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ВСТУП 

 

Глобалізація, швидка зміна технологій, утвердження пріоритетів 
сталого розвитку суспільства зумовлюють зростання ролі освіти. Освіта і 
наука є найголовнішими чинниками утвердження України на світовому 
ринку високих технологій. Навчальні заклади України, які готують майбутні 
інженерні кадри,  на сучасному етапі не можуть залишитись осторонь 
прискореного, випереджувального, інноваційного розвитку освіти і науки та 
вимагають забезпечення умов для розвитку, самоствердження і 
самореалізації особистості впродовж життя.  Новітні технології вимагають 
від молодих фахівців не просто освіченості, активності, пошуку, але також 
самостійності, впевненості, відповідальності, уміння жити і працювати в 
нових умовах, бути соціально зорієнтованим. Такі вимоги актуалізують 
необхідність  формування умінь самостійної роботи у майбутніх інженерів. З 
цією метою необхідно задіяти весь комплекс психолого-педагогічних, 
соціологічних та інженерно-технічних засобів, які безпосередньо мають 
сприяти розв’язанню даної проблеми. 

Даному аспекту приділяється значна увага в основних положеннях 
Закону України “Про вищу освіту” та Національній доктрині розвитку освіти 
України у ХХІ столітті.  В Національній доктрині головна мета української 
освіти розглядається як така, що має створити умови для особистісного 
розвитку і творчої самореалізації кожного громадянина України, формувати 
покоління, здатні навчатися впродовж життя, створювати й розвивати 
цінності громадянського суспільства, сприяти консолідації української нації.  
Вона покликана сприяти формуванню інтелектуального потенціалу нації, 
всебічному розвитку особистості як найвищої цінності суспільства, стати 
могутнім фактором розвитку духовної культури українського народу, 
відтворення продуктивних сил України. 

Серед пріоритетних напрямів розвитку освіти можна виділити: 
особистісну орієнтацію освіти; формування національних та 
загальнолюдських цінностей; створення рівних можливостей для молоді у 
здобутті якісної освіти, постійного оновлення змісту освіти; розвиток 
системи неперервної освіти впродовж життя; піднесення вищої освіти 
України на рівень досягнень країн світу.  



Реалізація доктрини забезпечить перехід до нового типу 
гуманістично-інноваційної освіти, що виходить з її пріоритетності для 
розвитку України. Зростуть самостійність і самодостатність особистості, її 
творча активність, що суттєво зміцнить демократичні основи громадянського 
суспільства. Зміцняться самосвідомість особистості, національний характер, 
національна гідність людини. Зросте авторитет української національної 
культури [1]. 

Законом України “Про вищу освіту” передбачається перехід вищої 
школи України до ступеневої підготовки спеціалістів. У ринкових умовах 
доцільно готувати спеціалістів за інтегрованими напрямами. Молоді фахівці 
з такою освітою здатні у порівняно короткі строки пройти перепідготовку 
або ж відносно короткочасну підготовку, окрім здобутої  у ВНЗ освіти, й 
успішно виконувати свої обов’язки в межах нових проблем конкретної 
виробничої діяльності. Іншою причиною переходу стала необхідність 
інтеграції освіти України у світову систему в умовах значного розширення 
міжнародних зв’язків. Ступенева система освіти покликана реально 
забезпечити:  

1) широкі освітні запити і можливості задоволення різноманітних 
культурно-освітніх потреб особистості та суспільства, зокрема 
загальноосвітню, загальнокультурну, професійну та наукову підготовку 
фахівців різних рівнів та галузей знань; 

2) підвищення соціальної значущості, престижу знань та соціального 
захисту особистості в умовах частої зміни потреб економіки та ринку праці;  

3) фундаментальність знань випускників вищої школи та її інтеграцію 
у світову систему освіти [2]. 

