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Одним із основних принципів організації навчального процесу у вищій 

школі є орієнтація всіх навчальних дисциплін на майбутню професію і 



реалізація міжциклових і міжпредметних зв’язків, які виступають умовою 

підвищення якості професійної підготовки фахівців. Проте вивчення стану 

готовності викладачів вищих морських навчальних закладів свідчить про те, що 

належної уваги цьому питанню не приділяється. Підтвердженням такого 

становища слугують результати анкетування курсантів, більшість з яких не 

усвідомлює можливостей застосування математичних знань і вмінь у професії 

судноводія, і викладачів, які, декларуючи необхідність професійної і 

міжпредметної орієнтації навчання студентів вищої математики, не можуть 

конкретизувати це прикладами з фізики, загальнотехнічних та спеціальних 

дисциплін. Зазначене свідчить про актуальність міждисциплінарного і 

професійно-орієнтованого підходів до навчання майбутніх судноводіїв вищої 

математики і обумовлює необхідність визначення організаційно-педагогічних 

умов, за яких цей процес може бути результативним.  

При визначенні і обґрунтуванні організаційно-педагогічних умов ми 

виходили з розуміння їх як комплексу необхідних і достатніх заходів, які 

створюють найбільш сприятливе середовище для реалізації моделі методичної 

системи застосування міжпредметних зв’язків у навчанні майбутніх судноводіїв 

вищої математики. При виборі умов намагались також врахувати вимоги до 

професійної підготовки фахівців морської галузі і організації навчання 

студентів у ВНЗ, проголошені у нормативних документах МОН України. Їх 

вивчення дозволило встановити, що в усіх ВНЗ морського профілю навчання 

організовується за кредитно-модульною технологією, специфіка якої пов’язана 

з поділом змісту навчальних дисциплін на модулі (логічно завершені змістові 

структурні одиниці навчального матеріалу). З цих підстав організаційно-

педагогічні умови впровадження методичної системи реалізації міжпредметних 

зв’язків повинні вписуватися у межі модульної системи навчання студентів і 

враховувати особливості вищої математики як навчальної дисципліни, на базі 

якої передбачено розкриття можливостей застосування міжпредметних звязків. 

З урахуванням зазначеного до складу організаційно-педагогічних умов були 

включені: 



- реалізація принципу модульності під час навчання курсантів вищої 

математики шляхом впровадження основних положень модульно-рейтингової 

технології, у межах якої реалізація принципів професійної спрямованості 

навчання і міжпредметно-міжциклового зв’язку може здійснюватись шляхом 

застосування на всіх видах занять і всіх етапах засвоєння математичних знань 

інформації міжпредметного змісту у вигляді прикладів і завдань, що 

ілюструють можливості застосування математичних знань у розв’язанні 

професійних проблем (перша умова); 

- включення до поза аудиторної самостійної роботи студентів з вищої 

математики рівневих завдань міжпредметного змісту,  урізноманітнення їх 

видів, а також стимулювання діяльності курсантів з їх виконання (друга умова); 

- урахування у змісті запланованих міжпредметних завдань 

можливостей для розвитку таких складових математичної компетентності як  

математично-теоретична, математично-інформаційна, світоглядна і  

математично-професійна, у межах якої формування у студентів навичок 

математичного моделювання в професійній діяльності здійснювати з 

дотриманням трьох послідовних стадій: адаптаційної, когнітивно-діяльнісної і 

професійної (третя умова);  

- створення електронного інформаційно-комунікативного середовища, 

яке спроможне реалізувати принцип модульності і забезпечити впровадження 

методичної системи реалізації міжпредметних зв’язків у процес навчання 

майбутніх судноводіїв вищої математики, а також моніторинг результатів 

самостійної діяльності студентів  (четверта умова); 

- підготовка викладачів до впровадження методичної системи реалізації 

МПЗ у процес навчання вищої математики (п’ята умова). 

Зупинимось детальніше на обґрунтуванні кожної з виділених умов.  

