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Проаналізовано існуючі критерії відбору організаційних методів, форм і засобів навчання 

майбутніх інженерів вищої математики. З’ясовано підходи, що сприяють дотриманню обра-

них критеріїв. Запропоновано методичні рекомендації оптимального взаємозв'язку традицій-

них і активних методів, форм і засобів навчання, що можуть застосовуватись викладачем  з 

метою формування інтенсивної діяльності майбутніх інженерів у ході інженерної математич-

ної освіти.  
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Постановка проблеми. У зв’язку з су-

перечностями, що виникли між швидким 

темпом нарощування знань у сучасному 

світі та обмеженими можливостями  їх за-

своєння індивідом, різким збільшенням 

обсягу інформації та одночасним скоро-

ченням термінів на її опрацювання, потре-

бує свого перегляду наявна методична сис-

тема інженерної математичної освіти. От-

же, проблема проектування методичної 

системи формування інтенсивної діяльнос-

ті студентів інженерних спеціальностей й, 

зокрема, відбору методів, форм і засобів 

навчання вищої математики, є однією з 

найбільш важливих для дидактики.  

Аналіз актуальних досліджень. На 

окресленій науковій проблемі зосереджено 

увагу в працях З.В.Бондаренко [2], О.Г.Єв-

сеєвої [9], В.І.Клочко [10], Т.В.Крилової 

[11], Т.С.Максимової [12], І.М.Реутової [7] 

та ін.  

У роботах вищевказаних авторів підк-

реслюється, що інтенсифікація процесу на-

вчання вищої математики у вищих техніч-

них навчальних закладах (ВТНЗ) впливає 

на всі компоненти методичної системи: ці-

лі, зміст, організаційні методи, засоби, фо-

рми. Попри це, досі залишається не до кін-

ця з’ясованим питання обґрунтування кри-

теріїв, що вливають на відбір методів, форм 

і засобів навчання вищої математики сту-

дентів інженерних спеціальностей. 

Мета статті. Проаналізуємо у статті 

існуючі критерії відбору складників мето-

дичної системи формування інтенсивної 

діяльності майбутніх інженерів у ході на-

вчання вищої математики. З’ясуємо підхо-

ди, що сприяють дотриманню таких кри-

теріїв, надамо методичні рекомендації по-

стійного удосконалення методичної сис-

теми інженерної математичної освіти.  

Виклад основного матеріалу. На наш 

погляд, досить обґрунтованим до критеріїв 

відбору методів, форм і засобів навчання є 

підхід Ю.К. Бабанського [1]. Розглянемо ці 

критерії й можливості оптимального взає-

мозв'язку традиційних і активних методів, 

форм, засобів навчання, що можуть засто-

совуватись викладачем з метою формуван-

ня інтенсивної діяльності майбутніх інже-

нерів у ході навчання вищої математики у 

ВТНЗ. 

Критерій відповідності методів, форм 

і засобів навчання закономірностям і прин-

ципам навчання. З метою дотримання тако-

го критерію викладання навчального мате-

ріалу досліджуваної дисципліни відбува-

ється з орієнтацією на сукупність умов, що 

виділена нами і названа принципом розум-

ної строгості [7]. За цим принципом від-
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бирався навчальний матеріал, який уміще-

но до друкованих й електронних  навчаль-

них, навчально-методичних посібниках, що 

складають навчально-методичний ком-

плекс з вищої математики для майбутніх 

інженерів. 

Навчальний посібник «Вища матема-

тика для майбутніх інженерів» [3] є основ-

ною навчальною книгою прикладної спря-

мованості, що повністю відповідає освітнім 

стандартам, програмі вищої математики й 

навчальному графікові. «Робочий зошит з 

вищої математики» [4; 5; 6] рекомендовано 

для організації аудиторних практичних за-

нять з вищої математики та організації са-

мостійної роботи студентів. У самостійній 

роботі студентів центральне місце посіда-

ють електронний навчально-методичний 

посібник «Вища математика для майбутніх 

інженерів» [8], а також керівництво до 

розв’язування задач з вищої математики 

розв’язальник – і комп’ютерні пакети, що їх 

супроводжують та містять алгоритми 

розв’язання типових завдань. Розв’язальник 

допоможе студентові в опануванні частини 

«як» у тріаді навчання «що-навіщо-як», ви-

конанні домашніх завдань, типових розра-

хунків та інших видах самостійної роботи, 

а також у реалізації дидактичних цілей фо-

рмування системи «студент–комп’ютер».  

