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Статтю присвячено проблемі фундаменталізації математичної освіти студен-

тів нематематичних спеціальностей університетів шляхом її розв’язання в процесі 
навчання вищої математики. Сформульовано положення концепції фундаменталіза-
ції математичної освіти майбутніх спеціалістів технічного профілю. 
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фундаменталізація математичної освіти. 
 

 
Реалізація засад сучасної освітньої па-

радигми, входження України до Болонсь-
кого процесу здійснюються в умовах висо-
кого динамізму науково-технічного про-
гресу, суцільної інформатизації та комп’ю-
теризації суспільства. Підготовка високо-
кваліфікованих, компетентних, конкурен-
тоспроможних на ринку праці фахівців по-
требує високого рівня застосування мате-
матики. Скорочення аудиторних годин на 
викладання математичних дисциплін при 
незмінному обсязі навчального матеріалу, 
зростання числа студентів-випускників за-
гальноосвітніх шкіл, прямолінійне викори-
стання західних технологій навчання, за-
стосування яких не дає бажаних результа-
тів через різницю в умовах, засобах, мето-
дах навчання, а також менталітетах людей 
на Заході і Сході, негативно впливає на на-
вчальний процес, призводить до зниження 
рівня підготовки фахівців, зокрема їх мате-
матичної підготовки. Враховуючи фактор 
низького рівня математичної підготовки 
нинішніх абітурієнтів технічних вузів, не-
обхідним є комплекс дій, що дозволять ви-
кладачеві керувати навчальним процесом, 
активізувати навчально-пізнавальну діяль-
ність студентів, демонструвати важливість 

та необхідність свідомого вивчення мате-
матики. Орієнтація вищої школи України 
на підвищення якості підготовки фахівців 
технічних спеціальностей у професійному 
плані потребує пошуку нових форм і мето-
дів організації навчального процесу взагалі 
й у тому числі в організації математичної 
підготовки. Згідно з особистісно-орієнтова-
ною парадигмою освіти, математична під-
готовка повинна давати необхідні знання та 
вміння, що сприяють формуванню світо-
гляду та відповідної сучасному рівневі 
знань і рівню загальної і професійної куль-
тури суспільства практичної компетентно-
сті й забезпечують можливість оволодіння 
комплексом професійно-орієнтованих дис-
циплін та дозволяють науково-обґрунтова-
но розв’язувати інженерні задачі.  

Недоліками сучасної математичної 
підготовки студентів технічних вузів є фо-
рмалізація математичних знань, рецептур-
ний характер засвоєння математичного ма-
теріалу, відсутність міжпредметних зв’яз-
ків математики з загальнотехнічними і спе-
ціальними дисциплінами, слабкі навички у 
використанні математичного апарату при 
вивченні спеціальних дисциплін та при за-
стосуванні інформаційно-комунікаційних 
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технологій (ІКТ) у майбутній професійній 
діяльності й безперервній освіті тощо. Ма-
тематичні дисципліни є основою матема-
тичної підготовки майбутніх спеціалістів. 
Викладання математики та її вивчення в 
технічному вузі, поряд із загальними зада-
чами фундаментальної освіти, повинно бу-
ти орієнтованим на спеціальність, обрану 
студентами, тобто навчання математичних 
дисциплін повинно мати професійну спря-
мованість.  

У 1996 році нами було сформульовано 
концепцію професійної спрямованості на-
вчання математики в технічному вузі, ви-
значено її принципи. Основні положення 
цієї концепції увійшли складовими до кон-
цепції математичної підготовки студентів 
нематематичних спеціальностей технічних 
вузів [1, 2]. При навчанні математики по-
винні розв’язуватися такі рівноправні за-
вдання [3]: впровадження професійної 
спрямованості; вироблення у студентів ра-
ціональної системи математичного мис-
лення, прищеплення їм математичної куль-
тури; формування у студентів знань і вмінь 
моделювати прикладні задачі й раціональ-
но їх розв’язувати; застосування ІКТ. 

