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Розглянуто актуальне
матичної підготовки майбутніх фахівців технічного профілю у системі 
неперервної вищої освіти. За
проблеми побудови нової три
до європейських норм і стандартів. На основі відомих трактувань і означень 
поняття «неперервна освіта», положень щодо його сутності, основних озн
характерних принципів, визначено системоформувальні чинники неперервної 
освіти: цілісність і наступність
«цілісність» і «наступність»відповідно до базової і спеціальної 
рівневої математичної підготовки.
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У другій половині минулого століття світова спільнота

говорила про кризу у сфері освіти, викликану стрімкими змінами у суспільстві. 
У матеріалах генеральної конференції ЮНЕСКО (1965
використанотермін «неперервна освіта
що кожній людині належить забезпечити можливість перманентного 
оновлення її знань, удосконалення професійних і творчих якостей для повного 
розвитку її здіб-ностей протягом усього життя [1, с.
ЮНЕСКО (1972 р.) неперервну освіту оголошено основним принцип
нововведень і реформ освіти у всіх країнах світу [9,с.
розроблені основні напрями неперервної освіти, які остаточно об’єднано в 
єдину концепцію «навчання впродовж усьог
стала стрижневою у різних національних програмах європейських країн. На 
думку академіка Н. Г. Ничкало, «к
країнах Центральної Європи сформувалася під впливом факторів зовнішнього 
середо-вища на базі накопиченого досвіду розвитку системи освіти і є 
прикладом діалектичного переходу до якісно нового етапу розвитку системи 
освіти – неперервної освіти
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ПЕДАГОГІЧНАТЕОРІЯІПРАКТИКА:
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БАГАТОСТУПЕНЕВА МАТЕМАТИЧНА ПІДГОТОВКА М
ФАХІВЦІВ ТЕХНІЧНОГО ПРОФІЛЮ У СИСТЕМІ НЕПЕРЕРВНОЇ 

ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦ

Тетяна Ярхо 
 

Розглянуто актуальне завдання створення багатоступеневої 
ної підготовки майбутніх фахівців технічного профілю у системі 

ної вищої освіти. Завдання сформульовано як частину загаль
проблеми побудови нової триступеневої національної вищої освіти відповідно 
до європейських норм і стандартів. На основі відомих трактувань і означень 
поняття «неперервна освіта», положень щодо його сутності, основних озн
характерних принципів, визначено системоформувальні чинники неперервної 

наступність. Наведено трактування загальних понять 
«наступність»відповідно до базової і спеціальної 

рівневої математичної підготовки. 

Ключові слова: неперервна освіта, багатоступенева вища освіта, 
багатоступенева математична підготовка, фундаменталізація, цілісність, 

, базова математична підготовка, спеціальна математична 
підготовка, професійна компетенція, кластер математичних компетенцій.

У другій половині минулого століття світова спільнота
про кризу у сфері освіти, викликану стрімкими змінами у суспільстві. 

У матеріалах генеральної конференції ЮНЕСКО (1965
термін «неперервна освіта». Зміст відповідної ідеї полягає у тому, 

що кожній людині належить забезпечити можливість перманентного 
оновлення її знань, удосконалення професійних і творчих якостей для повного 

ностей протягом усього життя [1, с. 15–19]. За рішенням 
р.) неперервну освіту оголошено основним принцип

нововведень і реформ освіти у всіх країнах світу [9,с. 141; 2, с
розроблені основні напрями неперервної освіти, які остаточно об’єднано в 
єдину концепцію «навчання впродовж усього життя» (lifelonglearning), яка 
стала стрижневою у різних національних програмах європейських країн. На 

Ничкало, «концепція навчання впродовж усього життя у 
країнах Центральної Європи сформувалася під впливом факторів зовнішнього 

вища на базі накопиченого досвіду розвитку системи освіти і є 
прикладом діалектичного переходу до якісно нового етапу розвитку системи 

неперервної освіти» [13, с. 4–6; 6,с. 76]. Сутність феномену неперервної 

ПЕДАГОГІЧНАТЕОРІЯІПРАКТИКА: 

МАТИЧНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ 
НЕПЕРЕРВНОЇ 

ВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ 

створення багатоступеневої мате-
ної підготовки майбутніх фахівців технічного профілю у системі 

сформульовано як частину загальної 
ступеневої національної вищої освіти відповідно 

до європейських норм і стандартів. На основі відомих трактувань і означень 
поняття «неперервна освіта», положень щодо його сутності, основних ознак і 
характерних принципів, визначено системоформувальні чинники неперервної 

. Наведено трактування загальних понять 
«наступність»відповідно до базової і спеціальної багато-

Ключові слова: неперервна освіта, багатоступенева вища освіта, 
багатоступенева математична підготовка, фундаменталізація, цілісність, 

, базова математична підготовка, спеціальна математична 
х компетенцій. 