При обґрунтуванні першої умови ми виходили з того, що застосування 

сучасних освітніх технологій навчання вищої математики майбутніх 

судноводіїв вчені розглядають як один із можливих важелів впливу на якість 

професійної підготовки фахівців морської галузі. Зважаючи на перелік 



інноваційних технологій, що сприяють підвищенню результативності 

навчально-пізнавальної діяльності студентів, запропонований О.Кияшко[1], в 

якості провідної у нашому дослідженні обрано модульно-рейтингову 

технологію як таку, що поєднує в своїй структурі всі з перерахованих вченим 

педагогічних технологій і реалізує принцип модульності, котрий з переходом 

ВНЗ України на Болонську систему навчання набув особливої актуальності.  

Аналіз накопиченого вітчизняного і зарубіжного досвіду використання 

модульно-рейтингової системи свідчить про її істотні переваги перед 

традиційними технологіями навчання студентів, які виявляються у тому, що: 

- відбувається активізація навчально-пізнавальної діяльності студента та 

підвищення його навчальної мотивації; 

- формуються такі риси особистості як самостійність, ініціативність 

відповідальність, розвиваються творчі здібності; 

- завдяки реалізації принципів системності і систематичності підвищується 

якість знань і вмінь; 

- забезпечується точність та об’єктивність оцінювання результатів 

навчально-пізнавальної діяльності студентів; 

- зменшується ризик емоційних, психологічних і фізичних перевантажень 

студентів, які виникали під час авральних ситуацій у період екзаменаційних 

сесій; 

- завдяки елементам змагальності забезпечується краща адаптація 

випускників ВНЗ до вимог ринку праці;   

- з’являються певні чинники заохочення студентів до творчої навчально-

пізнавальної діяльності та науково-дослідної роботи. 

Зважаючи на структуру навчального модуля, запропоновану П.Юцявічене 

[2], котра передбачає залучення студентів до видів навчально-пізнавальної 

діяльності, які реалізують пошуково-змістову і формувально-корегувальну фази 

пізнавального процесу, і особливості організації навчального процесу у ВНЗ, 

вважаємо, що навчальний модуль повинен включати систему навчальних 

занять студентів, що спроможна забезпечити засвоєння певного блоку 



навчального матеріалу з вищої математики. До цієї системи мають входити 

лекція, практичні заняття і поза аудиторна самостійна робота студентів, яка 

повинна чітко плануватися, керуватися і контролюватися викладачами. 

Враховуючи те, що робочою програмою на вивчення курсу «Вища математика» 

у Херсонській державній морській академії відводиться 540 годин (15 

кредитів), з яких 286 годин передбачено на аудиторну роботу, а 254 години – на 

самостійну, а навчальний матеріал згруповано у 8 модулів, модульну структуру 

навчальної дисципліни «Вища математика» для судноводіїв представимо у 

вигляді схеми (рис.1).  

 

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ВИЩА МАТЕМАТИКА» 

Модуль 1 (4блока) 
Лекції – 18 год 
Практичні – 18 год 
Самостійна робота 
(позааудиторна)–30 

 

Контроль 1: 
Теоретичні знання 
Практичні уміння 
Позааудиторна 
самостійна робота 
 

Модуль 2 (блока) 
Лекції – 18 год 
Практичні – 18 год 
Самостійна робота 
(позааудиторна)–30 

 

Контроль 2: 
Теоретичні знання 
Практичні уміння 
Позааудиторна 
самостійна робота 
 

Контроль 8: 
Теоретичні знання 
Практичні уміння 
Позааудиторна 
самостійна робота 
 

Модуль 8 (1 блок) 
Лекції – 10 год 
Практичні – 30 год 
Самостійна робота 
(позааудиторна) –33 

 

ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА РІВНЯ ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ 
1. Теоретичні знання 2. Практичні знання і вміння 3. Самостійна робота 

