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Розглядаються деякі способи здійснення контекстного підходу у навчанні вищої 

математики студентів технічних спеціальностей. Наводиться приклад діалогової 
проблемної лекції як однієї з форм контекстного навчання. 
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Постановка проблеми. Професійна 
діяльність сучасного інженера передбачає 
швидку адаптацію фахівця до змін проце-
су виробництва, пов’язаних з науково-
технічним прогресом, його готовність ви-
рішувати типові та нестандартні пробле-
ми. Це є можливим лише за умови високо-
го рівня фахової підготовки. Тому виникає 
об’єктивна необхідність переогляду осно-
вних принципів професійної освіти інже-
нера, коригування складових методичної 
системи навчання не лише спеціальних, а 
й загальноінженерних та загальноосвітніх 
дисциплін. Наше дослідження безпосере-
дньо стосується професійної спрямованос-
ті процесу навчання вищої математики в 
інженерних вузах. 

Проблемі професійної спрямованості 
математичних дисциплін у ВНЗ за останні 
роки було присвячено ряд робіт 
(Н.В. Ванжа, В.І. Клочко, Т.В. Крилова, 
Н.М. Лосєва, Л.І. Нічуговська, В.А. Петрук, 
З.І. Слєпкань та ін.). Однак, на наш погляд, 
до цих пір існують деякі важливі питання 
професійної спрямованості математичної 
підготовки студентів, зокрема студентів 
технічних спеціальностей, які залишилися 
поза увагою педагогів-методистів. Напри-
клад, до цих пір в більшості випадків ма-
тематичні курси викладаються студентам 
відокремлено, без зв’язку з іншими дис-
циплінами. Студент, закінчивши вивчення 
курсу вищої математики, не має уявлення 
про її значимість для засвоєння загально-

інженерних та спеціальних дисциплін, а 
також майбутньої професійної діяльності. 

Ми погоджуємось з думкою Т.В. Не-
помнящої [5] про те, що коли студент ба-
чить і усвідомлює необхідність вивчення 
математики для своєї подальшої профе-
сійної діяльності, то і рівень засвоєння ві-
дповідного навчального матеріалу буде 
значно вищим. Отже, математичну освіту 
інженерів доцільно будувати з метою орі-
єнтації на майбутню професійну діяль-
ність. Розв’язанню цієї задачі, на нашу ду-
мку, сприяє впровадження в практику на-
вчання вищої математики принципів кон-
текстного навчання. 

Проте у вітчизняній педагогічній літе-
ратурі практично немає робіт щодо розро-
бки методичної системи навчання матема-
тики майбутніх інженерів на засадах кон-
текстного підходу. Тому проблема проек-
тування і практичного впровадження такої 
системи є актуальною і потребує деталь-
ного аналізу і дослідження. 

Аналіз актуальних досліджень. Кон-
текстній підхід – підкорення змісту і логіці 
вивчення навчального матеріалу, в першу 
чергу, загальноосвітніх дисциплін, виклю-
чно інтересам майбутньої професійної дія-
льності, в результаті чого навчання набуває 
усвідомлений, предметний, контекстний 
характер, сприяє посиленню пізнавального 
інтересу і пізнавальній активності [2]. 

При контекстному підході інформація, 
яку отримують студенти, з бази знань за 
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допомогою спеціальних генеруючи про-
грам є деяким параметром майбутнього, 
тобто студенту представляється можли-
вість реально представити де і як вона мо-
же бути використана, тому інформація, що 
пропонується для засвоєння, легко набуває 
для студента особистісного змісту [3]. 

Розробниками концепції контекстного 
підходу до навчання є А.А. Вербицький, 
Н.А. Бакшаєва, М.П. Боброва, Н.В. Бори-
сова, В.Н. Кругліков, А.А. Федорова та ін. 
У роботах А.Н. Картьожнікової, В.А. Да-
лінгера принципи контекстного підходу 
спроектовані на математичну підготовку 
майбутніх економістів. У роботі О.В. Ту-
машевої розглянуті особливості застосу-
вання контекстного підходу у процесі під-
готовки майбутніх вчителів математики в 
педагогічному вузі. 

Метою статті є визначення можливих 
шляхів реалізації принципів контекстного 
навчання вищої математики майбутніх 
інженерів. 