У другій половині минулого століття світова спільнота освітян за-
про кризу у сфері освіти, викликану стрімкими змінами у суспільстві. 

У матеріалах генеральної конференції ЮНЕСКО (1965 р.) уперше 
». Зміст відповідної ідеї полягає у тому, 

що кожній людині належить забезпечити можливість перманентного 
оновлення її знань, удосконалення професійних і творчих якостей для повного 

19]. За рішенням 
р.) неперервну освіту оголошено основним принципом для 

141; 2, с 73]. ЮНЕСКО 
розроблені основні напрями неперервної освіти, які остаточно об’єднано в 

о життя» (lifelonglearning), яка 
стала стрижневою у різних національних програмах європейських країн. На 

онцепція навчання впродовж усього життя у 
країнах Центральної Європи сформувалася під впливом факторів зовнішнього 

вища на базі накопиченого досвіду розвитку системи освіти і є 
прикладом діалектичного переходу до якісно нового етапу розвитку системи 

76]. Сутність феномену неперервної 
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освіти у європейському і вітчизняно
розкрита у наукових працях академіків І.
Т. М. Жидких наводить основні положення досліджень цих учених, які, на її 
думку, в першу чергу розкривають зміст поняття 
положень най-головнішими вважаємо 

– динамізм сучасної цивілізації, швидка зміна техніки і технологій, 
гуманізація та демократизація суспільства, посилення соціальної ролі 
особистості передбачають зміну формули «освіта на все життя» форм
«освіта впродовж усього життя»;

– розуміння розвитку як неперервного процесу необхідно поєднати з 
орієнтацією освітньо-виховної діяльності не тільки на пізнання, але й на 
перетворення, самореалізацію особистості, перех
продуктивного навчання, активної соціальної дії;

– досягнення цілей неперервної освіти людини вимагає наступності та 
багатоваріантності змісту загальної, професійної та вищої освіти

На етапі становлення національної освітньої системи України було 
здійснено перехід від одноступеневої до багатоступеневої системи вищої освіти. 
Це стало наслідком інтеграційних процесів, які полягають у впровадженні 
європейських норм і стандартів в освіті і науці, а також у зв’язку з внутрішньою 
потребою запровадження варіатив
[11, с. 24; 10, с. 36]. Зазначені європейські норми і стандарти в освіті і науці 
ґрунтуються на принципі неперервної освіти. За новим Законом України «Про 
вищу освіту» [7] у вищих навчальних закладах (ВНЗ) III
(університетах, академіях, інститутах) вища освіта здобувається громадянами за 
трьома циклами, яким відповідають ступені бакалавра, магістра і доктора 
філософії. Отже, актуальності набуває проблема побудови національної багато
ступеневої вищої освіти і, зокрема, вищої технічної освіти
неперервності. Відомо, що сучасна європейська вища технічна освіта є 

орієнтованою на широкопрофільну підготовку майбутніх фахівців, яка перед
бачає формування високого рівня професійних 
засадах фундаменталізації. Тому у багатоступеневій вищій технічній освіті 
надзвичайно важливу роль від
фахівців. Вона складає основу їх
зв’язку з універсальною роллю математики в
явищ різної природи, а також 
лектуальний розвиток особистості [15, с.
майбутніх фахівців технічного профілю має здійснюватися в усіх циклах 
багатоступеневої вищої освіти, а значить, у свою чергу, вона має бути багато
ступеневою. Таким чином, у 
вищої технічної освіти на основі принципу неперервності та на засадах 
фундаменталізації постає
системи багатоступеневої математичної підготовки майбутніх фахівців у 
системі неперервної вищої освіти.
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освіти у європейському і вітчизняному освітніх просторах глибоко і ґрунтовно 
розкрита у наукових працях академіків І. А. Зязюна і Н. Г. Ничкало [12, 13]. 

