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Описуються умови, за яких застосування систем евристично-орієнтованих завдань на 
відновлення сприяє активізації навчально-пізнавальної евристичної діяльності студентів.  
Запропоновано приклад застосування на практичному занятті з вищої математики під час 
формування професійно-орієнтованої евристичної діяльності студентів системи задач на 
відновлення за темою �Застосування криволінійного інтеграла першого роду до розв�язування 
практичних задач�. 

 
 
Значимість для життя людини рішень, 

які приймають та реалізують інженери в 
сучасних умовах розвитку України з метою 
створення найновішої технологічної бази, 
обумовлює зростання ролі інженерної 
діяльності в житті нашого суспільства. 
Дослідження тенденцій розвитку сучас-

ної інженерної діяльності вказує на підси-
лення взаємозв�язку її соціальної детермі-
нації, гуманістичної сутності та творчого 
характеру. Сьогодні інженерна діяльність 
характеризується застосуванням техноло-
гій, в основі яких знаходяться універсальні 
принципи, закономірності, поняття [1, 2, 6]. 
Пошук інженерами універсальних за 

своїм характером механізмів розв�язування 
творчих професійних задач пов�язаний із 
здійсненням ними евристичної діяльності 
[4]. Ця діяльність, орієнтована на загальну 
методологію творчості, набуває все більшо-
го значення в професійній діяльності інже-
нера.  
Математична освіта інженера є осно-

вою формування нового знання, технології 
тощо. Ефективним шляхом удосконалення 
методичної системи навчання вищої мате-
матики студентів технічних спеціальностей 
за умов сучасних тенденцій розвитку інже-
нерної діяльності, на нашу думку, є форму-
вання професійно-орієнтованої евристич-
ної діяльності майбутніх фахівців.  

Професійна орієнтована евристична 
діяльність характеризується наявністю фак-
тора суб�єктивного �відкриття� нового знан-
ня, що має суб�єктивну значущість та новиз-
ну. Найбільш сприяє формуванню профе-
сійно-орієнтованої евристичної діяльності 
під час навчання вищої математики залу-
чення студентів до навчально-пізнавальної 
евристичної діяльності, яка передбачає ство-
рення студентом власного освітнього про-
дукту [5]. У зв�язку з цим, набуває актуаль-
ності проблема пошуку раціональних шля-
хів активізації навчально-пізнавальної ев-
ристичної діяльності майбутніх інженерів у 
процесі навчання математики. 
Питання активізації процесу навчання 

вищої математики у вищих технічних нав-
чальних закладах розглядаються В.І.Клочко, 
Т.В.Криловою та ін. Зокрема, активізації 
навчально-пізнавальної діяльності студен-
тів з математики, як відмічає Т.В.Крилова 
[3], сприяє самостійна робота студентів, 
індивідуалізація та диференціація навчання 
та ін. При цьому, на думку З.І.Слєпкань [8], 
важливою є не лише активізація навчально-
пізнавальної діяльності студентів окреми-
ми способами чи прийомами, а активізація 
всього процесу навчання, виявлення систе-
ми методів, способів, прийомів, організа-
ційних форм та засобів навчання, що спри-
яють підвищенню активності в процесі 
пізнання.  
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Різноманітні методи, прийоми, форми і 
засоби навчання вищої математики при 
формуванні професійно-орієнтованої еврис-
тичної діяльності студентів повинні сприяти 
розвитку їх творчої активності, яка полягає у 
здатності студентів знаходити та застосову-
вати нові прийоми розв�язування задач.  
З цих позицій, одним з важливих 

засобів розвитку творчої активності є 
нестандартні, творчі завдання. 
А.Ф.Есаулов, розглядаючи орієнтири 

активізації навчально-пізнавальної діяль-
ності студентів, які моделюють високопро-
дуктивну діяльність винахідників та нова-
торів, вказує на шляхи складання творчих 
навчальних задач [9]. Творчі навчальні 
задачі, на думку автора, повинні передба-
чати пошукову діяльність студентів, спря-
мовану не стільки на розв�язування готової 
задачі, скільки на самостійне виявлення та 
постановку задачі. 
Системи евристично-орієнтованих за-

дач, згідно з дослідженням О.І.Скафи [7], 
виступають засобом використання еврис-
тичних прийомів, у зв�язку з чим їх засто-
сування активізує навчально-пізнавальну 
евристичну діяльності студентів та сприяє 
процесу управління формуванням профе-
сійно-орієнтованої евристичної діяльності. 
Мета нашої статті � розглянути 

умови, за яких застосування систем еврис-
тично-орієнтованих завдань на відновлення 
сприяє активізації навчально-пізнавальної 
евристичної діяльності студентів на 
практичному занятті з вищої математики за 
темою �Застосування криволінійного інтег-
рала першого роду до розв�язування прак-
тичних задач� під час формування профе-
сійно-орієнтованої евристичної діяльності 
студентів. 
Не секрет, що значна кількість студен-

