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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСТУПНОСТI ЗМIСТУ НАВЧАННЯ
В СИСТЕМI СТУПЕНЕВОЇ ВИЩОЇ ОСВIТИ
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Стаття присвячена проблемам наступностi при вивченнi математики в навчальному комплексi «технiкум – ВНЗ III–IV рiвня акредитацiї».
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У сучасному свiтi розвиток України визначається у загальному контекстi
Європейської iнтеграцiї. В Українi, як i в iнших розвинутих країнах свiту,
вища освiта визнана однiєю з провiдних галузей розвитку суспiльства. Прiоритетним напрямом державної полiтики в цiй галузi є перехiд до динамiчної
ступеневої системи вищої освiти. За таких умов актуальностi набуває проблема наступностi змiсту як однiєї з категорiй неперервного навчання.
Проблемою наступностi в освiтi займалися психологи i педагоги Б. Г.
Ананьєв, Ш. У. Ганелiн, А. К. Бушля, П. Л. Гальперiн, Н. Ф. Тализiна та
багато iнших. Грунтовнi результати дослiдження проблеми реалiзацiї наступностi знаходимо в працях Ю.К.Бабанського, В.Ф.Башарiна, В.П.Безпалька,
А.П.Бєляєвої, П.М.Воловика, Б. С. Гершунського, С. М. Годнiка, С. У.
Гончаренка, Р. С. Гуревича, А.А.Киве-рялга, О.I.Коломок, Ю.А.Кустова,
А.В.Литвина, М.I.Махмутова, Дiдовик М.В. Але ще й досi недостатньо висвiтленою залишається тема наступностi вивчення окремих дисциплiн, зокрема
математики в системi «технiкум – ВНЗ III–IV рiвня акредитацiї». В сучасних
умовах iснує протирiччя мiж потребою реалiзацiї наступностi та методичним
забезпеченням щодо використання отриманих ранiше знань при подальшому
вивченнi того ж предмету.
Метою статтi є:
• з’ясувати i проаналiзувати стан проблеми у психолого-педагогiчнiй теорiї
та практицi навчання,
• проаналiзувати програми з математики ВНЗ I-IV рiвня акредитацiї,
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• проаналiзувати досвiд особистої практики, i на цiй основi розробити i
обґрунтувати деякi методичнi рекомендацiї щодо забезпечення наступностi
на рiзних ступенях освiти.
Наступнiсть є досить складним, системним за своїм змiстом, функцiями,
ознаками загально педагогiчним явищем. Аналiз лiтератури показав, що в багатьох випадках наступнiсть визначається як деякий зв’язок. Але представляється цей зв’язок поверхнево, не виражає основних характерних особливостей наступностi. Навiть часто цей зв’язок вiдображається у другорядних
деталях, не торкаючись сутi процесу навчання.
За визначенням [3] наступнiсть являє собою зв’язок мiж явищами в процесi розвитку, коли нове, знiмаючи старе, зберiгає в собi деякi його елементи.
Наступнiсть є одним з проявiв дiалектики заперечення i переходу кiлькiсних
знань в якiснi.
Послiдовне здiйснення наступностi надає навчанню перспективний характер, при якому ведеться таке викладання матерiалу, що дозволяє вивчення
кожної поточної теми будувати не тiльки спираючись на минуле, але i з широким орiєнтуванням на наступнi теми. Отже, сутнiсть принципу наступностi
при вивченнi однiєї й тiєї ж дисциплiни на рiзних ступенях освiти полягає у
встановленнi зв’язкiв мiж новими та ранiше здобутими знаннями як елементами цiлiсної системи, забезпечує їх подальший розвиток та осмислення на
новому, вищому рiвнi.
Навчальний комплекс «технiкум – ВНЗ III–IV рiвня акредитацiї» вiдносно нова структура в освiтi. Змiст такого навчального комплексу передбачає
на основi взаємодiї створення найоптимальнiших соцiальних та психологопедагогiчних, кадрових, режимних та органiзацiйних умов для всебiчного
розвитку особистостi.
Навчально-виховний процес в такому комплексi має враховувати певнi перехiднi принципи як умову свого ефективного функцiонування. Серед них видiляють наступнiсть, комплекснiсть, неперервнiсть дiяльностi, варiативнiсть,
цiлеспрямованiсть.
Специфiка ВНЗ I-II рiвня носить двостороннiй характер: з одного боку
вони готують молодших спецiалiстiв, з iншого – їх специфiка визначається
метою, яку переслiдують ВНЗ III-IV рiвня при створеннi додаткового структурного навчального пiдроздiлу (покращення якостi контингенту студентiв).
Технiкуми i ВНЗ III- IV рiвня вiдрiзняються структурою i змiстом навчання. В технiкумi загальнотеоретичнi, загальнотехнiчнi та спецiальнi дисциплiни вивчаються одночасно. Тобто такi умови бiльш сприятливi для взаємозв’язку загальної i професiйної освiти. У ВНЗ III-IV рiвня навчальнi плани,
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як правило, мають лiнiйну структуру: загальнотеоретичнi проблеми – загальноiнженерна пiдготовка – спецiальнi дисциплiни. До загальнотеоретичних дисциплiн належить i математика, яка має досить велике значення для сучасної
молодi.
Система органiзованого навчання повинна озброїти студентiв не тiльки
знаннями, але i засобами ефективного засвоєння цих знань. Тому формування у студентiв вмiння вчитись виступає в якостi найважливiшої задачi
вузiвського навчання.
З метою перевiрки якостi сформованостi математичних знань студентiв,
нами було проведено спецiальне тестування в групах ДДМА, де навчаються
студенти, що закiнчили технiкум. Завдання були пiдiбранi таким чином , щоб
за результатами їх виконання можна було судити про наявнiсть у студентiв
рiзних видiв знань та вмiнь оперувати цими знаннями.
В результатi дослiдження було виявлено, що вправи на вмiння розпiзнавати, класифiкувати поняття, встановлювати зв’язки розв’язали 22,2% студентiв, у iнших студентiв вiдсутня системнiсть сформованих знань. До проведення цього тесту студенти майже 3 роки не вивчали математику, тому як
наслiдок має мiсце деградацiя математичних знань (студентiв iз задовiльними знаннями з елементарної математики – 25%, з незадовiльними – 75%).
Виявилось, що студенти не вмiють аналiзувати умову, самостiйно проводити
мiркування та робити математичнi висновки. Аналiз показав, що знання студентiв носять фрагментарний характер, не досягаючи необхiдного степеня
загальностi. Навчання у технiкумi спрямоване на вивчення великого обсягу матерiалу, а не на розвиток логiчного мислення. А це досить негативно
впливає на студентiв, що бажають продовжити навчання на вищих ступенях
освiти.
Наведемо приклади таких проблем та можливi шляхи їх розв’язання.
Табл. 1: Проблеми наступностi у викладаннi математики мiж технiкумом та ВНЗ III-IV
рiвня.