Жидких наводить основні положення досліджень цих учених, які, на її 
думку, в першу чергу розкривають зміст поняття «неперервн

головнішими вважаємо такі: 
динамізм сучасної цивілізації, швидка зміна техніки і технологій, 
ція та демократизація суспільства, посилення соціальної ролі 

особистості передбачають зміну формули «освіта на все життя» форм
«освіта впродовж усього життя»; 

розуміння розвитку як неперервного процесу необхідно поєднати з 
виховної діяльності не тільки на пізнання, але й на 

перетворення, самореалізацію особистості, перехід від інформаційного до 
ого навчання, активної соціальної дії; 

досягнення цілей неперервної освіти людини вимагає наступності та 
багатоваріантності змісту загальної, професійної та вищої освіти

На етапі становлення національної освітньої системи України було 
но перехід від одноступеневої до багатоступеневої системи вищої освіти. 

Це стало наслідком інтеграційних процесів, які полягають у впровадженні 
європейських норм і стандартів в освіті і науці, а також у зв’язку з внутрішньою 
потребою запровадження варіативності форм набуття освіти у змінених умовах 

36]. Зазначені європейські норми і стандарти в освіті і науці 
ґрунтуються на принципі неперервної освіти. За новим Законом України «Про 
вищу освіту» [7] у вищих навчальних закладах (ВНЗ) III–IV рівнів акредитації 
(університетах, академіях, інститутах) вища освіта здобувається громадянами за 
трьома циклами, яким відповідають ступені бакалавра, магістра і доктора 

актуальності набуває проблема побудови національної багато
ї вищої освіти і, зокрема, вищої технічної освіти, на основі принципу 

неперервності. Відомо, що сучасна європейська вища технічна освіта є 

ною на широкопрофільну підготовку майбутніх фахівців, яка перед
бачає формування високого рівня професійних компетенцій і ґрунтується на 
засадах фундаменталізації. Тому у багатоступеневій вищій технічній освіті 
надзвичайно важливу роль відіграє математична підготовка майбутніх 
фахівців. Вона складає основу їхньої професійної технічної підготовки, у 

версальною роллю математики в описі і моделюванні процесів та
явищ різної природи, а також через вплив математики на загальний інте
лектуальний розвиток особистості [15, с. 347]. Отже, математична підготовка 
майбутніх фахівців технічного профілю має здійснюватися в усіх циклах 
багатоступеневої вищої освіти, а значить, у свою чергу, вона має бути багато
ступеневою. Таким чином, у розв’язанні проблеми побудови багатоступеневої 

чної освіти на основі принципу неперервності та на засадах 
постає окреме важливе завдання, що полягає у створенні

багатоступеневої математичної підготовки майбутніх фахівців у 
системі неперервної вищої освіти. 

30), 2016 
 

 

му освітніх просторах глибоко і ґрунтовно 
Ничкало [12, 13]. 

Жидких наводить основні положення досліджень цих учених, які, на її 
неперервна освіта». З цих 

динамізм сучасної цивілізації, швидка зміна техніки і технологій, 
ція та демократизація суспільства, посилення соціальної ролі 

особистості передбачають зміну формули «освіта на все життя» формулою 

розуміння розвитку як неперервного процесу необхідно поєднати з 
виховної діяльності не тільки на пізнання, але й на 

д від інформаційного до 

досягнення цілей неперервної освіти людини вимагає наступності та 
багатоваріантності змісту загальної, професійної та вищої освіти[6, с. 78–79]. 

На етапі становлення національної освітньої системи України було 
но перехід від одноступеневої до багатоступеневої системи вищої освіти. 

Це стало наслідком інтеграційних процесів, які полягають у впровадженні 
європейських норм і стандартів в освіті і науці, а також у зв’язку з внутрішньою 

ності форм набуття освіти у змінених умовах 
36]. Зазначені європейські норми і стандарти в освіті і науці 

ґрунтуються на принципі неперервної освіти. За новим Законом України «Про 
рівнів акредитації 

(університетах, академіях, інститутах) вища освіта здобувається громадянами за 
трьома циклами, яким відповідають ступені бакалавра, магістра і доктора 

актуальності набуває проблема побудови національної багато-
на основі принципу 

неперервності. Відомо, що сучасна європейська вища технічна освіта є 

ною на широкопрофільну підготовку майбутніх фахівців, яка перед-
компетенцій і ґрунтується на 

засадах фундаменталізації. Тому у багатоступеневій вищій технічній освіті 
грає математична підготовка майбутніх 

професійної технічної підготовки, у 
ванні процесів та 

математики на загальний інте-
математична підготовка 

майбутніх фахівців технічного профілю має здійснюватися в усіх циклах 
багатоступеневої вищої освіти, а значить, у свою чергу, вона має бути багато-

проблеми побудови багатоступеневої 
чної освіти на основі принципу неперервності та на засадах 

, що полягає у створенні 
багатоступеневої математичної підготовки майбутніх фахівців у 
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Метою статті є визначення системоформувальних чинників неперервної 
освіти та їх трактування стосовно багатоступеневої математичної підготовки у 
системі неперервної вищої освіти.

