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Досліджено особливості математичної культури майбутніх спеціалістів інженерії про-

грамного забезпечення, систематизовано основні компоненти вищеназваної культури, сфор-

мульовано визначення поняття математичної культури студентів, які отримують професій-

ну освіту за напрямом підготовки «програмна інженерія», виходячи з основних видів професій-

ної діяльності майбутніх інженерів з виробництва програмного продукту. 

 

Ключові слова: вища математика, компоненти культури, математична культура, про-

грамна інженерія, професійна підготовка. 

 
Постановка проблеми. Математична 

культура студентів, які навчаються за на-

прямом підготовки «програмна інженерія», 

є одночасно і умовою успішної професій-

ної підготовки і результатом останньої. Це 

випливає з того, що фундаментом програ-

мної інженерії є комп’ютинг, який є уніка-

льним поєднанням парадигм математики, 

комп’ютерної науки та інженерії [20]. 

Одним із завдань вивчення циклу мате-

матичних дисциплін при підготовці майбу-

тніх фахівців з програмної інженерії є роз-

виток та підняття загального рівню матема-

тичної культури студентів. Для майбутніх 

програмних інженерів знання з предметів 

математичного циклу насамперед є профе-

сійним інструментом аналізу, прогнозу-

вання, наукового пошуку, способів бачення 

математичних об’єктів у програмах, мате-

матичного моделювання, організації та 

управління, тобто є запорукою успішної 

професійної підготовки [3]. 

Серед чинників, які стримують розви-

ток індустрії програмної продукції в Украї-

ні, як зазначено в «Концепції державної 

цільової науково-технічної та економічної 

програми розвитку індустрії програмної 

продукції України на 2012-2014 роки» [5], є 

«недостатня відповідність системи підгото-

вки фахівців сучасним вимогам ринку пра-

ці». Тому завдання професійної підготовки 

відповідних спеціалістів набувають держа-

вної важливості, запорукою успішної реалі-

зації яких є формування математичної ку-

льтури майбутніх спеціалістів з програмно-

го забезпечення електронних обчислюва-

них машин. 

Аналіз останніх досліджень та науко-

вих публікацій з проблеми показав, що 

професійна спрямованість формування ма-

тематичної культури привертає увагу вітчи-

зняних вчених, серед яких: В.Г.Бевз, Ю.А.Га-

лайко [2], В.Я.Ілляшенко, О.Б.Красножон [6], 

В.М.Кремінь, Т.В.Крилова [7], Є.О.Лодатко [9], 

Т.М.Марченко [10], С.А.Раков [14], З.І.Слєп-

кань [16], В.І.Трофименко [17] та інші; а також 

вчених, педагогів та психологів близького за-

рубіжжя, таких як: З.С.Акманова [1], 

С.Ю.Кузьмін [8], О.А.Окунєва [12] та інші. 

Однак недостатньо досліджень, що роз-

кривають специфіку формування у ВНЗ 

математичної культури інженерів з про-

грамного забезпечення в умовах стрімкого 

розвитку відповідної галузі.  

Мета статті – дослідити особливості 

математичної культури інженера індуст-

рії програмної продукції, визначити по-

няття математичної культури майбутніх 

спеціалістів, які навчаються за напрямом 

підготовки «програмна інженерія». 
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Виклад основного матеріалу. Зупи-

нимось на розгляді визначення математич-

ної культури спеціаліста. Тобто розглянемо 

це поняття під кутом зору професійної під-

готовки. На думку В.Н.Худякова [18], ма-

тематична культура спеціаліста – це інтег-

ральне утворення особистості спеціаліста, 

що ґрунтується на математичному пізнанні, 

математичній мові і мисленні, відбиває те-

хнологію професійної діяльності і сприяє 

проектуванню її операційного складу на 

технологічний рівень, індивідуально-

творчий стиль професійної діяльності, який 

розкриває індивідуальну концепцію сенсу 

професійної діяльності і творче втілення її 

технології. С.А.Розанова [15] вважає, що 

математична культура студента технічного 

вишу – набута система математичних знань, 

умінь і навичок, що дозволяє використову-

вати їх в швидкоплинних умовах професій-

ної і суспільно-політичної діяльності, яка 

підвищує духовно-моральний потенціал і 

рівень розвитку інтелекту особистості. 