Навчальні математичні дисципліни 
мають абстрактний характер. У цьому їхня 
складність. Щоб у студентів не виникало 
питання: «А навіщо нам ця математика?», – 
треба збуджувати їх інтерес до математики 
постійно, поступово від одного заняття до 
другого, впроваджуючи в навчальний про-
цес методи активного навчання, зокрема 
дидактичні ігри, що мають професійну 
спрямованість, підкреслюючи, що велика 
спільність математичних понять і твер-
джень, які є віддзеркаленням властивостей 
об’єктів та явищ реального світу, робить 
можливим успішне застосування матема-
тичних методів та висновків у розв’язуван-
ні різних проблем науки і техніки [4], де-
монструвати можливості математичного 
апарату, що сприятиме активізації навчаль-
но-пізнавальної діяльності студентів. Варто 
відзначити, що тільки в стані активної інте-
лектуальної та соціальної дії людина може 
набути такі здатності, як уміння адаптува-
тися у житті, самостійно здобувати необ-

хідні конкретні знання. Виробленню таких 
здатностей у студентів сприяє інтенсивне, 
активізуюче, індивідуально орієнтоване 
навчання. Отже, важливою складовою на-
вчання студентів є активізація їх навчаль-
но-пізнавальної діяльності, зокрема з мате-
матики, зорієнтована на отримання знань 
через викладача та самостійний пошук і 
здобування знань. Засобом активізації на-
вчання є правильне використання наочнос-
ті як джерела нових відомостей, ілюстрації 
інформації, опертя при усвідомленні студе-
нтами нових понять. Для наочності на-
вчання математики важливо використову-
вати графіки, таблиці, рисунки, моделі то-
що. Бажано, щоб засоби наочності були 
розміщені в математичних кабінетах, пре-
дметних аудиторіях, аудиторіях, де прово-
дяться заняття з математики.  

Міжпредметні зв’язки – це розвиток 
основних положень загальнонаукових тео-
рій та законів, що вивчаються на заняттях зі 
споріднених дисциплін з метою засвоєння 
студентами цілісної теорії. Способи вико-
ристання знань інших предметів можна 
визначити на основі ретельного вивчення 
навчальних програм, планів та матеріалів 
підручників із суміжних навчальних дис-
циплін. У навчанні математики міжпредме-
тні зв’язки виконують методологічну, осві-
тню, розвивальну, виховну, конструктивну 
функції [4]. Розв’язування задач міжпред-
метного змісту, професійно спрямованих та 
дослідницьких задач сприяє розвитку акти-
вності й самостійності студентів при ви-
вченні математики. Можна сформулювати 
такі вимоги до складання цих задач: задача 
повинна бути правильно поданою виклада-
чем, бути зрозумілою студентам, бути по-
сильною для студентів, викликати інтерес 
завдяки зовні цікавому формулюванню, 
незвичної постановки запитання або про-
цесу розв’язування, а також розвивати жит-
тєвий досвід студентів, показувати можли-
вість використання набутих знань у деяких 
життєвих ситуаціях. Задачі міжпредметно-
го змісту, професійно спрямовані, дослід-
ницькі задачі виконують освітню, розвива-
льну, виховну та контролюючу функції. 

Однією з психолого-педагогічних умов 
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активізації навчально-пізнавальної діяль-
ності студентів є «динамічність, різномані-
тність методів, прийомів, форм і засобів 
викладання та учіння, спрямованість їх на 
розвиток активної дослідницької діяльності 
студентів, пріоритетність  методів і форм 
активного навчання» [5]. Методи навчання 
можна поділити на традиційні і нетради-
ційні. До нетрадиційних методів належать 
методи активного навчання (методи розви-
вального навчання, активні методи навчан-
ня тощо). Методи активного навчання 
сприяють збудженню у студентів інтересу 
до вивчення навчальних математичних ди-
сциплін. Одним із типів розвивального на-
вчання є проблемне навчання, суть якого 
полягає в пошуковій діяльності студентів, 
його різновидами є евристичне і частково-
пошукове навчання. Розробці методичної 
системи евристичного навчання математи-
ки, формуванню прийомів евристичної дія-
льності студентів при вивченні математики 
присвячено багато наукових праць 
О.І.Скафи та її учнів, зокрема робота [6]. 
До активних методів навчання відносяться 
навчальні ділові ігри, метод аналізу конк-
ретних виробничих ситуацій, метод мозко-
вої атаки, метод занурювання, семінар-
дискусія, екскурсії на виробництво, виїзні 
заняття, розбирання пошти тощо. Ділові 
ігри відносяться до ігрових форм навчання, 
за допомогою яких підвищується результа-
тивність формування професійної спрямо-
ваності, набуття студентами вмінь само-
стійної роботи, а також зростають темпи їх 
загального та розумового розвитку. Багато 
уваги розробці та застосуванню ділових 
навчальних ігор при проведенні занять з 
вищої математики приділено в роботі 
В.А.Петрук [7]. Потужним засобом інтен-
сифікації й активізації навчання, зокрема 
математики, є використання комп’ютерної 
техніки. Застосування комп’ютера сприяє 
формуванню мислення студента, орієнтує 
його на пошук системних зв’язків і законо-
мірностей, для цього доцільно обирати 
тільки такий навчальний матеріал, для за-
своєння якого не можна обійтися без ЕОМ. 
Одним з універсальних напрямків активі-
зації більшості традиційних форм навчання 

