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У статті розглянуто різні підходи до визначення цілей навчання математичних ди-

сциплін у технічному університеті. Детально описано побудову універсального тема-
тичного компонента предметної моделі студента з математичних дисциплін. 
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Постановка проблеми. Метою сучас-
ної вищої інженерної освіти є підготовка 
таких фахівців, які б не лише досконало 
знали і правильно експлуатували доручену 
їм техніку, але й чітко розуміли принципи її 
застосування в різних умовах, мали здат-
ність до постійної самоосвіти, самовдоско-
налення. Передусім це завдання має 
розв’язуватись у процесі навчання вищої 
математики. 

При визначенні теоретичних і методич-
них аспектів навчання вищої математики 
студентів інженерних спеціальностей тех-
нічних вищих навчальних закладів важливе 
значення мали науково-методичні дослі-
дження таких вчених, як З.В.Бондаренко, 
К.В.Власенко, І.М.Главатських, С.А.Кири-
лащук, В.І.Клочко, Т.В.Крилова, Т.С.Мак-
симова, Г.О.Михалін, В.А.Петрук, М.В.Пра-
цьовитий, С.О.Семеріков, П.О.Стеблянко, 
І.М.Реутова та інших. 

Вони одностайні в тому,  що вирішення 
проблеми підвищення якості математичної 
підготовки студентів ВТНЗ потребує гли-
бокого засвоєння студентами основ мате-
матичної науки, вміння бачити й викорис-
товувати внутрішньо предметні й міжпре-
дметні зв'язки, прикладну спрямованість 
курсу вищої математики, формування у 
студентів уміннями застосовувати матема-
тику для розв'язування практичних задач.  

Вирішення проблеми вдосконалення 
математичної підготовки студентів інженер-

них напрямків підготовки на сучасному 
етапі розвитку суспільства можливе на за-
садах діяльнісного підходу до навчання, 
розвитком якого займалися такі вчені, як 
Г.О.Атанов [1], Б.Ц.Бадмаєв, П.Я.Гальпе-
рін, З.О.Решетова, Н.Ф.Тализіна. 

При проектуванні методичної системи 
навчання математики на засадах діяльніс-
ного підходу первинною є діяльність, що 
задана характером майбутньої спеціальнос-
ті, і дії, що складають цю діяльність. Вра-
ховуючи, що кінцевою метою навчання 
математики у ВТНЗ є засвоєння способів 
дій, що забезпечують здійснення майбут-
ньої професійної діяльності, необхідним є 
визначення цілей і змісту навчання матема-
тичних дисциплін для кожного конкретно-
го напряму підготовки.  

Вирішується це завдання у рамках мо-
делювання студента шляхом створення 
п’ятикомпонентної предметної моделі сту-
дента технічного університету з математи-
ки, що складається з тематичного, семан-
тичного [5], функціонального, процедурно-
го і операційного компонента [4]. Цілі на-
вчання визначає операційний компонент 
предметної моделі студента [3]. Зміст на-
вчання відображується тематичним компо-
нентом предметної моделі студента, розро-
бка якого є важливим питанням для пода-
льшого проектування і організації навчання 
на засадах діяльнісного підходу.  

Аналіз актуальних досліджень. Існу-
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юча практика визначення цілей і змісту на-
вчання полягає в тому, що ці цілі визнача-
ються локально, у рамках одного навчаль-
ного предмета, і за допомогою їх здійсню-
ється локальне визначення змісту цього 
предмета [2]. Більшість процедур встанов-
лення змісту виконується однією людиною, 
викладачем з цього предмета, який є фахів-
цем, як правило, в однієї предметної галузі. 
На початкових етапах навчання студенти 
націлюються на зміст з окремих навчаль-
них предметів, а питання, пов’язані з сис-
темним формуванням фахівця в цілому, 
йдуть на другий план.  

Описане вище не дозволяє забезпечити 
кероване досягнення кінцевих цілей на-
вчання як щодо спеціальності в цілому, так 
і на окремих його етапах. Наприклад, одні-
єю з особливостей при викладанні матема-
тичних дисциплін є бажання викладачів 
дати їх у всій повноті, у максимальному 
обсязі. При цьому, наприклад, викладачі 
математики у технічному ВНЗ дуже часто 
ставлять перед собою завдання формуван-
ня у студентів математичного мислення. 
Але у інженера має бути сформовано саме 
інженерний тип мислення. А навчати ма-
тематики необхідно саме для того, щоб 
сприяти розвитку інженерного, а не мате-
матичного, мислення.  