За визначенням 3.Ф.Заріпової [4], мате-

матична культура інженера – це складна 

інтегральна система особистісних і профе-

сійних якостей майбутнього інженера, яка 

характеризує міру розвитку (саморозвитку) 

особистості, індивідуальності, та яка відби-

ває синтез математичних знань, умінь, на-

вичок, інтелектуальних здібностей, сукуп-

ність емоційно-ціннісних орієнтації, моти-

вів і потреб професійної досконалості. 

Вчені та педагоги В.М.Галинський, 

О.С.Гаркун, Ю.В.Позняк, В.В.Самохвал, 

Г.Г.Шваркова, одностайні до того, що ма-

тематична культура особистості, що навча-

ється – це комплексний, складено-структу-

рований феномен, що вимагає системного 

підходу в своєму дослідженні [11]. 

Підсумовуючи, виділимо деякі недолі-

ки існуючих досліджень. На жаль, можли-

вості і необхідність професійної спрямова-

ності формування математичної культури 

вивчені недостатньо. Математична культу-

ра у всіх галузях вищої технічної освіти 

формується так би мовити взагалі, не зва-

жаючи на особливості галузі застосування, 

а це призводить до невтішних наслідків 

зниження якості професійної освіти. 

Погоджуємося з С.Ю.Кузьміним у то-

му, що «незважаючи на чисельні дослі-

дження, в науково-методичній літературі 

аж до нашого часу немає чіткого визначен-

ня поняття «математична культура», не іс-

нує єдиного підходу до визначення цього 

поняття, кожен з існуючих підходів або не 

описує увесь зміст математичної культури, 

або носить узагальнений характер» [8]. 

Проте ми не згодні з Т. М. Марченко в 

тому, що «вирішальну роль у формуванні 

математичного мислення», яке є складовою 

математичної культури, «майбутніх інже-

нерів відіграють технічні дисципліни, які 

широко використовують математичні ме-

тоди для дослідження технічних об’єктів», 

а таким дисциплінам як «вища математи-

ка » відводиться другорядне місце [10]. По-

перше, цикл математичних дисциплін про-

низує увесь курс навчання фахівців інже-

нерних спеціальностей, і на різних етапах 

навчання формуються необхідні елементи 

математичної культури, а, по-друге, на наш 

погляд, в реальному навчальному процесі 

такі факти можливі тому, що з самого по-

чатку формування математичної культури 

студентів недостатньо професійно зорієн-

товано. Це призводить до того, що на пре-

дметах професійного циклу замість засто-

сування і відшліфовування, відбувається 

дублювання, і викладачі технічних дисцип-

лін вимушені для подальшої роботи споча-

тку підвищувати рівень математичної ку-

льтури своїх підопічних. Таким чином, 

отримуємо зниження якості професійної 

освіти. Хоча на перший погляд, в тому, що 

на технічних дисциплінах починають фор-

мувати математичне мислення, бачиться 

лише позитивне. 

У результаті дослідження наукових пу-

блікацій останніх років ми бачимо визнан-

ня того факту, що математична культура 

нерозривно пов’язана з професійною дія-

льністю людини. Тому має сенс розглядати 

суть, структуру і процес формування мате-

матичної культури студентів вищих навча-

льних закладів, які навчаються за напрямом 

підготовки «програмна інженерія» з позиції 

розвитку професійної компетентності май-

бутнього фахівця. Види професійної діяль-
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ності, притаманні спеціалістам з розроб-

лення програмного забезпечення електрон-

них обчислювальних машин вимагають 

певного об’єму, рівня і змісту математичної 

підготовки. При цьому постають специфіч-

ні задачі професійної освіти, формується 

особлива до цієї специфіки модель матема-

тичної культури, орієнтована на конкретну 

мету – розвиток математичної культури 

студентів визначеної спеціальності. У 

зв’язку з цим представляється логічним 

говорити про математичну культуру май-

бутнього інженера індустрії програмної 

продукції. 

