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Розвиток інтелектуальних умінь студентів вимагає удосконалення методики фо-

рмування їх систематизованих знань з вищої математики, основою якої є перехід до 
нового стилю навчання, який повинен бути націленим на максимальний розвиток твор-
чих здібностей студентів і формування їх пізнавальної активності. 
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Постановка проблеми. Якісна ма-
тематична складова вищої інженерної 
освіти є необхідною умовою професіо-
налізму випускника технічного універ-
ситету.  

Аналіз стану викладання курсу 
”Вищої математики’’ показує, що ре-
зультати навчання студентів, рівень їх 
розумової діяльності, пізнавальної акти-
вності, самостійності в значній мірі не 
відповідають вимогам часу. Проаналі-
зувавши сучасний стан навчання, ми 
дійшли висновку, що цілий ряд умов, 
таких як мотивація, наочність, інтерес 
до предмета, а також формування при-
йомів евристичної діяльності студентів 
не можуть бути ефективно реалізовані 
лише традиційними формами та мето-
дами навчання. При навчанні лише тра-
диційними методами й організаційними 
формами все важче стає стимулювати 
студентів до активної навчально-
пізнавальної діяльності. Тому надто ва-
жливим є перехід до нового стилю на-
вчання, який повинен бути націленим на 
максимальний розвиток творчих здібно-
стей студентів і формування їх пізнава-
льної активності. 

Мета статті полягає в розгляді де-
яких аспектів розвитку інтелектуальних 
умінь студентів у навчанні вищої мате-
матики. 

Аналіз останніх досліджень. Огляд 
психолого-педагогічної літератури свід-
чить, що різні аспекти даної проблеми 
висвітлювались у роботах психологів – 
Ю.К.Бабанського, Л.С.Виготського, 
П.Я.Гальперіна, О.М.Кабанової-Меллер, 
С.Л.Рубінштейна, Н.Ф.Тализіної, педа-
гогами – Л.В.Занковим, В.М.Осин-
ською, В.Ф.Паламарчук і досліджува-
лась методистами – З.І.Слєпкань, 
Л.Я.Федченко, Г.І.Щукіною та ін. 

Багато дослідників вважають, що 
емпіричне узагальнення не розкриває 
цілком сутності об'єкта, воно лише ві-
дображає зовні подібне в речах. Емпі-
рична характеристика узагальнення, як 
вважає В.Ф.Паламарчук [4], є однією з 
основних перешкод повноцінного за-
своєння студентами навчального мате-
ріалу. Зокрема, у вищій математиці, це 
пов’язано з невмінням студента абстра-
гуватись від конкретного змісту задачі, 
формули і математичного символу. Ви-
хід з такого становища психологи ба-
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чать у перебудові пізнання на основі 
посилення ролі теоретичного узагаль-
нення. 

Теоретичне узагальнення, на відмі-
ну від емпіричного, здійснюється на ос-
нові аналізу і синтезу, і руху від абстра-
кції до конкретизації. 

Теоретичне узагальнення ефективне 
для розвитку творчого мислення і є ос-
новою дедуктивного способу пізнання. 
У дослідженнях психологів та дидактів 
(В.В.Давидова [1], Г.І.Щукіної [5]) до-
водиться, що дедуктивний метод пі-
знання є найбільш економним, більш 
продуктивним, тому що веде до засво-
єння сутності процесів, їх закономірно-
стей, головних ідей. Теоретичне уза-
гальнення – це складний та тривалий 
процес, який використовується для фо-
рмування найбільш важливих понять. 