математики є його індивідуалізація та ди-
ференціація. Активізації навчально-пізна-
вальної діяльності студентів з математики 
сприяють такі прогресивні форми, методи і 
заходи навчання: проблемні лекції, лекції-
семінари, лекції-дискусії, лекції-конферен-
ції, професійна спрямованість навчання 
математики, математичне моделювання, 
самостійна робота студентів (СРС), засто-
сування ІКТ навчання на практичних і ла-
бораторних заняттях, індивідуалізація та 
диференціація навчання, ділові навчальні 
ігри, імітаційні вправи, модульно-рейтин-
говий контроль засвоєних знань та набутих 
умінь і навичок, студентські олімпіади, 
конкурси, науково-практичні конференції, 
технічні засоби навчання (навчальні філь-
ми, слайди, графослайди, навчальне теле-
бачення, персональні комп’ютери, таблиці, 
пакети, моделі тощо). Для активізації про-
цесу навчання математичного аналізу ви-
користовуємо такий тип лекції, коли само-
стійно біля дошки студенти доводять деякі 
теореми, наприклад, теорему про спадання 
неперервної функції після того, як викладач 
довів теорему про зростання неперервної 
функції. 

Отже, можна стверджувати, що основ-
ним стратегічним напрямом активізації на-
вчання є не збільшення обсягу відомостей, 
що пропонуються студентам, не спресову-
вання поданих відомостей або прискорення 
процесів зчитування, а створення дидакти-
чних та психологічних умов для свідомого 
учіння, включення в нього студентів на ін-
телектуальному рівні та на рівні особистіс-
ної соціальної активності. 

Курси математичних дисциплін доста-
тньо складні, і студенти не в змозі вивчити 
навчальний матеріал без допомоги викла-
дача. Викладач повинен навчити студентів 
працювати з літературою, логічно мислити. 
Основною навчально-пізнавальною робо-
тою з активного оволодіння студентами 
теоретичними знаннями та практичними 
вміннями з математики є їх самостійна ро-
бота (підготовка рефератів, доповідей, ви-
конання індивідуальних домашніх завдань 
тощо). «Самостійна робота студентів – це 
планована індивідуальна або колективна 
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робота студентів, що виконується за за-
вданням і при методичному керівництві 
викладача, але без його безпосередньої 
участі» [8]. Педагогічно правильно органі-
зована СРС під керівництвом викладача 
дає бажаний результат. Проблема керуван-
ня СРС та контролю за її виконанням є од-
нією з найбільш актуальних проблем вищої 
школи. Розв’язанню цієї проблеми приді-
ляли й приділяють багато уваги педагоги, 
методисти, психологи, вчителі, викладачі 
вищої школи. Результати наукових дослі-
джень психологів і педагогів свідчать про 
те, що коли реалізується потреба самороз-
витку і самовдосконалення, то тільки тоді 
досягається високий рівень професійної 
майстерності, компетентності та творчості. 
А це означає, що насамперед у студентів як 
у майбутніх фахівців треба розвивати 
вміння самостійної роботи. Щоб цього до-
сягти, СРС повинна бути ретельно сплано-
ваною, організованою та контрольованою 
[9]. За часом і місцем проведення самостій-
ної роботи студентів, зокрема з математич-
них дисциплін, характеру керівництва з 
боку викладача та контролю за її виконан-
ням її поділяють на самостійну роботу: 

