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Резюме. В статье анализируются существующие подходы к толкованию 
понятия «средства обучения», характеризуются отдельные виды 
последних, рассматриваются специфические средства обучения истории 
математики и демонстрируется их место, роль и особенности 
использования в процессе подготовки будущих учителей математики. 
 
Summary. This article deals with the subject-matter of concept of means of 
training, the characteristics of its kind is given. As well as specific means of 
education of the history of mathematics are considered. 
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Зміни, які відбуваються зараз у всіх сферах життєдіяльності, ставлять 

перед людством та перед кожною людиною окремо завдання відповідні  ним. 

Зрозуміло, що професії, професійна діяльність теж динамічно змінюються 

відповідно до різних історичних та соціальних обставин, культурних впливів. 

Тому, щоб зрозуміти, хто такий інженер в сучасному суспільстві, які вимоги 

воно до нього ставить, і, значить, які завдання виникають перед сучасною 

інженерною освітою, необхідно розглянути тенденції розвитку виробництва 

� сфери, у якій здійснюється діяльність інженера. 

© Максимова Т.С., 2003 
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Проблемам виховання інженера в сучасних умовах розвитку 

суспільства, економіки, виробництва присвячені роботи О.В.Алексєєва, 

Джона Баду, М.Згуровського, В.М.Зуєва, С.Є.Моторної, А.М.Новикова, 

П.Н.Новикова, В.В.Пака та інших. Такі автори, як В.В.Альохін, 

С.А.Кугель, І.С.Мангутов, І.О.Мартинюк, О.М.Никандров, А.В.Роменець, 

Є.А.Шаповалов та інші, дають характеристику інженерній діяльності, 

приділяють увагу ролі інженера в суспільстві. 

На думку вітчизняних та зарубіжних дослідників, НТР зараз вступила 

в етап інформаційно-електронної революції, яка веде до безлюдних 

технологій, коли людина не приймає участі у безпосередньому 

виробництві, її праця, здібності направлені на його організацію, 

управління з застосуванням сучасних технологій. Високі технології, 

перехід до яких зараз здійснюється, та при яких відбувається створення 

якісно нової продукції, відрізняються такими рисами як: безмашинність 

(електронно-променеві, плазменні і інші процеси); у випадку застосування 

машин вимагають мінімальної кількості робочої сили; здійснюються 

ресурсозберігаючим шляхом; надійно контролюються з метою досягнення 

заданої якості продукції на основі застосування досягнень електроніки та 

інших сучасних методів [1].  

З цього випливає, що  найбільш характерною ознакою праці 

робітника сучасного виробництва, зокрема інженера, стала її 

інтелектуалізація, оскільки основним змістом праці є її розумовий 

компонент, який базується не на емпірично накопичених навичках, а на 

відповідному об�ємі загальних та спеціальних  знань та умінь, які дають 

можливість творчо осмислювати ситуації, які виникають. Метою праці в 

цьому випадку є не операції, а технологічний ланцюг, як єдине ціле, яке 

вимагає від людини розуміння загального кінцевого результату, 

заданого у вигляді програми (образа мети). Образ мети робить людину 

праці суб�єктом усвідомлених творчо виконаних дій, суб�єктом 
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контролю та наладки технології виробництва. Це вимагає розширення 

поля зору та професійних функцій інженера, без чого не можливе 

компетентне управління складними процесами автоматизованого 

виробництва [2, 10]. 

Таким чином, мета нашої статті � дати характеристику професійної 

діяльності інженера та показати необхідність формування евристичних 

умінь студентів технічних вузів на практичних заняттях з вищої 

математики.  

Фактично, вимоги, які пред�являє сучасне постіндустріальне 

виробництво спеціалісту, пов�язані з особливостями професійної 

діяльності в цьому суспільстві, такими, як розумова активність; збір 

інформації та розв�язання проблем; функції цієї діяльності визначені 

цілями, для досягнення яких послідовні кроки не можуть бути 

специфіковані, що передбачає розв�язання відносно широкого кола не 

рутинних задач; місто та час професійної діяльності визначені не 

строго, люди з важкістю виділяють одну сферу своєї діяльності від 

іншої; людина сама визначає, що, як і в якому ритмі повинно бути 

вироблено; машина є засобом; задоволення досягається людиною 

завдяки почуттю майстерності; функції робітника постійно та істотно 

змінюються [3]. 