Широку популярність одержала спроба 
класифікувати навчальні цілі, розпочата 
Б.Блумом [11]. Згідно із цією класифікаці-
єю, автор виділяє дві групи цілей: когніти-
вну й афективну. Когнітивна, у свою чергу, 
підрозділяється на дві підгрупи. Одна з них 
пов’язана із засвоєнням знань і включає 
наступні категорії: а) знання конкретного 
матеріалу; б) знання галузей застосування, 
тенденцій розвитку, класифікацій і катего-
рій, критеріїв придатності для використан-
ня, а також методів роботи; в) знання зага-
льних і абстрактних понять (принципи уза-
гальнення й структури). Друга підгрупа 
цілей включає категорії: а) розуміння (пе-
реклад або розшифрування, інтерпретація й 
екстраполяція); б) застосування (вміння 
використовувати абстрактні знання для 
розв’язку практичних задач); в) аналіз 
(елементів, відносин і організаційних 

принципів); г) синтез (самостійне вислов-
лення, складання плану, установлення 
зв’язків); д) оцінка, або вміння співвідноси-
ти із критеріями (як власними, так і зада-
ними). Перераховані вище категорії утво-
рюють ієрархічну структуру, тобто задають 
такий розподіл цілей навчання, за яким 
спочатку освоюються більш прості, а потім 
більш складні знання й навички й відбува-
ється перехід від конкретних до абстракт-
них понять. 

Слід зазначити, за Б.Блумом, цілями 
навчання є знання, а це відповідає паради-
гмі знанньового навчання. З погляду діяль-
нісного підходу цілями навчання матема-
тичних дисциплін є математичні предметні 
дії, які мають освоїти студенти. Знання  є 
основними засобами, що зумовлюють ви-
конання діяльності і дій. Тому проектуван-
ня діяльності передбачає і встановлення 
необхідних для її здійснення знань. При 
цьому бажано мати уявлення про те, які 
знання забезпечують реалізацію орієнтува-
льної (загального орієнтування і орієнту-
вання на виконання), виконавчої і контро-
льно-коректувальної частин навчальної ді-
яльності.  

Усунення вказаних вище недоліків мо-
же бути здійснене шляхом побудови сис-
теми цілей навчання для кожного напряму 
підготовки [1, 2].  

Цілі навчання для математичних дис-
циплін у ВТНЗ задаються характером май-
бутньої професійної діяльності, тобто ціля-
ми більш високого порядку. Необхідність 
досягнення цих цілей визначає зовнішній 
компонент змісту навчального курсу, який 
складають уміння, що мають бути засвоєні. 
Цей зміст засвоюється за допомогою пев-
них засобів, які самі повинні бути заздале-
гідь засвоєні. Отже, спочатку вони відігра-
ють роль цілей. Це задає внутрішній ком-
понент змісту цього курсу. Для визначення 
її необхідно виділити проміжні цілі і пред-
ставити динаміку переходу цих цілей у за-
соби, тобто виконати динамічне структуру-
вання навчальної діяльності з засвоєння 
необхідного змісту.  

Механізмом визначення внутрішнього 
компоненту змісту, тобто динамічного 
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структурування, є побудова дерева цілей 
для кожної зовнішньої цілі. Зовнішня ціль 
відіграє роль головної цілі, і спочатку ви-
значаються вміння, що безпосередньо за-

безпечують формування цієї цілі-вміння, а 
також знання, якими треба при цьому опе-
рувати (див. рис.1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Динаміка формування вміння 

 
Так визначаються підцілі першого по-

рядку. Потім така ж робота проводиться 
для кожної підцілі і т.ін. Дерево цілей-
умінь показано на рис. 2.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Дерево цілей-умінь 
 
Побудовані таким чином курси матема-

тичних дисциплін у технічному ВНЗ для 
різних спеціальностей відрізнятимуться, 
оскільки вони будуть проектуватися не за-
ради самого цього курсу, не заради його 
повноти і логічної послідовності як певної 
науки, як це відбувається зараз, а, в першу 
чергу, заради майбутньої професійної дія-
льності, яка, зрозуміло, різна для різних 
спеціальностей. 