– протягом аудиторних занять під кері-
вництвом та контролем викладача (опиту-
вання на лекціях і практичних заняттях, 
виконання контрольних робіт, захист мо-
дульних завдань, проведення тестування); 

– в позааудиторний час, контроль здій-
снюється викладачем, але основною фор-
мою контролю є самоконтроль (виконання 
домашніх завдань, зокрема індивідуальних, 
розрахункових і розрахунково-графічних 
завдань, модульних завдань, опрацювання 
конспекту лекцій, підручників, навчальних 
і навчально-методичних посібників, мето-
дичних вказівок на паперовому та електро-
нному носіях); 

– при виконанні науково-дослідницької 
роботи під керівництвом викладача (підго-
товка рефератів, доповідей на студентських 
конференціях з математики та застосування 
її методів, виступ з доповіддю на науково-
практичних студентських конференціях, 
написання тез доповіді на конференцію і 
наукової статті під керівництвом виклада-

ча, участь у студентських олімпіадах і кон-
курсах). 

Контрольними заходами щодо пере-
вірки та оцінювання засвоєних знань, набу-
тих умінь і навичок студентів з математики 
є усне опитування, проведення різних видів 
контрольних робіт, тестування, прийом 
модульних завдань, колоквіум, залік, іспит. 
При керуванні самостійною навчальною 
роботою студентів з математичних дисци-
плін важливо правильно її організувати, 
здійснювати керівництво цією роботою та 
контроль за її виконанням, використовува-
ти методичні і дидактичні матеріали. Мо-
дернізація системи вищої освіти в контексті 
Болонського узгодження, технологізація 
процесу навчання, розвиток ІКТ вимагають 
удосконалення форм організації самостій-
ної роботи, зокрема з вищої математики 
студентів нематематичних спеціальностей. 
Види самостійної роботи класифікують, 
виходячи із джерел одержання відомостей, 
що перетворюються на інформацію, з ди-
дактичної мети, з розподілу самостійних 
робіт на навчальні й контрольні, з якісного 
аналізу структурних елементів діяльності 
тих, хто навчається, дидактичних принци-
пів її побудови. Проблема організації СРС 
складна, багатогранна і тому потребує на-
лежної уваги, пошуку нових шляхів її 
розв’язання. На жаль, першокурсники не 
вміють самостійно працювати з навчаль-
ною літературою, не вміють користуватися 
бібліотечним каталогом, їх не привчили 
постійно вчити теоретичний матеріал, сис-
тематично виконувати домашні завдання, 
не відкладаючи на «потім» і т.ін. 

Наше дослідження цієї проблеми [10] та 
багаторічний досвід роботи у ВНЗ дали змо-
гу запропонувати конкретні дії для органі-
зації самостійної роботи з вищої математики 
студентів, а саме: навчити самостійно пра-
цювати з підручниками й навчальними по-
сібниками; навчити користуватися бібліоте-
чним каталогом; систематично переконува-
ти в тому, що тільки самостійно здобуті 
знання є міцними, що треба систематично 
виконувати домашні завдання; поступово і 
постійно залучати студентів до самостійної 
роботи; з самого початку занять пропонува-
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ти студентам детально розроблену на даний 
семестр програму з дисципліни, графік про-
ведення контрольних заходів із зазначенням 
відповідних тем, розділів; видавати кожно-
му студенту пакети індивідуальних домаш-
ніх і модульних завдань, а також методичні 
вказівки, де доступно викладено розв’язання 
типових прикладів і задач різної складності; 
переконувати студентів у тому, що їм слід 
систематично здійснювати самоконтроль за 
ходом і результатами своєї роботи, корегу-
вати та удосконалювати способи її виконан-
ня; діагностувати шляхом опитування, тес-
тування, проведення контрольних робіт, 
прийому індивідуальних і модульних за-
вдань якість засвоєних знань, набутих нави-
чок і вмінь студентів з математики; за ре-
зультатами діагностування корегувати на-
вчально-виховний процес. Для організації 
СРС усіх форм навчання нами розроблено 
програмно-методичний комплекс (ПМК) з 
математики. У ПМК розміщено домашні 
завдання, конспекти лекцій, даються вказів-
ки і коментарі до текстів для студентів тощо. 
Через цю систему можна також проводити 
самотестування. У ПМК розміщено також і 
ряд таких матеріалів, як програми курсів, 
порадники для студентів, випробувальні 
завдання минулих років. Контроль здійсню-
ється за допомогою тестів. Відзначимо, що 
більшість студентів готові до тестування 
морально і технологічно. Нами розроблено 
тести трьох рівнів: 1) розпізнавання (з трьо-
ма підрівнями: впізнання, розпізнавання, 
класифікація); 2) відтворення (з трьома під-
рівнями: підстановка, конструювання, типо-
ва задача); 3) процес тестування. Процес 
тестування здійснюємо в комп’ютерній, пи-
сьмовій та усній формах із застосуванням 
тестів закритої та відкритої форм. 

