
Didactics of mathematics: Problems and Investigations. – Issue # 32. – 2009.

88
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ФАХІВЦІВ ІНЖЕНЕРНО-МАШИНОБУДІВНОГО ПРОФІЛЮ
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Донбаська державна машинобудівна академія,
м. Краматорськ, УКРАЇНА

Розглядається план заходів, спрямованих на удосконалення кожного етапу системи управління
якістю вищого технічного навчального закладу в цілому та аналізується підвищення якості підгото-
вки з вищої математики фахівців машинобудівного профілю ДДМА. В результаті аналізу певних за-
ходів розроблено модель-схему інтеграції навчального матеріалу вищої математики та загальноін-
женерних і професійно-орієнтованих дисциплін підготовки інженерів-машинобудівників та схему
забезпечення вихідних положень комп’ютеризації навчального процесу з вищої математики.

Ключові слова: управління якістю, інтеграція навчального матеріалу, інженери-
машинобудівники, комп’ютеризація навчального процесу.

Питання якості інженерно-машино-
будівної освіти, уніфікації та адаптивності
освітніх програм,  зрозумілості їх змісту та
можливості практичної реалізації, визнання
документів про освіту належать до про-
блем, пов’язаних із стандартизацією освіти.

Якість математичної освіти пропону-
ється підвищувати за такими напрямками,
як розробка методологічних основ мето-
дики навчання математики (О.К.Артемов,
М.І.Бурда, М.І.Зайкін, Т.В.Крилова, В.І.Крупіч,
Г.І.Саранцев, З.І.Слєпкань, О.І.Скафа,
А.В.Хуторський, В.О.Швець та ін.), реалі-
зація внутрі- й межпредметних зв’язків
(Н.Я.Віленкін, В.О.Далінгер, В.М.Монахов,
П.М.Эрднієв и др.), розробка інтегрованих
курсів (О.І.Азевич, І.Т.Богданов, В.Ф.Бутузов,
Л.С.Капкаєва, О.С.Симонов, Ю.М.Колягін,
Г.Л.Луканкін, Т.С.Полякова та ін.), при-
кладна спрямованність (П.Т.Апанасов,
С.С.Варданян, І.В.Єгорченко, Н.О.Терешин,
І.М.Шапіро, В.О.Швець та ін.), укрупнен-
ня дидактичних одиниць (О.К. Артемов,
С.А. Атрощенко, Г.І. Саранцев, П.М. Эрд-
нієв та ін.), наступність (Ю.М.Колягін,
М.Л.Сагателян, Л.Ю.Нєстєрова та ін.), за-
стосування математичного моделювання
(І.І.Баврін, Т.В.Крилова, В.А.Петрук, В.Г.Ска-
тецький, Н.О.Терешин, В.Н.Щенніков та ін.).

Метою нашої статті є аналіз та
розробка плану заходів, спрямованих на
удосконалення кожного етапу системи

управління якістю вищого технічного на-
вчального закладу в цілому та підвищення
якості підготовки з вищої математики
фахівців машинобудівного профілю.

Так, у Донбаській державній машино-
будівній академії (ДДМА) було визначено
необхідність цілої низки заходів,  ряд з
яких вже втілено в життя та реально за-
безпечує підвищення якості математичної
підготовки фахівців інженерно-машино-
будівного профілю.

1. Розробка галузевих стандартів
вищої освіти (ОКХ і ОПП) для фахівців
інженерно-машинобудівного профілю
всіх освітньо-кваліфікаційних рівнів.

У загальному підсумку за два роки в
ДДМА було розроблено освітньо-кваліфі-
каційні характеристики (ОКХ), освітньо-
професійні програми (ОПП) з інженерно-
машинобудівних профілів підготовки за
всіма освітньо-кваліфікаційними рівнями.
Розробці проектів Державних стандартів
вищої освіти передувала цілеспрямована
робота по вивченню кваліфікаційних ви-
мог до інженерів-машинобудівників за
всіма освітньо-кваліфікаційними рівнями.
Ця робота проводилася безпосередньо на
багатьох крупних машинобудівних під-
приємствах, серед яких є Новокраматорсь-
кий машинобудівний, Старокраматорсь-
кий машинобудівний заводи, Енергомаш-
спецсталь, Котельно-механічний завод та
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інші. За цим аналізом з’ясовано, що мате-
матичний апарат фахівця машинобудівної
галузі визначається, як взаємозв’язана су-
купність мови,  моделей і методів матема-
тики, орієнтована на розв’язок інженерних
задач. Технічні науки розвиваються у не-
розривному зв’язку з математикою. Це
виявляється, з однієї сторони, у викорис-
танні математичного апарата для розв’язку
науково-технічних задач. З іншого боку,
інженерна практика орієнтує і стимулює
розвиток самої математики. Курс вищої
математики закладає основи математичної
освіти студента. Дисципліна «Вища мате-
матика» відноситься до циклу природни-
чо-наукової загально-технічної підготовки
і відповідає Освітньо-професійній програ-
мі підготовки бакалаврів за напрямами:
6.050502 «Інженерна механіка», 6.050503
«Машинобудування», 6.050504 «Зварю-
вання», 6.050401 «Металургія», 6.050402
«Ливарне виробництво».

