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У статті розглядаються проблеми, пов’язані з реалізацією принципів 
фундаментальності та професійної спрямованості навчання математики студентів  
професійних коледжів. 

 
 

Проблема підвищення якості профе-
сійної освіти перебувала в центрі уваги 
дослідників на протязі всієї історії існуван-
ня і розвитку педагогічної науки і практи-
ки. Не втратила вона своєї актуальності і 
сьогодні, коли нові соціально-економічні 
умови, наукомісткі виробництва, обсяги 
наукової і технічної інформації, впровад-
ження нових інформаційних технологій в 
усі сфери діяльності людини визначають 
необхідність та основні напрямки рефор-
мування вищої професійної освіти (в тому 
числі і в професійних коледжах). В контексті 
цих проблем посилюється роль матема-
тичної освіти як джерела фундаменталь-
них знань та формування загальної і 
професійної культури людини, наукового 
(зокрема, математичного, технічного, 
економічного) світогляду. 

Сучасне суспільство висуває високі 
вимоги до професійної підготовки молод-
ших спеціалістів як технічного так і еконо-
мічного профілю: високий професіоналізм, 
мобільність, здатність до «не перервного 
навчання», наявність професійно-значущих 
особистих якостей тощо. В той же час 
випускник професійного коледжу при 
сучасному стані планування і організації 
виробництва не може вважатись достатньо 
підготованим до реалій сучасного життя та 
роботи по обраній спеціальності без фунда-
ментальної математичної підготовки. 
Майбутній фахівець має на належному 
рівні володіти математичними методами, 

вміти створювати і аналізувати матема-
тичні моделі при розв’язанні професійних 
задач. 

Таким чином метою математичної 
освіти студентів професійних коледжів 
має стати не просто передача суми певних 
знань, вмінь та навичок в галузі вищої та 
прикладної математики, а формування 
спеціаліста, здатного використовувати їх 
для розв’язання завдань господарської 
діяльності підприємства. 

Таким чином, прагматичні цілі нав-
чання математики студентів професійних 
коледжів з одного боку, і певна «академіч-
ність» (відірваність від прикладних задач) 
навчання, з іншого, вказують на існуючі 
протиріччя у змісті та технологіях матема-
тичної освіти, які свідчать про необхід-
ність її реформування. Досвід автора, 
аналіз науково-методичної літератури, 
результатів педагогічних досліджень свід-
чать про те, що одним з основних шляхів 
підвищення якості математичної підготов-
ки студентів професійних коледжів є 
реалізація принципів фундаментальності 
та професійно-прикладної спрямованості 
навчання. 

В дослідженні проблеми реалізації 
принципів фундаментальності та профе-
сійної спрямованості навчання математи-
ки можна виділити кілька основних 
напрямків (рівнів): 

1. Дослідження теоретичних загально-
методичних аспектів проблеми: виявлення 
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засобів, шляхів, умов, що сприяють 
найбільш ефективній реалізації вказаних 
принципів. 

2. Дослідження можливостей застосу-
вання математичних знань і методів в 
професійній галузі, зокрема, шляхом 
реалізації міжпредметних зв’язків матема-
тики з дисциплінами професійного циклу. 

3. Розкриття значення професійної та 
прикладної спрямованості як засобу моти-
вації навчальної діяльності. 

4. Реалізація принципів особистісно-
орієнтованого навчання, зокрема, таке 
використання педагогічних засобів (зміс-
ту, форм, методів навчання), яке, забезпе-
чуючи засвоєння студентами програмного 
обсягу знань, вмінь та навичок, сприяє 
формуванню і розвитку професійних 
якостей особистості.  

При цьому можна виділити ряд 
професійно значущих якостей 
майбутнього фахівця: розуміння ролі 
математики в професійній діяльності; 
набуття студентами знань, умінь та нави-
чок, необхідних для успішного засвоєння 
інших дисциплін, якісного виконання 
курсового та дипломного проектування; 
вміння здійснювати адекватний вибір 
математичних методів при розв’язанні 
прикладних задач; вміння знайти відповід-
ний поставленій задачі спосіб її розв’язан-
ня в літературі або іншому джерелі 
інформації, а також вміння використати 
відповідні інформаційні технології; вміння 
самостійно розв’язувати математичні зада-
чі; вміння аналізувати, порівнювати різні 
способи розв’язання однієї і тієї ж задачі; 
вміння адекватно оцінювати свою діяль-
ність тощо.  

