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Запропоновано новий підхід до визначення змісту і структури лекцій з вищої мате-
матики у технічних вищих навчальних закладах, заснований на застосуванні евристич-
них прийомів. Створено деякі рекомендації з організації евристичної діяльності май-
бутніх інженерів у ході аудиторних занять. 
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Постановка проблеми. Евристичний 

характер дій, притаманний інженерній діяль-
ності, вимагатиме від майбутнього інженера 
у процесі здійснення професійної діяльності 
реалізації евристичних умінь. У зв’язку з 
цим, особливо актуальним стає встанов-
лення відповідності між професійними 
діями інженера та тими евристичними 
уміннями майбутнього фахівця, форму-
вання та розвиток яких найбільшою мірою 
забезпечують заняття з вищої математики. 

Аналіз актуальних досліджень. Про-
блемі реалізації евристичних ідей, діалек-
тиці евристичної діяльності в навчанні 
вищої математики на сьогодні приділяли 
увагу такі математики та методисти, як 
О.Г.Євсеєва [3], С.А.Кирилащук [4], В.І.Клоч-
ко [5], Т.В.Крилова [7], Т.С.Максимова [8], 
Г.О.Михалін [9], М.В.Працьовитий [10], 
О.І.Скафа [11] та ін.  
Упровадження нових технологій у на-

вчання вищої математики в технічних ви-
щих навчальних закладах (ВНЗ) припус-
кає постійний розвиток різноманітних 
форм аудиторних занять, збільшення час-
тки самостійної роботи студентів.  

Постановка завдання. Розглянемо у 
статті новий підхід до визначення змісту і 
структури лекцій з вищої математики, за-
снований на застосуванні евристичних 
прийомів. Запропонуємо деякі рекоменда-
ції з організації евристичної діяльності 
майбутніх інженерів у ході аудиторних 
занять.  

Виклад основного матеріалу. Лекція 
– це орієнтовна основа самостійної роботи 
студентів. Аналізуючи традиційну лекцію, 
В.В.Краєвський [6] виділяє наступні її не-
доліки:  

� теми, зміст, методика й темп 
читання майже не залежать від якості 
сприйняття й, тим більше, засвоєння мате-
ріалу; лекція зазвичай читається деякому 
«посередньому» студентові;  

� лектор іде на «ущільнення» 
інформації, не орієнтуючись на можливос-
ті сприйняття й засвоєння студентів, праг-
нучи викласти весь програмний матеріал 
за обмежений час; 

� робота студентів зводиться до 
спроби повніше записати пояснення лек-
тора, відтворити формули, рисунки, схеми 
з дошки; лектор практично ніяк не органі-
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зує подальшу роботу студентів над прочи-
таним матеріалом, не вчить користуватися 
літературою, не перевіряє підготовленість 
студентів до наступної лекції.  
У такій ситуації навчання вищої мате-

матики можливе тільки за рахунок при-
скореного диктування, що призводить до 
помилок, які потім переносяться на 
розв’язування завдань і майбутню профе-
сійну діяльність. 
Для ефективності лекції дуже важли-

вий зворотній зв'язок зі студентами. Тех-
нологія евристичного навчання під час 
лекцій уможливлює початковий аналіз 
розуміння студентами матеріалу й активну 
самоперевірку  засвоєння знань, що вказує 
на присутність такого зв’язку. Зупинимося 
на деяких рекомендаціях з проведення ле-
кційних занять. 
На лекції, що розпочинає вивчення но-

вої теми, проводиться евристична бесіда. 
Вона допомагає переконатися студентам у 
необхідності вивчення математичних по-
нять та формує моти-

вацію майбутніх інженерів. 
Наприклад, на лекції «Криві й поверхні 

2-го порядку» доцільно скористатися від-
еоматеріалом або слайдами, присвяченими 
практичному застосуванню геометричних 
властивостей цих кривих і поверхонь. 
Наведемо приклад, що міститься в на-

вчальному посібнику «Вища математика 
для майбутніх інженерів» [1] та може бути 
застосований для проведення евристичної 
бесіди. 
Під час вивчення напруг, що виника-

ють у твердому тілі, користуються понят-
тям еліпсоїд напруг. Півосі x, y, z є голо-
вною напругою в даній точці.  

Довжина радіуса-вектора р  від 

початку координат до будь-якої точки по-
верхні є значенням повної напруги (рис.1). 

 
 

 
Рис. 1. Схема-зображення еліпсоїда напруг 

 

Напрямні косинуси радіуса-вектора р  

рівні відповідно: 
1

1cos
σ

α p= , 
2

2cos
σ

β p= , 

3

3cos
σ

γ p= .  

Якщо вважати, що 

1coscoscos 222 =++ γβα , 

то 1
2
3

2
3

2
2

2
2

2
1

2
1 =++

σσσ
ppp

. 

