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Представлено напрямки удосконалювання математичної підготовки майбутнього 
інженера через використання професійно-орієнтованих евристичних задач у процесі 
формування професійної компетентності. В роботі досліджуються положення створення 
комплексу професійно-орієнтованих задач, що вказують на взаємозв'язок інженерних умінь, 
прикладних  та евристичних задач. 

 
 
Формування сучасної професійної ком-

петентності стає однією з основних функцій 
усього процесу підготовки майбутніх інже-
нерів. Тому особливу актуальність здобуває 
модернізація системи вищої професійної ос-
віти, що вимагає пошуку нових організа-
ційно-методичних засобів і технологій під-
вищення якості підготовки фахівців [4].  
Визначальне значення в рамках даної 

роботи мають педагогічні дослідження із 
проблем професійної підготовки (Ю.Бабан-
ський, С.Батишев, А.Бєляєва, В.Беспалько, 
О.Єпішева, Ю.Колягін, Н.Тализіна, С.Татья-
ненко, Е.Зарипова, Е.Зеєр, А.Хуторський та 
ін.), із проблем формування професійної 
компетентності (Є.Бондаревська, І.Зимова, 
С.Скарбич та ін.); дослідження із проблеми 
використання в навчанні професійно й 
практико-орієнтованих задач, евристичних 
задач (Т.Максимова, О.Скафа, Н.Скоробо-
гатова та ін.), методологічні дослідження із 
проблеми використання інформаційних 
технологій та евристико-дидактичних кон-
струкцій у навчанні (М.Жалдак, О.Жиль-
цов, Т.Олійник, С.Раков, З.Слєпкань, О.Ска-
фа, Г.Торбін та ін.). 
Отже, головне завдання статті полягає у 

представленні напрямків удосконалювання 
математичної підготовки майбутнього 
інженера через використання професійно-

орієнтованих евристичних задач у процесі 
формування професійної компетентності. 
Як висвітлюється в педагогічній літе-

ратурі й показує практика, математика в 
технічному вузі є методологічною основою 
всього природньонаукового знання, тому 
система математичної освіти повинна бути 
спрямована на використання математичних 
знань під час вивчення циклів загально-
професійних і спеціальних дисциплін. Вив-
чення математики інтелектуально збагачує 
студента, розвиваючи в ньому необхідну 
для майбутнього інженера гнучкість, стро-
гість та евристичність мислення. Це тим 
більше актуально зараз, коли студентські 
аудиторії заповнює молодь, що не одержує 
необхідної математичної підготовки в 
школі. 
У роботі ми розглядаємо реалізацію 

інтеграційних зв'язків під час навчання  
математики за допомогою розв�язування 
професійно-орієнтованих евристичних за-
дач, що мають професійно-прикладний ха-
рактер, у яких представлені процеси і яви-
ща, що становлять зміст курсів спецдис-
циплін. Під професійно-орієнтованою 
математичною задачею ми розуміємо 
задачу, умова й вимоги якої визначають 
собою модель деякої ситуації, що виникає в 
професійній діяльності інженера, а дослід-
ження цієї ситуації здійснюється засоба-
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ми математики й сприяє професійному 
розвитку особистості фахівця [1].  
До евристичних ми відносимо такі за-

дачі, у процесі розв�язування яких студент 
потрапляє в ситуацію вияву своїх евристич-
них позицій. 
Професійно-орієнтовані математичні 

задачі ми розділили на види відповідно до 
класифікації професійних умінь: проектно-
конструкторські, організаційно-управлінсь-
кі, виробничо-технологічні, евристично-
дослідницькі [2]. 
Виділені типи задач, спрямовані на роз-

виток професійних умінь інженера, та 
використовуються в усіх основних матема-
тичних розділах, що дозволяє відбити 
взаємозв'язок змісту математичної освіти зі 
змістом спецдисциплін і показати профе-
сійно-практичну значимість математичних 
знань кожного розділу, сприяючи тим 
самим формуванню професійній мотивації 
студентів у процесі вивчення математики.  
У функціональній моделі процесу 

