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Проаналізовано поняття моделі та різні підходи до її створення. З’ясовано сутність 
моделі, що має відображати процес впровадження компонентів створеної методики 
навчання у їхньому взаємозв’язку. Запропоновано модель професійно-орієнтованого навчання 

майбутніх інженерів теорії ймовірностей та випадкових процесів, яка складається з 
чотирьох блоків: теоретико-методологічного, цільового, змістовно-організаційного та 
оцінювально-результативного. Показано впровадження методичних засад теорії 
професійно-орієнтованого, евристичного, проблемного навчання з метою формування 
інтенсивної навчальної діяльності студентів під час практичних занять. Відображено 
організаційні методи, форми і засоби навчання, що сприяють формуванню внутрішніх цілей 
студентів як суб’єктів освітньої діяльності. Розглянуто методику створення системи 
професійно-орієнтованих завдань та її застосування в ході практичних занять формування й 
застосування навичок і умінь, узагальнення і систематизації знань, застосування знань і 
вмінь, інтегрованих практичних занять, лабораторних робіт, ділових ігор тощо. 
Аргументовано показники, що відображають результати впровадження запропонованої 
методики: рівні сформованості мотивації навчальної діяльності, професійної мотивації, 
мотивації самореалізації; рівні засвоєння системи знань і вмінь з теорії ймовірностей та 
випадкових процесів; рівні розвитку професійно-аналітичного мислення; рівні оволодіння 
вмінням застосування програмних засобів. Підтверджено можливість застосування 
вимірників, серед яких анкети, опитувальники, нульова контрольна робота, модульна 
контрольна робота, іспити, спеціальні контрольні роботи з інженерних дисциплін, поточні 
контрольні роботи тощо. 

Ключові слова: професійно-орієнтоване навчання, модель, практичні заняття, 
майбутні інженери, теорія ймовірностей та випадкових процесів. 

Постановка проблеми. Одним із важливих завдань сучасної вищої технічної освіти в 
Україні є створення таких умов, що надавали б можливість майбутньому інженерові вільно 

орієнтуватись в потоці наукової й технічної інформації, легко сприймати та засвоювати 
найновіші досягнення у своїй професійній діяльності та постійно дбати про самоосвіту і 
самовдосконалення. Такі завдання доцільно розв’язувати під час навчання студентів технічних 

спеціальностей фундаментальним математичним дисциплінам, до яких відноситься теорія 
ймовірностей та випадкових процесів, що має велике значення для дослідження інженерних 

процесів. Шляхом реалізації окреслених завдань для даної дисципліни може бути 
впровадження такої методики її навчання, яка реалізує професійну спрямованість і забезпечує 
сучасні вимоги до математичної освіти майбутніх інженерів. А це, в свою чергу, 

уможливлюється через втілення моделі професійно-орієнтованого навчання студентів під час 
практичних занять. Тому, проблема створення такої моделі набуває безапеляційної 

актуальності. 
Аналіз основних досліджень і публікацій. Проблемі професійно-орієнтованого 

навчання математичних дисциплін у технічній вищій школі присвячені роботи таких 

науковців, як К.В. Власенко [2], О.Г. Євсеєва [4], Т.В. Крилова [5], І.В. Хом’юк [6] та ін. 
В роботах вчених розглядаються різні аспекти необхідності модернізації традиційного 

змісту математичних дисциплін у вищій технічній школі, обґрунтовується необхідність 
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застосування професійно орієнтованих завдань, висвітлюються методики застосування 
комп’ютерної підтримки під час навчання студентів технічних спеціальностей  тощо. Проте 
питання організації професійно-орієнтованого навчання ТЙ та ВП під час практичних занять 

залишається дослідженим не в повній мірі.  
Мета статті. Проаналізуємо поняття «модель», обґрунтуємо необхідність її 

застосування, з’ясуємо підходи до її розробки з метою відображення процесу впровадження 
компонентів методики професійно-орієнтованого навчання студентів під час практичних 
занять з ТЙ та ВП. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Методика професійно-орієнтованого  
навчання майбутніх інженерів ТЙ та ВП передбачає чітке формулювання цілей навчання, 

обґрунтування відбору змісту навчання, визначення організаційних форм, методів і засобів 
навчання. Тому, представлення компонентів методики навчання у їхній взаємодії вимагає 
розробки моделі. Проаналізуємо поняття моделі.  

