції удосконалення фізико-математичної підготовки 

в університеті в частині викладання класичних математичних курсів, розробленої 

та запропонованої здобувачкою  для включення в проект відповідної Цільової 

програми ХНАДУ (грудень 2008 р.). 

2. Відображено зміст Цільової програми удосконалення фізико-

математичної підготовки в університеті на період до 2013 року (відповідно до 

плану МОН), затвердженої Вченою Радою ХНАДУ (27.02.2009 р.), одним з 

розробників та координатором якої була здобувачка. Проаналізовано досвід 

дворічного виконання заходів Цільової програми, що обумовив необхідність її 

модифікації в частині продовження неперервної фізико-математичної підготовки 

силами спеціальних кафедр. 

3. Представлено структуру та зміст Цільової програми удосконалення 

фундаментальної підготовки в університеті на період до 2013 року (другої 

програми) як узагальнення Цільової програми удосконалення фізико-

математичної підготовки (першої програми), допрацьованої відповідно до 

Рішення Ректорату ХНАДУ (27.12.2010 р.). Наголошено принципові відмінності 

двох програм. Проаналізовано досвід впровадження другої програми в 

навчальний процес ХНАДУ. Констатовано появу авторської ідеї стосовно 

здійснення фундаменталізації професійної технічної підготовки в університеті за 

ініціативою та під керівництвом спеціальних кафедр. 
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4. Викладено виконане здобувачкою обґрунтування необхідності 

проведення експерименту з фундаменталізації професійної технічної підготовки, 

майбутніх фахівців у ХНАДУ (17.04.2013 р.), представлену Концепцію 

Комплексної програми фундаменталізації професійної технічної підготовки в 

університеті на період до 2021 року (листопад, 2013 р.), її теоретичне 

обґрунтування у наукових працях здобувачки (2014-2016 рр.). Обговорено заходи 

проекту 1-го етапу Комплексної програми (грудень 2015 р.). Проаналізовано 

підсумки її експериментального впровадження в навчальний процес ХНАДУ.  

5. Представлено засвідчені відповідними Актами результати впровадження 

в навчальні процеси низки ВНЗ України (2016-2017 рр.) аспектів 

фундаменталізації багатоступеневої математичної підготовки майбутніх фахівців 

технічного профілю, опублікованих у монографії здобувачки (2016 р.). 

Підкреслено виявлену ефективність здійсненого впровадження. 

6. Відображено підсумки порівняльного аналізу показників якості 

професійної технічної підготовки у ХНАДУ за результатами успішності 

майбутніх фахівців у різних освітніх циклах, що демонструють додатну динаміку 

успішності та підтверджують ефективність результатів дисертаційного 

дослідження. 

7. Результати проведеного формувального експерименту стосовно 

дослідження зміни рівня успішності студентів з вищої математики в період з 

2008/2009 н. р. по 2016/2017 н. р. із застосуванням статистичного критерію 𝜒2 

Пірсона (при рівні значущості 0,05) обґрунтовують ефективність 

фундаменталізації математичної підготовки майбутніх фахівців технічного 

профілю в загальному процесі фундаменталізації їх професійної технічної 

підготовки. 

Основні положення розділу викладено в роботах автора[17; 18; 19; 20; 21; 

22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 

45; 46; 47; 48; 49.] 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

У дисертації в теоретико-методологічному і практичному аспектах 

представлено вирішення нової проблеми фундаменталізації багатоступеневої 

математичної підготовки майбутніх фахівців технічного профілю у ВНЗ. 

Результати дослідження підтвердили його загальну гіпотезу та провідну ідею в 

частині забезпечення нових вимог до рівня математичної компетентності 

майбутніх фахівців як передумови якісної технічної освіти. 

1. Охарактеризовано сучасні вимоги до якості вищої технічної освіти: 

вимоги до якості змісту освіти, організації освітнього процесу та якості його 

результатів, виконання яких має гарантувати підготовку фахівців технічного 

профілю з високим рівнем творчого потенціалу, культури та соціальної адаптації, 

здатних забезпечити сучасні та майбутні потреби суспільства в частині розвитку 

науки, техніки й технологій. Модернізацію вищої технічної освіти визначено як 

комплексне оновлення відповідних сфер освітньої діяльності, згідно із сучасними 

вимогами до якості вищої технічної освіти (за збереження кращих принципів 

функціювання освіти минулої епохи). Наведено авторські узагальнені означення 

понять «компетенція» і «компетентність». Виокремлено найважливіші для вищої 

технічної освіти концептуальні характеристики компетентнісного підходу. 

Обґрунтовано, що модернізація вищої технічної освіти на засадах 

компетентнісного підходу відповідає сучасним вимогам до складових її якості. 

2. Визначено і розкрито сутність фундаменталізації професійної технічної 

підготовки майбутніх фахівців у ВНЗ як двоетапного інтегрованого процесу 

генералізації знань і формування інноваційного фахового мислення, що 

здійснюється за ініціативою та під керівництвом профільної складової 

професійної технічної підготовки на основі аналізу та прогнозування 

перспективних наукових проблем галузі. Обґрунтовано статус фундаменталізації 

професійної технічної підготовки як основи методології компетентнісного 

підходу у вищій технічній освіті. 
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3. Запропоновано концепцію фундаменталізації математичної підготовки в 

загальному процесі фундаменталізації професійної технічної підготовки. 

Обґрунтовано означення фундаменталізації математичної підготовки майбутніх 

фахівців технічного профілю у ВНЗ як інтегрованого процесу генералізації 

математичних знань, набуття здатностей їх творчого професійного застосування, 

формування креативного мислення, а також загального інтелектуального і 

морального розвитку особистості. 

4. Наголошено на актуальності створення ідеології багатоступеневої 

математичної підготовки майбутніх фахівців технічного профілю у ВНЗ в системі 

неперервної освіти. Розкрито зміст дублінських дескрипторів щодо результатів 

багатоступеневої математичної підготовки в процесі фундаменталізації в трьох 

циклах вищої освіти. Виокремлено два різновиди багатоступеневої математичної 

підготовки (базову і спеціальну). Обґрунтовано сутність спадкоємного здійснення 

багатоступеневої математичної підготовки в умовах фундаменталізації. 

