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У статті висвітлюється авторський досвід підвищення рівня мотивації студентів 

вищих технічних навчальних закладів до вивчення математичних дисциплін шляхом по-

будови спеціальних комунікативних конструкцій. Демонструються приклади побудови 

таких спеціальних комунікативних конструкцій при вивченні дисциплін «Теорія ймовір-

ностей» і «Дослідження операцій». 

Ключові слова: мотивація, спеціальна комунікативна конструкція, професійно орі-
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Постановка проблеми. Сучасні ін-

женери стоять біля витоків розробки і 

упровадження новітніх технологій, про-

гресивних форм організації виробницт-

ва. Ефективна професійна діяльність 

випускника вищого технічного навча-

льного закладу, його самореалізація 

можливі лише за умов високого рівня 

фахової підготовки. Вона забезпечуєть-

ся, перш за все, високим рівнем підго-

товки з фундаментальних дисциплін, до 

яких належать і математичні дисциплі-

ни. Формуючи систему математичних 

знань, викладачі готують студентів до 

успішного засвоєння спеціальних пред-

метів і, як наслідок, подальшої ефектив-

ної професійної діяльності. 

Від мотивації студентів до засвоєн-

ня нових знань залежить ефективність 

вивчення математичних дисциплін, які 

викладаються на перших курсах, коли 

тільки починається формування системи 

професійних компетентностей. У цей 

час студенти не завжди усвідомлюють 

важливість абстрактних математичних 

методів для проведення реальних інже-

нерних розрахунків, розв’язання про-

блем планування виробництва. З іншого 

боку, якщо студент бачить і усвідомлює 

необхідність вивчення математичного 

апарату для своєї подальшої професій-

ної діяльності, то рівень засвоєння ма-

тематичних дисциплін буде значно ви-

щим.  

Аналіз актуальних досліджень. 
Проблема мотивації навчальної діяль-

ності розглянута у роботах Л.І.Божович, 

Л.С.Виготського, В.К.Вилюнас, І.Б.Василь-

єва, М.Й.Боришевського, Б.І.Додонова, 

Г.С.Костюка, О.М.Леонтьєва, А.К.Марко-

вої, А.Маслоу, Д.Н.Узнадзе, П.М.Якобсона 

та ін. 

Професійну спрямованість вивчення 

математичних дисциплін у вищих на-

вчальних закладах досліджували Н.В.Ван-

жа, Т.В.Крилова, Л.І.Нічуговська, 

В.І.Клочко, В.А.Петрук та ін. 

У сучасній педагогічній науці і 

практиці викладання залишається акту-

альним питання формування позитив-

них мотивів навчання фундаментальних 

дисциплін, зокрема, математичних. 

Метою статті є висвітлення досвіду 

підвищення рівня мотивації студентів 

вищих технічних навчальних закладів 

до вивчення математичних дисциплін 

шляхом побудови спеціальних комуні-

кативних конструкцій. 

Виклад основного матеріалу. 
З’ясуємо сутність поняття «мотивація», 

щоб зрозуміти механізми її формування. 

«Мотивація» розглядається як «сукуп-
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ність причин психологічного характеру, 

що пояснюють поведінку людини, її 

спрямованість та активність» [1, 28]. 

Також мотивацію трактують як супере-

чності, що виникають у житті студента і 

спонукають його до активної діяльності 

задля їх розв’язання [7, 64], або рівень 

готовності учнів до засвоєння знань, ус-

відомлення ними мети навчання, ба-

жання вчитися [8, 45].  

Мотивація навчання математики, на 

нашу думку, може формуватися лише за 

умови усвідомлення студентами значення 

математичних знань для їх подальшої 

професійної діяльності. Цьому сприяє 

використання спеціальних комунікатив-

них конструкцій: «навчальних ситуацій, 

що передбачають спільне виконання сту-

дентами завдань, пов’язаних з майбут-

ньою професією, і неодмінно потребують 

комунікацій. Іншими словами, це створе-

ні викладачем умови соціальної взаємодії 

між студентами, що спрямовані на фор-

мування в них комунікативної компетен-

тності в різноманітних навчальних ситуа-

ціях, пов’язаних з математичними розра-

хунками у квазіпрофесійній діяльнос-

ті [6, 73-74]. В основі будь-якої спеціаль-

ної комунікативної конструкції має бути 

навчально-пізнавальне завдання прикла-

дного характеру в контексті майбутньої 

професійної діяльності студента. Такі за-

вдання надають можливість продемонст-

рувати застосування математичного апа-

рату до розв’язання виробничих завдань, 

а також імітувати на занятті умови про-

фесійного спілкування та обговорення 

професійних проблем, що вимагають від 

студента використання спеціальної тер-

мінології, відстоювання своєї позиції, 

оперування математичними розрахунка-

ми [5, 45]. 