 Підготовка майбутнього фахівця до виконання ним посадових 
обов’язків – складна, багатогранна проблема. Успішне розв’язання її 
залежить від того, якою мірою зусилля фахової підготовки скоординовані. 
Ґрунтовні знання студентів, їхні власні переконання, а також значною мірою, 
ціннісні орієнтації здобуваються в процесі індивідуального самостійного 
навчання. Самостійна робота допомагає студенту сформувати власну оцінку 
фактів і процесів, сприяє творчим пошукам, активному засвоєнню 
навчального матеріалу, перетворенню здобутих знань на особисті 
переконання. 

Питання організації самостійної роботи, її методичного забезпечення  
розглядалися в дослідженнях П.І.Підкасистого, А.М.Алексюка, В.А.Козакова 
та ін. [3–6]. У працях Н.Г.Ничкало, І.Л.Лікарчук,  І.Л.Калюжного та ін. 



аналізуються проблеми реформування професійної освіти в Україні [7–10], а 
прогресивні технології навчання досліджували В.П.Безпалько, Г.К. Селевко, 
О.С.Падалка та ін. [11–13]. Впровадження методів активного навчання 
розглянуто П.М. Щербанем, В.А.Рибальським, О.О.Вербицьким та ін. [14–
17]. Дослідження К.К.Платонова, Т.В.Кудрявцева, С.Л.Рубінштейна та ін. 
присвячені становленню та розвитку особистості [18, 19], а реалізацію 
творчого потенціалу особистості вивчали С.О.Сисоєва, Н.Б.Крилова та 
ін.[20, 21]. Питання формування умінь самостійної роботи та їхня роль у 
підготовці інженерів висвітлені в роботах Н.М.Голуб, В.О.Тюріна, 
Л.М.Волкотруб, В.П.Гатун та ін. 

 У технічному ВНЗ студенти на перших двох курсах вивчають 
фундаментальні дисципліни, такі як фізика, математика, хімія та інші. 
Математика – одна з найголовніших загальнолюдських цінностей. Вона має  
велике як прагматичне, прикладне, так і не менш важливе філософське, 
світоглядне значення. Математика надає широкі можливості для вільного 
виявлення творчих здібностей особистості. Але інтерес до предмета 
виробляється тоді, коли студенту зрозуміло те, про що говорить викладач, 
коли задачі цікаві за змістом, коли студенту самому потрібно думати, робити 
висновки, узагальнення, коли він бачить перспективу використання 
отриманих знань на практиці.  Процес навчання неможливий без самостійної 
роботи студентів, оскільки  засвоєння матеріалу відбувається тільки в 
активній діяльності. Великі можливості щодо  формування творчої 
особистості фахівця містить імітаційно-ігровий підхід до організації 
навчальної роботи зі студентами, а використання дидактичних ігор на 
заняттях з вищої математики, які передбачають створення умов, що 
сприяють виявленню самостійності студентів в оволодінні навчальним 
матеріалом, забезпечує професійне спрямування, позитивну мотивацію 
навчально-пізнавальної діяльності студентів, створює необхідні умови для 
формування умінь самостійної роботи.  

Науково-педагогічна і методична література  містить багато 
визначень понять “ділова гра” та “навчальна гра”, але єдиного підходу немає. 

 О.О.Вербицький зазначає, що в найширшому значенні “ділова гра” 
може бути визначена як знакова модель професійної діяльності, контекст якої 
задається знаковими засобами – за допомогою мови моделювання, імітації та 
зв’язків, включаючи природну мову [22].  

О.В.Козлова і Л.М.Разу, визначаючи поняття ”ділова гра”, виділяють 
таку її якість, як прийняття рішень. Зрозуміло, що характерною рисою 



ділової гри є моделювання учасниками змісту гри й процесу тієї або іншої 
майбутньої професійної діяльності та системи їхніх відносин всередині 
заданої моделі реального виробничого колективу [23].  