Представлено структуру кластеру математичних компетенцій, що формується в 

процесі фундаменталізації багатоступеневої математичної підготовки майбутніх 

фахівців технічного профілю. Запропоновано визначення складових процесу 

формування математичної компетентності бакалаврів, магістрів і докторів 

філософії кластером математичних компетенцій, здобутих у межах 

багатоступеневої базової математичної підготовки та спадкоємного поєднання 

базової та спеціальної різновидів математичної підготовки. 

5. Проаналізовано фундаменталізацію багатоступеневої базової 

математичної підготовки в частині дослідження загальних вимог до її змісту. 

Підкреслено, що фундаментальна основа змісту включає фундаментальні 

математичні знання, способи діяльності, духовні цінності, особистісні якості 

майбутніх фахівців. Сформульовано загальні характеристики щодо сутності 

інваріантної та варіативної складових багатоступеневої базової математичної 

підготовки та обґрунтовано їхнє змістове наповнення в трьох циклах вищої 

освіти.  
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6. Досліджено дидактичний аспект фундаменталізації базової 

математичної підготовки майбутніх фахівців технічного профілю у ВНЗ. 

Представлено систему дидактичних принципів фундаменталізації 

багатоступеневої базової математичної підготовки, що включає основоположні 

принципи (цілісності, спадкоємності, генералізації знань, науковості, формування 

креативного мислення, професійної спрямованості, гуманітаризації навчання) та 

їх структурні компоненти. Звернуто увагу на трансформації у сфері когнітивних 

процесів особистостей, обумовлені реаліями сучасного інформаційного 

суспільства. Запропоновано здійснення фундаменталізації з урахуванням 

сутностей зазначених трансформацій (використання принципу наочності, 

структурування навчального матеріалу та його фрагментарне подання, 

застосування яскравих комп’ютерних презентацій з лаконічними 

формулюваннями тощо). Підкреслено необхідність поступового поглиблення 

викладу матеріалу та актуалізації його  рефлексивного засвоєння.   

7. Розроблено методичний супровід створення фундаментальної основи 

змісту багатоступеневої базової математичної підготовки,  що включає 

узагальнений виклад повторювального курсу елементарної математики, смислове 

та практичне акцентування ключових розділів загального курсу вищої 

математики, професійно-спрямований виклад аспектів теорії ймовірностей та 

математичної статистики, впровадження дидактичного принципу обґрунтованості 

у матеріали математичного програмування. Запропоновано методичні підходи до 

формування креативного мислення майбутніх фахівців технічного профілю. В 

частині актуалізації самостійної діяльності майбутніх фахівців у першому 

освітньому циклі розглянуто систему організації навчально-дослідницької 

діяльності студентів ХНАДУ.  Представлено загальну ідеологію контролю 

сформованості математичних компетенцій в умовах фундаменталізації 

багатоступеневої базової математичної підготовки майбутніх фахівців та 

впорядковану сукупність спадкоємних різновидів контролю якості навчання 

математиці, впроваджену в навчальний процес ХНАДУ. 
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8. Відображено поетапне виконання двох Цільових програм ‒ 

удосконалення фізико-математичної та фундаментальної підготовки в 

університеті, розроблених за безпосередньою участю здобувачки ‒ координатора 

програм, створення (за результатами власних наукових досліджень) та 

експериментальне впровадження в навчальний процес університету Комплексної 

програми фундаменталізації професійної технічної підготовки, впровадження 

аспектів фундаменталізації багатоступеневої математичної підготовки майбутніх 

фахівців технічного профілю у ВНЗ України. Підсумки порівняльного аналізу 

показників якості професійної математичної підготовки майбутніх фахівців у 

ХНАДУ, а також підсумки впровадження в навчальні процеси ВНЗ України 

результатів дисертаційного дослідження підтверджують їх ефективність. 

Результати проведеного статистичного аналізу обґрунтовують ефективність 

концепції фундаменталізації математичної підготовки майбутніх фахівців 

технічного профілю у ВНЗ. 

Проведене дисертаційне дослідження не вичерпує всіх аспектів зазначеної 

проблеми. Отримані теоретичні й практичні результати становлять основу для 

подальшого її вивчення в частині визначення узагальнених рівнів сформованості 

математичних компетенцій у кожному з трьох освітніх циклів та створення 

відповідного діагностичного інструментарію, обгрунтування дидактичних 

підходів, що відповідають особливостям когнітивних процесів особистостей у 

сучасному інформаційному суспільстві, подальшої розробки методичного 

супроводу фундаменталізації математичної підготовки майбутніх фахівців 

технічного профілю у ВНЗ.  
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15. 74 науково-технічна і науково-методична конференція університету, 

присвячена 80-річчю ХНАДУ. 19–23 квітня 2010 р., м. Харків. Форма участі : 
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16. Міжнародна науково-методична конференція «Проблеми впровадження 
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24. 77 науково-технічна і науково-методична конференція університету, 
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25. Міжнародна науково-практична конференція «Фундаментальна освіта 
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26. Міжнародна науково-методична конференція «Проблеми підготовки 
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2014 р., м. Київ. Форма участі : публікація статті. 

29. Міжнародна науково-методична конференція «Проблеми модернізації 

змісту і організації освіти на засадах компетентного підходу». 27–28 листопада 

2014 р., м. Харків. Форма участі : член організаційного комітету, виступ з 

доповіддю на пленарному засіданні, участь в обговоренні, публікація тез доповіді. 

30. 79 Міжнародна науково-технічна і науково-методична конференція 

ХНАДУ. 11–15 травня 2015 р., м. Харків. Форма участі : виступ з доповіддю, 

участь в обговоренні. 

31. IV Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання» у рамках 

V Міжнародного фестивалю «Світ психології». 18‒21 травня 2015 р., м. Київ. 