формування професійної компетентності 
майбутніх інженерів [2;3] за допомогою 
інтеграції математики й спецдисциплін 
відображуються основні компоненти роз-
глянутого процесу: цільовий, змістовний, 
процесуальний, оціночно-результативний. 
Функціонально все компоненти між собою 
взаємозалежні. Ми в першу чергу виділили 
два основних напрямки організації цієї 
діяльності: 1) комплекс професійно-орієн-
тованих задач, що задовольняють певним 
вимогам; 2) евристичні форми, прийоми та 
методи організації навчання.  
Для того щоб навчити студентів 

актуалізувати інтеграційні зв'язки під час 
розв�язування задач, потрібний відповідний 
навчальний матеріал. Запропонована з цією 
метою система професійно-орієнтованих 
задач нами розбита на три групи.  
1. Задачі, під час розв�язування яких, 

студенти знайомляться із професійно-
орієнтованими задачами.  

2. Задачі, в умові яких є практична 
спрямованість.  

3. Задачі, що містять як в умові, так і в 
розв�язанні поняття, що використовуються 
в курсі спецдисциплін. 

Ця система задовольняє наступним ви-
могам: 
1) повноті представлення евристик; 
2) доцільності співвідношення між 

евристичними та логічними компонентами 
на кожному етапі навчання; 

3) можливому осмисленню головних 
математичних ідей шляхом виведення 
інтуїтивних міркувань на рівень осмисле-
них логічних процесів за схемою �перед-
знання� � формалізація � �післязнання�, 
забезпечення мотивації цього переходу; 

4) забезпеченню широти орієнтовної 
діяльності; 

5) спрямуванню на �відкриття�. 
Виділені нами, положення створення 

комплексу професійно-орієнтованих задач 
вказують на взаємозв'язок інженерних 
умінь та прикладних задач. Крім цього, у 
ряді робіт [2;3;5] описана методика реаліза-
ції інтеграційних зв'язків математики й 
спецдисциплін за допомогою розв�язання 
професійно-орієнтованих задач при вив-
ченні різних розділів математики.  
Створений комплекс професійно-орієн-

тованих задач спрямовано на формування 
професійної компетентності. У процесі 
розв�язування задач різного рівня склад-
ності, студенти оперують професійними 
знаннями й уміннями, здобувають уміння 
аналізувати ситуації. Наведемо приклади 
професійно-орієнтованих задач (таблиця 1). 
При розробці комплексу професійно-

орієнтованих задач ми керувалися прин-
ципом охоплення сюжетними лініями цих 
задач провідних технічних процесів і явищ.  
У процесі формування професійної 

компетентності в студентів ми розвиваємо 
уміння застосовувати: 

• загальні евристичні прийоми основ-
них загальних розумових дій; 

• специфічні прийоми: підведення 
під поняття  й одержання наслідків; 

• загальні евристичні орієнтири: пра-
вила-орієнтири, правила-поради, евристич-
ні схеми, стратегії та інші; 

• специфічні евристичні орієнтири: 
нарисуй картинку, досліджуй за частинами, 
формулюй еквівалентну проблему, модифі-
куй, застосуй симетрію, розглянь декілька 
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моделей задачі, знайди зв�язок між ними та 
інші; 

• спеціальні евристичних приписи: 
евристичні питання, вказівки-поради; 

• спеціальні базові евристики розв�я-
зання задач: залучення допоміжних наоч-
них моделей, інтерпретація формулювання 
задачі іншою мовою, розбиття складної 

задачі на підзадачі, уведення допоміжних 
елементів, перехід до рівносильної задачі, 
застосування допоміжних побудов та інші; 

• евристико-дидактичні конструкції: 
навчальні комп�ютерні програми, системи 
евристично орієнтованих задач. 

