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Стаття присвячена аналізу наукових праць зарубіжжя (Данія, Англія Швеція, Фінляндія, Австралія, Росія) щодо 

визначення методів професійної підготовки майбутніх інженерів-програмістів. Актуалізовано завдання подо-

лання розриву між змістом, формами і методами навчання, набутими знаннями й їх практичним застосуванням 

у професійній  підготовці майбутніх інженерів-програмістів. Проаналізовано наукові роботи Касперсена М.Е., 

Ма Л., Ескердал А., Сорви Ю., Тіг Д., Труонг Н., Персіанова В.В., Дубенецької О.Р.. Виділено такі методи 

професійної підготовки майбутніх інженерів-програмістів: поетапного вдосконалення програм (тест-керована 

розробка, рефакторинг, моделювання об'єктно-орієнтованого програмування), стратегії когнітивного 

конфлікту, візуалізації програм, побудови ментальних моделей, інтерв'ю, візуального моделювання програм, 

вправ із пропусками, парного програмування, програмного навчання, рішення професійно-орієнтованих задач. 
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Постановка проблеми. Процес 

інформатизації суспільства висуває більш 

високі вимоги до професійної підготовки 

майбутніх інженерів-програмістів. Перед 

системою професійної освіти стоїть завдання 

підготувати творчо мислячу людину, що 

володіє дослідницькими вміннями і навичками, 

здатного орієнтуватися в потоці наукової 

інформації і сучасних інформаційних техноло-

гіях, готового до постійного підвищення 

загальної і професійної компетентності, до 

можливої перекваліфікації та перепідготовки. 

Для цього потрібен відповідний арсенал 

методів професійної підготовки. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Зарубіжні науковці (Касперсен М.Е., Ма Л., 

Ескердал А., Сорва Ю., Тіг Д., Труонг Н. та ін.) 

виділяють різні методи, підходи, технології та 

засоби професійної підготовки майбутніх 

інженерів-програмістів.  

Подолання розриву між змістом, формами і 

методами навчання, набутими знаннями й їх 

практичним застосуванням є найважливішою 

умовою підготовки майбутніх інженерів-

програмістів. Тому важливим є доцільний 

відбір форм, методів і засобів навчання. 

Мета статті. Для узагальнення зарубіжного 

досвіду щодо доцільних методів професійної 

підготовки майбутніх інженерів-програмістів 

ми поставили за мету проаналізувати зарубіжні 

наукові праці. 

Основні результати дослідження. Нами 

було проаналізовано роботи Касперсена М.Е., 

Ма Л., Ескердал А., Сорви Ю., Тіг Д., Труонг Н. 

та ін.. Визнаючи програмування одним з семи 

грандіозних завдань в області комп’ютерної 

освіти, Касперс М.Е. (Данія), обґрунтовує 

концептуальні засади формування у майбутніх 

програмістів навичок, необхідних для 

системної розробки програм. У запропонованій 

методичній системі автор об'єднує найкращі 

практики програмування, застосовуючи у 

вступному курсі програмування для першо-

курсників методологію навчання поетапному 

вдосконаленню програм, що включає тест-

керовану розробку, рефакторинг і підхід на 

основі моделей об'єктно-орієнтованого програ-

мування. Весь процес ґрунтується на поло-

женнях  когнітивної науки та педагогічної пси-

хології, в першу чергу когнітивній теорії наван-

таження, когнітивному набутті навичок і когні-

тивному учнівстві, а також дослідженнях в 

області методології програмування. Когнітивна 

теорія навантаження, особлива галузь когнітив-

ної науки та педагогічної психології, що вивчає, 

як зменшити навантаження на робочу пам'ять 

для оптимізації навчання [1, С. 21]. Одним з 

найбільш ефективних методів у професійній 

підготовці майбутніх програмістів Кас-

перс М.Е. вважає такий, при якому процес 

навчання здійснюється за допомогою надання 

викладачем рекомендацій і скаффолдингу 

(підтримка, що надається фахівцем студентам у 

виконанні будь-якого поставленого завдання). 
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При такому підході студенти освоюють 

важливі аспекти програмування, зберігаючи 

при цьому когнітивне навантаження в межах, 

що сприяють успішному навчанню [1, С. 118]. 

