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Розглядаються умови, які створює евристична спрямованість навчання вищої математики, для 

формування досвіду самоосвітньої діяльності майбутніх інженерів. 
 

 
Орієнтація майбутнього фахівця на ті 

умови життя та професійної діяльності, у 
яких він опиниться після закінчення 
вищого навчального закладу (ВНЗ), стає 
приоритетним завданням випереджальної 
освіти. Підготовку студентів до продуку-
вання та прийняття нових змін, готовності 
вчасно відмовитись від старого досвіду та 
набути новий, неможливо в сучасних умо-
вах уявити без формування досвіду самоос-
вітньої діяльності, самоосвітніх умінь тощо. 
Поняття �самоосвіта� розглядається в 

значній кількості досліджень. 
З позиції філософського осмислення, 

об�єднуючим для різних концепцій, є 
визначення самоосвіти як дії, у якій здій-
снюється інтелектуальний саморозвиток 
особистості [1]. 
Характеризуючи дидактичну суть про-

цесу самоосвіти, В.М.Вергасов, Г.Л.Гаври-
лова, Є.Кулик, П.І.Підкасістий та інші, 
визначають самоосвіту як цілеспрямовану, 
систематичну, пізнавальну діяльність лю-
дини, в процесі якої особистість самостійно 
поповнює і вдосконалює свої знання та 
уміння. Крім того, як відзначає Є.Кулик [2], 
самоосвітою керує сама особистість, тобто 
в пізнавальній діяльності вона вільна у ви-
борі цілей, засобів, змісту, джерел, незважа-
ючи на наявність керівництва. Це відділяє 
самоосвіту від усіх видів самостійних 
навчальних робіт. 
Однак, на думку П.І.Підкасистого, роз-

межування понять �самостійна робота� та 
�самоосвіта� у сучасній вищий школі 
умовне � самостійна діяльність студентів, 
яка управляється та організується виклада-
чем, тісно змикається з їх самоосвітою, яка 
є складовою та закономірною частиною 

цілісної системи навчально-пізнавальної 
роботи у ВНЗ [6]. 
Цілеспрямований та систематичний 

розвиток людини, пошук та засвоєння 
нових знань не можливі без виховання в неї 
спеціальних особистісних якостей, без 
сформованості досвіду пізнавальної діяль-
ності та потреби в цій діяльності. 
Тобто, успіх у самоосвіті значною 

мірою залежить від того, чи усвідомлює 
особистість необхідність у набуванні нових 
знань, чи володіє вона уміннями убачати 
нові задачі, формулювати їх, актуалізувати 
знання, способи діяльності, знаходити 
раціональні шляхи розв�язання задачі, 
тобто від того, наскільки високий рівень 
готовності особистості до самоосвіти. 
Приділяючи значну увагу дидактичній 

характеристиці самоосвіти, дослідники 
відмічають її зв�язок з освітою. За таких 
умов формування досвіду самоосвітньої 
діяльності студентів, підвищення їх рівня 
готовності до самоосвіти тощо, ефективно 
відбувається під час активізації навчально-
пізнавальної діяльності шляхом викорис-
тання проблемного методу навчання, дифе-
ренційованого підходу, міжпредметних 
зв�язків та ін. Однак, недостатньо уваги 
приділяється евристичній складовій само-
освіти майбутніх фахівців технічного про-
філю, зокрема ролі професійно-орієнтова-
ної евристичної діяльності в самоосвіті 
студентів. 
У зв�язку з цим, метою нашого 

дослідження � є визначення особливостей 
самоосвіти в процесі формування та роз-
витку професійно-орієнтованої евристичної 
діяльності майбутніх інженерів під час 
вивчення вищої математики. 
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Характерними ознаками професійно-
орієнтованої евристичної діяльності майбут-
ніх інженерів є: 1) створення нової системи 
дій у процесі пошуку розв�язання математич-
них задач; 2) активізація пізнавальних, твор-
чих, організаційних якостей та формування і 
розвиток професійно значущих для майбут-
нього інженера евристичних умінь в процесі 
виконання цієї діяльності [3,4]. 
У зв�язку з цим, формування та розви-

ток професійно-орієнтованої евристичної 
діяльності студентів під час вивчення ви-
щої математики створює необхідні пере-
думови для формування потреби в знаннях 
та пізнавальних діях, тобто потреби в 
самоосвіті.  
Мотиви та потреби особистості в 

самоосвіті визначають її відношення до 
пізнавальної діяльності, впливають на 
характер самоосвітньої діяльності � люди-
на може користуватися самоосвітою тільки 
в деяких ситуаціях своєї практичної діяль-
ності, а може звертатися до самоосвіти 
систематично як до життєво необхідної. 
Прищеплення майбутнім фахівцям звич-

ки самостійно набувати знання та оволодіва-
ти новими способами дій у процесі навчан-
ня вищої математики ефективно відбуваєть-
ся під час здійснення студентами навчально-
пізнавальної евристичної діяльності [8]. Цей 
вид навчальної діяльності є провідним для 
формування та розвитку професійно-орієн-
тованої евристичної діяльності. 
Навчально-пізнавальна евристична діяль-