Отримане рівняння є рівнянням трьох-
осного еліпсоїда. Під час вивчення теми 
«Поверхні другого порядку» ми будемо 
розглядати створення рівнянь таких пове-
рхонь, зображення і застосування їх в ін-
женерній практиці. 
Матеріал для евристичної бесіди до 

кожної теми запропоновано у навчальних 
посібниках [1; 2]. 
Якщо основна частина лекції зберігає 

переважно традиційний зміст, то форму 
подачі матеріалу можна змінити. За допо-
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могою екрана, проектора й комп'ютера 
можна використати різноманітні ілюстра-
тивні матеріали, у тому числі мультиме-
дійні демонстрації у вигляді презентацій. 
Навчальний матеріал презентацій підгото-
влено відповідно до мети формування 
прийомів евристичної діяльності під час 
лекційних занять. Подання матеріалу на 
слайдах уможливлює:  

� виокремлення суттєвих ознак 
поняття в його означенні; 

� підведення під поняття на основі 
його визначення;  

� виведення наслідків з визначення по-
няття. 
Проілюструємо це на прикладі слайдів, 

що пропонуються до теми «Неперервність 
функції».  
Зміст слайдів має наступний вигляд. 
Спочатку формулюється означення. 
Функцію )(xf  називають неперервною 

в точці 0х , якщо виконуються умови: 

1) вона визначена в цій точці і деякому 
її околі; 

2) існує границя )(lim
0

xf
xx→

 ; 

3) ця границя дорівнює значенню фун-
кції в точці 0х , тобто 

( ) ( )
00 0

limlim xfxf
xxxx

==
−→→

( ) ( )0
0 0

lim xfxf
xx

==
+→ . 

Після цього на наступному слайді про-
понується приклад, що записується у фо-
рмі, яка сприяє його підведенню під ви-
значення. Після формулювання питань 
спливаючим рядком зазначаються відпо-
віді, що сприяють цьому підведенню в хо-
ді розв’язання наступного завдання. 

Завдання. Для того, щоб дослідити  

функцію 
x

x
y

sin
=  на неперервність, не-

обхідно перевірити:  
1) чи існують точки, в яких функція 

невизначена? 
Відношення функцій xy sin=  та 

xy =  є неперервною функцією для всіх 
x , крім точки 0=x , в якій дріб невизна-
чений. 

2) чи існує границя 
x

x

x

sin
lim

0→
? 

Границя існує 1
sin

lim
0

=
→ x

x

x

. 

3) чи виконується рівність 
)()()()( 0

00
limlimlim

000

xfxfxfxf
xxxxxx

===
+→−→→

? 

x

x

x

x

x

x

xxxxx

sinsinsin
limlimlim

000 00 +→−→→
== , але 

при 0=x  функція невизначена. 

На наступному слайді робиться висно-
вок, в якому зазначається, що функція не є 
неперервною, коли 0=x ; серед наступ-
них формулювань пропонується вибрати, 
до якого типу розриву відноситься ця 
точка. 
Формулювання точок усувного та 

інших типів розриву наводиться на слайді 
за цією ж схемою. Наприклад, якщо: 

1) існують точки, в яких функція неви-
значена; 

2) існує границя )(lim
0

xf
xx→

; 

3) виконується рівність  
axfxfxf

xxxxxx

===
+→−→→

)()()( limlimlim
00 000

,  

але коли axf ≠)( 0  або в цій точці функція 

невизначена, то 0x  – називають точкою 

усувного розриву. 
Робимо висновок про тип точки розри-

ву: 0=x  – точка усувного розриву. На 
наступному слайді пропонується довизна-
чити функцію у точці 0=x , поклавши 

1)0( =y , та дістати вже неперервну 
функцію  








=

≠
=

.0 якщо,1

,0 якщо,
sin

x

x
x

x
y

 
Виокремлення таким чином структур 

діяльності із застосуванням означень по-
нять сприяє отриманню ідей розв’язуван-
ня завдань та доведення теорем. За таким 
принципом можна запропонувати майже 
усі теореми про границі та теореми дифе-
ренціального числення математичного 
аналізу, які викликають великі труднощі 
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як під час їх формулювання, так і під час 
їх доведення. 
Розглянемо створення схеми виведен-

ня наслідків з означення поняття та їх за-
стосування у записі доведення теореми на 
прикладі теми «Локальний екстремум фу-
нкцій» під час традиційної роботи викла-
дача біля дошки. 

Викладач формулює визначення 
локального екстремуму: точку 0x  нази-

вають точкою локального максимуму (мі-
німуму) функції )(xf , якщо: 

1) існує такий окіл  δ<−< 00 xx  то-

чки 0x , який належить області визначення 

функції; 
2) для всіх x з цього околу 

);( 00 δδ +− xx  виконується нерівність 

)()( 0xfxf <  ( ) ( )( )0xfxf > . 

Запитання викладача: які висновки 
можна зробити, якщо буде відомо, що 

20 =x є точкою максимуму функції 

3)2( 2 +−−= xy ? 
Відповіді студентів: 
1) для 20 =x  існує такий окіл 

)2;2( δδ +− , який належить області ви-
значення функції; 

2) для всіх x з цього околу 
)2;2( δδ +−  виконується нерівність 

)2()( fxf < , тобто 3)( <xf .  
Викладач пропонує геометричний 

зміст означення локального екстремуму 
на рис. 2: 

 

 
Рис. 2. 20 =x  – точка максимуму.  