Виклад основного матеріалу. Кон-
текстне навчання – форма активного на-
вчання, призначена для застосування у 
віщій школі, орієнтована на професійну 
підготовку студентів, що реалізується за 
допомогою системного використання 
професійного контексту, поступового на-
сичення навчального процесу елементами 
професійної діяльності [2]. 

У контекстному навчанні отримують 
втілення наступні принципи: послідовного 
моделювання в формах навчальної діяль-
ності студентів цілісного змісту та умов 
професійної діяльності спеціалістів; 
зв’язку теорії і практики; сумісної діяль-
ності; активності особистості; проблемно-
сті; єдності навчання і виховання [4].  

Очевидним, на наш погляд, є факт то-
го, що реалізація принципів контекстного 
навчання інженерів фундаментальним ди-
сциплінам (якою є вища математика) має 
низку специфічних особливостей. Напри-
клад, це пов’язано з неможливістю належ-
ним чином організувати в рамках вивчен-
ня фундаментальної дисципліни такої ба-
зової діяльності студентів, як навчально-
професійна. Для безпосереднього моде-

лювання професійної діяльності студенти 
володіють ще недостатніми знаннями. Та-
ким чином, основна перевага віддається 
навчальній діяльності академічного типу з 
провідною роллю лекції і практичного за-
няття та квазіпрофесійної діяльності з ви-
користанням методів активного навчання. 

Ми вважаємо, що за основу технології 
контекстного навчання фундаментальних 
дисциплін потрібно взяти наступний те-
зис: стратегічним напрямом інтенсифікації 
або активізації навчання повинно бути не 
збільшення обсягу навчальної інформації, 
а створення дидактичних і психологічних 
умов осмислення учіння, включення в 
нього студента на рівні не тільки інтелек-
туальної, але і особистісної і соціальної 
активності [3]. 

У процесі нашого дослідження ми 
прийшли до висновку, що основними 
шляхами здійснення принципів контекст-
ного навчання вищої математики майбут-
ніх інженерів є: 

1) здійснення відповідності змісту 
встановленим цілям вивчення курсу вищої 
математики, які, в свою чергу, продикто-
вані потребами професійної діяльності 
майбутніх інженерів; 

2) систематизація і інтеграція знань та 
умінь, одержаних студентами в процесі 
навчання; 

3) реалізація принципу проблемності з 
цілеспрямованим і систематичним вико-
ристанням у навчальному процесі актив-
них методів навчання. 

Контекстне навчання передбачає по-
ряд з традиційними методами викорис-
тання в навчальному процесі методів, 
форм і засобів активного навчання. Стосо-
вно навчання вищої математики ми вважа-
ємо доцільним використання таких форм 
активного навчання, як: 

• діалогова проблемна лекція; 
• інтегрована лекція; 
• лекція – прес-конференція; 
• лекція з організацією діяльності по 

виявленню наперед запланованих викла-
дачем помилок; 

• заняття з математичного моделю-
вання з використанням ЕОМ; 
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• різноманітні форми науково-
дослідної роботи студентів та ін. 

Зупинимось детальніше на особливос-
тях діалогової проблемної лекції та мож-
ливостях її використання під час навчання 
вищої математики. 

У процесі проведення лекції проблем-
ного характеру викладач спрямований на 
те, щоб процес пізнання студентів набли-
жався до пошукової дослідницької діяль-
ності. Використання проблемних лекцій 
сприяє досягненню таких основних цілей: 

- засвоєння студентами теоретичних 
знань; 

- розвиток теоретичного мислення; 
- формування пізнавального інтересу 

до навчального предмету; 
- формування позитивної мотивації 

майбутнього фахівця [4]. 
В умовах проблемної лекції пріоритет 

належить усному викладенню навчальних 
відомостей, але при умові постійного діа-
логу зі студентами. За допомогою спеціа-
льних методичних прийомів (постановка 
проблемних провокаційних питань, вису-
вання гіпотез, їх підтвердження або спрос-
тування, звернення до студентів за допо-
могою та ін.) викладач примушує студен-
тів до спільних міркувань, дискусії, яка 
може відбуватися як на лекції, так і на се-
мінарі з відповідної тематики. На пробле-
мній лекції студенту представляються со-
ціальний і предметний контексти його 
майбутньої професійної діяльності. 

