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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМ
КОМП’ЮТЕРНОЇ МАТЕМАТИКИ У НАВЧАННІ ДОСЛІДЖЕННЯ
ОПЕРАЦІЙ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ ІНФОРМАТИКИ
В умовах формування інформаційного суспільства, коли темпи науково-технічного прогресу
різко зростають, досить складно забезпечити підготовку фахівців для негайного включення їх у
технологічний ланцюжок на виробництві або в системі освіти.
Вихід з цієї ситуації полягає у фундаменталізації освіти. Необхідно навчати фахівця так,
щоб він сам зміг швидко адаптуватися до змін, що відбуваються у технологічному розвитку галузі; дати йому знання, універсальні за своєю суттю, на основі яких фахівець зможе швидко зорієнтуватися у ситуації вирішення нових професійних задач.
У статті здійснена спроба науково обґрунтувати використання систем комп’ютерної математики як засобу навчання дослідження операцій, спрямованого на фундаменталізацію навчання
в підготовці майбутніх бакалаврів інформатики. Проведено теоретичний аналіз проблем використання СКМ в освітньому процесі ВНЗ. Розглянуто сутність та основні підходи до провадження та використання СКМ у навчальному процесі майбутніх фахівців з інформатики. Уточнено поняття фундаменталізації навчання дослідження операцій.
Ключові слова: майбутні бакалаври інформатики, дослідження операцій, системи
комп’ютерної математики, використання систем комп’ютерної математики як засобу навчання.
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THEORETICAL FOUNDATIONS USE OF COMPUTER
MATHEMATICS OF OPERATIONS RESEARCH OF FUTURE
BACHELORS OF INFORMATICS
With the formation of information society, where the rate of scientific progress dramatically
increasing, it is difficult to provide training for immediate inclusion in the production chain at work or
in education.
Out of this situation is fundamentalization education. It is necessary to train specialist so that he
could adapt quickly to the changes occurring in the field of technological development; give him knowledge, universal in nature, on which the expert can quickly navigate the situation, meet the new professional challenges.
The article is an attempt to scientifically justify the use of computer mathematics education as a
means of operations research aimed at fundamentalization training in preparation for future bachelors
of computer science. The theoretical analysis of the problems of using SCM in education institutions
is shown. The essence and main approaches to the production and use of SCM in the learning process
of future specialists in informatics is researched. The concept fundamentalization training operations
research is noted.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМ
КОМПЬЮТЕРНОЙ МАТЕМАТИКИ В ОБУЧЕНИИ ИССЛЕДОВАНИЯ
ОПЕРАЦИЙ БУДУЩИХ БАКАЛАВРОВ ІНФОРМАТИКИ
В условиях формирования информационного общества, когда темпы научно-технического прогресса резко растут, довольно сложно обеспечить подготовку специалистов для немедленного
включения их в технологическую цепочку на производстве или в системе образования.Выход из этой
ситуации заключается в фундаментализации образования. Необходимо обучать специалиста так,
чтобы он сам смог быстро адаптироваться к изменениям, которые происходят в технологическом
развитии отрасли; дать ему знания, универсальные по своей сути, на основе которых специалист
сможет быстро сориентироваться в ситуации решения новых профессиональных задач.
В статье предпринята попытка научно обосновать использование систем компьютерной
математики как средства обучения исследования операций, направленного на фундаментализация обучения в подготовке будущих бакалавров информатики. Проведен теоретический анализ проблем использования СКМ в образовательном процессе вуза. Рассмотрены сущность и
основные подходы к производству и использованию СКМ в учебном процессе будущих специалистов по информатике. Уточнено понятие фундаментализации обучения исследования операций.
Ключевые слова: будущие бакалавры информатики, исследования операций, системы компьютерной математики, использование систем компьютерной математики как средства обучения..
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Постановка проблеми. Питання удосконалення підготовки фахівця з інформатики
потребують постійної уваги. Актуальним завданням є формування у майбутніх фахівців
системи професійних компетентностей з математичних та інформатичних дисциплін, а
також ІКТ-компетентностей, що забезпечувало б їм можливість вирішувати особисті та
професійні завдання в умовах інтенсивного розвитку інформаційних технологій [3; 10].