Тому, крім широкого профілю характерними рисами сучасного 

інженера повинні виступати динамізм, творчість, здібність програмно-

цільової оцінки виробництва, відповідальність за можливі наслідки у 

використанні сучасних технічних засобів, професійна самомобільність, як 

здібність випереджати існуюче у кожний момент затребування знань. 

Від того наскільки розвинені у спеціаліста ці якості, залежить 

ефективність реалізації ним функцій інженерної діяльності � аналіз та 

технологічне прогнозування, дослідницькі розробки, конструювання, 

проектування, технологічне забезпечення, регулювання виробництва, 
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експлуатація та ремонт обладнання, системне програмування, 

раціоналізаторство, винахідництво, організація виробництва [4]. Саме 

інженери є генераторами нових технічних ідей та розробок, від них в 

першу чергу залежить технічний рівень виробництва, рівень технічних 

досягнень, які визначають якість життя людей, соціально-суспільні зміни. 

Тому пріоритетним для вищої технічної освіти є виховання  інженерів, 

здатних творчо підходити до будь-якої проблеми, виникаючої у 

професійній діяльності, створювати нову техніку, що передбачає назва 

професії � інженер. М.Згуровський, підкреслюючи необхідність змін у 

вищій технічній школі, виділяє серед декількох груп завдань вищої 

технічної школи, які відповідають підготовці ерудованого в багатьох 

галузях технологічної та духовної культури спеціаліста, навчально-

методичні завдання, що стосуються методики викладання конкретних 

дисциплін. Інформаційні технології при цьому відкривають нові 

можливості для викладачів та студентів[5].  

Академік РАО А.М.Новиков розглядає декілька аспектів професійної 

діяльності спеціаліста [6]. В залежності від особистісних якостей 

спеціаліста, а також умов у які він був поставлений, професійна діяльність 

може здійснюватись на різних рівнях її ієрархії: 

� операційному, коли спеціаліст виконує тільки окремі технологічні 

операції (робітник-виконавець); 

� тактичному, коли спеціаліст виконує повний технологічний процес, 

успішно використовуючи всю сукупність існуючих засобів та способів 

праці для розв�язання поточних професійних задач у умовах, що 

змінюються (активний робітник); 

� стратегічному, коли спеціаліст орієнтується у всій системі виробництва, 

його технологічних, економічних, суспільних відносинах, самостійно 

визначає місце та мету своєї професійної діяльності у відповідності з 
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цілями виробництва, де він працює (творчий робітник, з якостями, 

зазначеними вище). 

Процесуальний аспект професійної діяльності передбачає 

здатність спеціаліста здійснювати інтегративну діяльність, яка охоплює 

весь цикл розв�язання проблеми, від аналізу умови до аналізу 

отриманого розв�язку. 

Видовий аспект передбачає виділення п�яти видів професійної 

діяльності: пізнавальна, перетворювальна, ціннісно-орієнтувальна, 

комунікативна, естетична. 

І чим багатший буде досвід студентів у здійсненні інтегративної 

діяльності, яка визначається повнотою свого змісту в процесуальному та 

видовому аспекті, тим успішніша буде їх професійна діяльність після 

закінчення вузу. Тому є необхідність включення студентів на практичних 

заняттях з вищої математики у діяльність такого плану, в результаті 

якої будуть формуватися поряд зі знаннями, операційними уміннями, 

широкі уміння тактичного, а головне стратегічного плану � високо 

розвинуті пізнавальні уміння, уміння самоаналіза процесу та результату 

діяльності, організаційні вміння і т.ін. Такими уміннями стратегічного 

плану є евристичні уміння. 

Проблемі реалізації евристичних ідей, діалектиці евристичної 

діяльності в навчанні математики на сьогодні приділяли увагу такі 

математики та методисти, як М.Я.Антоновський, Г.Д.Балк, Г.П.Бевз, 

М.І.Бурда, В.Г.Болтянський, Б.А.Вікол, Б.В.Гнідннко, С.Г.Губа, 

Г.Б.Дорофєєв, Ю.М.Колягін, Т.М.Міракова, А.Д.Мишкіс, Ю.О.Палант, 

Н.Х.Розов, З.І.Слєпкань, Г.І.Саранцев, Є.Є.Семенов, Є.Н.Турецький, 

Л.М.Фрідман, С.І.Шапіро та інші. 