З метою формування системи «сту-

дент–комп’ютер» створено путівник для 

«навчання» студентом свого комп’ютера у 

вигляді навчально-методичних інструкцій 

до використання програмних засобів (ПЗ). 

Нарешті, сайт в Інтернеті, на якому ро-

зміщено дистанційний курс «Вища мате-

матика для майбутніх інженерів», створює 

суттєві можливості практичної реалізації 

системи «студент–комп’ютер», принци-

пів внутрішньодисциплінарних і міжпред-

метних зв’язків, науковості й прикладної 

спрямованості, формує в процесі навчання 

студента і його комп’ютера індивідуальне 

професійне освітнє інформаційне середо-

вище – майбутнє автоматизоване робоче 

місце фахівця інженерної галузі, основою 

якого служить його особистий електронний 

помічник. 

Покажемо варіант сполучення най-

більш поширених методів, форм і засобів 

навчання (табл. 1), що можуть застосовува-

тись з метою формування інтенсивної дія-

льності майбутніх інженерів у ході навчан-

ня вищої математики під час використання 

навчального посібнику «Робочий зошит з 

вищої математики» [4] на прикладі модуля 

«Елементи лінійної і векторної алгебри» 

(тема «Визначники»). 

Критерій відповідності методів, 

форм і засобів навчання змісту навчально-

го матеріалу, його специфіці. Недоліки 

мотивації навчання на основі продуктив-

ної навчальної діяльності значною мірою 

обумовлені неповнотою розробки пробле-

ми виділення й систематизації відповідних 

дидактичних засобів формування та підт-

римки мотивації інтенсивної навчальної 

діяльності студентів інженерних спеціаль-

ностей. Сукупність засобів розвитку моти-

вації навчання під час розв’язування про-

фесійно орієнтованих завдань, на наш по-

гляд, представляє розвивальну систему, а 

її вивчення має базуватися на концепціях 

системного та синергетичного підходів.  

За цим, професійно орієнтовані за-

вдання ми трактуємо як завдання, що вра-

ховують брак у студентів знань із вищої 

математики для розроблення нових 

об’єктів навчання, проте актуалізують 

знання, що сприяють створенню цих 

об’єктів. Уведення професійно орієнтова-

них завдань ми пропонуємо на матеріалі 

дисциплін, що відповідають майбутній 

професії (загальноінженерні та спеціальні 

дисципліни). 

Це обґрунтоване й підтверджене при-

кладами застосування чотирьох типів 

професійно орієнтованих завдань. 

Перший тип – завдання на розроблен-

ня знарядь аналізу предмета діяльності, 

теоретичних знарядь, необхідних для вве-

дення у вищу математику понять, теоре-

тичних положень, формул, теорем, що 

опановують під час вивчення загальноін-

женерних, спеціальних дисциплін, а в 

майбутньому – у професійній діяльності.  

Другий тип – завдання на розроблення 

знарядь аналізу предмета діяльності, прак-

тичних знарядь, необхідних для застосу-
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вання у вищій математиці понять, теоре-

тичних положень, формул, теорем, що 

опановують під час вивчення загальноін-

женерних, спеціальних дисциплін, а в 

майбутньому – у професійній діяльності. 

Завдання першого й другого типів сприя-

ють орієнтуванню в професійно важливих 

якостях майбутніх інженерів. 