Модулі 
3,4,5,6,7 

Контроль
модулів 
3,4,5,6,7 

 
Рис.1  Проект реалізації модульного підходу до вивчення курсу «Вища 

математика» 
Враховуючи специфіку змісту кожного модуля та кількість годин, 

відведених на його вивчення, у кожному модулі виділено інформаційні блоки, 

засвоєння яких має здійснюватися шляхом включення студентів до таких видів 

робіт: аудиторної - у вигляді лекцій і практичних занять, та самостійної – у 

вигляді виконання домашніх завдань, передбачених планами лекцій і 

практичних занять (інваріантна складова), а також самостійне виконання 

лабораторних робіт і практичних завдань міжпредметного змісту (варіативний 



компонент, який реалізується за вибором студента). Уявлення про блочний 

склад кожного навчального модуля дає таблиця 1. 

Таблиця 1 

Проект блочно-модульної структури курсу «Вища математика»  
для судноводіїв 

№ Назва модуля К-сть 
блоків 

Зміст кожного інформаційного блоку 

1 Лінійна та векторна алгебра. 
Аналітична геометрія 

4 1. Визначники. Матриці. Розв’язання системи 
лінійних рівнянь методом Крамера і Гауса. 
2. Вектори. Лінійні операції з векторами. 
Прямокутна та полярна системи координат. 
Скалярний, векторний та мішаний добутки 
векторів, їх властивості та застосування.  
3. Пряма на площині. Види рівнянь прямої на 
площині. Рівняння прямої у просторі. 
Площини у просторі. Рівняння площин.  
4. Рівняння кривих другого порядку: кола, 
еліпса, гіперболи та параболи 

2 Вступ до математичного 
аналізу 

2 1. Комплексні числа. Дії над 
комплексними числами. Границя функції. Її 
властивості. Обчислення границі 

3 Диференціальне числення 
функцій однієї змінної 

1 Диференціальне числення функцій однієї 
змінної 

4 Інтегральне числення функцій 
однієї змінної 

1 Інтегральне числення функцій однієї 
змінної 

5 Диференційні числення функції 
багатьох змінних. Аналітична 
геометрія. Кратні інтеграли 

3 1. Диференційні числення функції багатьох 
змінних. 2. Аналітична геометрія. 3. Кратні 
інтеграли 

6 Звичайні диференціальні рівняння. 
Числові та функціональні ряди 

2 1.Звичайні диференціальні рівняння. 
2.Числові та функціональні ряди 

7 Теорія ймовірностей. 
Математична статистика 

2 1.Теорія ймовірностей.  
2.Математична статистика 

8 Тригонометрія на сфері 1 Сферичний трикутник. Розв’язування 
сферичного трикутника 

 

Доцільність включення до переліку організаційно-педагогічних умов, що 

мають забезпечити позитивний вплив на якість математичної освіти майбутніх 

судноводіїв, другої умови пов’язана з тим, що однією з основних особливостей 

модульної технології є зростання частки самостійної роботи у навчально-

пізнавальній діяльності студента, яка покликана формувати в майбутніх 

фахівців професійну самостійність – рису спеціаліста, котра виявляється в його 

вмінні спланувати професійну діяльність, організувати власні зусилля на 

реалізацію запланованих дій, критично оцінити отримані результати своєї 



роботи та здійснити самоаналіз виконаної діяльності. З цих підстав організацію 

самостійної роботи студентів під час вивчення вищої математики у ВМНЗ 

вважатимемо запорукою підвищення якості фахової підготовки майбутніх 

судноводіїв і організаційно-педагогічною умовою реалізації міжпредметних 

зв’язків у навчальному процесі.  

Вивчення літератури, присвяченої пошуку шляхів підвищення 

ефективності самостійної роботи студентів, дозволило встановити, що 

активізуючий потенціал аудиторної і позааудиторної самостійної роботи 

повязаний з урізноманітненням її видів і рівневим характером, який забезпечує 

посильність завдань для самостійного виконання кожним студентом [3]. 