Основною метою створення спеціаль-

них комунікативних конструкцій є фор-

мування комунікативної компетентності 

студентів. Разом із тим, вони відіграють 

важливу роль у посиленні мотивації до 

навчання, оскільки у межах спеціальних 

комунікативних конструкцій студент 

використовує математичний апарат для 

розв’язання професійних завдань, до-

сягнення колективних і власних цілей.  

Продемонструємо побудову спеціа-

льних комунікативних конструкцій для 

студентів вищих технічних навчальних 

закладів автомобільно-дорожнього про-

філю під час навчання деяких матема-

тичних дисциплін. 

На практичному занятті з дисциплі-

ни «Теорія ймовірностей», що передує 

заняттю з теми «Дискретна випадкова 

величина», викладач звертається до 

студентів з такими словами: «Ви плідно 

працювали від початку семестру, тому 

вже маєте деяку теоретичну підготовку 

з теорії ймовірностей. Наступного разу 

Вам надається можливість застосувати 

свої знання для розв’язання реальних 

виробничих проблем в умовах здорової 

конкуренції, спробувати себе у ролі від-

повідальних співробітників підприємст-

ва. Нехай для Вас буде сюрпризом Ваше 

завдання, але зроблю маленьку підказ-

ку: для успішного його виконання необ-

хідно добре усвідомити лекційний ма-

теріал і знайти теоретичні відомості про 

моделі керування запасами. На занятті 

можна використовувати літературу й 

інформацію, отриману у мережі Інтер-

нет щодо зазначених моделей». 

На самому занятті з теми «Дискрет-

на випадкова величина» будується спе-

ціальна комунікативна конструкція, в 

основі якої лежить метод професійної 

гри. Ми обрали такий метод навчання, 

оскільки «ігри дозволяють розвивати й 

закріплювати у студентів навички само-

стійної роботи, уміння професійно мис-

лити, розв’язувати різні завдання, керу-

вати колективом, приймати рішення та 

організовувати їх виконання» [3, 142]. 

Діючі особи гри: 

- планувальні відділи конкуруючих 

станцій технічного обслуговування (СТО) 

(студенти, за власним бажанням, об’єдну-

ються у невеликі групи по 5-6 осіб); 

- інвестиційний комітет (3 студенти 

із високим рівнем навчальних досяг-

нень, обрані викладачем) на чолі з голо-

вою (викладачем). 
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Сценарій комунікативної конструкції. 

Спочатку голова інвестиційного ко-

мітету (викладач) вітає учасників, пред-

ставляє своїх колег. Після цього зверта-

ється до студентів з промовою: «Шановні 

колеги! Наш інвестиційний комітет має 

намір вкласти кошти у розвиток однієї з 

ваших СТО. Ми ретельно вивчали меха-

нізми роботи Ваших підприємств і не 

змогли зробити остаточний вибір СТО, із 

якою підпишемо контракт. Як потенцій-

них інвесторів, нас цікавить раціональна 

витрата коштів. З метою вибору партнера 

ми пропонуємо Вам розв’язати таку зада-

чу протягом 40 хвилин: СТО купує стенд 

розвал-сходження 3D Hunter DSP 600 із 

запасними світлодіодами до нього. Вар-

тість одного світлодіоду дорівнює 

5 ум.од. У випадку виходу стенду з ладу 

через поломку світлодіоду, відсутнього у 

запасі, простій стенду і термінове замов-

лення нового світлодіоду до нього обій-

деться у 100 ум.од. Емпіричні дані щодо 

кількості змінених світлодіодів наведено 

у табл. 1. 