Розглянемо види професійної діяльнос-

ті, оскільки саме вони, на наш погляд, є ві-

дправною точкою в процесі формування 

математичної культури студентів, які нада-

лі прагнуть працювати в галузі виробницт-

ва програмного забезпечення. Згідно освіт-

ньо-кваліфікаційної характеристики бака-

лавра напряму підготовки «програмна ін-

женерія» [13], до видів професійної діяль-

ності (виробничих функцій) відносимо такі, 

як проектувальна, організаційна, управлін-

ська, технологічна. 

Але фактично в діяльності фахівця з ви-

робництва програмного продукту домінує 

три послідовні процеси, в результаті здійс-

нення яких повно та цілісно може бути ви-

рішено будь-яку проблему в області про-

грамної інженерії. А саме: формалізація усієї 

майбутньої роботи; цілеспрямоване конс-

труювання вирішення завдання, створення 

шляху реалізації, тобто алгоритму; реаліза-

ція мети та отримання продукту діяльності. 

У рамках викладання циклу математи-

чних дисциплін, а також в процесі самос-

тійної роботи студентів, можна відобразити 

всі три основні види діяльності, які факти-

чно будуть імітувати справжню роботу 

спеціаліста, або формувати для цієї роботи 

навички та вміння, розвивати певні здібно-

сті та вміння фахівця. Тому перспективним 

для підвищення якості професійної підго-

товки та інтенсифікації навчального проце-

су є дослідження і, в подальшому застосу-

вання відображення фундаментальних ви-

дів діяльності програмної інженерії та їх 

наповнення в досить об’ємному курсі ви-

щої математики. Оскільки ми вважаємо, 

що в сучасній інженерній освіті настав той 

час, коли фундаментальна математична 

підготовка має якомога більше бути профе-

сійно зорієнтованою. А не бути лише ско-

роченим курсом таких математичних дис-

циплін, які викладаються в класичних уні-

верситетах. Адже кожна хвилина проведе-

на молодою людиною на студентській лаві 

повинна працювати на майбутній резуль-

тат. Тобто на отримання, в першу чергу, 

висококваліфікованого фахівця, з таким 

рівнем професійної культури, левовою час-

ткою якої є культура математична, який 

дозволяє саморозвиватися та удосконалю-

ватися впродовж усього життя. Що в свою 

чергу забезпечує одну з найважливіших 

проблем фахівців з програмного забезпе-

чення – стійкість компетентності при 

швидкоплинних змінах розвитку галузі 

програмної інженерії. 

Безсумнівно, вища освіта – це лише 

крок у велике життя. Проте цей крок має 

бути впевненим і в тому напрямку, який 

дозволить молодій людині максимально 

реалізувати себе. 

Математичні методи і формальні мір-

кування є складовими частинами більшості 

областей інформатики, яка є базовою нау-

кою програмної інженерії. Інформатика 

залежить від математики і її фундамента-

льних визначень, аксіом, теорем і методів, 

які використовуються в доказах. Крім того, 

математика надає мову для роботи з понят-

тями, що відносяться до інформатики, кон-

кретними засобами аналізу і верифікації, а 

також є теоретичною основою для розу-

міння важливих ідей інформатики. Напри-

клад, функціональне програмування і ви-

рішення проблем ґрунтується на математи-

чних концепціях і нотаціях для функцій; 

аналіз алгоритмів безпосередньо залежить 

від таких розділів математики, як комбіна-

торика і теорія ймовірностей; аналіз пара-

лелізму і запобіжність блокуванням вима-

гає використання теорії графів; нарешті, 

верифікація програм і аналіз обчислюємос-

ті базуються на формальній логіці і дедук-

ції. Процес абстрагування, а саме: збір да-

них, побудова і перевірка гіпотез, експери-



 

 
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ 
 

 

 

102 

ментування та аналіз, представляє компо-

ненту логічного мислення, використовува-

ного в інформатиці. Таким чином, тільки 

досить великий об’єм математики дасть 

змогу студентам в потрібному для їх ква-

ліфікації обсязі зрозуміли теоретичні ос-

нови базової дисципліни якою є інформа-

тика. Особливе пріоритетне місце в мате-

матичній підготовці програмних інженерів 

належить комп’ютерній дискретній мате-

матиці. Оскільки метою цього курсу є фо-

рмування у студентів практичних навиків 

у використанні формальних методів і мо-

делей дискретної математики при обробці 

дискретної інформації і опису дискретних 

процесів, пов’язаних з розробкою програ-

много забезпечення. 