Поняття «неперервна
означення. У 1984 році ЮНЕСКО
перервної освіти: «Неперервна освіта означає усякого роду свідомі дії, які 
взаємно доповнюють одна другу і протікають як у рамках системи освіти, так і 
поза її межами у різні періоди життя. Ця діяльність є орієнтован
знань, розвиток усіх здібностей особистості, включаючи вміння вчитися і 
підготовку до виконання різноманітних соціальних і професійних обов’язків, а 
також до участі у соціальному розвитку як у масштабі країни, так і у масштабі 
усього світу» [5, с. 39; 9, с.
керується виначенням О. 
мо систематичну, цілеспрямовану діяльність з одержання й удосконалення 
знань, умінь і навичок як у будь
них закладів, так і шляхом самоосвіти
Л. В. Голуб основних ознак неперервної освіти [4, с.

– охоплення освітою усієї життєдіяльності людини;
– інтеграція «вертикальн

рівнів освіти; 
– інтеграція «горизонтальн

однакових рівнів освіти; 
– зв’язок загальної і професійної освіти, тощо.
Учені-дослідники проблем неперервної освіти 

принципи. За переконанням
інтегративність, наступність
3, с. 4]. Л. В. Голуб до провідних принципів неперервної освіти відносить 
принцип багаторівневості, який передбачає інтеграцію різних ступенів освіти, 

а також принцип наступності [4, с.
П. М. Новікова, який вважає цілісність системоформувальним чинником 
неперервної освіти [6, с. 77].

Аналіз наведених вище трактувань і означень поняття «неперервна 
освіта», положень щодо його сутності, змісту, основних ознак і характерних 
принципів, дозволяє, погод
твердження: «Системоформувальними чинниками непер
ність і наступність»[9, с. 150].
пов’язаності всіх частин певного об’єкт
поняття «наступність» полягає у такому зв’язку між частинами цілого або
етапами (ступенями) розвитку, який забезпечує збереження певних елементів 
цілого або його характеристик при переході від однієї частини до іншої, або від 
одного етапу (ступеня) розвитку до наступного.

Неперервна освіта, 
життя», передбачає розуміння освіти як цілісної системи, яка включає в себе 
види навчання. Складові частини системи уявляють різні спадкоємні освітні 
підсистеми, кожна з яких виконує цілком визначені функції у процесі розвитку 
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начення системоформувальних чинників неперервної 
освіти та їх трактування стосовно багатоступеневої математичної підготовки у 
системі неперервної вищої освіти. 

«неперервна освіта» досі не має єдиного загальноприйнятого 
означення. У 1984 році ЮНЕСКО було запропоновано таке трактування 

ної освіти: «Неперервна освіта означає усякого роду свідомі дії, які 
взаємно доповнюють одна другу і протікають як у рамках системи освіти, так і 
поза її межами у різні періоди життя. Ця діяльність є орієнтован
знань, розвиток усіх здібностей особистості, включаючи вміння вчитися і 
підготовку до виконання різноманітних соціальних і професійних обов’язків, а 
також до участі у соціальному розвитку як у масштабі країни, так і у масштабі 

39; 9, с. 142; 14, с. 152; 4, с. 3]. Значна кількість дослідників 
 П. Владиславлєва: «Під неперервною освітою розуміє

мо систематичну, цілеспрямовану діяльність з одержання й удосконалення 
мінь і навичок як у будь-яких видах загальних і спеціальних навчаль

, так і шляхом самоосвіти» [6, с. 76; 14, с. 147; 8, с. 184]. З наведених 
Голуб основних ознак неперервної освіти [4, с. 3–4] виділяємо такі:

охоплення освітою усієї життєдіяльності людини; 
«вертикальна», що передбачає наступність окремих етапів і 

«горизонтальна», що передбачає взаємодію окремих етапів 

зв’язок загальної і професійної освіти, тощо. 
дослідники проблем неперервної освіти формулюють її характерні 

За переконанням Б. С. Гершунського, це, у першу чергу, цілісність, 
наступність, гнучкість, динамічність, адаптивність [8, с.

