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Розкриваються сутність та основні прийоми проведення корекційної роботи, яка спрямо-
вана на збереження достатньго рівня  знань та вмінь студентів по курсу вищої математики.. 

 
 
Соціальний запит щодо підвищення 

рівня професійної компетентності пра-
цівників народного господарства Украї-
ни висуває нові вимоги до якості їх 
освітньої підготовки у вищих навчаль-
них закладах. Це, в свою чергу, обумов-
лює необхідність більш детального роз-
гляду деяких важливих аспектів мето-
дики викладання математики у вузі з 
метою підвищення її ефективності. По-
стійне зростання уваги провідних педа-
гогів до проблеми удосконалення про-
цесу навчання у вищих закладах освіти 
викликано також об�єктивним процесом 
інтеграції європейського освітнього 
простору, який неодмінно вносить певні 
суттєві корективи в існуючу систему 
вузівської підготовки майбутніх фахів-
ців. 
Процес реформування системи ви-

щої освіти охоплює всі сфери її діяль-
ності, отже, він  стосується і професій-
ної підготовки інженерів.  

 У загальну підготовку інженера 
суттєвий вклад вносить курс вищої ма-
тематики, який складає основу матема-
тичної підготовки студентів технічних 
спеціальностей. Курс вищої математики 
є запорукою ефективного засвоєння ін-
ших фундаментальних курсів, таких як 
фізика, хімія, механіка тощо, та  забез-
печує потреби спеціальних кафедр сто-
совно процесу викладання ними загаль- 
ноінженерних та спеціальних дисцип-
лін. Крім цього, вивчення курсу вищої 
математики сприяє розвитку логічного  
 

 
мислення студентів, забезпечує опану-
вання основними методами розв�я-
зування математичних задач, основними 
чисельними методами математики з ви-
користанням сучасної обчислювальної 
техніки, сприяє розвитку навичок і 
умінь розв�язувати прикладні задачі ві-
домими математичними методами з ви-
користанням основ математичного мо-
делювання, виробленню навичок само-
стійного поповнення математичних 
знань та ін.  
Питаннями математичної підготовки 

майбутніх інженерів займалися такі 
провідні методисти�математики, як 
Б.В.Гнеденко, В.І.Клочко, Т.В.Крилова, 
Л.Д.Кудрявцев, В.С.Тесленко та ін. В їх 
роботах детально розглянуто змістові 
особливості курсу вищої математики 
для студентів технічних спеціальностей 
ВЗО, специфіку вибору форм, методів 
та засобів організації навчання матема-
тики, виявлено ряд недоліків існуючої 
системи математичної  підготовки ін-
женерів та намічено шляхи їх усунення. 
Однак, на наш погляд, недостатнього 
висвітлення у методичній літературі  
дістала проблема, пов�язана зі збере-
женням у часі знань студентів технічних 
спеціальностей з курсу вищої математи-
ки. 
Знання, які залишаються у студентів 

через деякий проміжок часу після ви-
вчення певної порції матеріалу, будемо 
називати залишковими. 
Взагалі, питання, пов�язане з повно-

тою, глибиною та міцністю залишкових 
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знань з курсу вищої математики, постає 
через ряд причин, а саме: 

- загальний курс вищої математики 
першого та другого семестрів у вищих 
технічних закладах освіти традиційно 
складається з декількох окремих розді-
лів, між якими відсутній тісний зв�язок, 
але набуті знання, навички та уміння з 
цих розділів необхідні для успішного 
засвоєння інших розділів загального ку-
рсу та спеціальних курсів вищої мате-
матики; 

- необхідність здійснення безперер-
вної математичної підготовки студентів  
технічних спеціальностей потребує збе-
реження стійких математичних знань 
під час вивчення спеціальних дисциплін 
на старших курсах; 

-  навички та уміння застосу-
вання математичних методів до 
розв�язування  інженерних задач знадо-
бляться теперішнім студентам у їх май-
бутній професійній діяльності. 
Більшість викладачів розуміють не-

обхідність забезпечувати достатній об-
сяг залишкових знань певної якості. 
Однак, практика показує, що рівень за-
лишкових знань студентів є недостатньо 
високим. 

