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Дана стаття присвячена проблемам впровадження в навчальний процес вищих технічних 

навчальних закладів інформаційних комп'ютерних технологій, що відповідає пріоритетам 
розвитку національної освіти в ХХІ столітті. 

 
 
І. Вступ 
Національна програма розвитку освіти 

в України в ХХІ столітті наголошує, що 
пріоритетом розвитку вищої освіти є 
впровадження сучасних інформаційно-
комунікаційних технологій, що забезпе-
чують подалі удосконалення навчально-
виховного процесу, доступність та ефек-
тивність освіти, підготовку молодого по-
коління до життєдіяльності в інформа-
ційному суспільстві [1]. Одним з напрям-
ків, за допомогою якого може буде досяг-
нута ця мета, є суцільна інформатизація 
освіти, спрямована на задоволення освіт-
ніх інформаційних, обчислювальних і 
комунікаційних потреб учасників нав-
чально-виховного процесу та заснована 
на створенні єдиної інформаційної струк-
тури ВНЗ.  
У ХХІ столітті у світовій освіті йде 

поступова заміна парадигми навчання, а 
саме: пояснювально-ілюстративне нав-
чання замінюється активно-пізнавальною 
самостійною діяльністю студента. Одним 
із ключових моментів таких змін є впро-
вадження в навчально-виховний процес 
комп'ютерних інформаційно-комуніка-
ційних технологій.  
Навчально-виховний процес у галузі 

вищої освіти органічно поєднує два ас-
пекти: навчальний і виховний. Як зазна-
чається в Законі України �Про вищу осві-
ту�, навчальний процес організовується з 
урахуванням можливостей сучасних ін-

формаційних технологій навчання та 
орієнтується на формування освіченої, 
гармонійно розвинутої особистості, яка 
здатна постійно оновлювати свої профе-
сійні знання та швидко адаптуватися до 
змін і розвитку відносин у сфері профе-
сійної діяльності в умовах ринкової еко-
номіки [2]. Реалізація цієї задачі передба-
чає:  

! приведення змісту математичної 
підготовки майбутніх фахівців відповідно 
до сучасних вимог суспільства і стану 
розвитку математичної науки; 

! поєднання традиційних і сучасних 
інформаційних технологій навчання як 
умови підвищення інтенсивності й ре-
зультативності навчального процесу та 
активізації навчально-пізнавальної діяль-
ності студентів; 

! сприяння формуванню в студентів 
професійних умінь і навичок роботи в 
комп�ютеризованому середовищі; 

! залучення студентів до продуктив-
ної науково-дослідної діяльності; 

! формування світоглядної позиції 
майбутніх фахівців в умовах вільного ін-
формаційного доступу в освітній Інтер-
нет-простір.  
У сучасному суспільстві однією з ак-

туальних вимог, запропонованих на рин-
ках праці до фахівців з вищою освітою, є 
необхідний рівень їхньої комп'ютерної 
підготовки (володіння ПК). Якщо п'ять � 
десять років тому досить було наявності 
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навичок та умінь працювати з текстовими 
й табличними редакторами, то тепер 
існуючі вимоги включають знайомствоі 
хоча б початкове володіння програмними 
продуктами для автоматизації робіт зі 
спеціальності: автоматизації проектуван-
ня, виконання типових розрахунків і т.д. 
Ситуація, що утворилася, всерйоз ставить 
дидактичні проблеми трансформації зміс-
ту вузівських курсів з урахуванням роз-
витку інформаційних технологій і ком-
п'ютерної техніки, посилення міжпред-
метних зв'язків курсів вищої математики 
й інформатики та їх більш ефективного 
використання в процесі навчання в дано-
му ВНЗ. 
Розгляд комплексу питань, пов�язаних 

із використанням сучасних ІКТ у навчан-
ні середньої і вищої шкіл, започатковано 
в роботах М.І.Жалдака, Т.В.Крилової, 
О.А.Кузнєцова, Ю.С.Рамського, В.Г.Розу-
мовського і розвинуто в роботах Н.В.Мор-
зе, О.В.Співаковського, С.А.Ракова та 
інших дослідників.  