У процесі підготовки та проведення 
проблемної лекції необхідно враховувати 
той факт, що навчальні проблеми повинні 
бути доступні по своїй складності для сту-
дентів, вони повинні враховувати пізнава-
льні можливості тих, хто навчається, ле-
жати в руслі навчального змісту предмета, 
бути значущими для засвоєння нового ма-
теріалу і розвитку особистості [4]. 

Розглянемо один із прикладів діалого-
вої проблемної лекції з дисципліни «Вища 
математика» для інженерів напряму підго-
товки – 0921 «Будівництво» (спеціальність 
– «Цивільне і промислове будівництво»). 

Тема лекції «Поверхні другого поряд-
ку в архітектурі». Таку лекцію ми вважає-

мо за доцільне проводити на початку тре-
тього семестру у процесі вивчення теми 
«Застосування потрійного інтеграла». 
Проведення такої лекції виконує наступні 
задачі: 

- актуалізація опорних знань студен-
тів з теми «Поверхні другого порядку», що 
є необхідним при обчисленні потрійних 
інтегралів; 

- формування пізнавального інте-
ресу до вищої математики і професійної 
мотивації майбутнього спеціаліста: 

- встановлення міжпредметних зв’язків 
між дисциплінами «Вища математика» і 
«Архітектура будівель і споруд». 

Варто зауважити, що паралельно в цей 
час студентам вказаної спеціальності чи-
тається курс «Архітектура будівель і спо-
руд», що робить студентів здатними бути 
повноправними учасниками обговорення 
проблем, що формулюються на лекції. 

На початку лекції викладачу варто за-
значити, що пошук нових цікавих доцільних 
форм будівельних конструкцій викликаний 
прагненням естетичної досконалості, опти-
мальних умов розподілу навантажень, мак-
симального зниження ваги. Зниження маси 
конструкцій є однією з основних тенденцій 
в будівництві, оскільки зменшення маси га-
рантує зменшення об’єму матеріалу, що по-
легшує його переробку, транспортування та 
монтаж. Особливо це актуально у випадку 
будівництва просторових великопролітних 
конструкцій. 

У якості роздаткового матеріалу ра-
димо надати студентам таблиці «Поверхні 
другого порядку», в яких наведено назви 
поверхонь другого порядку, їх канонічні 
рівняння та відповідні рисунки. Ці таблиці 
вже знайомі студентам з першого семест-
ру, коли вивчався розділ «Аналітична гео-
метрія». 

Викладач пропонує студентам висло-
вити ідеї щодо використання зазначених 
поверхонь в архітектурі. Найчастіше, спи-
раючись на знання з інших дисциплін, 
студенти згадують: склепіння циліндрич-
ної форми; хрестове склепіння, що утво-
рюється вирізкою з перетину двох цилінд-
ричних склепінь; жорсткі оболонки з ци-



 
 
 

© Kondratyeva O. 
 

 

71 

ліндричною (кругові, еліптичні або пара-
болічні циліндри) або конічною поверх-
нею; сферичну форму купола. 

Досить часто поза увагою студентів 
залишаються такі цікаві з точки зору архі-
тектури поверхні як однопорожнинний 
гіперболоїд та гіперболічний параболоїд. 
Викладачу варто зауважити, що саме ви-
користання цих поверхонь в архітектурі 
зробило всесвітньо відомими імена 
В.Г. Шухова, Ф. Канделли, А. Гауди та ін. 
Після цього викладач може продемонст-
рувати фотографії споруд, побудованих у 
формі зазначених поверхонь (радіобашта 
на Шаболовці архітектора Шухова, кап-
лиця і парковий ресторан в Мехіко по 
проектам архітектора Кандели, собор Свя-
того Сімейства в Барселоні архітектора 
Гауді).  

Питання. Які з розглянутих повер-
хонь другого порядку мають прямолінійні 
твірні? 

Як правило, студенти без утруднень 
відповідають, що прямолінійні твірні є у 
конусів та циліндрів. Зовсім не очевидним 
на перший погляд є факт того, що прямо-
лінійні твірні є ще у поверхонь другого 
порядку двох інших типів, а саме у гіпер-
болічного параболоїда та у однопорож-
нинного гіперболоїда. Цей факт безсумні-
вно вимагає підтвердження. Отже, логіч-
ним на цьому етапі є формулювання і до-
ведення таких теорем. 

Теорема 1. У гіперболічного парабо-
лоїда є два сімейства прямолінійних твір-
них: через кожну його точку проходить по 
твірній з одного та з іншого сімейства. 