тів у процесі навчання вищої математики 
користується розв�язниками. Вони, як пра-
вило, містять достатньо повний опис ходу 
розв�язання задач, що мало стимулює дум-
ку студентів. У результаті студенти через 
досить малий проміжок часу не можуть 
відновити розв�язання задачі, яку вони 
розібрали за розв�язником. У зв�язку з цим, 
доцільно включати у системи евристично-
орієнтованих задач завдання разом із роз-

в�язаннями, але за умови відсутності дея-
ких кроків, елементів розв�язання. Це буде 
сприяти усвідомленню студентами методу 
розв�язання, допоможе навчитися самостій-
но розв�язувати задачі даного типу. 
Корисним з цієї точки зору буде засто-

сування наведених нижче завдань з вищої 
математики (Таблиця 1), які уявляють со-
бою систему евристично-орієнтованих за-
дач на відновлення умови завдання, його 
розв�язування за наданими їх елементами. 
Відновлення умови (частини умови) 

задачі за її розв�язанням, відновлення 
розв�язання задачі (частини розв�язання) за 
деякими наданими його кроками (за анало-
гією з наданими розв�язаннями інших за-
дач) під час роботи з даною системою зав-
дань вимагає від студентів розпізнавати 
дані задачі в різноманітних сполученнях, 
виявляти структуру даної задачі та її 
елементів, виявляти приховану інформа-
цію, встановлювати достатність чи не-
достатність даних для розв�язання задачі. 
Дану систему завдань доцільно запро-

понувати студентам після безпосереднього 
обчислення криволінійних інтегралів пер-
шого роду. 
Сприятливі умови для активізації 

навчально-пізнавальної евристичної діяль-
ності студентів у процесі роботи з даною 
системою задач створює організація самос-
тійної роботи студентів у аудиторії. При 
цьому самостійне застосуванню матема-
тичних понять під час виконання завдань 
системи стає можливим за умов надання 
студентам допомоги.  
Під час виконання першого завдання 

розпізнати дані задачі в різноманітних 
сполученнях, виявити структуру задачі та її 
елементів, виявити приховану інформацію 
(густина кривої дорівнює 1) студенти змо-
жуть за допомогою підказки: пригадайте 
під час розв�язування яких задач механіки 
застосовується криволінійний інтеграл, 
визначте кроки розв�язування задачі, наз-
віть та зіставте їх. Наступний евристичний 
орієнтир у розв�язуванні задачі може мати 
вигляд: зіставте формули для знаходження 

1 ,K 2K  та 3K  з формулами для знаход-
ження маси кривої та центра маси. 
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Таблиця 1 

Завдання за темою �Застосування криволінійного інтеграла першого роду до 
розв�язування практичних задач� 

 
№ Умова задачі 

 
Розв�язання задачі 

1 ............................................ 
 

x=a (t-sin t), y=a (1-cos t),  
,0 рt ≤≤  

dl= ,
2

sin2sin)cos1( 2222 dttadttata =+−

,4
2

sin2
0

1 adttaK == ∫
π

 

,
3

4
2

sin2)sin(
4
1

0
2

adttatta
a

K =−= ∫
π

.
3

4
2

sin2)cos1(
4
1

0
3

adttata
a

K =−= ∫
π

 

2 Обчислити координати центра маси 
гвинтової лінії x=3cost, y=3sint, z=4t 
(0 2t ѓ≤ ≤ ), якщо густина в 
кожній точці дорівнює 4z. 

 

3 Знайти ........... відрізка 
однорідної прямої y+2x-1=0 
( 0,y≥  0).x≥  

 

y=1-2x,   dl=�����������, 
...

2
1

...

55 (1 2 ) ,
6

K x dx= − =∫  

2 .............K =  
4 Знайти момент інерції відносно 

початку координат однорідного 
контуру правильного трикут-
ника з вершинами у полярних 
координатах P(a,0), 

Q(a, 2
3
ѓ ), R(a, 4

3
ѓ ). 

 

Знайдемо координати вершин трикутника в 
декартовій системі координат  
................................................................................
..............................................................................., 

2 2( )
RP

x y dl+ =∫ 2 2( )
QP

x y dl+∫ , 

оскільки .............................................................., 

0I = 2 2( )
QP

x y dl+∫ + 2 2( )
RQ

x y dl+∫ +

2 2( )
RP

x y dl+∫ =�������� 

5 Обчислити координати центра 
мас однорідного сферичного 
трикутника 2 2 2 2x y z a+ + = , 

0,x≥  0,y≥  0.z≥  
 

................................................................................

