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Проаналізовані й розкриті шляхи природодоцільної інтенсифікації навчального процесу з мате-
матики в інженерній машинобудівній школі. Автор розглядає методи, моделі й дидактичні засоби 
репрезентації змісту для інтенсифікації навчальної діяльності та розвитку професійно важливих 
якостей студентів на базі врахування психічних процесів, механізмів і явищ сприйняття та 
засвоєння навчальної інформації. 

 
 
Сучасний етап розвитку вітчизняної та 

зарубіжної інженерної машинобудівної 
школи характеризується різким інформа-
ційним зростанням, збільшенням кількості 
навчальних дисциплін з одночасним змен-
шенням термінів часу [1-3]. 
Існуючі методики та педагогічні техно-

логії в таких умовах не в змозі забезпечити 
необхідний високий рівень математичної та 
фахової підготовки випускників вищих 
навчальних закладів [2; 4-7]. 
О.Я.Савєльєв вважає, що «Основне 

протиріччя сучасної системи освіти – це 
протиріччя між швидким темпом нарощу-
вання знань в сучасному світі та обмежени-
ми можливостями її засвоєння індивідом, 
це протиріччя вимагає педагогічну теорію 
відмовитись від абсолютного освітнього 
ідеалу і перейти до нового ідеалу – макси-
мального розвитку здібностей людини...» 
[8]. 
На необхідність використання особис-

тісно-орієнтованого підходу як стратегіч-
ного засобу інтенсифікації процесу нав-
чання при розробці сучасних технологій 
навчання йдеться в роботах І.Д.Беха, 
М.І.Бурди, В.І.Євдокимова, В.Г.Кременя, 
О.С.Падалки, О.М.Пєхоти, І.Ф.Прокопен-
ка, О.І.Скафи, З.І.Слєпкань та ін. 
Так, З.І.Слєпкань визначає: «В основу 

формування особистості мають лягти 
передусім ідеї гуманістичної парадигми 

особистісно-орієнтованої освіти та вихо-
вання. Мета особистісно-орієнтованої гу-
манної освіти – не сформувати й навіть не 
виховати, а знайти, підтримати, розвинути 
людину в людині, закласти механізм само-
реалізації» [9]. 
Інтенсифікація навчання залишається 

на сьогодні однією з основних проблем, які 
стоять перед вищою школою [2; 4; 6]. 
Проблема інтенсифікації системи ди-

дактичного процесу є комплексною, 
багатоаспектною проблемою, успішне 
вирішення якої можливе лише за умови 
комплексного, цілісного, полі системно-
го підходу до інтенсифікації всіх її різ-
норідних складових підсистем [7; 10-12]. 
Визначимо в статті шляхи природо-

доцільної інтенсифікації навчального 
процесу з математики в інженерній ма-
шинобудівній школі. 
В роботі [13] приводиться таке визна-

чення інтенсифікації навчання: «Інтенси-
фікація навчання – це передача більшого 
обсягу навчальної інформації суб'єктам 
навчання в умовах незмінної тривалості 
навчання та без зменшення вимог до 
якості засвоєння знань». 
Інше визначення інтенсифікації навчан-

ня наведено в роботі [7]: «Інтенсифікація 
навчання – запровадження в навчання нових 
методів і засобів, що забезпечують подальше 
підвищення якості підготовки спеціалістів 
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на основі подальшої активізації учіння; 
більш повного врахування психолого-
педагогічних закономірностей формування 
знань, умінь і навичок; врахування індиві-
дуальних особливостей психіки тих, хто 
навчається; використання психофізіологіч-
них засобів підтримки працездатності тих, 
хто навчається, та викладачів, а також ін-
ших досягнень науково-технічного прогресу 
в галузі підготовки кадрів». 
Сучасна концепція інтенсифікації нав-

чання математики визначає її не як «пото-
гінну» систему заходів, а, передусім, як 
систему природодоцільного підходу до під-
готовки й подання навчальної інформації в 
технологіях навчання: «Враховуючи, що 
інтенсифікація – один із шляхів вдоскона-
лення навчання математики, пов’язаний з 
якісно новим рівнем підготовки спеці-
алістів без збільшення тривалості й наро-
щування напруження навчання, найбільш 
суттєвою ознакою слід вважати одночасну 
зміну діяльності як викладачів, так і сту-
дентів» [7]. 
Проведемо аналіз існуючих шляхів ін-

