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Постановка проблеми. Основна мета 

вищої інженерної освіти полягає в підгото-
вці кваліфікованого компетентного інже-
нера, який вільно володіє професією та орі-
єнтується в суміжних галузях діяльності, 
засвідчує готовність до постійного профе-
сійного зростання, соціальної й професій-
ної мобільності. Одним зі шляхів 
розв’язання окресленої проблеми є онов-
лення системи підготовки фахівців із ви-
щою освітою, орієнтація на діяльнісний 
підхід і пошук ефективних способів його 
впровадження. 

Кожна дисципліна в системі вищої ін-
женерної освіти спроможна зробити внесок 
у підвищення її якості. Важливу роль у 
цьому відіграє математика як універсаль-
ний інструмент професійної діяльності ін-
женера. Якісний математичний складник 
вищої інженерної освіти – необхідна умова 
формування професійної компетентності 
випускника ВТНЗ, який повинен володіти 
математичними методами: моделювання, 
оптимізації, прогнозування тощо. З огляду 
на це, навчання математики студентів тех-
нічних напрямів підготовки має вийти на 
новий якісний рівень.  

Водночас для сучасної інженерної 
освіти характерна низка негативних тенде-
нцій. Скорочення кількості годин, передба-

чених для вивчення математичних дисцип-
лін, суперечить посиленим вимогам до 
якості фундаментальної підготовки випус-
кника ВТНЗ. Домінування традиційних 
методів і форм організації навчання мате-
матики ускладнює діяльність викладачів з 
удосконалення змістового компонента ма-
тематичних дисциплін, із наповнення його 
елементами, що мають професійно значу-
щий характер.  

Досвід нашої роботи в Донецькому на-
ціональному технічному університеті до-
водить, що сучасні студенти технічних на-
прямів підготовки не володіють базовими 
вміннями, необхідними для розв’язання 
професійно орієнтованих задач. Тому про-
відним завданням удосконалення навчання 
математики є розроблення такої технології 
навчання, що вможливлювала б формуван-
ня базових математичних компетентнос-
тей, значущих як для математичної, так і 
для спеціальної підготовки фахівця.  

Аналіз актуальних досліджень та 
публікацій. Питання розвитку математич-
ного складника вищої інженерної освіти 
проаналізовано в роботах Н.А.Вірченко, 
К.В.Власенко, Г.Я.Дутка, В.І.Клочко, В.В.Кор-
нещук, Т.В.Крилова, Т.С.Максимова, Л.І.Нічу-
говська, В.А.Петрук, М.В.Працьовитий, 
І.М.Реутова, С.О.Семеріков, О.І.Скафа та 
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ін. У дослідженнях цих учених увага зосе-
реджена на фундаменталізації, диференціа-
ції, інтенсифікації, комп’ютеризації та 
професійній спрямованості навчання мате-
матики у ВНЗ, на розробленні методичних 
систем і технологій формування прийомів 
професійно орієнтованої діяльності майбу-
тніх фахівців.  

Традиційна система освіти зосереджує 
основні зусилля на набутті знань, умінь і 
навичок, що догматизує знання і спричи-
нює вияв знаннєвого підходу в освіті. Дія-
льнісний і компетентнісний підходи змі-
щують акценти з процесу накопичення но-
рмативних знань, умінь і навичок у площи-
ну формування й розвитку в студентів зда-
тності практично діяти та творчо застосо-
вувати набуті знання й досвід у професій-
ній сфері. При цьому у фахівця формується 
висока готовність до успішної професійної 
діяльності. За такої концептуальної схеми 
викладачі й студенти апріорі скеровані на 
особистісно орієнтовану та діяльнісну мо-
дель навчання. 

Основні положення діяльнісного під-
ходу схарактеризовано в роботах таких 
психологів, як Б.Ц.Бадмаєв, Л.С.Виготсь-
кий, П.Я.Гальперін, Г.С.Костюк, О.М.Леон-
тьєв, С.Д.Максименко, Ю.І.Машбиць, З.О.Ре-
шетова, С.Л.Рубінштейн, Н.Ф.Тализіна, 
Ю.Л.Трофімов та ін.  

