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Постанова проблеми. Упровадження розробленої методичної системи 

навчання в навчальний процес уможливлюється через побудову моделі. 
Моделювання у педагогічному дослідженні є актуальним через інтегративність, 

що забезпечує можливості об’єднання емпіричного та теоретичного, поєднання 
процесу аналізу педагогічного об’єкту та здійснення експерименту, що 

супроводжуються побудовою логічних конструкцій та наукових абстракцій.  
Аналіз актуальних досліджень. Розробляючи педагогічну модель, ми 

спиралися на думку Є. О. Лодатка [2, c. 54], який розуміє під цим побудову 
мисленої системи, що може імітувати чи відображати певні властивості, 

характеристики, ознаки об’єкта дослідження, принципи його функціонування 
чи внутрішньої організації. Впровадження такої моделі, на думку вченого, 

забезпечується через її презентацію у вигляді культурної форми, що є 
притаманною певній соціокультурній практиці. Моделюючи, використовували 
концептуальні положення дослідження В. І. Бондаря [1], щодо розподілення за 

чотирма блоками, як-от теоретико-методологічним, цільовим, змістовно-
організаційним та оцінювально-результативним. 

Метою дослідження є розробка моделі упровадження комп’ютерно-
орієнтованої методичної системи навчання диференціальних рівнянь (ДР) 

майбутніх бакалаврів з інформаційних технологій (ІТ).  
Викладення основного матеріалу. Дослідивши психологічні основи [5] 

та методичні передумови [4] навчання ДР майбутніх бакалаврів з ІТ, ми 
розробили модель упровадження комп’ютерно-орієнтованої методичної 

системи навчання ДР майбутніх бакалаврів з ІТ (рис. 1).  
Впровадження моделі було націлено на ознайомлення бакалаврів із 

уміннями, що є необхідними для їхньої майбутньої професійної діяльності та на 
формування вміння використовувати засоби ІКТ у майбутній професійній 

діяльності (ІКТ-грамотності майбутніх фахівців певної спеціальності).  
Очікуваних результатів навчання було досягнуто при спиранні на 

теоретико-методологічний блок, що містить методологічне та психолого-

педагогічне підґрунтя дослідження. 
Теоретико-методологічний блок обумовив корегування внутрішніх цілей 

навчання ДР бакалаврів з ІТ, що описуються у цільовому блоці. 
 



 
 

Рис. 1. Модель упровадження комп’ютерно-орієнтованої методичної системи 
навчання ДР бакалаврів з ІТ 

Мета: впровадження комп’ютерно-орієнтованої методичної системи опанування бакалаврами з ІТ  диференціальних рівнянь 

Теоретико-методологічний блок 

Методологічні засади 
 особистісно-орієнтований, діяльнісний, 

компетентнісний та системний підходи до навчання; 
 теорії комп'ютерно-орієнтованого навчання та 

використання комп’ютерно-орієнтованого супроводу 
навчання; 

 методична система навчання вищої математики 
студентів технічних університетів; 

 особливості навчання ДР майбутніх фахівців з ІТ 

Психолого-педагогічні основи 
 використання досвіду організації навчально-
професійної діяльності під час навчання математичних 

дисциплін студентів технічних університетів; 
 дотримання етапів формування дій за П.Я.Гальперіним 
під час навчання ДР бакалаврів з ІТ ; 
 залучення комп’ютерно-орієнтованого супроводу етапів 

формування дій під час навчання студентів; 
 врахування психологічних особливостей студентів І-ІІ 

курсів навчання 

Цільовий блок 

Зовнішні цілі: 
формування здатностей ефективного використання сучасного 

апарату диференціальних рівнянь у професійній діяльності  для 

розв’язання задач теоретичного та прикладного характеру в 

процесі аналізу, синтезу та проектування інформаційних систем  

Внутрішні цілі: 
розвиток вмінь, що забезпечують опанування процедур 

розв’язування ДР та їх систем, вмінь математичного 

моделювання, формування ІКТ-грамотності 

Змістово-організаційний блок 

Зміст: система багаторівневих математичних, практичних, зокрема  професійно -орієнтованих завдань, розв’язування 

яких забезпечує імітацію майбутньої професійної діяльності бакалаврів з ІТ  із залученням уміння програмування  

Методи: 
 пояснювально-

ілюстративний; 
 репродуктивний; 

 проблемний 

виклад; 
 евристична бесіда; 

 дослідницький 

Засоби: 
Форми: 

 фронтальні; 

 групові; 

 індивідуальні 

О цінювально-результативний блок 

Методика комп’ютерно-орієнтованого 

теоретичного навчання ДР бакалаврів з ІТ  

Методика комп’ютерно-орієнтованого 

практичного навчання ДР бакалаврів з ІТ  

Методика комп’ютерно-орієнтованого 
управління самостійною діяльністю 

студентів  

Навчальний сайт 

« Диференціальні 

рівняння»  [3] 

difur.in.ua 
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процедури розв’язування ДР та 

їх систем 

уміння математичного 
моделювання 

уміння використовувати засоби 
ІКТ у  майбутній  професійній 

діяльності (ІКТ-грамотність) 
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комп’ютерно-орієнтовані тестові завдання, 
завдання на виконання певних дій в 

індивідуальних і контрольних роботах 

 
професійно-орієнтовані завдання в 

індивідуальних і контрольних роботах 

завдання сертифікаційного тесту  Digital 
Literacy  [6] 

Результат: позитивна динаміка розвитку вмінь бакалаврів з ІТ, що забезпечують опанування диференціальних 

рівнянь 

Рівні  
початковий, нормативний 

креативний 

Корегувальний блок 

Рівні  
початковий, нормативний  

Рівні  
дуже низький, початковий, 

нормативний, високий, 

дуже високий 



Цілі навчання диференціальних рівнянь обумовили вплив на 
змістовно-організаційний блок, що містить основні компоненти 
комп’ютерно-орієнтованої методичної системи навчання 

диференціальних рівнянь бакалаврів з інформаційних технологій . 
Опанування майбутніми фахівцями ДР в синхронному та в асинхронному 

режимах забезпечила розробка навчального сайту [3], що сприяв 
впровадженню технологій добору змісту, методів, форм і засобів навчання 

та уможливив встановлення зв’язків між елементами методичної системи. 
Засоби, що є контентами взаємозв’язаних структурних модулів 

навчального сайту, допомагали викладачеві переходити від традиційних 
методів і форм навчання до більш діяльнісних, роблячи їх комп’ютерно -

орієнтованими складниками розробленої методичної системи.  
Позитивний вплив впровадження створеної системи на динаміку 

розвитку вмінь бакалаврів з ІТ, що забезпечують опанування 
диференціальних рівнянь, було оцінено за допомогою оцінювально-

результативного блоку, який визначає показники, рівні та інструментарій 
вимірювання навчальних досягнень студентів упродовж 
експериментальної перевірки. 

Висновки. Реалізація компонентів розробленої методичної системи 
під час опанування студентами, досліджуваної спеціальності, ДР призвела 

до отримання очікуваного результату, а саме позитивної динаміки 
розвитку вмінь студентів із застосування певних процедур розв’язування 

диференціальних рівнянь та їх систем, розвиток вмінь математичного 
моделювання, підвищення рівня ІКТ-грамотності, що було підтверджено 

експериментально. 
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