 

Таблиця 1 
Комплекс професійно-орієнтованих задач, спрямований на формування 

професійної компетентності майбутніх інженерів (фрагмент) 
Розділ 

математики Професійно орієнтовані задачі 

Функції, дослі-
дження функцій 
за допомогою 
похідної 

Вантажопідйомність вагона 64 т. На сортувальній станції зважили 
кожний вагон і визначили відсоток недовантажених вагонів, а 
також частку вантажу, перевезеного в цих вагонах (теж у 
відсотках). Яке число виявилося більше? 

Диференціальн
е числення 

Відношення радіусів дисків фрикційної передачі дорівнює 1:2. 
Після пуску передачі кутове прискорення дисків пропорційно кубу 
часу. Чому дорівнює кутова швидкість більшого диска через 1 с 
після пуску, якщо кутове прискорення меншого диска в цей момент 
часу дорівнює 6 рад/с2? 

Інтегральне 
числення 

Визначити за який час вантажний поїзд (електровоз ВЛ-10) розга-
няється від швидкості v = 0 до v = 30 км / год ( 0,003 20vf v= − + ).  

Диференціальні 
рівняння 

Поїзд, маса якого разом з тепловозом дорівнює M, рухається 
прямолінійно. Сила тяги тепловоза постійна й дорівнює F. Сила 
опору руху поїзда f пропорційна швидкості руху. Знайти закон 
руху поїзда, якщо при t = 0, V = 0.  

Теорія  
ймовірностей 

Час t розформування складу через гірку � випадкова величина, 
підлегла показовому закону. Нехай λ = 5 � середнє число поїздів, 
які через гірку можуть бути розформовані за 1 ч. Визначити 
ймовірність того, що час розформування складу: 1) менше 30 хв;  
2) більше 6 хв, але менше 24 хв.  

 
У нашому дослідженні система тради-

ційних методів навчання доповнена еврис-
тичними методами, що природно увійшли 
в побудовану методичну систему (методи 
суттєвого, символьного та образного бачен-
ня; метод евристичних питань; метод фак-
тів, метод евристичного дослідження, ме-
тод конструювання понять, метод гіпотез, 
метод прогнозування, метод помилок, ме-
тод конструювання теорій, метод �мозково-
го штурму�; метод синектики, морфологіч-
ного ящика тощо). Крім традиційних форм 
навчання, ми застосовуємо такі, як еврис-
тичні лекції та евристичні семінари, еврис-

тичні �занурення�, творчі тижні, студентсь-
кі дослідження. 
Поруч із традиційними засобами нав-

чання математики введені в методичну сис-
тему інформаційні засоби навчання з вико-
ристанням програмних засобів GRAN-2D, 
GRAN-3D, які застосовуються також для 
наведення на спосіб розв�язання задач, 
�відкриття� важливих властивостей, тео-
рем, використання та спрощення розв�язу-
вання професійно-орієнтованих задач.  
Як приклад приведемо фрагмент орга-

нізації комп'ютерного практикуму (табл. 2), 
зорієнтованого на формування професійної 
компетентності. 
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Таблиця 2 
Приклад організації комп'ютерного практикуму (фрагмент) 

Приклади 
тем 

Приклади прикладних 
задач, розв'язуваних у 
рамках комп'ютерного 

практикуму 

План проведення  
комп'ютерного практикуму 

Побудова 
кривих 
другого 
порядку 
(при вико-
нанні 
завдання 
скористай-
теся MS 
Excel) 

Витрата палива 
залежно від 
швидкості руху 
автомобіля являє 
собою квадратичну 
функцію 

( ) 730
1000
1 2 +−= xy

 
на проміжку  
[10; 100]. 
Побудувати графік 
цієї залежності на 
даному проміжку із 
кроком 10=∆ .  
 