 
ІІ. Постановка задачі  
Нині існує досить велика кількість 

програмних засобів, які повністю або 
частково орієнтовані як на їх використан-
ня при вивченні різних розділів матема-
тики, так і при розв'язуванні суто профе-
сійних вузькоспеціалізованих математич-
них задач. Найбільш популярними серед 
них є електронні таблиці Excel та 
математичні пакети MathCAD, Maple, 
MATLAB, Mathematica 4.2 [4,5,7]. Серед 
вітчизняних програмних засобів треба 
відмітити програми GRAN 1,2,3.  
Сучасна література, що присвячена 

поясненню основних прийомів роботи з 
зазначеними математичними пакетами, як 
правило, носить «рецептурний» характер. 
Користувачеві-читачеві пропонується на-
бір дій, завдяки яким він може викону-
вати конкретні дії з математики: обчис-
лювати значення функції, розв�язувати 
алгебраїчні і тригонометричні рівняння, 
системи рівнянь, будувати графіки, об-
числювати похідні й інтеграли тощо. Але 
логічна послідовність розв'язування мате-

матичної задачі (проблеми) остається за 
рамками. Однак останнім часом відчу-
вається гостра необхідність у нових мето-
дичних розробках, що дозволили б 
«вмонтувати» наявні знання по викорис-
танню математичних пакетів у процес 
викладання точних наук, зокрема вищої 
математики. До того ж останнім часом 
значно зросли вимоги до математичної і 
комп'ютерної підготовки випускників ви-
щих навчальних закладів при тій же або 
меншій кількості годин занять. Існуюча 
ситуація настійно вимагає відійти від тра-
диційної форми проведення практичних 
занять з вищої математики й перейти до 
лабораторно-практичних занять, які по-
ряд з формуванням умінь і навичок прак-
тичного застосування окремих теоретич-
них положень навчальної дисципліни, 
допомагають студентам набути практичні 
навички роботи з обчислювальною техні-
кою та сучасними програмними продук-
тами. Це створює умови для залучення 
студентів до продуктивної науково-дос-
лідної діяльності, що сприятиме не лише 
розширенню теоретичної бази знань, але 
й виявленню та розвитку їх творчого по-
тенціалу. 
Крім того, розв�язування класу задач, 

відповідних індивідуальним розрахунко-
вим завданням, вимагає досить складних 
перетворень і обчислень, що скорочує і 
без того малу кількість годин аудиторних 
занять. Ми пропонуємо, не відмовляю-
чись від класичної методики викладання 
навчального матеріалу, деякі задачі, що 
вимагають громіздких обчислень, розв'я-
зувати за допомогою математичних паке-
тів. Природно, це має сенс тільки тоді, 
коли алгоритм розв�язання типових задач 
вже відпрацьований на прикладі менш 
складних задач та студенти мають певні 
навички у роботі з математичними про-
грамами. 

 
ІІІ. Результати.  
Основною метою вищих технічних 

навчальних закладів є підготовка високо-
кваліфікованих інженерних кадрів. Під-
ставою успішного рішення даного завдан-
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ня є безперервна математична підго-
товка студентів [3], що припускає вико-
ристання студентами старших курсів 
отриманих раніше математичних знань на 
більш високому рівні й засвоєння або 
хоча б знайомство з останніми досягнен-
нями математичної науки.  
Майбутній інженер-виробничник по-

винен володіти методами аналізу техно-
логічних процесів, обробки виробничих 
даних і промислового планування експе-
рименту, що практично неможливо без 
використання математичного моделюван-
ня. Незважаючи на те, що основним 
обчислювальним інструментом інженера-
практика є калькулятор, проблема підго-
товки фахівця, здатного працювати на 
автоматизованому робочому місці, стає 
усе більше актуальною. 
Сучасний фахівець повинен уміти 

грамотно добувати й обробляти інфор-
мацію, проводити моделювання й на його 
підставі розробити напрямок пошуку 
оптимізації виробничого процесу. Отже, 
проблема математичної грамотності та 
компетентності фахівця стає все більш 
актуальною. Згідно з [6] ми будемо розу-
міти під математичною компетентністю 
вміння застосовувати математику у 
реальному житті, розуміти зміст і методи 
математичного моделювання, уміння бу-
дувати математичну, зокрема комп�ютер-
ну модель, досліджувати її методами 
математики з використанням сучасних 
ІКТ, інтерпретувати отримані результати, 
оцінювати похибки обчислень.  
Одним з авторів даної статті (Т.В.На-

