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Рівень математичної підготовки молодших спеціалістів, їхні професійні компетенції 

повинні відповідати основним вимогам установ професійно-орієнтованої освіти країн 
Євросоюзу, і гарантувати молодим людям швидку адаптацію і комфортність в умовах 
міграції робочої сили. 

 
 
Багаторічною практикою підтвердже-

но, що випускники технікумів і коледжів, 
які отримали освітньо-кваліфікаційний 
рівень молодшого спеціаліста, успішно 
справляються з виконанням обов'язків 
керівників середньої ланки управління 
виробництвом. Функціонування системи 
підготовки молодших спеціалістів під-
тверджує, що вона здатна до адаптації в 
нових умовах. 
В результаті впровадження нових 

нетрадиційних форм господарювання, 
ринкових відносин, різко змінюються 
зміст та характер роботи спеціалістів в 
усіх галузях господарства і як результат 
підвищуються вимоги до підготовки 
випускників вищих навчальних закладів 
І-ІІ рівнів акредитації. 
Нова школа і новий навчальний процес 

потребують нових форм і методів роботи, 
професійної направленості при вивченні 
дисциплін усіх циклів, а також загально-
освітнього циклу зокрема. В цих умовах 
зростає роль професійно-орієнтованої осві-
ти, що спрямована на прикладний характер 
професійної діяльності при належній 
теоретичній підготовці. Професійно-орієн-
тована освіта забезпечує кадрові потреби 
національного ринку праці, орієнтується на 
регіональні потреби, враховує специфіку 
виробництва і соціальної сфери.  
Згідно з проектом Концептуальних 

засад реформування вищих навчальних 

закладів І-ІІ рівнів акредитації одними з 
основних завдань реформування системи 
підготовки молодших спеціалістів, які без-
посередньо стосуються вище означеної 
проблеми, є: 

- визначення місця і ролі молодших 
спеціалістів на ринку праці України; ство-
рення передумов для стабільного попов-
нення ринку праці України кваліфіковани-
ми фахівцями; 

- посилення співпраці роботодавців з 
навчальними закладами, зокрема з питань 
проведення практичного навчання та 
працевлаштування; 

- приведення змісту природничонауко-
вої підготовки до вимог інформаційно-
технологічного суспільства.  
Попередній аналіз літератури вказує на 

те, що проблема професійного навчання, 
особливості професійної підготовки спе-
ціалістів з вищою освітою, інтеграція різ-
них навчальних дисциплін представлена 
різнопланово (Е.М.Калицький, Д.Мертенс, 
С.І.Архангельський, А.В.Глузман, В.М.Га-
лузинський, І.Я.Лернер, Л.С.Виготський 
та інші). Усвідомленню ролі диференційо-
ваності когнітивних структур в розумово-
му і особистісному розвитку, особливос-
тей інтелектуального розвитку студентів 
на заняттях з математики присвячені робо-
ти О.І.Скафи. 
В цих роботах створена наукова 

база, сформоване коло ідей, положень, 
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підходів до проблеми досліджень. Разом 
з тим, недостатньо робіт які виявляють 
особливості професійно-орієнтованого 
навчання молодших спеціалістів у ви-
щих навчальних закладах і зокрема у 
закладах першого рівня акредитації � 
технікумах. 
Значущість цієї проблеми визначається 

необхідністю подальшого теоретичного і 
емпіричного вивчення, спеціального аналі-
зу, розробки науково-обґрунтованих мето-
дичних рекомендацій стосовно змісту і 
форм організації професійно-орієнтовано-
го навчання молодших спеціалістів. Важ-
ливо також усвідомлення того місця й 
значення, яке займає в структурі особис-
тості майбутнього молодшого спеціаліста 
його професійна діяльність. 
Соціально-економічна глобалізація ви-