Враховуючи провідну роль математики 

при підготовці ІТ - спеціалістів, програми 

навчання повинні включати математичні 

концепції якомога раніше і як можна час-

тіше. Основні математичні концепції ма-

ють бути представлені студентам на почат-

ку навчання. На старших курсах ці концеп-

ції також повинні регулярно використову-

ватися. Вкрай важливо використовувати на 

старших курсах математичні навички, роз-

винені на початку навчання. 

Спробуємо представити компоненти 

математичної культури за допомогою ієра-

рхічної діаграми (рис. 1). В цьому випадку 

принцип ієрархічності дозволяє розглядати 

математичну культуру як систему. 

Зазначимо, що формування математи-

чної культури студентів буде ефективним 

в тому випадку, якщо це цілеспрямований, 

спеціально організований, планомірний 

процес, який враховує вимоги, що 

пред’являються до майбутнього фахівця. 

Отже, звідси виникає необхідність, насам-

перед, готовності викладача до керування 

даним процесом. Оскільки формування 

математичної культури – спільна творча 

діяльність викладача і студентів, то для 

досягнення бажаного результату важливо 

підходити комплексно, використовуючи 

при цьому системні, діяльністні, культу-

рологічні засади, орієнтувати освітній 

процес на особистість студента, створюва-

ти творчу атмосферу, позитивний емоцій-

ний фон.  

Значущим чинником, який також не-

обхідно враховувати при формуванні 

математичної культури, є підвищення 

мотивації до вивчення дисциплін мате-

матичного циклу, для чого вживають 

активні форми навчання, посилення 

прикладної складової, введення спецку-

рсів по філософії, історії і методології 

математики, розробки спільно з профі-

люючими кафедрами спецкурсів по за-

стосуванню математичних методів при 

вирішенні прикладних завдань. Ми 

вважаємо, що оскільки пріоритетом все 

ж таки є професійна діяльність, то мо-

тиваційна складова формування мате-

матичної культури має спиратися на 

специфічні технології, притаманні га-

лузі програмної інженерії. 

Також в сучасних умовах формуван-

ня математичної культури студентів не-

можливо без впровадження в навчаль-

ний процес інформаційних технологій. 

Вживання комп’ютера як способу на-

вчання, як засобу автоматизації обчис-

лень, як інструменту пізнання, у поєд-

нанні з традиційними формами навчан-

ня відкриває нові можливості у вирі-

шенні завдань, що стоять перед вищою 

школою у плані підготовки інженерів 

для індустрії програмної продукції. 

Оскільки професійна діяльність фахів-

ців вище названої галузі щільно 

пов’язана з інформацією, тобто лежить 

у сфері збору, обробки, зберігання, пе-

редачі і засобів вилучення інформації, 

організації каналів передачі інформації, 

сучасних засобів і методів захисту ін-

формації в глобальних і локальних ме-

режах, то ми вважаємо що важливим 

фактором впливу на формування мате-

матичної культури цих фахівців є куль-

тура інформаційна.  

Ми вважаємо, що однією з пріори-

тетних складових математичної культу-

ри майбутніх фахівців галузі індустрії 

програмної продукції є алгоритмічна 

культура. Поняття алгоритму відно-

ситься до фундаментальних понять ос-

нов математики. Під алгоритмом розу-
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міємо загальноприйняту та однозначну 

інструкцію, що визначає процес послі-

довного перетворення вхідних даних в 

шуканий результат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Основні компоненти математичної культури майбутнього фахівця  

із програмного забезпечення 
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Уміння формулювати і застосовувати 

алгоритми важливе не лише для розвитку 

математичного мислення і математичних 

умінь; воно означає також і уміння форму-

лювати правила і виконувати їх. При напи-

санні комп’ютерних програм алгоритм 

описує логічну послідовність операцій.  