Форма участі : публікація статті. 

32. Міжнародна науково-практична конференція «Вища освіта України в 

контексті інтеграції до європейського освітнього простору». 19‒21 листопада 

2015 р., м. Київ. Форма участі : публікація статті. 

33. VIII Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми емпіричних 

досліджень у психології» (до 100-річчя від дня народження Ролана Барта). 22–23 

лютого 2016 р., м. Краків (Польща). Форма участі: публікація статті. 

34. Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні аспекти 

математичної підготовки в сучасних ВНЗ : погляд студентів і молодих вчених». 

14–15 квітня 2016 р., м. Харків. Форма участі : заступник голови оргкомітету. 

35. Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та інновації в 

природничій, технологічній та професійній освіті». 19 квітня 2016 р.,  

м. Кропивницький. Форма участі : публікація статті. 



563 
 

36. 80 науково-технічна і науково методична конференція університету, 

(ХНАДУ). 10–13 травня 2016 р., м. Харків. Форма участі : виступ з доповіддю, 

участь в обговоренні. 

37. V Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання» у рамках              

VІ Міжнародного фестивалю «Світ психології». 18‒19 травня 2016 р., м. Київ. 

Форма участі : публікація статті. 

38. Всеукраїнська науково-практична конференція «Математична підготовка 

у багаторівневій системі вищої освіти : погляд студентів і молодих вчених». 13–14 

квітня 2017 р. Форма участі : заступник голови оргкомітету. 

39. 81 науково-технічна і науково методична конференція університету, 

(ХНАДУ). 10–12 травня 2017 р., м. Харків. Форма участі : виступ з доповіддю, 

участь в обговоренні. 

40. Міжнародна науково-практична конференція «Освіта і доля нації». 

Сучасна школа : тенденція розвитку і рефлексія досвіду». 19‒20 травня 2017 р.,  

м. Харків. Форма участі : виступ з доповіддю, участь в обговоренні, публікація 

тез доповіді.  
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ДОДАТОК В 

ПОЛОЖЕННЯ 

про систему діагностування рівня успішності студентів з дисциплін кафедри  

вищої математики 

 1. Визначення підсумкової оцінки студента з дисципліни за семестр. 

 1.1. Підсумкова оцінка студента з  дисципліни кафедри  за семестр (ПО) 

включає результат поточного контролю студента у семестрі (РПК) та результат 

виконання завдань підсумкового семестрового контролю у формі екзамену або 

заліку (Е або З). 

 1.2. Визначення ПО у разі підсумкового семестрового контролю у формі 

екзамену здійснюється за схемою 1 (табл. В.1). 

 1.3. Визначення ПО у разі підсумкового семестрового контролю у формі 

заліку здійснюється за схемою 2 (табл. В.2). 

Таблиця В.1 

Схема 1. Визначення ПО (екзамен) 

Визначення РПК 

РПК ≥ 75б. Усі складові РПК ≥ 70б. РПК < 75б. 

Пропозиція студенту: ПО=РПК.  

Згода студента Відмова студента 

Звільнення від екзамену Складання екзамену.  

Визначення Е. 

Складання екзамену. 

Визначення Е. 

ПО=РПК ПО=max {РПК,E}  ПО=f (РПК,E) за табл. В.3 

Таблиця В.2 

Схема 2. Визначення ПО (залік) 
 

Визначення РПК 

РПК ≥ 60б. Усі складові РПК ≥ 50б. РПК < 60б. 

Пропозиція студенту: залік, ПО=РПК.  

Згода студента Відмова студента 

 Складання заліку. 

Визначення З. 

Складання заліку. 

Визначення З. 

Залік. 

ПО=РПК 

ПО=max {РПК, З} ПО=f (РПК, З) за табл. В3 
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Таблиця В3 

Визначення ПО= f (РПК, Е); ПО=f (РПК, З). 

 

РПК Е або З ПО 

 

 

0-34 б 

0-69 б ПО=
РПК+Е(З)

2
 

70-74 б ПО=60б 

75-100 б ПО=65 б 

 

 

 

35-59 б 

0-59 б ПО=
РПК+Е(З)

2
 

60-69 б 60 б 

70-74 б 65 б 

75 -100 б 70 б 

 

60-69 б 

0-84 б ПО=
РПК+Е(З)

2
 

85-100 б 80 б 

70-74 б 0-100 б ПО=
РПК+Е(З)

2
 

  

2. Визначення РПК. 

 2.1. Необхідною умовою визначення РПК є зарахування викладачем 

індивідуальних домашніх завдань — типових розрахунків (ТРЗ). 

 2.2. РПК визначається за наступними складовими: 

-  результат контрольних робіт; 

-  результат роботи на практичних заняттях; 

-  результат підсумкового тесту; 

-  результат опросу за теоретичним матеріалом. 

 2.3. РПК обчислюється як середньо-арифметичне значення результатів 

складових. 

 2.4. РПК може бути збільшеним на суму бонусних балів за участь у 

навчально-дослідницькій діяльності. 

 2.5. Контрольні роботи та підсумковий тест виконуються у письмовій 

формі. Відповіді на питання теоретичного опросу надаються у письмовій та усній 

формах. 
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 2.6. Письмові роботи студентів зберігаються на кафедрі протягом року. 

 3. Визначення Е або З. 

 3.1. Необхідною умовою допуску до екзамену (або до заліку) є 

зарахування викладачем ТРЗ. 

 3.2. Екзамен або залік проводиться у письмовій формі за екзаменаційними 

білетами, затвердженими на засіданні кафедри, з подальшою співбесідою зі 

студентом щодо помилок або неточностей письмової роботи. 

 3.3. Під час проведення екзамену (заліку) студентам дозволяється 

користуватися власними конспектами практичних занять. 

 3.4. Визначення Е або З здійснюється у відповідності до критеріїв оцінки 

знань студентів на екзамені (заліку), затверджених на засіданні кафедри. 

