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Сучасний розвиток вищої освіти України ви-значається в загальному контексті світових циві-лізаційних процесів відповідно до умов європей-ської інтеграції. Орієнтирами реформування дер-жавної системи освіти визначено входження в науковий простір Європи, здійснення модерніза-ції освітньої діяльності в контексті європейських вимог. Основними цілями інтеграційних процесів є створення умов для всебічного розвитку висо-коосвіченої, творчої особистості, здатної до про-фесійного саморозвитку, самовдосконалення про-тягом життя. Сучасні зміни в економіці, політиці, розвиток новітніх технологій вимагають зміни погляду на роль, сутність, зміст підготовки студентів у вищих технічних закладах освіти. Актуалізація проблеми підвищення якості професійної підготовки студе-нтів у вищих технічних закладах освіти зумовлена необхідністю забезпечення вітчизняних промис-

лових підприємств висококваліфікованими, кон-курентоспроможними інженерними фахівцями, здатними адаптуватися в швидкозмінних ринко-вих умовах, творчо виявляти активну самостій-ність у розв’язанні завдань промислового вироб-ництва.  Сьогодні суспільство потребує фахівців з чіт-ким логічним мисленням, ґрунтовними матема-тичними знаннями, уміннями бачити і реалізову-вати можливості застосування математичних знань у різних сферах професійної діяльності. Останнім часом математична наука стала необхід-ним інструментарієм для дослідження у всіх  галузях науки і техніки. Саме тому підготовка ква-ліфікованих фахівців, здатних до компетентної й ефективної діяльності у технічній сфері на рівні європейських і світових стандартів, потребує дос-лідження актуальних проблем реалізації матема-тичної підготовки у вищих технічних закладах 

personally oriented and context-based approaches. The essential part in the process of professional training of 
future military specialists is covered by the organization of optional classes for the cadets to get deep knowledge 
about the values, norms and rules of professional administration activities. The author of the article considers it 
necessary to develop the ability of cadets to choose the appropriate ways of solving problematic situations and to 
make administrative decisions in accordance with the professional values of the military administrator; to use 
value-based and sense-bearing learning situations when studying academic disciplines «History of Ukraine and 
the Ukrainian Army», «History of Ukraine and Ukrainian culture», «Military education and training», «Pedagogy», 
«Conflictology», «Ukrainian language in professional orientation» for the cadets to gain the experience of value-
oriented activity; to form value-based attitude towards the professional activity to cadets; to differentiate peda-
gogical influences on cadets by choosing the appropriate content of educational material, ways of transferring 
educational information, techniques, forms of work of cadets in different pedagogical situations; to use the poten-
tial of individualized learning, in particular, the system of differentiated tasks; to intensify reflexive activity of 
cadets. It is recommended to develop skills of communicative interaction in accordance with the requirements of 
the Code of honor of an officer, the corporate culture of the Ukrainian Armed Forces and official speech etiquette; 
to organize special scientific and methodical training of scientific and pedagogical staff as to the formation of 
professional and value-based orientations to cadets. 
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РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ ПРОФЕСІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ  
В ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН  

У ВИЩИХ ТЕХНІЧНИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ  
У статті досліджуються сучасний стан та актуальні проблеми викладання математичних дисци-

плін у вищих технічних закладах освіти. Проаналізовано сучасні тенденції, досвід, особливості матема-
тичної підготовки у вищих технічних закладах освіти. Доведено ефективність реалізації принципу про-
фесійної спрямованості в процесі викладання математичних дисциплін. Важливою умовою ефективної 
математичної підготовки визначено її реалізацію на гуманістичних принципах та засадах з метою 
забезпечення формування висококваліфікованого компетентного фахівця технічної сфери. 

