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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТЕХНІЧНОГО МИСЛЕННЯ  
У ПРОЦЕСІ ГРАФІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ЗВО

Анотація. У даній статті розглянуто особливості розвитку технічного мислення майбутніх учителів у 
процесі графічної підготовки. Детально охарактеризовано процес мислення на основі аналізу різних 
літературних джерел. Значну увагу приділено проблемі формування технічного мислення методом 
розв'язування проблемних завдань. Зазначено, що розвиток мислення здійснюється в процесі навчання 
і виховання впродовж всього життя людини і передусім під впливом практичної діяльності. Висвітлено 
основні завдання розвитку технічного мислення в процесі графічної діяльності студентів у закладах ви-
щої освіти. Проведений аналіз графічної і мислительної діяльності студентів. Проаналізовано показники 
диференціації студентів за рівнями технічного мислення студентів на заняттях при вивченні графічних 
дисциплін. Встановлено, що студенти мають різні рівні загальноосвітньої підготовки і розвитку технічно-
го мислення, інтереси та творчі індивідуальні здібності. Тому, діяльність з розвитку технічного мислення 
доцільно планувати за ієрархією з урахуванням поступового зростання складності технічних завдань, що 
забезпечить диференційований підхід до навчання студентів, реалізацію інтересів та творчих індивіду-
альних здібностей.
Ключові слова: Мислення, технічне мислення, професійна підготовка, графічна діяльність, студенти 
ЗВО, майбутні учителі.
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IN THE PROCESS OF GRAPHIC ACTIVITY OF HIGH SCHOOL STUDENTS
Summary. Qualitative changes in the requirements for graphic training of a person put forward the need to 
significantly reconsider the position on the role and place of the drawing course in the system of general edu-
cation of each young person. Now it is necessary to talk about the purpose of teaching drawing not only as the 
formation of a certain amount of instrumental skills to perform graphic constructions. This article considers 
the features of the development of technical thinking of future teachers in the process of graphic training.  
The process of thinking is described in detail on the basis of the analysis of various literary sources. Consid-
erable attention is paid to the problem of forming technical thinking by solving problems. It is noted that the 
development of thinking is carried out in the process of learning and education throughout human life and 
especially under the influence of practical activities. The main tasks of development of technical thinking in the 
process of graphic activity of students in higher education institutions are covered. The analysis of graphic and 
mental activity of students is carried out. The indicators of differentiation of students according to the levels of 
technical thinking of students in the study of graphic disciplines are analyzed. It is established that students 
have different levels of general education and development of technical thinking, interests and creative indi-
vidual abilities. Therefore, it is advisable to plan the development of technical thinking in a hierarchy, taking 
into account the gradual increase in the complexity of technical tasks, which will provide a differentiated ap-
proach to student learning, the realization of interests and creative individual abilities. The study shows that 
the drawing provides ample opportunities for the development of technical thinking in the process of graphic 
activity. And already at the first stages of studying of drawing there is a formation of the device of technical 
thinking of students. Our research has shown that technical thinking develops best under the condition of 
introduction into the educational process of matrix image analysis, which is based on the construction of a 
hierarchy of the problem presented to students and its decomposition. Thus, the use of such psychological and 
pedagogical operations contributes to the formation of the basic basis of knowledge and skills of students and 
its central component of success in working with design and technical documentation.
Keywords: Thinking, technical thinking, professional training, graphic activity, university students, future teachers.

Постановка проблеми. Одним з основних 
напрямів діяльності вищої освіти України 

є запровадження в навчальний процес високое-
фективних навчальних технологій. Темпи техніч-
ного прогресу ХХІ століття висунули на порядок 
денний проблему підготовки фахівця широкого 
профілю, який би міг самостійно, без спеціального 
додаткового навчання опановувати зразки нової 
техніки й нові технологічні процеси. А це потребує 
від працівника відповідного технічного мислення.

У свою чергу, розвиток технічного мислення стає 
могутнім фактором прискорення розвитку науково-

технічного прогресу, а це впливає на формування 
відповідних професій і спеціальностей, якісно пере-
творюючи їх. Нова техніка і технології потребують 
підйому технічної грамотності фахівців усіх галузей 
промисловості. Вирішення даної проблеми потребує 
взаємодії різних навчальних дисциплін у процесі 
підготовки майбутніх спеціалістів. Поряд з цим ви-
користання досягнень науково-технічного прогресу, 
вирішення реальних завдань, пов'язаних зі спеці-
альністю, дасть великі можливості в підготовці гра-
мотних, висококваліфікованих спеціалістів із роз-
виненим технічним мисленням [12].
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Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Проблема розвитку технічного мислення 
висвітлюється у дослідженнях багатьох вчених. 
О.Д. Ботвінніков, А.В. Брушлінський, Л.С. Ви-
готський, В.А. Гервер, В.К. Сидоренко та ін. до-
сліджували розвиток технічного мислення в про-
цесі графічної діяльності учнів та студентів.

Значну увагу приділила проблемі формуван-
ня технічного мислення І.П. Калошіна [9]. Сут-
тєвою рисою технічного мислення вона висуває 
розв'язування проблемних завдань.