Мета курсу вищої математики – забез-
печити студента знаннями, які необхідні для
вивчення дисциплін циклу природничо-
наукової загально-технічної підготовки та
циклу професійно-орієнтованих дисциплін.

Завдання дисципліни полягає у тому,
що студенти повинні:

знати (декларативні знання):
– усі відомі математичні моделі, які за-

стосовуються у прикладних задачах техніки;
– методи розв’язання математичних

задач;
– методи підведення розв’язання до

практичного результату;
– методи контролю правильності

розв’язання;
– методи збирання даних, потрібних

для розв’язання практичних задач;
– методи обробки даних за допомо-

гою інформаційних технологій.
уміти (процедурні знання):
– складати і аналізувати математичні

моделі простих реальних задач;
– вибирати раціональні методи до-

слідження математичної моделі;
– застосовувати відповідний матема-

тичний апарат до розв’язання задач;
– доводити розв’язок задачі до прак-

тично прийнятного результату;

– діяти з розмірними величинами;
– оцінювати порядок величин та їх

асимптотику;
– вибирати й використовувати обчи-

слювальні методи і засоби;
– застосовувати сучасні інформаційні

програмовані засоби, довідники і таблиці.
2. Розробка інформаційних пакетів єв-

ропейської системи перезарахування кре-
дитів ЕСТS для інженерно-машинобудів-
них спеціальностей, за якими ведеться
підготовка; співробітництво з цього пи-
тання зі спорідненими кафедрами інших
навчальних закладів з метою розробки
єдиних інформаційних пакетів.

Розробка інформаційних пакетів, а са-
ме розділів дисципліни «Вища математи-
ка», здійснюється згідно «Положення про
організацію навчального процесу в Донба-
ській державній машинобудівній академії
в умовах кредитно-модульної системи під-
готовки фахівців».

Програма курсу вищої математики
складена в обсязі, необхідному для вивчен-
ня загальнонаукових, загальноінженерних і
спеціальних дисциплін, розвитку навичок,
необхідних для застосування математичних
методів у роботі інженера. Для вирішення
завдань Освітньо-професійної програми
підготовки фахівця інженерно-машинобу-
дівного профілю рекомендується наступ-
ний розподіл навчального часу (табл. 1).

Тематичний план навчання вищої ма-
тематики складається з семи модулів таким
чином, що вивчення студентами курсу є
необхідною умовою для засвоєння загаль-
ноінженерних та професійно-орієнтованих
дисциплін.

Аналіз інформаційного пакету допоміг
створити модель-схему інтеграції навчаль-
ного матеріалу вищої математики та загаль-
ноінженерних і професійно-орієнтованих
дисциплін підготовки інженерів-машино-
будівників. Для структурування змісту кур-
су вищої математики було використано
метод графів. При формуванні направле-
них графів з’являється можливість ураху-
вати всі переходи в матеріалі дисципліни,
уникнути його дублювання, забігання на-
перед, необґрунтованого повторення (рис. 1).
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Таблиця 1
Розподіл навчального часу

Усього Розподіл за триместрами та видами занять
(денне відділення, звичайне)

триместр.
атест.

Самостійна робота сту-
дента

три-
местр

Го
ди

н

кр
ед

ит
ів

Лекц. Прак-
тичн.

Контр.
роб.

Усього У тому числі
на виконання
індивідуаль-
них завдань

1 288 8 45 60 4 179 20 мод.
2 144 4 36 27 4 77 20 мод.
3 144 4 27 36 6 75 15 екз.

Усього 576 16 108 123 14 331 55

3. Розробка єдиних організаційно-мето-
дичних принципів здійснення безперервної
професійної, психологічної, фундамента-
льної підготовки.

