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У статті висвітлюється специфіка розвитку особистісної сфери сучасних студентів як типових 

представників цифрового покоління. Увага акцентується на важливості формування в них професійно-

значущих якостей, обґрунтовується актуальність цієї педагогічної проблеми, необхідність розробки 

нових підходів у проектуванні змісту навчання, пошуків нових засобів впливу на особистість майбутніх 

фахівців. Автори досліджують можливості навчальних дисциплін циклу природничо-наукової підготов-

ки, насамперед «Дискретної математики», у системі формування професійної спрямованості майбут-

ніх програмістів.  
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Постановка проблеми. Наразі у захід-

ній педагогіці велика увага приділяється 

проблемам навчання і виховання цифрово-

го покоління, до якого загальноприйнято 

відносити осіб, народжених після 90-х ро-

ків минулого століття, тобто за часів циф-

рової революції (У. Гассер, А. Дігнан, 

Дж. Полфри, М. Пренскі, Дж. Спір). Термі-

ни «digital generation», «digital nation», «net 

generation» широко застосовують до поко-

ління, яке формується під впливом бурхли-

вого розвитку Інтернету, інформаційно-

комунікаційних технологій [1]. 

Мета статті. Безумовно, сучасні украї-

нські студенти є типовими представниками 

цифрового покоління. Формування в них 

професійно-значущих якостей є важливою 

педагогічною проблемою, яка потребує 

розробки нових підходів у проектуванні 

змісту навчання, пошуків нових засобів 

впливу на особистість майбутніх фахівців. 

У цій статті ми зупинимося на аналізі мож-

ливостей навчальних дисциплін циклу 

природничо-наукової підготовки, насампе-

ред «Дискретної математики», у системі 

формування професійної спрямованості 

майбутніх програмістів. Ми вважаємо, що 

оскільки математична діяльність великою 

мірою подібна до інформаційно-

комунікаційної діяльності, то існує низка 

переваг у методах впливу на особистісну 

сферу сучасних студентів саме під час ви-

кладання математичних дисциплін. Спе-

цифічна дискретність сприйняття, властива 

діяльності у цифровому середовищі, надає 

природничо-науковим дисциплінам знач-

них можливостей ефективно впливати на 

спрямування особистісного і професійного 

розвитку студентів. 

Виклад основного матеріалу. Коротко 

зупинимося на аналізі презентованих вище 

загальних рис, притаманних математичній 

діяльності і діяльності у цифровому сере-

довищі. Безумовно, і у першому і у друго-

му випадках людина радше запам’ятовує 

алгоритм пошуку інформації, а не конкрет-

ний її зміст. Загальновідомо, що у матема-

тичних дослідженнях ефективніше не за-

пам’ятовувати формулу, а знати алгоритм її 

виведення, так і сучасна молодь за-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
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пам’ятовує шлях до інформації в Інтернет-

середовищі, а не зміст інформації.  

До того ж, сучасне інформаційно-

комунікаційне середовище характеризуєть-

ся значною географічною і ідеологічною 

єдністю. Зміст математичних теорій теж 

незалежно від географічних і історичних 

меж зберігає свою сутнісну змістовність. 

Найважливішою спільною рисою на-

званих видів діяльності, на наш погляд є те, 

що під час їх здійснення задіяні фактично 

однакові операції мислення (аналіз і синтез, 

індукція і дедукція, узагальнення і абстра-

гування, структурування, класифікація, пе-

регруповування тощо) [2].  

Суттєвою спільною рисою математич-

ної і цифрової діяльності є лаконізм, стис-

лість формулювань. Як відомо, інформа-

ційні повідомлення, як і математичні ви-

словлювання, складаються максимально 

коротко (наприклад, система смайлів, на 

наш погляд, є аналогом таких логічних 

зв’язок, як булеві операції, предикати то-

що). На відміну від цього, гуманітарні тео-

рії доволі часто потребують розлогих, на-

сичених яскравими епітетами висловлю-

вань. На наш погляд, це одна з причин оче-

видного нехтування цифровим поколінням 

скарбницею світової літератури, іншими 

видами класичного мистецтва. 