Голуб до провідних принципів неперервної освіти відносить 
принцип багаторівневості, який передбачає інтеграцію різних ступенів освіти, 

наступності [4, с. 5]. Т. М. Жидких опирається на думку 
Новікова, який вважає цілісність системоформувальним чинником 

77]. 
наведених вище трактувань і означень поняття «неперервна 

освіта», положень щодо його сутності, змісту, основних ознак і характерних 
принципів, дозволяє, погодитися з висновком В. Матросова сформулювати 

истемоформувальними чинниками неперервної освіти є ціліс
150].Поняття «цілісність» тотожне внутрішній єдності, 

сіх частин певного об’єкта (системи) або етапів (ступенів).
полягає у такому зв’язку між частинами цілого або

етапами (ступенями) розвитку, який забезпечує збереження певних елементів 
цілого або його характеристик при переході від однієї частини до іншої, або від 

) розвитку до наступного. 
Неперервна освіта, згідно з концепцією «навчання у

життя», передбачає розуміння освіти як цілісної системи, яка включає в себе 
види навчання. Складові частини системи уявляють різні спадкоємні освітні 
підсистеми, кожна з яких виконує цілком визначені функції у процесі розвитку 

начення системоформувальних чинників неперервної 
освіти та їх трактування стосовно багатоступеневої математичної підготовки у 

досі не має єдиного загальноприйнятого 
трактування не-

ної освіти: «Неперервна освіта означає усякого роду свідомі дії, які 
взаємно доповнюють одна другу і протікають як у рамках системи освіти, так і 
поза її межами у різні періоди життя. Ця діяльність є орієнтованою на набуття 
знань, розвиток усіх здібностей особистості, включаючи вміння вчитися і 
підготовку до виконання різноманітних соціальних і професійних обов’язків, а 
також до участі у соціальному розвитку як у масштабі країни, так і у масштабі 

3]. Значна кількість дослідників 
Владиславлєва: «Під неперервною освітою розуміє-

мо систематичну, цілеспрямовану діяльність з одержання й удосконалення 
видах загальних і спеціальних навчаль-

184]. З наведених 
4] виділяємо такі: 

окремих етапів і 

», що передбачає взаємодію окремих етапів 

улюють її характерні 
першу чергу, цілісність, 

, гнучкість, динамічність, адаптивність [8, с. 184; 
Голуб до провідних принципів неперервної освіти відносить 

принцип багаторівневості, який передбачає інтеграцію різних ступенів освіти, 

пирається на думку 
Новікова, який вважає цілісність системоформувальним чинником 

наведених вище трактувань і означень поняття «неперервна 
освіта», положень щодо його сутності, змісту, основних ознак і характерних 

Матросова сформулювати таке 
ервної освіти є ціліс-

внутрішній єдності, 
(системи) або етапів (ступенів).Сутність 

полягає у такому зв’язку між частинами цілого або між 
етапами (ступенями) розвитку, який забезпечує збереження певних елементів 
цілого або його характеристик при переході від однієї частини до іншої, або від 

ння упродовж усього 
життя», передбачає розуміння освіти як цілісної системи, яка включає в себе всі 
види навчання. Складові частини системи уявляють різні спадкоємні освітні 
підсистеми, кожна з яких виконує цілком визначені функції у процесі розвитку 
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людини на різних етапах її життя [14,
вища технічна, є найважливіш
проблеми забезпечення цілісності вищої технічної освіти і 
актуальною є завдання, що поля
багатоступеневої математичної підготовки майбутніх фахівців технічного 
профілю у вищих навчальних закладах
складного завдання вважаємо трактування системоформувальних чинників 
цілісності і наступності стосовно багатоступеневої математичної підготовки у 
системі неперервної вищої освіти.

