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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

В законi Украєни "Про освiту" вiдзначаґться, що "освiта -основа 

iнтелектуального, культурного, духовного,   соцiального, економiчного розвитку 

суспiльства i держави. Метою освiти ґ всебiчний розвиток людини як особистостi 

та найвищоє цiнностi суспiльства, розвиток єє талантiв, розумових i фiзичних 

здiбностей, виховання високих моральних якостей, формування громадян, 

здатних до свiдомого суспiльного вибору, збагачення на цiй основi 

iнтелектуального, творчого, культурного потенцiалу народу, пiдвищення 

освiтнього рiвня народу, забезпечення народного господарства квалiфiкованими 

фахiвцями". 

Реформування системи освiти не може вiдбуватися у вiдривi вiд розвитку 

економiки i суспiльства в цiлому. Тут потрiбен синхронiзм розвитку.   Але, на 

жаль, поки ще цього домогтися не вдаґться. Тому треба шукати такi шляхи, якi б 

усунули iснуючi протирiччя, що склалися мiж потребами суспiльства i держави у 

квалiфiкованих фахiвцях, конкурентноздатних на свiтовому ринку працi, i 

системою освiти в краєнi. "iснуюча в Украєнi система освiти перебуваґ в станi,   

що не задовольняґ вимог, якi постають перед нею в умовах розбудови 

украєнськоє державностi, культурного та духовного вiдродження украєнського 

народу. Це виявляґться передусiм у невiдповiдностi освiти ... суспiльним 

потребам та свiтовим досягненням людства" (Державна нацiональна програма 

"Освiта" /"Украєна XXI столiття"/). 

Криза сучасноє середньоє i вищоє освiти в Украєнi, як i   у всiх краєнах СНД, ґ 

проявом глобальноє свiтовоє кризи освiти. За оцiнками спецiалiстiв вона 

виражаґться в неузгодженностях мiж потребами сучасного суспiльства i рiвнем 

пiдготовленостi випускникiв вищих закладiв освiти (ВЗО), мiж новими цiлями i 

завданнями вищоє школи i застарiлими формами управлiння i функцiювання 

вищоє освiти, в розходженнi iнтересiв i можливостей суб'ґктiв освiтнього 

процесу. 

Рух за реформу освiти активно почався   з 80-х рокiв   нашого столiття в 

зарубiжних краєнах   свiту (США, Англiя, Францiя, Японiя, Нiмеччина) та в 

краєнах колишнього Радянського Союзу. У зв'язку з   цим виникла потреба в 

новiй парадигмi освiти,   яка в якостi прiоритету розглядаґ орiґнтацiю на 

iнтереси особистостi, адекватнi сучасним тенденцiям суспiльного розвитку. 

Реформування    системи освiти, на нашу думку,   повинно знаходити 

першочерговий прояв у рiвнi завдань, якi стоять перед вищою школою, та в 

органiзацiє єх виконання. Враховуючи тяжке економiчне становище, яке склалося   

в Украєнi, девальвацiю загальнолюдських гуманiстичних цiнностей, справа це 

дуже важка,   але   єє вирiшення конче потрiбне. Така незаперечна вимога 

сьогоднiшнього дня. 

Прiоритетним напрямком реформування системи освiти ґ спрямування 
педагогiчноє   науки на вироблення стратегiє   розвитку освiти, перспектив 

вiдродження    i розбудови нацiональноє школи, нових педагогiчних технологiй. 

Тому однiґю з основних функцiй системи вищоє освiти ґ вiдтворення i передача 

новим поколiнням   досвiду минулоє та сучасноє культури, пiдготовка єх до 

наступноє   дiяльностi,   одним з головних завдань В30 забезпечення набуття   

студентами фундаментальних наукових i   технiчних знань, високих моральних 

якостей особистостi, розвиток iнтелектуального    i творчого потенцiалу, 

винахiдливостi, iнiцiативи, почуття нового, здiбностi адаптуватися до умов, що 

змiнюються, пiдготовку єх   до професiйноє i самостiйноє   науковоє дiяльностi. 

Для пiдготовки висококвалiфiкованих спецiалiстiв для господарськоє дiяльностi 

та науки     треба забезпечити належний рiвень математичноє пiдготовки 

пiдростаючого поколiння, тому що математика маґ широкi можливостi розвитку 



логiчного мислення, просторових уявлень i уяви, алгоритмiчноє культури, 

формування вмiнь встановлювати причинно-наслiдковi зв'язки, обiрунтовувати 

твердження, моделювати ситуацiє, тому що математика ґ основою вивчення 

фiзики, хiмiє, загальнотехнiчних i спецiальних дисциплiн, крiм цього, математика 

ґ мовою технiки,   математичнi методи та   математичне моделювання широко 

використовуються для розв'язання практичних задач рiзних галузей науки, 

економiки, виробництва. 

Високий динамiзм науково-технiчного прогресу, виникнення нових наукових 

напрямкiв пiдвищують вимоги до змiсту вищоє освiти, якi змiнюються вiдповiдно 

до рiвня розвитку науки, культури, виробництва, суспiльства. Змiст вищоє освiти 

у процесi реалiзацiє системою вищоє освiти трансформуґться у змiст навчання. 

Отже, пiдвищення вимог до змiсту освiти означаґ пiдвищення вимог до дiяльностi 

вищоє школи, зокрема технiчноє, а, значить, означаґ i пiдвищення вимог до 

математичноє пiдготовки студентiв вищих закладiв технiчноє освiти (ВЗТО). 

Математична пiдготовка повинна давати необхiднi знання та вмiння, що 

сприяють   формуванню свiтогляду, забезпечують можливiсть оволодiти 

комплексом професiйно орiґнтованих дисциплiн та дозволяють 

науковообгрунтовано розв'язувати iнженернi задачi. 

На жаль, сучасна математична пiдготовка студентiв   на технiчних факультетах 

маґ ряд суттґвих недолiкiв, серед яких: невиправдана формалiзацiя математичних 

знань, рецептурний характер в багатьох випадках засвоґння математичного 

матерiалу, вiдсутнiсть мiжпредметних зв'язкiв математики з спецiальними 

дисциплiнами, слабкi навички у використаннi математичного апарата при 

вивченнi спецiальних дисциплiн та при застосуваннi нових комп'ютерних 

технологiй у майбутнiй професiйнiй дiяльностi i безперервнiй освiтi. 

Враховуючи нову парадигму освiти, Державну нацiональну програму "Освiта", 

закон Украєни "Про освiту", проект закону Украєни "Про вищу освiту" i сучасну 

концепцiю вищоє освiти, в дисертацiє сформульованi сучаснi вимоги до 

математичноє пiдготовки студентiв ВЗТО. 

Питання удосконалення навчального процесу у вищiй школi, безперервноє 

математичноє пiдготовки та виникаючi при цьому психолого-педагогiчнi аспекти, 

питання, пов'язанi з формуванням основ професiйноє майстерностi викладачiв 

математики, широкий спектр питань методики навчання математики студентiв 

ВЗО, зокрема питання, пов'язанi з органiзацiґю професiйноє спрямованостi 

навчання математики, розглядались на наукових, науково-методичних 

конференцiях i в публiкацiях таких вiдомих вчених-математикiв та ведучих 

спецiалiстiв в галузi педагогiки i методики навчання окремих дисциплiн, як С.i.   

Архангельський, .Ю.К. Бабанський, Ю.С. Богданов, О.С. Вентцель, Ф.Д. Гахов, 

В.М.Глушков, Б.В. 

Гнеденко, С.У. Гончаренко, М.i. Жалдак, Л.В.Канторович, Л.Д. Кудрявцев, О.Г. 

Мордкович, А.Д. Мишкiс, Ю.М.Рудов, О.О. Самарський, В.Г. Скатецький, З.i. 

Слґпкань, М.i. Шкiль, i.М.Яглом та iншi. 

Зараз, на рубежi XXI столiття, особливо актуальною ґ проблема розбудови вищоє 
математичноє освiти, яку не можна реалiзувати   без урахування прогресивних   

iдей   таких видатних математикiв-педагогiв минулого, як М.П. 

Кравчук i О.М. Крилов (.наступнiсть, послiдовнiсть та неперервнiсть 

математичноє освiти, прикладна спрямованiсть навчання математики у вищiй 

школi). На нашу думку, одними з практичних шляхiв реалiзацiє новоє парадигми 

освiти   ґ диференцiацiя та   iндивiдуалiзацiя навчання, активiзацiя 

навчально-пiзнавальноє дiяльностi студентiв, професiйна спрямованiсть навчання 

математики, нацiлених на розвиток iнтелектуальних i творчих здiбностей 

студентськоє молодi. 

Актуальнiсть теми. За   останнi десятирiччя математика перетворилася у 

повсякденний iнструмент дослiджень у всiх галузях науки i технiки. Для 

розв'язання бiльшостi задач технiчного характеру необхiдно спочатку перевести 



єх на математичну мову, тобто побудувати математичну модель, i лише потiм 

дiстати єх розв'язок. Побудувати адекватну (процесу, явищу, що дослiджуґться) 

математичну модель досить важко, оскiльки треба знати не тiльки ту науку, з якоє 

виникла ця проблема, але також мати певнi математичнi знання i мати 

математичну культуру. Отже, курс вищоє математики ґ основою математичноє 

пiдготовки майбутнiх спецiалiстiв. А це забов'язуґ постiйно удосконалювати курс 

математики, який викладаґться у ВЗТО, що можна зробити тiльки шляхом 

постiйноє, глибокоє методичноє роботи по удосконаленню навчання курсу 

математики, шляхом ретельного вiдбору матерiалу, читання факультативних 

математичних курсiв, пошукiв бiльш доступних i бiльш ефективних засобiв 

передачi математичних знань, формування необхiдних для практичноє роботи 

навичок i розвитку математичного мислення. При вивченнi рiзних курсiв 

необхiдно виявляти зв'язки, якi iснують мiж явищами реального свiту i 

проблемами практики, з одного боку, i свiтом iдей, понять i результатiв 

математики - з другого. 

Кращi педагоги минулого Крилов О.М., Остроградський М.В. i Чебишов П.Л. 

постiйно пiдкреслювали недостатнiсть чисто абстрактного викладання 

математики для   єє засвоювання i говорили   про важливiсть математики для 

пiзнання оточуючого свiту. 

Загальновизнано, що математика в технiчному ВЗО поруч iз загальними задачами 

фундаментальноє освiти, якi вона вирiшуґ, повинна бути орiґнтованою на 

спецiальнiсть, обрану студентом. Отже, навчання математики у ВЗТО 

повинно мати   професiйну спрямованiсть, бути менш формальним, наближеним 

до iнженерноє практики. Теоретичний матерiал   необхiдно   подавати   в 

сучасному виглядi, ширше використовувати i висвiтлювати апарат, iдеє, теорiє, 

термiнологiю i символiку сучасноє   математики.   Загальний   курс 

математики   створюґ лише основу математичноє освiти, залучення ж до 

спецiальностi, знайомство з актуальними задачами науки i технiки можливо лише 

при участi студентiв у вивченнi спецiальних курсiв i в роботi спецiальних 

семiнарiв, зокрема математичних. Тут дуже важливий пiдбiр спецiальних 

математичних курсiв прикладного змiсту. 