Для нашого дослідження важливим є зроблений 

автором акцент на методі учнівства та таких за-

собах навчання як підручника, вправи, завдання 

та відеоматеріали з метою професійної 

підготовки майбутніх інженерів-програмістів. 

З метою удосконалення професійної 

підготовки майбутніх програмістів Ма Л. 

(Англія) [2] пропонує впровадження 

конструктивістської моделі навчання 

програмістів, яка об'єднує в собі пізнавальну 

стратегію конфліктів і візуалізації програм, для 

поліпшення ментальних моделей студентів. 

Ідея конструктивізму ґрунтується на тому, що 

студенти мають активно будувати знання 

шляхом об'єднання емпіричного світу з 

існуючими когнітивними структурами, а не 

пасивно поглинати знання з лекцій або 

підручників (Бен-Арі M.). У навчанні 

програмістів досвід, накопичений ними в 

повсякденному житті не може допомогти їм 

побудувати життєздатні ментальні моделей 

комп'ютерних артефактів. Тому студенти часто 

зловживають попередніми знаннями або 

приймають інтуїтивні моделі, які є приречені 

бути нежиттєздатними для вирішення проблем, 

пов'язаних з комп'ютером. Тому викладачі 

повинні явно допомогти студентам побудувати 

життєздатні ментальні моделі на ранній стадії, 

щоб уникнути безсистемної їх побудови 

самими студентами. Ступінь і вірність 

пропонованої під час навчання моделі повинні 

бути зрозумілими для поточного рівня 

студентів. Тому спочатку пропонується 

пояснювати базові моделі і згодом переходити 

до пояснення абстрактних концепцій об'єктно-

орієнтованого програмування.  

Також однією з ключових стратегій 

навчання на основі конструктивізму є 

стратегія когнітивного конфлікту, яка 

виникає при несумісності представлень. 

Відповідно до цієї стратегії майбутні 

програмісти, отримуючи знання у процесі 

навчання, прагнуть до не протиріччя, 

узгодженості внутрішньої системи знань, 

уявлень, переконань та відчувають дискомфорт 

у випадку протиріч і неузгодженості. Тому, 

важливо, що навчання має спочатку бути в 

змозі допомогти студентам усвідомити, що 

існуючі уявлення є ненауковими, а потім 

допомогти їм побудувати наукові знання і 

уявлення з програмування.  

Результати дослідження показують, що 

запропонована Ма Л. модель навчання є 

ефективною для підвищення інтересів 

студентів, взаємодії з навчальними матеріалами 

і допомогти їм побудувати життєздатні 

ментальні моделі. Виділені автором метод 

стратегії когнітивного конфлікту та метод 

побудови ментальних моделей, на нашу думку 

доцільно додати до перспективних методів 

професійної підготовки майбутніх інженерів-

програмістів. 

Ескердал А. (Швеція) у своїй роботі [3] 

розглядала феноменографічний аналіз 

розуміння студентами ключових понять 

об'єктно-орієнтованого програмування. При 

проведенні феноменографічного дослідження 

результатів освоєння початкового курсу 

об'єктно-орієнтованого програмування основне 

завдання дослідника полягає у з'ясуванні, як 

студенти розуміють, що значить навчитися 

програмувати, і як вони розуміють абстрактні 

поняття, такі як об'єкт і клас. При проведенні 

феноменографічного дослідження найчастіше 

використовується метод інтерв'ю. Основне 

питання, яке задавалося студентам було: Як ви 

думаєте, які навчальні засоби містить цей 

курсі? Інші питання були про розуміння 

студентами сутності вивчення програмування, 

важливі моменти у курсі, їх мету навчання у 

процесі навчання програмуванню, а також про 

те, що було найскладнішим в процесі навчання. 