Ключові  слова :  вищі технічні заклади освіти, математична підготовка, математичні дисциплі-
ни, професійна спрямованість, гуманістична парадигма в освіті. 
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освіти, зокрема впровадження принципу профе-сійної спрямованості в процесі викладання мате-матичних дисциплін, що і є метою даної статті. Математична освіта, як зазначають сучасні дослідники, займає особливе місце у національній моделі освіти, оскільки розвиває інтелектуальні здібності студента, формує вміння проводити аналогії, логічно обґрунтовувати власну точку зору, творчо застосовувати набуті знання. Тому процес викладання математичних дисциплін, на думку сучасних науковців Ю. А. Галайко, І. М. Залепугіної, Л. С. Попової, Н. Т. Сеннікової, З. І. Слєпкань та ін., має бути організований таким чином, щоб забезпечуючи формування навичок логічного та алгоритмічного мислення, сприяти водночас всебічному та гармонійному розвитку й саморозвитку особистості кожного студента.  Проблеми вдосконалення математичної під-готовки студентів вищих навчальних закладів досліджуються в працях З. В. Бондаренко, О. Г. Євсеєвої, М. Ю. Кадемії, С. А. Крилащук, В. І. Клочко, Т. В. Крилової, Л. Д. Кудрявцевої, Т. С. Максимової, І. О. Михаліна, В. А. Петрука, М. В. Працьовитого, О. І. Скафи, В. А. Треногіної та ін. Викладання математичних дисциплін, на дум-ку сучасних дослідників, має забезпечувати ство-рення умов для особистісної та професійної само-реалізації студентів. На ефективності проблемного підходу в про-цесі викладання вищої математики для студентів інженерних спеціальностей наголошує О. Г. Ровенська, яка стверджує, що пізнавальний інтерес до вивчення математики розвивається за допомогою розв’язання проблемних ситуацій, що сприяють формуванню зацікавленості в оволодін-ні майбутньою професією у студентів інженерних спеціальностей [8]. Один із шляхів розв’язання проблеми зниження зацікавленості студентів до вивчення природничо-математичних дисциплін, зокрема математики і фізики, М. Ю. Кадемія вба-чає в активізації пізнавального інтересу студен-тів, засобом якої є впровадження інформаційних технологій [2].  Сучасними вченими активно досліджується проблема організації роботи студентів на практи-чних заняттях з вищої математики. Зокрема О. Г. Фомкіна у процесі проведення практичних занять з вищої математики пропонує надавати перевагу таким інноваційним формам та методам організації навчальної діяльності: модульно-рейтингова система навчання та контролю знань, ділові ігри, навчальні та контролюючі тести, опо-рні конспекти та ін. [10].  Ефективне викладання математичних дисци-плін у вищих навчальних закладах, за нашими висновками, вимагає врахування наступних спе-

цифічних особливостей: математична наука побу-дована за строгими законами логіки, а тому вима-гає у процесі її засвоєння чіткого логічного мис-лення, яке розвивається в процесі вивчення мате-матики; ґрунтовне розуміння матеріалу матема-тичних дисциплін забезпечується їх практичним спрямуванням, через яке відбувається осмислен-ня теоретичних знань та професійна орієнтація. Сучасна професійна підготовка фахівців тех-нічної сфери, як зазначає Н. Г. Ничкало, виступає засобом соціалізації, як гармонізації відносин лю-дини з природосоціальним світом; професіоналі-зації, як набуття професійної компетентності фа-хівця, оволодіння фундаментальними, приклад-ними знаннями, високою культурою організації та реалізації професійної діяльності; самореаліза-ції, як набуття людиною вмінь продуктивної жит-тєдіяльності, самовдосконалення [5]. Структуру професіоналізму сучасного фахів-ця технічного профілю, на думку О. Г. Рома-новського, визначають компетентність у галузе-вій сфері (проектно-конструкторська, експлуата-ційно-технологічна, організаційно-управлінська, науково-дослідна); психолого-педагогічна, право-ва, економічна та спеціальна управлінська підго-товка [9]. Формування системного підходу до ор-ганізації професійної підготовки майбутніх фахів-ців технічного профілю, як стверджує Л. Л. Товажнянський, визначається необхідністю розв’язання складних науково-технічних завдань у їх професійній діяльності, що потребує вмінь та навичок прогнозувати економічні, соціальні, еко-логічні наслідки власних рішень [7]. Проблема професійної спрямованості як од-ного з провідних компонентів структури особис-тості майбутнього фахівця технічної сфери, що впливає на активність особистості, творчість, від-повідальність у здійсненні професійної діяльнос-ті, розкривається сучасними дослідниками через формування спрямованості на майбутню профе-сію (Г. П. Васянович, Н. Г. Ничкало, В. О. Радкевич), професійні цінності особистості (В. М. Гриньова, М. А. Ємець, О. М. Литвин), сукупність мотивів до майбутньої професійної діяльності (В. Д. Сахаров).  Під професійною спрямованістю сучасні вчені розуміють орієнтацію системи потреб, мотивів, інтересів, нахилів особистості на позитивне став-лення до майбутньої професійної діяльності. Ха-рактерними ознаками професійної спрямованості, на думку І. М. Альошиної є: взаємозв’язок профе-сійної, суспільної та пізнавальної спрямованості; зв’язок професійної спрямованості з діяльністю; усвідомленість і психологічна готовність до май-бутньої професійної діяльності; всебічний стій-кий інтерес до майбутньої професії на засадах нахилів та здібностей [1]. За таких умов професій-