кликала до життя європейські інтеграційні 
процеси в галузі освіти, в тому числі про-
фесійно-орієнтованої освіти � Копенгагенсь-
кий процес. Для узагальнюючого означення 
такої освіти використовують термін "профе-
сійна освіта і навчання" (ПОН). 
Європейський Союз на конференції в 

Брюгге (2001 р.) ініціював співробіт-
ництво в галузі даної освітньої ланки. 
За перші чотири роки здійснення Бо-

лонського процесу було підписано кілька 
документів в результаті трьох зустрічей 
міністрів освіти (в Болоньї (1999), Празі 
(2001) і Берліні (2003)), де відбувалась 
диверсифікація, конкретизація поставле-
них цілей, зміна їх пріоритетів. 
Зважуючи на необхідність участі нашої 

держави в європейських тенденціях роз-
витку світового суспільства, МОН Украї-
ни проводить цілеспрямовану роботу 
щодо підготовки установ вищої освіти до 
входження до Болонського процесу. Ця 
робота стосується сьогодні в основному 
вищих закладів освіти Ш і IV рівнів акре-
дитації. Але деякі ВНЗ І-ІІ рівнів акредита-
ції, поки що на рівні експерименту, запро-
ваджують в навчальний процес окремі 
елементи з цілей і завдань Болонської 
декларації, намагаються їх трансформува-
ти і конкретизувати в процесі здійснення, 
враховуючи багатий накопичений досвід 
традиційної вищої освіти в Україні. 

Для успішної реалізації поставлених 
завдань необхідно, на наш погляд, 
також використовувати досвід роботи 
установ професійно-орієнтованої освіти 
країн Євросоюзу, оперативно обмінюва-
тися інформацією та встановлювати 
прямі зв'язки з відповідними навчальни-
ми закладами. 
У Великій Британії, Франції, Німеч-

чині та інших країнах професійно-орієн-
тованій освіті приділяють достатньо 
велику увагу. 
У Великобританії, наприклад, особли-

ва увага приділяється підготовці фахівців 
для сфер обслуговування населення, що 
переживають період зростання. Розвива-
ються більш тісні зв'язки між освітою та 
підприємством з метою підвищення про-
фесійного рівня, ліквідації невідповідності 
в професійних вміннях та навиках пра-
цівників. Інформаційні та комунікаційні 
технології розглядаються як засіб докорін-
ної перебудови всієї післясередньої освіти. 
Як бачимо, всі перераховані тенденції, 
характерні для Великої Британії, співзвуч-
ні основним завданням означеним в про-
екті Концептуальних засад реформування 
вищих навчальних закладів І-ІІ р.а. в 
Україні. 
У системі ПОН в Німеччині підприєм-

ство повністю бере на себе витрати по 
організації навчання на своїй території. 
Система професійної освіти стала більш 
гнучкою та сучасною. Приділена увага 
знанням іноземної мови та комунікатив-
ним умінням. Законодавчою базою дер-
жавних навчальних закладів є Закон про 
професійну освіту та навчання, в якому 
викладені вимоги і складові стандартів 
професійної освіти 
У Франції, як і в більшості інших 

країн, система професійної освіти склада-
ється з трьох компонентів: початкова 
професійна освіта і навчання молоді, непе-
рервне навчання зайнятого населення, 
навчання і перепідготовка безробітних. 
Наразі майже 20% дипломів бакалавра 
видають у рамках системи професійної 
освіти і навчання. Диплом технічного 
спеціаліста дає можливість за два роки 
одержати вищу освіту. 
Добре розвинена багаторівнева система 

ПОН існує в Австралії. Для Австралії 
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характерне компетентнісне навчання в галу-
зі ПОН � це навчання, яке зорієнтоване на 
результат, тобто на те, що молодий спеціа-
ліст буде здатен робити після закінчення 
навчання. У систему ПОН входять технічні 
коледжі та інші заклади освіти. [9] 
У країнах Західної Європи все більшої 