Так, О.М. Дахін [3] під моделлю розуміє деякий об’єкт, який створено у вигляді схем, 
конструкцій, знакових форм або формул, що є подібним до досліджуваного об’єкту чи явища, 

відображає у спрощеному вигляді його структуру, властивості, взаємозв’язки та відносини між 
елементами. 

Це підтверджується і в дослідженні К.В. Власенко [2], яка розглядаючи інформаційну 

модель навчання вищої математики майбутніх інженерів відзначає, що вона насамперед є 
структурною схемою, що формує уявлення про систему компонентів концепції в їхньому 

взаємозв’язку.  
Тому, ґрунтуючись на визначеннях моделі, що були запропоновані у вищевказаних 

роботах, під моделлю будемо розуміти структурну схему, що відображає процес 

впровадження компонентів методики у навчання в їхньому взаємозв’язку.  
Створена схема (рис.1) включає такі блоки, як теоретико-методологічний, цільовий, 

змістовно-організаційний та оцінювально-результативний. 
Теоретико-методологічний блок відображає методологічні засади, психолого-

педагогічні передумови професійно-орієнтованого навчання та принципи побудови його 

методики під час практичних занять з ТЙ та ВП.  
Методика професійно-орієнтованого навчання майбутніх інженерів під час практичних 

занять реалізується на основі застосування системного, особистісно орієнтованого та 
діяльнісного підходів до навчання. 

Спираючись на роботи К.В. Власенко [2], Т.В. Крилової [5], для організації професійно-

орієнтованого навчання майбутніх інженерів ТЙ та ВП нами пропонується доповнення 
принципів навчання: 

– принципом професійної спрямованості, який полягає у досконалій інтеграції змісту 
навчання ТЙ та ВП із змістом загальноінженерних та спеціальних дисциплін, завдяки 
їх відповідності та послідовності у навчанні; 

– принципом фундаментальності, який полягає у забезпеченні необхідних 
фундаментальних знань і вмінь з даної дисципліни для використання у майбутній 

професійній діяльності; 
– принципом наступності, який полягає у забезпеченні продовження математичної освіти 

після закінчення навчання ТЙ та ВП; 
– принципом евристичного відкриття, що передбачає отримання нового математичного 

чи ймовірнісного знання під час розв’язування професійно орієнтованих завдань з 

досліджуваної дисципліни. 
Для реалізації принципів, що сприятимуть формуванню інтенсивної навчальної 

діяльності студентів необхідно удосконалення цілей навчання дисципліни ТЙ та ВП, які 
існують на сучасному етапі у технічних ВНЗ. Адже, цілі навчання безпосередньо впливають 
на весь навчально-виховний процес та пов’язують між собою всі основні його компоненти. 

 
 

 
 

Мета: професійно орієнтоване навчання майбутніх інженерів під час практичних занять з ТЙ 

та ВП 

Методологічні засади професійно-
орієнтованого навчання: 

 системний; особистісно орієнтований;  
діяльнісний підходи до навчання; 

 теорії професійно-орієнтованого, 

Психолого-педагогічні передумови 
професійно-орієнтованого навчання: 

психологічні особливості студентського віку; 
успішна адаптація майбутніх фахівців до навчання  
спеціальних дисциплін у ВТНЗ; закономірності 

Теоретико-методологічний блок 

 



 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Показники Вимірники 

 рівня сформованості мотивації навчальної діяльності, професійної 

мотивації, мотивації самореалізації 

анкети, опитувальники 

 рівня засвоєння системи вмінь з ТЙ та ВП в обсязі, необхідному для 

навчання загальноінженерних, спеціальних дисциплін та у подальшій 

інженерній діяльності 

нульова КР, модульні КР, іспити, 

КР з теоретичної механіки, теорії 

надійності, електротехніки 

 рівня розвитку професійно-аналітичного мислення тестування, КР 

 рівня оволодіння вмінням застосування програмних засобів спеціальні КР 

 
 

 
 

Рис. 1. Модель професійно-орієнтованого навчання майбутніх інженерів теорії 
ймовірностей та випадкових процесів 

Цільовий блок описує цілі професійно-орієнтованого навчання майбутніх інженерів у 

ході практичних занять з ТЙ та ВП. Нормативним документом, в якому сформульовані цілі 
навчання досліджуваної дисципліни є її навчальна програма. Тобто, в традиційній освітній 

системі перевага надається нормативно заданим цілям, оскільки це сприяє більшій керованості 
процесом навчання й контролю якості підготовки фахівців за критеріями рівня досягнення цих 
цілей.  