 

Таблиця 1 

Розподіл кількості світлодіодів, що потребують заміни 

Кількість зміне-

них блоків, r 
0 1 2 3 4 5 6 

Статистична  

імовірність, P(r)  
0,9 0,05 0,02 0,01 0,01 0,01 0 

 

Необхідно визначити оптимальну 

кількість запасних світлодіодів, що вар-

то придбати разом зі стендом. 

Цілком погоджуємося з думкою 

В.В.Корнещук і В.М.Шинкаренка, що 

теорія ймовірностей стане цікавою для 

студентів, якщо вони «зрозуміють її 

роль та визначать місце у вирішенні 

специфічних проблем, пов’язаних з 

майбутньою професійною діяльніс-

тю» [2, 54]. Саме тому ми обрали про-

фесійно орієнтоване завдання. 

Далі починається робота у групах. 

Під час виконання завдання студенти 

можуть використовувати конспекти і 

матеріали, що стосуються стохастичних 

моделей керування запасами. Коли від-

повідь знайдена, планувальний відділ 

повідомляє її інвестиційному комітету і 

починає продумувати обґрунтування 

свого рішення. 

У той час, коли працюють планува-

льні відділи, члени інвестиційного комі-

тету розв’язують те ж саме завдання під 

контролем викладача. 

Наступний етап комунікативної 

конструкції передбачає виступ делегатів 

кожного з планувальних відділів із по-

ясненням свого розв’язання. Члени ін-

ших відділів і інвестиційного комітету 

мають право ставити запитання допові-

дачам. Якщо жоден планувальний відділ 

не виконав завдання, правильний 

розв’язок демонструють представники 

інвестиційного комітету, але тоді ніхто 

не отримує вигідний контракт. Якщо ж 

правильна відповідь знайдена, інвести-

ційний комітет переходить до відкрито-

го голосування, у ході якого визнача-

ється переможець. 

Робота у межах запропонованої ко-

мунікативної конструкції має закінчува-

тися обговоренням і підведенням підсум-

ків. Необхідно разом зі студентами 

з’ясувати причини прийняття того чи ін-

шого рішення та їх наслідки. Важливо, 

щоб оцінку роботи своєї групи і загальної 

роботи давали самі студенти, а не лише 

викладач. Можна запропонувати кожно-

му студенту висловити свої враження від 

заняття. Також доцільно запропонувати 

студентам усно відповісти на такі запи-

тання: чи сподобалася Вам гра? Яка її ме-

та? Чи здалася Вам гра складною? Що 

нового Ви дізналися під час гри? Як Ви 

вважаєте, чи доведеться Вам використо-

вувати стохастичні методи у професійній 

діяльності? Чи допомогла Вам гра краще 

закріпити знання про дискретну випадко-

ву величину? 
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Варто відзначити, що спеціальні 

комунікативні конструкції можна вико-

ристовувати і для організації позаауди-

торної роботи студентів. Продемонст-

руємо приклад побудови такої спеціа-

льної комунікативної конструкції для 

студентів технічних вишів автомобіль-

но-дорожнього профілю. В якості твор-

чого завдання до вивчення дисципліни 

«Дослідження операцій» студентам мо-

жна запропонувати брати участь у на-

вчальному проекті «Дослідження опе-

рацій допомагає у підготовці до чемпіо-

нату Євро-2012». Участь у проекті для 

студентів є необов’язковою. 

Основою цієї спеціальної комуніка-

тивної конструкції є метод проектів, що 

використовується для вирішення склад-

них інженерних проектно-конструктор-

ських завдань за даною спеціальністю. 

Для роботи у межах проекту студе-

нти, за бажанням, об’єднуються у робо-

чі групи по дві особи. Кожна пара отри-

мує довгострокове завдання (приблизно 

на один місяць) з дисципліни «Дослі-

дження операцій», пов’язане із підгото-

вкою до чемпіонату Євро-2012. Студен-

там необхідно самостійно обрати метод 

розв’язання певної проблеми і якнайці-

кавіше представити свої результати на 

підсумковому занятті.  

Наведемо задачі, що пропонуються 

групам у межах проекту. 