Розбудова системи освiти в Украєнi та зростаючi при цьому вимоги до обсягу 

матерiалу, що вивчаґться, i   рiвня його засвоювання при пiдготовцi спецiалiстiв 

з вищою освiтою призводять до розумiння недостатностi традицiйноє системи 

передавання знань i необхiдностi створювання   та використання нових засобiв i 

пiдходiв до процесу навчання. Пошуки нових технологiй навчання у В30   i 

удосконалення старих, достатньо   добре розроблених, представляють одне з 

найважливiших завдань для викладачiв математичних кафедр. 

Таким чином, дослiдження в галузi методики навчання математики у вищих 

закладах освiти на факультетах нематематичного профiлю взагалi i професiйноє 

спрямованостi навчання, в тому числi, потребують свого глибокого i 

багатостороннього наукового дослiдження з   позицiй системного i 

комплексного пiдходу. Наявнiсть деяких вихiдних положень в галузi методики, 
розроблених вiдомими вченими-математиками i методистами, та iснуючi 

технологiє навчання дозволяють продовжити цi дослiдження i виробити наукову    

концепцiю    математичноє пiдготовки    студентiв нематематичних 

спецiальностей   ВЗТО. 

Зв'язок роботи   з   науковими програмами, планами, темами. Дисертацiйне 

дослiдження проводилося   у вiдповiдностi до Закону Украєни "Про освiту", 

Державноє нацiональноє програми "Освiта", "Положення про 

освiтньо-квалiфiкацiйнi рiвнi (ступеневу освiту)", проекту "Концепцiє базовоє 

математичноє освiти в Украєнi", проекту закону Украєни "Про вищу освiту", 

проекту програми курсу вищоє математики для   вищих закладiв технiчноє 

освiти,   сучасних наукових психолого-педагогiчних i методичних дослiджень в 

галузi освiтнього та професiйного навчання,   набутого вiтчизняного,   



зарубiжного, а   також особистого 27-рiчного   викладацького досвiду   роботи   

в   технiчному унiверситетi. В дисертацiє використанi результати, отриманi при 

виконаннi науково-дослiдних робiт ь 162/96 дб, ь 

162/98 дб з проблем вищоє школи на базi Днiпродзержинського державного 

технiчного унiверситету (ДДТУ). 

Мета i задачi дослiдження. Проблема дисертацiйного дослiдження математична 

пiдготовка   студентiв нематематичних   спецiальностей вищих технiчних 

закладiв на сучасному етапi розвитку вищоє школи в умовах багатоступеневоє 

системи   освiти. 

Мета роботи   полягаґ   у розробцi, теоретичному обгрунтуваннi, 

експериментальнiй перевiрцi та впровадженню в практику методичноє системи 

навчання математики, яка зокрема реалiзуґ професiйну спря-мованiсть i 

забезпечуґ сучаснi вимоги до   математичноє освiти студентiв металургiйних, 

енергетичних та електромеханiчних спецiальностей вищих закладiв освiти в 

умовах ступеневоє системи навчання. 

Об'ґкт дослiдження - процес навчання математики у вищiй технiчнiй школi. 

Предмет дослiдження - методична система (мета, змiст, органiзацiйнi форми, 

методи, прийоми i засоби) 

реалiзацiє концепцiє математичноє пiдготовки студентiв вищих закладiв 

технiчноє освiти. 

Гiпотеза дослiдження: якщо методична система навчання математики студентiв 

нематематичних спецiальностей ВЗО врахуватиме: 

- професiйну спрямованiсть навчання математики; 

- навчання початкам математичного моделювання при вивченнi загального курсу 

вищоє математики i спецiальних математичних курсiв; 

- розв'язування задач спецiального змiсту на завершальному етапi навчання   

дисциплiн математичного циклу; 

- методи, прийоми i засоби активiзацiє самостiйноє навчально-пiзнавальноє 

дiяльностi студентiв при вивченнi математики; 

- застосування   засобiв нових iнформацiйних технологiй   навчання при 

розв'язуваннi прикладних задач в процесi вивчення загального   курсу 

математики i спецiальних математичних курсiв; 

- рiвневу диференцiацiю та iндивiдуалiзацiю навчання математики студентiв 

технiчних спецiальностей; 

- органiзацiю самостiйноє роботи студентiв i контролю за єє виконанням, то це 

забезпечить виконання сучасних вимог до математичноє пiдготовки студентiв, 

сприятиме єх розумовому розвитку, пiдготовцi до самоосвiти в умовах 

неперервноє освiти. 

У вiдповiдностi з проблемою i метою дослiдження поставленi такi двi групи 

завдань. До першоє групи належать завдання, пов'язанi з   розробкою сучасноє 

концепцiє математичноє пiдготовки студентiв нематематичних спецiальностей 

вищих закладiв освiти: 

- виявити стан дослiдження проблеми в науково-методичнiй i 
психологопедагогiчнiй лiтературi та з'ясувати причини недолiкiв в математичнiй 

пiдготовцi студентiв; 

- розробити i науково обгрунтувати концепцiю навчання загального курсу вищоє 

математики i спецiальних математичних курсiв студентiв технiчних 

спецiальностей та активiзацiє єх самостiйноє навчально-пiзнавальноє дiяльностi 

при вивченнi математики. 

Друга група завдань пов'язана з практичною реалiзацiґю теоретичних положень 

дослiдження: 

- розробити компоненти методичноє системи здiйснення професiйноє 

спрямованостi загального курсу вищоє математики i спецiальних математичних 

курсiв; 



- визначити шляхи реалiзацiє початкiв математичного моделювання як 

необхiдного фактора забезпечення професiйноє спрямованостi навчання 

математики; 

- виявити шляхи активiзацiє самостiйноє навчально-пiзнавальноє дiяльностi 

студентiв при вивченнi теоретичного матерiалу i розв'язаннi задач; 

- з'ясувати можливостi нових iнформацiйних технологiй для активiзацiє 

навчально-пiзнавальноє дiяльностi студентiв; 

- побудувати навчально-методичний комплекс по реалiзацiє та удосконаленню 

вивчення дисциплiн математичного циклу студентами нематематичних 

спецiальностей на засадах професiйноє спрямованостi, диференцiацiє та 

iндивiдуалiзацiє навчання, активiзацiє єх самостiйноє роботи i забезпечення 

органiзацiйно-методичних зв'язкiв вивчення математики з вивченням спецiальних 

дисциплiн; 

- експериментально перевiрити результативнiсть пропонованоє методичноє 

системи навчання математики студентiв технiчних спецiальностей. 

Таким чином, в умовах багатоступеневоє системи освiти реалiзацiя концепцiє 

математичноє пiдготовки студентiв технiчних спецiальностей В30 включаґ в себе 

удосконалення традицiйних форм i засобiв навчання, впровадження професiйноє 

спрямованостi навчання математики та активiзацiє самостiйноє 

навчально-пiзнавальноє дiяльностi студентiв в навчальний процес, диференцiацiю 

процесу навчання. 

Наукова новизна одержаних результатiв полягаґ в розробцi i теоретичному 

обгрунтуваннi сучасноє концепцiє математичноє пiдготовки студентiв в умовах 

реформування системи вищоє освiти i сучасних вимог до навчання математики 

студентiв технiчних спецiальностей вищих закладiв освiти та єє 

експериментальнiй перевiрцi; в створеннi понятiйно-методологiчного апарата 

професiйноє спрямованостi навчання математики; в побудовi системи методики 

викладання загального курсу математики i спецiальних математичних курсiв на 

факультетах технiчного профiлю, елементами якоє ґ принципи 

фундаментальностi, професiйноє пiдготовки, новоє математичноє iдеє, 

професiйноє вiдповiдностi та наступностi, враховуючи правила достатньоє 

кiлькостi формальних задач, професiйноє однозначностi, прикладного змiсту; в 

розробцi форм i засобiв активiзацiє навчально-пiзнавальноє дiяльностi студентiв 

вищоє технiчноє школи при вивченнi математики, реалiзацiя якоє сприяґ 

пiдвищенню загального i математичного розвитку студентiв, математичноє 

пiдготовки, готовностi до самоосвiти i неперервноє освiти; в створеннi 

методичноє системи активiзацiє самостiйноє роботи студентiв з урахуванням 

багатоступеневоє системи освiти, диференцiацiє та iндивiдуалiзацiє навчання. 

Теоретичне значення дослiдження полягаґ в тому, що: 

- концептуально обгрунтовано необхiднiсть перебудови навчального процесу на 

основi реалiзацiє методичних принципiв професiйноє спрямованостi навчання 

математики i психолого-методичних закономiрностей активiзацiє 

навчально-пiзнавальноє дiяльностi студентiв; 
- розроблена i науково обгрунтована сучасна концепцiя математичноє пiдготовки 

студентiв металургiйних, енергетичних i електромеханiчних спецiальностей 

вищих закладiв технiчноє освiти; 

- теоретичнi положення дослiдження складають фундамент нового наукового 

напрямку - диференцiацiє i професiйноє спрямованостi навчання математики 

студентiв нематематичного (технiчного) профiлю, який дозволяґ розвивати та 

удосконалювати його теорiю i вироблювати на єє основi практичнi рекомендацiє 

у виглядi навчально-методичних комплексiв, основними елементами яких ґ 

монографiє, пiдручники, навчальнi посiбники та конспекти лекцiй з спецiальних 

математичних курсiв для кожноє технiчноє спецiальностi окремо. 

Практичне значення дослiдження визначаґться тим, що: 



-отриманi результати дозволяють сформулювати науковi основи методики 

навчання загального курсу математики i дисциплiн математичного циклу 

студентiв технiчних спецiальностей В30 i здiйснити нову структуру побудови 

процесу навчання студентiв математики; 

- розроблено теоретичнi пiдходи до реалiзацiє прикладноє спрямованостi курсу 

математики, мiжпредметних зв'язкiв математичних i спецiальних дисциплiн; 

- створено пакет прикладних задач, якi реалiзуються математичними методами; 

- розроблено систему контролю i оцiнювання результатiв навчально-пiзнавальноє 

дiяльностi студентiв технiчних спецiальностей; 

-виявлено напрями удосконалення прийомiв i засобiв активiзацiє самостiйноє 

роботи студентiв. 

Достовiрнiсть одержаних наукових результатiв забезпечуґться адекватнiстю 

методiв дослiдження його метi i завданням, послiдовною реалiзацiґю в процесi 

дослiдження принципiв теорiє навчальноє дiяльностi, психологiє пiзнавальноє 

дiяльностi студентiв, вчення про ґднiсть свiдомостi i дiяльностi, результатами 

педагогiчного експерименту та експериментальноє перевiрки, а також 

впровадженням в педагогiчну практику результатiв дисертацiйного дослiдження. 

Особистий внесок здобувача. Запропонована в дисертацiє концепцiя 

математичноє пiдготовки студентiв нематематичних спецiальностей вищих 

закладiв освiти (професiйна спрямованiсть i диференцiацiя навчання математики 

та активiзацiя навчально-пiзнавальноє дiяльностi студентiв) ґ теоретичним 

узагальненням наявних методико-математичних результатiв i дослiджень, якi 

ведуться на кафедрi "Вищоє математики" ДДТУ, власного досвiду викладацькоє 

роботи i результатiв власних дослiджень, являють собою нове розв'язання 

важливоє i актуальноє науковоє проблеми в галузi методики викладання циклу 

математичних дисциплiн у вищiй технiчнiй школi. 