Рівневий характер завдань і задач міжпредметного змісту ми пов’язували 

з різним ступенем самостійності, яку могли реалізувати студенти під час їх 

виконання. З цією метою: 

- для слабких студентів пропонувалися приклади задач міжпредметного 

змісту з розв’язками. До завдань включалися: а) ознайомлення з умовою і 

запропонованим розв’язком задачі; б) визначення теми з курсу вищої 

математики, знання з  якої застосовувалися при розв’язанні даної задачі; в) 

пошук або складання подібної задачі за взірцем; 

- студентам середнього рівня готовності пропонувався такий же перелік 

завдань за умови розв’язування задачі міжпредметного змісту за допомогою 

алгоритму або підказок у вигляді рекомендацій; 

- завдання для сильних студентів передбачали аналогічний перелік дій і 

пропозицію самостійно розв’язати задачу міжпредметного змісту.     

Третя організаційно-педагогічна умова передбачала необхідність 

урахування в змісті запланованих завдань міжпредметного змісту можливостей 

для розвитку таких складових математичної компетентності як математично-

теоретична, математично-інформаційна, світоглядна і математично-професійна, 

у межах якої формування навичок математичного моделювання в професійній 

діяльності рекомендувалось здійснювати з дотриманням трьох послідовних 

стадій: адаптаційної, когнітивно-діяльнісної і професійної (третя умова).  



На адаптаційній стадії розвиток компонентів профісійно-орієнтованої 

математичної підготовки відбувається на рівні асоціацій, уявлень і життєвого 

досвіду за допомогою розв'язування професійно-орієнтованих завдань на 

моделювання ситуацій репродуктивного типу. Ці завдання спрямовані на 

актуалізацію наявних знань курсантів про майбутню професійну діяльність. Під 

час їх розв'язування відбувається запам'ятовування математичних і 

професійних фактів на рівні асоціацій, дізнавання й репродукції. Результатом 

розв'язування таких завдань математичного моделювання є сформована 

здатність виконати дію за відомим алгоритмом в типовій ситуації.  

На когнітивно-діяльнісній стадії розвиток компонентів математичної 

підготовки відбувається на рівні інтерпретації й установлення 

внутрішньопредметних і міжпредметних зв'язків за допомогою розв'язування 

професійно-орієнтованих завдань на моделювання й прогнозування ситуації 

пошукового типу. Це завдання, що вимагають простих розумових операцій з 

даними (порівняйте, опишіть і т.д.); завдання, що вимагають складних 

розумових операцій (індукція, дедукція, аргументація і т.д.); завдання, що 

вимагають додаткових відомостей для розв’язання. Розв'язок таких завдань 

сприяє виробленню вміння самостійно комбінувати вже освоєні способи 

діяльності з новими, бачити нові функції відомого досвіду.  

На професійній стадії розвиток компонентів пізнавального потенціалу 

відбувається на рівні застосування правил, законів, теорій у стандартних і 

нестандартних практичних ситуаціях за допомогою розв'язку професійно-

орієнтованих завдань на моделювання й прогнозування ситуації, завдань на 

оцінку ризику продуктивного типу. При розв'язуванні таких завдань, студенти 

самі визначають цілі майбутньої діяльності, формулюють гипотезу, 

перетворюючи її в розв'язок, висновок, перевіряють отримані дані. До завдань, 

що вимагають продуктивного розв'язку, відносяться: пошукові завдання по 

практичному застосуванню знань у новій ситуації; проблемні завдання й 

ситуації; завдання на виявлення нового знання на основі власних спостережень; 

задачі на набуття нових знань на підставі власних міркувань. Розв'язок завдань 



продуктивного типу виводить на такий рівень діяльності, що студент може 

ухвалювати оптимальний розв'язок у нестандартній ситуації, активно ставити 

собі мети й розуміти себе як суб'єкта цієї діяльності.  