Отже, дотримуючись особистісно -

 діяльнісного та культурологічного підхо-

дів до формування феномену математичної 

культури під час навчання у вищому на-

вчальному закладі, визначимо, що мате-

матична культура спеціаліста індустрії 

програмної продукції – це цілісне утворен-

ня, з ядром складеним із глибоких фундаме-

нтальних математичних знань, умінь та 

навичок, яка ґрунтується на культурах: 

інформаційній, алгоритмічній, логічній, 

графічній, обчислювальній, математично-

го мислення та математичної мови, та 

забезпечує стійку професійну компетент-

ність, професійну самоосвіту і самовдос-

коналення (рис. 2). 
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 Рис. 2. Джерела, які наповнюють математичну культуру інженера  

із програмного забезпечення 

 

Висновки. 

1. Значна кількість науковців та педа-

гогів останнім часом, а саме в період ла-

виноподібного зростання потоку інформа-

ції, підтримують той факт, що формування 

математичної культури у вищій школі має 

бути професійно спрямованим. Але визна-

чення та компоненти у багатьох авторів 

різняться, так саме як і відрізняються під-

ходи до вивчення цього феномену, крите-

рії та способи формування у студентів. І 

ця ситуація нам здається логічною і несу-

перечливою, якщо дивитися на неї під ку-

том підготовки студентів різних спеціаль-

ностей. Тому, на наш погляд, у цьому пи-

танні має сенс піти по шляху більшої ди-

ференціалізації. Тобто дослідити форму-

вання математичної культури майбутніх 

фахівців з програмної інженерії в процесі 

професійної підготовки. 

2. До специфіки особливостей мате-

матичної культури інженера індустрії про-

грамної продукції окрім глибокої фунда-

менталізації математичних знань, відно-

симо також високий ступінь інтеграції в 

усі сфери людського буття: будь то керу-

вання космічними об’єктами чи медични-

ми дослідами, тощо. Серед культур, які 

наповнюють математичну культуру май-

бутнього фахівця з програмного забезпе-

чення електронних обчислювальних при-

строїв особливе місце надаємо алгорит-

мічній, логічній та інформаційній, вихо-

дячи із основних видів професійної діяль-

ності. 

3. До особливостей формування ма-

тематичної культури майбутніх інженерів 

з програмного забезпечення відносимо 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%27%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0
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застосування ІКТ та специфічних тех-

нологій галузі програмної інженерії під-

час вивчення циклу математичних дисци-

плін. Такі професійно зорієнтовані курси 

покликані забезпечити поетапне форму-

вання у майбутнього фахівця з програмної 

інженерії інноваційного кругозору, мате-

матичної культури, апарату логіко-

системного мислення, що в кінцевому під-

сумку сприятиме актуалізації творчої осо-

бистісної позиції студентів у ставленні до 

освоюваної професії. Це, у свою чергу, 

виступає специфічною формою здійснен-

ня особистісно зорієнтованої моделі освіти 

в технічному ВНЗ. 

 
1. Акманова З.С. Развитие математичес-

кой культуры студентов университета в про-

цессе профессиональной подготовки: автореф. 

дис. на соискание ученой степени канд. пед. н.: 

спец.13.00.08 «Теория и методика профессиона-

льного образования» / З.С.Акманова. – Магнито-

горск, 2005. – 25 с. 

2. Галайко Ю.А. Методична система ма-

тематичної підготовки майбутніх менеджерів 

організації: дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук: 13.00.02 «Теорія та методика 

навчання» / Ю.А.Галайко. – К., 2009. – 301 c. 

Дубініна О.М. Дослідження взаємозв’язку успіш-

ності з дисциплін фундаментального циклу та 

циклу професійної підготовки бакалаврів з про-

грамної інженерії на основі рангової кореляції / 

О. М. Дубініна // Дидактика математики: про-

блеми і дослідження: міжнар. зб. наук. робіт / 

редкол.: О.І.Скафа (наук. ред.) та ін.; Донецький 

нац. ун-т; Інститут педагогіки Акад. пед. наук 

України; Національний пед. ун-т ім. 