 

Таблиця 1 

Взаємозв'язок методів, форм і засобів навчання  

Пункти навчального 

посібника  

«Робочий зошит  

з вищої математики» 

Методи – форми навчання  

вищої математики майбутніх 

інженерів 

Засоби, що містять  

компоненти  

навчально-методичного  

комплексу  

1 2 3 

 
Як пов’язаний визнач-

ник з інженерною прак-

тикою 

Метод евристичної бесіди, пояс-

нювально-ілюстративні методи – 

лекція, практичне заняття, само-

стійна робота 

Презентація лекцій розроблена в 

середі PowerPoint із застосуван-

ням професійно орієнтованих 

завдань  

 
Складаємо опорний 

конспект 

Репродуктивні методи, поясню-

вально-ілюстративні методи – 

практичне заняття (індивідуаль-

на форма), самостійна робота 

Навчальні посібники [3; 4], елек-

тронний навчально-методичний 

посібник [8], дистанційний курс 

 
Перевіряємо готовність 

до практичного заняття 

Дослідницько-пошукові методи, 

евристичні методи – практичне 

заняття (індивідуально-групова 

форма), самостійна робота 

Навчальні посібники [3; 4], елек-

тронний навчально-методичний 

посібник [8], дистанційний курс 

 
Вчимося розв’язувати 

типові задачі 

Пояснювально-ілюстративні ме-

тоди, методи проблемного на-

вчання – лекція, практичне за-

няття (індивідуально - групова 

форма),  консультація, самостій-

на робота 

Навчальні посібники [3; 4; 5; 6], 

електронний навчально-

методичний посібник [8], диста-

нційний курс, розв’язальник,  

застосування професійно орієн-

тованих завдань  

 
Вчимося моделювати 

професійну діяльність 

інженера 

Методи проблемного навчання, 

дослідницько-пошукові методи, 

метод проектів – лекція, прак-

тичне заняття (групова форма), 

самостійна робота 

Навчальні посібники [3; 4], елек-

тронний навчально-методичний 

посібник [8], дистанційний курс, 

розв’язальник,  застосування 

професійно орієнтованих за-

вдань  

 
Вчимося самостійно 

розв’язувати завдання 

Евристичні методи, 

дослідницько-пошукові методи, 

метод проектів -  практичне за-

няття  (індивідуальна форма), 

самостійна робота 

Навчальні посібники [3; 4], елек-

тронний навчально-методичний 

посібник [8], дистанційний курс, 

розв’язальник,  застосування про-

фесійно орієнтованих завдань  

 
Вчимося застосовувати 

CAS під час обчислення 

визначників 

Методи проблемного навчання, 

дослідницький метод –  самос-

тійна робота 

Навчальні посібники [3; 4], елек-

тронний навчально-методичний 

посібник [8], дистанційний курс, 

ПЗ, навчально-методичні інстру-

кції по застосуванню ПЗ,  засто-

сування професійно орієнтова-

них завдань  
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Третій тип – завдання на розроблення 

знарядь перетворення предмета діяльності. 

Їхня сутність полягає в тому, що елементи 

знаряддя, які необхідно отримати, зістав-

лені з уже відомими з вищої математики 

елементами інших знарядь під час ви-

вчення загальноінженерних, спеціальних 

дисциплін, а в майбутньому – у професій-

ній діяльності. Завдання третього типу 

сприяють етапові формування професійно 

важливих якостей майбутніх інженерів. 

Четвертий тип – завдання на розроб-

лення знарядь управління предметом дія-

льності та контролю цих знарядь. Особли-

вість завдань цього типу полягає в розроб-

ленні знарядь та знаряддєвих операцій до-

поміжної діяльності – контролю (аналізу) 

знарядь певної системи, створених під час 

розв’язування завдань другого та третього 

типів. Процес контролю (аналізу) знарядь 

відбувається за допомогою програмних 

засобів та програм класу евристико-

дидактичних конструкцій. Завдання на 

розроблення знарядь управління сприяють 

перетворенню сформованих знань і вмінь 

під час навчально-пізнавальної діяльності 

в професійно важливі якості майбутніх 

інженерів. 

Критерій обліку під час вибору мето-

дів, форм і засобів навчання можливостей 

учнів, специфіки їхнього контингенту. 

Процес інформаційного забезпечення 

майбутніх інженерів із різним рівнем сфо-

рмованості мотивації до професійного ми-

слення та пізнавальної діяльності підкріп-

люється інформаційною підтримкою, що 

розглядається як засіб залучення майбут-

ніх фахівців інженерної галузі до самос-

тійної навчальної діяльності. 