Діяльнісний підхід є теоретичною ос-
новою розвивального навчання математики 
(С.П.Семенець, З.І.Слєпкань), евристично-
го навчання (О.І.Скафа). На ідеях діяльніс-
ного підходу базований семіотичний підхід 
до математичної освіти (Н.А.Тарасенкова), 
концепція інтенсифікації навчання матема-
тики студентів ВТНЗ (К.В.Власенко), мобіль-
ні математичні середовища (С.О.Семері-
ков).  

До проблеми розвитку ідей діяльнісно-
го підходу в методиці навчання математи-
ки зверталися О. Б. Єпішева, Т. О. Іванова, 
В. І. Крупич, О. А. Малигіна, М. О. Родіо-
нов, Г. І. Саранцев, А. А. Столяр та ін. Про-
те більшість досліджень виконано на мате-
ріалі відомостей про середню школу.  

Діяльнісний підхід слугує методологі-
чним підґрунтям численної кількості студій 
у галузі методики навчання математики в 

основній та вищій школі. Попри це теоре-
тичні основи навчання математики у ВТНЗ 
на засадах діяльнісного підходу практично 
не розроблені.  

Одним із напрямів упровадження дія-
льнісного підходу в практику навчання є 
використання знань як засобів навчання, 
що потребує застосування методів струк-
турування знань. Проблеми структуруван-
ня предметних знань у навчанні обґрунто-
вано в працях Г. О. Атанова, Дж. Брауна, 
Дж. Брунера, П. Л. Брусіловського, Е. Вен-
гера, Т. О. Гаврилової, Е. Діленбурга, 
О. М. Довгяло, М. Г. Коляди, М. Л. Міл-
лера, В. О. Петрушина, О. М. Печкурової, 
І. М. Пустиннікової, Дж. Селфа, Д. Слиме-
на, К. Стауфера, Г. О. Шикаревої, 
Є. О. Ющенка та ін.  

Серед методів структурування знань, 
що використовують у навчанні, розрізня-
ють метод  моделювання студента, який 
полягає у створенні предметної моделі сту-
дента. Така модель являє собою норматив-
ну модель фахівця з окремого навчального 
предмета та містить опис предметних ком-
петентностей і зв’язків між ними. Із-поміж 
видів предметної моделі студента, що за-
стосовують для проектування й організації 
навчання, вирізняють п’ятикомпонентну 
модель, яка складається з тематичного, се-
мантичного, функціонального, процедур-
ного та операційного компонентів. Однак у 
навчанні математики студентів ВТНЗ таку 
модель раніше не використовували, хоч 
вона вможливлює формування основи для 
проектування й організації навчання. 

Формулювання цілей статті. Метою 
статті є розгляд основних концептуальних 
положення, на яких базоване навчання ма-
тематики студентів вищих технічних на-
вчальних закладів на засадах діяльнісного 
підходу з використанням предметної мо-
делі студента. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Теоретичне опрацювання пробле-
ми проектування й організації навчання 
математики на засадах діяльнісного підхо-
ду у вищій технічній школі, психолого-
педагогічних передумов такого навчання, 
сучасних технологій навчання математики 
у вищій школі та методів структурування 
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знань дало підстави для формулювання 
проблеми дослідження: розроблення нау-
ково-методичних засад упровадження дія-
льнісного підходу в навчання математики 
студентів ВТНЗ.  

Концепція дослідження ґрунтована на 
фундаментальному положенні теорії діяль-
ності про те, що розвиток студента, а отже, 
і результати його навчання, залежать від 
діяльності, яку він виконує в навчанні, або 
від навчальної діяльності. При цьому дія-
льність викладача в навчанні полягає в 
проектуванні навчальної діяльності студен-
тів, її організації та керуванні нею. Проек-
тування й організація навчання математики 
на засадах діяльнісного підходу студентів 
ВТНЗ має відбуватися на основі низки 
концептуальних положень [9]. 

1. Пріоритетним напрямом модерні-
зації системи інженерної освіти, зокрема 
фундаментальної підготовки студентів 
ВТНЗ, є впровадження діяльнісного підхо-
ду в навчання математики. Навчання мате-
матики ВТНЗ на засадах діяльнісного під-
ходу має відбуватися відповідно до устале-
них дидактичних принципів навчання у 
ВТНЗ:  науковості, систематичності й пос-
лідовності, свідомості навчання, активності 
та самостійності, наочності, ґрунтовності, 
зв’язку навчання з практичною діяльністю, 
єдності освітніх, розвивальних і виховних 
функцій навчання тощо. Ці принципи ма-
ють бути доповнені принципами первин-
ності діяльності; діяльнісного цілепокла-
дання; діяльнісного визначення змісту на-
вчання, діяльнісного засвоєння змісту на-
вчання, професійної спрямованості на-
вчання математики. 