 3.5. Екзаменаційні і залікові письмові роботи студентів зберігаються на 

кафедрі протягом року. 

  



567 
 

Додаток Г 

Матеріали проміжкового контролю виконання Цільової програми 

удосконалення фізико-математичної підготовки в університеті  

на період до 2013 року 

Таблиця Г.1 

Перелік курсів фахової підготовки бакалаврів,  

що спираються на математичні дисципліни 

(станом на 31.10.2010 р.) 

 

 

№ 

з/п 

 

Назва фахового курсу 

Семестр 

вивчення 

фахового 

курсу 

Виокремлені  

розділи математичних 

дисциплін 

1 2 3 4 

Напрям підготовки – 6.050202 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології» 

Спеціальність: «Автоматизоване управління технологічними процесами»;  

«Автоматика та автоматизація на транспорті» 

1. Числові методи і моделювання на ЕОМ 5 Усі розділи ВМ, ТЙВП 

2. Надійність і діагностування 6 Усі розділи ВМ, ТЙВП 

3. Моделювання і оптимізація систем керування 7 Усі розділи ВМ, ТЙВП 

4. 
Ідентифікація та моделювання об’єктів 

автоматизації 
7 Усі розділи ВМ 

5. Теорія прийняття оптимальних рішень 8 Усі розділи ВМ, ТЙВП 

Напрям підготовки – 6.050503 «Машинобудування» 

Спеціальність: «Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні,  

меліоративні машини і обладнання» 

1. Проектування металоконструкцій 6 Усі розділи ВМ 

2. Якість машин 7 Усі розділи ВМ 

3. 
Проектування та керування машинобудівним 

підприємством 
7 Усі розділи ВМ 
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Продовження Таблиці Г.1 

1 2 3 4 

Напрям підготовки – 6.051001 «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології» 

Спеціальність: «Метрологія та вимірювальна техніка» 

1. Теорія електричних сигналів кіл 4 Усі розділи ВМ 

2. Якість машин 5 Усі розділи ВМ 

3. Основи кваліметрії 6 Усі розділи ВМ 

4. Методи та засоби вимірювання 6, 7 Усі розділи ВМ 

5. Основи сертифікації 7 Усі розділи ВМ 

Напрям підготовки – 6.070106 «Автомобільний транспорт» 

 

1. 

 

Теорія механізмів і машин 

 

4, 5 

Векторна алгебра. Аналі-

тична та диференціальна 

геометрія. Диференціаль-

не та інтегральне числен-

ня. Звичайні диференці-

альні рівняння. 

2. Теоретичні основи теплотехніки 5 Диференціальне числення 

3. Теорія технічних систем 5 
Усі розділи ВМ 

(включаючи ТЙМС) 

4. 
ВСТВ (Взаємозамінність, стандартизація та 

технічні вимірювання) 
6 

Усі розділи ВМ 

(включаючи ТЙМС) 

5. Експлуатація та обслуговування машин 6 
Усі розділи ВМ 

(включаючи ТЙМС) 

 

6. 

 

Автомобілі 

 

6, 7 

Диференціальне та 

інтегральне числення. 

Звичайні диференціальні 

рівняння. 

7. Теорія та методи наукової творчості 6, 7, 8 
Усі розділи ВМ 

(включаючи ТЙМС) 

 

8. 

 

Автотехнічна експертиза 

 

7 

Диференціальне та 

інтегральне числення. 

Звичайні диференціальні 

рівняння. 

9. Основи технічного діагностування автомобілів 7 
Усі розділи ВМ 

(включаючи ТЙМС) 

10. Технологічні основи машинобудування   7 
Усі розділи ВМ 

(включаючи ТЙМС) 

11. Технічна експлуатація автомобілів 7, 8 
Усі розділи ВМ 

(включаючи ТЙМС) 

12. Технологія ремонту автомобілів 7, 8 
Усі розділи ВМ 

(включаючи ТЙМС) 
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Продовження Таблиці Г.1 

1 2 3 4 

13. Надійність машин 8 
Усі розділи ВМ 

(включаючи ТЙМС) 

14. Основи САПР 
8 Усі розділи ВМ 

(включаючи ТЙМС) 

Напрям підготовки – 6.050503 «Машинобудування» 

Спеціальність: «Колісні та гусеничні транспортні засоби» 

 

1. 

 

 

Теорія механізмів і машин 

 

4, 5 

Векторна алгебра. Аналі-

тична та диференціальна 

геометрія. Диференціаль-

не та інтегральне числен-

ня. Звичайні диференці-

альні рівняння. 

2. Теоретичні основи теплотехніки 5 Диференціальне числення 

 

3. 

 

Прикладна теорія коливань 

 

5, 6 

Диференціальне та 

інтегральне числення. 

Звичайні диференціальні 

рівняння. 

4. 
ВСТВ (Взаємозамінність, стандартизація та 

технічні вимірювання) 
6 

Усі розділи ВМ 

(включаючи ТЙМС) 

5. Експлуатаційні властивості автомобілів і тракторів 6, 7 
Диференціальне та 

інтегральне числення. 

6. Теорія та методи наукової творчості 6, 7, 8 
Усі розділи ВМ 

(включаючи ТЙМС) 

7. Автоматична експертиза 7 
Усі розділи ВМ 

(включаючи ТЙМС) 

8. Технологічні основи машинобудування 7 
Усі розділи ВМ 

(включаючи ТЙМС) 

 

9. 

 

Робочі процеси автомобілів і тракторів 

 

7, 8 

Диференціальне та 

інтегральне числення. 

Звичайні диференціальні 

рівняння. 

10. Основи САПР 8 
Усі розділи ВМ 

(включаючи ТЙМС) 

   
 

11. 
Теорія автоматичних систем автомобілів і 

тракторів 
8 

Усі розділи ВМ 

(включаючи ТЙМС) 

 
 

 
 

12. Надійність машин 8 
Усі розділи ВМ 

(включаючи ТЙМС) 
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Продовження Таблиці Г.1 

1 2 3 4 

Напрям підготовки – 6.050503 «Машинобудування» 

Спеціальність: «Двигуни внутрішнього згоряння» 

 

1. 