Наведені у дисертації конкретні приклади того, 

як теорія варіації і закономірності змін можуть 

бути використані у процесі навчання 

програмуванню, можуть бути використані у 

професійній підготовці майбутніх програмістів 

з метою полегшення практичного і 

теоретичного навчання. 

У своїх дисертаційній роботі Сорва Ю. [4] 

(Фінляндія) обґрунтовує і експериментально 

перевіряє педагогічну технологію, мета якої 

полягає в наданні допомоги студентам нав-

читися основам комп'ютерного програмування. 

Вона ґрунтується на візуальному моделюванні 

програм (visual program simulation – VPS), що 

залучає студентів-програмістів в інтерактивну 

симуляцію, в якій вони беруть на себе роль 

комп'ютера як виконавця програми. Цінність 

роботи Сорви Ю. у рамках нашого дослідження 

полягає у тому, що він пропонує розглядати 

візуальне моделювання програм як метод і подає 

його основи з точки зору теорії навчання. Цей 

метод на його переконання допомагає багатьом 

студентам навчитися програмуванню на 

початкових етапах. Проте, на нашу думку, 
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потрібно бути обережним при використанні 

візуалізацій, адже вони подають процес 

програмування у спрощеному вигляді. Тому за 

використання цього методу студентам доцільно 

акцентувати увагу на тому, щоб вони 

використовували візуалізацію як одну з частин 

розробки програм, але не як основну.  

У роботі Труонг Н. [5] (Австралія) 

описується методика навчання студентів 

програмуванню з використанням веб-

орієнтованого середовища. Автор за допомо-

гою пропонованої методики пропонує вирі-

шення труднощів, що виникають у студентів 

перших курсів у ході роботи в стандартних 

середовищах програмування, а саме: 1) 

встановлення та налаштування середовища 

програмування; 2) використання редактора 

середовища програмування; 3) розуміння 

питань, пов'язаних з програмуванням і 

застосування знання синтаксису мови 

програмування до написання програмного 

коду; 4) розуміння помилок компіляції; 5) 

налагодження. З метою позбавлення цих 

труднощів дослідник вважає доцільним 

використовувати веб-орієнтовані середовища 

програмування, зокрема, ELP.  

Методика навчання програмуванню 

ґрунтується на використанні саме цього 

середовища програмування, що у варіанті для 

студентів являє систему вправ типу «заповнити 

пропуски». На нашу думку, такий метод 

навчання буде корисним у процесі професійної 

підготовки майбутніх інженерів-програмістів.  

Один із прогресивних методів навчання 

програмуванню пропонує Тіг Д. [6] (Автралія), 

а саме метод парного програмування, який 

полягає в тому, що два програміста працюють 

за одним комп'ютером над вирішенням 

завдання. Один з них бере на себе роль 

«ведучого», тобто друкує код і вирішує 

проблеми з тактичної точки зору, інший 

мислить стратегічно, ставить питання і 

відстежує помилки в коді. Перевагами такого 

методу, на думку дослідниці, є те, що студенти 

роблять меншу кількість помилок, краще 

розуміють код, який стає більш якісним, 

вчаться один одного, оволодівають навичками 

креативності, вчаться швидко вирішувати 

виникаючі проблеми.  

Акцентуючи увагу у своєму дослідженні на 

навчанні майбутніх інженерів-програмістів мо-

делюванню інформаційних процесів Персіанов 

В.В. [7] (Росія), пропонує застосовувати метод 

програмного навчання. У зв'язку з цим автором 

розроблені елементи теорії діалогових інфор-

маційних систем, що дозволяють зв'язати кон-

цептуальне уявлення користувача з проектова-

ною інформаційно-логічною моделлю. Науков-

цем пропонується вивчення комп'ютерного мо-

делювання на базі соціально-економічних сис-

тем організувати на принципах програмованого 

навчання в процесі вирішення завдань з при-

кладної області з подальшим узагальненням, 

поширенням, інтерпретацією результатів і 

отриманих даних. У процесі навчання розробка 

навчальних моделей базується на застосуванні 

таких засобів навчання як сучасні інстру-

ментальних засоби редагування, програмуван-

ня, моделювання, інтегровані програмні сере-

довища, автоматизовані навчальні системи і 

комп'ютерні моделі соціально-економічних 

систем.  