тенсифікації навчального процесу в інже-
нерній машинобудівній школі. 
Існуючі шляхи інтенсифікації стосують-

ся вдосконалення змісту навчального мате-
ріалу та методів навчання [14] і являють 
собою: 

1) раціональний відбір навчального 
матеріалу з виділенням в ньому основної 
базової та додаткової частин; 

2) перерозподіл навчального матеріа-
лу в часі з тенденцією викладання нового 
навчального матеріалу на початку заняття; 

3) концентрація аудиторних занять на 
початковому етапі вивчення дисципліни з 
концентрацією самостійної роботи студен-
тів на наступних етапах; 

4) раціональне дозування та нарощу-
вання навчального матеріалу за принципом 
спіралі; 

5) широке використання колективних 
і активних форм пізнавальної діяльності 
студентів; 

6) використання різноманітних форм 
проблемного навчання; 

7) індивідуалізація навчання; 

8) використання новітніх наукових 
результатів в галузі соціальної та педаго-
гічної психології; 

9) використання сучасних технічних 
засобів навчання, комп’ютерної техніки та 
інформаційних технологій. 
Інший перелік шляхів інтенсифікації 

навчальної діяльності студентів наведений 
в працях [7; 13], де визначено сім груп 
шляхів. 
Першу групу складають шляхи логічно-

го структурування навчального матеріалу 
та його генералізацію – перехід на рівень 
концентрованих загальних категорій. 
До другої групи належать шляхи інтен-

сифікації за рахунок активізації пізнаваль-
ної діяльності засобами проблемних ситу-
ацій та ділових ігор. 
У третій групі зосереджені шляхи ін-

тенсифікації навчальної діяльності студен-
тів на лекціях. До цих шляхів належить від-
мова від конспектування та забезпечення 
студентів дидактичними матеріалами, які 
містять мнемоопори для тієї навчальної 
інформації, яку необхідно запам'ятати. 
Четверту групу шляхів інтенсифікації 

навчання складають шляхи використання 
сучасних комп'ютеризованих технічних 
засобів. До цих шляхів належить: 

• автоматизоване подання навчальної 
інформації; 

• комплексне використання технічних 
засобів для забезпечення мимовільного 
запам'ятовування навчальної інформації; 

• автоматизація контролю знань; 
• використання автоматизованих сис-

тем навчання; 
• використання комп’ютерної техніки 

як засобів діяльності.  
Шляхи п’ятої групи пов’язані з такою 

організацією та плануванням структури 
занять, які б дозволяли інтенсифікувати 
процес навчання. До цих шляхів належить 
проведення занять з однієї навчальної 
дисципліни протягом одного або кількох 
навчальних днів без чередування з іншими 
дисциплінами. 
Шляхи шостої групи відображають ін-

дивідуальний та диференційний підходи до 
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комплектування навчальних груп та при 
відборі методики та технологій навчання. 
До сьомої групи шляхів інтенсифікації 

навчання входять шляхи психофізіологіч-
ного забезпечення: 

• психорегулюючі тренування; 
• дозовані фізичні навантаження; 
• вживання тонізуючих вітамінізованих 

напоїв та чаїв; 
• використання функціональної музики 

на заняттях та в перервах між ними; 
• використання програми відпочинку 

наприкінці навчального дня для зняття 
напруги від інтенсивної розумової праці. 
Аналіз зазначених шляхів інтенсифіка-

ції навчальної діяльності студентів показав 
їх фрагментарність та відсутність необхід-
ного комплексного, системного підходу до 
інтенсифікації всіх елементів системи нав-
чальної діяльності та розвитку професійно 
важливих якостей студентів. 
Визначимо шляхи інтенсифікації нав-

чального процесу з математики на основі 
полісистемного підходу. Система дидак-
тичного процесу містить такі різнорідні 
підсистеми, як: процес викладання, процес 
учення, зміст навчання [15]. Головною, сис-
темостворюючою підсистемою дидактич-
ного процесу є процес учення. Інші під-
системи є забезпеченням процесу учення. 
Враховуючи це, можна зробити висновок 
про те, що інтенсифікація навчального про-
цесу означає в першу чергу інтенсифікацію 
процесу учення навчальної пізнавальної 
діяльності студентів за наявності відповід-
ного забезпечення та підтримки з боку 
інших підсистем дидактичного процесу. 
Визначимо структуру та склад елемен-