 Один із способів виправлення ситу-
ації, що склалася, ми вбачаємо у прове-
денні корекції знань студентів техніч-
них спеціальностей з курсу вищої мате-
матики. В даному випадку мова йде про 
корекцію вже засвоєних студентами 
знань  з певного розділу чи курсу в ці-
лому з метою використання цих знань у 
подальшому. 
Такого роду корекція може бути 

здійснена двома шляхами. 
Перший шлях ми пов�язуємо із про-

філактичною корекцією, яка проводить-
ся з метою попередження змін, які ма-
тимуть негативний вплив на обсяг та 
якість залишкових знань студентів у 
майбутньому. При цьому прийоми ко-
рекції визначаються у відповідності до 
системи чинників, які викликають по-
шкодження у часі набутих раніше знань. 
Ця система чинників є мобільною і мо-

же визначатися в залежності від кожної 
конкретної ситуації. Сутність корекцій-
них прийомів в даному випадку зво-
диться до запобігання майбутнім поми-
лкам та попередження забування. 
Другий шлях ми пов�язуємо із коре-

кцією, що проводиться після здійснення 
контролю залишкових знань і реалізу-
ється на підставі аналізу припущених 
студентами помилок. В такому випадку 
корекція виступає як реакція на ті нега-
тивні зміни, що вже відбулися у знаннях 
студентів під впливом тих чи інших фа-
кторів. 
Розглянемо деякі прийоми корек-

ційної роботи, що спрямована на збере-
ження на певному рівні залишкових 
знань студентів з курсу вищої матема-
тики. 
Методика проведення такої корек-

ційної роботи повинна бути побудована 
з урахуванням положень психології і, 
насамперед, з урахуванням надбань, 
пов�язаних з дослідженням процесів 
пам�яті. Це підтверджує і той факт, що 
один із піків розвитку пам�яті людини 
припадає на вік 18-20 років, який відпо-
відає початковим курсам вузів, коли і 
вивчається вища математика [3].  
Відомо, що робота різних видів 

пам�яті підпорядкована деяким загаль-
ним законам [2]. Зупинимося детальні-
ше на тих, які особливо треба врахову-
вати у контексті проблеми нашого до-
слідження. 
Закон усвідомлення (розуміння) 

означає, що інформація зберігається у 
пам�яті тим краще, чим глибше вона ус-
відомлена. Щоб інформація за-
пам�ятовувалася надовго, необхідно її 
правильно організувати в момент за-
пам�ятовування, що забезпечується та-
кими розумовими процесами, як аналіз, 
синтез, систематизація та узагальнення.  
Отже, заходами профілактичної ко-

рекції залишкових знань студентів мо-
жуть бути наступні. Використання під 
час проведення лекцій та практичних 
занять з вищої математики різноманіт-
них схем чи таблиць, які систематизу-
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ють матеріал, що вивчається, опорних 
конспектів лекцій (вони можуть бути 
підготовлені викладачем або складатися 
самими студентами під час лекції чи пі-
сля неї). Запорукою кращого за-
пам�ятовування є чітке структурування 
викладачем навчального матеріалу 
(розбиття на розділи, параграфи, пункти 
та підпункти з відповідними назвами). 
Досить ефективним є прийом самостій-
ного прогнозування [2] студентами ви-
сновку певної теореми, задачі, твер-
дження. Відомо, що емоції, які виника-
ють під час таких обговорень, підсилю-
ють запам�ятовування.  
Закон інтересу полягає у тому, що 

цікава інформація легше за-
пам�ятовується, навіть  без здійснення 
відповідних зусиль. При цьому зростає 
частка матеріалу, що запам�ятовується 
мимовільно. Взагалі, мимовільною 
пам�яттю не варто нехтувати. 
П.Я.Гальперін зазначає [1], що мимові-
льна пам�ять має набагато більший об-
сяг у порівнянні з довільною пам�яттю. 
Згідно з вказаним законом, довготрива-
лому запам�ятовуванню інформації 
сприятиме наведення цікавих прикладів, 
що ілюструють певні математичні фак-
ти, відомості з історії математики, які 
пов�язані з іменами відомих вчених, із 
сенсаційними математичними відкрит-
тями тощо. Викликає інтерес до навча-
льного матеріалу використання при йо-
го засвоєнні сучасних інформаційних 
технологій. Це можуть бути навчальні 
програми з певної теми, що розроблені 
для організації самостійної роботи сту-
дентів, або загальновідомі програмні 
продукти, наприклад, GRAN, MAPLE, 
MathCAD, за допомогою яких можна 
здійснити візуалізацію математичного 
об�єкта чи процесу, що вивчається. Всі 
ці заходи, на наш погляд, сприяють 
проведенню корекції, що спрямована на 
збереження знань студентів на певному 
рівні.  
Закон умотивованості полягає у то-

му, що для того, щоб запам�ятати щось, 
потрібно, щоб в цьому виникла потреба. 