У нашій роботі [16, с.
підготовки майбутніх фахівці
підготовки. Базова  математична підготовка 
прикладної математики за
дисциплін. Спеціальна математична підготовка проводиться профільн
кафедрами шляхом використання у спеціальних дисциплінах отриманих 
матичних знань базової підготовки, а також включення у фахові курси додат
кових матеріалів математичних дисциплін з відповідною професійною спрямо
ваністю. На сьогодні базова матема
ного профілю у ВНЗ здійснюється переважно, як у 
системі вищої освіти; на молодших курсах першого освітнього циклу, якому 
відповідає ступінь бакалавра. Вивчення класичних і прикладних матема
дисциплін базової підготовки у другому циклі, на освітньо
рівні магістра, як правило, не передбачено. У третьому циклі, на освітньо
науковому рівні доктора філософії, лише окремими профільними кафедрами 
вперше в обов’язкову освітньо
льної і прикладної математики. Базова математична підготовка майбутніх 
фахівців технічного профіл
широкопрофільної освіти на засадах фундаменталізації. Тому цей різ

математичної підготовки обов’язково має здійснюватися у всіх циклах вищої 
технічної освіти. 

Цілісність базової математичної підготовки, за наведеним вище загаль
ним визначенням цілісності, розуміємо як спрямованість усіх етапів багато
ступеневої базової математичної підготовки на:

– формування взаємопов’язаних складових змісту класичних і 
прикладних математичних дисциплін;

– визначення загальної сукупності дидактичних принципів і підходів у 
викладанні класичних і прикладних математичних дисциплін;

– формування кластеру математичних компетенцій.
З урахуванням зазначено

неперервної освіти), що передбачає 
освіти, висуваємо вимогу до базової математичної підготовки майбутніх 
фахівців щодо наступності
базової математичної підготовки [16, с.
визначенням наступності
циклах вищої освіти, що забезпечує збереження
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різних етапах її життя [14, с. 152; 2, с. 75]. Вища освіта
є найважливішою складовою неперервної освіти. У 

проблеми забезпечення цілісності вищої технічної освіти і наступності
, що полягає у створенні системи цілісної і 

багатоступеневої математичної підготовки майбутніх фахівців технічного 
вищих навчальних закладах. Першим кроком у розв’язанні цього

вважаємо трактування системоформувальних чинників 
стосовно багатоступеневої математичної підготовки у 

системі неперервної вищої освіти. 
У нашій роботі [16, с. 125] розглянуто два різновиди математичної 

підготовки майбутніх фахівців технічного профілю у ВНЗ: базову і спеціальну 
підготовки. Базова  математична підготовка забезпечується кафедрами вищої і 
прикладної математики засобами класичних і прикладних
дисциплін. Спеціальна математична підготовка проводиться профільн

використання у спеціальних дисциплінах отриманих 
них знань базової підготовки, а також включення у фахові курси додат

кових матеріалів математичних дисциплін з відповідною професійною спрямо
ваністю. На сьогодні базова математична підготовка майбутніх фахівців 
ного профілю у ВНЗ здійснюється переважно, як у колишній

на молодших курсах першого освітнього циклу, якому 
відповідає ступінь бакалавра. Вивчення класичних і прикладних матема
дисциплін базової підготовки у другому циклі, на освітньо-кваліфікаційному 
рівні магістра, як правило, не передбачено. У третьому циклі, на освітньо
науковому рівні доктора філософії, лише окремими профільними кафедрами 
вперше в обов’язкову освітньо-наукову програмувведено курси з фундамента
льної і прикладної математики. Базова математична підготовка майбутніх 
фахівців технічного профілю відіграє вирішальну роль у забезпеченні їх
широкопрофільної освіти на засадах фундаменталізації. Тому цей різ

математичної підготовки обов’язково має здійснюватися у всіх циклах вищої 

Цілісність базової математичної підготовки, за наведеним вище загаль
значенням цілісності, розуміємо як спрямованість усіх етапів багато

вої математичної підготовки на: 
формування взаємопов’язаних складових змісту класичних і 

прикладних математичних дисциплін; 
визначення загальної сукупності дидактичних принципів і підходів у 

викладанні класичних і прикладних математичних дисциплін; 
ння кластеру математичних компетенцій. 