Наталія РОМАНЧУК · Реалізація принципу професійної спрямованості  в процесі викладання математичних дисциплін у вищих технічних закладах освіти  



216 НАУКОВИЙ ВІСНИК МНУ ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО. ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ  

на спрямованість поєднується з провідним моти-вом навчання, який стимулює пізнавальну діяль-ність студентів у процесі вивчення математичних дисциплін. На професійне спрямування курсу вищої ма-тематики звертають увагу Т. В. Крилова, П. О. Стеблянко, які пропонують враховувати, що математична освіта є науковою основою для ви-вчення предметів професійного циклу і спеціаль-них дисциплін, фундаментом для подальшого са-мовдосконалення та саморозвитку в майбутній професійній діяльності [3].  На реалізації принципу професійної спрямо-ваності в процесі викладання вищої математики наголошують В. А. Попков та А. В. Коржуєв і про-понують включати до змісту дисципліни профе-сійно значущого матеріалу на основі аналізу зміс-ту загально технічних та спеціальних дисциплін, зокрема застосовувати прикладні задачі, форму-лювання яких максимально виявляє математичну суть досліджуваного явища [6].  Використання в процесі викладання вищої математики задач прикладного змісту сприяє на-буттю більш ґрунтовних теоретичних знань, де-монструючи наочне застосування математичного апарату для розв’язання прикладних задач. Засто-сування інноваційних форм та методів навчання перетворює студентів в активних учасників на-вчального процесу, сприяє відповідальній підго-товці до занять, розвитку умінь застосовувати набуті практичні навички для розв’язання за-вдань прикладного змісту.  Принцип професійної спрямованості, як за-значає М. І. Махмутов, полягає у своєрідному ви-користанні педагогічних засобів, у ході якого за-безпечується оволодіння студентами передбаче-них програмами знань, умінь, навичок, і водночас здійснюється формування інтересу до професії, ціннісного ставлення до неї, професійні якості особистості [4]. Педагогічними засобами, які за-безпечують реалізацію принципу професійної спрямованості викладання математичних дисци-плін, є як елементи змісту навчання, зокрема ха-рактер ілюстративного матеріалу для розкриття тем, передбачених програмою, їх структурування, так і компоненти форм, методів, прийомів навчан-ня математичним дисциплінам.  Важливою умовою ефективної математичної підготовки визначаємо її реалізацію на засадах гуманістичних ідей, принципів, цінностей. Гумані-зація викладання математичних дисциплін у ви-щих технічних закладів освіти характеризується повагою до особистості студента; довірою; прийн-яттям його особистісних цілей, запитів, інтересів; створенням сприятливих умов для особистісного та професійного саморозвитку студентів. 

За таких умов необхідним є впровадження суб’єкт-суб’єктної взаємодії викладачів та студен-тів у процесі професійного спрямування матема-тичних дисциплін. Як суб’єкт-суб’єктну ми розумі-ємо таку взаємодією, яка ґрунтується на взаємній повазі, врахуванні рівності позицій, за якої відбу-вається співробітництво, співпраця студента і викладача вищого технічного закладу освіти з метою самовираження, самоствердження особис-тості студента, його особистісного та професійно-го саморозвитку. Суб’єкт-суб’єктна взаємодія студентів та ви-кладачів в процесі професійного спрямування математичної підготовки характеризується нами через ставлення до майбутнього фахівця техніч-ної сфери як до суб’єкта власного розвитку, орієн-тацію на розвиток та саморозвиток його особис-тості, створення умов для самовизначення й само-реалізації особистості кожного студента. За тако-го підходу пріоритетом діяльності викладача в процесі організації суб’єкт-суб’єктної взаємодії є створення умов для забезпечення активності сту-дентів, їхнього самовизначення та максимальної самореалізації в процесі навчання. Реалізація принципу професійної спрямова-ності математичних дисциплін на гуманістичних засадах забезпечується: спільною, узгодженою діяльністю у постановці цілей, виборі форм,  методів навчання; використанням викладачами діалогічних форм навчання; опорою в навчанні на позитивний суб’єктний досвід студентів;  контролем викладачами навчальної діяльності майбутніх фахівців технічної сфери на основі  об’єктивної неупередженої оцінки, своєчасним підтвердженням успіхів; рефлексією навчальних досягнень. Отже, необхідність реформування системи освіти України, її вдосконалення і підвищення рівня якості є найважливішою соціокультурною проблемою, яка значною мірою обумовлюється процесами глобалізації та потребами формування позитивних умов для індивідуального розвитку людини, її соціалізації та самореалізації у світі. Тому реалізація ідей та принципів державної по-літики в галузі освіти обумовила необхідність дослідження проблем викладання математичних дисциплін та пошук шляхів удосконалення мате-матичної підготовки студентів вищих технічних закладів освіти. Важливою умовою забезпечення ефективності математичної підготовки студентів вищих технічних закладів освіти визначаємо реа-лізацію принципу професійної спрямованості в процесі викладання математичних дисциплін. Дотримання викладачами основних гуманістич-них принципів в процесі реалізації принципу про-фесійної спрямованості математичної підготовки 
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у вищому технічному закладі освіти дає змогу враховувати особистісні потреби, запити, дома-гання, суб’єктний досвід студентів, що позитивно впливає на результати навчання, сприяє налаго-
дженню відносин, створенню доброзичливого емоційного клімату в колективі, забезпечує умови для особистісного та професійного саморозвитку майбутніх фахівців технічної сфери. 
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преподавания математических дисциплин в высших технических учебных заведениях 
В статье исследуются современное состояние и актуальные проблемы преподавания математи-