конечна) протягом чотирьох років, почи-
наючи з 2002, проводився експеримент по 
впровадженню комп�ютерно-орієнтованої 
системи навчання математики студентів 
механічного факультету Дніпродзержин-
ського державного технічного універ-
ситету (контрольні групи − потоки 2002 
та 2003 років, експериментальні групи � 
потоки 2004 та 2005 років). Зі студентами 
експериментальних груп проводилися 
додаткові лабораторно-практичні заняття 
з вищої математики із застосуванням ІКТ. 
Для методичного забезпечення даних за-

нять авторами були підготовлені мето-
дичні розробки (�Автоматизація підго-
товки на ПК текстової та розрахункової 
документації� та ,,Застосування таблич-
ного процесору Microsoft Excel для вико-
нання статистичного аналізу�). Треба під-
креслити, що ці заняття не дублювали 
практичні заняття з вищої математики, а 
були спрямовані на придбання студента-
ми навичок і вмінь розв�язувати за допо-
могою електронних таблиць Excel і мате-
матичних пакетів MathCAD і Maple зав-
дання, пов'язані з їхньою спеціальністю.  
Основною метою даного педагогіч-

ного експерименту була оцінка ефектив-
ності системи методів, засобів та форм 
організації навчання з використанням ІКТ 
із метою засвоєння певного обсягу мате-
матичних знань, сформованості відповід-
них навичок, аналіз кількісних і якісних 
показників навчання студентів у контроль-
них та експериментальних групах.  
Для вимірювання впливу комп�ю-

терно-орієнтованої методичної системи 
навчання на рівень сформованості мате-
матичних компетентностей студентів тех-
нічних напрямків використовувались ана-
лізи результатів екзаменів, виконання 
контрольних робіт, курсових проектів.  
В процесі розробки і використання 

комп�ютерно-орієнтованої методичної 
системи навчання під час вивчення курсу 
вищої математики були виділені наступні 
рівні опанування курсом:  

- студент розв�язує задачу, користу-
ючись математичною програмою та алго-
ритмом розв�язування типової задачі, 
який йому пропонує викладач. Отже, пер-
ший рівень визначає �користувальниць-
кий� підхід у використанні ІКТ для роз-
в�язування конкретних задач. Останнім 
часом у межах традиційної педагогічної 
системи лише близько 50% студентів мо-
жуть самостійно розв�язати конкретну 
задачу, на противагу комп�ютерно-оріє-
нтованому підходу, при якому майже 
100% студентів оволодівають навчальним 
матеріалом на першому рівні. Але викла-
дачу треба усвідомити, що наявність 
уміння розв�язувати конкретні задачі з 
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курсу вищої математики у межах спеціа-
лізованого комп�ютерного середовища, 
ще не свідчить про глибоке розуміння 
суті розв�язуваних задач;  

- другий рівень навченості визначаєть-
ся можливістю використання набутих 
знань, навичок для практичної діяльності 
за засвоєним зразком та вмінням оціню-
вати отриманий результат. На цьому 
рівні, на відміну від першого, результати 
запропонованого підходу та традиційної 
педагогічної системи практично співпа-
дають. Багаторічна педагогічна практика 
показує, що при традиційному підході не 
більше половини студентів намагаються 
застосувати на практиці набуті знання. 
Останнім часом їх число знизилось до 40 
� 45%. При комп�ютерно-орієнтованому 
підході ситуація трохи краща. Скоріше 
всього тут відіграє значну роль новизна 
підходу до розв�язування математичних 
задач, можливість позбавитися громізд-
ких обчислень та дух змагання. Все це 
сприяє розвитку мотивації, пошукової 
діяльності, мислення та розумових прийо-
мів та посиленню інтересу до навчальної 
дисципліни. Цей рівень забезпечує дер-
жавний стандарт у навчальній діяльності, 
але ще не професійну підготовку майбут-
нього фахівця. Зазначимо, що математич-
ні пакети мають колосальне значення для 
успішного розв'язування великої кількос-
ті досить складних математичних і тех-
нічних задач. Але ж їх не можна вважати 
�панацеєю� від усіх бід. Трапляється така 
ситуація, коли відповідь, яку пропонує та 
чи інша математична програма, форму-
люється в термінах, до яких ми не звикли. 
Тоді, щоб оцінити отриману інформацію, 
необхідно володіти досить специфічними 
знаннями з різних галузей математики. 
Це означає, що застосування програмних 
засобів, зокрема математичних пакетів, не 
виключає, а навпаки, потребує достатньо 
високу математичну грамотність фахівця; 