Евристика в перекладі з грецької � виявляю, відшукую, відкриваю. 

Евристика може розумітися як сукупність притаманних людині механізмів, 

за допомогою яких породжуються процедури, направлені на розв�язання 
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творчих задач. Ці механізми розв�язання творчих задач є універсальними 

по своєму характеру та не залежать від змісту конкретної задачі, яка  

розв�язується [7]. Евристичні уміння сприятимуть отриманню процедур 

розв�язання творчих професійних задач, бо як відмічає А.В.Хуторськой, 

евристична діяльність включає в себе творчі процеси; пізнавальні процеси, 

неминучі та необхідні для супроводу творчості; організаційні, 

методологічні, психологічні та інші процеси, які забезпечують творчу та 

пізнавальну діяльність [8]. 

Нами було проаналізовано джерела, які стосуються процесу 

розв�язання технічних задач, пов�язаного з творчим пошуком, створенням 

нового. Питання пов�язані з технічною творчістю порушуються в роботах 

Г.С.Альтшуллера, А.В.Антонова, Г.Буша, М.І.Вайнермана, Б.І.Голдовсь-

кого, В.А.Моляко, А.Ф.Есаулова. На основі аналізу цих джерел, ми 

розглядаємо етапи розв�язання технічних задач та професійні дії, які 

необхідно буде виконувати  майбутнім інженерам на кожному з етапів при 

розв�язанні творчих професійних задач та ставимо у відповідність 

професійним діям  евристичні уміння, які будуть сприяти успішному 

виконанню професійних дій, а, значить, і розв�язанню професійних задач 

(таблиця 1). 

Формування евристичних умінь студентів буде відбуватися в 

процесі організації викладачем евристичної діяльності студентів на 

практичних заняттях з вищої математики, яка передбачає використання 

студентами евристичних прийомів на кожному етапі ров�язання задачі. Ми 

пропонуємо методику формування евристичних умінь студентів технічних 

вузів під час  вивчення теми: �Границя функції� [9]. 
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Таблиця 1. 
Відповідність між професійними діями, які виконуються при розв�язанні 
технічних задач та евристичними уміннями, які сприяють успішному 

виконанню професійних дій 

Етап Зміст етапу Професійні дії Евристичні уміння Загаль-
на дія 

П
ер
ви
нн
ий

 
ан
ал
із

 у
мо
ви

 - класифікація 
новизни, типу задачі; 

- пригадування схожих 
задач (з однієї 
області, схожих за 
змістом, даними) 

� підводити задачу під 
певний тип; 

� виявляти схожі за 
змістом, даними 
задачі 

 

П
ервинне 

співвіднесення 
задачі з інш

ими
Ін
т
ер
пр
ет
ац
ія

 у
мо
ви

 за
да
чі

 

Зв
ед
ен
ня

 за
да
чі

 я
к 
ці
ло
го

 д
о 
ча
ст
ин
ни
х 
ко
мп
он
ен
т
ів

, в
 я
ки
х 
до
сл
ід
ж
ую
т
ьс
я 
щ
е 

бі
ль
ш

 е
ле
ме
нт
ар
ні

 ч
ас
т
ин
и 

- ділення умови на 
головну  (загальна 
структура, 
призначення 
об`єкта, який треба 
побудувати) та 
другорядну 
частину 

- співвіднесення 
тексту та креслення 
(схеми), якщо воно 
присутнє 

- �своє� 
представлення 
даних задачі на 
схемі, кресленні, - 
�свої� схема, 
малюнок 

- виділення в об`єкті 
головних вузлів, їх 
функцій і т. д. 