Геометричний зміст означення 
 

Викладач пропонує з’ясувати умови 
існування локального екстремуму: фор-

мулюється теорема (необхідна умова лока-
льного екстремуму). 
Якщо функція )(xf  має в точці 0x  ло-

кальний екстремум і диференційована в 
цій точці, то 0)( 0

/ =xf . 

Прокоментуємо, як пропонується до-
ведення цієї теореми студентам для отри-
мання оберненого зв’язку. 

Викладач: з’ясуємо, що є умовою, а 
що – вимогою сформульованої теореми. 

Відповіді студентів: за умовою 0x  – 

точка локального екстремуму функції 
)(xf ; за вимогою теореми функція )(xf  

диференційована в точці 0x . 

Викладач: яка це теорема: проста чи 
складна? 

Відповіді студентів: це теорема прос-
та, тому що вимагає доведення єдиного 
факту – у точці 0x  похідна функції 

)(xf дорівнює нулю, тобто 0)( 0
/ =xf . 

Викладач: отже, за умовою 0x  – точка 

локального екстремуму, нехай це буде точ-
ка максимуму. 

Запитання викладача: що це означає 
згідно означення точки локального мак-
симуму? 

Відповіді студентів: за означенням 
точки локального максимуму це означає, 
що:  

1) існує такий окіл  );( 00 δδ +− xx  

точки 0x , який належить області визна-

чення функції; 
2) для всіх x з цього околу 

);( 00 δδ +− xx  виконується нерівність 

)()( 0xfxf <  . 

Викладач: якщо узяти xxx ∆+= 0 , 

то )()( 00 xfxxf <∆+ , тоді 

0)()( 00 <−∆+ xfxxf , і 

x

xfxxf

x

y

∆
−∆+

=
∆
∆ )()( 00 . Який знак 

відношення 
x

y

∆
∆

отримуємо? 

Відповіді студентів: 
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0
)()( 00 <

∆
−∆+

=
∆
∆

x

xfxxf

x

y
,  

якщо 0>∆x , і 

0
)()( 00 >

∆
−∆+

=
∆
∆

x

xfxxf

x

y
,  

якщо 0<∆x . 
Викладач: за вимогою теореми функ-

ція )(xf  диференційована в точці 0x . 
Запитання викладача: що це означає? 
Відповіді студентів: згідно з означен-

ням це означає, що існує похідна  

( )
x

y
xf

x
=

∆
∆=′

→∆ 00 lim

( ) ( )
x

xfxxf
x ∆

−∆+=
→∆

00

0
lim .

 
Запитання викладача: що це означає 

для )( 0
/ xf , якщо враховувати, що 

0<
∆
∆

x

y
, для 0>∆x , і 0>

∆
∆

x

y
, 

для 0<∆x ? 
Відповіді студентів: це означає, що 
( ) 0≥′ xf  для 0>∆x  і ( ) 0≤′ xf  для 

0<∆x . Залишається єдина можливість 

( ) 00 =′ xf . 
Далі знов на попередньому прикладі 

коментується геометричний зміст теоре-
ми. 

Висновки. Досвід авторів свідчить, що 
студентам подобаються такі лекції. Вони 
сприяють мотивації мислення, підвищу-
ють активність студентів та дають можли-
вість зекономити час для обов’язкової за-
ключної частини, яка найчастіше розпо-
чинається по дзвонику або взагалі не про-
водиться. 
Залучення майбутніх інженерів до ев-

ристичної діяльності у ході лекційних за-
нять сприятиме активізації такої діяльнос-
ті під час виконання домашніх завдань. 
Систематичне, цілеспрямоване формуван-
ня евристичних прийомів, які складають 
основу формування евристичних умінь 
студентів технічних ВНЗ, дає можливість 
не тільки підвищити рівень їхньої мате-

матичної підготовки, а й якість підготовки 
зі спеціальних дисциплін. 
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Резюме. Власенко Е.В., Реутова И.Н. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭВРИСТИЧЕСКИХ 

ПРИЁМОВ НА ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЯХ ПО ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКЕ ДЛЯ 
СТУДЕНТОВ ВТУЗОВ. В статье рассмотрен новый подход к определению содержания и 
структуры лекций по высшей математике в технических высших учебных заведениях, в ос-
нове которого лежит использование эвристических приёмов. Предложены некоторые ре-
комендации по организации эвристической деятельности будущих инженеров во время ау-
диторных занятий. 

 
Ключевые слова: высшая математика, лекции, эвристические приёмы, будущие  инже-

неры. 
 
Abstract. Vlasenko E., Reutova I. USING THE HEURISTIC RECEPTIONS ON 

HIGHER MATHEMATICS LECTURE EMPLOYMENTS FOR THE STUD ENTS OF 
HIGHER SCHOOL . In the article the new approach to the determination of content and structure 
of higher mathematics lectures in technical higher schools, in which the of heuristic receptions are 
used, has been considered. Some recommendations as of the organization of heuristic activity of 
future engineers during class studies have been offered.  
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