Навчання дослідження операцій у системі підготовки з інформатики відіграє особливу важливу роль, бо поєднує в собі як фундаментальні поняття і принципи різних
математичних та інформатичних дисциплін, так і прикладні моделі та алгоритми їх застосування.
Разом з тим, як відзначають численні автори [5; 6; 17], випускники вищих навчальних закладів не завжди успішно знаходять місце на ринку праці. Вони потребують, як
правило, тривалої адаптації на місці роботи, часто і додаткового навчання, або взагалі
не можуть знайти роботу за фахом. Однією з причин є те, що випускники здебільшого
недосконало знають сучасні прикладні і системні програмні засоби, а крім того, мають
недостатні уявлення про методологічні принципи і прийоми розроблення програмного забезпечення, комп’ютерних комплексів і систем на новітній технологічній базі. Це
свідчить про недостатній рівень фундаментальних знань, на які міг би спиратися майбутній випускник у своєму подальшому професійному зростанні [18].
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розв’язування прикладних задач та інженерних розрахунків. Разом з тим, існують дидактичні можливості їх використання у процесі навчання. Сьогодні ще недостатньо
розроблено дидактичні засади та принципи використання СКМ у підготовці майбутніх
бакалаврів інформатики у вищих педагогічних навчальних закладах. Також необхідна
систематизація застосування СКМ стосовно різних видів навчальної діяльності студентів зазначеного напряму підготовки.
У навчанні дослідження операцій нерозривно поєднуються різні компоненти: науковий, технічний та технологічний, які по різному подаються в залежності від рівня та
цілей навчання. Але на кожному рівні обов’язково має бути знайдене місце для фундаментальних знань, роль яких часто недооцінюється. У педагогічній практиці навчання
здійснюється переважно в технологічному напрямку. Це відбувається тому, що в реальних інформаційних процесах об’єктивно складно виявити, явно та чітко охарактеризувати конкретні фундаментальні складові.
Виокремлення фундаментальних понять дослідження операцій, їх усвідомлення і
закріплення через досвід дослідницької діяльності є інтегрувальним компонентом організації навчання, створення міжпредметних зв’язків, формування у студентів цілісної
системи знань і уявлень як про теоретичні основи, так і про шляхи застосування отриманих знань на практиці.
Тому необхідним є пошук нових методичних підходів до організації навчання, що
сприяли б глибокому засвоєнню і розумінню базових понять, правил, принципів і методів навчання дисциплін, їх взаємозв’язку з суміжними дисциплінами, а також шляхів їх
використання на практиці. Перспективним напрямом видається інтегрування у процес
навчання систем комп’ютерної математики, за допомогою яких можна, з одного боку, автоматизувати деякі рутинні дії, зосередивши увагу студента на опануванні понять і принципів, що вивчаються, а з іншого боку, виявити міжпредметні зв’язки різних дисциплін,
дослідивши, як ті чи інші фундаментальні поняття реалізуються у прикладних галузях.
Аналіз досліджень. На особливу увагу заслуговує підготовка бакалаврів інформатики. Головною причиною цього є постійний розвиток інформатики як науки й інформаційно-комунікаційних засобів. Професійній підготовці фахівців з інформатики присвячено праці М. І. Жалдака, В. В. Лаптєва, М. П. Лапчика, І. В. Левченко, Ю. І. Машбиця, В. М. Монахова, Н. В. Морзе, С. А. Ракова, Ю. С. Рамського, М. І. Рагуліної,
Є. М. Смирнової-Трибульскої, О. В. Співаковського, О. М. Спіріна, С. О. Семерікова,
І. О. Теплицького, Ю. В. Триуса та ін.