М.П.Драгоманова. – Донецьк, 2013. – Вип. 39. – 

С. 88–95. 

3. Зарипова 3. Ф. Инвариантный подход к 

развитию математической культуры студен-

тов – будущих инженеров: дис. канд. пед. наук: 

13.00.01 «Общая педагогика, история педагоги-

ки и образования», 13.00.08 «Теория и методика 

профессионального образования» / 

3.Ф.Зарипова. – Казань, 2004. – 276 с. 

4. Концепція державної цільової науково-

технічної та економічної програми розвитку 

індустрії програмної продукції України на 2012-

2014 роки. [Електронний ресурс]. – Режим дос-

тупу: http: // www. itdev. org. Ua / index. php? 

Option = com_content & view = article & id = 109 

& Itemid = 126. 

5. Красножон О.Б. Стимулювання інтересу 

до вивчення математики студентів-фізиків за 

допомогою міжпредметних зв’язків / 

О.Б.Красножон // Зб. наук. праць Херсонського 

держ. педуніверситету. Педагогічні науки. Вип. 

27. – Херсон: Вид-во ХДПУ, 2002. – С. 162-168. 

6. Крилова Т.В. Наукові основи навчання 

математики студентів нематематичних спе-

ціальностей: дис. доктора пед. наук. – К., 1999. – 

439 c. 

7. Кузьмин С.Ю. Методологические аспек-

ты формирования математической культуры у 

студентов педвузов / С.Ю.Кузьмин // Высшее 

образование сегодня. – 2008. – № 1. – C. 73 - 75. 

8. Лодатко Є.О. Теорія і практика розвитку 

математичної культури вчителя початкових 

класів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

доктора пед. наук: спец. 13.00.04 «Теорія і ме-

тодика професійної освіти»; 13.00.02 «Теорія 

та методика навчання (математика)» / 

Є. О. Лодатко. – Черкаси, 2012. – 40 с. 

9. Марченко Т.М. Методика формування 

математичного мислення студентів технічного 

університету в процесі вивчення дисципліни 

«теорія коливань»: дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. пед. наук: 13.00.02 «Теорія та мето-

дика навчання (технічні дисципліни)» / 

Т.М.Марченко – Харків, 2007. – 262 c. 

10. Обеспечение качества высшего обра-

зования: европейский и белорусский опыт: сб. 

науч. трудов по материалам Междунар. науч.-

практ. конф., 28 нояб. – 1 дек. 2007 г. / ГрГУ им. 

Я. Купалы. – Гродно: ГрГУ, 2008. – 426 с. 

11. Окунева О. А. Формирование мате-

матической культуры будущих менеджеров в 

процессе обучения в вузе: автореф. дис. на соис-

кание ученой степени канд. пед. наук: 

спец.13.00.08 «Теория и методика профессиона-

льного образования» / О.А.Окунева. – Астрахань, 

2008. – 25 с. 

12. Освітньо-кваліфікаційна характерис-

тика бакалавра напряму підготовки 6.050103 

«Програмна інженерія» / З.В.Дудар, Т.Ю.Моро-

зова, І.Б.Мендзебровський, Д.В.Федасюк, М.О.Си-

доров. – Київ, 2008. – 24 с. 

13. Раков С.А. Математична освіта: ком-

петентнісний підхід з використанням ІКТ: мо-

нографія / С.А.Раков. – Харків: Факт, 2005. – 

360 с. 

14. Розанова С.А. Математическая куль-

тура студентов технических университетов / 

С.А.Розанова. – М.: ФИЗМАТ ЛИТ, 2003. -176 с. 