З урахуванням зазначеної вище «вертикальної» інтеграції (як ознаки 
неперервної освіти), що передбачає наступність окремих етапів і ступенів 
освіти, висуваємо вимогу до базової математичної підготовки майбутніх 

щодо наступності за трьома циклами вищої освіти. Під
базової математичної підготовки [16, с. 125], за наведеним вище загальним 

наступності, розуміємо такий зв’язок між її етапами у трьох 
циклах вищої освіти, що забезпечує збереження: 

30), 2016 
 

 

75]. Вища освіта, зокрема, і 
неперервної освіти. У розв’язанні 

наступності її циклів 
цілісної і послідовної 

багатоступеневої математичної підготовки майбутніх фахівців технічного 
Першим кроком у розв’язанні цього 

вважаємо трактування системоформувальних чинників 
стосовно багатоступеневої математичної підготовки у 

два різновиди математичної 
в технічного профілю у ВНЗ: базову і спеціальну 

кафедрами вищої і 
рикладних математичних 

дисциплін. Спеціальна математична підготовка проводиться профільними 
використання у спеціальних дисциплінах отриманих мате-

них знань базової підготовки, а також включення у фахові курси додат-
кових матеріалів математичних дисциплін з відповідною професійною спрямо-

тична підготовка майбутніх фахівців техніч-
колишній одноступеневій 

на молодших курсах першого освітнього циклу, якому 
відповідає ступінь бакалавра. Вивчення класичних і прикладних математичних 

кваліфікаційному 
рівні магістра, як правило, не передбачено. У третьому циклі, на освітньо-
науковому рівні доктора філософії, лише окремими профільними кафедрами 

наукову програмувведено курси з фундамента-
льної і прикладної математики. Базова математична підготовка майбутніх 

відіграє вирішальну роль у забезпеченні їхньої 
широкопрофільної освіти на засадах фундаменталізації. Тому цей різновид 

математичної підготовки обов’язково має здійснюватися у всіх циклах вищої 

Цілісність базової математичної підготовки, за наведеним вище загаль-
значенням цілісності, розуміємо як спрямованість усіх етапів багато-

формування взаємопов’язаних складових змісту класичних і 

визначення загальної сукупності дидактичних принципів і підходів у 
 

вище «вертикальної» інтеграції (як ознаки 
окремих етапів і ступенів 

освіти, висуваємо вимогу до базової математичної підготовки майбутніх 
за трьома циклами вищої освіти. Під наступністю 

125], за наведеним вище загальним 
, розуміємо такий зв’язок між її етапами у трьох 
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– певних частин змісту класичних і прикладних математичних 
дисциплін; 

– певного набору дидактичних принципів і підходів у викладанні 
класичних і прикладних математичних дисциплін;

– певних елементів множин сформованих математичних компетенцій.
Базова і спеціальна математичн

ного профілю, за своїм призначенням, знаходяться у діалектичному взаємо
зв’язку в кожному з трьох 

Цілісність базової і спеціальної 
кожному циклі, за загальним 
ність двох різновидів математичної підготовки на формування

– взаємопов’язаних окремих склад
базової підготовки і спеціальних курсів фахової підготовки;

– взаємопов’язаних постановок професійно
адаптовані варіанти яких розглядаються на рівні базової підготовки, а 
розв’язання реальних варіантів

– кластеру професійно
З урахуванням означеної вище «горизонтальної» інтеграції (як ознаки 

неперервної освіти), що передбачає взаємодію окремих етапів однакових рівнів 
освіти, висуваємо вимогу до математичної підготовки майбутніх фахівців у 
частині спадкоємності базової і спеціальної математичних підготовок. 
наступністю базової математичної підготовки [16, с.
означенням наступності, розуміємо такий зв’язок між вказаними
математичної підготовки у кожному з трьох циклів вищої освіти, що забезпечує 
збереження таких елементів, як:

– змісту окремих математичних розділів, які викладаються у курсах базо
вої підготовки і додатково включаються у спеціальні курси фахової

– взаємопов’язаних постановок професійно

– множин сформованих професійно
Отже, розглянуте 

ступеневої математичної підготовки майбутніх фахівців технічного 
ВНЗ на основі принципу неперервності. За
загальної проблеми побудови нової тр
відповідно до європейських норм і стандартів. На основі відомих т
визначень поняття «непе
них ознак і характерних принципів визначено системоформувальні чинники 
неперервної освіти: цілісність і 
цілісності і наступності двох різновидів багаторівневої матема
майбутніх фахівців технічного профілю у ВНЗ: базової і спеціальної підготовок. 
Наведено трактування загальних понять 
зазначених двох різновидів багаторівневої математичної підготовки. Перспек
тиви подальших наукових досліджень 
сформульованих положень, які визначають цілісність і 
різновидів математичної підготовки.
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певних частин змісту класичних і прикладних математичних 

певного набору дидактичних принципів і підходів у викладанні 
них математичних дисциплін; 

певних елементів множин сформованих математичних компетенцій.
Базова і спеціальна математична підготовка майбутніх фахівців 

ного профілю, за своїм призначенням, знаходяться у діалектичному взаємо
 циклів вищої освіти. 