Методичні основи фундаментальної підготовки майбутніх бакалаврів інформатики
аналізували Т. О. Бороненко, О. В. Горячов, А. П. Єршов, М. І. Жалдак, Т. П. Кобильник, К. К. Колін, В. В. Лаптєв, М. П. Лапчик, В. М. Монахов, Н. В. Морзе, Ю. С. Рамський, Н. І. Рижова, І. О. Теплицький, Ю. В. Триус та ін.
Проблеми використання ІКТ, зокрема систем комп’ютерної математики, у навчанні математичних дисциплін у вищих навчальних закладах досліджувались у роботах В. П. Дьяконова, М. І. Жалдака, Т. В. Капустиної, В. І. Клочка, Ю. Г. Лотюка, С. А. Ракова, С. О. Семерікова, Є. М. Смирнової-Трибульскої, О. В. Співаковського, Ю. В. Триуса та інших.
Серед робіт зарубіжних науковців, присвячених використанню ІКТ у процесі навчання математичних дисциплін важливими є роботи: К. Блертона (C. Blurton), Л. Ларсона (L. Larson), Дж. Вавріка (J. Wavrik), Дж. Енгельбрехта (J. Engelbrecht), Дж. Панкіна (J. Pankin), Р. Пеа (R. Pea), Дж. Харві (J. Harvey), Д. Меріно (D. Merino), Б. Хана
(B. Khan), Дж. Ітмазі (J. Itmazi), Дж. Гамільтона (J. Hamilton), Дж. Прадоса (J. Prados).
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Виклад основного матеріалу. Перехід до нових стандартів вищої освіти на основі фундаменталізації навчання та компетентнісного підходу є необхідним етапом на
шляху реформування системи вищої освіти в Україні, а застосування компетентнісного
підходу до розроблення стандартів вищої освіти створює умови для зближення освіти
до потреб та вимог ринку праці, подальшого розвитку освітніх технологій та системи
освіти в цілому.
Підготовка фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 0403
«Системні науки та кібернетика» напряму підготовки 6.040302 «Інформатика» здійснюється на основі Закону України «Про вищу освіту», Національної доктрини розвитку
освіти в Україні (ХХІ століття), Положення «Про організацію навчального процесу у
вищих навчальних закладах», затвердженого наказом Міністерства освіти України від
02.06.1993р. №161 [19].
На початку 2007 року у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка створено авторський колектив під керівництвом ректора проф.
В. Г. Скотного для розроблення концепції розвитку університету на період 2007 – 2017
років. «Концептуальні засади розвитку Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка на період 2007 – 2017 рр.», які затверджено влітку 2007
року , побудовані на основі концепції розвитку освіти в Україні та з урахуванням стану
розвитку суспільства в цілому. Головна мета розвитку університету сформульована так:
підвищення якості підготовки фахівців до рівня, що дасть їм змогу успішно працювати
за фахом у розбудові суспільства і розвитку освіти [9, 31].
Сучасні навчальні плани і методичні вказівки з курсів інформатичного циклу у педагогічних університетах, як правило, орієнтовані на навчання студентів практичних
навичок роботи з конкретними системними та прикладними програмами. Такий підхід
призводить до того, що при підготовці бакалаврів інформатики недостатньо уваги приділяється питанню теоретичних основ інформатики, комп’ютерно орієнтованих засобів підтримування математичних обчислень і побудов, інформаційного моделювання.
Недостатній рівень фундаментальних знань з вищої математики та комп’ютерних наук
призводить до часткової або повної незатребуваності молодих фахівців.
Дослідження проблем використання систем комп’ютерної математики у процесі
навчання сприятиме підвищенню рівня навчальних досягнень студентів, ролі фундаментальної інформатичної та математичної підготовки, у становленні фахової та загальнолюдської культури майбутніх фахівців, формуванні їхнього світогляду і системи
базових та професійних компетентностей. Значна частка навчальних годин (рис.1.1)
відводиться на самостійну роботу ( майже 60%).

Рис.1.1 Співвідношення годин на аудиторні заняття та самостійну роботу при підготовці майбутніх фахівців з інформатики у ДДПУ
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засобів навчання і педагогічних технологій.