Чимало авторів характеризують ділову гру як просто дидактичну, 
хоча це зовсім не так. Ділова гра – це управлінська гра, в певному розумінні 
імітація професійної діяльності, що пов’язана з управлінням певного роду 
діяльності. Такі ігри використовуються для розвитку творчого мислення, 
формування практичних умінь та навичок, для стимулювання уваги й 
підвищення інтересу студентів до занять, активізують процес оволодіння 
майбутньою професією [24]. Використовуючи попереднє тлумачення, стає 
зрозуміло, що студенти першого курсу для проведення ділових ігор ще не 
готові, саме тому в даній роботі ми використовуємо ігрові заняття для 
формування умінь самостійної роботи.  

Як показали дослідження, ігрові заняття сприяють розв’язанню ряду 
питань навчання і виховання майбутніх спеціалістів уже на першому курсі 
навчання у ВНЗ, підвищенню інтересу до обраної професії. До них відносять 
такі: формування умінь самостійної роботи, творчого мислення, засвоєння 
навичок науково-дослідної роботи. В.Д.Якобсон [25] виділяє такі види 
навчальних ігор, які переважно використовуються в технічному вищому 
навчальному закладі:  

 1) гра для адаптації студентів до навчального процесу та соціального 
життя у ВНЗ, проводити її ми можемо серед студентів першого курсу 
навчання; 

  2) предметна гра, призначена для поліпшення вивчення теоретичних 
і загальноінженерних дисциплін, знаходить своє застосування на другому та 
третьому курсах; 

 3) професійна гра, що імітує майбутню професійну діяльність 
студентів і службовців для вироблення професійних навичок та умінь, 
передбачених паспортом на спеціаліста, використовується для студентів 
старших курсів; 

 4) професійна гра для системи підвищення кваліфікації керівних 
працівників, яка відрізняється від студентської тим, що побудована на більш 
складній початковій інформації та передбачає прийняття більш складних 
рішень, може втілюватися на факультеті перепідготовки кадрів та на 
семінарах підвищення кваліфікації. 

У сучасних умовах правильність і стійкість вибору професії, з одного 
боку, і професійна мобільність, з іншого, приймають не тільки особистісний, 



але й особливий соціально значущий характер. Потреба встановлення 
взаємозв’язку між системою освіти і розвитком економіки, між 
професійними потребами особистості і потребами суспільства висуває 
завдання удосконалення роботи з формування умінь самостійної роботи, 
починаючи з перших курсів навчання у вищому навчальному закладі, і 
надання їй неперервного характеру, оскільки саме самостійність є основою: 
а) активності; б) ініціативності; в) творчості; г) наполегливості; д) 
радикалізму; е) самодостатності  [26].  Недостатній рівень умінь самостійної 
роботи призводить до того, що випускники вищого навчального закладу не 
завжди виявляються готовими до використання та освоєння нової техніки і 
технології, використання сучасних засобів автоматизації технологічних 
процесів.  

Незважаючи на великий обсяг наукової літератури з питань 
організації самостійної роботи учнів і студентів, проблема формування умінь 
і навичок самостійно вчитися повністю не вичерпана і потребує подальшого 
дослідження. Наявні дослідження стосуються переважно загальних 
механізмів формування умінь і навичок самостійно вчитися безвідносно до 
конкретних навчальних предметів і, отже, без урахування специфіки 
майбутньої професійної діяльності. Тимчасом сьогодні актуальними є 
проблеми формування навчальних умінь самостійного вивчення кожного 
навчального предмета, насамперед фундаментальних наук, зокрема 
математики. При цьому вважаємо за доцільне підкреслити багато-
фундаментальний характер умінь, а саме: з одного боку, за певних умов вони 
можуть стати надійною основою засвоєння базових теоретичних знань, з 
другого боку, за умов їх професійної спрямованості ще під час навчання у 
ВНЗ вони можуть стати засобом ефективної підготовки до майбутньої 
професійної діяльності. Звідси випливає необхідність пошуку і розробки 
ефективних умов, методів і засобів формування у студентів уміння 
самостійно вчитися, зокрема впливу ігрових методів на їх формування у 
майбутніх інженерів. 