 

Теорія механізмів і машин 

 

4, 5 

Векторна алгебра. Аналі-

тична та диференціальна 

геометрія. Диференціаль-

не та інтегральне числен-

ня. Звичайні диференці-

альні рівняння. 

2. Теоретичні основи теплотехніки 5 
Диференціальне 

числення. 

3. Теорія горіння 5 
Диференціальне та 

інтегральне числення. 

4. САПР ДВЗ 5 Усі розділи ВМ 

5. 
ВСТВ (Взаємозамінність, стандартизація та 

технічні вимірювання) 
6 

Усі розділи ВМ 

(включаючи ТЙМС) 

6. Надійність ДВЗ 6 
Усі розділи ВМ 

(включаючи ТЙМС) 

7. Основи теорії тертя та зношування 6 
Усі розділи ВМ 

(включаючи ТЙМС) 

8. Теорія ДВЗ 6,7 
Звичайні диференціальні 

рівняння. 

9. Технологічні основи машинобудування 7 
Усі розділи ВМ 

(включаючи ТЙМС) 

10. Газова динаміка та агрегати наддуву 7 
Теорія поля. Поняття про 

диференціальні рівняння 

в частинних похідних. 

11. Автоматичне регулювання 7, 8 
Системи диференціальних 

рівнянь в частинних 

похідних. 

 

12. 

  

Конструкція і динаміка ДВЗ 

 

8 

Диференціальне та 

інтегральне числення. 

Ряди. Ряди Фур’є. 

Практичний гармонійний 

аналіз. 

Напрям підготовки – 0101 «Педагогічна освіта».  

Профіль підготовки: «Метрологія, стандартизація та сертифікація в машинобудуванні» 

1. Матеріалознавство та ТКМ 3, 4 
Усі розділи ВМ 

(включаючи ТЙМС) 

2. Математична обробка підсумків вимірювань 5 
Усі розділи ВМ 

(включаючи ТЙМС) 

3. Сучасні комп'ютерні технології 5 
Усі розділи ВМ 

(включаючи ТЙМС) 

4. Засоби вимірювань 6 
Усі розділи ВМ 

(включаючи ТЙМС) 
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Продовження Таблиці Г.1 

1 2 3 4 

5. Основи теорії тертя та зношування 6 
Усі розділи ВМ 

(включаючи ТЙМС) 

6. 
Сучасні методи розрахунку на міцність 

конструкцій 
6 

Усі розділи ВМ 

(включаючи ТЙМС) 

7. Якість та її забезпечення 6, 7 
Усі розділи ВМ 

(включаючи ТЙМС) 

8. Автоматизація приладобудування 7 
Усі розділи ВМ 

(включаючи ТЙМС) 

9. Технологічні основи машинобудування 7 
Усі розділи ВМ 

(включаючи ТЙМС) 

10. Сучасні методи обробки матеріалів 8 
Усі розділи ВМ 

(включаючи ТЙМС) 

Напрям підготовки – «Будівництво» 

Спеціальність: «Мости і транспортні тунелі» 

1. Штучні споруди на шляхах сполучень 2 Лінійна алгебра 

2. Опір матеріалів 3, 4, 6 

Лінійна алгебра, аналі-

тична геометрія, дифере-

нціальне та інтегральне 

числення, диференціальні 

рівняння, ряди 

3. Будівельна механіка 5 
Лінійна алгебра, 

диференціальне та 

інтегральне числення 

4. Теплопостачання і вентиляція 5 Лінійна алгебра 

 

5. 

 

Теорія пружності, пластичності та повзучості 

 

5 

Лінійна алгебра, аналі-

тична геометрія, дифере-

нціальне та інтегральне 

числення, диференціальні 

рівняння, ряди, рівняння 

математичної фізики 

 

6. 

 

Основи та фундаменти 

 

5 

Лінійна алгебра, аналі-

тична геометрія, дифере-

нціальне та інтегральне 

числення, диференціальні 

рівняння, ряди, рівняння 

математичної фізики 

7. Будівельні конструкції 5, 6 
Лінійна алгебра, 

диференціальне та 

інтегральне числення 

 

8. 

 

 

 

Проектування мостів 

 

5, 6, 7 

Лінійна алгебра, дифере-

нціальне та інтегральне 

числення, диференціальні 

рівняння, ряди, рівняння 

математичної фізики, 

теорія ймовірностей 
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9. Гірничні вироби та буропідривні роботи 6 Лінійна алгебра 

10. 
Технологія та організація будівництва 

транспортних споруд 
6 Лінійна алгебра 

11. Технологія будівельного виробництва 7 
Лінійна алгебра, 

диференціальне та 

інтегральне числення 

12. Надійність споруд 7 
Теорія ймовірностей і 

математична статистика 

 

 

13.  

 

 

Основи наукових досліджень 

 

 

7 

Лінійна алгебра, дифере-

нціальне та інтегральне 

числення, диференціальні 

рівняння, ряди, рівняння 

математичної фізики, еле-

менти теорії ймовірностей 

 

 

14. 

 

 

Транспортні тунелі 

 

 

7, 8 

Лінійна алгебра, дифере-

нціальне та інтегральне 

числення, диференціальні 

рівняння, ряди, рівняння 

математичної фізики, еле-

менти теорії ймовірностей 

15. 
Будівництво мостів 

8 Лінійна алгебра 

16. 
Експлуатація мостів 

8 Лінійна алгебра 

 

 

17. 

 

 

Мости і споруди на автомобільних дорогах 

 

 

8 

Лінійна алгебра, дифере-

нціальне та інтегральне 

числення, диференціальні 

рівняння, ряди, рівняння 

математичної фізики, еле-

менти теорії ймовірностей 

 

 

18. 

