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АНОТАЦІЯ

Теоретичне  обґрунтування  і  експериментальна  перевірка  технологій

проблемного навчання у процесі математичної підготовки студентів інженерно-

технічних спеціальностей для формування їх математичної компетентності.

Традиційне  навчання  у  технічних  університетах  створило  значну  базу

знань випускників, що дозволяє працювати в різних сферах діяльності. Втім, ні

знання самі по собі, тобто придбані у готовому вигляді, ні способи діяльності

(навички та уміння), засвоєні студентами інженерно-технічних спеціальностей

за  пред’явленим зразком,  не  можуть  забезпечити  формування  тих психічних

структур,  які  складають  ядро  навчально-пізнавальної  діяльності  під  час

вивчення  математичних  дисциплін,  зокрема,  формування  математичної

компетентності майбутніх інженерів.

Отже, сутність проблемного навчання як інноваційної освітньої технології

полягає  у  тому,  що  в  процесі  навчання  докорінно  змінюються  характер  і

структура  навчально-пізнавальної  діяльності  студентів,  що  приводить  до

розвитку творчого потенціалу особистості.

У  побудові  навчального  процесу,  що  включає  елементи  проблемного

навчання (як на лекціях, так і  під час проведення практичних (семінарських)

занять  з  математики),  значно  змінюється  роль  викладача.  Викладач

математичних  дисциплін  повинен  виступати  як  наставник  і  організатор

навчання,  основна  функція  якого  полягає  не  тільки  у  видачі  студенту  нової

інформації, скільки в правильній організації навчання, управлінні самостійною

діяльністю студентів. 

КЛЮЧОВІ  СЛОВА:  математична  компетентність,  інженерно-технічні

спеціальності, підготовка студентів, проблемне навчання, заняття проблемного

характеру, педагогічні експерименти.
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