популярності набувають навчальні закла-
ди, які за 2-3 роки надають випускникам 
загальноосвітніх шкіл професійно-орієнто-
вану вищу освіту. 
В Україні у ВНЗ І-ІІ р.а. здійснюється 

навчання за професіоналізованими програ-
мами вищої школи � галузевими стандарта-
ми підготовки молодших спеціалістів за 
освітнім рівнем неповна вища освіта.  
Освітньо-кваліфікаційні 

характеристики молодших спеціалістів 
включають питання аналізу, пошуку і 
оптимізації в процесі вирішення виробни-
чих завдань та прийнятті управлінських 
рішень. Тому математична освіта є необ-
хідною складовою формування професій-
них знань фахівців всіх профілів, і напря-
му «Технологія харчування», зокрема.  
Аналіз і реалізація найважливіших 

загально навчальних умінь, якими пови-
нен опанувати кожний студент за роки 
навчання, відповідно до кваліфікаційних 
вимог майбутнього спеціаліста � ця проб-
лема постає перед викладачем математики 
під час підготовки до проведення заняття, 
яке б враховувало: 

! зміни, що відбуваються в суспільстві; 
! державне замовлення на підготовку 

майбутніх громадян, здатних задовольнити 
актуальні потреби суспільства; 

! державні стандарти та програми з їх 
цілями й предметним змістом; 

! сучасні педагогічні концепції з їх ціля-
ми, принципами, технологіями навчання. 
Проблема пошуку шляхів оптимізації 

професійно-орієнтованого навчання тісно 
пов�язана перш за все з необхідністю роз-
робки прийомів створення математичних 
моделей реальних процесів. Успішне вив-
чення та засвоєння знань з математики 
шляхом розв�язання професійно-орієнтов-
них задач сприяє формуванню в майбут-
нього спеціаліста вміння прогнозувати, 
моделювати та передбачати протікання 
виробничих процесів. 
Коротко зупинимось на можливих 

рівнях засвоєння знань. 
Засвоїти знання � це означає бути здат-

ним не тільки відтворити елементи бази 
навчальної інформації, а й застосовувати 
елементи навчальної інформації для розв'я-
зання типових задач, в нашому випадку, 
професійно-орієнтованих задач предметної 
галузі і використовувати базу знань для 
розв'язання нових задач у нових умовах. 
Поняття про рівні засвоєння елементів 

бази навчальної інформації дає таблиця. 
В цій таблиці наведені: 

Таблиця 1 
Рівні засвоєння знань та їх характеристика 

№ 
з/п 

Рівні 
засвоєння 
елементів 
бази знань 

Етапи 
формування 
вмінь 

Психологічна структура вміння 

1. Понятійний 
(фактоло-
гічний)  

Початкове 
вміння � 
уміння 
відрізнити  

Засвоєння окремих термінів, фактів без зв'язку між 
ними. Мало усвідомлена мета вивчення матеріалу. 
Пошук способів дій. Виявлення окремих властивос-
тей. Спроби аналізу на основі наявного життєвого 
досвіду. Спроби та помилки під час виконання дій  

2. Репродук-
тивний  

Уміння 
сприймати � 
вибіркові 
окремі 
вміння  

Розуміння суті та призначення основних елементів 
бази знань, усвідомлення мети діяльності. Знання на
основі сприймання, пам'яті. Розуміння властивостей, 
способів окремих дій. Формування окремих навичок 
використання здобутої навчальної інформації  
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Продовження Таблиці 1 
3. Алгоритміч-

но-дійовий  
Високо роз-
винені вмін-
ня відтворю-
вати і засто-
совувати 
знання  

Усвідомлення мети. Діяльність на основі само-моти-
вації. Знання закономірностей явищ, процесів і зв'яз-
ків між ними. Аналіз і синтез сприйнятого. Форму-
вання типових навичок. Здатність розв'язувати типові 
задачі в типових умовах  

4. Творчий  Формування 
вміння 
створювати 
нове знання  

Рушійними силами пізнання є внутрішній мотив, внут-
рішня мета. Знання предмета та суміжних предметів. 
Творче використання різних умінь. Розвинуті пам'ять, 
мислення, емоційно-вольова сфера. Здатність розв'язува-
ти нетипові задачі в нестандартних ситуаціях. 

