
- объема делегируемых компьютеру функций преподавателя 
Варианты использования средств ИКТ при обучении русскому 

как иностранному: 
 фрагментарное, выборочное использование дополнительного ма-

териала аудио-видео наглядности. 
 использование тренинговых программ для закрепление материала 
 использование диагностических и контролирующих материалов, 

имеющихся на электронном носителе или разработанных преподавате-
лем. Компьютер позволяет качественно улучшить контроль за деятель-
ностью учащихся. 

 выполнение домашних самостоятельных и творческих заданий 
студентами с последующей демонстрацией. 

Таким образом, информационные технологии, в совокупности с 
правильно подобранными технологиями обучения, создают необ-
ходимый уровень качества, вариативности, дифференциации и ин-
дивидуализации обучения. 
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Адной з актуальных праблем сацыяльнага, культурнага, ду-

хоўнага развіцця грамадства з'яўляецца пытанне аптымізацыі і 

ўдасканалення сістэмы вышэйшай адукацыі. 

Выпускнік установы вышэйшай адукацыі павінен валодаць не 

толькі прафесійнымі ведамі, навыкамі і ўменнямі, якія садзей-

нічаюць паспяховасці будучай прафесійнай дзейнасці, але і мець 

шырокі кругагляд, сфарміраваны светапогляд, быць па-

сапраўднаму сфарміраванай у духоўным і фізічным плане асобай. 

«Сапраўднага чалавека», на думку В.А.Сухамлінскага, адрознівае 

«... імкненне жыць у свеце думкі…» Паніжэнне іміджу адукацыі, 

матывацыі студэнтаў да навучання, даступнасць і масавасць адука-

цыі, недастатковы ўзровень падрыхтаванасці да навучання 

дэтэрмініруюць недастатковы ўзровень самастойнасці і адказнасці 

маладых людзей, іх безыніцыятыўнасць, выбар лёгкадасягаемых, 
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малазначных мэтаў, што у сукупнасці не дазваляе ім у будучым 

быць сапраўднымі прафесіяналамі, канкурэнтназдольнымі на рын-

ку прафесій. Вырашэнне вышэй названых пытанняў залежыць як ад 

студэнтаў, так і ад выкладчыкаў. 

Распрацоўка і ўкараненне сучасных педагагічных тэхналогій, 

прымяненне інавацыйных падыходаў у адукацыі, выкарыстанне 

інфармацыйных сродкаў камунікацыі дазваляюць выкладчыкам, 

павышаючы свае педагагічнае майстэрства, уздзейнічаць на асобу 

студэнта. Аднак, асноўнай, на наш погляд, павінна з'яўляцца пошу-

кавая дзейнасць выкладчыка, якая садзейнічае набыццю, новых 

ведаў, фарміраванню матывацыйнай сферы навучэнцаў, уздзей-

нічае на асобу студэнта. У якасці такой дзейнасці выкладчыка (як і 

студэнта) можа выступаць навукова–даследчая праца. Прымяненне 

любых метадаў даследавання пазітыўна выяўляецца на эфек-

тыўнасці адукацыйнага працэсу. Пастаянны навуковы пошук 

дазваляе валодаць інфармацыяй аб сучасным становішчы спраў у 

той ці іншай галіне ведаў, актуальных праблемах, патрабуючых 

вырашэння ў сістэмна-гістарычным аспекце даследуемага пытання. 

Тэарэтыка-бібліяграфічны аналіз, сацыялагічныя метады даследа-

вання і інтэрпрэтацыя яго вынікаў, педагагічныя і лабараторныя 

эксперыменты дазваляюць выкладчыку самаўдасканальвацца, быць 

найбольш кампетэнтным у сваёй галіне ведаў, што і вызначае ўзро-

вень яго педагагічнага ўздзеяння на студэнтаў. 

Сумесная навуковая дзейнасць выкладчыкаў і студэнтаў, іх «першы 

крок у навуку» - ці не гэта аснова фарміравання пытлівага розуму, по-

шуку новых тэхналогій і вынаходніцтваў, да чаго і павінен быць пад-

рыхтаваны будучы выпускнік,   а   не   выкананне   ім,   няхай   і   паспя-

ховае,   вузканакіраваных прафесійных дзеянняў, сфарміраваных на 

набытых у час навучання ведах, навыках і ўменнях. 

Навука ў ВНУ не прынясе імгненны эканамічны эфект, але яе 

прапагандаванае дзеянне выявіцца на адукацыйным працэсе, на яго 

канчатковым прадукце  - ведах навучэнцаў, якія ў будучым пры-

нясуць непараўнальна вялікія вынікі,  што выражаюцца як у са-

цыяльным, так і эканамічным значэнні, так як не новыя тэхналогіі, 

не новыя навуковыя адкрыцці, а толькі чалавечы патэнцыял з'яўля-

ецца асноўнай рухаючай сілай на шляху да новых навуковых 
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адкрыццяў, што робіць мінавіта педагагічную дзейнасць найбольш 

важнай у пошуку, падрыхтоўцы і адкрыцці новых талентаў. 
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Математическая подготовка является важной частью професси-

ональной подготовки современного инженера. В силу базового ха-

рактера математических знаний обучение этой дисциплине начина-

ется с первого семестра и осуществляется на протяжении четырех 

семестров. Однако студенты младших курсов не всегда в состоянии 

осознать роль и значение математической подготовки в деятельно-

сти современного инженера, в силу чего воспринимают математику 

как абстрактную дисциплину, не имеющую прямого отношения к 

их дальнейшей профессиональной деятельности.  

Практико-ориентированный компонент позволяет в существен-

ной мере преодолеть отчуждение студентов младших курсов в от-

ношении математики. Использование межпредметных, прикладных 

и контекстных задач не только дает примеры использования мате-

матического аппарата в жизни и будущей профессии, но и помога-

ет понять суть механических и физических процессов.  

Под прикладными задачами понимают задачи, которые не яв-

ляются математическими по своему содержанию, но решаемые ма-

тематическими средствами [1]. Такие задачи возникают в какой-

нибудь области науки (не математики), техники или практической 

деятельности (например, задачи физические, биологические, хими-

ческие, технические и т. д.). К прикладным задачам можно отнести 

также практические и межпредметные задачи.  

Практико-ориентированные аспекты целесообразно включать 

как в практические занятия, так и непосредственно в курс лекций. 

В частности, понятия предела и производной целесообразно трак-

товать на примере понятия мгновенной скорости. В этом случае 
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