Разом з тим слід підкреслити, що самостійна робота студентів має цілеспрямовано
і педагогічно виважено поєднуватися з роботою в групах, із заняттями в аудиторії, має
бути чітко спланованою і диференційованою в залежності від індивідуальних особливостей і характеристик студента, та здійснюватися під управлінням і контролем викладачів.
Однією з вимог до результатів навчання є досягнення певного освітнього рівня, що
може бути визначений через необхідне опанування певних загальних та спеціальних
компетентностей.
Компетентність – складна інтегрована характеристика особистості, під якою розуміється «сукупність знань, умінь, навичок, а також досвіду, що разом дає змогу ефективно провадити діяльність або виконувати певні функції, забезпечуючи розв’язування
проблем і досягнення певних стандартів у галузі професії або виду діяльності» [12, 18].
Компетентнісний підхід у підготовці фахівців з інформатики, на думку О. М. Спіріна, насамперед «вимагає покласти в основу розроблення освітніх стандартів характеристики, що відображають якісні результати освітнього процесу в термінах системи
професійних компетентностей» 16]. Поряд із цим компетентнісний підхід у навчанні
майбутніх фахівців з інформатики має передбачати формування в студентів та набуття
ними відповідних компетентностей з основ інформатики.
Компетентностей не можна навчитись, компетентності не можна опанувати у результаті навчання, яке не побудоване на творчих засадах. Компетентностей можна тільки набути у процесі індивідуального, продуктивного процесу розв’язування творчих
задач. Такий підхід у навчанні реалізується через дослідницьку діяльність та виконання
індивідуальних навчально-дослідних завдань, через рефлексування яких набувається
особистісна методологія творчої роботи.
Отже, компетентність трактується як динамічна комбінація знань, вмінь і практичних навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських якостей,
морально-етичних цінностей, яка визначає здатність особи успішно здійснювати професійну та подальшу навчальну діяльність і є результатом навчання на певному рівні
вищої освіти [8].
На заняттях з дослідження операцій професійні компетентності можна формувати
у три етапи:
• Підготовчий. Мета діяльності на даному етапі: формування узагальнених предметних умінь. Студентам пропонуються завдання, виконання яких надасть можливість
їм набути знань, умінь та навичок, володіння якими дасть змогу розв’язувати задачі вищого рівня на наступних етапах (як правило, завдання теоретичного характеру).
• Основний. Розроблення творчих проектів з залученням знань з інших предметних
галузей. Мета діяльності на даному етапі: розвиток дослідницьких та проектних умінь.
На цьому етапі студентам пропонуються завдання творчого характеру.
• Закріплюючий. Моделювання життєвої ситуації. Мета діяльності на даному етапі:
навчити застосовувати отримані знання та вміння в нестандартній життєвій ситуації.
Якщо компетентності – це обізнаність [4], то діяльність, дії не можуть бути ефективними, якщо вони не мають системного характеру, не відповідають вимогам повноти й не спираються на фундаментальні знання [14].
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прогресу різко зростають, досить складно забезпечити підготовку фахівців для негайного включення їх у технологічний процес на виробництві або в системі освіти. Адже
не можна точно передбачити стан технологій або системи освіти, досягнутий на момент
випуску фахівця. Необхідно «навчати студента так, щоб він сам зміг швидко адаптуватися до змін, що відбуваються у технологічному розвитку галузі; дати йому знання,
універсальні за своєю суттю, на основі яких фахівець зможе швидко зорієнтуватися у
ситуації вирішення нових професійних задач» [18].
Вихід з цієї критичної ситуації в системі освіти полягає у фундаменталізації навчання, що зумовлюється спрямованістю системи освіти на створення цілісного, узагальнюючого знання, яке було б ядром всіх отриманих студентом знань, що поєднувало
б одержувані в процесі навчання знання в єдину світоглядну систему.