ність орієнтує студентів на активну само-
стійну роботу, спрямовує їх на отримання 
власних освітніх продуктів, що сприяє зба-
гаченню досвіду їх самоосвітньої діяльнос-
ті. Зокрема, створення викладачем проб-
лемних ситуацій, залучення студентів до 
розв�язування завдань евристичного, дослід-
ницького характеру, з професійним змістом 
тощо, на практичних заняттях з вищої мате-
матики сприяє розвитку професійно значу-
щих евристичних умінь, показує суспільну 
значимість обраної професії та реалізує 
принцип професійної спрямованості у фор-
муванні мотивації самоосвіти. 
Створення ситуацій успіху, реалізація 

кожним студентом свого потенціалу під 
час самостійного виконання складних ма-
тематичних завдань, зокрема евристичних, 
стає можливою завдяки використанню 
майбутніми фахівцями евристик. Останні 

виступають не тільки одним із засобів 
збагачення мотивації самоосвітньої діяль-
ності студентів, але й входять до змісту 
останньої. 
Логічно взаємопов�язані дії, які склада-

ють зміст самоосвітньої діяльності можна 
представити таким чином [6]: 
1) усвідомлення особистістю потреби 

у знаннях, визначення мети самоосвіти; 
2) діяльність людини по самостійному 

набуванню знань, яка направлена на 
задоволення пізнавальної потреби; 

3) виникнення нової потреби, яка 
адекватна самоосвітній діяльності. 
Означені дії мають безпосереднє 

відношення до професійної діяльності 
майбутніх інженерів, яка спрямована на 
убачення та розв�язування інженерних 
задач та включає планування діяльності, 
визначення засобів і способів діяльності, 
діяльність по розв�язуванню задачі, оцінку 
результатів діяльності, визначення нових 
цілей. У зв�язку з цим, готовність до 
самоосвіти пов�язана не тільки з наявністю 
у особистості ціннісних орієнтацій, але й 
умінь евристичного характеру. 
Під час формування професійно-орієн-

тованої евристичної діяльності евристичні 
уміння виступають як предмет спеціаль-
ного засвоєння і в подальшому стають 
здатними до усвідомленого і довільного їх 
використання в нових умовах. Формування 
вищих рівнів евристичних умінь відбува-
ється в процесі вдосконалення рівнів ниж-
чого ступеня. Розвиток професійно-орієн-
тованої евристичної діяльності студентів до 
більш високо рівня означає підвищення 
рівня їх готовності до самоосвіти.  
У вищій школі на кожному етапі 

навчання поряд з науковими основами 
дисциплін повинен вивчатися науковий 
метод пізнання, методика самостійного 
засвоєння знань та застосування їх на 
практиці. Евристична діяльність майбутніх 
інженерів передбачає проходження ними в 
той чи іншій мірі циклу наукового пізнання 
в процесі розв�язування задач. Студенти 
активно оволодівають методикою самостій-
ного добування та засвоєння знань, виявля-
ють творчу активність тощо, в результаті 
застосування викладачем частково-пошуко-
вого та дослідницького методів навчання. 
Вироблення у студентів здатності керувати 
своєю діяльність, не допускати не раціональ-
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них витрат часу, відбувається завдяки 
формуванню у них організаційних умінь. 
При цьому, викладачу необхідно створювати 
умови для усвідомлення студентами кожного 
етапу самоосвітньої діяльності та його ролі у 
досягненні кінцевої мети цієї діяльності, 
способів досягнення мети. 
У навчальній діяльності, як показують 

дослідження, студент ставить перед собою 
мету тільки розв�язати задачу та досить 
рідко засвоїти способи її розв�язання. 
Метою ж самоосвітньої діяльності є набу-
вання нових знань та способів діяльності як 
під час навчання у ВНЗ так і в процесі 
професійної діяльності. У навчальному 
процесі, який спрямований на формування 
професійно-орієнтованої евристичної діяль-
ності, поряд із цілями засвоєння студен-
тами змісту наукових знань виділяються 
цілі, які передбачають засвоєння ними спо-
собів виконання дій та їх усвідомлення. 
Такий навчальний процес найбільш сприяє 
реалізації мети самоосвітньої діяльності та 
формуванню умінь самоосвітнього харак-
теру, які дозволяють раціонально організу-
вати самоосвітній процес. 
Знання про об�єкти діяльності (навчаль-

ної, професійно-орієнтованої евристичної), 
зв�язки між ними, способи їх перетворення, 
правила вибору та послідовності перетво-
рень, способи контролю, оцінки та корекції 
власної діяльності виступають метою 
засвоєння при формуванні та розвитку 
професійно-орієнтованої діяльності студен-
тів. Засвоєні в навчальній діяльності вони 
стануть засобами саморегуляції самоосвіт-
ньої діяльності майбутніх інженерів. 
Педагогічний процес, в якому комбіну-