Апробацiя результатiв дисертацiє. Дослiдження, результати яких приведено в 

дисертацiє, виконано в рамках проведення держбюджетноє роботи в ДДТУ 

"Проблеми нового змiсту освiти та методики навчання та виховання". Основнi 

данi навчально-методичного комплексу по реалiзацiє i удосконаленню 

професiйноє спрямованостi викладання математики на технiчних факультетах 

опублiковано, що дало можливiсть частково впровадити єх в навчальному 

процесi кафедр "Вищоє математики" Нацiональноє гiрничоє академiє Украєни 

(НГАУ) та Украєнського державного хiмiко-технологiчного унiверситету 

(УДХТУ). Результати даноє роботи використовувались при написаннi навчальних 

посiбникiв та при викладаннi студентам загального та спецiальних математичних 

курсiв. 

Змiст основних роздiлiв та окремi результати роботи доповiдались на 

Республiканськiй науково-методичнiй конференцiє "Сучаснi проблеми 

пiдготовки iнженерних кадрiв" (Запорiжжя, 1993), IV-VII Мiжнародних 

конференцiях iм. 

акад. М. Кравчука (Києв, i995-i998), науково-методичнiй конференцiє "Методи 

удосконалення математичноє освiти у школах та вузах" (Севастополь, i995-i998), 
iV Мiжнароднiй науково-методичнiй конференцiє "Строительные материалы и 

строительные конструкции" (Днiпропетровськ, 1996), Мiжнароднiй конференцiє 

"Моделювання та дослiдження стiйкостi систем" (Києв, 1997), i Мiжнароднiй 

конференцiє "Наука i освiта" (Днiпропетровськ, 1998), науково-методичнiй 

конференцiє "Вплив наукових дослiджень на пiдвищення якостi пiдготовки 

фахiвцiв" (iвано-Франкiвськ, 1998), Всеукраєнському семiнарi з проблем 

методики навчання математики при Нацiональному педагогiчному унiверситетi 

iм. 

М.П.Драгоманова (Києв, 1998). 

В повному обсязi дисертацiйна робота обговорювалась на розширеному засiданнi 

кафедри "Вищоє математики" ДДТУ 



(Днiпродзержинськ, i996-i998), на засiданнi кафедри математики i методики 

викладання математики Нацiонального педагогiчного унiверситету iм. М.П. 

Драгоманова (Києв, 1998). 

Публiкацiє. Основний змiст дисертацiйноє роботи опублiковано в З 

монографiях, 1 пiдручнику, 1 навчальному посiбнику, 16 статтях, 1 препринтi 

загальним обсягом 69 умов. друк. арк., 7 доповiдях на мiжнародних 

конференцiях, програмах та навчальних планах спецiальних математичних 

курсiв. 

Структура i обсяг дисертацiє. Дисертацiя складаґться з вступу, чотирьох роздiлiв, 

висновкiв, списку використаних джерел, додаткiв. 

Повний обсяг дисертацiє 473 сторiнки; обсяг, що займають iлюстрацiє (42 рис.) 

- 23 сторiнки, таблицi (14) - 17 сторiнок, список використаних джерел (373 

найменування) - 38 сторiнок, додатки (А, Б, В, Д, Е) - 83 сторiнки. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМIСТ ДИСЕРТАЦIЇ 

Роздiл I. Розглядаються задачi, пов'язанi з теоретичною розробкою концепцiє 

математичноє пiдготовки студентiв нематематичних (металургiйних, 

енергетичних i електромеханiчних) спецiальностей (на базi ВЗТО) i побудовою 

методичноє системи, що реалiзуґ дану концепцiю. При цьому виявляються 

причини, якi породжують недостатню професiйну спрямованiсть викладання 

курсу математики на технiчних факультетах В30, формулюються основнi вимоги 

до змiсту математичноє пiдготовки студентiв технiчних спецiальностей та 

видiляються основнi психолого-педагогiчнi аспекти такоє математичноє 

пiдготовки в сучасних умовах. 

Розроблюґться понятiйно-методологiчний апарат впровадження професiйноє 

спрямованостi навчання математики на технiчних факульте-тах i будуґться 

система методики викладання математики шляхом видiлення єє основних 

компонентiв. Розроблена в дисертацiє концепцiя математичноє пiдготовки 

студентiв ВЗТО складаґться з таких положень: 1. Високий динамiзм сучасного 

науково-технiчного прогресу i високi вимоги до професiйноє пiдготовки 

iнженерiв вимагають забезпечення належного рiвня математичноє пiдготовки 

студентiв. Разом з тим, аналiз сучасного стану навчання математики у ВЗТО 

показуґ, що в останнi роки вiдбулось значне скорочення (до 50%) кiлькостi 

навчальних годин на вивчення загального курсу при тому, що залишився 

незмiнним змiст традицiйного курсу вищоє математики. Природно, що за 

вiдведену кiлькiсть годин неможливо забезпечити iрунтовне вивчення пiд час 

лекцiй i практичних занять зазначеного змiсту, тому вiдповiднi методичнi комiсiє 

рекомендують 50% змiсту виносити на самостiйну роботу студентiв. Таке 

скорочення навчальних годин вiдбулося за всiма навчальними дисциплiнами 

загальноосвiтнього i загальнонаукового циклу. Це привело до значного 

збiльшення обсягу матерiалу для самостiйноє роботи студентiв, i реально 

студенти не в змозi виконати такий обсяг. 

2. Кiлькiсть iнформацiє з математики, яка останнiм часом стала досить великою, 
не може бути засвоґною за вiдносно короткий термiн навчання (2-4 

семестри у ВЗТО). Тому єє треба впорядкувати на принципово новiй основi. 

Цiґю основою мають бути система стандартiв вищоє освiти (наказ ь 285 МО 

Украєни вiд 3i.07.1998 " Про порядок розробки складових нормативного та 

навчально-методичного забезпечення пiдготовки фахiвцiв з вищою освiтою") 

та керування самостiйною роботою студентiв, що ґ одним з шляхiв iнтенсифiкацiє 

навчального процесу i пiдвищення якостi математичноє пiдготовки студентiв. 

3. В умовах ступеневоє системи вищоє технiчноє освiти ґдиним можливим 

шляхом подолання труднощiв i негативних явищ, що склалися, ґ особисто 

орiґнтоване навчання, диференцiацiя та iндивiдуалiзацiя навчально-виховного 

процесу. 



4. Вiдведену дiючим навчальним планом кiлькiсть аудиторних годин можна 

вважати допустимою, якщо для тих студентiв, якi пiсля закiнчення В30 пiдуть на 

виробництво, дещо скоротити обсяг програмного матерiалу, а для тих студентiв, 

якi будуть вчитися в магiстратурi i займатися науково-дослiдною роботою в 

галузi науки i технiки, вже з першого курсу паралельно загальному курсу 

математики читати його додатковi роздiли i спецiальнi математичнi курси, 

зокрема курс математичного моделювання. 

5.З метою пiдвищення якостi математичноє пiдготовки студентiв технiчних 

спецiальностей необхiдно систематично впроваджувати принципи професiйноє 

спрямованостi викладання загального курсу математики, як при вивченнi 

теоретичного матерiалу, так i розв'язуваннi системи вправ. В основу професiйноє 

спрямованостi навчання мають бути покладенi принципи професiйноє 

вiдповiдностi та наступностi, основними засобами яких вiдповiдно ґ математичне 

моделювання та наявнiсть типових прикладних задач, а також принципи 

фундаментальностi, пiдготовки до майбутньоє професiйноє дiяльностi, вихiд на 

новi математичнi iдеє при виконаннi правил достатньоє кiлькостi формальних 

задач, професiйноє однозначностi, прикладного змiсту. 6. Ефективним засобом 

реалiзацiє професiйноє спрямованостi ґ навчання студентiв початкам      

математичного моделювання при вивченнi загального курсу математики i 

спецiальних математичних курсiв на завершальному етапi вивчення математики 

для студентiв-спецiалiстiв i магiстрiв. 7. Необхiдною умовою забезпечення      

диференцiацiє навчання ґ дiагностика математичноє пiдготовки i розвитку 

студентiв на початку вивчення курсу вищоє математики i протягом всього 

навчання ("нульова" контрольна робота для першокурсникiв, тестування, рiзнi 

самостiйнi i контрольнi роботи, колоквiуми). Експериментальне дослiдження 

показало, що ефективним засобом органiзацiє самостiйноє роботи студентiв ґ 

типовi розрахунки (ТР), iндивiдуальнi домашнi завдання, лабораторнi роботи, 

модульна система навчання та рейтинговий контроль знань, навичок i умiнь 

студентiв. 

8. Важливим шляхом мiжпредметних зв'язкiв при вивченнi загального курсу 

вищоє математики та спецiальних математичних курсiв ґ участь викладачiв 

математичних кафедр в науково-дослiдних роботах спецiальних кафедр та 

залучення до цiґє роботи студентськоє молодi. 

9.Необхiдним сучасним засобом пiдвищення математичноє пiдготовки студентiв ґ 

систематичне використання нових iнформацiйних технологiй (НIТ) 

як при вивченнi загального курсу математики, спецiальних математичних курсiв, 

так i особливо при розв'язаннi прикладних задач i проведеннi науково-дослiдноє 

роботи. 

10. Ефективна математична пiдготовка студентiв ВЗТО може бути забезпечена 

лише при реалiзацiє системного i комплексного пiдходу в органiзацiє 

навчального процесу. 

При трьохступеневiй системi навчання прикладна спрямованiсть викладання 

математики реалiзуґться при вивченнi загального курсу вищоє математики i 
особливо при вивченнi спецiальних математичних курсiв на засадах 

диференцiацiє та iндивiдуалiзацiє навчального процесу. Основними формами 

органiзацiє навчального процесу ґ лекцiє i практичнi заняття (вправи, семiнари, 

лабораторнi роботи). Лекцiя займаґ особливе мiсце у навчальному процесi вищоє 

школи i вiдiграґ в ньому основну органiзуючу i керуючу роль у 

навчально-пiзнавальнiй дiяльностi студентiв. До неє пред'являють високi вимоги 

не тiльки наукового, але й методичного характеру. Методика навчання на 

практичних заняттях визначаґться цiлями i завданнями, поставленими 

викладачем математики та сприйнятими студентами. 

Це може бути формування певних умiнь розв'язування задач, закрiплення 

теоретичних положень курсу, демонстрацiя використання математики в 

спецiальних предметах, розгляд елементiв прикладного характеру при розв'язаннi 



формальних задач. Така рiзноманiтнiсть задач дозволяґ удосконалити шляхи 

реалiзацiє професiйноє спрямованостi навчання математики. Наповнення змiстом 

практичних занять загального курсу математики повинно визначатися 

додержанням принципiв професiйноє спрямованостi навчання математики. 

Важливим фактором засвоґння теоретичного матерiалу, оволодiння 

математичними методами, закрiплення i розвитку навичок розв'язування 

формальних i прикладних задач ґ самостiйна робота студентiв. Вона складаґться з 

систематичноє роботи по виконанню загальних та iндивiдуальних домашнiх 

завдань, ТР з кожноє теми курсу математики, по пiдготовцi до лабораторних 

робiт, колоквiумiв, рiзних видiв контрольних робiт, олiмпiад, семiнарiв, 

студентських конференцiй i завершуґться виконанням курсовоє роботи, 

орiґнтованоє на майбутню спецiальнiсть, з використанням комп'ютерноє технiки. 