Діапазон навчальних цілей вельми ши-
рокий – від формування вмінь здійснювати 
професійну діяльність загалом до засвоєння 

конкретних тем або питань навчальної про-
грами. Ю.Й.Машбиць перші назвав відда-
леними, другі – найближчими навчальними 
цілями [7]. Зрозуміло, що досягнення від-
далених цілей – процес тривалий і склад-
ний. Успіх його багато в чому визначається 
тим, наскільки правильно сформульовані 
найближчі цілі, наскільки ефективно орга-
нізований процес їх досягнення. І тут треба 
розуміти, що найближчі цілі підлеглі відда-
леним, вони вторинні за відношенням до 
віддалених цілей, їх не можна сформулю-
вати, не маючи цілей віддалених. Найближ-
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чі цілі відіграють роль підцілей для цілей 
віддалених.  

У нинішніх умовах загальні цілі зада-
ються законами про освіту, про вищу осві-
ту, документами Кабінету Міністрів, мініс-
терства освіти і науки, молоді та спорту 
України. Вони єдині для всіх напрямів під-
готовки фахівців. Конкретні цілі необхідно 
розглядати в рамках окремих спеціальнос-
тей. По суті справи, ці цілі задаються стан-
дартами навчання, розробка яких є однією з 
головних та першочергових завдань для 
вищої освіти. Як відомо, центральним по-
няттям тут є модель спеціаліста, а основ-
ним нормативним документом, який скла-
дається щодо професійних напрямів, – 
«Освітньо-професійна програма» (ОПП). У 
ній задаються сфери і об’єкти, на які спря-
мована діяльність спеціаліста, вимоги до їх 
знань і умінь, визначається перелік дисци-
плін, що підлягають вивченню. 

Так, в освітньо-професійній програмі 
підготовки бакалавра напряму підготовки 
030601 «Менеджмент» визначено такі цілі 
навчання дисципліни «Вища та прикладна 
математика»: «формування у студентів ба-
зових математичних умінь для вирішення 
завдань у професійній діяльності, вмінь 
аналітичного мислення, математичного 
формулювання економічних задач, що ви-
никають у процесі управління» [8]. 

Для досягнення конкретних цілей на-
вчання для кожної спеціальності повинні 
бути визначені ті вміння, які необхідні для 
їх здійснення. Так для бакалавра напряму 
підготовки 030601 «Менеджмент» визна-
чено такі вміння:  

– виконання дій з векторами, матриця-
ми, обчислення визначників; 

– розв‘язування систем лінійних рів-
нянь; 

– дослідження форм і властивостей 
прямих та площин, кривих та поверхонь 
другого порядку; 

– знаходження границь ступенево-по-
казникових функцій; 

– дослідження функцій за допомогою 
диференціального числення; 

– здійснення інтегральних числень; 
– дослідження числових та ступеневих 

рядів; 
– розв‘язування диференційних рів-

нянь першого та вищих порядків. 
Таким чином, визначені конкретні цілі 

навчання вищої математики напряму під-

готовки 030601 «Менеджмент», що дає 
змогу визначити зміст навчання математи-
чних дисциплін. 

Метою статті є визначення змісту ма-
тематичних дисциплін і побудова універса-
льного тематичного компонента предмет-
ної моделі студента з математичних дисци-
плін у технічному університеті у навчанні 
на засадах діяльнісного підходу. 

Виклад основного матеріалу. Темати-
чний компонент предметної моделі студен-
та будується саме за тематичним принци-
пом, у ньому перераховуються розділи і 
теми, які підлягають вивченню. При цьому 
можлива деталізація різної міри, але все-
таки завжди це не самі предметні знання, 
не їх зміст, а їх назви. Це певні властивості, 
певні характеристики предметних знань, 
знання про предметні знання. Знання, що 
складають тематичний компонент будемо 
називати його елементами. 

