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реалізації індивідуальних можливостей фахівців спираються на механізми 
рефлексивної самоорганізації особистості.  

Таким чином, на підставі проведеного аналізу виокремлюємо чотири 
етапи процесу формування професійної компетентності в умовах неперервної 
освіти [3]. Першим етапом формування компетентного фахівця будівельного 
профілю є соціально і психологічно обґрунтований вибір майбутньої професії, 
який розпочинається у середній школі. Другий етап – професійне навчання у 
спеціалізованому навчальному закладі будівельного профілю (ПТНЗ, ліцеї, 
коледжі, ВНЗ). На цьому етапі можливий максимальний педагогічний вплив на 
сформованість ключових, предметних та фахових складових компетентності. 

Результатом навчальної діяльності у системі неперервної освіти є 
здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів молодшого спеціаліста – бакалавра –
магістра. Формування професійної компетентності –  процес, який триває й після 
завершення формального навчання у технічному навчальному закладі. Третій 
етап – професійне становлення на робочому місці – залежить від отриманої 
кваліфікації та особистісних якостей молодого фахівця, які дозволяють йому 
виконувати певні виробничі функції. Професійна майстерність, досягнення 
морального і матеріального успіху – завершальний етап формування професійної 
компетентності, який триває протягом усієї продуктивної діяльності фахівця-
будівельника. 
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Вінницький національний аграрний університет, як один із засновників 

Всеукраїнського науково-навчального консорціуму, готує конкуренто-

спроможних фахівців, які володіють не тільки ґрунтовними науковими й 

теоретичними знаннями, практичними навиками, вільно користуються 

комп’ютерною технікою, але й стають дослідниками, вміють інтегрувати 

передові науково-технічні розробки і адаптувати їх у виробництво [1]. 

Підготовка таких фахівців ставить перед викладачами особливі вимоги 

до викладання навчальних дисциплін: постійного оновлення своїх методів і 

форм, застосування нових інформаційних технологій, комп’ютерного 

моделювання, використання міжпредметних зв’язків, які сприяють формуванню 

у студентів внутрішніх мотивів до навчання, виступають обов’язковою 

складовою їх майбутнього професійного зростання. Але проблемі практичної 

реалізації міжпредметних зв’язків курсів фізики, вищої та прикладної 

математики, інформаційних технологій у вищих аграрних навчальних закладах 

приділено недостатньо уваги. 

Проаналізуємо міжпредментні зв’язки на прикладі спеціальності 141-

«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» з врахуванням 

професійної спрямованості навчання. 

Насамперед, у курсі фізики значну увагу слід зосередити на вивченні 

розділів термодинаміка, електрика, електромагнетизм, ядерна фізика, фізика 

твердого тіла. З математики та інформаційних технологій студенти повинні 

вміти працювати з матрицями, функціями комплексної змінної, диференційним 

численням, розв’язувати трансцендентні та диференційні рівняння аналітичними 

та чисельними методами, володіти пакетами сучасних математичних (MathCad, 

Matlab) та прикладних (Micro-Сap,  ElectronicsWorkbench, Multisi) програм, вміти 

програмувати на одній із сучасних мов програмування. Тому дисципліни фізика, 

вища та прикладна математика, інформаційні технології повинні мати строге 

фахове спрямування, яке забезпечить успішне засвоєння спеціальних дисциплін. 

Наприклад, розглянемо одну із простих задач електротехніки: дослідити явище 

резонансу в розгалуженому електричному колі змінного струму (рис.1). 

 

 

 

 

   C1=10мкф    L1 =0,1 Гн    R1 =5 Ом       

  U=42 B 

   C2=15мкф   R2 =10 Ом   L2 =0,14 Гн 

 

 

 

   C3=5мкф    R3 =20 Ом     L3 =0,12 Гн 
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 Щоб розв’язати поставлену задачу, студент повинен вміти аналізувати та 

зіставляти факти з різних областей знань. Для розробки математичної моделі 

поставленої задачі необхідно застосувати закони  фізики, знати теоретичні 

основи електротехніки та володіти методами прикладної математики, а для 

розв’язку задачі необхідно провести громіздкі розрахунки з функціями 

комплексної змінної де доцільно застосувати пакет прикладних математичних 

програм MathCad [2, 3]  (рис.2): 

 

 

 
 

Розв’яжемо поставлену задачу засобами системи MathCad (лістинг1) 

Математична модель 

Фізика, теоретичні 

основи електротехніки, 

прикладна математика 

Розв’язок задачі 

Вища математика ( функція комплексної 

змінної) 

Прикладна математика (чисельні 

методи) 

Інформаційні технології 

(розрахунки,графічна ілюстрація 

розв’язку - MathCad) 

Рис. 2. Міжпредметні зв’язки 
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На перший погляд розв’язок задачі досить простий. Система MathCad 

проводить громіздкі розрахунки, але при цьому не виводить проміжних 

результатів, а виводить лише кінцеві. На нашу думку, використання 

міжпредметних зв’язків з врахуванням професійної спрямованості навчання, 

орієнтує студентів на те, що поєднання знань з різних дисциплін допоможе в 

майбутньому успішно вирішити непрості завдання професійної діяльності. 
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На даний момент можна відзначити тенденції значного об’єднання між 

собою усіх напрямків людської діяльності. Досить тісно інтегруються такі сфери 

як політична, соціальна, економіка, інформатика. Значно зростає співпраця 

суспільства та держави, культури і побутової сфери, науки та виробництва. 

Набуває поширення поєднання підприємств, організацій, корпорацій, 

консорціумів в глобальну систему інформаційних та економічних зв’язків, що 

працюють на міжнародному ринку та у міжурядових проектах. 

Тому при дослідженні сучасної економіки та окремих її складових 

недостатнім є застосування лише традиційних аналітичних методів дослідження, 

необхідні цілісні, комплексні та всебічні підходи, що акцентують увагу не тільки 

на певному економічному об’єкті, а й на дослідженні навколишнього 

середовища, в якому він функціонує. Одним із таких методів є системний підхід, 

що розглядає економіку як складну цілісну систему в різних аспектах: як 

сукупність елементів різних рівнів агрегування (макрорівень, галузі та сектори 