- переформування 
умови в іншому 
ключі 

- розділяти в умові, 
дані та вимоги; 

- перевіряти 
узгодженість даних; 

- виявляти в умові 
задачі істотне та 
неістотне для її 
розв�язання; 

- встановлювати 
зв�язки між даними та 
між даними і 
вимогами; 

- виявляти приховану 
інформацію; 

- встановлювати, які 
дані достатні для 
розв�язання задачі, які 
недостатні, які 
надмірні; 

- співвідносити різні 
форми подання 
інформації; 

- обирати ефективний 
зручний запис 
подання інформації; 

- ділити умову на 
частини; 

- робити первинну 
модель задачі; 

- переформульовувати 
задачу на іншій мові, в 
іншому ключі 

П
еребудова своєї сист

еми знань 
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П
ос
т
ан
ов
ка

 за
да
чі

 

П
об
уд
ов
а 
по
сл
ід
ов
но
ст
і е
ле
ме
нт
ар
ни
х 
до
по
мі
ж
ни
х 
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- виникнення 
орієнтирів на 
внутрисистемному 
рівні, міжсистемному 
рівні: 

 
а) розгляд аналогів в 
межах однієї 
області, декількох 
областей 
б) протиставлення 
різних способів 
розв�язання 
технічних задач 

 
- перенесення 
структур, функцій 
об�єктів, які вже 
побудовані в інші 
умови; 

 
- зчленування 
       об�єктів  
 
- заміщення об�єктів 
  
- сполучення об�єктів 
 
- обертання об�єктів 
  
- співвіднесення 
ознак орієнтирів з 
ознаками шуканого 
об�єкта  

 
 
- прийняття рішення 
про прийняття або 
відхилення орієнтиру 

- знаходити спільне у 
розв�язку із спільного у 
компонентах задач 
- розглядати часткові 
випадки задачі 
- об�єднувати 
інформацію про 
розв�язання часткових 
випадків 
- знаходити спільне та 
різне у методах 
розв�язання задач, які 
вплинуть на різницю або 
спільність метода 
розв�язання вихідної 
задачі та тієї, яка 
розглядається 
- видозмінювати задачу 
з метою, що її 
розв�язання наведе на 
розв�язання вихідної 
задачі 
- формулювати 
еквівалентну задачу на 
основі виявленої 
властивості 
- ділити об�єкти на 
частини  
- співвідносити ціле та 
частину, частину і 
частину, ціле та ціле 
- надавати граничні 
значення об�єктам, 
умовам 
- робити перебір 
варіантів 
- розв�язувати з кінця 
- висувати гіпотези 
щодо розв�язання 
- доводити, 
спростовувати гіпотези 
- переформульовувати 
цілі, питання задачі у 
загальному вигляді 

Виявлення загальних закономірност
ей розв�язання допоміж

них задач 
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- вироблення 
схеми, креслення 
об�єкта, який 
треба 
побудувати, 
перебудувати 

- складання 
плану, 
покрокового 
впровадження 
розв�язання 
задачі в життя 

- проводити міркування, які 
основані на фактах, зв�язках, 
установлених на попередніх 
етапах 

- інтегрувати всі факти, 
зв�язки, установлені на 
попередніх етапах 

Використ
ання своїх умінь т

а 
умінь от

риманих при 
розв�язанні у визначеній 

Зд
ій
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ну
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�я
за
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я 
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а 
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- впровадження 
плану, схеми, 
креслення в 
реальне життя 

- зміна плану, 
схеми, 
креслення (якщо 
це необхідно) в 
процесі 
впровадження 

- перевіряти правильність 
виконаних дій 
- співвідносити кроки пошуку 
розв�язання між собою та з 
питаннями задачі 
- встановлювати недоліки 
розв�язання (великі 
обчислення) ще до отримання 
результату  
- відхилятися від знайденого 
плану 

К
оригування знайденої 
ст
рат

егії в процесі 
розв�язання 

Ан
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- застосування 
нової 
конструкції, 
споруди 

- встановлення 
недоліків та 
об�єкта 
(вартість, 
естетичні 
показники) 

- спроби 
нового задуму 
задачі 

- переформульовувати задачу 
з урахуванням бачених 
недоліків 
- перевіряти розв�язання (по 
розмірності, оцінкою 
вірогідного результату) 
- перевіряти відповідність 
розв�язання вимогам задачі 
- співставляти отриманий 
результат з еталонним 
- оцінювати економічність, 
естетичність, раціональність, 
розв�язання 
- виконувати рефлексивні дії: 
а) встановлювати нові 
способи дій, які 
використовувались 
б) встановлювати - де ще 
може бути застосоване це 
розв�язання 