Цілісність базової і спеціальної складових математичн
кожному циклі, за загальним визначенням цілісності, розуміємо як спрямова

х різновидів математичної підготовки на формування: 
взаємопов’язаних окремих складових змісту математичних дисциплін 

базової підготовки і спеціальних курсів фахової підготовки; 
взаємопов’язаних постановок професійно-орієнтованих за

вані варіанти яких розглядаються на рівні базової підготовки, а 
розв’язання реальних варіантів здійснюється на рівні фахової підготовки;

кластеру професійно-математичних компетенцій. 
значеної вище «горизонтальної» інтеграції (як ознаки 

неперервної освіти), що передбачає взаємодію окремих етапів однакових рівнів 
гу до математичної підготовки майбутніх фахівців у 

частині спадкоємності базової і спеціальної математичних підготовок. 
наступністю базової математичної підготовки [16, с. 125], 

, розуміємо такий зв’язок між вказаними
математичної підготовки у кожному з трьох циклів вищої освіти, що забезпечує 

таких елементів, як: 
змісту окремих математичних розділів, які викладаються у курсах базо

вої підготовки і додатково включаються у спеціальні курси фахової
взаємопов’язаних постановок професійно-орієнтованих за

множин сформованих професійно-математичних компетенцій.
 актуальне завдання створення системи 

ступеневої математичної підготовки майбутніх фахівців технічного 
ВНЗ на основі принципу неперервності. Завдання сформульован
загальної проблеми побудови нової триступеневої національної вищої освіти 
відповідно до європейських норм і стандартів. На основі відомих т

неперервна освіта», положень щодо його сутності, основ
них ознак і характерних принципів визначено системоформувальні чинники 
неперервної освіти: цілісність і наступність. Висунуто вимоги у частині 

двох різновидів багаторівневої математичної підготовки 
майбутніх фахівців технічного профілю у ВНЗ: базової і спеціальної підготовок. 
Наведено трактування загальних понять «цілісність» і «наступність»
зазначених двох різновидів багаторівневої математичної підготовки. Перспек

альших наукових досліджень убачаємо у напрямі конкретизації змісту 
сформульованих положень, які визначають цілісність і наступність
різновидів математичної підготовки. 

певних частин змісту класичних і прикладних математичних 

певного набору дидактичних принципів і підходів у викладанні 

певних елементів множин сформованих математичних компетенцій. 
майбутніх фахівців техніч-

ного профілю, за своїм призначенням, знаходяться у діалектичному взаємо-

математичної підготовки у 
значенням цілісності, розуміємо як спрямова-

 
ових змісту математичних дисциплін 

орієнтованих завдань, 
вані варіанти яких розглядаються на рівні базової підготовки, а 

здійснюється на рівні фахової підготовки; 

значеної вище «горизонтальної» інтеграції (як ознаки 
неперервної освіти), що передбачає взаємодію окремих етапів однакових рівнів 

гу до математичної підготовки майбутніх фахівців у 
частині спадкоємності базової і спеціальної математичних підготовок. Під 

125], за загальним 
, розуміємо такий зв’язок між вказаними різновидами 

математичної підготовки у кожному з трьох циклів вищої освіти, що забезпечує 

змісту окремих математичних розділів, які викладаються у курсах базо-
вої підготовки і додатково включаються у спеціальні курси фахової підготовки; 

орієнтованих завдань; 

математичних компетенцій. 
системи багато-

ступеневої математичної підготовки майбутніх фахівців технічного профілю у 
сформульоване як частину 

ступеневої національної вищої освіти 
відповідно до європейських норм і стандартів. На основі відомих трактувань і 

, положень щодо його сутності, основ-
них ознак і характерних принципів визначено системоформувальні чинники 

. Висунуто вимоги у частині 
тичної підготовки 

майбутніх фахівців технічного профілю у ВНЗ: базової і спеціальної підготовок. 
«наступність» стосовно 

зазначених двох різновидів багаторівневої математичної підготовки. Перспек-
у напрямі конкретизації змісту 

наступність двох 
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