Великі можливості для формування творчої особистості фахівця 
містить імітаційно-ігровий підхід до організації навчальної роботи студентів, 
а використання дидактичних ігор з вищої математики саме передбачає 
створення оптимальних умов для самостійного оволодіння навчальним 
матеріалом, забезпечує позитивну мотивацію, професійну спрямованість, 
формує уміння самостійно вчитися та самостійно організовувати будь-яку 
практичну діяльність. 



У своїй практиці інженер найчастіше користується певним відомим 
алгоритмом розв’язування завдань виробництва: постановка завдання; 
побудова розрахункової схеми; створення математичної моделі як вищого 
рівня абстракції; аналіз  розв’язку завдання та його пошук; аналіз одержаних 
результатів. Виконання всіх цих завдань забезпечується високим рівнем 
сформованості умінь самостійної роботи. 

 Таким чином, вивчення наукових джерел дозволяє зробити висновок, 
що питання формування умінь самостійної роботи у майбутніх інженерів 
потребує поглибленого вивчення, систематизації та теоретичного 
узагальнення. Зокрема, практика роботи зі студентами Вінницького 
державного технічного університету, теоретичні дослідження щодо 
впровадження нових педагогічних технологій у навчально-виховний процес 
та здобуті результати свідчать про актуальність і педагогічну значущість цієї 
проблеми. 

Задача даного навчального посібника – допомогти студентам, 
магістрантам, аспірантам в оволодінні теорією і практикою передачі 
фундаментальних  знань, аспектами ефективного впливу ігрових форм 
навчання на формування умінь самостійної роботи у студентів першого 
курсу технічного закладу на прикладі  вищої математики. 

Розробка комплексу навчально-виховних заходів, упрова-дження 
методів активного навчання, спрямованих на самоосвіту майбутніх інженерів 
і подальшу інтенсифікацію формування умінь СРС, є пріоритетом у 
виявленні найбільш здатних студентів відповідно до їх орієнтації в 
трьохступеневій освіті.  

Методологічною основою дослідження є теорія наукового пізнання, 
що стверджує єдність конкретного й абстрактного, емпіричного й 
теоретичного; системний підхід, за яким досліджуваний об’єкт (процес 
формування умінь самостійної роботи у майбутніх інженерів) розглядається 
як освітня система, утворена внаслідок взаємозв’язку її компонентів; 
особистісно-діяльнісний підхід у педагогічній та психологічній науці, за 
якими детермінуюча роль у формуванні особистісних новоутворень 
належить провідній діяльності, в якій формується продуктивна суб’єктна 
активність; наукові досягнення психології та педагогіки в умовах 
інформаційно-технічної революції; результати досліджень відомих 
вітчизняних і зарубіжних психологів, дидактів і методистів про 
закономірності навчально-виховного процесу, концепція математичної освіти 
ВНЗ. 



Теоретичну основу дослідження становлять: теоретико-методологічні 
та культурологічні аспекти філософії формування нового покоління фахівців 
(В.П.Андрущенко, І.А.Зязюн, В.Г.Кремень, М.І.Михальченко); педагогічні 
надбання (П.П.Блонський, А.С.Макаренко, В.О.Сухомлинський, 
С.Т.Шацький, К.Д.Ушинський); теорія управління пізнавальною діяльністю 
(М.М.Скаткін, А.А.Деркач, Н.Ф.Тализіна); теорія ігрового імітаційного 
моделювання (Д.Б.Ельконін); роботи з організації і впровадження ділових 
ігор і проблемного навчання (Л.Н.Іваненко, В.І.Рибальський, В.Н.Бурков, 
М.М.Бернштейн, А.В.Брушлінський); роботи з організації самостійної роботи 
студентів (П.І.Підкасистий, А.М.Алексюк, В.А.Козаков); роботи психологів 
(С.Л.Рубінштейн, Т.В.Кудрявцев, К.К. Платонов, Л.С.Виготський); роботи 
методистів-математиків (Н.С.Антонов, І.Ф.Тесленко). 