Контроль над самостiйною роботою студентiв здiйснюґться шляхом опитування 

на лекцiях, колоквiумах, практичних заняттях, шляхом перевiрки домашнiх 

завдань, ТР, лабораторних, контрольних i курсових робiт, тестування. 

Одними з умов успiшноє реалiзацiє концепцiє ґ науково-методичне забезпечення 

навчального процесу з урахуванням наступностi i неперервностi навчання 

дисциплiн математичного циклу на базi мiжпредметних та мiжкафедральних 

логiчних зв'язкiв, своґчасне видання i оновлення методичноє лiтератури, 

узгодження навчальних робочих планiв i програм, органiзацiя i проведення 

науково-методичних семiнарiв на кафедрах, студентських конференцiй. 

Хоча сучасна математична освiта неможлива без урахування змiн, якi вiдбулися в 

науцi за рахунок розвитку обчислювальноє технiки, було б глибоко помилковим 

сприймати цю обставину як основу для перебудови усього процесу навчання 

математики у ВЗТО. Слiд вiдмовитися вiд крайньоє точки зору про iснування 

"двох математик", теоретичноє та нестрогоє прикладноє, з котрих остання i 

повинна вивчатися у ВЗТО. Такi основнi математичнi дисциплiни, як аналiтична 

геометрiя, вища алгебра i математичний аналiз, не можуть вiддаватися в жертву 

нестрогоє прикладноє математики, тому що неможливо застосовувати 

математику, не навчившись самiй математицi. Однак викладання основних 

математичних дисциплiн все ж повинно зазнати iстотних змiн, необхiднiсть яких 

iсторично обумовлена в силу ґдностi математики як науки i в силу сучасних 

вимог суспiльства i виробництва, якi постають перед математичною освiтою 

студентiв вищих закладiв технiчноє освiти. 

 

Роздiл 2. Основним напрямком дослiджень з цьому роздiлi ґ реалiзацiя на 

практицi концепцiє математичноє пiдготовки студентiв ВЗТО, методика 

здiйснення професiйноє спрямованостi курсу математики як на лекцiях, так i на 

практичних заняттях. 

Розглядаються питання забезпечення наступностi в математичнiй пiдготовцi мiж 

загальноосвiтньою школою i вищим закладом освiти. Для реалiзацiє принципа 

професiйноє адаптацiє в загальному курсi математики, який викладаґться 

студентам технiчних спецiальностей ВЗО, необхiдно перш за все забезпечити 
реалiзацiю зв'язкiв навчання математики з вивченням як загальнонаукових, так i 

спецiальних технiчних дисциплiн. Органiзацiйно-методичнi зв'язки навчання 

математики з вивченням спецiальних дисциплiн можуть бути здiйсненi за 

схемою, яка вiдображаґ характер необхiдноє роботи i показуґ послiдовнiсть єє 

виконання (рис. 1). 

Таке структурне вiдображення, яке може бути рекомендацiґю для побудови 

органiзацiйно-методичних зв'язкiв навчання математики i спецiальних дисциплiн, 

можна вважати вiдображенням специфiки даноє роботи, єє найпростiша i разом з 

тим загальна форма допускаґ необхiднi можливi варiацiє на кожному з 

перерахованих етапiв. 



В цьому роздiлi висвiтлюґться розроблена методика здiйснення професiйноє 

спрямованостi вивчення математики у лекцiйному курсi та єє реалiзацiя на 

практичних заняттях. 

При реалiзацiє змiстовноє частини лекцiє слiд застосовувати рiзноманiтнi методи 

та методичнi прийоми. При цьому однак слiд пам'ятати, що незважаючи на деяку 

методичну вiльнiсть, змiст математичноє лекцiє та методи i засоби його 

викладання повиннi вiдповiдати принципу фундаментальностi. Це означаґ, що на 

кожнiй лекцiє студентам повинен бути висвiтленим визначений робочими 

планами обсяг матерiалу, при цьому лектору треба додержуватися послiдовностi 

викладання, аргументованостi математичних тверджень, а також показувати 

зв'язок та залежнiсть мiж математичними поняттями i твердженнями. Сказане 

вище дозволяґ сформулювати основнi методичнi вимоги до навчальноє лекцiє з 

математики. Суть єх полягаґ в тому, що основнi структурнi елементи математики 

як науки повиннi бути ретельно вiдiбраними при складаннi робочоє програми та 

змiсту лекцiє, а потiм переглянутими в дидактичному планi при читаннi 

лекцiйного курсу, а пiсля цього i на практичних заняттях. Все це ставить перед 

лектором завдання, яке зв'язане з постiйним впровадженням в лекцiйну практику 

нових математичних iдей. Рахуючись з необхiднiстю дотримування принципу 

професiйноє адаптацiє студентiв та принципу наступностi при викладаннi курсу 

математики на факультетах технiчного профiлю, iстотне мiсце в лекцiє повинен 

займати наступний за значимiстю принцип прикладноє орiґнтацiє. Суть його 

повинна вiдображати умову вiдповiдностi лекцiє метi математичноє пiдготовки 

майбутнiх спецiалiстiв. Звiдси випливаґ необхiднiсть професiйноє спрямованостi 

лекцiє з математики та необхiднiсть у зв'язку з цим застосування нових 

математичних iдей та пiдходiв. Вiдсутнiсть цього, на наш погляд, являґ собою 

серйозний недолiк методики навчання математики студентiв технiчних 

спецiальностей. В дисертацiйнiй роботi пропонуґться один з можливих шляхiв 

усунення цього недолiка, який полягаґ в бiльш повному застосуваннi прикладних 

задач та прикладiв на математичнiй лекцiє. Навчальна лекцiя для студентiв 

нематематичних спецiальностей повинна включати в себе задачi прикладного 

змiсту, приклади розширення рамок застосування математичних понять, 

спецiальну iнтерпретацiю деяких математичних понять, елементи математичного 

моделювання. 

 

      Перший етап  --------------     -------------     -------------     

---------------  

|Аналiз змiсту |   |Анкетування |   |Аналiз       |   |Попереднi      | 

|спецiальних   |   |i опитування |   |навчальноє   |   |консультацiє з | 

|технiчних     |   |викладачiв   |   |лiтератури   |   |провiдними     | 

|дисциплiн     |-->|загальнотех- |-->|з вiдiбраних |-->|спецiалистами | 

|              |   |нiчних i     |   |технiчних    |   |профiлюючих i | 

|              |   |спецiальних |   |дисциплiн    |   |спецiальних    | 

|              |   |курсiв       |   |             |   |кафедр         | 
 --------------     -------------     -------------     ---------------  

              _ 

 ------------------------------------------------------------  

| Складання перелiку необхiдних математичних об'ґктiв       | 

 ------------------------------------------------------------  

 _                   Другий етап  -----------------     ------------   

----------------------------------  

|Детальне вивчення|   |   Вiдбiр   | |Повторна консультацiя з провiдними| 

|    спецiальноє |-->| спецiальних|->|спецiалiстами профiлюючих i       | 

|    лiтератури   |   |   об'ґктiв | |спецiальних кафедр                | 

 -----------------     ------------   ----------------------------------  

            _ 



 ------------------------------------------------------------------  

|     Включення вiдiбраних спецiальних об'ґктiв в курс математики | 

 ------------------------------------------------------------------  

 _             Третiй етап  --------------------------------     

---------------------------------  

|Участь в роботi методичноє ради |   |Погодження програм з математики | 

|ВЗО, науково-методичних семина- |-->|з урахуванням вимог профiлюючих | 

|рiв технiчних факультетiв       |   |i спецiальних кафедр             | 

 --------------------------------     ---------------------------------  

 

 --------------------------------     ---------------------------------  

|Деталiзацiя робочоє програми    |   |Створення новоє програми курсу   | 

|курсу вищоє математики          |-->|вищоє математики та програм      | 

|                                |   |спецiальних математичних курсiв | 

 --------------------------------     ---------------------------------  

_----------  

 --------------------------------     ---------------------------------  

|Постiйне спiвробiтництво викла- |   |Участь в роботi науково-         | 

|дачiв математики та спецiальних |-->|-методичних конференцiй          | 

|технiчних дисциплiн             |   |                                 | 

 --------------------------------     ---------------------------------  

_-----------  

 --------------------------------     ---------------------------------  

|Пiдготовка сумiсних наукових    |   |Пiдготовка пакетiв прикладних    | 

|статей з представниками профiлю-|-->|задач, навчальних посiбникiв,    | 

|ючих i спецiальних кафедр       |   |пiдручникiв, монографiй          | 

 --------------------------------     ---------------------------------  

Рис.1 -Етапи необхiдноє роботи для здiйснення органiзацiйно - методичних 

звязкiв навчання математики з вивченням спецiальних дисциплiн 

 

    У вiдповiдностi з принципом прикладноє орiґнтацiє на лекцiє з математики 

треба подолати двi труднощi: по-перше, кожна задача математичного 

моделювання пов'язана з значними витратами часу на вивчення навчального 

матерiалу, i, по-друге, непiдготовленiсть з одного боку студентiв до сприймання 

даноє задачi, а з другого - самого викладача до єє пояснення. Це зв'язано з тим, 

що студенти першого i другого курсiв спецiальних знань ще не мають, а викладач 

математики у багатьох випадках не маґ спецiальноє технiчноє освiти. Тому тут 

особливо важливим буде вiдбiр прикладних задач, оскiльки вони повиннi бути 

невеликими за обсягом i зрозумiлi студентам за змiстом. 

Вихiд до нових математичних iдей в лекцiє з математики може бути здiйсненим 

розширенням та поглибленням викладеного на лекцiє матерiалу, узагальненням 

отриманих на лекцiє результатiв, розв'язанням прикладноє задачi. 

В даному дослiдженнi пропонуґться один з можливих варiантiв побудови лекцiє з 
загального курсу математики, в основу якого покладено три критерiя 

(науково-змiстовний, прикладноє орiґнтацiє, добровiльного оберненого зв'язку), 

за якими вони оцiнюються з точки зору наукових основ професiйноє 

спрямованостi навчання математики студентiв нематематичних (технiчних) 

спецiальностей. 

Практичнi заняття з математики нерозривно пов'язанi з лекцiями i тому 

доповнюють та поглиблюють науково-теоретичний матерiал, який було вивчено 

на лекцiях. Якщо лекцiя, як правило, знайомить з матерiалом, що вивчаґться, в 

загальнiй формi, то практичнi заняття дають можливiсть студентовi глибше 

засвоєти отриманi знання. Основна мета практичних занять - навчити студентiв 

застосовувати набутi на лекцiє теоретичнi знання. 



Практичнi заняття можна використовувати для перевiрки знань теоретичного 

матерiалу, що ґ особливо цiнним для студентiв молодших курсiв, у яких ще 

несформованi в достатнiй мiрi навички самостiйноє роботи i яким потрiбно увесь 

лекцiйний матерiал опрацьовувати в тiй чи iншiй формi. 

Зазначимо, що на практичних заняттях створюються зручнi умови для реалiзацiє 

ефективного оберненого зв'язку. Такий зв'язок може проходити природно, 

особливо тодi, коли студенти вже пiдготувались до цього. 