Після цього викладач наводить дове-
дення цієї теореми, підтримуючи при цьо-
му діалог зі студентами. 

Теорема 2. У однопорожнинного гіпе-
рболоїда є два сімейства прямолінійних 
твірних: через кожну його точку проходить 
по твірній з одного та з іншого сімейства. 

Цю теорему можна запропонувати до-
вести студентам самостійно вдома або ви-
кликати одного зі студентів до дошки і 
зробити це колективно за допомогою ау-
диторії. 

Після цього доцільно розглянути осо-

бливості твірних гіперболоїда обертання і 
зазначити, що російський інженер 
В.Г. Шухов запропонував у 1896 році 
конструкції із металічних балок, які роз-
ташовані так, як розташовані твірні гіпер-
болоїда обертання. Такі конструкції харак-
теризуються легкістю і міцністю. Для ви-
соких споруд основну небезпеку предста-
вляє вітрове навантаження, а у решітчас-
тих поверхонь воно мінімально можливе. 
Ці особливості роблять гіперболоїдні 
конструкції міцними, і при цьому вони 
мають невисоку матеріалоємність. 

Варто зауважити, що поверхонь з 
двома сімействами прямолінійних твірних 
є лише два типи (не враховуючи площини) 
– це однопорожнинні гіперболоїди та гі-
перболічні параболоїди. Отже, однопоро-
жнинний гіперболоїд і гіперболічний па-
раболоїд – двічі лінійчаті поверхні, тобто 
через будь-яку точку цих поверхонь мож-
на провести дві прямі, що перетинаються, 
які повністю належать поверхні. Вдовж 
цих прямих встановлюють балки, які 
утворюють решітку. Така конструкція є 
жорсткою, тобто, якщо балки з’єднати 
шарнірно, то конструкція все рівно буде 
зберігати свою форму. 

Наприкінці лекції можна запропону-
вати студентам уважно розглянути фотог-
рафії внутрішнього облаштування собору 
Святого Сімейства в Барселоні, створено-
го за задумом архітектора А. Гауді, і зада-
ти наступні питання. 

1. Які лінійчаті поверхні використову-
вав Гауді? 

2. Які безперечні переваги має викори-
стання цих поверхонь? 

Викладачу необхідно спрямувати хід 
міркувань студентів так, щоб вони при-
йшли до наступного висновку: всі лінійча-
ті поверхні можуть бути отримані рухом 
прямої, тому і їх перетин є прямою лінією, 
що значно полегшує з’єднання різних де-
талей конструкції.  

Лекцію з теми «Поверхні другого по-
рядку в архітектурі» можна провести і у 
форматі лекції-прес-конференції. Для цьо-
го заздалегідь викладач повідомляє студе-
нтам тему лекції і просить їх підготувати 
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питання, які б вони вважали за доцільне 
розглянути на лекції. Можна навіть пора-
дити студентам обговорити можливі пи-
тання на занятті з дисципліни «Архітекту-
ра будівель і споруд» або пошукати необ-
хідну інформацію в Internet. 

На початку лекції студенти подають 
підготовлені питання викладачу, який ко-
ректує план лекції відповідно до поданих 
питань. Найбільш цікаві питання, які свід-
чать про ґрунтовну підготовку студента з 
даної теми, викладач може оцінити додат-
ковими рейтинговими балами. 

Така форма проведення лекційних за-
нять суттєво сприяє формуванню позити-
вної навчальної мотивації студентів, оскі-
льки робить їх активними, зацікавленими і 
повноправними учасниками навчального 
процесу. 

Висновки. Подальші дослідження з 
теми реалізації контекстного підходу у 
процесі навчання вищої математики сту-
дентів технічних спеціальностей можуть 
здійснюватися в таких напрямах: розробка 
методики активного навчання вищої ма-

тематики, виявлення і реалізація міжпред-
метних зв’язків віщої математики із зага-
льноінженерними та спеціальними дисци-
плінами. 
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стного подхода к обучению высшей математике студентов технических специально-
стей. Приводится пример диалоговой проблемной лекции как одной из форм контек-
стного обучения.  
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APPROACH IN THE TEACHING OF HIGHER MATHEMATICS BY 
THE ONLINE PROBLEM LECTERE . The new ways of implementing the context-
sensitive approach in the teaching of higher mathematics for the technical-grade students 
come under review. An example of a online problem lecture as one of the forms of contextual 
learning is given. 
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