Під інформаційною підтримкою ми 

розуміємо процес інформаційного забез-

печення, орієнтований на користувачів 

інформації, зайнятих навчальною діяльні-

стю та спрямований на подолання усклад-

нень під час самостійного засвоєння тео-

ретичного матеріалу або самостійного 

розв’язування практичних завдань. 

З метою формування мотивації розу-

мової діяльності майбутніх інженерів та 

підвищення її ефективності ми застосову-

ємо інформаційну підтримку, що орієнтує 

студента на рефлексію особистих форм 

мислення та акцентує його увагу на пред-

метних характеристиках проблемної ситу-

ації, розширюючи можливості дії.  

У залежності від рівня сформованості 

мотивації навчальної діяльності студентів, 

які обирають інженерну спеціалізацію, ви-

кладач, що працює зі складовими нашого 

навчально-методичного комплексу, має 

можливість обирати підказки різного типу. 

Наведемо приклад розв’язування про-

фесійно орієнтованого завдання, що розг-

лядається під час вивчення теми «Вектор-

ний та мішаний добутки векторів» та мі-

ститься у навчальному посібнику «Робо-

чий зошит з вищої математики» [4] у пун-

кті «Вчимося моделювати професійну дія-

льність інженера». 

Завдання. Знайдіть величину моменту 

результуючої сил  1F 3; 2; 1 , 

 3;1;2F2  ,  3;1;4F3  , прикладе-

ної до точки )1;5;4( А  відносно 

точки )1;1;3(О . 

Спочатку для студентів із високим рі-

внем сформованості мотивації  може бути 

запропонована евристична підказка: виді-

ляйте підзадачі, що означає: 

1) знайдіть рівнодіючу сил 

321 ,, FFF ; 

2) знайдіть момент та напрямні коси-

нуси рівнодіючої. 

Для студентів із середнім і низьким 

рівнем завдання розбивається на мікроп-

роблемні завдання. 

Крок 1. Знайдіть координати вектора 

результуючої сил.  

Крок 2. Знайдіть координати вектора 

OA . 

Крок 3. Знайдіть вектор моменту ре-

зультуючої сили. 

Крок 4. Знайдіть величину моменту 

результуючої сил M . 

Надалі, за необхідністю, до кожного з 
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кроків надається інформаційна підтримка, 

що позначається . 

Крок 1. Знайдіть координати вектора 

результуючої сил.  

Робота результуючої сили дорів-

нює сумі робіт складових сил. При дода-

ванні векторів їхні відповідні координати 

додають. 

Крок 2. Знайдіть координати вектора 

OA . 

Якщо відомі координати початку 

 , ,o o oO x y z  та кінця  , ,a a aA x y z  век-

тора OA , то його координати знаходять 

за формулою  , , .a o a o a oOA x x y y z z      

Крок 3. Знайдіть вектор моменту ре-

зультуючої сили. 

Момент сили дорівнює векторно-

му добутку вектора переміщення на век-

тор сили FOAM  , де  

FFF

OAOAOA

zyx

zyx

kji

FOA  . 

Скористайтесь для обчислення ви-

значника правилом трикутника. 

Крок 4. Знайдіть величину моменту 

результуючої сил M . 

Довжину (модуль) вектора a  об-

числюють за формулою 

2 2 2

x y za a a a   .  

Для студентів із низьким рівнем сфо-

рмованості мотивації після надання інфо-

рмаційної підтримки пропонується почат-

ковий запис формули, обчислення якої 

необхідно продовжити. Наведемо продо-

вження розгляду корку 3.  

Крок 3. Знайдіть вектор моменту ре-

зультуючої сили. 

Момент сили дорівнює векторно-

му добутку вектора сили на вектор пере-

міщення  FOAM  , де  

FFF

OAOAOA

zyx

zyx

kji

FOA  . 

Скористайтесь для обчислення ви-

значника правилом трикутника, поданого 

у вигляді схеми: 

 

1 2 1 ... ...