Проблеми

Шляхи подолання

1. Зниження уваги до змiсту курсу математики (зменшення часу вивчення матерiалу).
2. Недостатня технiка читання математичних текстiв, умов задач. Невмiння аналiзувати головне, вiдрiзняти суттєве вiд несуттєвого.

Розтягнути матерiал на бiльш тривалий
строк, щоб великий обсяг матерiалу не вивчався за 3 триместри.
Пропонувати завдання на розумiння математичних термiнiв, аналiзувати умови задач, розглядати вправи узагальнюючого
характеру.
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продовження Табл. 1.

Проблеми

Шляхи подолання

3. Невмiння багатьох студентiв самостiйно
працювати з лiтературою

Пропонувати студентам завдання по роботi з довiдниками, готувати доповiдi, реферати.
Бiльше уваги придiляти формуванню понять невiдомого, вiрної чи невiрної рiвностi, нерiвностi.

4. Формальнi уявлення про математичнi
поняття: рiвняння, корiнь, спосiб перевiрки правильностi розв’язання рiвняння (системи рiвнянь).
5. Недостатня математична грамотнiсть
студентiв.

Викладачу слiд частiше читати в голос математичнi вирази, тренувати студентiв в
читаннi.

Отже подолання цих проблем ми бачимо у спецiальним чином органiзованих перших заняттях з вищої математики для студентiв, що вступили до
академiї пiсля технiкуму. Метою таких занять є актуалiзацiя опорних знань
з використанням вправ узагальнюючо – систематизуючого характеру, класифiкацiйних таблиць та схем. Такi вправи необхiдно пропонувати студентам
на кожному заняттi.
Таким чином, для забезпечення наступностi у навчаннi доцiльно:
• органiзувати першi i подальшi заняття з вищої математики з використанням вправ на вмiння розпiзнавати, класифiкувати поняття, вмiння видiляти
iєрархiчну структуру та iншi. Такi вправи повиннi бути нормою кожного практичного заняття.
• У вправах на повторення неодмiнно повинно з’являтись нове, вiдмирати
старе, несуттєве у вiдповiдностi до логiки розвитку поняття.
• Викладач повинен перевiряти не тiльки наповнення памятi студентiв обсягом матерiалу, а i вмiння оперувати цим матерiалом.
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