тів, які утворюють систему навчальної 
діяльності студентів. 
Навчальна пізнавальна діяльність сту-

дентів, як і будь-яка інша діяльність є систе-
мою, яка складається з таких підсистем [11]: 

1) психологічна підсистема (мотиви, 
цілі, програма діяльності, інформаційна 
основа діяльності, прийняття рішень, ре-
зультати навчальної діяльності, професійно 
важливі якості); 

2) організаційна підсистема (суб'єкт, 
процес, предмет, дидактичні методи, фор-
ми, засоби, умови, продукт, контроль). 
Провідну роль в системі навчальної 

діяльності відіграє психологічна підсисте-
ма, яка визначає вимоги до розробки еле-
ментів організаційної підсистеми. Основою 
інтенсифікації навчальної діяльності сту-
дентів є інтенсифікація функціонування 
всіх процесів психологічної підсистеми 
діяльності: мотивації; формування цілей; 
формування програм діяльності; формуван-
ня інформаційної основи діяльності; 
формування професійно важливих якостей. 
На сьогодні залишається практично не 

розробленою проблема комплексної, сис-
темної, природодоцільної інтенсифікації 
всіх психічних процесів та механізмів 
пізнавальної діяльності студентів в техно-
логіях навчання. 
Засобами забезпечення інтенсифікації 

навчальної діяльності студентів є елементи 
організаційної підсистеми. Центральним 
елементом цієї підсистеми є дидактичні 
методи. Найбільшого результату в інтен-
сифікації навчальної діяльності студентів 
можна досягти, якщо використовувати не 
один, а систему доповнюючих один одного 
дидактичних методів. 
Визначимо цю систему дидактичних 

методів. Однієї, загальновизначеної класи-
фікації дидактичних методів не існує, тому 
скористаємося кількома існуючими систе-
мами методів [14]: системою Е.Я.Галанта, 
системою М.Н.Скаткіна та І.Я.Лернера, сис-
темою Е.І.Поровського та Д.О.Лордкіпанідзе, 
системою М.А.Данилова та Б.П.Єсипова, 
системою Ю.К.Бабанського, системою 
М.І.Махмутова, системою В.Ф.Паламарчук 
та В.І.Паламарчука, системою Л.Клінберга, 
системою А.В.Хуторського. 
Згідно з цими класифікаціями, методи, 

які необхідно використовувати для інтен-
сифікації навчальної діяльності студентів, 
повинні бути: 

1) активними, для забезпечення само-
стійного виконання студентами поставле-
них завдань, до цих методів належать в пер-
шу чергу методи евристичного навчання [20]; 
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2) розвиваючими професійно важливі 
якості студентів, до цих методів належать в 
першу чергу методи проблемного навчання; 

3) імітуючими майбутню професійну 
діяльність; 

4) наочними та практичними, що 
особливо важливо для технологій навчання 
математики. 
Розробка таких методів є актуальною 

проблемою для технологій навчання мате-
матики. 
Інтенсивна навчальна діяльність студен-

тів можлива тільки за умови визначення і 
використання відповідних форм організації 
дидактичного процесу. В організаційних 
формах виділяють такі групи: способи нав-
чання; системи навчання; форми (види) 
навчальної діяльності суб’єкта навчання; 
форми організації навчальної роботи групи 
[14]. 
Найбільш придатними способами ін-

тенсифікації навчальної діяльності студен-
тів в технологіях навчання математики є ін-
дивідуально-груповий спосіб. Цей спосіб 
дозволяє в умовах масового навчання 
реалізувати індивідуальний підхід до кож-
ного студента. 
Серед існуючих систем навчання 

найбільш перспективними для інтенсифіка-
ції навчальної діяльності студентів є систе-
ми розвиваючого навчання й евристичного 
навчання. Основи першого були започат-
ковані Л.С.Виготським [16], Л.В.Занковим 
[17], В.В.Давидовим [18], З.І.Слєпкань [9], 
а другого – О.І.Скафою [19]. Обидві систе-
ми забезпечують навчання на найбільш 
високому для суб’єкта навчання рівні 
складності. Тільки за таких умов можлива 
реалізація розвитку професійно важливих 
якостей студентів. 
Серед форм навчальної діяльності сту-