З метою удосконалення навчального процесу, 
питання з розвитку мислення в процесі вивчен-
ня креслення та трудового навчання досліджува-
ли науковці: О.Д. Ботвінніков [3], О.М. Кабано-
ва-Меллер [8], В.К. Сидоренко [13] та ін.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Проте, саме професійна 
підготовка студентів потребує суттєвого перегля-
ду позиції щодо ролі графічної діяльності в сис-
темі формування технічного мислення студента. 
Це передбачає практичну готовність майбутньо-
го вчителя до вміння виявляти суть проблеми 
або ситуації, оцінювати її та визначати шляхи 
реалізації.

В результаті проведеного теоретичного аналі-
зу наукових праць можна вважати, що питання 
з розвитку технічного мислення студентів у про-
цесі графічної діяльності ще недостатньо вивче-
ні, методика викладання креслення у вищих на-
вчальних закладах залишається, в основному, 
традиційною, спрямованою головним чином на 
набуття графічних знань та умінь.

Мета статті. Таким чином, необхідність якіс-
них змін у вимогах до професійної підготовки 
студентів викликає потребу суттєво переглянути 
позицію щодо ролі графічної діяльності в систе-
мі вищої освіти. Курс креслення повинен стати 
важливою складовою формування технічного 
мислення майбутнього фахівця, розвитку його 
інтелекту в галузі техніки.

Ці причини зумовили сформувати мету до-
слідження – теоретично обґрунтувати особли-
вості, необхідні для забезпечення розвитку тех-
нічного мислення у процесі графічної діяльності 
студентів ЗВО.

Виклад основного матеріалу. З розвитком 
науково-технічного прогресу технічне мислення 
набуває все більшого значення. Його нові власти-
вості визначені не тільки змінами в системі соці-
альних цінностей і мети, регулюючих діяльність, 
але і характером самих об'єктів які освоюються.

Широке впровадження автоматизованого керу-
вання, породжує потребу в формуванні ще однієї 
важливої якості – вміння створювати образи і ке-
рувати ними. Ці вміння стають особливо значимі 
тому, що в багатьох видах професійної діяльності, 
працівнику доводиться орієнтуватись не на без-
посереднє сприйняття виробничих об'єктів, а на 
сприйняття їх умовно-графічних замінників [12].

Проблемі технічного мислення приділяли зна-
чну увагу вчені-дослідники Г.С. Альтшуллер [1], 
О.Я. Пономарьов [11], І.С. Якиманська [16] та інші.

В літературі, до цього часу не існує єдиного 
підходу до визначення поняття "технічне мис-
лення", на цей вид мислення є різні точки зору 
і часто його порівнюють з практичним або на-
очно-образним мисленням.

За визначенням, наведеним в психологічно-
му словнику [15] вітчизняними психологами під 
мисленням розуміється: "Психологічний процес 
відображення дійсності, вища форма творчої ак-
тивності людини". Також вказується, що мислен-
ня – це цілеспрямоване використання, розвиток 
і приріст знань, яке можливе тільки в тому випад-
ку, якщо воно спрямоване на вирішення проти-
річчя, об'єктивно властивих реальному предмету 
мислення. З їх точки зору технічне мислення під-
порядковане тільки практичному мисленню.

За визначенням І.С. Якиманської [16] – "мислен-
ня характеризується перетворенням вихідної ситу-
ації. Наслідком перетворення якої є, як правило, 
отримання нового продукту: знань, способів дії".

На основі аналізу наукових праць учених 
можна зробити висновок, що технічне мислен-
ня – це діяльність яка спрямована на самостійне 
складання і розв'язання технічних завдань.

Термін "технічне мислення" ще не отримав 
у психології свого загальноприйнятого значен-
ня. Але останнім часом до нього все частіш звер-
таються не тільки психологи, але й вчителі, ви-
кладачі середніх та вищих навчальних закладів. 
Цим терміном фіксується певна психологічна ді-
яльність людини.

Технічне мислення – процес відображення у сві-
домості людини об'єктів і процесів технічної діяль-
ності. Воно пов'язане з мислительною діяльністю, 
спрямованою на оперування технічними образами 
в їх статистичному і динамічному стані [13].

Розвиток мислення здійснюється в процесі на-
вчання і виховання впродовж всього життя лю-
дини і передусім під впливом практичної діяль-
ності. Саме в ній зароджується мислення, в ній 
воно проявляється та удосконалюється; склада-
ються основні механізми мислення, формуються 
форми мислительної діяльності [10].

Введення студентів у коло технічних понять 
та відомостей з різноманітних областей техніки 
дозволить, на конкретних технічних прикладах, 
розкрити роль і значення графічної діяльності.

Таким чином, ми бачимо, що графічна гра-
мотність стає суттєвою складовою частиною ба-
гатьох видів професійної діяльності. У кресленні 
посилюється тенденція до схематизації, "форма-
лізації" зображень з метою надання їм більш уні-
версального значення, яке дозволяє відображати 
більшу кількість реальних об'єктів, які мають 
більшу кількість різноманітних властивостей.