Необхідність отримання студентом по-
зитивної оцінки на екзамені є неефекти-
вним стимулятором пам�яті, хоча б то-
му, що після чергової сесії матеріал за-
будеться, а це суперечить задачі здійс-
нення безперервної математичної підго-
товки інженера та можливості викорис-
тання набутих математичних знань, на-
вичок та умінь у його майбутній профе-
сійній діяльності. Набагато ефективні-
шими є стимулятори, що пов�язані з по-
ясненням викладачем необхідності за-
своєння і збереження у пам�яті студента 
відповідного матеріалу для використан-
ня у майбутньому. Наприклад, перед 
початком вивчення теми �Диференціа-
льне числення функції однієї змінної� 
доцільним буде зазначення того факту, 
що знання, навички та уміння, які отри-
мують студенти після її засвоєння, бу-
дуть використані в механіці, фізиці, хі-
мії, електротехніці, опорі матеріалів та 
інших загальних та загальноінженерних 
дисциплінах. Без використання знань з 
даної теми не обійдеться жоден інжене-
рний розрахунок, жодне інженерне рі-
шення. Ці знання є запорукою успішно-
го засвоєння наступних розділів курсу 
вищої математики, які необхідні для 
розв�язування достатньо серйозних ін-
женерних проблем.  
Закон обсягу знань полягає у тому, 

що якість запам�ятовування нової інфо-
рмації пропорційна обсягу наявних 
знань з тієї теми, якої стосується дана 
інформація. Отже, одним із прийомів 
корекційної роботи, спрямованою на 
збереження залишкових знань, може 
бути актуалізація відповідних опорних 
знань студентів з елементарної матема-
тики або з розділів курсу вищої матема-
тики, що вивчалися раніше. Оскільки на 
лекційних чи практичних заняттях для 
проведення такого роду корекції часу не 
вистачає, то її доцільно виконати студе-
нтам самостійно, але під керівництвом 
викладача. Керування процесом само-
стійного відновлення студентами рані-
ше набутих знань можна здійснити за 
допомогою відповідних корекційних 
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засобів: посібників, що містять методи-
чні вказівки з відповідного розділу; 
програмні продукти, що розроблені з 
метою організації самостійної корекції 
знань; опорних схем, таблиць, конспек-
тів та ін. 
Закон повторення стверджує, що по-

вторення сприяє кращому за-
пам�ятовуванню. Однак, надто часте 
повторення одного і того ж, багато разів 
підряд, викликає процес гальмування і, 
як наслідок, зіпсування потрібної інфо-
рмації. Ось чому повторення потрібно 
організовувати таким чином, щоб воно 
завжди включалось у нову діяльність, 
наприклад, як засіб при розв�язуванні 
нової математичної задачі [2,4]. 
При організації повторень необхідно 

також дотримуватися правила розподілу 
повторень у часі. Згідно з дослідження-
ми психологів, переведенню інформації 
у довготривалу пам�ять сприяє прове-
дення чотирьох повторень [2]. Проек-
туючи ці результати в область матема-
тичної підготовки студентів, можна да-
ти наступні рекомендації. 
Перше повторення доцільно провес-

ти протягом того самого заняття, на 
якому і були подані для за-
пам�ятовування певні відомості. Це мо-
жна здійснити у вигляді підведення під-
сумків проведеного заняття, коли ви-
кладач разом зі студентами проводить 
короткий огляд поданого матеріалу і ще 
раз наголошує на основних математич-
них поняттях і фактах, які були розгля-
нуті. Друге повторення, яке необхідно 
здійснити через декілька днів, відбу-

деться при підготовці студента до на-
ступного практичного заняття за лек-
ційними матеріалами. Ось чому на по-
чатку практичного заняття доцільно 
проводити опитування студентів на 
предмет обізнаності стосовно теоретич-
них відомостей з теми, що вивчається. 
Третє повторення доцільно  проводити 
через 2-3 тижні. Воно може бути здійс-
нене або під час виконання тематичних 
індивідуальних завдань, що стосуються 
даної теми, або під час підготовки до 
колоквіуму з відповідного розділу, або 
під час підготовки до тематичної конт-
рольної роботи та її виконання. І, наре-
шті, ще одне повторення вивченого ма-
теріалу відбудеться під час підготовки 
до екзамену, коли матеріал з вивченого 
розділу остаточно систематизується і 
узагальнюється. 
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Summary. Article is devoted to a problem of preservation of knowledge of students of technical 

specialties at studying a rate of higher mathematics. The author considers features of the organization 
of correction of mathematical knowledge of the future engineers, with the purpose of use of this 
knowledge in the further trainingю 
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