Отже, сучасні студенти відкриті для 

впливів, здійснюваних у процесі викладан-

ня природничо-наукових дисциплін, зок-

рема навчальної дисципліни «Дискретна 

математика», оскільки вона великою мірою 

«розмовляє» з цифровим поколінням «їх-

ньою мовою», формує навички лаконічно-

го і компактного викладення понять і фак-

тів, уміння здійснювати алгоритмічні дії, 

приймати рішення із множини альтерна-

тив, має змогу надавати студентам звичний 

формат «електронного» навчання, застосо-

вуючи інтерактивні методи, IT-технології, 

пропагуючи цінності інформаційно-

комунікаційної культури. Необхідно також 

враховувати, що представники цифрового 

покоління цінують рівноправну співпрацю, 

партнерські стосунки, обмін інформацією, 

прийняття усвідомлених рішень на основі 

обговорень, а не покірне виконання мето-

дичних вказівок. 

Навчальна дисципліна «Дискретна ма-

тематика» традиційно складається з теорії 

множин, елементів комбінаторики, рекуре-

нтних співвідношень, твірних функцій, те-

орії булевих функцій, теорії графів, теорії 

скінчених автоматів. З точки зору форму-

вання професійно спрямованих якостей у 

майбутніх програмістів найпотужніший 

потенціал через професійну орієнтованість 

змісту мають розділи «Комбінаторика», 

«Булеві функції», «Теорія графів» і «Теорія 

скінчених автоматів», до того ж саме прак-

тичні і теоретичні методи відповідних тео-

рій широко застосовуються у цифровій дія-

льності, при конструюванні програмного 

середовища сучасної комп’ютерної техні-

ки. Важливо, що у цих розділах розгляда-

ються абстрактні моделі, їх властивості та 

можливості застосування до вивчення ши-

рокого кола реальних об’єктів і процесів. 

Ми вважаємо, що зміст даних розділів 

необхідно доповнювати інформаційно-

комунікаційними проблемами, які містять 

аналіз глобальних сучасних тенденцій і 

процесів, оскільки при цьому студенти до-

сліджують актуальні причинно-наслідкові 

зв’язки, розглядають просторову і часову 

динаміку сучасного світу загалом. Очевид-

но, що професійна діяльність майбутніх 

програмістів зводиться, в кінці кінців, до 

прийняття рішення. Вибір рішення з мно-

жини альтернатив ґрунтується на інформа-

ції про стан досліджуваного об’єкта і знан-

нях щодо його властивостей. Цей вибір та-

кож передбачає можливість оцінити ре-

зультати прийнятих рішень і дій з їх реалі-

зації через відповідність поставленим ці-

лям. У зв’язку з цим важливу роль відіграє 

включення питань проектування, створен-

ня і дослідження моделей до змісту відпо-

відних розділів курсу «Дискретна матема-

тика». 

Виділимо тепер педагогічні умови ефе-

ктивності проектування змісту навчання 

«Дискретної математики» з точки зору фо-

рмування професійної спрямованості пред-

ставників цифрового покоління. На наш 

погляд, ними є: наявність інформаційно-

комунікаційної проблеми, розвивальний 
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характер навчання специфіці розв’язування 

прикладних задач, систематичність і послі-

довність у формуванні розумових операцій, 

науковість положень, наявних у змісті, за-

безпечення усвідомленості і професійної 

спрямованості навчання, наслідування під-

ходів до розв’язання інформаційно-комуні-

каційних задач через інтегративність при-

родничо-наукового, професійно-орієнто-

ваного і соціально-економічного циклів 

професійної підготовки майбутніх про-

грамістів. 

Проаналізуємо систему професійно-

орієнтованих умінь, які успішно форму-

ються у майбутніх програмістів при ви-

вченні навчальної дисципліни «Дискретна 

математика». Спираючись на дослідження 

О. Хінчина щодо універсальних математи-

чних умінь, ми дійшли висновку про необ-

хідність і потенційну можливість форму-

вання наступних професійно-орієнтованих 

умінь: уміння коректно здійснювати уза-

гальнення (тільки строге доведення може 

надати впевненості у тому, що відповідна 

ознака, дійсно, є загальною властивістю 

визначеного кола об’єктів); уміння корис-

туватися обґрунтованими аналогіями, які 

служать важливим прийомом встановлення 

нових закономірностей досліджуваних 

об’єктів, уміння здійснювати класифікацію 

на єдиній підставі, за єдиною ознакою, що 

забезпечує повноту класифікації [2]. 

Формування зазначених умінь, очевид-

но, сприяє розвиткові розумових операцій, 

які ми виділили вище, як операції, властиві 

математичній і цифровій діяльності (аналіз 

і синтез, індукція і дедукція, узагальнення і 

абстрагування, структурування, класифіка-

ція, перегруповування тощо). У свою чергу 

формування розумових операцій забезпе-

чує розвиток професійно орієнтованих яко-

стей мислення у майбутніх програмістів. 