Розглядаючи теоретико-методологічні основи фундаменталізації університетської
освіти, О. В. Балахонов пропонує визначення фундаменталізації освіти як якісної зміни вищої освіти на основі принципу її фундаментальності [2, 16–17]. О. Г. Ростовцева
визначає фундаменталізацію освіти як «впровадження в навчальний процес теорій високого ступеня узагальненості, що мають підвищену інформаційну ємність та універсальну застосовність» [13, 13]. І. Ю. Асманова уточнює, що фундаменталізація освіти
має відбуватися «не шляхом розширення навчальних планів за рахунок включення нових дисциплін, міждисциплінарних теорій чи методологічних знань, а шляхом зміни
способу вивчення ... дисципліни» [1, 168].
У сучасних умовах виникає необхідність формування у майбутніх фахівців не
лише конкретних, а й узагальнених знань та вмінь. Такі знання та вміння, сформовані
в процесі вивчення деякої дисципліни, потім вільно використовуються при вивченні
інших дисциплін або у професійній діяльності. На думку О. Г. Ростовцевої, «фундаменталізації освіти сприятиме розгляд та використання міждисциплінарних зв’язків,
науково-дослідна робота викладачів та студентів на стику фундаментальних та прикладних наук, введення природничо-наукових дисциплін у навчальні плани всіх спеціальностей» [13, 13].
Використання міжпредметних зв’язків – це «вміння використовувати отримані знання та навички з однієї дисципліни при вивченні іншої. Фундаментальні знання визначаються різними внутрішніми та зовнішніми зв’язками, в них розкривається зміст
певної предметної галузі, саме формування таких знань неможливе без застосування
мимовільного або довільного формування міжпредметних зв’язків» [7].
У процесі навчання майбутніх бакалаврів інформатики до фундаментальних дисциплін слід віднести перш за все філософські, інформатичні та природничо-математичні, а також дисципліни професійно-практичної підготовки. Володіння відповідними
знаннями забезпечує можливість вивчення професійно орієнтованих дисциплін, що є
тією основою, найбільш тривалою i стабільною в часі, на якій базується можливість
подальшого професійного зростання фахівця.
Особливістю цих дисциплін є те, що в процесі їх вивчення формуються механізми пізнання й основи розуміння процесів і явищ навколишнього світу. Прагматична
потреба застосування певного математичного апарату чи розуміння сутності деякого
фізичного ефекту при виконані професійного завдання вимагає додаткового вивчення
математичних i природничих дисциплін.
О. Г. Смолянінова вказує на такий блок фундаментальних інформатичних дисциплін: «Теоретичні основи інформатики», «Програмування», «Дослідження операцій»,
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М. П. Лапчик, досліджуючи структуру та методичну систему підготовки фахівця
з інформатики, вказує, що «важливе місце в ній займає математична компонента фундаментальної освіти, призначення якої: отримання освіти в галузі основ математики,
математичного моделювання, відсутність якого робить неможливим застосування інформатики для розв’язування прикладних задач; формування фундаментальних основ
теоретичної (математичної) інформатики, що складають загальноосвітнє ядро цієї галузі знань» [11].
Під фундаменталізацією навчання дослідження операцій розуміємо виокремлення
у змісті дисципліни базових понять, фундаментальних теоретичних положень, концепцій, ідей, що лежать в основі системоутворюючих знань і вмінь у галузі математичних
та інформатичних дисциплін, реалізації міжпредметних зв’язків, забезпечення компетентнісного підходу для підвищення рівня підготовки студентів, їх повноцінної діяльності в інформаційному суспільстві.
Досягнення поставленої цілі фундаменталізації інформатичної освіти можливе
через організовану цілеспрямовану педагогічну діяльність, що забезпечує реалізацію
таких функцій: «опанування методологічно важливими та інваріантними знаннями, що
мають довгий термін життя, необхідними для професійної діяльності фахівця в галузі інформаційних технологій (методологічна функція); тісний зв’язок інформатичної
освіти з професійною практичною діяльністю (професійно-орієнтувальна функція);
розвиток творчої і пізнавальної активності та самостійності (розвивальна функція); розвиток методичних систем навчання інформатичних дисциплін з врахуванням перспектив розвитку «економіки знань» та інформаційного суспільства (прогностична функція); системність засвоєння інформатичних дисциплін на основі глибокого розуміння
сучасних стану та існуючих проблем інформатики (інтегративна функція)» [14].