Таким чином, шляхом реалізації 
принципів фундаментальності та профе-
сійної спрямованості навчання математи-
ки у студентів професійних коледжів 
формується: уявлення про взаємозв’язок 
математичної освіти та їх спеціалізації 
(предметний аспект); інтелектуальні 
вміння, обумовлені характером професій-
ної діяльності (інтелектуальний аспект); 
сприйняття математики як засобу профе-
сійного вдосконалення особистості (моти-

ваційний аспект).  
Отже, актуальність даного досліджен-

ня обумовлена такими причинами: 
• необхідністю посилення професій-

ної спрямованості навчання математики у 
професійних коледжах; 

• недостатньою розробленістю питань 
методики навчання математики студентів 
коледжів з врахуванням принципів фунда-
ментальності та професійної спрямова-
ності і, зокрема, відсутністю методології 
та методики навчання курсу вищої 
математики з вищевказаних позицій. 

На думку автора, якщо виявити та 
проаналізувати: 

• взаємозв’язки математичної освіти 
зі змістом спеціальних дисциплін; 

• специфіку професійного мислення 
майбутнього спеціаліста; 

• вимоги до сформованості профе-
сійних якостей випускника коледжу; 

і, з врахуванням отриманих резуль-
татів, розробити методику професійно 
орієнтованого навчання математики, то це 
сприятиме підвищенню якості підготовки 
молодшого спеціаліста – випускника 
професійного коледжу. 

Велика кількість наукових праць 
вітчизняних і зарубіжних авторів, присвя-
чених провідним теоріям психічного 
розвитку і навчання (П.Я.Гальперін, 
В.В.Давидов, О.М.Леонтьєв, Н.Ф.Тализі-
на); понятійно-термінологічному апарату 
математики, психології, педагогіки та ме-
тодики навчання (М.В.Алєксєєв, Л.С.Вигот-
ський, В.В.Гнеденко, Л.Я.Зоріна, В.І.Клоч-
ко, Т.В.Крилова, Л.Д.Кудрявцев, Ж.Піаже, 
С.Л.Рубінштейн, О.І.Скафа, З.І.Слєпкань); 
основним положенням методики навчання 
математики (Г.П.Бевз, М.І.Бурда, В.Н.Осин-
ська, Я.А.Пасічник, З.І.Слєпкань, Л.М.Фрід-
ман); сучасним концепціям комп’ютерної 
підтримки навчального процесу (В.П.Бес-
палько, М.І.Жалдак, Ю.О.Жук, Н.В.Мор-
зе); психолого-дидактичним концепціям 
розвивавального навчання (І.С.Якимансь-
ка), є теоретичною базою дослідження 
можливостей, доцільності та особливостей 
реалізації фундаментальної та професійної 
спрямованості навчання математики. 
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Одним із шляхів реалізації фундамен-
тальної та професійної спрямованості 
навчання математики є розробка системи 
професійно орієнтованих математичних 
задач, спрямованих на демонстрацію 
взаємозв’язків математики і спеціальних 
дисциплін, розвиток професійного 
мислення та професійної мотивації. 

Одним із шляхів реалізації принципу 
професійної спрямованості навчання мате-
матики є широке впровадження в навчаль-
ний процес сучасних комп’ютерних 
технологій. Сьогодні неможливо уявити 
собі висококваліфікованого вченого, 
конструктора, інженера, який не викорис-
товує Internet для одержання новішої 
інформації. Комп’ютер, пакети символь-
них програм наполегливо і безповоротно 
входять в життя не тільки науково-
дослідних установ, університетів, а і в 
професійні коледжі та школи. 