Наприклад, якщо єм були запропонованi домашнi завдання, що мiстять задачi з 

лекцiйного курсу. 

Система вправ у загальному курсi математики за своєм змiстом повинна 

будуватися так, щоб виконувались наступнi методичнi вимоги: достатньоє 

кiлькостi формальних задач, професiйноє однозначностi, прикладного змiсту. 

Скiльки часу треба витрачати на реалiзацiю кожноє з вимог на конкретному 

заняттi або при вивченнi даноє теми сказати важко, оскiльки однозначних 

рецептiв тут не iснуґ. Слiд керуватися перш за все конкретними обставинами, якi 

можуть скластися при вивченнi даноє теми. 

В цьому роздiлi розглядаються форми i засоби активiзацiє самостiйноє 

навчально-пiзнавальноє дiяльностi студентiв при навчаннi математики. 

Виявляються особливостi контролю знань i умiнь студентiв. 

Самостiйна робота студентiв складаґться з безперервного виконання поточних 

завдань та перiодичного виконання iндивiдуальних ТР за основними роздiлами 

курсу математики. Як показуґ досвiд, проведення практичних занять, на яких 

пропонуються та приймаються пiсля розв'язання iндивiдуальнi домашнi завдання, 

активiзуґ самостiйну роботу студентiв. 

Самостiйнiсть виконання студентами домашнiх, контрольних, лабораторних 

робiт та iнших видiв навчальноє дiяльностi забезпечуґться в першу чергу 

наявнiстю iндивiдуальних домашнiх завдань, якi перевiряються безпосередньо на 

наступних практичних заняттях або на обов'язкових консультацiях, куди 

викликаються студенти, що мають пропуски занять. Доцiльно використовувати 

наступнi форми контролю, широко впроваджуючи рейтингову систему 

оцiнювання в умовах модульного навчання: 

- опитування студентiв на заняттях; 

- рiзнi види контрольних робiт; 

- проведення та        перевiрка        лабораторних      робiт; 

- самостiйнi короткотривалi роботи контролюючого i навчаючого     характеру; 

- рiзнi види домашнiх завдань; 

- колоквiум; 

- атестацiя, яка полягаґ в отриманнi студентами iнтегральноє оцiнки, що     

виставляґться лектором на основi усiх оцiнок, якi вони мали протягом     першоє 

половини семестру; 

- залiк; 

- зкзамен. 

В основу модульно-рейтинговоє    системи   засвоґння   знань покладено: 
- розподiлення навчального матерiалу на логiчно завершенi частини   (модулi); 

- видiлення та структурування ключових понять математичноє дисциплiни i   

формування з них iґрархiчноє бази знань; 

- створення банку завдань для поточного та рубiжного контролю усiх   

складових бази знань; 

- введення системи навчальних завдань, за самостiйне виконання яких   

начислюються рейтинговi бали; 

- регулярна перевiрка навчальних завдань з проведенням рейтингового   

оцiнювання; 

- урахування вхiдного, поточного, рубiжного та вихiдного контролю   засвоґння 

знань; 

- стимулювання систематичноє самостiйноє роботи студентiв. 



Проведення занять з вищоє математики з виконанням iндивiдуальних домашнiх 

завдань i ТР показало, що в процесi навчання забезпечуґться i систематично 

здiйснюґться обернений зв'язок мiж студентами та викладачами, студенти 

навчаються самостiйно працювати з конспектом, навчальним посiбником, 

пiдручником, самостiйно працювати на персональних комп'ютерах. 

Система ТР та iндивiдуальних домашнiх завдань активiзуґ навчальну розумову 

дiяльнiсть студентiв протягом усього перiоду навчання математики, сприяґ 

пiдвищенню творчоє активностi студентiв, полiпшуґ iндивiдуальний пiдхiд в 

процесi навчання, дозволяґ керувати удосконаленням процесу навчання i 

дозволяґ здiйснювати систематичне навчання студентiв i контроль за засвоґнням 

знань основних роздiлiв курсу математики. 

Змiнюючи форми контролю за поточною успiшнiстю студентiв, але завжди 

залишаючись вимогливим, можна досягти кращого засвоґння ними математичних 

знань та єх високоє успiшностi. 

Роздiл 3. В цьому роздiлi розглядаються питання, що пов'язанi з розробкою 

початкiв математичного моделювання в курсi вищоє математики та розв'язанням 

прикладних задач. В процесi розв'язування прикладноє задачi видiляють такi 

етапи: 

- математичне формулювання задачi, яка зводиться до побудови     

математичноє моделi процесу, об'ґкта тощо (математичне моделювання); 

- вибiр методу дослiдження побудованоє математичноє задачi (метод     

дослiдження); 

- проведення математичного дослiдження, що для реальних задач зводиться    до 

наближених обчислень за допомогою ЕОМ; 

- аналiз та iнтерпретацiя отриманих математичних результатiв. 

Всi цi етапи тiсно пов'язанi мiж собою, оскiльки математична модель або 

будуґться з орiґнтацiґю на метод розв'язання, або визначаґ метод. Пiсля цього 

проводиться розв'язання математичноє задачi (в основному чисельне розв'язання), 

iнтерпретацiя отриманих результатiв та, можливо, уточнення результатiв або 

самоє моделi. Таким чином, пiд математичним моделюванням будемо розумiти 

вивчення властивостей процесу або об'ґкта на його спрощенiй моделi. Його 

метою ґ визначення оптимальних умов перебiгу процесу або визначення 

оптимальних характеристик об'ґкта, керування процесом чи обчислення 

характеристик об'ґкта за допомогою його моделi з метою удосконалення. 

В цьому роздiлi дослiджуються i пропонуються шляхи реалiзацiє початкiв 

математичного моделювання в курсi математики. Розглядаються приклади 

математичного моделювання при вивченнi векторноє алгебри, аналiтичноє 

геометрiє i диференцiальних рiвнянь. Визначаються змiст, форми i методи 

навчання основ математичного моделювання в загальному курсi математики i на 

завершальному етапi вивчення дисциплiн математичного циклу. Пропонуються 

основнi положення методики навчання початкам математичного моделювання. 

Першим положенням буде iдея професiйноє спрямованостi навчання математики 

студентiв технiчних спецiальностей, сформульованоє в першому роздiлi 
дисертацiйноє роботи. Основною методичною вимогою тут повинна бути 

професiйна вiдповiднiсть данiй спецiальностi прикладноє задачi, вiдiбраноє для 

побудови математичноє моделi. При цьому вiдбiр системи задач повинен сприяти 

пiдвищенню якостi професiйноє пiдготовки спецiалiста. 

Зазначимо, що прикладнi задачi, на яких реалiзуґться навчання початкам 

математичного моделювання, повиннi вiдповiдати професiйним iнтересам 

майбутнього спецiалiста, а не лише вiдповiдати математичнiй темi, що 

розглядаґться на данiй лекцiє. 

Друге положення методики навчання початкам математичного моделювання 

полягаґ у використаннi принципiв наступностi (обраний об'ґкт, для якого 

будуґться математична модель, отримуґ подальший розвиток та дослiджуґться у 

вiдповiдних дисциплiнах даноє спецiальностi), обгрунтованостi (вiдбiр вiдомих 



фактiв, на яких базуґться побудова математичноє моделi, з даних вiдповiдних 

спецiальних дисциплiн), конструювання (визначення вiдповiдностi мiж об'ґктом, 

що вивчаґться, та його математичним представленням), адекватностi (набуття 

моделлю визначеного змiсту та розв'язання при цьому поставленоє задачi), 

стiйкостi (набуття математичною моделлю конкретного вигляду з фiксованими 

значеннями параметрiв, що в неє входять). 

В загальному курсi математики при вивченнi елементiв математичного 

моделювання завданням викладача математики i студентiв ґ не розробка 

математичних моделей, а застосування вже готових моделей, що 

використовуються у вiдповiдних дисциплiнах. При цьому важливо здiйснювати 

ґдиний пiдхiд у використаннi термiнiв одних i тих же фiзичних об'ґктiв в 

математицi та спецiальних курсах. 

Зазначимо, що коли математична модель вже побудована, то важливо показати на 

прикладах, що за єє допомогою можливо розв'язати не одну, а декiлька задач. Ця 

обставина ще раз буде пiдкреслювати унiверсальнiсть математичних методiв, а 

також зверне увагу студентiв на те, що математична модель даґ бiльшу 

iнформацiю про об'ґкт дослiдження, нiж та iнформацiя, яка використовувалась 

при побудовi. Змiнюючи параметри математичноє моделi, можна з математичноє 

точки зору спрощувати або ускладнювати задачу, а з прикладноє - дослiджувати 

якiсно вiдмiннi стани даного процесу. 

Заключною частиною побудови математичноє моделi може бути розгляд 

конкретних прикладiв, коли об'ґкт, вiдповiдно до якого й була побудована 

математична модель, отримуґ свiй кiнцевий змiст, а параметри, що входять в неє, 

отримують фiксованi значення. 

Значення прикладiв використання математичних моделей важко переоцiнити. 

Приклад тут виконуґ роль критерiя iстини. Тiльки через приклади можливо 

перевiрити дiю моделi на практицi та встановити ступiнь єє адекватностi об'ґкту. i 

все ж розгляд прикладiв доцiльно проводити в спецкурсах та курсах спецiальних 

дисциплiн, де здiйснюґться бiльш глибоке вивчення задач. В 

загальному ж курсi математики все це повинно носити iлюстративний характер. 

Значно бiльшi можливостi по розв'язуванню таких задач вiдкриваються при 

вивченнi спецiальних математичних курсiв. 

Враховуючи можливiсть застосування математичних методiв в багатьох роздiлах 

науки та технiки i недостатньо розроблену методику навчання студентiв побудовi 

математичних моделей, доцiльно початковi елементи математичного 

моделювання розглядати вже в загальному курсi математики. 

Суттґву роль при розв'язаннi проблеми навчання студентiв початкам 

математичного моделювання вiдiграють спецiальнi математичнi курси, основним 

засобом в яких при реалiзацiє задач математичного моделювання повиннi стати 

персональнi комп'ютери, якi сприяють втiленню нових iнформацiйних 

технологiй. 

Розв'язання прикладних задач, пов'язаних з даною технiчною спецiальнiстю, на 

завершальному етапi вивчення дисциплiн математичного циклу за допомогою 
математичного моделювання та застосування обчислювальних засобiв i 

програмування здiйснюґться студентами при спiльнiй участi трьох спецiалiстiв - з 

математики, iнформатики та вiдповiдноє технiчноє спецiальностi. 

В роздiлi наведено типовi варiанти прикладних задач, якi пропонувались 

студентам другого курсу механiчного, металургiйного та технологiчного 

факультетiв ДДТУ пiсля вивчення ними дисциплiн математичного циклу. 

Розглядаґться роль НIТ в загальнiй математичнiй пiдготовцi студентiв, реалiзацiє 

задач математичного моделювання i органiзацiє процесу вивчення курсу вищоє 

математики у ВЗТО. Зазначимо, що основними напрямками застосування нових 

iнформацiйних технологiй навчання (НIТН) ґ: 

- використання навчальних програм при вивченнi загального курсу вищоє     

математики та спецiальних математичних курсiв; 



- застосування електронних книжок навчального призначення та створення     

електронних довiдникiв; 

- комп'ютерне тестування та органiзацiя контролю знань i умiнь засобами     НIТ 

(дiагностика знань); 

- застосування комп'ютерних моделей при вивченнi прикладних питань в     

спецiальних математичних курсах та використання пакетiв прикладних     

програм; 

- реалiзацiя мiжпредметних зв'язкiв курсу вищоє математики з iншими     

курсами засобами НIТ. 