7 4 2

i j k

Ì    



         

 
Аналізуючи вищевказані критерії ви-

бору методів, форм і засобів навчання ми 

вважаємо, що вони мають носити спрямо-

ваний характер, тобто неприйнятна одно-

бічна перевага якихось одних методів (на-

приклад, активних, проблемно-пошуко-

вих, стимуляції й мотивації, консульту-

вання, ефективного використання інфор-

маційних технологій тощо), оскільки це 

може не тільки не підвищити, але й істот-

но знизити очікуваний результат.  

Тому ми вважаємо, що основним кри-

терієм науково обґрунтованого вибору 

методів, форм і засобів навчання, що 
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сприяють інтенсифікації процесу навчання 

вищої математики майбутніх інженерів, є 

оптимальність їхнього сполучення з ура-

хуванням специфіки кожної розглянутої 

освітньої ситуації.  

Висновки. Проаналізовані критерії 

відбору методів, форм і засобів навчання 

вищої математики сприяли створенню ме-

тодичної системи, застосування якої 

уможливило підвищення рівня сформова-

ності інтенсивної навчальної діяльності 

майбутніх інженерів, покращення якості 

засвоєння математичних знань, умінь і на-

вичок та, як наслідок, розвиток компонен-

тів професійно важливих якостей.  

Розроблені методичні рекомендації 

оптимального взаємозв'язку традиційних і 

активних методів, форм і засобів навчання 

вищої математики майбутніх інженерів у 

своїй основі мають загальний характер і 

можуть бути застосовані з інших навчаль-

них дисциплін вищої технічної, загальноо-

світньої й професійної освіти.  
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Резюме. Власенко Е.В. КРИТЕРИИ ОТБОРА МЕТОДОВ, ФОРМ И СРЕДСТВ 

ОБУЧЕНИЯ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКЕ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ. В статье про-

анализированы существующие критерии выбора организационных методов, форм и 

средств обучения будущих инженеров высшей математике. Предложены подходы, способ-

ствующие соблюдению выбранных критериев. Рассмотрены методические рекомендации 

оптимальной взаимосвязи традиционных и активных методов, форм и средств обучения, 

которые могут применяться преподавателем с целью формирования интенсивной дея-

тельности будущих инженеров во время инженерного математического образования. 

 

Ключевые слова: критерий, методы обучения, формы обучения, средства обучения, 

высшая математика, будущие инженеры.  

 

Abstract. Vlasenko E. CRITERIA FOR THE SELECTION OF METHODS, FORMS 

AND MEANS OF TRAINING THE FUTURE ENGINEERS HIGHER MATHEMATICS. 
The article analyzes the existing criteria for the selection of organizational methods, forms and 

means of training the future engineers higher mathematics. Approaches to promote compliance se-

lected criteria. Methodical recommendations optimal relations of traditional and active methods, 

forms and means of training, which can be used by the teacher for the purpose of formation of in-

tensive activity of future engineers during the engineering of mathematical education. Shows how 

the components of the methodical system of influence on the formation of intensive training of the 

future engineers in the process of teaching higher mathematics. Proposed structure of the compo-

nents of the educational and methodical complex on higher mathematics for future engineers. Brief-

ly describes the educational textbook on higher mathematics for future engineers, solver, electronic 

methodical textbook on higher mathematics for future engineers, work-books on mathematics, 

teaching and methodical instructions for forming a system of «student-to-computer» (for students 

and teachers), the site of the Internet, where the distance course on higher mathematics, methodical 

recommendations using of educational and methodical complex. Examples of how to use the system 

of professional-oriented tasks that contribute to the common fundamental education, and at the 

same time, optimize the formation of the base level of professional competence of the future engi-

neer. Proved the importance of the creation of various forms of information support in the teaching 

of higher mathematics for future engineers. The necessity of its use is justified in the tideway of the 

constructive approach that offers to attract the student to actively use of software for the serial com-

puter training and features of its use in engineering studies. It is proved that the basic criterion of 

scientific and reasonable choice of methods, forms and means of training, which contribute to the 

intensification of the process of training of higher mathematics of future engineers is the optimality 

of combining them with tailored to each considered educational situation. 

 

Key words: criteria, teaching methods, forms of education, training, higher mathematics, the 

future engineers. 
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