 
Найбільш значущими для викладачів 

математики вищих навчальних закладів І-
ІІ рівнів акредитації є алгоритмічно-дійо-
вий і творчий рівень засвоєння елементів 
бази знань. Реалізувати їх можна під час 
розв�язання професійно-орієнтованих за-
дач. Прикладом таких задач можуть слугу-
вати задачі лінійного (математичного) 
програмування, які дозволяють описати з 
достатньою точністю широке коло задач 
професійної діяльності, таких як плану-
вання товарообігу, розміщення роздрібної 
торгової мережі міста, планування товаро-
постачання міста, району, закріплення під-
приємств торгівлі за постачальниками, 
організація раціональних закупівель про-
дуктів харчування (задача про дієту), роз-
поділ працівників підприємства за посада-
ми (задача про призначення), розподіл 
фондів, планування капіталовкладень, оп-
тимізація міжгалузевих зв�язків торгівлі, 
заміна торговельного устаткування, визна-

чення асортименту товарів для торгової 
бази внаслідок обмеженої площі збере-
ження, встановлення раціонального режи-
му роботи та інші. 
Для дослідження і розв�язання цих та 

інших типових і не типових прикладних 
задач і будуть потрібні високорозвинені 
вміння відтворювати і застосовувати знан-
ня закономірностей явищ, процесів і зв'яз-
ків між ними, аналіз і синтез сприйнятого, 
знання предмета та суміжних предметів 
(наприклад: економіки, фінансів, матема-
тики), творче використання різних умінь, 
розвинуті пам'ять, мислення. 
Розглянемо задачу створення раціону. 
Скласти денний раціон, якщо відомі 

два види їжі І і ІІ, які містять їстівні 
елементи (вітаміни) S1, S2, S3. Наяв-
ність кількості їстівних елементів в 
1 кг кожного виду їжі і необхідний 
мінімум їстівних елементів наведений у 
табл.2 (цифри умовні).  

Таблиця 2 
Кількість одиниць їстів-
них елементів в 1 кг їжі 

Їстівні елементи 
(вітаміни) 

Необхідний мінімум 
їстівних елементів 

І ІІ 
S1 10 3 1 
S2 9 1 2 
S3 13 1 6 

Вартість 1кг їжі І та ІІ відповідно 4 і 6 
грн. Необхідно скласти денний раціон, 
який мав би мінімальну вартість, при чому 
вміст кожного з видів їстівних елементів 
був би не менше встановленої межі. 
Економіко-математична модель задачі: 

Скласти денний раціон Х=(х
1
,х

2
), 

який би задовольняв системі:  
1 2

1 2

1 2

3 9
2 8
6 12

x x
x x
x x

+ ≥
 + ≥
 + ≥  

і умові  
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1 20, 0x x≥ > , 
для якої функція  

1 24 6Z x x= +  
приймає мінімальне значення, (де Z � 
загальна вартість раціону). 
Для розуміння цієї задачі студент-тех-

нолог повинен володіти базовими знання-
ми з аналітичної геометрії, лінійної алгеб-
ри, математичного аналізу і застосувати їх 
для створення економіко-математичної 
моделі, яка повинна відображати законо-
мірності економічного процесу в абстракт-
ному вигляді за допомогою математичних 
співвідношень. 
До показників якості знань, яких сту-