На це вказує і О.Г. Євсеєва [4], яка зазначає, що викладач математичних дисциплін не 
повинен формулювати цілі навчання математики самостійно, оскільки ця дисципліна в 
технічному університеті виконує службову роль.  

Але, як зазначає К.В. Власенко [2] успішність і якість навчання залежить від того, чи 
приймає студент задані нормативні цілі як свої особистісні. Ми погоджуємось з її думкою про 

те, що у процесі формування творчої особистості сучасного фахівця інженерної галузі 
необхідною умовою є постановка й досягнення як «нормативно заданих», так і «особистих» 
цілей, сформульованих самим студентом як суб'єктом освітньої діяльності.  

Тому, в своєму дослідженні ми передбачаємо виокремлення зовнішніх та внутрішніх 
цілей навчання ТЙ та ВП. Трансформація зовнішніх цілей у внутрішні можлива через розвиток 

мотивації навчальної діяльності студентів, шляхом інтеграції ТЙ та ВП і дисциплін 
інженерного спрямування. Наведемо приклад моделі формування внутрішньої цілі студента, 
що визначається параметрами: для ТЙ та ВП – це модуль «Теорія ймовірностей, елементи 

математичної статистики», для загальноінженерних – це «Теорія надійності». 

 
Рис. 2. Модель представлення первинного образу внутрішньої цілі для  

майбутнього інженера 
 
Така модель може бути створена викладачем на початку розв’язування професійно-

орієнтованого завдання: пристрій може працювати в трьох режимах: 1) нормальному, 
2) форсованому та 3) недовантаженому. Нормальний режим спостерігається у 65% випадків 

роботи пристрою, форсований – у 25% та недовантажений – у 10 %. Надійність пристрою 
(ймовірність безвідмовної роботи пристрою протягом часу t) для нормального режиму складає 
0,87, для форсованого – 0,6, а для недовантаженого – 0,94. Обчисліть повну надійність 

пристрою. 
Крім того, з метою з’ясування ставлення викладачів теорії ймовірностей, математичної 

статистики, теорії випадкових процесів, які працюють зі студентами технічних 
спеціальностей, до проблеми формування таких цілей навчання ТЙ та ВП, як підвищення 
навчальної мотивації студентів, формування в них вміння математичного моделювання та 

вміння використовувати програмні засоби, нами було проведено анкетування викладачів  
Донбаської державної машинобудівної академії, Донецького національного технічного 

університету, Приазовського державного технічного університету тощо. Аналіз результатів 
анкетування показав, що переважна більшість викладачів в повсякденній практиці не 
приділяють достатньо уваги таким цілям навчання ТЙ та ВП, що передбачають формування 

вищевказаних вмінь. Вони відзначають, що спеціально демонструвати студентам 
застосування евристичних прийомів для навчання їх математичному моделюванню, 

використовувати при цьому ігрові методи навчання на лекційних та практичних заняттях з ТЙ 
та ВП бракує часу. Якщо це й відбувається, то не досить систематично. Професійно 
орієнтовані завдання використовуються викладачами фрагментарно. Більшість викладачів 

вказують на відсутність відповідного методичного забезпечення. Також, свою увагу педагоги  



звертають на необхідність застосування різноманітних програмних засобів у ході навчального 
процесу з ТЙ та ВП, проте відзначають брак часу для пояснення можливостей їхнього 
використання та відсутність відповідного навчально-методичного забезпечення. 

Ґрунтуючись на системному, діяльнісному та особистісно орієнтованому підходах до 
викладання, розвивальній меті навчання ми виокремлюємо такі цілі навчання майбутніх 

інженерів ТЙ та ВП, що передбачають формування в студентів: 
– системи знань і вмінь з ТЙ та ВП в обсязі, необхідному для навчання 

загальноінженерних, спеціальних дисциплін та у подальшій інженерній діяльності; 
– самореалізації у ході навчальної діяльності, що передбачає постановку їхніх внутрішніх 

цілей. 

– професійно аналітичного мислення, що сприяє розвитку їхнього вміння математичного 
моделювання; 

– вміння діяти продуктивно у швидкозмінних ситуаціях, що вимагають застосування 
інформаційно-комунікаційних технологій, та сприяють формуванню інтенсивної 

навчальної діяльності. 
Доповнення цілей навчання вимагає доповнення змісту навчання системою завдань, що 

уможливить формування й розвиток у студентів вищевказаних вмінь. 