З метою розвитку у майбутніх інженерів-

програмістів навичок застосування матема-

тичних методів в процесі розробки, супроводу і 

обслуговування програмного забезпечення 

Дубенецька О.Р. [8] пропонує застосовувати 

метод рішення професійно-орієнтованих 

задач, зокрема для обробки статичного і дина-

мічного інформаційного контенту, обчислення 

характеристик якості програмного продукту 

галузевої спрямованості, розрахунку вимі-

рювань, отриманих при впровадженні та адап-

тації програмного забезпечення галузевого 

спрямування, побудови інформаційно-логічних 

моделей об'єктів розробляються програмних 

продуктів, здійснення логічних операцій при 

визначенні ризиків в проектній діяльності і т.д..  

Висновки та пропозиції. Таким чином, 

зарубіжні науковці пропонують такі методи 

підготовки інженері-програмістів до професій-

ної діяльності: поетапного вдосконалення про-

грам (тест-керована розробка, рефакторинг, 

моделювання об'єктно-орієнтованого програ-

мування), стратегії когнітивного конфлікту, ві-

зуалізації програм, побудови ментальних 

моделей, інтерв'ю, візуального моделювання 

програм, вправ із пропусками, парного програ-

мування, програмного навчання, метод рішення 

професійно-орієнтованих задач. 
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Круглик В.С. 

МЕТОДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ-ПРОГРАММИСТОВ В 

ЗАРУБЕЖНОЙ НАУЧНОЙ МЫСЛИ 

Статья посвящена анализу научных трудов зарубежья (Дания, Англия Швеция, Финляндия, Австралия, Россия) 

посвященных определению методов профессиональной подготовки будущих инженеров-программистов. 

Актуализировано задачу преодоления разрыва между содержанием, формами и методами обучения, 

приобретенными знаниями и их практическим применением в профессиональной подготовке будущих 

инженеров-программистов. Проанализированы научные работы Касперсена М.Е., Ма Л., Ескердал А., Сорвы 

Ю., Тиг Д., Труонг Н., Персианова В.В., Дубенецкой А.Р. Выделены такие методы профессиональной подготовки 

будущих инженеров-программистов : поэтапного совершенствования программ (тест-управляемая 

разработка, рефакторинг, моделирование объектно-ориентированного программирования), стратегии 

когнитивного конфликта, визуализации программ, построения ментальных моделей, интервью, визуального 

моделирования программ, упражнений с пропусками, парного программирования, программного обучения, 

решения профессионально-ориентированных задач. 

Ключевые слова: методы обучения, методы профессиональной подготовки, профессиональная подготовка, 

инженер-программист, профессиональное образование. 

 

Kruglik V.S.  

METHODS OF PROFESSIONAL TRAINING OF FUTURE SOFTWARE ENGINEERS IN FOREIGN 

SCIENTIFIC THOUGHT 

The article analyses the scientific works of foreign countries (Denmark, England, Sweden, Finland, Australia, and Russia) 

as to determination of methods of future software engineers training. The task of bridging the gap between the content, 

forms and methods of training, acquired knowledge and its practical application in future software engineers is brought 

into focus. Scientific papers of Caspersen M.E., Ma L, Eskerdal A., Sorva J., Teague D., Truong N., Persianov V.V., 

Dubenetskaya O.R. are analysed. Such methods of future software engineers training are distinguished: gradual software 

improvement (test-driven development, refactoring, modeling, object-oriented programming), cognitive conflict 

strategies, software visualization, mental model development, interviews, visual software modeling, gap-fill exercises, 

pair programming, software training, and solution of profession-oriented tasks. 

Keywords: teaching methods, training methods, training, software engineer, professional education. 

 

 

 

 

 