К
рит

ичний аналіз всієї попередньої діяльност
і 
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Методика проведення практичних занять з вищої математики по темі 

�Границя функції� передбачає поєднання традиційної форми навчання з 

використанням сучасних інформаційних технологій. На вивчення цієї теми 

відводиться два практичних заняття. Актуалізація знань студентів на 

першому занятті відбувається в процесі дослідження студентами поведінки 

функцій: s(t), v(t), x(t) при рівномірному та рівноприскореному русі; 

обернена пропорційність розглядається на графіках, які відображають  

фізичні закони (pv=const). Студентам пропонується визначити границі цих 

функцій, коли ,t ∞→  ,0t →  1t →  і т.ін, визначити, які з функцій є 

нескінченно малими та нескінченно великими величинами. В результаті 

такої діяльності у студентів відбувається формування таких евристичних 

умінь, як � співвідносити різні форми подання інформації; обирати 

ефективний, зручний запис подання інформації. 

Продовження студентами такої діяльності відбувається при роботі з 

комп�ютерною навчальною програмою LIMIT, яка включає, як актуалізацію 

знань так і розв�язання задач, контроль знань та умінь студентів. Під час 

роботи з програмою, відбувається включення студентів у евристичну 

діяльність, яка направлена на самостійне отримання ними методів розкриття 

невизначеностей, обчислення границь, складання правила-орієнтира для 

розкриття невизначеностей різного типу, за рахунок використання 

евристичних прийомів. В результаті такої діяльності відбувається 

формування таких евристичних умінь, як � робити первинне співвіднесення 

задачі з іншими; ділити умову на частини; обирати зручний запис подання 

інформації; знаходити спільне у розв�язанні із спільного у компонентах 

задачі; знаходити спільне та різне у методах розв�язання інших задач, що 

вплине на знаходження метода розв�язання даної задачі; видозмінювати 

задачу, з метою, що її розв�язання наведе на розв�язання даної задачі; 

висувати гіпотези щодо метода розв�язання задачі; встановлювати недоліки 
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розв�язання задачі ще у ході розв�язання; оцінювати раціональність, 

естетичність отриманого розв�язку; виконувати рефлексивні дії.  

На початку другого заняття студенти здійснюють діяльність, яка 

направлена на встановлення закону зміни площі поперечного перерізу 

колони, в залежності від відстані перерізу від її верхньої границі, при умові, 

що бетонна колона(рівного опору) висотою h піддається стисненню силою P 

та власною вагою в напрямку своєї вертикальної осі В результаті 

евристичного діалогу відбувається знаходження площ перерізів, які 

складають геометричну прогресію, а здійснення граничного переходу в 

формулі для загального члену вимагає від студентів використання другої 

важливої границі. В процесі розв�язання цієї задачі відбувається формування 

евристичних умінь: розділяти в умові дані та вимоги; ділити об�єкт на 

частини; робити математичну модель задачі; переформульовувати задачу на 

мові математики, фізики. Наступна частина заняття присвячена  роботі з 

комп�ютерною навчальною програмою LIMIT, під час якої студенти 

здійснюють евристичну діяльність, яка направлена на самостійне отримання 

студентами методів розкриття невизначеностей за допомогою першої та 

другої важливих границь, в результаті якої відбувається формування 

евристичних умінь, які зазначалися вище, у процесі роботи з програмою.  

Таким чином, використання комп�ютерної навчальної програми LIMIT, 

яка може бути розглянута як евристико-дидактична конструкція, в поєднанні з 

традиційними способами навчання, дозволяють формувати евристичні уміння 

студентів технічних вузів на практичних заняттях з вищої математики. 
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Резюме. В статье рассматриваются особенности профессиональной 
деятельности инженера в современных условиях развития производства и 
в связи с этим. Показана необходимость формирования эвристических 
умений студентов технических вузов на практических занятиях по высшей 
математике, которые обеспечат успешное выполнение профессиональных 
действий на каждом из этапов решения творческих, профессиональных 
задач. Рассмотрена методика формирования этих умений. 
 
Summary. In article there are considered the peculiarities of professional 
activity of engineers in modern society end requirements of the society to 
engineers. There are shown, that the forming of  heuristic  skills of students of 
technical higher educational institution, which will make sure the successful the 
solving of creative professional problems, is being necessary.   
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