У процесі навчання студентів першого курсу напряму підготовки «Інформатика»
Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка виявлено їх
свідому орієнтацію на серйозну роботу в галузі інформатики. Більшість з них почувають себе впевнено під час роботи з популярними програмними середовищами і швидко
виконують типові операції. Але необхідність відхилитися від звичних технологічних
схем викликає труднощі. Починаються безсистемні спроби перебору доступних дій для
отримання потрібного результату. Причина цього полягає в незнанні тих фундаментальних теоретичних і технічних положень, на яких побудовані дані середовища. І в
результаті практично неможлива системна побудова нового алгоритму.
Відбувається зміщення змісту знань в технологічну сторону. Це відбувається тому,
що в реальних інформаційних процесах об’єктивно складно виділити явно та чітко конкретні фундаментальні складові.
Важливу роль у підготовці майбутніх фахівців з інформатики відіграє використання сучасних засобів СКМ з метою фундаменталізації, різностороннього і ґрунтовного вивчення відповідної предметної галузі, формування і пояснення необхідних причинно-наслідкових зв’язків досліджуваних процесів і явищ, пізнання законів реальної
дійсності. Провідна роль використання СКМ як засобу фундаменталізації навчання
пов’язана з посиленням математичної складової в системі підготовки майбутніх фахівців з інформатики, призначенням якої є: формування у студентів певного рівня математичної культури, наукового світогляду, розуміння сутності практичної спрямованості
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Одним із засобів фундаменталізації знань бакалаврів інформатики може бути використання СКМ для розв’язування різноманітних задач.
Виникають нові підходи до фундаменталізації навчання математичних та інформатичних дисциплін, зокрема за рахунок створення, впровадження та використання електронних ресурсів сучасного інформаційно-освітнього середовища відкритої освіти та
підготовки кадрів. Це забезпечується завдяки:
• об’єднання процесів створення та використання електронних ресурсів для підтримування навчання і наукового дослідження у складі єдиного освітнього інформаційноосвітнього середовища навчального закладу;
• реалізації інваріантності процесів надання та використання ресурсів єдиного інформаційно-освітнього середовища залежно від мети, рівня навчання або навчального
предмета і таким чином – створення можливості персоніфікованого доступу;
• створення умов для більш високого рівня уніфікації, стандартизації і підвищення
якості електронних ресурсів, виявлення кращих зразків електронних освітніх ресурсів
і більш масового їх застосування [18].
Висновки. Теоретичний аналіз чинних стандартів вищої освіти, навчальних програм, підручників і посібників, монографій, дисертаційних досліджень, статей і матеріалів науково-методичних конференцій з проблем фундаменталізації інформатичної
освіти дав змогу розробити теоретичні засади використання систем комп’ютерної математики для навчання дослідження операцій майбутніх бакалаврів інформатики та зробити такі висновки:
1. Перехід до нового покоління галузевих стандартів вищої освіти на основі фундаменталізації навчання та компетентнісного підходу є необхідним етапом на шляху
реформування системи освіти в Україні, а застосування компетентнісного підходу до
розроблення галузевих стандартів вищої освіти створює умови для наближення освіти
до потреб та вимог ринку праці, подальшого розвитку освітніх технологій та системи
освіти в цілому.
2. Використання СКМ є тенденцією розвитку комп’ютерно-орієнтованих методичних систем навчання математичних та інформатичних дисциплін, оскільки на їх основі
вдається, в значній мірі, наблизитися до вирішення проблеми фундаменталізації знань
майбутніх фахівців з інформатики, завдяки їх включенню в дослідницьку діяльність,
моделюванню досліджуваних процесів і явищ, з’ясування сутності фундаментальних
положень і понять математичних та інформатичних дисциплін, зокрема дослідженню
операцій.
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