Наприклад, принцип професійної спря-
мованості навчання вимагає, щоб у процесі 
навчання математики студенти здійснюва-
ли навчальну діяльність, яка забезпечує 
майбутню професійну діяльність шляхом 
розв’язування професійно спрямованих 
задач. Для реалізації цього принципу необ-
хідно, щоб у всі види навчальної діяльності 
студентів були включені завдання, що реа-
лізують способи дій майбутньої професій-
ної діяльності. Це можуть бути задачі про-
фесійної спрямованості, які розв’язуються 
на лекціях, практичних заняттях, в індиві-
дуальних домашніх завданнях, рефератив-

ній і науково-дослідній роботі.  
Наведемо приклад реалізації принципу 

професійної спрямованості навчання мате-
матики на засадах діяльнісного підходу 
студентів напряму підготовки 6.050401 
«Металургія».  

Задача 1.6. Значна частина технологі-
чних процесів у кольоровій металургії є хі-
мічними реакціями. Однією з задач моде-
лювання таких процесів є моделювання кі-
нетики хімічних реакцій. Необхідно вста-
новити математичну модель протікання 
хімічної реакції. 

Розв’язання. Нехай відбувається хімі-
чна реакція розкладу речовини А, в резуль-
таті якої утворюється речовина В. Експе-
риментально встановлено, що швидкість 
реакції дорівнює ra = –kCA, або 

 A
A kC

dt

dC
                     (1.1) 

де CA – концентрація речовини А; k – конс-
танта швидкості реакції. 

Визначимо початкові умови для 
розв’язування диференційного рівняння 
кінетики (1.1). Будемо вважати, що у поча-
тковий момент реакції нам відома концент-
рація речовини А, позначимо її як СА0. За-
пишемо початкові умови у вигляді 

 0;0 AA CCt  . Проінтегруємо рівняння 

(1.1), використовуючи визначені інтеграли. 
Границі інтегрування визначаються з поча-
ткових умов: коли час дорівнює нулю, кон-

центрація речовини А має значення 0AC , у 

довільний момент t концентрація дорівнює 
СА: 

 

tC

C A

A dtk
C

dCA

A 00

.             (1.2) 

В результаті інтегрування (1.2) маємо: 

ktCC AA  0lnln .            (1.3) 

Замінюючи у (1.3) різницю логарифмів 
логарифмом частки маємо: 

kt
C

C

A

A 
0

ln , або:  kt

A

A e
C

C 
0

.             (1.4) 

Виразимо з (1.4) СА і отримаємо 
розв’язок диференціального рівняння (1.1) 
у вигляді показникової спадної функції: 

kt

AA eCC  0 .                    (1.5) 

Перевіримо, чи не заперечує отрима-
ний розв’язок (1.5) умовам задачі. При t=0, 
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тобто у момент початку хімічної реакції 
СA=CA0, оскільки експонента дорівнює 
одиниці. Дійсно, у початковий момент 
концентрація речовини А дорівнювала по-
чатковій концентрації. При t→∞ експонен-
та з від‘ємним показником степеню набли-
жається до нуля. За нескінченно великий 
час внаслідок хімічної реакції вся речовина 
А розкладається і утворює речовину В. 

Приклад, що розглянутий, може бути 
використаний при організації як аудитор-
ної, так і самостійної роботи студентів з 
вищої математики. 

2. Навчання математики у ВТНЗ на 
засадах діяльнісного підходу – це відтво-
рення досвіду суспільно-історичної прак-
тики в предметній галузі математичних ди-
сциплін, що є частиною фундаментальної 
підготовки в системі інженерної освіти. 
Цілі навчання математичних дисциплін 
кожного конкретного напряму підготовки 
регламентовані державним стандартом у 
вигляді навчальних дій, які мають бути 
опановані студентом у навчальній діяльно-
сті з математики.  