15. Слєпкань З.І. Методика навчання ма-

тематики: [підруч. для студ. мат. спец. вищ. 

http://www.itdev.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=109&Itemid=126
http://www.itdev.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=109&Itemid=126
http://www.itdev.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=109&Itemid=126
http://intellect-invest.org.ua/ukr/pedagog_editions_e-magazine_pedagogical_science_arhiv_pn_n1_2008_st_35/
http://intellect-invest.org.ua/ukr/pedagog_editions_e-magazine_pedagogical_science_arhiv_pn_n1_2008_st_35/
http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=350873


 

 
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ 
 

 

 

106 

пед. навч. закл.] / З.І.Слєпкань. – 2-ге вид., доповн. 

і переробл. – К.: Вища школа, 2006. – 582 с. 

16. Трофименко В.І. Основні компоненти 

системи математичної підготовки майбутніх 

фахівців авіаційної галузі в умовах використання 

інформаційно-комунікаційних технологій / 

В.І.Трофименко // Інформаційні технології в 

освіті. – 2008. – № 2. – С. 120 - 124. 

17. Худяков В.Н. Формирование матема-

тической культуры учащихся начального про-

фильного образования: дис. д-ра пед. наук: 

13.00.01 «Общая педагогика, история педагоги-

ки и образования», 13.00.08 «Теория и методика 

профессионального образования» / 

В. Н. Худяков. – Магнитогорск, 2001. – 349 с. 

18. Чеканов А.А. Виктор Львович Кирпи-

чев / А.А.Чеканов. – М.: Наука, 1982. –174 с. 

19. Denning P. and P. S. Rosenbloom. 

Computing: The fourth great domain of science. 

Commun. ACM 52, 9 (Sept. 2009), 27–29. 

 

 
 

Резюме. Дубинина О.Н. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ СПЕЦИАЛИСТА ИНДУСТРИИ ПРОГРАММНОЙ ПРОДУКЦИИ. Исследо-

ваны особенности математической культуры будущих специалистов инженерии программно-

го обеспечения, систематизированы основные компоненты, выше названной культуры, сфор-

мулировано определение понятия математической культуры студентов, которые получают 

профессиональное образование по направлению подготовки «программная инженерия», исходя 

из основных видов профессиональной деятельности будущих инженеров по производству про-

граммной продукции. 

 

Ключевые слова: высшая математика, компоненты культуры, математическая культура, 

программная инженерия, профессиональная подготовка. 

 

Abstract. Dubinina O. MATHEMATICAL CULTURE PARTICULARITIES OF THE 

SOFTWARE INDUSTRY INTENDED ENGINEER. Article researches particularities of the 

mathematical culture of the software industry intended engineers, basic components of the upper 

called culture are systematized, the definition of the student's who receive professional education in 

the field of "software engineering" mathematical culture is defined. Note that mathematical culture of 

specialist in the software industry is a holistic education, with a nucleus, made up of deep fundamental 

mathematical knowledge and skills, which is based on the cultures of information, algorithmic, logi-

cal, graphics, computational, mathematical thinking and mathematical language, and provides a sta-

ble, professional competence, professional self-education and self-improvement. 

A significant number of teachers and scientists recently, namely in the period of exponential 

growth of the flow of information, support the fact that the formation of mathematical culture in the 

higher school should be professionally oriented. But the definition and components of many authors 

differ, as well as different approaches to the study of this phenomenon, criteria and methods of for-

mation of students. And this situation seems logical and consistent if you look at it under a corner of 

training of students of different specialties. Therefore, in our opinion, this question makes sense to go 

the way of greater difference. I.e. explore the formation of the mathematical culture of the future ex-

perts in software engineering in the process of professional preparation. The specifics of mathematical 

culture engineer in the software industry but the deep refinement of mathematical knowledge, also 

includes a high degree of integration in all spheres of human life: whether it's managing space objects 

or medical experiments, etc. Among the cultures that fill the mathematical culture of the future spe-

cialist in software of electronic computing devices provide a special place to algorithmic and infor-

mation, based on the main types of professional activity. The peculiarities of forming of the mathemat-

ical culture of the future engineers, software refer the application of information and computer tech-

nologies and specific technologies in the field of software engineering in the process of studying of 

mathematical disciplines. 

 

Key words: culture components, higher mathematics, mathematical culture, software engineering, 

professional training. 
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