Перехід суспільства до інформаційної фази свого розвитку обумовив 

необхідність включення до складу математичної компетентності готовність 

комплексно використовувати в професійній діяльності математичні методи й 

сучасні ІКТ. У Державному стандарті з цього приводу зазначається, що 

бакалавр зі спеціальності «Судноводіння» повинен бути готовим до 

застосовування пакетів прикладних програм і інших ІКТ у математичному 

моделюванні під час інженерних розрахунків. Це вимагає від студентів не 

тільки знань про ІКТ, які вони одержують під час навчання інформатики, але й 

здатність і готовність використовувати їх у процесі математичного 

моделювання, що вимагає формування в навчанні математики майбутніх 

судноводіїв умінь використовувати ІКТ у математичному моделюванні 

професійних ситуацій. Вищенаведене обумовило необхідність виділення в 

математичній підготовці майбутніх судноводіїв математико-інформаційну 

змістово-методичну лінію, реалізація якої неможлива без застосування у 

навчальному процесі комп’ютера як універсального засобу навчання, який 

сприяє активному включенню студентів у процес пізнання  та надає викладачу 

можливість здійснювати цілеспрямований вплив на процедуру засвоєння знань 

і вмінь, проводити систематичний контроль і оцінювання навчальних досягнень 

курсантів, управляти цим процесом. 

Власний досвід із застосування комп’ютера як засобу навчання вищої 

математики дав підстави для висновку, що найбільш сприятливим для 

підвищення результативності навчально-пізнавальної діяльності студентів є 

створення навчально-комунікативного середовища – комплексного програмно-

педагогічного засобу, який поєднує організаційну,  інформаційну, навчальну, 

контролюючу, розвивальну, комунікативну і виховну функції. 

При визначенні структури навчального електронного інформаційно-

комунікативного середовища «Вища математика для судноводіїв» ми виходили 



з того, що воно повинно забезпечувати матеріальне (наявність матеріальних 

носіїв інформації), інформаційне (можливість доступу до матеріальних носіїв 

інформації, уміння роботи з інформацією) і комунікативне (можливість 

спілкування учасників педагогічного процесу) забезпечення. З урахуванням 

зазначеного було створене електронне інформаційно-комунікативне навчальне 

середовище «Вища математика для судноводіїв», яке детально описане у 

[4,5.6]. 

Доцільність включення до переліку організаційно-педагогічних умов 

впровадження методики реалізації МПЗ у навчанні вищої математики пятої 

умови, повязаної з підготовкою викладачів до здійснення цієї роботи,  

обумовлена потребою останніх у відповідній підготовці, яка передбачає: 

- ознайомлення зі змістом міжпредметних зв’язків вищої математики і 

природничих, загальнотехнічних та спеціальних дисциплін; 

- ознайомлення з можливими формами, методами і засобами реалізації МПЗ 

вищої математики і природничих, загальнотехнічних та спеціальних дисциплін; 

- ознайомлення зі структурою електронного інформаційно-

комунікатиного навчального середовища «Вища математика для судноводіїв», 

змістом кожного блоку та методикою його використання; 

- ознайомлення з організацією позааудиторної самостійної роботи 

студентів, орієнтованої на реалізацію міждисциплінарних звязків, її видами і 

критеріями оцінювання рівневих завдань міжпредметного змісту; 

- ознайомлення з програмами (GRAN-1, GRAN-2, ЕХЕL, DERIVE, 

MATEMATIKA, MOOPL тa ін.), застосуванню яких необхідно навчити 

студентів у процесі вивчення вищої математики; 

- ознайомлення зі змістом розроблених і підібраних нами міжпредметних 

задач та способами їх розв’язування; 

- ознайомлення зі змістом розроблених і підібраних лабораторних робіт з 

вищої математики 

- ознайомлення з прийомами навчання студентів математичному 

моделюванню; 



- ознайомлення з можливостями розкриття світоглядного потенціалу 

вищої математики на заняттях і в позааудиторній роботі; 

- ознайомлення з особливостями реалізації адаптаційного, особистісного, 

діяльнісного і компетентнісного підходів до навчання майбутніх судноводіїв 

вищої математики. 

Результати педагогічного експерименту з забезпечення вищенаведених 

організаційно-педагогічних умов засвідчили підвищення якості математичної 

підготовки курсантів, а відповідно й професійної готовності майбутніх 

судноводіїв.  
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