- третій рівень навченості характе-
ризується творчою діяльністю студента, 
яка пов�язана з використанням усвідомле-
ної інформації, вмінь та навичок для роз-
в�язування задач, пов�язаних з обраною 

спеціальністю, тобто цей рівень певною 
мірою відображає професійну придат-
ність майбутнього фахівця. Він забезпе-
чується умінням студента будувати мате-
матичні моделі технологічних процесів, 
планувати виробничий експеримент та 
проводити виробничу перевірку гіпотез 
(наприклад, таких як: про вигляд закону 
розподілу параметра, про рівність се-
редньоарифметичного значення парамет-
ру і заданого значення (технічним завдан-
ням, технічними умовами тощо). Зрозу-
міло, що для розв�язування перелічених 
завдань необхідно володіти прийомами 
роботи з тієї або іншою інформаційно-
обчислювальною системою. Природно, 
що студенти, які навчались за комп�ютер-
но-орієнтованою системою, у цій ситуації 
мають значну перевагу у порівнянні зі 
студентами, які навчаються за традицій-
ною системою.  
Результати дослідження доповідались 

авторами на конференціях: всеукраїнсь-
кій науково-практичній конференції �Ак-
туальні проблеми теорії і методики 
навчання математики�(Київ, 2004), 2-й 
міжнародній науково-практичній конфе-
ренції �Математичне та програмне забез-
печення інтелектуальних систем� (Дніп-
ропетровськ, 2004), Х міжнародній науко-
во-методичній конференції �Методы со-
вершенствования фундаментального об-
разования в школах и вузах� (Севасто-
поль, 2005), 7-й Міжнародній міждис-
циплінарній науково-практичній конфе-
ренції �Сучасні проблеми науки та 
освіти� (Сімеїз, 2006).  

 
ІV. Висновки 
1. Впровадження нових інформацій-

них технологій в навчальний процес на 
рівні студента надає досить активний 
вплив, як на зміст навчання, так і на 
організацію навчально-виховного проце-
су, тобто ефективність сучасної матема-
тичної освіти тісно пов�язана з ефектив-
ністю використання потужностей сучас-
них засобів ІКТ. Використання ІКТ в 
освіті не вичерпується використанням 
комп�ютерних математичних систем і на-
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полегливо вимагає теоретичного обґрун-
тування та розроблення комп'ютерно-
орієнтованих дидактичних систем. Необ-
хідно створити такі умови, за яких не 
тільки вузьке коло спеціалістів було в 
змозі користуватися перевагами, які нам 
дає прогресивна наукова думка, а й 
достатньо велика кількість студентів, на-
ших майбутніх спеціалістів, була залуче-
на до використання сучасних світових 
досягнень у точних та комп'ютерних нау-
ках. Для цього викладачам вищих нав-
чальних закладів необхідно активно при-
лучатися до опанування новими досяг-
неннями в галузі ІКТ та розробляти нові 
посібники, підручники, тощо, які б допо-
магали студентам поєднати ті знання й 
навички, які отримані на практичних 
заняттях із вищої математики, та сучасні 
досягнення в галузі інформаційно-кому-
нікаційних технологій. 

2. Необхідно реформувати зміст курсу 
�Вища математика� з урахуванням опану-
вання персональних комп�ютерів та ство-
рити єдиний освітній комплекс �Вища 
математика � комп�ютерна математика�. 
Це допоможе посилити та розширити 
міжпредметні зв�язки та зміцнить роль 
математичної складової інженерної осві-

ти. Наша країна не повинна стояти осто-
ронь процесів комп'ютеризації вищої 
освіти. Це буде заставою нашого успіш-
ного приєднання до європейського освіт-
нього простору.  
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МАТЕМАТИКЕ. Статья посвящена проблемам внедрения в учебный процесс высших технических 
учебных заведений информационно-коммуникационных технологий, что вполне отвечает приори-
тетам развития национального образования в ХХI веке. 
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