дентів для технологій навчання математики 
слід використовувати індивідуальну та ко-
лективну. Тільки їх діалектичне поєднання 
може забезпечити як розвиток індивідуаль-
них когнітивних структур діяльності, так і 
формування вміння працювати в творчому 
колективі, що характерно для майбутньої 
професійної діяльності інженера. 
Поряд з традиційними формами орга-

нізації навчальної роботи у вищій школі – 

лекціями, семінарами, практичними та 
лабораторними заняттями, у зв’язку з роз-
робкою інноваційних технологій останнім 
часом впроваджуються такі форми органі-
зації активної та інтенсивної роботи сту-
дентів, як ділові ігри, проблемні лекції, 
евристичні лекції, моделювання проблем-
них виробничих ситуацій, дискусії, ігрове 
проектування тощо [2; 7]. Окремо слід ви-
ділити актуальну проблему розробки для 
інтенсивних технологій навчання таких 
форм, які б забезпечували розвиток профе-
сійно важливих якостей студентів. 
Наступним елементом організаційної 

підсистеми навчальної діяльності є засоби 
навчання. Головним дидактичним завдан-
ням засобів навчання є прискорення про-
цесу засвоєння навчальної інформації. 
Найбільш повним визначенням поняття 
«засоби навчання» є таке: «Засобами нав-
чання називаються всі об’єкти і процеси 
(матеріальні, матеріалізовані та ідеальні), 
які є джерелом навчальної інформації та 
інструментами (власне засобами) для засвоєн-
ня змісту навчального матеріалу, розвитку 
й виховання суб'єктів навчання» [14]. 
Для технологій навчання математики 

засобами навчання вважаються; 
1) матеріальні засоби: 
- підручники, посібники; 
- матеріальні макети й моделі; 
- технічні засоби; 
- лабораторне приладдя; 
2) ідеальні засоби: 
- математичний апарат; 
- креслення, схеми, діаграми;  
- комп’ютерні програми; 
- евристико-дидактичні конструкції; 
- організаційно-координуюча діяльність 

викладача; 
- методи і форми організації навчальної 

діяльності. 
Аналіз літературних джерел [6] дозво-

лив визначити такі напрями розробки 
методів, форм та засобів інтенсифікації 
навчальної діяльності студентів в техноло-
гіях навчання математики: 

� розробка таких дидактичних мето-
дів і моделей репрезентації та формування 
декларативних знань, які б ініціювали 
функціонування швидких декларативних 
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психічних механізмів обробки навчальної 
інформації; 

� розробка таких дидактичних мето-
дів і моделей репрезентації та формування 
процедурних знань, за допомогою яких бу-
ло б можливо здійснювати прискорене ке-
роване формування практичних навичок; 

� забезпечення за допомогою цих ме-
тодів і моделей розвитку професійно важ-
ливих якостей студентів. 
Для вирішення комплексу теоретичних 

і практичних проблем розробки високо-
ефективних, інтенсивних технологій нав-
чання необхідно визначити в галузі педаго-
гічних технологій такий науковий напрям, 
який би дозволив з позицій поліситемного 
підходу розробляти такі методи, моделі й 
дидактичні засоби репрезентації змісту для 
інтенсифікації навчальної діяльності та роз-
витку професійно важливих якостей сту-
дентів на базі врахування психічних процесів, 
механізмів і явищ сприйняття та засвоєння 
навчальної інформації. 
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Резюме. Власенко Е.В. ПУТИ ЕСТЕСТВЕННО НЕОБХОДИМОЙ ИНТЕНСИФИКАЦИИ 

ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ В ИНЖЕНЕРНОЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ. В 
статье анализируются и раскрываются пути необходимой интенсификации учебного процесса по 
математике в инженерной машиностроительной школе. Автор рассматривает методы, модели и 
дидактические способы репрезентации содержания для интенсификации учебной деятельности и 
развития профессионально важных качеств студентов на базе учета психических процессов, 
механизмов, явлений восприятия и усвоения учебной информации. 

Summary. Vlasenko E. WAYS NATURALLY TO NECESSARY INTENSIFICATION OF 
TEACHING MATHEMATICS AT ENGINEERING MACHINE-BUILDING SCHOOL. The way 
of intensification the mathematic’s educational process on the basis of polysistem approach at engineering 
machine-building school are analyzed in the article. Methods, models and didactic methods of 
representation the maintenance for intensification of educational activity and development the student’s 
professionally important qualities are described. 
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