Застосування НIТ в освiтi - один iз засобiв пiдготовки майбутнiх спецiалiстiв в 

галузi технiки з урахуванням задач, якi перед ними постануть в умовах 

комп'ютерiзацiє всiх сторiн дiяльностi. Розв'язання цiґє задачi вимагаґ перегляду 

змiсту вищоє освiти, причому особливу увагу слiд звертати на розвиток форм 

подання математичних знань, формування iнтелектуальних умiнь та набуття 

практичних навичок в галузi застосування найновiших засобiв обчислювальноє 

технiки. 

Використання НIТН дозволить створити на заняттях з математики iнтегроване 

середовище, яким викладач управляв би за допомогою комп'ютера, допоможе 

розвинути творчi здiбностi студентiв, єх мислення i сформувати у них навики i 

умiння, необхiднi для єх професiйноє дiяльностi i суспiльства. 

При цьому маґ змiнитися сама технологiя навчання математики, оскiльки бiльше 

уваги буде придiлятися виробленню умiння самостiйно здобувати знання при 

розв'язаннi прикладних задач в умовах дослiдницькоє дiяльностi. 

Сучасний етап обчислювальноє технiки та НIТ сприяють якiсним змiнам в 

навчальному процесi взагалi, а також в його методичному забезпеченнi. Все це 

маґ вiдiграти суттґву позитивну роль при вивченнi студентами ВЗТО 

фундаментального курсу вищоє математики. 

Роздiл 4. Вiн присвячений аналiзу результатiв експериментальноє перевiрки 

основних положень дисертацiє, якi були розробленi у другому та третьому 

роздiлах, а також в ньому проводиться корекцiя методичних рекомендацiй на 

основi отриманих результатiв. 

Враховуючи тенденцiю на скорочення аудиторних годин на вивчення математики 

та реалiзуючи розроблену нами сучасну концепцiю математичноє пiдготовки 

студентiв, в навчальний процес впроваджувались професiйна спрямованiсть 

викладання математики, рiвнева диференцiацiя та iндивiдуалiзацiя навчання, 

активiзацiя самостiйноє роботи студентiв i контроль за єє виконанням, що 

включало додатковi заняття з елементарноє математики в першому семестрi для 

студентiв-першокурсникiв, iндивiдуальнi домашнi завдання, ТР, розв'язання 

прикладних задач, модульно-рейтингове навчання, рiзнi види контрольних робiт i 

т.д. 

Початки пропонованоє методики навчання математики почали впроваджуватися з 

1978 року в групах ПТ-78-1,2,3, АМ-78-i. 

Експериментальним навчанням за останнi чотири роки були охопленi 67 
студентiв груп ЕП-94-1,2 (три семестри). 52 студенти груп ЕП-95, ЕАТ-95 

(чотири семестри), 69 студентiв груп ЕП-96-i,2, ЕАТ-96 (чотири семестри), 56 

студентiв груп ЕП-97, ЕАТ-97, ФТТ-97 (два семестри), разом 340 студентiв 

ДДТУ; а також студенти УДХТУ груп 2-М-35. З-ХМ-29, ЕК-8, МЕН-i2. З-МЕН-2, 

3-МЕН-З (викладачi - доценти кафедри вищоє математики УДХТУ Полiщук А.В. 

i Чернявський Ю.Ґ.), разом 200 студентiв УДХТУ. 

Лекцiйний курс математики студентам груп ЕП, ЕАТ-94,95,95,97, ФТТ-97 

викладався з урахуванням майбутньоє спецiальностi, практичнi заняття в групах 

ЕП-94-i, ЕП-95. ЕП-96-1,2, ЕП-97, ФТТ-97 (позначимо як групи I) 

проводилися у вiдповiдностi з запропонованою методичною системою навчання 

математики. В групах ЕП-94-2, ЕАТ-95, ЕАТ-96, ЕАТ-97 (позначимо як групи II) 

за традицiйною системою. 



Проаналiзованi результати успiшностi студентiв технологiчного факультету 

ДДТУ, якi мали приблизно однаковi шкiльнi бали i бали, одержанi на вступних 

екзаменах. Для цього було розглянуто успiшнiсть груп i, в яких навчання 

проводилося за розробленою автором дисертацiйного дослiдження методичною 

системою навчання математики, груп ii i груп ПЕ-94,95,96,97, де частково 

впроваджувалась запропонована методика навчання, i груп ПТ-94,95,96,97-1,2, в 

яких навчання проводилося за традицiйною системою. 

Порiвняння результатiв успiшностi студентiв цих груп свiдчить про те, що 

впровадження пропонованоє методичноє системи навчання в студентiв технiчних 

спецiальностей пiдвищуґ якiсть єх математичноє пiдготовки (таблиця i). 

 

Таблиця 1. Успiшнiсть з курсу    математики   студентiв груп ЕП-94-1,2, ПЕ-94,       

ПТ-94-1,2, ЕП-95,  ЕАТ-95, ПЕ-95, ПТ-95-1,2, ЕП-96-1,2, ЕАТ-96, ПЕ-96, 

ПТ-96-i,2, П-97, ЕАТ-97, ФТТ-97, ПЕ-97, ПТ-97-i,2 

 ----------------------------------------------------------------------------  

| Група   |Успiшнiсть | Кiлькiсть оцiнок "вiдмiнно"   |   Середнiй бал групи | 

|         | групи (%) | "добре" в групi               |                      | 

|---------+-----------+-------------------------------+----------------------| 

|ПЕ-94    | 89.9     |           66,6                |        3.0           | 

|---------+-----------+-------------------------------+----------------------| 

|ПТ-94-1 | 95       |           57.58               |        3.7           | 

|---------+-----------+-------------------------------+----------------------| 

|ПТ-94-2 | 88.78    |           43.59               |        3.3           | 

|---------+-----------+-------------------------------+----------------------| 

|ЕП-95    | 95.1     |           80.95               |        4.02          | 

|---------+-----------+-------------------------------+----------------------| 

|ЕАТ-95   | 90.63    |           54.43               |        3.69          | 

|---------+-----------+-------------------------------+----------------------| 

|ПЕ-95    | 87       |           72.2                |        3.9           | 

|---------+-----------+-------------------------------+----------------------| 

|ПТ-95-1 | 78.57    |           69.64               |        3.82          | 

|---------+-----------+-------------------------------+----------------------| 

|ПТ-95-2 | 80.77    |           57.69               |        3.54          | 

|---------+-----------+-------------------------------+----------------------| 

|ЕП-96-1 2| 97.31    |           73.21               |        4.05          | 

|---------+-----------+-------------------------------+----------------------| 

|ЕАТ-96   | 93.57    |           69.1                |        3.85          | 

|---------+-----------+-------------------------------+----------------------| 

|ПЕ-96    | 89.9     |           66.6                |        3.9           | 

|---------+-----------+-------------------------------+----------------------| 

|ПТ-96-1 | 72.73    |           43.18               |        3.43          | 

|---------+-----------+-------------------------------+----------------------| 

|ПТ-96-2 | 77.23    |           36.36               |        3.31          | 
|---------+-----------+-------------------------------+----------------------| 

|ЕП-97    | 95       |           73.3                |        4.1           | 

|---------+-----------+-------------------------------+----------------------| 

|ЕАТ-97   | 93.3     |           72.5                |        3.9           | 

|---------+-----------+-------------------------------+----------------------| 

|ФТТ-97   | 100      |           77.7                |        4.1           | 

|---------+-----------+-------------------------------+----------------------| 

|ПЕ-97    | 90       |           50                  |        3.5           | 

|---------+-----------+-------------------------------+----------------------| 

|ПТ-97-1 | 61.9     |           28.7                |        3.5           | 

|---------+-----------+-------------------------------+----------------------| 

|ПТ-97-2 | 78,94    |           52.63               |        3.52          | 



Крiм групових показникiв в експериментi, велась робота i по отриманню 

iндивiдуальних показникiв   для рiзних   пiдгруп студентiв   в академiчних 

групах I II (пiдгрупа a- вiдмiнники, пiдгрупа b - студенти, що вчаться добре, 

пiдгрупа y - студенти, що вчаться задовiльно, пiдгрупа w - студенти, якi   

отримують   незадовiльнi   оцiнки). 

Отриманi   результати дозволяють зробити такi висновки: 

- в академiчних групах, де розроблена в данiй дисертацiє методика      навчання 

математики студентiв технiчних спецiальностей ВЗО 

впроваджувалась як на лекцiях, так i на практичних заняттях, маґ мiсце      

постiйне зростання середнього балу; 

- середнiй бал в групах I, де методика впроваджувалась в повному     обсязi, 

постiйно вище, нiж в групах II, де   на практичних заняттях     

використовувалась традицiйна методика навчання математики; а в групах II 

середнiй бал вище, нiж в групах, де частково впроваджувалась     запропонована 

методика навчання, I в групах, в яких навчання     проводилося за традицiйною 

системою; 

- в групах I виявлена стiйка тенденцiя до зменшення рiзницi мiж      

результатами екзамену i наступноє контрольноє роботи щодо визначення      

залишкових знань; 

- для пiдгруп a та b рiзниця мiж балами, отриманими на екзаменi та на     

наступнiй контрольнiй роботi щодо визначення залишкових знань, незначна i     

маґ тенденцiю до зменшення; 

- в пiдгрупi y цей показник також зменшуґться, але означена рiзниця мiж     

балами бiльш помiтна; в пiдгрупi w цей показник проаналiзувати не     вдалося, 

тому що студентiв цiґє пiдгрупи, якi отримували незадовiльнi     оцiнки на 

екзаменi, пiсля сесiє вiдчислили з унiверситету. 

Це свiдчить про те, що запропонована методика, яка орiґнтована на пiдвищення 

iнтересу студентiв до вивчення курсу математики, сприяґ кращому засвоґнню 

знань i дозволяґ цi знання виявляти не лише на екзаменах, а i пiсля них. 

Результати експериментальноє роботи дозволили оцiнити ступiнь достовiрностi 

основних положень дослiдження та встановити границi застосування у 

навчальному процесi розроблених методик вивчення дисциплiн математичного 

циклу у ВЗТО. Можна стверджувати, що перевага методики навчання 

математики, орiґнтованоє на професiйну спрямованiсть, активiзацiю 

навчально-пiзнавальноє дiяльностi студентiв i контроль за єх самостiйною 

роботою, отримала експериментальне пiдтвердження. 

Для формування творчого потенцiалу студентiв в сучасних умовах та пiдвищення 

ефективностi навчання математики в рамках запропонованоє методичноє системи 

навчання математики на факультетах технiчного профiлю розроблена вiдповiдна 

структура дидактичних засобiв та методик, яка впроваджена на технiчних 

факультетах ДДТУ. Ця структура складаґться з пiдручникiв, навчальних 

посiбникiв, дидактичних засобiв i окремих методик, що органiчно пов'язанi мiж 

собою i дозволяють студентам за допомогою сучасних форм i методiв навчання 
оволодiти необхiдними математичними знаннями i умiннями, якими вони могли б 

з успiхом скористатися при розв'язаннi задач прикладного змiсту в курсi 

математики, при вивченнi спецкурсiв, сумiжних спецiальних дисциплiн та в 

майбутнiй професiйнiй дiяльностi. 