Зараз декілька компаній пропонують 
потужні і розвинуті пакети: Axyom, 
Derive, Macsyma, Maple, Mathematica, 
Reduce і інші. Чільне місце серед них 
посідає Maple, який є одним з лідерів 
універсальних систем і забезпечує ко-
ристувачу зручне і інтелектуальне середо-
вище для математичних досліджень.  

Наведемо приклади професійно орієн-
тованих математичних задач, які можуть 
бути запропоновані студентам професій-
них коледжів технічних та економічних 
спеціальностей під час вивчення теми 
«Функції багатьох змінних», розв’язання 
яких можна виконати з використанням 
програмного комплексу Maple. Подібні 
задачі та метод розв’язання за допомогою 
прикладних програмних засобів доцільно 
пропонувати студентам в наступних 
ситуаціях: 

• на початку вивчення теми, коли ще 
не сформовані вміння і навички 
дослідження функцій багатьох змінних на 
екстремум, для мотивації вивчення даної 
теми та окреслення спектра її можливих 
прикладних застосувань; 

• в кінці вивчення теми, коли вже 
добре сформовані навички диференцію-
вання функцій багатьох змінних та знаход-

ження точок екстремума, для закріплення 
теоретичного матеріалу та формування 
уявлення про прикладну та професійну 
спрямованість теми. 

 Задача (Оптимальна вартість). 
Використовуючи x  одиниць праці та y  
одиниць капіталу (тисяч гривень), під-
приємство виробляє продукцію, загальна 
вартість V  якої (у тисячах гривень) має 
вигляд  

225,123501440 xyxyxyV ++−−−= . 
Знайти кількість одиниць праці та 

капіталу, при яких підприємство має 
оптимальну загальну вартість продукції. 
Чому дорівнює значення оптимальної 
загальної вартості? 

Розв’язання. Використавши пакет 
символьних обчислень Maple, отримуємо: 

> minimize(1440-50*y-3*x-
2*x*y+1.5*y^2+x^2, location); 

 
,33.250000 { [ ,{ },= y 53.  = x 54.50000000  

}]33.250000  

Відповідь:
109

; 53
2

x y= = ;  

. 33250î ï òV = гривень. 

 Задача. (Швидкість поширення 
звуку). Швидкість поширення звуку у воді 
океану є функцією температури води, 
концентрації солі та глибини від поверхні. 
З допомогою формули вона задається так 

2( , , ) 1449,2 4,6 0,055C T S D T T= + − + 

( ) ( )30,00029 1,34 0,01 35 0,016T T S D+ + − − +  

де C  – швидкість поширення звуку в м/с , 
S  – концентрація солі в тисячних 
частинах які припадають на число грам 
розчиненої солі в тисяча грамах води, D  – 
глибина розглядуваного шару океанічної 
води. Знайти з якою максимальною і 
мінімальною швидкістю може поширюва-
тися звук, якщо параметри ,  ,  T S D  змі-
нюються в наступних межах 

2 10,  T− ≤ ≤ 35 50,   90 100S D≤ ≤ ≤ ≤ . 
Розв’язання. Використаємо пакет 

символьних обчислень Maple. 
>maximize(1449.2+4.6*T-
0.055*T^2+0.00029*T^3+ 

+(1.34-0.01*T)*(S-35)+0.016*D, T=-



 
 
 

© Drozdenko O. 
 

 

87 

2..10,S=35..50,D=90..100,location); 
 

,1510.19000 { [ ,{ }, , = S 50  = T 10  = D 100  
}]510.19000  

Максимальна швидкість поширення 
звуку 1510 /C м c=  і досягається при 

10,  50,  100.T S D= = =  
> minimize(1449.2+4.6*T-

0.055*T^2+0.00029*T^3+(1.34-
0.01*T)*(S-35)+0.016*D, T=-
2..10,S=35..50,D=90..100,location); 

 
,1441.21768 { [ ,{ }, , = D 90  = S 35  = T -2 1 
}]441.21768  

Мінімальна швидкість поширення 
звуку 1441 /C м c=  і досягається при 

2,  35,  90.T S D= − = =  
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