Завдання розвитку технічного мислення 
в процесі графічної діяльності потрібно розгля-
дати як активізацію навчальної діяльності сту-
дентів, як ефективний інструмент, що дозволить 
викладачеві зробити процес навчання цікавим, 
привабливим. Внаслідок цього буде удосконалю-
ватись загальна графічна грамотність студентів.

Отже, викладання графічних дисциплін при 
вірному підході, оптимальному підборі методики 
є важливим засобом формування технічного мис-
лення, і вже на перших етапах вивчення йде ста-
новлення апарату технічного мислення студентів, 
вивчаються способи побудови проекцій об'єктів. 

Уміння спостерігати з метою побудови креслен-
ня деталі, виділення конструктивних елементів, 
які визначають її форму, – це суттєвий момент. 
До конструктивних елементів відносяться осі си-
метрії, точки перетину ребер, точки спряження, 
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центри кола, тощо, крім цих конструктивних еле-
ментів потрібно звернути особливу увагу на кон-
структивно-технологічні елементи: канавки під 
шпонку, фаски, проточки, галтелі тощо. Потрібно 
зазначити, що на перших етапах навчання при-
йомів графіки, операція з виділення конструктив-
них елементів для студентів досить складна, тому 
що у них ще низький рівень технічних та техноло-
гічних знань. Особливо ці складності виникають 
тоді, коли для визначення конструктивних еле-
ментів доводиться умовно виходити за межі пред-
мету, використовувати знання з інших загально-
технічних дисциплін [12].

Графічні знання завжди є знаннями спра-
ви, і при виконанні всіх вище вказаних дій 
формується технічне мислення студентів, що 
є невід'ємною частиною при навчанні креслення.

Графічна діяльність є одним з методів розвит-
ку технічного мислення у професійній підготовці 
майбутніх спеціалістів у будь-якій галузі про-
мисловості, сільського господарства. Адже мис-
лення в психології прийнято розглядати як про-
цес вирішення завдань [2; 3; 14].

На сьогоднішній день більше уваги приділя-
ється розвитку просторового уявлення та методам 
графічних побудов у процесі вивчення креслен-
ня. Потрібно підкреслити, що знання графічних 
побудов підкріплені технічними знаннями, зна-
ння техніки дадуть базу для розвитку технічного 
мислення.

Важливим компонентом у розвитку техніч-
ного мислення студентів є вміння інженера-пе-
дагога проектувати і створювати педагогічні 
ситуації, адекватно і швидко реагувати на їх 
зміни, вміння передати свої знання, поділитись 
досвідом роботи з іншими, навчити мислити. 
Педагог повинен вміти аналізувати, відбирати 
науково-технічну інформацію і структурувати її 
до навчального процесу, діагностувати можли-
ві пізнавальні труднощі студентів, проектувати 
і створювати проблемні ситуації, конструювати 
стратегічні й тактичні цілі навчання [12].

В основі графічної діяльності студентів ле-
жать процеси засвоєння теоретичних знань 

і нормативних положень та розв'язування на-
вчальних графічних завдань [3].

Але для технічного мислення однієї просто-
рової уяви мало, потрібно володіти логічним 
мисленням, вміти здійснювати аналіз і синтез, 
порівняння і співставлення та інші мислитель-
ні операції, вміння використовувати знання 
з інших загальнотехнічних і спеціальних дис-
циплін, без цих видів діяльності неможливе ні 
засвоєння навчального матеріалу, ні розв'язок 
конструктивно-технічних задач, а саме головне 
розвиток технічного мислення [12].

Висновки і пропозиції. Особливості сучас-
ної технічної діяльності дають підстави визна-
ти, що основу професійних здібностей утворюють 
технічні знання в їх міцній взаємодії з технічним 
мисленням у різних його проявах (вирішення 
неординарних виробничих питань, конструю-
вання, раціоналізація, винахідництво тощо). За-
вдяки цьому забезпечується опанування мовою 
техніки (вільне користування конструкторською 
і технічною документацією).

Взаємодія технічних знань з наочно-образним, 
практичним мисленням та компонентами про-
сторового мислення забезпечує функціювання 
технічного мислення. Виходячи з цього, розвиток 
технічного мислення повинен забезпечуватись 
активною взаємодією наочно-образного, практич-
ного і просторового мислення з технічними зна-
ннями. Таке уявлення про структуру технічних 
здібностей вказує на те, що в процесі вивчення 
креслення потрібно забезпечити суцільну лінію 
розвитку технічного мислення і технічних знань 
в межах цілісної дидактичної системи.

Таким чином, можна стверджувати, що розви-
ток технічного мислення забезпечується сукуп-
ністю мислительних операцій, які ґрунтуються 
на графічних і технічних знаннях.

Отже, ефективність розвитку технічного 
мислення студентів залежить від творчої спря-
мованості особистості викладача: схильності до 
технічної творчості, раціоналізації, педагогічної 
уяви, вміння діагностувати і прогнозувати стадії 
становлення особистості.
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