Для визначення тематичного компоне-
нта предметної моделі студента технічних 
напрямів підготовки з математики необхід-
но проаналізувати анотації математичних 
дисциплін в ОПП підготовки бакалаврів 
всіх напрямів підготовки, що визначають 
стандарти вищої освіти з цих напрямів. 
Нами проаналізовано освітньо-професійні 
програми підготовки бакалаврів для галу-
зей знань, що наведені у табл. 1, відповідно 
до постанови [10]. 

Для студентів технічних напрямів під-
готовки згідно з ОПП викладаються дис-
ципліни, перелік яких наведено у табл. 2. 

Нами було складено універсальний те-
матичний компонент предметної моделі 
студента технічного університету за розді-
лами курсів математичних дисциплін, що 
наведено у табл. 4. Там же вказано, до якої 
навчальної дисципліни включено кожний 
розділ. 

Елементами тематичного компонента є 
розділи, теми кожного розділу і підтеми 
кожної теми. Методика розробки тематич-
ного компонента предметної моделі студе-
нта полягає у детальному описі розділів, 
тем і підтем з приведенням для кожної те-
ми галузей знань, для яких цю тему вклю-
чено до змісту навчання. При розробці те-
матичного компонента нами було врахова-
но навчальні програми [9].  
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Таблиця 1 
Галузі знань, з яких ведеться підготовка бакалаврів технічних напрямів підготовки 

 
№ Код Найменування галузі знань 

Шифр напряму, 
що входить до 
галузі знань 

1.  

0305 Економіка і підприємництво  

6.030501; 6.030502; 
6.030503; 6.030504; 
6.030505; 6.030507; 
6.030508; 6.030509 

2.  0306 Менеджмент 6.030601 
3.  0401 Природничі науки 6.040103; 6.040106 
4.  0403 Системні науки та кібернетика 6.040303 
5.  

0501 Інформатика і комп’ютерна техніка 
6.050101; 6.050102; 
6.050103 

6.  0502 Автоматика і управління 6.050502 
7.  0503 Розробка корисних копалин 6.050301; 6.050303 
8.  0504 Металургія та матеріалознавство 6.050401; 6.050403 
9.  0505 Машинобудування та матеріалообробка 6.050502; 6.050503 
10.  

0506 
Енергетика та енергетичне машинобудуван-
ня 

6.050601 

11.  0507 Електротехніка та електромеханіка 6.050701; 6.050702 
12.  0508 Електроніка 6.050802 
13.  

0509 
Радіотехніка, радіоелектронні апарати та 
зв'язок 

6.050901; 6.050903 

14.  
0510 

Метрологія, вимірювальна техніка та інфор-
маційно-вимірювальні технології 

6.051002; 6.051003 

15.  0513 Хімічна технологія та інженерія 6.051301 
16.  0801 Геодезія та землеустрій 6.080101 
17.  1701 Інформаційна безпека 6.170102 
 

Таблиця 2 
Математичні дисципліни, з яких ведеться навчання студентів технічних напрямів підготовки 
№ 

Назва 
дисципліни 

 
Шифр 

дисципліни 

Коди галузей знань, 
для яких передбачено на-

вчання 
дисципліни 

1. 
Вища математика 

 
ВМ 

0401; 0503;0504; 0505; 
0506; 0507; 0508; 0509; 
0510; 0513; 0801; 1701 

2. Вища та прикладна математика ВПМ 0306 

3. Лінійна алгебра 
та аналітична геометрія 

ЛААГ 
0403; 0501; 0502 

4. Математичний аналіз 
 

МА 
0403; 0501; 0502 
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5. Диференційні рівняння ДР 0403; 0501; 0502 