Навчальний процес слід постійно коре-
гувати. Це корегування залежить від рівнів 
навченості та здібності до навчання (научу-
ваності) студентів, для виявлення яких тре-
ба проводити діагностування з самого по-
чатку навчання у вищому навчальному за-
кладі, зокрема з самого початку навчання 
вищої математики. Контроль за СРС слід 
здійснювати систематично на кожному за-
нятті з вищої математики  (опитування на 

лекціях і практичних заняттях, короткочас-
ні (5-10 хвилин), традиційні (45-90 хвилин), 
«ректорські» (90 хвилин) контрольні робо-
ти, «експрес-контроль», тестування, пере-
вірка та захист індивідуальних домашніх 
завдань і рефератів тощо), а також здійс-
нювати модульно-рейтинговий контроль 
засвоєних знань і набутих навичок й умінь 
студентів з вищої математики. Всі заходи 
педагогічної діагностики й відомості про 
рівні навченості та научуваності студентів з 
математики дають викладачам можливість 
так будувати навчальний процес, щоб на 
заняттях з вищої математики впроваджува-
лись засоби особистісно орієнтованого на-
вчання з метою розвитку математичних і 
загальних здібностей студентів, щоб ви-
кладачі мали змогу корегувати навчально-
виховний процес. Можна також запропо-
нувати міждисциплінарні контрольні захо-
ди для студентів інженерних спеціальнос-
тей (наприклад, контрольна робота, що 
включає питання з теоретичної механіки, 
опору матеріалів і вищої математики). Ці 
міркування, опрацювання на практиці на-
вчання з проблеми фундаменталізації ма-
тематичної освіти майбутніх фахівців тех-
нічного профілю дали змогу сформулюва-
ти її концепцію, що складається з таких по-
ложень: 

1. Високий динамізм сучасного науко-
вого прогресу і високі вимоги до професій-
ної підготовки інженерів вимагають забез-
печення належного рівня математичної 
підготовки студентів. Разом із тим відбуло-
ся значне скорочення (до 50 %) кількості 
навчальних годин на вивчення загального 
курсу при тому, що залишився незмінним 
традиційний курс вищої математики. При-
родно, що за відведену кількість годин не-
можливо забезпечити ґрунтовне вивчення 
під час лекцій і практичних занять зазначе-
ного змісту, тому 50 % змісту відводиться 
на самостійну роботу студентів. Таке ско-
рочення навчальних аудиторних годин від-
булося за всіма навчальними дисциплінами 
загальноосвітнього і загальнонаукового 
циклу. А це призвело до значного збіль-
шення обсягу матеріалу для СРС, і реально 
студенти не в змозі виконати такий обсяг 
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без допомоги викладача. 
2. Кількість відомостей з математики, 