 

 

Ремонт та реконструкція мостів 

 

 

8 

Лінійна алгебра, дифере-

нціальне та інтегральне 

числення, диференціальні 

рівняння, ряди, рівняння 

математичної фізики, еле-

менти теорії ймовірностей 

19. Утримання інженерних споруд 8 Лінійна алгебра 

Напрям підготовки – «Будівництво» 

Спеціальність: «Автомобільні дороги та аеродроми» 

 

 

1. 

 

 

Інженерна геодезія 

 

 

1, 2 

Аналітична геометрія. 

Диференціальне та 

інтегральне числення. 

Елементи теорії ймовір-

ностей та математичної 

статистики. 
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2. 

 

Ґрунтознавство та механіка ґрунтів 

 

3, 4 

Лінійна алгебра. 

Аналітична геометрія. 

Диференціальне та 

інтегральне числення. 

3. 
Фізико-хімічна механіка дорожньо-будівельних 

матеріалів 
5 

Звичайні диференціальні 

рівняння 

4. Метрологія і стандартизація 5 
Елементи математичної 

статистики 

 

 

5. 

 

 

Проектування автомобільних доріг 

 

 

5, 6 

Аналітична геометрія. 

Диференціальне та інте-

гральне числення. Дифе-

ренціальні рівняння. Чис-

лові та функціональні 

ряди. 

6. Основи наукових досліджень 6, 7 
Теорія ймовірностей та 

математична статистика 

 

 

7. 

 

 

Технологія будівництва автомобільних доріг 

 

 

6, 7, 8 

Лінійна алгебра. Аналі-

тична геометрія. Теорія 

границь. Диференціальне 

та інтегральне числення. 

Диференціальні рівняння. 

 

 

 

 

8. 

 

 

 

 

Експлуатація автомобільних доріг 

 

 

 

 

7, 8 

Лінійна алгебра. Аналі-

тична геометрія. Теорія 

границь. Диференціальне 

та інтегральне числення. 

Диференціальні рівняння. 

Елементи теорії ймовір-

ностей і математичної 

статистики. 

 

 

 

9. 

 

 

Комп'ютерні технології в будівництві та 

експлуатації автомобільних доріг та аеродромів 

 

 

 

8 

Аналітична геометрія. 

Диференціальне та інтег-

ральне числення. Дифе-

ренціальні рівняння. 

Елементи теорії ймовір-

ностей і математичної 

статистики. 

Напрям підготовки – «Екологія, охорона навколишнього середовища  

та збалансоване природокористування» 

Спеціальність: «Екологія та охорона навколишнього середовища» 

1. Загальна екологія 2 Лінійна алгебра 

2. Моделювання параметрів ОС 3 
Аналітична геометрія. 

Диференціальні рівняння. 

3. Комп’ютерна математика 3 
Аналітична геометрія. 

Диференціальні рівняння. 

4. Екологія міських систем 3, 4 Аналітична геометрія 
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5. Ландшафтна архітектура 6 Аналітична геометрія 

6. Економіка природокористування 7 ТЙМС 

7. Водопостачання, водополіпшення 8 
Аналітична геометрія. 

Диференціальні рівняння. 

Напрям підготовки – «Транспортні технології» 

 

 

1. 

 

 

Транспортні системи 

 

 

3 

Методи алгебри і 

геометрії. Диференці-

альне та інтегральне 

числення. ТЙМС 

 

2. 

 

Технічна механіка 

 

2, 3 

Методи алгебри і 

геометрії. Диференціаль-

не та інтегральне 

числення. 

 

 

3. 

 

 

Основи теорії систем і управління 

 

 

3 

Методи алгебри і 

геометрії. Диференці-

альне та інтегральне 

числення. ТЙМС 

4. Науково-дослідницька робота 3‒8 
Усі розділи курсів ВМ і 

ТЙМС 

 

5. 

 

Дослідження операцій у транспортних системах 

 

5 

Методи алгебри і 

геометрії. Диференці-

альне та інтегральне 

числення. 

 

 

6. 

 

 

Вантажні перевезення 

 

 

6 

Лінійна, векторна алгебра. 

Аналітична геометрія. 

Диференціальне та інте-

гральне числення. ТЙМС 

7. Пасажирські перевезення 6, 7 
Лінійна, векторна алгебра. 

Аналітична геометрія. 

Диференціальне та інте-

гральне числення. ТЙМС 

8. Організація та безпека дорожнього руху 7 
Лінійна, векторна алгебра. 

Аналітична геометрія. 

Диференціальне та інте-

гральне числення. ТЙМС 

 

9. 

 

АСУ автотранспорту 

 

7 

Лінійна, векторна алгебра. 

Диференціальне та 

інтегральне числення. 
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Виконання заходів щодо удосконалення  

фахової фізико-математичної підготовки 

(з 27.01.2009 р. по 31.10.2010 р.) 

 
№ 

з/п 
Зміст заходу  

Термін 

виконання  

Рівень підготовки 

1 2 3 4 

Кафедра автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій 

1. Введення до навчальних планів дисциплін, що вивчають 

використання засобів прикладної математики для 

розв'язання спеціальних задач: 

‒ теорії прийняття оптимальних рішень; 

‒ системного аналізу складних систем управління; 

‒ ідентифікації та моделювання. 

Липень 

2010 р. 

Вузівська 

підготовка – 

бакалавр  

2. Введення до навчальних планів дисциплін, що вивчають 

використання засобів прикладної математики для 

розв'язання спеціальних задач: 

‒ теорії розробки та прийняття управлінського рішення 

Липень 

2010 р. 

Вузівська 

підготовка – 

магістр 

Кафедра будівельних та дорожніх машин 

1. Введення в навчальну дисципліну «Підвищення 

надійності БДМ» матеріалу «Методи оцінки надійності 

електромеханічних систем» 

Грудень 

2009 р. 

Вузівська 

підготовка – 

магістр 

2. Введення у виклад навчальної дисципліни «Динаміка та 

міцність БДМ» рівняння Лагранжа 2-го роду, що описує 

рух БДМ під час її роботи 

Лютий 

2010 р. 