ческих дисциплин в высших технических учебных заведениях. Проанализированы современные тенден-
ции, опыт, особенности математической подготовки в высших технических учебных заведениях.  
Доказана эффективность реализации принципа профессиональной направленности в процессе препода-
вания математических дисциплин. Важным условием эффективной математической подготовки  
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Розвиток освітнього простору України детер-мінується процесами європейської інтеграції, які впливають на всі сфери життя суспільства, а тому і на стан вищої освіти. Орієнтирами реформуван-ня державної системи освіти визначено входжен-ня в науковий простір Європи, здійснення модер-нізації освітньої діяльності в контексті європейсь-ких вимог. Основними цілями інтеграційних про-цесів є створення умов для всебічного розвитку конкурентоспроможного, компетентного фахівця, здатного до професійного самовдосконалення протягом життя. Компетентність випускника ви-щого навчального закладу постає індикатором його готовності до професійної діяльності та ак-тивної ролі у суспільному житті. 

Актуальність дослідження зумовлена сучас-ним станом освіти як соціального інституту, що забезпечує професійну успішність молодої люди-ни та її конкурентоспроможність на ринку праці. Компетентнісний підхід в освіті визначається сьо-годні одним з провідних напрямків удосконален-ня системи вищої освіти в Україні, який забезпе-чує реалізацію концепції гуманістичної освіти і передбачає підготовку компетентних фахівців, які вільно володіють професією та орієнтуються в суміжних галузях діяльності, готових до постійно-го професійного росту, соціальної та професійної мобільності. Сучасні дослідники проблеми реалізації ком-петентнісного підходу в освіті Н. Бібік, 

определены ее реализация на гуманистических принципах и началах с целью обеспечения формирования 
высококвалифицированного компетентного специалиста технической сферы. 

Ключевые  слова :  высшие технические учебные заведения, математическая подготовка,  
математические дисциплины, профессиональная направленность, гуманистическая парадигма в обра-
зовании. 
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mathematical disciplines in higher technical educational institutions 
The article considers the current state and actual problems of teaching mathematical disciplines in higher 

technical educational institutions. Modern trends, experience, and features of mathematical training in higher 
technical educational institutions are analyzed. Efficiency of realization of the principle of professional orienta-
tion in the process of teaching mathematical disciplines is proved. An important condition for effective mathe-
matical training is its implementation based on humanistic principles aimed at insuring the formation of a highly 
qualified competent specialist in the technical field. 
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ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ 
 ФАХІВЦІВ ІНЖЕНЕРНОГО ПРОФІЛЮ 

У статті проаналізовано категоріальний апарат дослідження теоретичних засад та практичних 
аспектів формування професійної компетентності майбутніх фахівців інженерного профілю в процесі 
їх підготовки у вищих технічних закладах освіти. Досліджено сучасні концепції, сутність, зміст компе-
тентнісного підходу в освіті. Охарактеризовано структурні компоненти професійної підготовки сту-
дентів вищих технічних закладів освіти. Визначено і обґрунтовано сутність, зміст, функції професійної 
компетентності майбутніх фахівців інженерного профілю. Доведено ефективність реалізації підготов-
ки фахівців у вищих технічних закладах освіти на основі компетентнісного підходу з метою забезпечен-
ня формування висококваліфікованого фахівця інженерного профілю. 

Ключові  слова :  компетенція, компетентність, компетентнісний підхід в освіті, професійна ком-
петентність, професійна підготовка, вищі технічні заклади освіти, фахівці інженерного профілю. 
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