яка останнім часом стала досить великою, 
не може бути засвоєною за відносно корот-
кий термін навчання (2-4 семестри в техні-
чному ВНЗ). Тому її треба впорядкувати на 
принципово новій основі. Цією основою 
може бути керування СРС, що є одним із 
шляхів інтенсифікації навчального процесу 
і підвищення якості математичної підгото-
вки студентів. Самостійна робота збуджує 
студентів до активної розумової діяльності, 
сприяє виробленню їх свідомого ставлення 
до систематичної навчальної праці. У про-
цесі самостійної навчально-пізнавальної 
діяльності у студентів розвиваються такі 
якості особистості, як самостійність, про-
дуктивність, гнучкість, ініціативність, ува-
га, наполегливість, витримка, критичність 
мислення та інші позитивні якості. Таким 
чином, при проведенні самостійної роботи 
досягається єдність процесів «засвоєння 
знань» та розвитку «уміння мислити». 

3. В умовах ступеневої системи вищої 
технічної освіти можливим шляхом подо-
лання труднощів і негативних явищ, що 
склалися, є особистісно орієнтоване на-
вчання, диференціація та індивідуалізація 
навчально-виховного процесу. 

4. Відведену чинним навчальним планом 
кількість аудиторних годин можна вважати 
допустимою, якщо для тих студентів, які піс-
ля закінчення вузу підуть на виробництво, 
дещо скоротити обсяг програмного матеріа-
лу, а для тих студентів, які будуть вчитися в 
магістратурі і займатися науково-дослідною 
роботою в галузі науки і техніки, вже з пер-
шого курсу паралельно загальному курсу 
математики читати його додаткові розділи і 
спеціальні математичні курси, зокрема курс 
математичного моделювання. 

5. Активізація навчально-пізнавальної 
діяльності студентів, зокрема з вищої ма-
тематики, є важливою складовою навчаль-
но-виховного процесу вищої школи. Кри-
теріями активізації навчально-пізнавальної 
діяльності студентів з математичних дис-
циплін є формування пізнавального інтере-
су до математики, збільшення активності в 
процесі навчання, наявність ознак пізнава-

льної активності, прояв самостійності в на-
вчанні математики, прояв пізнавальної са-
мостійності, участь у студентських олімпі-
адах і конференціях, самостійний пошук і 
використання математичних методів роз-
в’язування задач міжпредметного змісту, 
професійно спрямованих задач, а також 
задач дослідницького характеру. Активіза-
ції навчально-пізнавальної діяльності сту-
дентів сприяють збудження інтересу до 
дисципліни, наочність навчання, викорис-
тання міжпредметних зв’язків, методи ак-
тивного навчання тощо. Напрямками інте-
нсифікації навчального процесу й активіза-
ції пізнавальної діяльності студентів є ак-
тивна участь студентів у проведенні лек-
ційних занять, залучення студентів до мо-
тивованої усвідомленої самостійної роботи, 
створення належного забезпечення, орієн-
тованого на виконання самостійних індиві-
дуальних і контрольних робіт, модульних 
завдань, а також методичних розробок для 
обдарованих студентів, які беруть участь у 
математичних олімпіадах і студентських 
конференціях, професійна спрямованість 
навчання математики, формування матема-
тичної компетентності студентів і розвиток 
їх творчої ініціативи, застосування комп’ю-
терних технологій з використанням елект-
ронних підручників, програмно-методич-
ного комплексу, навчальних курсів, мате-
матичних пакетів при розв’язуванні склад-
них математичних задач тощо. Засвоєні 
знання, набуті навички і вміння студентів з 
математики сприяють їхньому математич-
ному та загальному розвитку, абстрактно-
му і логічному мисленню, що необхідно 
майбутнім фахівцям. 