Вузівська 

підготовка – 

магістр 

Кафедра метрології та безпеки життєдіяльності 

1. Введення в навчальну дисципліну «Основи теорії 

систем» матеріалу «Марковські ланцюги і процеси» 

Лютий 

2010 р. 

Вузівська 

підготовка – 

бакалавр 

2. Введення в навчальну дисципліну «Основи теорії 

систем» матеріалу «Стохастичні диференціальні 

рівняння» 

Лютий 

2010 р. 

Вузівська 

підготовка – 

бакалавр 

3. Введення в навчальну дисципліну «Спеціальні глави 

математики» розділу «Основи побудови нейронних 

мереж» 

Лютий 

2010 р. 

Вузівська 

підготовка – 

магістр 

4. Введення в навчальну дисципліну «Спеціальні глави 

математики» розділу «Методи глобальної оптимізації» 

Лютий 

2010 р. 

Вузівська 

підготовка – 

магістр 

5. Введення в навчальну дисципліну «Методи і техніка 

обробки сигналів» матеріалу «Основи вейвлет-аналізу» 

Лютий 

2010 р. 

Вузівська 

підготовка – 

бакалавр 

6. Введення в навчальну дисципліну «Основи ідентифікації 

систем» матеріалу «Основи спектральної теорії 

матриць» 

Лютий 

2010 р. 

Вузівська 

підготовка – 

бакалавр 
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7. Введення в навчальну дисципліну «Основи ідентифікації 

систем» матеріалу «Основи теорії нечітких множин» 

Лютий 

2010 р. 

Вузівська 

підготовка – 

бакалавр 

Кафедра «Транспортних технологій» 

1. Внесення в навчальний план підготовки бакалаврів 

додаткових дисциплін фізико-математичної підготовки 

(кафедра прикладної математики): 

‒ «Комп'ютерно-математичні технології»; 

‒ «Імітаційне моделювання»; 

‒ «Інноватика». 

2010 р. Вузівська 

підготовка – 

бакалавр 

2. Застосування матеріалів виданої монографії «Сучасні 

наукові підходи до організації роботи маршрутного 

пасажирського транспорту в містах» у викладі 

дисципліни «Пасажирські перевезення» 

2009 р. Вузівська 

підготовка – 

бакалавр 

3. Впровадження розділів математичного моделювання у 

виклад дисциплін: 

‒ «Інноваційні технології управління автомобільними 

перевезеннями»; 

‒ «Інноваційні технології вантажних перевезень»; 

‒ «Інноваційні технології пасажирських перевезень»; 

‒ «Інноваційні технології транспортно-експедиційної 

діяльності»; 

‒ «Інноваційні технології комерційної роботи на 

автомобільному транспорті». 

2010 р. Вузівська 

підготовка – 

спеціаліст 

4. Застосування матеріалів виданої монографії «Сучасні 

наукові підходи до організації роботи маршрутного 

пасажирського транспорту в містах» у викладі 

дисципліни «Інноваційні технології пасажирських 

перевезень» 

2009 р. Вузівська 

підготовка – 

спеціаліст 

5. Застосування матеріалів виданої монографії «Моделі 

прийняття рішень при управлінні процесом 

транспортно-експедиційного обслуговування» у викладі 

дисципліни «Інноваційні технології транспортно-

експедиційної діяльності». 

2010 р. Вузівська 

підготовка – 

спеціаліст 

 

6. Застосування в методиці та моделях виданого 

підручника з грифом МОН «Комерційна робота на 

автомобільному транспорті»: математичного 

програмування, теорії нечітких множин, теорії ігор. 

2010 р. Вузівська 

підготовка – 

магістр 

7. Застосування у виданої монографії «Моделі прийняття 

рішень при управлінні процесом транспортно-

експедиційного обслуговування» регресійного аналізу, 

теорії масового обслуговування, теорії ігор. 

2010 р. Вузівська 

підготовка – 

магістр 
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8. Застосування в розробці моделей та алгоритмів 

дисертаційних досліджень: 

‒ теорії інформації; 

‒ теорії систем та системного аналізу; 

‒ методів математичної статистики; 

‒ теорії прийняття рішень; 

‒ теорії нечітких множин; 

‒ нейронних мереж; 

‒ математичного програмування; 

‒ методів еволюційно-ймовірнісного моделювання 

1.03.09 р. – 

1.10.10 р. 

Вузівський  

рівень –  

аспірант  
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Додаток Д 

Таблиця Д.1 

Фрагменти Цільової програми удосконалення фундаментальної  

підготовки в університеті на період до 2013 року 

 
№ 

з/п 
Зміст заходу 

Термін 

виконання 

Відповідальний  

за виконання 

Результати, що 

очікуються 
Примітка 

1 2 3 4 5 6 

II ВУЗІВСЬКА ПІДГОТОВКА (освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр) 

3 Проводити «Нульовий 

контроль знань» рівня 

шкільної підготовки 

студентів 1-их курсів 

навчання з 

фундаментальних 

дисциплін 

Щорічно 

вересень 

Декан ФДП. Зав. 

кафедрами 

фундаментальної 

підготовки 

(вищої 

математики, 

фізики, хімії, 

інженерно-

комп'ютерної 

графіки) 

Індивідуалізація 

навчання 

Загальна 

базова 

підготовка 

12 Забезпечити участь 

обдарованих студентів у 

науковій та науково-

методичній роботі з 

фундаментальних 

дисциплін (видання статей 

студентами сумісно з 

викладачами, видання 

статей студентами 

особисто, участь у 

конкурсах наукових та 

науково-методичних робіт) 

Щорічно Зав. кафедрами 

фундаментальної 

підготовки:  

вищої 

математики, 

прикладної 

математики, 

фізики,  

хімії,  

теоретичної 

механіки та 

гідравліки 

Статей Уч. 

конк. 