Змістовно-організаційний блок включає компоненти методики, яка реалізує професійну 
спрямованість практичних занять з ТЙ та ВП і забезпечує сучасні вимоги до математичної 

освіти майбутнього інженера.  
Зміст визначає оптимальне співвідношення між фундаментальністю та професійною 

спрямованістю дисципліни через залучення системи ймовірнісно-стохастичних завдань, що 

сприяють формуванню в студентів професійно-аналітичного мислення. Розв’язування таких 
завдань уможливлює розвиток у студентів вміння математичного моделювання на основі 

формування в них навичок «розвитку» завдання. У ході «розвитку» завдання, студенти мають 
можливість переосмислити ситуації, в яких вони знаходились у процесі розв’язання вихідного 
завдання, в результаті чого відбувається формування вмінь порівнювати, краще 

усвідомлювати ідею функціональної залежності, розвивати просторові уявлення, знаходити 
необхідні та достатні умови існування об’єктів, встановлювати види об’єктів, розвивати 

функціональне мислення та готуватися до виконання досліджень.  
У зв’язку з цим, ми уточнюємо [7] поняття «розвитку» завдання у ході навчання 

майбутніх інженерів ТЙ та ВП під яким розуміємо процес, що передбачає формулювання та 

розв'язування нових завдань студентами і сприяє самостійному отриманню результатів у ході 
математичного моделювання. Серед можливих шляхів «розвитку» завдання, що 
уможливлюють складання ймовірнісно-стохастичної моделі ми виокремлюємо: 

конкретизацію завдання; перетворення завдання; конструювання завдання, аналогічного, але 
більш складного; модифікацію завдання; конструювання зворотного завдання.  

Важливість самостійного отримання студентами нового знання підтверджується і у 
дослідженні Т.В. Крилової [5], яка наголошує на необхідності використання таких завдань, в 
процесі розв’язання яких необхідно підбирати комбінацію з декількох відомих алгоритмів або 

відкривати суттєво новий спосіб розв’язання, побудувавши новий алгоритм. Такі завдання, за 
її думкою, і обумовлюють вміння студентів будувати математичні моделі. У дослідженні ми 

пропонуємо під час формування вміння математичного моделювання використовувати як  
практичні, так і професійно орієнтовані завдання. Уведення завдань такого типу вимагає 
підбору відповідних методів, форм і засобів навчання. 

Традиційні методи навчання ми доповнюємо активними, серед яких ігрові та евристичні.  
Досліджуючи різні аспекти застосування ігрових методів у вищій школі, І.В. Хом’юк [6] 

вказує, що такі методи навчання в освітньому процесі розглядаються як внутрішньо 
мотивована діяльність, що уможливлює формування в студентів навичок самостійної роботи, 
вміння професійно мислити, розв’язувати соціальні і професійні завдання, вміння керувати і 

підпорядковуватись тощо.  
У дослідженні ми пропонуємо проводити ділові ігри в процесі навчання ТЙ та ВП 

студентів інженерних спеціальностей, під якими розуміємо імітацію професійної діяльності 



інженера через створення ситуацій, що вимагають дослідження інженерних процесів  під 
впливом випадкових факторів.  

Крім того, ми погоджуємось із думкою К.В. Власенко [2] що, порівняно з традиційними 

методами, разом із підвищенням рівня знань майбутніх спеціалістів методи активного 
навчання економлять навчальний час, що є особливо важливим у контексті формування 

інтенсивної навчальної діяльності майбутніх інженерів. 
Під час практичних занять формування й застосування навичок і умінь, узагальнення і 

систематизації знань, застосування знань і вмінь, інтегрованих практичних занять, лабораторних 

робіт, ділових ігор ми використовуємо індивідуальні, групові та колективні форми роботи. 
Як відзначає О.Г. Євсеєва [4], засоби навчання можуть вводитись в навчальний процес двома 

способами: у готовому вигляді, або конструюватися в спільній діяльності зі студентами. Тому, на 
нашу думку, доцільно представити засоби у системі професійно-орієнтованого навчання ТЙ та ВП 
для майбутніх інженерів за наступними напрямами: 

1) засоби навчання, що спрямовані на засвоєння знань та формування вмінь у ході 
практичних занять, до яких включено навчально-методичні посібники для організації 

професійно-орієнтованого навчання ТЙ та ВП; навчально-методичні інструкції, що 
уможливлюють використання комп’ютерних програм; 

2) комп’ютерно орієнтовані засоби навчання, спрямовані на формування інтенсивної 

навчальної діяльності студентів. 
3) засоби, що створюються студентами на основі управління їх діяльністю викладачем, 

зокрема завдання, що конструюються студентами у ході їхнього «розвитку» та розробки 
рекомендацій щодо управління цим процесом. 