1. Складаємо таблицю даних x та y. Для цього в 
комірку А1 вводимо слово �аргумент�, а в 
комірку В1 � слово �парабола�. В комірку А2 
вводиться перше значення аргументу � ліва 
границя діапазону (10). В комірку А3 вводиться 
друге значення аргументу � ліва границя 
діапазону плюс крок побудови (20). Потім 
автозаповненням одержуємо всі значення 
аргументу (до комірки А11). В комірку В2 
вводимо рівняння: =1 / 1000*(A2-30)*(A2-
30)+7. Потім автозаповненням копіюємо цю 
формулу в діапазон В2:В11.  

2. Далі вибираємо тип діаграми � графік, вид � 
графік з маркерами.  

3. Вказівка діапазону. Тут найбільш важливим 
для нас є вказівка діапазону прямій В2:В11, що 
підтверджує правильне введення інтервалу 
даних.  

4. Введення підписів по осі Х (горизонтальної). У 
діалоговому вікні Майстер діаграм необхідно 
вибрати вкладку Ряд і в поле Підпису осі Х вка-
зати діапазон підписів (у прикладі � аргумент) 
А2:А11.  

5. Введення заголовків. У наступному вікні необ-
хідно вказати: 

вісь Х - швидкість руху, км / год; 
вісь Y - витрата палива, л.  

6. Вибір розміщення. 
7. Завершення. Натискаємо кнопку Готово й на 
поточному аркуші повинна з'явитися наступна 
діаграма (рис. 1). 
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Рис. 1. Витрати палива залежно від  

 швидкості руху автомобіля 
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Можливості інформаційних технологій 
дозволяють досягти в навчанні того, чого 
не можна досягти звичайними засобами. 
Необхідно пам�ятати, що застосування 
комп'ютерних математичних пакетів не 
повинно обмежуватися демонстраціями та 
ілюстраціями в навчальному процесі, 
потрібно використовувати можливості, які 
вони надають для виконання різного роду 
навчальних завдань і проектів, для форму-
вання професійної компетентності.  
Отже, розв�язання задач із професійно 

орієнтованим евристичним змістом є не 
тільки засобом реалізації інтеграції мате-
матики й спецдисциплін, але й методоло-
гічним підходом, що дозволяє сформувати 
в студентів переконання про значимість 
математики в майбутній професійній діяль-
ності.  
Подальше рішення досліджуваної проб-

леми може бути спрямоване на виявлення 
особливостей процесу інтеграції курсів ма-
тематики й спецдисциплін на рівні дидак-
тичного синтезу й цілісності.  
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Резюме. Власенко Е.В. ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОС-

ТИ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРАЦИИ МАТЕМАТИКИ И СПЕЦ-
ДИСЦИПЛИН СРЕДСТВАМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ЭВРИСТИ-
ЧЕСКИХ ЗАДАЧ. В статье представлены направления совершенствования математической 
подготовки будущего инженера через использование профессионально-ориентированных 
эвристических задач в процессе формирования профессиональной компетентности. В работе иссле-
дуются положения создания комплекса профессионально-ориентированных задач, которые указы-
вают на взаимосвязь инженерных умений, прикладных  и эвристических задач. 

 
Summary. Vlasenko E. FORMING OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF FUTURE 

ENGINEERS IN THE CONDITIONS OF INTEGRATION OF MATHEMATICS AND SPECIAL 
DISCIPLINES BY FACILITIES OF THE PROFESSIONAL-ORIENTED HEURISTIC TASKS. In the 
article directions of improvement of mathematical preparation of future engineer are presented through the use 
professionally � the oriented heuristic tasks in the process of forming of professional competence. In work the 
positions of creation of complex are explored professionally � the oriented tasks, that indicate on 
intercommunication of engineering abilities, applied and heuristic tasks. Except for it the method of realization 
of integration communications of mathematics and special  disciplines is offered by means the decision 
professionally - the oriented tasks at are trained different sections of mathematics. 
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