Дослідження ґрунтувалось на основних положеннях Закону України 
“Про вищу освіту”, Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ 
столітті, на концепції базової математичної освіти в Україні, а також на 
матеріалах науково-практичних конференцій. 

Дослідно-експериментальна робота виконувалася у Вінни-цькому 
державному технічному університеті (994 особи). Дослідже-ння проводилось 
з 1995 по 2001 рік  і складалося з кількох взаємопов’язаних етапів. 

У даній роботі  визначено та обгрунтовано педагогічні умови, що 
забезпечують ефективний вплив ігрових занять на формування умінь 
самостійної роботи у майбутніх інженерів;  визначено показники (рівень 
сформованості умінь самостійної роботи, мотивація самостійної діяльності, 
рівень навчальної успішності студентів з вищої математики) оцінювання 
ефективності застосування ігрових занять у процесі формування умінь 
самостійної роботи у студентів ВТНЗ; розроблено, теоретично обґрунтовано 
й експериментально перевірено  систему формування умінь самостійної 
роботи у майбутніх інженерів засобами ігрових форм, яка включає в себе 
мету, суб’єкти навчального процесу, методику формування, різні види 
самостійної діяльності студентів; уточнено сутність і структуру умінь 
самостійної роботи, показники та рівні (низький – репродуктивний, середній 
– реконструктивний, високий – творчий) вираженості цих умінь у майбутніх 
інженерів; доповнено теорію методів активного навчання положеннями про 
доцільність використання ігрових форм у процесі вивчення фундаментальних 
дисциплін. 

Теоретичне значення одержаних результатів дослідження полягає в 
доповненні педагогічної теорії новими знаннями в галузі створення 



оптимальних педагогічних умов впливу ігрових занять на  формування умінь 
самостійної роботи,  поглибленні уявлення про зміст, структуру і рівні  
формування умінь самостійної роботи у студентів технічних ВНЗ на 
першому курсі навчання, розробці педагогічних технологій реалізації 
авторської методики з урахуванням специфіки технічних спеціальностей.  

Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає в 
тому, що запропоновано методику формування умінь самостійної роботи у 
майбутніх інженерів на прикладі викладання тем курсу вищої математики в 
технічному ВНЗ  засобами ігрових форм, розроблено сценарії ігрових занять 
професійної спрямованості та навчальні посібники, що містять завдання 
прикладного змісту для даних занять. 

Основні публікації показали перспективність застосування ігрових 
форм навчання у процесі формування вмінь самостійної роботи, зокрема під 
час вивчення вищої математики [27 –40];  

У першому розділі “Формування умінь самостійної роботи у 
майбутніх інженерів як педагогічна проблема”  на основі критичного аналізу  
психолого-педагогічної літератури розглянуто теоретичні основи 
досліджуваної проблеми, основні напрями та підходи до трактування умінь 
самостійної роботи,   використання в навчальному процесі ігрових занять; 
з’ясовано стан формування умінь самостійної роботи у майбутніх інженерів; 
визначено показники рівнів сформованості цих умінь у студентів. 

У другому розділі “Формування умінь самостійної роботи у майбутніх 
інженерів (на прикладі курсу вищої математики)”  обґрунтовано педагогічні 
умови ефективного впливу ігрових занять на формування  умінь самостійної 
роботи у студентів першого курсу технічного ВНЗ, розроблена система  
формування умінь самостійної роботи засобами ігрових форм навчання (на 
прикладі курсу вищої математики). 

У третьому розділі “Організація, методика і результати 
педагогічного експерименту” – проведено аналіз результатів педагогічного 
експерименту, який   проводився у  Вінницькому державному технічному 
університеті протягом 1995-2001 років і охопив біля 994 особи, а також 
здійснено експериментальну перевірку ефективності запропонованих 
педагогічних умов впливу ігрових занять на процес формування умінь СРС.  

Монографія розрахована на магістрантів та аспірантів, які вивчають 
педагогіку та психологію вищої освіти, викладачів та наукових 
співробітників. 
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