Елітна 

базова 

підготовка 10 

4 

4 

10 

 

10 

1 

1 

1 

1 

 

1 

14 Забезпечити підвищення 

фундаментального рівня 

викладання дисциплін 

«Основи теорії систем», 

«Моделювання засобів 

вимірювальної техніки на 

ЕОМ», «Основи 

метрології» 

З 

2011/2012 

н. р. 

Зав. кафедрою 

метрології та 

безпеки 

життєдіяльності 

Введення в 

курси 

додаткових 

мате-ріалів з 

градієнтних 

методів 

оптимізації, 

імітаційного 

моделювання, 

статистичних 

методів 

обробки 

результатів 

вимірювальних 

експериментів 

Загальна 

фахова 

підготовка 
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Продовження Таблиці Д.1 

1 2 3 4 5 6 

III ВУЗІВСЬКА ПІДГОТОВКА (освітньо-кваліфікаційний рівень магістр) 

10 Організувати семінари з 

наукових напрямів роботи 

випускових кафедр для 

обдарованих студентів 

З 

2010/2011 

н. р. 

 

Зав. випусковими 

кафедрами 

Формування 

контингенту 

майбутніх 

аспірантів 

Елітна 

фахова 

підготовка 
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Додаток Е 

Таблиця Е.1 

Професійне ядро дисциплін поточної та перспективної  

профільної підготовки 

№ 

з/п 

Найменування дисциплін професійного ядра Семестр 

вивчення 

Спеціальність 133: «Галузеве машинобудування» 

1. Гідравліка, гідро- та пневмоприводи 5 

2. Проектування металоконструкцій 6 

3. Вантажопідйомна, транспортуюча та транспортна техніка 7 

4. Машини для земляних робіт 8 

5. Динаміка будівельно-дорожніх машин (БДМ) 9 

6. Моделювання робочих процесів БДМ 9, 10 

7. Застосування методу скінченних елементів 10 

Спеціальність 151: «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології» 

1. Теорія автоматичного управління 5 

2. Числові методи і моделювання на ЕОМ 5 

3. Моделювання і оптимізація систем керування 7 

4. Мікропроцесорна техніка та МП ВІС 7 

5. Гнучке автоматизоване виробництво і робототехнічні 

комплекси 

8 

6. Автоматизовані банки даних АСУ ТП 9 

7. Управління проектами 9 

8. Сенсорні мережі АСУ ТП 9 
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Продовження Таблиці Е.1 

Спеціальність 152: «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» 

1. Вступ до теорії систем 5 

2. Основи кваліметрії 6 

3. Моделювання засобів вимірювальної техніки на ЕОМ 7 

4. Вимірювальні алгоритми 8 

5. Вимірювальні інформаційні системи 9 

6. Метрологічна надійність 9 

7. Методи аналізу та синтезу вимірювальних сигналів 10 

Спеціальність: 275.03 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» 

1. Вантажні перевезення 5, 6 

2. Пасажирські перевезення 6, 7 

3. Моделювання транспортних систем 7 

4. Взаємодія видів транспорту 8 

5. Управління автомобільними перевезеннями 8 

6. Моделювання транспортних процесів 10 

7. Інтегровані логістичні системи 10 

8. Логістичне управління 10 
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Додаток Ж 

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ  

Частина 1 

 Завдання 1-8 мають по п’ять варіантів відповідей, серед яких лише ОДИН ВІРНИЙ. 

Виберіть вірну, на Вашу думку, відповідь. За вірний вибір у кожному з завдань Ви отримаєте 5 

балів. 

 1. Обчислити вираз: (1,2 +
2

9
) ∙

5

16
. 

А Б В Г Д 
1

3
 

5

28
 

4

9
 

5

9
 

5

8
 

             2. Обчислити вираз: 62𝑙𝑜𝑔65. 

А Б В Г Д 

32 25 10 6 5 

 3. Надати у вигляді степеня вираз:  
(𝑥3)

3
∙𝑥12

𝑥20 . 

А Б В Г Д 

𝑥 𝑥2 𝑥−1 𝑥−2 𝑥3 

 4. Знайти корінь рівняння 3𝑥 + 4 = 4𝑥 − 8. 

А Б В Г Д 

12 
−1

5

7
 

−4

7
 

-12 6 

 5. Вказати проміжок, якому належить корінь рівняння: 4𝑥 =
1

64
. 

А Б В Г Д 

[-4; -1) [2; 5) (-18; -4) [0; 2) [-1; 0) 

 6. Спростити вираз: (1 + 𝑐𝑡𝑔2𝛼) ∙ 𝑐𝑜𝑠2𝛼. 

А Б В Г Д 

1 𝑐𝑜𝑠 𝛼. 𝑠𝑖𝑛2𝛼 𝑡𝑔2𝛼 𝑐𝑡𝑔2𝛼 

  7. Знайти область визначення функції: 𝑦 = 3
𝑥+5

𝑥−7 . 

А Б В Г Д 

(5; 7] (−∞; 7) ∪ (7; +∞) (-∞; +∞) (−∞; 7) (7; +∞) 

 8. Вказати функцію, яка спадає на інтервалі (0; +∞) 

А Б В Г Д 

𝑦 = 𝑙𝑜𝑔7𝑥 𝑦 = 3𝑥 − 5 𝑦 = 𝑐𝑡𝑔 𝑥 𝑦 = 5𝑥 
𝑦 =

1

𝑥
 

Частина 2 

 Виконайте завдання 9-11. За кожне вірно виконане завдання Ви отримаєте по 10 балів. 

9. Розв’язати рівняння: а) 𝑠𝑖𝑛2𝑥 =
1

2
 ; б) 𝑥2 − 5𝑥 + 6 = 0. 

 10. Розв’язати нерівність: а) 
𝑥−3

(𝑥+2)(𝑥−6)
≥ 0,б) (

1

5
)

𝑥
> 25 . 

 11. Знайти похідну заданої функції: а) 𝑦 = 3𝑙𝑛𝑥 − 𝑡𝑔5𝑥 , б) 𝑦 = 𝑥 ∙ 𝑐𝑡𝑔4𝑥. 






