Задача 1. План підготовки до чемпі-

онату Євро-2012 передбачає спору-

дження нового терміналу аеропорту 

«Донецьк». Інфраструктура нового тер-

міналу включає такі компоненти: сам 

термінал, триповерховий паркінг на 600 

місць, дві естакади, привокзальну пло-

щу зі стоянкою, авіадиспетчерську ве-

жу. Необхідно спланувати мережу доріг 

із твердим покриттям, що з’єднають 

об’єкти інфраструктури між собою. 

Задача 2. «У межах підготовки до 

чемпіонату Євро-2012 проводиться мо-

дернізація (розширення) мережі доріг 

міста Донецька. Зокрема, було прийнято 

рішення збільшити пропускну здатність 

доріг з південного напрямку до стадіону 

«Донбас Арена», оскільки на шляху від 

перехрестя бульвару Шевченка з вули-

цею Челюскінців до перехрестя проспе-

кту Миру з вулицею Челюскінців часто 

виникають затори. Кожна ділянка доріг, 

які планується реконструювати, має 

свою пропускну здатність (кількість ав-

томобілів, що можуть проїхати в оди-

ницю часу). Дороги можуть бути як з 

двостороннім, так і з одностороннім ру-

хом. На ділянках доріг з одностороннім 

рухом передбачається додатна пропуск-

на здатність в одному напрямку і нульо-

ва в іншому. Необхідно визначити мак-

симальну пропускну здатність (макси-

мальний потік) вулиць, які планується 

реконструювати» [4, 211]. До завдання 

додається карта (рис. 1), на якій зобра-

жені напрямки руху транспорту на діля-

нках доріг, які планується реконструю-

вати, а також пропускна здатність кож-

ного напрямку. 

 
Рис. 1. Карта району реконструкції  

доріг, м. Донецьк 

Задача 3. У межах підготовки до чем-

піонату Євро-2012 організовується авто-

бусний екскурсійний маршрут по Донець-

ку. Екскурсія має починатися біля готелю 

«Донбас Палас». Основні пункти маршру-

ту: дельфінарій «Немо», Донецький парк 

кованих фігур, планетарій, ботанічний сад, 

стадіон «Донбас Арена». Необхідно так 

спланувати екскурсійний маршрут, щоб 

довжина шляху, який проходить автобус, 

була мінімальною. 

У якості координатора проекту ви-

ступає викладач. Щотижня він прово-
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дить консультації (наради), на яких сту-

денти звітують про хід виконання за-

вдання. Останню нараду доцільно прис-

вятити підготовці до виступу на підсум-

ковому занятті. Координатор (викладач) 

аналізує спосіб і форму представлення 

результатів дослідження, дає поради. 

Наприклад, він може запропонувати до-

дати фотографії з будівництва аеропор-

ту до електронної презентації. 

Висновки. Досвід використання 

спеціальних комунікативних конструк-

цій дозволяє стверджувати, що підви-

щується рівень мотивації студентів до 

вивчення математичних дисциплін, 

оскільки розв’язання професійно орієн-

тованих задач у сукупності зі співпра-

цею задля досягнення спільних цілей 

дозволяє не лише продемонструвати за-

стосування математичного апарату в 

інженерній практиці, але й сприяє усві-

домленню студентом себе як повнопра-

вного успішного суб’єкта не тільки на-

вчальної, але і професійної діяльності. 
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Резюме. Непомнящая Т.В. ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ МОТИВАЦИИ 

БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ К ИЗУЧЕНИЮ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН. 
В статье освещается авторский опыт повышения уровня мотивации студентов выс-

ших технических учебных заведений к изучению математических дисциплин путем по-

строения специальных коммуникативных конструкций. Демонстрируются примеры 

построения таких специальных коммуникативных конструкций при изучении дисцип-

лин «Теория вероятностей» и «Исследование операций». 

Ключевые слова: мотивация, специальная коммуникативная конструкция, профес-

сионально ориентированная задача. 

Abstract. Nepomniaschaya T. INCREASE OF MOTIVATION LEVEL OF FUTURE 

ENGINEERS TO STUDY THE MATHEMATICAL DISCIPLINES. The author's expe-

rience in increasing the motivation level among students of higher technical educational institutions to 

study the mathematical disciplines by creating special communicative constructions is given in the 

article. The examples of developing such special communicative constructions when studying discip-

lines «Probability theory» and «Research of operations» are shown. 
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