Так, в ОПП підготовки бакалаврів на-
пряму підготовки 6.050401 «Металургія» 
зазначається [14], що дисципліну «Вища 
математика» студенти вивчають для того, 
щоб уміти: 

– використовуючи засоби вищої мате-
матики, за допомогою стандартних мето-
дик і розрахункових формул розраховувати 
параметри металургійних агрегатів та тех-
нологічного обладнання; 

– використовуючи засоби математич-
ного аналізу, за допомогою обчислюваль-
ної техніки та набутих знань визначати па-
раметри металургійних агрегатів та техно-
логічного обладнання; принципи побудови, 
статичні та динамічні характеристики сис-
тем, оптимальні параметри процесів, що 
протікають у металургійних системах; 

– використовуючи засоби вищої мате-
матики, за допомогою довідників уміти 
обчислювати площі поверхні взаємодії фаз, 
швидкість тепло- та масоперенесення, газо- 
і гідродинамічні процеси у металургійних 
системах за математичними моделями; 

– використовуючи закони статики і 
динаміки матеріальної точки, твердого тіла 

та суцільного середовища, за допомогою 
математичних рівнянь визначати взаємне 
положення тіл і їх часток у просторі та часі, 
відповідно до металургійних систем у газо-
подібному, рідкому і твердому станах. 

Фактично, наведені вміння є описом 
математичних компетентностей, форму-
вання яких є загальними цілями навчання 
дисципліни “Вища математика”. Конкретні 
ж цілі навчання мають бути сформульовані 
у термінах дій для кожного навчального 
заняття, кожного виду навчальної діяльно-
сті у навчанні математики. Наприклад, ці-
лями навчання розділу «Системи лінійних 
алгебраїчних рівнянь (СЛАР)» є опануван-
ня студентами способів діяльності з: розв'я-
зування СЛАР методом Крамера; розв'язу-
вання СЛАР методом Гаусса; розв'язування 
СЛАР матричним методом; дослідження 
СЛАР на сумісність. 

Кожен спосіб діяльності реалізується 
за допомогою дій. Наприклад, розв'язуван-
ня СЛАР методом Крамера вимагає від 
студентів вміння виконувати такі дії: 

1) записувати і обчислювати головний 
визначник СЛАР; 

2) визначати, чи можна розв'язати 
СЛАР методом Крамера; 

3) записувати і обчислювати допомі-
жні визначники СЛАР; 

4) знаходити значення невідомих за 
формулами Крамера. 

3. Зміст навчання математики на заса-
дах діяльнісного підходу повинен бути 
представлений системою навчальних дій у 
предметній галузі математики, що випли-
ває з характеру майбутньої професійної 
діяльності, і знаннями, які вможливлюють 
виконання й опанування цих дій. 

Так, формування математичної компе-
тентності “Використовуючи засоби вищої 
математики, за допомогою стандартних 
методик і розрахункових формул уміти ро-
зраховувати параметри металургійних аг-
регатів та технологічного обладнання” ви-
магає освоєння студентами способів дій з 
розділу «Аналітична геометрія» курсу ви-
щої математики, зокрема з теми «Пряма на 
площині». Так, зміст навчання цієї теми 
складають математичні навчальні дії і 
знання, які описано у таблиці 1. 
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Таблиця 1 
Зміст навчання розділу «Пряма на площині»  

№№ Дії, що мають 
бути освоєні 

Знання, необхідні 
для опанування діями  

1. Складати рівняння прямої на площині, що 
проходить: 
– через дану точку паралельно даному вектору; 
– через дану точку перпендикулярно даному 
вектору; 
– через дві дані точки; 
– через дану точку з даним  
   кутовим коефіцієнтом; 
– через дану точку перпендикулярно даній 
прямій; 
– через дану точку паралельно даній прямій. 

Означення:   
– прямої на площині; 
– рівняння прямої на  площині. 
Алгоритми знаходження  
рівняння прямої, що проходить:  
– через задану точку паралельно дано-
му вектору; 
– через задану точку перпендикулярно 
даному вектору; 
– через дві дані точки; 
– через задану точку з даним кутовим 
коефіцієнтом. 