Маються на увазі такі якості, як: варіатив-

ність розуму (забезпечується застосуван-

ням широкої системи різноманітних інди-

відуальних завдань, які вимагають викори-

стання як синтетичного, так і аналітичного 

методів розв’язання); гнучкість мислення 

(забезпечується великим обсягом приклад-

них задач, у тому числі задач з нестандарт-

ним формулюванням, а також задач, де 

можливе розв’язання кількома способами і 

необхідно прийняти рішення щодо виді-

лення найбільш раціонального з них), про-

дуктивність мислення (забезпечується сис-

темою задач, які вимагають створення 

принципово нових ідей, що відрізняються 

від традиційних, пошуку розв’язань неста-

ндартних проблем, високого ступеня уза-

гальнення і абстрагування ознак), науко-

вість мислення (забезпечується застосуван-

ням методів проблемного навчання). Між 

проблемним навчанням і процесом науко-

вого дослідження ми вбачаємо достатньо 

виразну подібність, оскільки вихідною іде-

єю для обох цих процесів є проблемна си-

туація. Згодом основна проблема стає підґ-

рунтям спочатку для висування гіпотез, 

потім для ухвалення найкращої (в ідеалі 

гіпотеза, народжена проблемою, повинна 

стати предметом експериментальної пере-

вірки). 

Зауважимо, що в умовах традиційно ре-

гламентованих організаційних форм на-

вчання (лекції, лабораторні і практичні за-

няття тощо) засоби інформаційно-

комунікаційних технологій використову-

ються недостатньою мірою. Тому ми нама-

гаємося, особливу увагу приділяти етапу 

проектування навчального матеріалу, що 

дає попередні уявлення про досліджувані 

об’єкти. Це прискорює процес засвоєння 

предмету. При такому підході доцільно за-

вдання (і аудиторні і позааудиторні) поді-

ляти за трьома рівнями складності: репро-

дуктивні, продуктивні, творчі, які орієнто-

вані на активізацію пізнавальної діяльності 

студентів, формування наукового світогля-

ду і розвиток творчого професійного поте-

нціалу. Для самостійної роботи студентів 

ми пропонуємо індивідуальні завдання з 

кожного розділу, підготовку і перехресне 

рецензування рефератів, доповідей. 

Важливими, на наш погляд, являються 

питання наслідування курсу «Дискретна 

математика». Перспективними у цьому на-

прямку ми вважаємо логічні зв’язки навча-

льних дисциплін «Дискретна математика» і 

«Системне програмування». В останній 

основна увага приділяється теорії побудови 
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компіляторів та інших процесорів, призна-

чених для обробки мов. Математичний 

апарат системного програмування істотно 

спирається на теорію автоматів і формаль-

них граматик. І хоча основні поняття цих 

теорій можуть бути строго викладені лише 

на третьому курсі бакалаврського циклу, 

вже у першому семестрі при вивченні дис-

кретної математики можна і корисно, хоча 

б неформально, викласти деякі ідеї теорії 

автоматів, які виходять за рамки навчальної 

програми. Це, безсумнівно, сприятиме фо-

рмуванню професійної спрямованості май-

бутніх програмістів. Саме тому до програ-

ми курсу «Дискретна математика» ми 

включаємо деякі питання теорії скінчених 

розпізнавачів, недетермінованих автоматів 

і автоматів із магазинною пам’яттю.  

Оскільки представники цифрового по-

коління схильні розвиватися «за-

горизонталлю» (нажаль, на шкоду глибині і 

ґрунтовності освіти), радо здобувають дос-

від у різноманітних нових сферах, то роз-

ширюючи змістовні межі навчальної дис-

ципліни ми підвищуємо мотивацію до 

професійного саморозвитку, а разом з тим 

й ефективність навчально-виховного про-

цесу. Безумовно, такий підхід вимагає від 

викладачів освоєння нових педагогічних 

технологій, створення нових навчальних 

сценаріїв і організаційних форм. Втім він 

дуже корисний, бо сприяє скороченню 

«цифрової» нерівності викладача і студен-

та, скасовує бар’єри у комунікації предста-

вників різних поколінь, а також формує 

професійно-орієнтовані уміння в майбутніх 

програмістів, яким часто доводиться вирі-

шувати завдання конструювання та аналізу 

нетривіальних алгоритмів. 