6. Математики для економістів: 
вища математика 

МЕ:ВМ 
0305 

7. Математики для економістів: 
теорія ймовірностей і математична стати-
стика 

МЕ:ТЙМС 
0305 

 
Таблиця 3 

Розподіл розділів з математичних дисциплін 
№ Розділ Дисципліна 

1. Повторення базового курсу елементарної ма-
тематики 

ВМ, ЛААГ, ВПМ, МЕ:ВМ, МА 

2. Лінійна алгебра ВМ, ЛААГ, ВПМ, МЕ:ВМ 

3. Векторна алгебра ВМ, ЛААГ, ВПМ, МЕ:ВМ 

4. Аналітична геометрія ВМ, ЛААГ, ВПМ, МЕ:ВМ 

5. Диференціальне числення функції однієї змін-
ної 

ВМ, МА, МЕ:ВМ 

6. Диференціальне числення функції багатьох 
змінних 

ВМ, МА, МЕ:ВМ. ВПМ 

7. Інтегральне числення функції однієї змінної ВМ, МА, МЕ:ВМ,  ВПМ 

8. Диференціальні рівняння ВМ, МЕ:ВМ,  ВПМ, ДР 

9. Ряди ВМ, МЕ:ВМ, ВПМ  

10. Кратні та криволінійні інтеграли ВМ, МА 

11. Векторне поле ВМ, МА 

12. Рівняння в частинних похідних ВМ, ДР 

13. Функції комплексної змінної ВМ, МА 

14. Операційне числення (на базі оператора Лап-
ласса) 

ВМ, МА 

15. Теорія ймовірностей ВМ. МЕ:ТЙМС 

16. Математична статистика ВМ, МЕ:ТЙМС 

17. Тензорне числення ВМ, МА 

18. Елементи рівнянь математичної фізики ВМ, ДР 

19. Математичне програмування. ВПМ 

20. Дослідження операцій ВПМ 
 
Назви розділів мають подвійну нумера-

цію: ТК.ХХ, де ТК – шифр тематичного 
компонента, ХХ – номер розділу. Кожен 
розділ містить теми, які мають потрійну 
нумерацію: ТК.ХХ.YY, де YY – номер те-
ми в розділі. Кожна тема розбивається, у 
свою чергу, на підтеми, які мають таку ну-
мерацію: ТК.ХХ.YY.ZZ, де ZZ – номер 
підтеми в розділі.  

Так, для розділу «Лінійна алгебра» те-
матичний компонент предметної моделі 
має вигляд: 

ТК.2. Лінійна алгебра.  
ТК.2.1. Алгебра матриць. 
ТК.2.1.1. Види матриць. 
ТК.2.1.2. Операції з матрицями. 
ТК.2.1.3. Властивості операцій з матри-

цями. 
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ТК.2.1.4. Визначники. 
ТК.2.1.5. Властивості визначників. 
ТК.2.1.6. Ранг матриці. 
ТК.2.1.7. Обернена матриця.  
ТК.2.2. Системи лінійних алгебраїчних 

рівнянь (СЛАР).  
ТК.2.2.1. Основні визначення. 
ТК.2.2.2. Матричний метод розв’язання 

СЛАР. 
ТК.2.2.3. Розв’язання СЛАР методом 

Крамера. 
ТК.2.2.4. Метод Гауса розв’язання СЛАР. 

ТК.2.2.5. Метод Жордана-Гауса розв’я-
зання СЛАР. 

ТК.2.2.6. Дослідження СЛАР на суміс-
ність. 

ТК.2.2.7. Однорідні СЛАР. 
Таблиця відповідності елементів тема-

тичного компонента з розділу «Лінійна ал-
гебра» і галузей знань, для яких цей еле-
мент включено до змісту навчання, наведе-
на в таблиці 4. 

 

 
Таблиця 4 

Таблиця відповідності елементів тематичного компонента  
предметної моделі студента з розділу «лінійна алгебра» 
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Тематичний компонент предметної мо-
делі студента технічних напрямів підготов-
ки разом із таблицею відповідності його 
елементів галузям знань наведено у навча-
льній програмі [6].  

Висновки. Таким чином, розроблено 
універсальний тематичний компонент пре-
дметної моделі студента, який дає змогу 
визначити для кожного напряму підготовки 
тематичну частину змісту навчання кожної 
математичної дисципліни в системі інже-
нерної освіти.  
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Резюме. Евсеева Е.Г. ПОСТРОЕНИЕ УНИВЕРСАЛЬНОГО ТЕМАТИЧЕСКОГО КОМ-
ПОНЕНТА ПРЕДМЕТНОЙ МОДЕЛИ СТУДЕНТА ПО МАТЕМАТИЧЕСКИМ ДИСЦИП-
ЛИНАМ В ТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ. В работе рассмотрены разные подходы к опре-
делению целей обучения математическим дисциплинам  в техническом университете. Подробно 
описано построение универсального тематического компонента предметной модели студента по 
математическим  дисциплинам. 
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