2. За даним загальним рівнянням прямої на 
площині: 
 – визначати координати  
    вектора нормалі до прямої; 
– приводити загальне рівняння прямої до рів-
няння прямої з кутовим коефіцієнтом; 
 – визначати координати точок  
    перетину прямої з кординатними осями; 
– визначати відстань від точки до прямої; 
– переходити до рівняння прямої у відрізках 
та нормальному вигляді. 

Означення:    
– загального рівняння прямої на пло-

щині; 
– вектора нормалі до прямої на площині; 
– рівняння прямої з кутовим коефіцієн-

том; 
– рівняння прямої у нормальному вигляді. 
Алгоритми приведення загального рів-
няння прямої до рівняння прямої: 
– з кутовим коефіцієнтом; 
– у нормальному вигляді; 
– у відрізках. 

3. За даним рівнянням прямої з кутовим коефі-
цієнтом: 
– креслити пряму в декартовій системі коор-
динат; 
– приводити рівняння прямої з  кутовим кое-
фіцієнтом до загального рівняння прямої. 

Алгоритми: 
– побудови прямої в декартовій системі 
координат; 
– приведення рівняння  
   прямої з кутовим коефіцієнтом до за-
гального рівняння прямої. 

4. За даними рівняннями двох прямих у просторі: 
– визначати кут між прямими; 
– визначати, чи перетинаються прямі; 
– знаходити точку перетину прямих; 
– визначати чи є прямі паралельними або  
перпендикулярними. 

Означення кута між двома прямими.  
Алгоритм знаходження кута між дво-
ма прямими, що задані рівнянням з 
кутовим коефіцієнтом. 
Ознаки паралельності і перпендикуля-
рності прямих, що задані рівнянням з 
кутовим коефіцієнтом. 

5. За заданими координатами кінців відрізку на 
площині визначати координати: 
– середини відрізку; 
– точки, що ділить відрізок у заданому відношенні. 

Алгоритм знаходження координат: 
– середини відрізку; 
– точки, що ділить відрізок у заданому 
відношенні. 

6. Визначати відстань:  
– між двома точками; 
– від точки до прямої; 
– між двома паралельними прямими. 

Формула для знаходження відстані між 
двома точками. 
Алгоритми знаходження відстані: 
– від точки до прямої; 
– між двома паралельними  прямими. 
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4. Діяльнісний механізм засвоєння 
змісту навчання математики полягає в то-
му, що студент засвоює знання завдяки 
власній активній діяльності, під час якої 
відбувається опанування навчальних дій. 
При цьому опануванням  навчальних дій 
необхідно керувати як поетапним проце-
сом, що передбачає послідовне оволодіння 
діями на трьох рівнях: низькому, середньо-
му і високому. Низький рівень опанування 
навчальної дії означає виконання дії, спи-
раючись на матеріальні носії інформації 
відносно неї; середній – виконання дії, спи-
раючись на постійний розумовий контроль 
без допомоги матеріальних носіїв інформа-
ції; високий рівень опанування дією – ви-
конання студентом дії автоматично.  

5. Навчальна діяльність – системоут-
ворювальний чинник навчання математики 
на засадах діяльнісного підходу у ВТНЗ, 
тому що саме в ній формують способи дій 
за фахом і засвоюють зміст навчання. З 
огляду на це діяльність викладача полягає в 
проектуванні й організації навчальної дія-
льності, а також у керуванні нею.  

6. Проектування навчання на засадах 
діяльнісного підходу передбачає проекту-
вання його цілей, змісту й діяльнісно-
орієнтованої технології навчання, яка пот-
ребує спеціальних методів, організаційних 
форм і засобів навчання, а також методич-
ного супроводу, що реалізують через ком-
плекс навчально-методичних матеріалів.  

7. Для розроблення методичного су-
проводу навчання важливо застосовувати 
спеціальний засіб проектування й організа-
ції навчання математики на засадах діяль-
нісного підходу у вигляді предметної мо-
делі студента ВТНЗ із математики, що є 
структурованим поданням тієї частини мо-
делі фахівця інженерного напряму підгото-
вки, що відображає нормативні вимоги до 
його математичних компетентностей.  

Доцільно використовувати п’ятиком-
понентну модель студента, яка складається 
з тематичного, семантичного, функціона-
льного, операційного і процедурного ком-
понентів.  