Воно відбиває внутрішні істотні 
відносини і зв’язки, сутність цілого, 
змістовні властивості предметів. Таким 
чином, це узагальнення фіксує зв'язок 
загального з частковим і виражається, 
насамперед, у способах розумової дія-
льності, потім вже в різних символьно-
знакових системах [1]. Схема процесу 
теоретичного узагальнення в інтерпре-
тації В.В. Давидова має наступний ви-
гляд: аналіз (відокремлення істотних 
властивостей об’єкта) – абстракція (роз-
криття власних внутрішніх властивос-
тей об’єктів у закономірних залежнос-
тях) – узагальнення (наукове поняття, 
що відбиває істотно загальне в предме-
тах і явищах [1]. Таким чином, теорети-
чне узагальнення полягає в сходженні 
від абстрактного до конкретного і здій-
снюється діалектичним шляхом. Від-
значаючи, що процес сходження від аб-
страктного до конкретного (теоретичне 
узагальнення) і зведення конкретного до 
абстрактного (емпіричне узагальнення) 
знаходяться в єдності, В.В.Давидов під-
креслює природу теоретичного мислен-
ня [8]. Тому розвиток теоретичного ми-
слення студентів, а саме воно має домі-
нуючу роль у навчально-пізнавальному 
процесі, означає оволодіння двома про-

цесами узагальнення з перевагою руху 
від абстрактного до конкретного. 

Необхідність засвоєння прийому те-
оретичного узагальнення і методика йо-
го формування при вивченні різних пи-
тань математики розглянуті в дослі-
дженнях Е.І.Машбиця, Н.С.Новикової, 
М.В.Потоцького, М.П.Єрастова, 
В.М.Осинської, В.І.Таточенко й ін. До-
слідники відзначають, що формування 
прийому змістових (теоретичних) уза-
гальнень є важливою умовою успішної 
навчальної діяльності і припускає ви-
значені зміни в методиці навчання, що 
узгоджується з думкою психологів про 
те, що для “формування теоретичного 
узагальнення потрібні особливі способи 
роботи студентів з навчальним матеріа-
лом, відмінні від розробленої в психо-
логії і педагогіці методики формування 
емпіричного узагальнення” [1]. 

Процес теоретичного мислення від-
бувається за схемою: 

 ”Синтез 1 – аналіз-синтез 2”.  
Нове завжди виникає як ціле, яке 

потім формує свої частини, розвертаю-
чись у систему. 

Наприклад, досліджуваний матема-
тичний текст сприймається спочатку в 
цілому, без розмежування в ньому 
окремих частин, головного і другоряд-
ного, точно так само спочатку сприйма-
ється доведення теореми й ін. Подальше 
пізнання об’єкта здійснюється за допо-
могою аналізу – самої елементарної 
операції теоретичного мислення. Аналіз 
полягає в розчленовуванні залежностей, 
які перекривають одна одну, у виявлен-
ні ”внутрішніх” істотних властивостей 
речей, в їхньому закономірному взаємо-
зв’язку. Аналіз не просто ділить ціле на 
частини, він завжди спрямований на ви-
явлення ”внутрішніх” істотних зв’язків і 
відношень у речах. За допомогою “син-
тезу-2” здійснюється зворотний перехід 
від абстрактних положень до уявного 
відновлення явища – до конкретного. 

У розумовому процесі, аналіз не 
можна практично відірвати від абстра-



 
 
 

© Kovalchuk M., Khomyuk I. 
 

 

19 

кції, узагальнення. Студент вже мислить 
сервісними абстракціями. У процесі 
аналізу створюються нові абстракції 
узагальнення. Засвоєна тема знову 
сприймається як ціле. Це – ”синтез-2”, 
він якісно відмінний від ”синтезу-1”. У 
”синтезі-2” утримується не тільки пред-
мет як ціле, але і розкриті істотні 
зв’язки і відношення. Рух думки від 
”синтезу-1” до ”синтезу-2” через аналіз 
здійснюється за законом заперечення. У 
”синтезі-2” вже відкинуте несуттєве й 
утримане тільки головне.  

Елементарний аналіз як розчлено-
вування на частини – найпоширеніший 
у навчальному процесі і використову-
ється звичайно разом з порівнянням. Від 
нього варто відрізняти аналіз через син-
тез.  