Навчання студентів вищої математики,
особливо в умовах використання інформа-
ційно-комунікаційних технологій, повинне
базуватися на глобальних макродидактич-
них принципах організації професійної ін-
женерно-машинобудівної підготовки, що
будуть сформульовані в інформаційній
концепції проектування методичної систе-
ми навчання вищої математики в процесі
навчання тандему «студент+комп’ютер».

Одним із напрямків інтенсифікації на-
вчального процесу з вищої математики по-
винно бути застосування сучасних інфор-
маційних, телекомунікаційних та комп’ю-
терних технологій.

Вихідними положеннями комп’ютери-
зації математичної освіти майбутніх інже-
нерів-машинобудівників є:

· всебічна комп’ютеризація навчаль-
ної діяльності;

· індивідуалізація навчання;
· активізація навчання;
· використання при навчанні завдань

професійної діяльності;
· оволодіння сучасними інформацій-

но-комунікаційними технологіями (ІКТ).
Реалізація вихідних положень комп’ю-

теризації навчального процесу з вищої ма-
тематики майбутніх інженерів-машинобу-

дівників ґрунтується на наступних прин-
ципах (рис. 2).

1) створення інформаційно-навчаль-
них середовищ на робочому місці викла-
дача на основі локальних і глобальних
комп’ютерних мереж;

2) розподіл обчислювальних та інфо-
рмаційних ресурсів у локальній комп’ю-
терній мережі академії, використання при
навчанні та навчальної діяльності глоба-
льних мереж (Internet тощо);

3) використання електронних варіантів
навчальних посібників і електронних бібліо-
тек та комп’ютерного документообігу;

4) створення та впровадження навча-
льних систем різних видів, орієнтація на
інтелектуальні та візуальні навчальні сис-
теми (навчально-методичні комплекси);

5) створення комп’ютерних техноло-
гій навчання, практична робота з інформа-
ційно-комунікаційними технологіями під
час навчання та науково-дослідної роботи;

6) акцентування уваги студентів на
можливостях застосування персонального
комп’ютеру (ПК) та інформаційно-комуні-
каційних технологій (ІКТ) у подальшій
професійній діяльності, застосування при
навчанні інформаційних та програмних
засобів, що можуть використовуватися в
майбутній професійній діяльності.

4. Розробка системи комплексного
навчально-методичного забезпечення
навчального процесу та самостійної ро-
боти з вищої математики.
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Рис. 1. Модель інтеграції навчального матеріалу вищої математики та загальноінженер-
них і професійно-орієнтованих дисциплін підготовки інженерів-машинобудівників
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Формування і розвиток рівня самостій-
ної роботи здійснюється шляхом прове-
дення на високому науково-теоретичному
і практичному рівнях усіх видів навчаль-
них занять в тісному поєднанні з планомі-
рною організацією самостійної роботи.

Підхід, що пропонується в досліджен-
ні, засновано на положеннях інформацій-
ної концепції поліізоморфної системи змі-
сту технологій навчання [2] вищої матема-
тики та розвиває класичні концепції й су-
часні методики у пристосуванні до мате-
матичної освіти майбутніх інженерів-
машинобудівників в інформаційному
комп’ютеризованому суспільстві. При та-
кому підході навчально-методичний ком-
плекс предназначено для навчання мате-
матики тандему «студент+комп’ютер».

Навчальні заняття та організація само-
стійної роботи виступають як єдиний ціле-
спрямований процес підготовки фахівців.
Нами розроблені методичні рекомендації з
метою забезпечення єдиного підходу до
розробки методичних вказівок по організа-
ції та плануванню навчального процесу та
самостійної роботи з вищої математики.

5. Розробка системи безперервного
оцінювання якості.

Контроль знань студентів з вищої ма-
тематики здійснюється згідно «Положення
про рейтингово-модульну систему оціню-
вання знань» (РМСО). Головна мета впро-
вадження РМСО – поліпшення якості на-
вчання шляхом активізації навчальної дія-
льності, стимулювання ритмічної роботи
студентів на протязі семестру, підвищення
об’єктивності оцінки знань. Загальну ме-
тодичну документацію РСНД складають
РГР (розрахунково-графічні роботи), тесто-
ві завдання, контрольні роботи, тексти
модульних та екзаменаційних завдань.