денти набувають під час вивчення змісту 
навчального матеріалу з математики, від-
носять: глибину, повноту, обсяг, оператив-
ність, міцність, гнучкість, конкретність і 
узагальненість, системність, усвідомле-
ність. Кожну з цих якостей виявляють за 
допомогою спеціально розроблених типів 
завдань. Один із типів таких завдань наве-
дений в даній роботі. 
Отже актуальність теми статті визна-

чається новими тенденціями у розвитку 
господарства. В нинішніх умовах набуває 
великого значення формування у майбут-
ніх працівників технологічної грамотності 
не лише на заняттях з технології приготу-
вання їжі. Корінна перебудова господар-
ства потребує якісно нових підходів у 
підготовці спеціалістів для підприємств 
ресторанного господарства в тому ж числі, 
використовуючи і дисципліни загально-
освітнього циклу, зокрема математику.  
Крім того, програми підготовки прак-

тико-орієнтованих молодших спеціалістів 
повинні повністю відповідати програмам 
короткого циклу вищої освіти країн Захід-

ної Європи. Професійні компетенції випус-
кників ВНЗ І-ІІ р.а. повинні гарантувати 
молодим людям швидку адаптацію і ком-
фортність в умовах міграції робочої сили. 

 
1. Ніколаєнко С.М. Освіта і наука: люд-

ський потенціал. � К.: Освіта, 2003. � 159 с. 
2. Україна. Міністерство освіти і науки. 

Про проведення педагогічного експерименту з 
кредитно-модульної системи організації 
навчального процесу: Наказ № 48 від 23.01.04 // 
Освіта. � 2004, № 8. � 11-18 лютого. � С.4. 

3. Концептуальні засади реформування 
вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредита-
ції (проект).//http:www.mon.gov.ua/ 

4. Скафа О.І. Організація педагогічного 
експерименту в галузі методики навчання 
математики: сутність і основні етапи прове-
дення. // Дидактика математики: проблеми і 
дослідження. � 2005. � № 23. � С. 105-108. 

5.  Скафа О.І., Мазнєв О.В. Механізми керу-
вання якістю освіти: внутрішньо-універси-
тетський аспект проектування.// Дидактика 
математики: проблеми і дослідження. � 2007. 
� № 26. � С. 14-18. 

6. Корсак К., Козлакова Г. Стан і тенденції 
розвитку інженерно-технологічної освіти у 
європейських країнах // Вища школа. � 2005. � 
№5. � С. 79-88. 

7. Олейникова О.Н. Реформирование про-
фессионального образования за рубежом. � М.: 
Центр изучения проблем профессионального 
образования, 2003. � 152 с. 

8. Анисимов П.Ф., Коломенская А.П., Яро-
шенко Н.Г. Тенденции развития практико-
ориентированного образования в контексте 
международного образовательного простран-
ства // Среднее профессиональное образование. 
� 2004.�- №8. � С. 2-13. 

9.  Вульфсон Б.Л. Стратегия развития об-
разования на Западе на пороге XXI века. � М.: 
УРАО, 1999. � 208 с. 

 
 

 
 

 
Резюме. Полякова Н.М. ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

МАТЕМАТИКЕ � НЕОБХОДИМАЯ РЕАЛЬНОСТЬ ПОДГОТОВКИ МОЛОДЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ. Уровень математической подготовки младших специалистов, их 
профессиональные компетенции должны отвечать основным требованиям учреждений 
профессионально-ориентированного образования стран Евросоюза, и гарантировать молодым 
людям быструю адаптацию и комфортность в условиях миграции рабочей силы. 

Summary. Polyakova N. PROFESSION ORIENTED TEACHING OF MATHEMATICS � 
NECESSARY REALITY OF JUNIOR SPECIALISTS TRAINING. The level of the mathematical 
background of junior specialists, their professional competence must satisfy the basic requirements of 
the institutions in the profession oriented education of the EU-countries, and must guarantee the 
young people fast adaptation and comfort under the conditions of the manpower migration. 

 
Надійшла до редакції 26.04.2007 р. 