6. З метою підвищення якості фунда-
ментальної математичної підготовки сту-
дентів нематематичних спеціальностей не-
обхідно систематично впроваджувати 
принципи професійної спрямованості ви-
кладання загального курсу математики, як 
при вивченні теоретичного матеріалу, так і 
розв’язуванні системи вправ. В основу 
професійної спрямованості навчання ма-
ють бути покладені принципи професійної 
відповідності та наступності, основними 
засобами  яких є математичне моделюван-
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ня та наявність типових прикладних задач, 
а також принципи фундаментальності, під-
готовки до майбутньої професійної діяль-
ності, вихід на нові математичні ідеї при 
виконанні правил достатньої кількості фо-
рмальних задач, професійної однозначнос-
ті, прикладного змісту. Ефективним спосо-
бом, що сприяє дотриманню цих принци-
пів і правил, є розв’язання задач спеціаль-
ного змісту на завершальному етапі на-
вчання дисциплін математичного змісту. 
Забезпечення ж завершення етапу матема-
тичної підготовки фахівців у галузі техніки 
має використання спеціальних математич-
них курсів, які віддзеркалюють майбутні 
інтереси спеціаліста. Впровадження профе-
сійної спрямованості навчання математики 
є одним із шляхів усунення існуючої супе-
речності між потребами суспільства у ква-
ліфікованих фахівцях і сучасним станом 
математичної підготовки студентів нема-
тематичних спеціальностей. В умовах ком-
петентнісно-орієнтованої парадигми освіти 
професійна спрямованість навчання мате-
матики студентів молодших курсів техніч-
них вузів є компонентом формування у них 
базових професійних компетенцій. 

7. Ефективним засобом реалізації про-
фесійної спрямованості є навчання студен-
тів початкам математичного моделювання 
при вивченні загального курсу математики 
і спеціальних математичних курсів на заве-
ршальному етапі вивчення математики для 
студентів-спеціалістів і магістрантів. 

8. Необхідною умовою забезпечення 
диференціації навчання є діагностика ма-
тематичної підготовки і розвитку студентів 
на початку вивчення курсу вищої матема-
тики і протягом усього навчання («нульо-
ва» контрольна робота для першокурсни-
ків, тестування, різні самостійні і контро-
льні роботи, модульні завдання, колоквіу-
ми). Експериментальне дослідження пока-
зало, що ефективним засобом СРС є розра-
хунково-графічні завдання, індивідуальні 
домашні завдання, лабораторні роботи та 
модульний контроль засвоєних знань та 
набутих умінь і навичок студентів. 

9. Міжпредметність є сучасним прин-
ципом навчання, що впливає на відбір та 

структуру навчального матеріалу цілого 
ряду дисциплін, підсилює системність за-
своєних знань, активізує методи навчання, 
орієнтує на застосування комплексних 
форм організації навчання, забезпечує єд-
ність навчально-виховного процесу. Важ-
ливим шляхом міжпредметних зв’язків при 
вивченні загального курсу математики та 
спеціальних математичних курсів є участь 
викладачів математичних кафедр у науко-
во-дослідницьких роботах спеціальних ка-
федр та залучення до цієї роботи студент-
ської молоді. 

10. Ефективна математична підготовка 
студентів технічних університетів може 
бути забезпечена лише при реалізації дія-
льнісного і системного підходів в організа-
ції навчального процесу. 

11. Математика є особливим методом 
світопізнання, фундаментом при вивченні 
інформатики, фізики, теоретичної механі-
ки, хімії, економіки тощо. Математичні ди-
сципліни  формують особистість студента, 
а саме: впливають на розвиток логічного 
мислення, просторових уявлень і уяви, ал-
горитмічної і інформаційної культури, ува-
ги, пам’яті, позитивних властивостей осо-
бистості, а також емоційно-вольової сфери, 
сприяють розвитку наукового світогляду. 

12. Для виховання та формування різ-
нобічно розвинутої особистості, створення 
умов для інтелектуального, фізичного, мо-
рального і естетичного розвитку та само-
розвитку студентів необхідно так сплану-
вати й організувати навчально-виховний 
процес у вищому навчальному закладі: 

– щоб навчити та привчити студентів 
самостійно працювати з навчальною і нау-
ковою літературою, самостійно добувати 
знання; 

– щоб студенти свідомо і міцно оволо-
дівали системою класичних і математич-
них знань, умінь і навичок, які були б до-
статніми для успішного оволодіння інши-
ми навчальними предметами та необхід-
ними в майбутній професійній діяльності й 
у повсякденному житті; 

– щоб у студентів формувалися навич-
ки у постановці задач професійно спрямо-
ваного й прикладного змісту, уявлення про 
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етапи розв’язування цих задач, про можли-
вості і застосування математичних методів 
у цьому процесі, що сприятиме розумінню 
студентів, що математика – не тільки на-
вчальна дисципліна, а ще й потужний ін-
струмент для розв’язання актуальних інже-
нерних проблем сучасності; 