Запропонована методична система навчання може використовуватися на 

будь-якому технiчному факультетi при розв'язаннi проблеми професiйноє 

спрямованостi вивчення математики студентами вiдповiдних спецiальностей. При 

цьому корекцiя основних положень зводиться в основному до доповнення 

розробленоє методичноє системи конкретними прикладними задачами та 

заходами, пов'язаними з специфiкою спецiальностi. 

 

ВИСНОВКИ 



 

Реформування системи вищоє освiти   в Украєнi спрямовано на пiдготовку 

висококвалiфiкованих спецiалiстiв для господарськоє дiяльностi i розвитку науки. 

Щоб пiдготувати таких   спецiалiстiв, треба забезпечити належний рiвень 

математичноє пiдготовки студентiв ВЗО. Тому удосконалення змiсту традицiйних 

i розробка нових методiв, форм та засобiв навчання математики ґ однiґю з 

найважливiших задач вищоє школи. 

Гiпотеза, яка була висунута на початку цього   дослiдження, про можливiсть 

побудови та   реалiзацiє сучасноє методичноє системи навчання математики на 

факультетах технiчного профiлю з метою пiдвищення   якостi пiдготовки 

вiдповiдних   спецiалiстiв отримала пiдтвердження при єє експериментальнiй 

перевiрцi в ДДТУ, НГАУ, УДХТУ та iнших ВЗТО. 

Поставленi в дисертацiйному дослiдженнi завдання були виконанi, а саме: 

1. Проаналiзований стан дослiджуваноє проблеми в науково-методичнiй 

лiтературi та в практицi дiяльностi ВЗТО. 

Аналiзуючи недолiки    сучасноє математичноє     пiдготовки    студентiв 

технiчних спецiальностей та єх причини, враховуючи особливостi математики як 

науки i як навчального предмету,   спираючись на досвiд багаторiчноє роботи 

викладачем та методологiю   системно-структурного пiдходу до розв'язання 

поставленоє проблеми   методики   навчання   математики   на факультетах 

технiчного профiлю, виявилась необхiдною перебудова змiсту та органiзацiє 

математичноє пiдготовки студентiв. В основу цiґє перебудови повинно бути 

покладено   особисто   орiґнтоване,   диференцiйоване   та iндивiдуалiзоване 

навчання в умовах ступеневоє системи освiти. 

В дисертацiє розроблена i науково обгрунтована сучасна концепцiя математичноє 

пiдготовки студентiв ВЗТО,   суть   якоє   складаґться   з професiйноє 

спрямованостi викладання математики як необхiдноє умови в системi 

математичноє освiти студентiв вiдповiдноє технiчноє спецiальностi та з 

визначення шляхiв i   засобiв удосконалення методики навчання математики 

студентiв даноє спецiальностi. Мета   цього удосконалення   полягаґ,   

по-перше,   у   пiдвищеннi   якостi пiдготовки вiдповiдних   спецiалiстiв i,   

по-друге, у   побудовi   системи методики навчання математики з урахуванням 

сучасних соцiальних   потреб, психолого-педагогiчних   закономiрностей    

засвоґння   математичних    знань студентами технiчних В30 та способiв   єх 

дiяльностi . 

2. На   основi сформульованоє концепцiє розроблена методична система та єє 

компоненти, визначенi шляхи активiзацiє навчально-пiзна-вальноє дiяльностi 

студентiв, з'ясованi   можливостi   НiТ   для   пiдвищення ефективностi    

математичноє пiдготовки студентiв, визначенi шляхи та засоби реалiзацiє   

професiйноє спрямованостi   навчання    математики, побудований    

навчально-методичний комплекс по реалiзацiє та удоскона-ленню вивчення 

дисциплiн математичного циклу студентами нематематичних спецiальностей   

на засадах   професiйноє спрямованостi, диференцiацiє та iндивiдуалiзацiє 
навчання, активiзацiє єх самостiйноє роботи, створення 

органiзацiйно-методичних зв'язкiв   вивчення математики з вивченням 

спецiальних дисциплiн, а також   експериментально перевiрена результативнiсть 

пропонованоє   системи. 

3. Вивчення   проблем математичноє пiдготовки студентiв технiчних 

спецiальностей В30 показало, що   отримання   позитивних   результатiв   єх 

дослiдження   базуґться    на розв'язаннi двох груп завдань. 

Розв'язання першоє групи завдань,   якi привели до формулювання концепцiє 

сучасноє системи навчання математики, дало можливiсть згiдно з висунутою 

гiпотезою i сформульованою концепцiґю розробити шляхи професiйноє 

спрямованостi навчання математики, в основу якоє   повиннi    бути покладенi    

чотири   принципи:    фундаментальностi; професiйноє адаптацiє або   



професiйноє вiдповiдностi, основним   засобом якого ґ   математичне 

моделювання;   виходу на   новi математичнi    iдеє; наступностi у викладаннi, 

основним засобом якого ґ наявнiсть   типових прикладних задач, - при виконаннi 

правил достатньоє кiлькостi формальних задач, професiйноє    однозначностi,   

прикладного    змiсту.    Встановлено об'ґктивнi зв'язки мiж цими принципами, 

показана цiлiснiсть побудованоє структури вiдносно глобальноє системи, в якостi 

якоє виступаґ методична система з метою, змiстом, методами, органiзацiйними 

формами та засобами навчання. Обгрунтовано, що принципи фундаментальностi 

та новоє математичноє iдеє забезпечують, перш за все, наукову функцiю 

створеноє структури, що дозволяґ вести навчання математики на рiвнi   

вiдповiдноє строгостi, а принципи професiйноє адаптацiє та наступностi - 

прикладну функцiю. 

Розв'язування задач спецiального змiсту на завершальному етапi навчання 

дисциплiн математичного циклу сприяґ дотриманню цих принципiв i правил. 

Викладання традицiйних i нових спецiальних математичних   курсiв 

прикладного змiсту   завершують етап   математичноє пiдготовки    студентiв 

технiчних спецiальностей.   (Для студентiв   механiчного i   технологiчного 

факультетiв ДДТУ автором був створений спецiальний курс "Стацiонарнi i 

нестацiонарнi задачi теорiє коливань", в якому були використанi особистi 

результати   дослiджень   в   галузi   апроксiмацiє   функцiй   сплайнами   

та наближеного розв'язання   крайових задач   для диференцiальних    

рiвнянь.) 

Побудована система являґ собою один з можливих шляхiв наукового пiдходу до 

методики навчання математики на   факультетах технiчного профiлю. 

Дана концепцiя та методична система, що єє реалiзуґ, мають практичне значення, 

оскiльки дозволяють в ходi навчального процесу вищоє технiчноє школи 

пiдвищити   рiвень   математичноє   пiдготовки   студентiв i демонструвати 

значення математики   в сучасному   процесi пiзнання, розвитку науки   i 

технiки. 

4. Розв'язання другоє групи завдань дослiдження, що мiстять практичну 

реалiзацiю   теоретичних   положень, отриманих   в    результатi розв'язання 

першоє групи завдань, роблять можливим: 

- розробку наскрiзних програм з дисциплiн математичного циклу з урахуванням 

професiйних iнтересiв студентiв; 

- побудову органiзацiйно-методичних зв'язкiв навчання математики з     

вивченням спецiальних   дисциплiн; 

- визначення критерiєв структурування навчальних лекцiй з   математики i   

методики   проведення практичних     занять з метою реалiзацiє принципiв 

професiйноє спрямованостi при     вивченнi курсу математики; 

- створення умов застосування засобiв НШТН при розв'язуваннi прикладних     

задач як в процесi вивчення загального курсу математики, так i на     

завершальному етапi вивчення дисциплiн математичного циклу; 

- розробку спецiальних курсiв з математики для студентiв технiчних     
спецiальностей та навчальних посiбникiв, що   сприяють    реалiзацiє     

професiйноє спрямованостi навчання загального курсу математики; 

- розробку та накопичення методичних шляхiв i засобiв, якi можуть бути 

використанi в     багатоступеневiй   системi   навчання   у   вищiй   школi,   

на   базi     нових iнформацiйних технологiй; 

- виявлення шляхiв активiзацiє самостiйноє навчально-пiзнавальноє      

дiяльностi студентiв   при вивченнi теоретичного математичного      матерiалу 

i розв'язуваннi задач; 

- органiзацiю самостiйноє роботи студентiв i контроль за єє виконанням; 

- рiвневу диференцiацiю та iндивiдуалiзацiю навчання математики студентiв 

технiчних спецiальностей;     експериментальну перевiрку результативностi 



пропонованоє    методичноє     системи навчання математики студентiв 

технiчних спецiальностей. 

Розробка методики навчання студентiв технiчних спецiальностей початкам 

математичного моделювання дозволила визначити принципи, на яких повинно 

базуватися математичне моделювання    при вивченнi   загального    курсу 

математики, здiйснити пiдбiр   прикладних задач   вiдповiдно   до даноє 

спецiальностi, що розв'язуються за допомогою ЕОМ та засобiв програмування. 

Практика показала   ефективнiсть виконання   студентами    iндивiдуальних 

домашнiх завдань i ТР та застосування модульного навчання i рейтингового 

оцiнювання всiх видiв самостiйноє роботи студентiв для органiзацiє лекцiй i 

практичних занять. 

Експериментальна перевiрка результатiв   успiшностi студентiв рiзних груп 

свiдчить про те, що впровадження   пропонованоє методичноє системи навчання 

математики студентiв технiчних спецiальностей пiдвищуґ якiсть єх математичноє 

пiдготовки, сприяґ кращому засвоґнню знань i дозволяґ цi знання виявляти не 

тiльки на екзаменах, а i пiсля них, ефективно застосовувати в   майбутнiй 

професiйнiй дiяльностi. 

Ситуацiя, коли викладачi математичних кафедр беруть участь   в 

науково-дослiднiй роботi спецiальних кафедр ВЗТО, спроможна суттґво 

вплинути на стратегiю математичноє освiти   студентiв технiчних   

спецiальностей. 

Iндивiдуальна робота викладачiв математичних кафедр з кращими студентами по 

пiдготовцi єх до математичних олiмпiад, щорiчних наукових студентських 

конференцiй позначаґться на формуваннi творчого потенцiалу та на рiвнi єх 

математичноє пiдготовки. 

Запропонована методична система навчання математики може застосовуватися на 

будь-якому   технiчному факультетi   при   розвязаннi проблеми   професiйноє 

спрямованостi викладання   математики студентам вiдповiдних спецiальностей. 

5. Розв'язання означених двох груп завдань дозволило створити на кафедрi 

"Вищоє математики" ДДТУ навчально-методичний комплекс з   професiйноє 

спрямованостi   навчання   математики   студентiв технiчних спецiальностей, 

що   складаґться    з: 

- побудови    постiйно функцiонуючих зв'язкiв у викладаннi математики з 

вивченням спецiальних дисциплiн, що передбаченi навчальними програмами i 

навчальними планами для даноє спецiальностi; 

- забезпечення   вiдповiдними навчальними   посiбниками загального курсу 

математики та   спецiальних математичних   курсiв   (для студентiв технiчних 

спецiальностей)     з урахуванням     професiйноє спрямованостi єх 

викладання; 

- комплектацiє пакета прикладних задач,   що розв'язуються на завершальному 

етапi вивчення дисциплiн   математичного циклу з залученням засобiв 

комп'ютерiзацiє; 

- створення об'ґктивних умов для творчого спiвробiтництва мiж математичними 
та спецiальними кафедрами в навчально-методичнiй та науково-дослiднiй    

роботi, мiж   викладачами   i студентами. 