У контексті даного дослідження вищевказаним засобам приділяється особлива увага. 

Крім того, нами детально описується використання як різноманітних програмних засобів для 
інтенсифікації навчання ТЙ та ВП, так і комп’ютерного тренажеру для розвитку в студентів 

вміння математичного моделювання. Адже, як відзначає Е.В. Азадова [1], у математиці, в 
першу чергу, комп’ютер використовується для полегшення обчислень, які зазвичай займають 
велику кількість часу при розв’язуванні поставлених задач. Але, ми підтримуємо її думку про 

те, що, окрім обчислювальної функції, комп’ютер може виконувати частину функції 
викладача, враховуючи при цьому вікові та індивідуальні особливості студентів. Це 

забезпечується завдяки спеціально розробленим педагогічним програмним засобам, що 
представляють собою цілісну дидактичну систему.  

Оцінювально-результативний блок визначає показники і вимірники, за якими можна 

оцінити ефективність функціонування даної моделі. До показників віднесено рівні 
сформованості мотивації навчальної діяльності, професійної мотивації, мотивації 

самореалізації; засвоєння системи знань і вмінь з ТЙ та ВП в обсязі, необхідному для навчання 
загальноінженерних, спеціальних дисциплін та у подальшій інженерній діяльності; розвитку 
професійно-аналітичного мислення, що сприяє формуванню вміння математичного 

моделювання; оволодіння вмінням застосування програмних засобів. При цьому у якості 
вимірників виступають анкети, опитувальники, нульова КР, модульна КР, іспити, спеціальні 

КР з інженерних дисциплін, поточні КР тощо.  
Результатом роботи взаємопов’язаних блоків моделі виступає сформованість вмінь, 

необхідних для майбутньої професійної діяльності інженера, а саме вміння математичного 

моделювання та вміння застосовувати ІКТ до розв’язування професійних завдань.  
Так, з метою оцінки запропонованої методики навчання ТЙ та ВП нами було проведено 

контрольні роботи, що передбачали застосування студентами вміння математичного 
моделювання та вміння використання програмних засобів. Студентів другого курсу навчання 
напрямів підготовки 6.050702 «Електромеханіка» Донбаської державної машинобудівної 

академії було поділено на дві групи: експериментальну (ЕГ) та контрольну (КГ). До початку 
експерименту різниця між групами ЕГ та КГ не була статистично значущою. Нами було 

виокремлено чотири рівні розвитку вміння математичного моделювання в майбутніх 
інженерів: високий, достатній, середній та низький. Проведена в цих групах на констатуючому 
етапі нульова контрольна робота надала можливість зробити висновок, що в студентів обох 

груп домінують середній та низький рівні розвитку вміння математичного моделювання. 



Завдання, що передбачали побудову математичної моделі та її дослідження, успішно 
розв’язали лише 7,9% студентів у ЕГ та 6,5% у КГ.  

Надалі, у КГ навчання відбувалось за традиційною методикою, а в ЕГ – за авторською 

методикою навчання ТЙ та ВП. Результати проведення другого контрольного зрізу показали, 
що рівні розвитку вмінь математичного моделювання в студентів технічних спеціальностей 

мають певні розбіжності в експериментальних і контрольних групах. Результати проведеної 
роботи зображено на рис. 3.  

 

 
 

Рис.3. Розподіл студентів контрольної та експериментальної груп за рівнем вміння 

математичного моделювання 
 

Висновки та перспективи подальших розвідок. Таким чином, запропонована 

методика професійно-орієнтованого навчання ТЙ та ВП майбутніх інженерів уможливлює 
формування інтелектуальної та творчої сфер особистості майбутнього фахівця, дає змогу 

досягти високої активності студентів та підвищити рівень оволодіння ними професійно 
важливими якостями, зокрема розвинути вміння математичного моделювання та використання 
програмних засобів. У перспективі, нами передбачається перевірка ефективності функціонування 

розробленої методики професійно-орієнтованого навчання ТЙ та ВП. 
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