Комплексні контрольні роботи містять
необхідну документацією (критерії оцінок,
рецензії й тощо) у пакеті ККР за різнома-
нітними напрямками та фахами. На
початку навчального року створюються
семестрові графіки з вказівкою обов’язко-
вих контрольних точок і діапазоном балів
по кожній точці дисципліни.

6. Розробка тестів та запроваджен-
ня моніторингу якості підготовки сту-
дентів.

Співвідношення поставленої мети й
отриманого результату може з’явитися

критерієм якості освіти.
Якщо при оцінці якості освіти виходи-

ти зі створення певних технологій і спосо-
бів перевірки результативності навчання,
то питання керування якістю освіти за ре-
зультатами є очевидним. Якість має дві
сторони: відповідність стандартам і відпо-
відність запитам споживачів [3]. Стандарт
можна розглядати як засіб, що визначає
напрямок і границі використання матеріа-
лу по дисциплінах і, одночасно, бути одні-
єю із цілей, що може бути орієнтована на
результат освіти [4].

Інтегральним показником якості функ-
ціонування педагогічної системи машино-
будівної академії є успішність студентів з
дисциплін навчального плану. Педагогічний
моніторинг як технологія керування
пов’язаний з постановкою цілей, аналізом,
корекцією, оцінкою й контролем на всіх
етапах навчально-виховного процесу.

Головним моментом у моніторингу,
що розуміється як «планомірне динамічне
відстеження професійного освітнього
процесу» [5] є діагностика динаміки про-
фесійного розвитку студентів і внесення
коректив у процес професійної освіти.
Тобто моніторинг включає діагностику,
прогнозування й корекцію професійного
розвитку особистості й процесу навчання.

Протягом навчального року з вищої ма-
тематики проводиться 14 діагностичних
процедур. Аналіз результатів припускає по-
рівняння показників кожного етапу, відсте-
ження ряду наскрізних, а також зіставлення
вхідних і підсумкових показників. Реєстру-
ється тип змін успішності студентів як ви-
східний, рівний, спадний, невизначений.

Однією з діагностичних процедур, що
проводиться наприкінці кожного модуля є
тест. Тест з вищої математики складається
з двох окремих частин, одна з яких є базо-
вою, і забезпечує перевірку знань і засво-
єння основних теоретичних положень та
формул з відповідного розділу вищої мате-
матики, друга є головною, і забезпечую пе-
ревірку вміння виконувати в повному обся-
зі математичні викладки і одержувати чис-
лову відповідь з аналізом отриманого ре-
зультату із наданням відповідної інтерпре-
тації моделі, в разі необхідності. Частина
завдань як базової так головної частин тес-
ту повинні бути професійно спрямованими.
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Аналіз результатів навчання з вищої
математики буде розглянуто в експериме-
нтальній частині нашого дослідження.

Таким чином,  в Україні зроблено вже
досить багато в плані підвищення якості
підготовки фахівців, але враховуючи сут-
тєві розбіжності в структурі й завданнях
систем вищої освіти України та більшості
європейських країн, неможна в наших
умовах просто скопіювати все те, що про-
понує Європа. Орієнтація на Болонський
процес не повинна призводити до надмір-
ної перебудови вітчизняної системи осві-
ти, інакше можна втратити надбання віт-
чизняної вищої школи ще не встигнувши
набути переваг освітніх систем Європи [1].
Потрібні певні структурні зміни в україн-
ській системі освіти,  а це,  в свою чергу,
неможливо без відповідних соціально-
політичних та економічних змін. Тому
процес перебудови системи освіти Украї-
ни потребує, насамперед, значної багато-
планової підготовчої роботи – законодав-
чої, теоретичної, дослідної, у главі кута
якої має бути врахування національної

специфіки, великого теоретичного і прак-
тичного досвіду підготовки кадрів.
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Резюме. Власенко Е.В. ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
СПЕЦИАЛИСТОВ ИНЖЕНЕРНО-МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОФИЛЯ. В статье рас-
сматривается план мероприятий, направленных на усовершенствование каждого этапа системы
управления качеством высшего технического учебного заведения в целом и анализируется повышение
качества подготовки по высшей математики специалистов машиностроительного профиля ДГМА. В
результате анализа определенных мероприятий разработана модель-схема интеграции учебного ма-
териала высшей математики, общеинженерных и профессионально ориентированных дисциплин под-
готовки инженеров-машиностроителей, а также схема обеспечения положений компьютеризации
учебного процесса по высшей математике.

Ключевые слова: управление качеством, интеграция учебного материала, инженеры-
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