Прийом аналізу через синтез є ос-
новним шляхом до відкриття способу 
розв’язування. Суть його, на відміну від 
елементарного аналізу, полягає не в по-
ділі  задачі чи матеріалу на частини і 
пізнанні цих частин, а включенні, що 
містяться в умові задачі основних і ви-
ведених з них проміжних даних в усе 
нові і нові зв’язки. Предмет повертаєть-
ся новою стороною, у ньому виявля-
ються не виділені раніше властивості, 
відношення, розкриваються нові мож-
ливості їхнього використання для дося-
гнення мети [3]. 

Прийом аналізу через синтез не 
можна виразити за допомогою правила-
орієнтира. І взагалі всі прийоми теоре-
тичного мислення відносяться до еврис-
тичної розумової діяльності, тому їх не 
можна виразити алгоритмом чи прави-
лом-орієнтиром. З цим і пов'язані труд-
нощі їхнього формування. 

Аналіз призводить до абстракцій і 
теоретичного узагальнення. Абстракції, 
що відповідають емпіричному і теоре-
тичному мисленню, відрізняються в та-
кий спосіб. У теоретичній абстракції 
відображається зміст, а в емпіричній – 
тільки те, що лежить на поверхні. В ем-
піричній абстракції  дається  відповідь 
на питання ”що?”, а в теоретичній – на 

питання ”чому?”. 
Сходження від абстрактного до 

конкретного – основний спосіб теоре-
тичного мислення. Зміст його полягає в 
тому, що спочатку засвоюється загаль-
не, абстрактне, після чого здійснюється 
перехід від нього до реального, конкре-
тного. Так, при обчисленні величини 
кута між двома прямими первісними 
абстракціями є поняття  системи коор-
динат, кутового коефіцієнта, кута між 
прямою і координатною віссю.  Їх зміст 
і роль розкривається через систему їхніх 
реальних, внутрішніх зв’язків, у конкре-
тному висновку, формулах об’єму кону-
са, кулі й ін. 

У розумовій діяльності студентів 
при засвоєнні знань роль таких абстрак-
цій виконують, зокрема, загальні прин-
ципи, прийоми, орієнтири, алгоритми, 
ідеї, схеми, методи. Ці абстракції слу-
жать початком у русі до конкретного – 
задач, теорем.  

Таким чином, якщо немає таких аб-
стракцій, немає і сходження від абстра-
ктного до конкретного, а виходить, не-
має теоретичного мислення в повному 
його змісті.  

Процес сходження  від абстракт-
ного до конкретного і зведення конкре-
тного до абстрактного знаходяться в 
єдності, але основним є сходження, що 
виражає природу теоретичного мислен-
ня. Тому розвиток теоретичного мис-
лення студентів означає оволодіння ци-
ми двома процесами з перевагою руху 
від абстрактного до конкретного. Для 
полегшення сходження від абстрактного 
до конкретного рекомендується мати 
загальний план цілого в його основних, 
головних поділах. Роль таких планів у 
процесі навчання вищої математики ви-
конують правила-орієнтири, алгоритми, 
схеми міркування тощо. Наприклад, не-
хай теорема доводиться методом від су-
противного. Студент буде путатися, не 
бачити головного напрямку міркувань, 
якщо ним не усвідомлена чітка суть 
цього методу. Якщо ж він у процесі до-
ведення тримає в голові ”образ методу”, 
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його схему, для нього осмисленим стає 
кожен ”крок” доведення.  

Висновки. Формування інтелектуа-
льних вмінь студентів (виділяти істотні 
ознаки, давати означення через різну 
сукупність істотних ознак, підводити 
об’єкт під поняття, встановлювати зага-
льні закономірності, висувати гіпотези) 
відбувається ефективніше, якщо в про-
цесі узагальнення різного рівня відбува-
ється цілеспрямоване управління розу-
мовою діяльністю студентів у поєднанні 
з активними методами навчання. 
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