8. Організація навчання на засадах ді-
яльнісного підходу – це процес реалізації 
створеного проекту навчання, що набуває 

особливої значущості в навчанні математи-
ки студентів ВТНЗ на засадах діяльнісного 
підходу. При цьому важливим механізмом 
організації навчання є діяльність із 
розв’язання системи навчальних задач, 
спрямованих на послідовне опанування 
навчальних дій у предметній галузі мате-
матики. 

9. Управління навчальною діяльністю 
має відбуватися через систему контролю, у 
якій закладено проектування, організацію 
контролю, аналіз його результатів та їх ко-
рекцію. У навчанні математики на засадах 
діяльнісного підходу підлягає контролю 
опанування навчальних дій і засвоєння не-
обхідних для цього знань. 

10. Навчальна діяльність студента з ма-
тематичних дисциплін у навчанні на заса-
дах діяльнісного підходу, крім традиційних 
видів діяльності, повинна включати: діяль-
ність із розв’язання задач за допомогою 
процедури орієнтування; діяльність із 
розв’язання системи завдань, спрямованої 
на опанування навчальних дій у предметній 
галузі математики; діяльність із розв’язання 
завдань професійної спрямованості та дія-
льність із математичного моделювання у 
фаховій галузі; діяльність зі структуруван-
ня математичних предметних знань на рів-
ні понять і визначення ієрархії математич-
них понять; діяльність із розв’язання сис-
теми тестових завдань на відповідність, 
спрямованої на формування понять. 

11. Для впровадження діяльнісного пі-
дходу в навчання математики студентів 
ВТНЗ необхідним є введення в діяльність 
викладача: діяльності з розроблення систе-
ми задач на основі аналізу знань і дій, не-
обхідних для їх розв’язання; діяльності з 
розроблення схем орієнтування, що вико-
ристовують під час розв’язання задач; дія-
льності з розроблення системи завдань, 
спрямованих на послідовне опанування 
навчальних дій у галузі математики, фор-
мування математичних понять на базі пре-
дметної моделі студента; проектування й 
організації навчальної діяльності за допо-
могою комп’ютерно-орієнтованих систем. 

Розроблена концепція проектування й 
організації навчання математики студентів 
ВТНЗ на засадах діяльнісного підходу 
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склала теоретико-методичні основи для 
побудови методичної системи такого на-
вчання, яка розглядається як цілісна систе-
ма, спрямована на опанування студентами 
навчальних дій у предметній галузі мате-
матики й засвоєння математичних знань, 
необхідних фахівцю в майбутній профе-
сійній діяльності, через проектування та 
організацію цілеспрямованої навчальної 
діяльності [13]. 

Побудовано модель методичної систе-
ми (рис. 1), яка потрактована як єдність ці-
льового, змістового, технологічно-організа-
ційного й оцінювального блоків. 

Цільовий блок описує зовнішні та вну-
трішні цілі навчання математики у ВТНЗ. 
Змістовий блок відображає предмет діяль-
ності відповідно до структурних компонен-
тів предметної моделі студента. До техно-
логічно-організаційного блоку включені 
організаційні етапи навчальної діяльності 
(увідно-мотиваційний, операційно-вико-
навчий, контрольно-оцінний). У технологі-
чно організаційному блоці також подано 
технологію навчання, яка передбачає най-
важливіші для дослідження організаційні 
форми, методи й засоби навчання матема-
тики, а також продукти навчальної діяль-
ності. У межах оцінювального блоку ви-
значено критерії, показники й вимірники, 
за якими можна аналізувати ефективність 
функціонування моделі.  

Для реалізації запропонованої концеп-
ції нами розроблено навчально-методич-
ний комплекс з математики для майбутніх 
інженерів, яка складається з навчальної 
програми з математики для студентів тех-
нічних напрямів підготовки [4], що створе-
на на засадах діяльнісного підходу; пред-
метної моделі студента ВТНЗ із математи-
ки [5; 6]; методичного посібника «Індиві-
дуальні домашні завдання з вищої матема-
тики» [11; 12]; методичного посібника для 
самостійної роботи студентів «Тестові за-
вдання з вищої математики» [10]; методич-
ного посібника «Вхідний і вихідний конт-
роль у ВТНЗ» [3]; навчального посібника з 
алгебри матриць «Вчимося працюючи» [2]; 
навчального посібника «Система підготов-
ки до модульних контролів з вищої мате-
матики у ВТНЗ: діяльнісний тренажер для 
студента» [7; 8]; комп’ютерно-орієнтованої 

системи «Автоматизоване робоче місце ви-
кладача математики у ВТНЗ» [1]. 