– щоб студенти навчалися аналізувати 
отриманий розв’язок проблеми; 

– щоб були забезпечені наступність, 
неперервність освіти і самоосвіти, мораль-
не, трудове, економічне, екологічне, патрі-
отичне виховання, формування позитивних 
властивостей особистості й рис характеру, 
професійна і прикладна спрямованість на-
вчання математичних дисциплін, що спри-
ятиме підсиленню мотивації навчання, 
практичній підготовці студентів; 

– щоб були забезпечені умови для роз-
витку творчих здібностей, математичного і 
загального розвитку студентів, для набуття 
ними достатнього рівня математичної ку-
льтури, необхідного для отримання якісної 
професійної освіти, для повноцінної участі 
в повсякденному житті, майбутній 
професійній діяльності, а також для розви-
тку та формування таких якостей фахівця, 
як професіоналізм і компетентність. 

13. Сучасною стратегією математичної 
підготовки студентів вищої школи є дифе-
ренціація та індивідуалізація в умовах осо-
бистісно-орієнтованого навчання, яка по-
винна забезпечуватися підручниками, на-
вчальними посібниками, методичними ре-
комендаціями, комплектами індивідуаль-
них домашніх завдань, завдань для моду-
льного контролю та оцінювання засвоєних 
знань і набутих умінь студентів, а також 
відповідною діяльністю викладача. 

14. Потужними засобами інтенсифіка-
ції навчального процесу, міцного і свідомо-
го засвоєння студентами великого обсягу 
математичного матеріалу, підвищення яко-
сті їх математичної підготовки є впрова-
дження модульно-рейтингової системи на-
вчання й оцінювання успішності студентів, 
застосування ІКТ та керування СРС. Рете-
льно обмірковане впровадження і система-
тичне використання нових засобів навчан-
ня, зокрема ІКТ має забезпечити ефективне 

засвоєння студентами математичного ма-
теріалу, інтенсифікувати та оптимізувати 
навчально-виховний процес, активізувати 
навчально-пізнавальну діяльність студен-
тів, сприяти розвитку їх образного та твор-
чого мислення, оскільки застосування 
комп’ютерної техніки при навчанні мате-
матики дає наочні уявлення багатьом по-
няттям, що вивчаються. Персональний 
комп’ютер використовувати також для ви-
конання функцій контролю засвоєних 
знань, набутих умінь і навичок студентів, 
навчальних тренажерів, моделюючих стен-
дів, інформаційно-довідкових систем, ігро-
вих навчальних середовищ, електронних 
конструкторів, експертних систем тощо. 
Систематичне використання ІКТ як при 
вивченні загального курсу математики, 
спеціальних математичних курсів, так і 
особливо при розв’язанні професійно 
спрямованих, прикладних задач і прове-
денні науково-дослідної роботи є необхід-
ним сучасним засобом фундаменталізації 
математичної підготовки студентів. 

15. Органічне поєднання класичних 
традиційних і нових методів і засобів на-
вчання сприятимуть формуванню практич-
ної соціально-особистісної, комунікатив-
ної, загальнокультурної компетентностей, 
яких студенти набувають протягом всього 
періоду навчання у вищій школі та за до-
помогою засобів неформальної освіти, вна-
слідок впливу середовища та наявність 
яких свідчить про їх готовність до повсяк-
денного життя, до різних видів суспільної 
та професійної діяльності, до набуття майс-
терності й професіоналізму. 

16. Для удосконалення навчального 
процесу мають використовуватися різні 
типи електронних освітніх ресурсів з точки 
зору їх ефективності щодо набуття студен-
тами математичних компетентностей.  

17. З метою виховання інтелектуальної 
еліти країни впливати на духовний світ 
студентів згідно з принципами гуманізації 
та гуманітаризації навчання. 

Фундаменталізація математичної осві-
ти студентів сприятиме їх загальному і ма-
тематичному розвитку, формуванню базо-
вої, математичної, практичної, соціально-
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особистісної, комунікативної, загальноку-
льтурної компетентностей. 
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