Скінчені автомати у курсі «Дискретної 

математики» ми вважаємо за доцільне роз-

глядати або як моделі обчислювальних 

пристроїв з фіксованим і кінцевим об’ємом 

пам’яті, які обробляють послідовності вхі-

дних символів з деякої скінченої множини і 

на виході приймають рішення, припусти-

мий чи ні вхідний ланцюжок, або як моделі 

пристрою, пам’ять якого розширюється за 

рахунок додаткового механізму зберігання 

інформації – магазину або стеку. Ми дослі-

джуємо також питання способів завдання 

та побудови скінчених розпізнавачів, мето-

ди отримання мінімальних автоматів. Ана-

лізуємо поняття недетермінованого авто-

мату. 

Важливо, що вже на цьому етапі підго-

товки майбутніх програмістів можна ви-

вчати питання існування та єдиності міні-

мального автомата і, оперуючи поняттями 

еквівалентних і недосяжних станів, вивчати 

і застосовувати у конкретних задачах розпі-

знавання методи приведення довільних ав-

томатів до еквівалентних мінімальних ав-

томатів, які більш компактно можуть бути 

реалізовані на обчислювальній машині. 

Студенти, які прослухали основи теорії 

скінчених автоматів, більш природно зго-

дом сприймають ідеї побудови компілято-

рів, теорії синтаксичного аналізу і перекла-

ду. І, що найголовніше, майбутні фахівці 

вже на першому курсі знайомляться з ма-

тематичними теоріями, ідеї яких можуть 

бути доведені до рівня практично здійс-

ненних комп’ютерних програм. 

Висновки. Отже, через притаманну 

цифровому поколінню прагматичність, 

наші студенти життєві цілі пов’язують пе-

реважно із професійним і кар’єрним зрос-

танням, тому вони прагнуть здобувати «ко-

рисну» освіту, навчальні предмети ділять 

на потрібні і не потрібні, уникають зайвих 

інтелектуальних напружень. Викладачі ча-

сто чують від сучасних студентів: «нащо 

мені потрібний математичний аналіз або 

диференціальна геометрія, вона мені у 

майбутній професійній діяльності не зна-

добиться». Тому, підвищуючи професійну 

спрямованість навчання, ми зацікавлюємо 

майбутніх фахівців одержувати «професій-

но-корисні» знання, а разом з тим інтелек-

туально збагачуємо освіту, підвищуємо 

цінність глибоких фундаментальних знань, 

не даємо розуму цифрового покоління роз-

чинитися у кібер-просторі, а це у свою чер-

гу сприяє гармонізації цінностей сучасного 

інформаційно-комунікаційного середовища 

із загальнолюдськими цінностями. 
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Резюме. Дзундза А.И., Моисеенко И.А. РОЛЬ И МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА» В СИСТЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ У ЦИФРОВОГО ПОКОЛЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ СТУДЕНТОВ. 

В статье освещается специфика развития личностной сферы современных студентов как типичных 

представителей цифрового поколения. Внимание акцентируется на важности формирования у них 

профессионально значимых качеств; обосновывается актуальность этой педагогической проблемы, 

необходимость разработки современных подходов в проектировании содержания обучения, поисков 

новых средств воздействия на личность будущих специалистов. Авторы исследуют возможности 

учебных дисциплин цикла естественнонаучной подготовки, прежде всего курса «Дискретная матема-

тика», в системе формирования профессиональной направленности будущих программистов.  

 

Ключевые слова: цифровое поколение, информационно-коммуникационная деятельность, дис-

кретная математика, профессиональная направленность, личностное развитие. 

 

Abstract. Dzundza A., Moiseyenko I. ROLE AND PLACE OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 

«DISCRETE MATHEMATICS» IN THE SYSTEM OF FORMING OF PROFESSIONAL ORIEN-

TATION AT THE DIGITAL GENERATION OF MODERN STUDENTS. In the article highlights the 

specifics of development of personal sphere of modern students as typical representatives of the digital genera-

tion . The authors emphasize the importance of the formation of students professionally significant qualities . The 

authors substantiate the relevance of the pedagogical problem, study the need to develop modern approaches in 

designing the training content , devising ways to find new means of influence on the personality of future special-

ists. The authors explore the possibility of academic disciplines cycle natural scientific training, particularly the 

course "Discrete Mathematics" in the system of formation of professional orientation for future programmers. 

The authors argue that the mathematical activity is very similar to the information and communication activities. 

The authors substantiate the advantages of methods of influence on personal sphere modern students while 

teaching mathematics. Specific discrete perception allows natural sciences to effectively influence the vector of 

personal and professional development of students, promotes the formation of professionally significant qualities 

of future programmers . Develop skills concise and compact presentation of concepts and facts. Students learn 

to implement algorithmic actions, decisions of a set of alternatives due to the familiar format of the digital gen-

eration of information and communication activities. 
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