Експериментальне навчання показало, 
що методична система навчання математи-
ки на засадах діяльнісного підходу у вищій 
технічній школі, створена на основі розро-
бленої концепції, сприяє формуванню спо-
собів дій майбутньої професійної діяльнос-
ті інженерів, підвищенню рівня опанування 
математичних навчальних дій і засвоєння 
декларативних та процедурних математич-
них знань, як наслідок, формуванню мате-
матичних компетентностей майбутніх ін-
женерів, розвиткові інженерного професій-
ного мислення й математичної культури 
студентів технічних напрямів підготовки.  

Висновки і перспективи подальших 
розвідок. Запропонована концепція на-
вчання математики студентів ВТНЗ на за-
садах діяльнісного підходу дає можливість 
перебудувати процес навчання вищої ма-
тематики у технічних вищих навчальних 
закладах у відповідності до потреб суспіль-
ства у конкурентоспроможних на внутріш-
ньому та світовому ринках праці інженер-
них кадрах.  

Це відбувається за рахунок введення у 
діяльність викладача і навчальну діяльність 
студентів нових видів діяльності, що базу-
ються на використанні предметної моделі 
студента і які уможливлюють більш ефек-
тивне засвоєння студентами змісту навчан-
ня. 
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Рис. 1. Модель методичної системи навчання математики студентів ВТНЗ  
на засадах діяльнісного підходу 
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Резюме. Евсеева Е.Г. КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ОБУ-
ЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ ТЕХНИЧЕСКИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕ-
ДЕНИЙ НА ПРИНЦИПАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА. В работе рассмотрены 
основные концептуальные положения, которые положены в основу обучения математике 
студентов высших технических учебных заведений на принципах деятельностного подхода с 
использованием предметной модели студента. Для реализации концепции разработана мето-
дическая система такого обучения. Результаты экспериментального обучения подтвердили 
эффективность методической системы обучения математике студентов высших техниче-
ских учебных заведений на принципах деятельностного подхода. 

 
Ключевые слова: высшая математика, деятельностный подход к обучению, концепция 

проектирования и организации обучения, технические направления подготовки, предметная 
модель студента, методическая система обучения математики. 

 
Abstract. Yevsyeyeva E. THE CONCEPTION OF THE MATHEMATICS TEACHING PLAN-

NING AND ORGANIZATION OF THE HIGHER TECHNICAL EDUCATIONAL SCHOOL’S 
STUDENTS ON THE PRINCIPLES OF ACTIVITIES APPROACH. Dissertation is dedicated to the 
problem of development and introduction the activities oriented technology of higher mathematics teaching 
planning and organization of the higher technical educational establishments’ students.  

It was scientifically proved that theoretical and methodical principles of higher mathematics teaching are 
reasonable in engineering establishments of education. Directions of planning and organization of the higher 
technical educational establishments students are distinguished; its influence is exposed on development of pro-
fessionally competencies of future engineer. There was created a subject student model on high mathematics, the 
conceptual model of activities teaching was made on the base of which. The methodical system of the high math-
ematics activities teaching was worked out, the requirements and methodical recommendations in relation to 
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development of goals, maintenance, methods, organization forms and facilities of teaching are formulated. Ex-
amples of activities facilities application are made with the aim of planning and organization of the higher tech-
nical educational establishments’ students. 

The experimental introduction of the worked out methodical system of planning and organization of the 
higher technical educational establishments students showed the increase of learning motivation level, the quali-
ty changes in the structure of learning motivation sent to prevailing of professional reasons. Was increasing the 
mathematical actions mastering level and mathematical modeling actions in the professional sphere mastering 
level, increasing the mathematical knowledge indexes, and, as a result, development of future engineers’ math-
ematics  competencies  and the development of the engineering professional thinking.  

 
Key words: higher mathematics, activities approach to the teaching, the teaching planning and organization 

conception, technical directions of education, subject student’s model, mathematics teaching methodical system. 
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