ються та взаємозбагачуються навчальна та 
самоосвітня діяльність, надає можливість 
майбутньому фахівцю стати під час вив-
чення вищої математики суб�єктом своєї 
пізнавальної діяльності та завдяки цьому 
оволодіти професійно значущими знання-
ми та уміннями відповідними сучасній 
економічній ситуації. 
При евристичній спрямованості проце-

су навчання вищої математики студент 
виступає не лише як �об�єкт� педагогічного 
впливу, а і як активний суб�єкт цієї 
діяльності [5]. Діяльність фахівця, в тому 
числі самоосвітня, формується в результаті 
активної власної діяльності студента. 
Діяльність викладача в цьому випадку 

виступає як засіб організації цієї активності 
діяльності студента. 
Підвищенню рівня готовності студентів 

до самоосвіти під час навчально-пізна-
вальної евристичної діяльності сприятиме: 
сумісне планування студентами та виклада-
чем системи проміжних задач, вміння 
викладача направляти сумісну діяльність 
не тільки на виконання технологічної 
роботи, але і перед усім на сумісне фор-
мування мотиваційно-змістової сфери; таке 
співробітництво в навчальній діяльності, 
при якому кожний міг би визначити свій 
внесок у цю діяльність; закономірна пере-
будова в ході навчання вихідних взаємодій 
за етапами � введення в діяльність, дії, 
розділені між викладачем та студентами, 
дії, що імітуються, підтримані дії, рефлексив-
ні дії [7]. 
Формування у студентів досвіду еврис-

тичної діяльності на професійному рівні 
відбувається в умовах модульно-рейтин-
гової системи навчання та оцінювання 
знань. Остання забезпечує створення ат-
мосфери систематичної самостійної роботи 
з оволодіння знаннями та уміннями, 
Виконання програми навчання при цьому 
вимагає від студентів відповідним чином 
організувати свою діяльність, надає мож-
ливість самостійно обирати рівень склад-
ності завдань. Виконання творчих завдань 
дозволяє значно розширити рамки само-
стійної роботи � студентами усвідомлю-
ються необхідність набування нових знань 
та умінь, необхідність саморозвитку � 
тобто місце та вага самоосвіти не тільки у 
навчальній діяльності, а і особистому 
розвитку. 
Формування індивідуального стилю 

діяльності майбутніх фахівців, як сплаву 
умінь самоосвітнього характеру, відбува-
ється як під час організації індивідуальної 
так і у процесі сумісної роботи. Розв�язу-
вання евристично-орієнтованих завдань не 
тільки стимулює застосовування студента-
ми загальновідомих методів і прийомів 
розв�язання творчих задач, а й передбачає 
адаптацію їх з урахуванням здібностей осо-
бистості до конкретної ситуації; спрямовує 
діяльність студентів на пошук свого оригі-
нального методу; пошуки свого ритму, тем-
пу діяльності, спираючись на свої індивіду-
альні можливості. 
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Самоосвіту, як і сучасний навчальний 
процес протягом занять з вищої математи-
ки, сьогодні неможливо уявити без вико-
ристання інформаційно-комунікаційних 
технологій: джерела отримання необхідних 
даних, спілкування, навчання та ін. Нав-
чальні програмні продукти покликані роз-
ширити коло знань студентів, зацікавити їх 
у вивченні нового. 
Забезпечує постійний розвиток та задо-

волення пізнавальних потреб майбутніх 
фахівців, формування досвіду самоосвіт-
ньої діяльності використання у процесі 
навчання вищої математики програмних 
засобів, які дозволяють у зміст навчання 
включити вивчення стратегій розв�язання 
задач, у тому числі творчих; забезпечують 
аналіз і засвоєння студентом своєї власної 
діяльності; стимулюють у студентів виник-
нення необхідності вибору однієї з кількох 
альтернатив з попередньою її оцінкою; 
забезпечують можливість залучення студен-
тів до дослідницької роботи, до здійснення 
чисельного, графічного експерименту. 
Набути досвіду творчої самостійної 

діяльності дозволяє робота студентів з 
евристичними навчальними комп�ютерни-
ми програмами з вищої математики. Під-
хід, який реалізується під час побудови цих 
засобів націлює студентів на використання 
евристик. Це дозволяє студентам безпосе-
редньо зайняти позицію суб�єкта творчої 
діяльності та в процесі її виконання 
оволодіти самоосвітніми уміннями. 
Таким чином, ефективне озброєння 

майбутніх фахівців технічного профілю 
раціональними прийомами самоосвітньої 
діяльності відбувається за умови постійно-
го збільшення ваги самоосвіти під час 
навчання вищої математики на основі 
підвищення рівня готовності особистості 

до самоосвіти, збільшення у неї потреби 
користуватися самоосвітою для розв�язу-
вання життєвих та професійних проблем. 
Це стає можливим завдяки евристичній 
спрямованості навчання, яка сприяє пере-
ходу від зовнішнього управління навчаль-
ною діяльністю студентів до самоуправ-
ління, тобто від навчання до самоосвіти. 
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