6. Запропонована концепцiя   сучасноє системи   математичноє пiдготовки 

студентiв технiчних спецiальностей та методична система, що реалiзуґ цю 

концепцiю, дають можливiсть здiйснити перебудову в навчаннi математики на 

факультетах технiчного профiлю з урахуванням сучасних вимог, обумовлених 

переходом вищоє школи на багатоступеневу систему навчання та систематичним   

використанням    НIТ.   Практичнi    ж   рекомендацiє    цього дослiдження, 

що стосуються, перш за все, побудови навчально-методичного комплексу   для    

вiдповiдноє   спецiальностi,    дозволяють    безпосередньо приступити до цiґє 

роботи. 



7. Подальшими перспективними проблемами, що потребують окремого 

дослiдження,   можуть бути: 

- дослiдження методичноє системи вивчення математичного моделювання      як 

самостiйноє дисциплiни у навчальному процесi вищоє школи; 

- дослiдження оптимального спiввiдношення обсягу чисто математичних тем      

та задач прикладного характеру в загальному курсi вищоє математики; 

- пошук та реалiзацiя зв'язкiв навчання математики i спецiальних      дисциплiн 

висуваґ проблему розробки методичного забезпечення навчального      процесу: 

наскрiзними програмами з дисциплiн   математичного циклу з      урахуванням 

вимог   даноє спецiальностi,   а також    програмами      спецiальних 

математичних курсiв, вiдповiдними навчальними посiбниками      з курсу 

математики   та спецкурсiв, скомплектованими пакетами      прикладних задач 

навчального характеру, що розв'язуються      математичними методами з 

застосуванням засобiв комп'ютерiзацiє та      можливостей НiТ; 

- розробка та використання iснуючих програмних засобiв для ефективного      

застосування НiТН. 

 

На захист виноситься: 

- обгрунтування необхiдностi перебудови системи математичноє       пiдготовки 

студентiв   ВЗТО,   яка   враховуґ   сучаснi   вимоги       суспiльства i 

умови багатоступеневоє   системи   iнженерноє    освiти; 

- концепцiя сучасноє математичноє   пiдготовки   студентiв нематематичних 

спецiальностей вищих закладiв   технiчноє   освiти; 

- методична   система навчання математики студентiв металургiйних, 

енергетичних i електромеханiчних спецiальностей, яка   передбачаґ   шляхи i   

засоби активiзацiє    навчально-пiзнавальноє дiяльностi студентiв при вивченнi 

математичних курсiв; систему органiзацiє самостiйноє роботи студентiв i рiзнi 

форми контролю за єє виконанням в умовах скорочення аудиторного часу на 

вивчення   математики; методи   i засоби диференцiацiє та iндивiдуалiзацiє 

навчання математики   студентiв при вивченнi загального курсу вищоє 

математики i спецiальних математичних курсiв; пакет прикладних задач, якi 

розв'язуються математичними методами. 

 

СПИСОК ОПУБЛiКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗДОБУВАЧА 

ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

Монографiї 

 1. Крылова Т.В. Нелинейная проблема собственных значений. - Тверь: 

Приз, 1996. - 158 с.               ( 6,6 д.а. ) 

2. Крылова Т.В. Початки математичного моделювання (Науковi основи      

навчання математики студентiв технiчних спецiальностей) - К.: 

iнститут змiсту i методiв навчання МО Украєни, 1997. - Ч. i. - 278 с. 

( 11    д.а. ) 

3. Крилова Т.В. Проблеми навчання математики в технiчному вузi.    К.: Вища 
шк., i998. - 437 с.        (25,34 д.а) 

 

Пiдручники 4. Крылова Т.В. Начала математического моделирования 

(Специальный курс    "Стационарные и нестационарные задачи теории 

колебаний" для студентов    технических вузов). - К.: Вища шк. , i998. - Ч. 2.-     

177 с. (11.а.) 

Навчальнiй посiбник 5. Крилова Т.В., Стеблянко П.О. Конкурснi задачi з 

математики. - К. : 

iнститут змiсту i методiв навчання МО Украєни, 1996. - 212 с. (13,2 

д.а.; здобувачу належить 141 с. - 8,8 д.а) 

            Статтi у наукових 6. Тополянский Д.Б., Крылова Т.В. 

Комплексные собственные значения в    двупараметрических задачах // 



Дифференциальные уравнения и их приложения.            Днепропетровск: 

Изд-во Днепропетровского ун-та, 1971.      С. 148-151. (0,25 д.а.; здобувачу 

належить 2с.- 0,125 д.а. ) 

7. Тополянский Д.Б., Крылова Т.В. Об одной краевой двупараметрической    

задаче на собственные значения // Вычислительная и прикладная математика.    

К.: Изд-во КГУ, 1972. - Вып. 17. - С. 123-126.(0,25 д.а.; здобувачу     належить 2 

c. - 0,125 д.а. ) 

8. Тополянский Д.Б., Крылова Т.В. Области расположения поверхностей 

собственных значений в краевых    трехпараметрических задачах для 

интегродифференциальных уравнений // 

Исследования по современным проблемам суммирования и приближения    

функций и их приложениям. - Днепропетровск: Изд-во Днепропетровского    

ун-та, 1972. - 0. 156-159. ( 0,25 д.а.; здобувачу належить 2с.- 0,125 

д.а. ) 

9. Тополянский Д.Б,, Крылова Т.В. Приближенное решение некоторых    

нелинейних двупараметрических краевых задач на собственные значения // 

Исследования по современннм проблемам суммирования и приближения    

функций и их приложениям. - Днепропетровск: Изд-во Днепропетровского    

ун-та, 1973. - С. i55-i68. (0,25 д.а.; здобувачу належить 2с.- 0,125 д.а.) 

10. Крылова Т.В., Тополянский Д.Б. Приближенное решение краевой задачи на     

собственные значения с нелинейным параметром // Дифференциальные     

уравнения и их приложения. - Днепропетровск: Изд-во Днепропетровского     

ун-та, 1973. Вып. 2. - С. 11З-116. ( 0,25 д.а.; здобувачу належить 2с.    0,125 д.а. ) 

11. Тополянский Д.Б., Крылова Т.В., Передерий А.И., Баркан А. Л. Численная     

реализация некоторых приближенных методов решения трехпараметрических     

задач на собственные значения // Вычислительная и прикладная математика. - К.: 

Изд-во КГУ, 1974. - Вып. 22. - С. i38-i42. (0,312 

д.а.; здобувачу належить 1,7 с. - 0,104 д.а. ) 

12. Тополянский Д.Б., Крылова Т.В. Об одном применении интервальных 

функций     // Исследования по современным проблемам суммирования и 

приближения    функций и их приложениям. - Днепропетровск: Изд-во 

Днепропетровского    ун-та, 1974. - С. 187-189. (0,19 д.а.; здобувачу належить 

1,5 с. - 0 

,095 д.а. ) 

13. Крылова Т.В., Тополянский Д.Б. Об одной краевой задаче на собственные     

значения для операторного уравнения с нелинейным параметром // Нелинейная     

механика. - Днепропетровск.: Изд-во Днепропетровского ун-та, 1975. - Вып. 

1. - c. 151-153. ( 0,19 д.а.; здобувачу належить -1,5 с.- 0,095 д.а.) 

14. Тополянский Д.Б., Крылова Т.В. Применение интерполяционных полиномов 

для приближенного решения двумерных     двупараметрических задач на 

собственные значения // Вычислительная и     прикладная математика. - К.: 

Изд-во КГУ, 1976. - Вып. 28. - С. 44-48. 

(0,31 д.а.; здобувачу належить 2,5 с. - 0,155 д.а.) 
15. Тополянский Д.Б., Крылова Т.В. Приближенное решение некоторых 

нелинейных     краевых задач на собственные значения // Вычислительная и 

прикладная     математика. - К.: Изд-во КГУ, 1977. - Вып. Зi. - С. 56-61. ( 0,375 

д.а.; 

здобувачу належить Зс.- 0,166 д.а. ) 

16. Крылова Т.В., Лигун А.А. Области расположения кривых собственных 

значений // Теория приближения функций     и суммирования рядов. - 

Днепропетровск: Изд-во Днепропетровского ун-та,     1989. - С. 37-45.      (0,56 

д.а.; здобувачу належить 4,5 с. - 0,23 д.а.) 

17. Крылова Т.В., Лигун А.А. Области изменения собственных значений     

многопараметрических и нелинейных краевых задач // Приближение     

функций полиномами и сплайнами и суммирование рядов. -   Днепропетровск: 



Изд-во Днепропетровского ун-та, 1990. - С. 38-44. ( 0,44 д.а.; здобувачу     

належить 3,5 с. - 0,22 д.а. ) 

18. Крылова Т.В. Приближенное решение непрерывно-дискретных гра- ничных 

задач // Моделирование     в механике. - Новосибирск, 1991. -Т. 5 (22). - ь 5. - С. 

53-60. 

( 0,5 д.а. ) 

19. Крылова Т.В., Лигун А.А. Области расположения кривых собственных 

значений двупараметрических краевых задач // 

Юбилейный сборник научно-технических трудов. - Днепродзержинск: Изд-во     

Днепродзер- жинского ун-та, 1995. - С. 318-322. ( 0,312 д.а.; здобувачу     

належить 2,5 с. - 0,156 д.а. ) 

20. Крылова Т.В. Собственные значения нелинейных краевых задач // Сб. науч. 

тр.     Днепродзержинск: Изд-во Днепродзержинского ун-та , 1995. - Вып. 1 -.     

С. 25-28.    ( 0,25 д.а.) 

 

Препринт 21. Крилова Т.В. Багатопараметричнi неперервно-дискретнi граничнi 

задачi.     К.: НМК ВО, 1991. - 56 с. (Препр. / МВССО УССР. 

Навчально-методичний  кабiнет з вищоє освiти).                       ( 3,5 

д.а.) 

 

Тези доповiдей 22. Крылова Т.В. Исследование колебательных процессов и 

методические рекомендации по созданию математических моделей различного     

уровня сложности // Тез. докл. Междунар. конф. Моdеlling аnd invеstigаtiоп  оf 

sуstеms stаbiiitу. Sуstеms Simulatiоп. - К.-1997.-С. 64. ( 0.06 

 д.а.) 

23. Крилова Т.В. Реалiзацiя концепцiє математичноє пiдготовки студентiв вищих 

технiчних навчальних закладiв // Матерiали VII Мiжнародноє     науковоє 

конференцiє iменi акад. М. Кравчука. - К.: "BIПОЛ". - 1998. - С. 

247 (0,06 д.а.) 

24. Крылова Т..З. Асимптотические оценки погрешности приближения функций     

интерполяционными тригонометрическими сплайнами // Матерiали 1 Мiжнар. 

конф. "Наука i освiта' 98". - Днiпропетровськ: "Наука i освiта". - 1998. 

- С. 1033. ( 0,06 д.а.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