.............................................. 
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У результаті виконання першого зав-
дання студент повинні відновити умову 
задачі: визначити центр маси дуги одно-
рідної циклоїди. 
У процесі роботи з другим завданням 

студентам потрібно запропонувати порів-
няти умову цього завдання з умовою попе-
реднього завдання та у зв�язку з цим виз-
начити, як вплине різниця на хід розв�я-
зання, та назвати проміжні кроки розв�язу-
вання задачі. Студенти повинні визначити, 
що задача 2 є задачею аналогічною задачі 
1, але більш складною. Більш детальні 
пояснення повинні містити інформацію 
про те, що на відміну від першої задачі, у 
другій задачі розглядається просторова 
лінія, і вона є неоднорідною. Викладач при 
цьому може вказати на застосування 
відповідних формул.  
Задача 3 вимагає відновлення частини 

умови та деяких кроків, елементів пред-
ставленого розв�язання.  
Загальні орієнтири розв�язування цієї 

задачі мають такий же вигляд як і для 
попередньої задачі. Крім того, для віднов-
лення границь інтегрування студентам 
необхідно запропонувати побудувати гра-
фік функції у(х), визначити dl та перевіри-
ти, чи такий результат використовується 
на наступному кроці під час знаходження 
моменту інерції відносно вісі ОХ. Також у 
цьому завданні, необхідно звернути увагу 
на те, що для визначення, що таке 
невідома 2K недостатньо даних (це може 
бути маса, момент інерції відносно вісі ОУ 
або початку координат та ін.).  
Відновити частину розв�язання задачі 

4 студентам допоможуть надані у таблиці 
1 загальні орієнтири. Тим студентам, які 
не змогли розв�язати задачу за допомогою 
цих орієнтирів, потрібно надати пояснення 
стосовно того, що у даній задачі задано 
три відрізка. До кожного з відрізків 
доцільно запропонувати діяти за анало-
гією з третьою задачею. Надалі необхідно 
звернути увагу студентів на симетрію 
сторін трикутника відносно вісей та ади-
тивність криволінійного інтеграла. 

Постановка евристичних питань сту-
дентам, у яких виникли труднощі у про-
цесі розв�язування п�ятого завдання, по-
винна бути спрямована на застосування 
знань та умінь, набутих під час роботи з 
попередніми завданнями, але у інших 
зв�язках. Студентам можуть бути запропо-
новані питання: 

- Умови яких, вже розв�язаних, задач 
схожі з умовою цієї задачі? 

- Чим відрізняється ця задача від 
попередніх? 

- Які кроки розв�язування поперед-
ніх задач можна використати під час роз-
в�язування цієї задачі? 

- Як зміняться ці кроки із-за відмін-
ності п�ятої задачі від попередніх?  

- Чи будуть принципово нові дії у 
ході розв�язання цієї задачі? З чим це 
пов�язано? 
Студентам, які не змогли просунутися 

у розв�язуванні п�ятої задачі, необхідно 
допомогти відповісти на ці запитання. 
Таким чином, активізації евристичної 

діяльності студентів у процесі роботи із 
системою завдань на відновлення сприя-
тиме надання студентам допомоги, яка 
спрямовує їх на використання евристич-
них прийомів. 
Під час розв�язування завдань запропо-

нованої вище системи задач студентам 
необхідно застосувати такі евристики як 
�узагальнюйте�, �аналізуйте�, �порівнюй-
те�, �зіставляйте кроки розв�язання між 
собою�, �визначайте проміжні кроки�, 
�дійте за аналогією�, �обертайте дії�, �оби-
райте ефективну систему позначень�, �на-
рисуйте рисунок�, �перевіряйте резуль-
тат�. 
Використання евристичних прийомів 

надає можливість студентам самостійно 
розібратися у наведених розв�язаннях та 
навчитися самостійно розв�язувати задачі 
даного типу, запобігає формальному роз-
в�язуванню студентами задач за зразком у 
подальшому навчанні. 
Крім того важливою умовою активіза-

ції евристичної діяльності студентів під 
час їх самостійної роботи є диференціація 
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допомоги. Допомога при цьому може мати 
вигляд загальних орієнтирів, які вказують 
на застосування евристик, або містити 
більш детальні пояснення, що надає мож-
ливість підвищити творчу активність всіх 
студентів.  
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Резюме. Максимова Т.С. АКТИВИЗАЦИЯ ЭВРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ В ПРОЦЕССЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМ 
ЭВРИСТИЧЕСКИ-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ЗАДАЧ НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ. 
Описываются условия, при которых применение систем эвристически-ориентированных 
задач на восстановление способствует активизации учебно-познавательной эвристической 
деятельности студентов. Рассматривается пример использования на практическом 
занятии по высшей математике при формировании профессионально-ориентированной 
эвристической деятельности студентов системы задач на восстановление по теме 
«Применение криволинейного интеграла первого рода к решению практических задач». 

 
Summary. Maksimova T. THE ACTUALIZATION OF HEURISTIC ACTIVITY OF 

FUTURE ENGINEERS UNDER THE CONDITIONS OF USING OF SYSTEMS OF 
HEURISTIC TASKS ON RESTORING. In article it is considered the conditions which 
are facilitating the actualization of science and cognitive heuristic activity of students under 
the using of systems of heuristic tasks on restoring. It is described the example of using of 
system of tasks on higher mathematics on the subject �Using of curvilinear integrals to 
solving practical problems�. 
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