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ТЕРМІНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПОНЯТТЯ – ТЕХНІЧНЕ 

МИСЛЕННЯ СТУДЕНТІВ 
 
Сучасному виробництву необхідні конкурентноздатні фахівці, які 

вільно володіють комп’ютерними технологіями, мають широкий технічний 
кругозір, здатні самостійно оволодівати новою технікою й новітніми 
технологічними процесами, оперативно реагувати на миттєві зміни у стані 
керованих ними технічних засобів праці чи зміни перебігу технологічного 
процесу, вміти передбачати можливі наслідки цих змін, нестандартно діяти 
в екстремальних умовах. Тому технічне мислення є дуже важливим 
компонентом професійної діяльності людини, особливо в сучасних умовах. 
Сьогодні не можна готувати фахівця без врахування необхідності 
постійного накопичування ним нових знань і умінь та підвищення 
власного кваліфікаційного рівня. 

В психології, як зарубіжній, так і вітчизняній, до цього часу не існує 
єдиного підходу до визначення поняття «технічне мислення». Є різні точки 
зору, і часто технічне мислення порівнюють з практичним або наочно-
образним мисленням. З точки зору В. П. Зінченко і Б. Г. Мещерякова, 
технічне мислення підпорядковане тільки практичному мисленню. 
«Практичне мислення – це процес мислення, який здійснюється під час 
практичної діяльності» [3]. Практичне мислення існує для вирішення 
виробничих завдань і може мати складну або елементарну форму, воно 
завжди базується на узагальненні попереднього практичного досвіду. В 
свою чергу, розв’язування практичних завдань є засобом, основою 
формування технічного мислення, наприклад, при розв’язуванні 
конструктивних задач, в процесі навчання тощо. 

Особлива увага розкриттю структури технічного мислення 
приділяється у працях В. О. Моляко [2]. На його думку, найважливішими 
компонентами технічного мислення є образне і просторове мислення. З 
початку формування конструкторського задуму за асоціацією виникають 
образи, поняття, з яких конструктор вибирає ті, що максимально 
відповідають вимогам. Потім він уточнює, конкретизує, поступово 
видозмінює образи-поняття, все більш наближаючи їх до умови і 
перетворюючи на гіпотезу – образ-ідею (рис. 1).  

На першому етапі формування задуму у досліджуваних переважають 
образи-поняття і зорові образи. Це свідчить про те, що в активізації 
розумової діяльності суттєву роль відіграє уява. 

Образ-поняття (головний компонент технічного мислення, який 
превалює серед інших компонентів) є переважаючою формою первісного 
конструкторського задуму. На відміну від образу – ідеї, який складає 
основу гіпотези про розв’язування задачі, образ – поняття містить у собі 
тільки відокремлене уявлення про конкретний механізм і його призначення, 
без уявлення про шлях розв’язування даної задачі. 
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Образ-поняття Образ-ідея 

Прийоми мислення 

Процес трансформації вихідного образу-поняття в образ – ідею 
розв’язування задачі пов’язаний з використанням цілого ряду розумових 
прийомів, які проявляються в процесах мислення. Так, з’єднання частин 
(наприклад, з’єднання двох валів в один) на першому етапі виконується 
шляхом абстрагування, аналітичного виділення певного рівня на всій 
конструкції, а в подальшому це ж з’єднання вже пов’язано з синтетичним 
об’єднанням всього механізму в єдине ціле. На цьому етапі постійно 
проявляється також порівняння розробленої конструкції з конструкцією, 
яка задана умовою задачі, постійна конкретизація уявлень про окремі 
вузли і деталі механізму у середині корпусу [2]. Із сказаного вище видно, 
що у технічному мисленні переважають наступні операції: абстрагування, 
аналіз, синтез, порівняння, конкретизація. 

 

 
Рис.1. Процес переходу образу – поняття в образ – ідею 

 
Специфічність і своєрідність технічного мислення пов’язані з 

особливостями технічної діяльності. У своїх витоках воно є тим самим 
узагальненим і опосередкованим пізнанням дійсності, як і будь-який інший 
вид мисленнєвої діяльності людини. Воно може бути репродуктивним і 
продуктивним чи поєднувати в собі елементи першого й другого [3]. 

Технічне мислення – це процес відображення у свідомості людини 
об’єктів і процесів технічної діяльності. Цей вид мислення пов’язаний із 
мисленнєвою діяльністю, спрямованою на оперування технічними 
образами в їх статичному і динамічному стані [1]. 

Якісний аналіз структури і процесу технічного мислення дозволяє 
обґрунтувати поняття «технічного мислення». Технічне мислення – це 
практично-дійове мислення, спрямоване на оперування технічними образами 
під час виробничої та творчої діяльності людини. Воно спроможне 
вирішувати складні виробничі завдання у будь-якій штатній або критичній 
ситуації [1]. 

 
Список використаних джерел: 

1. З думою про образ майбутнього інженера // Газета запорізького 
національного технічного університету. – № 1 (2069). – 2004. 
zntu.edu.ua/base/gazeta/gazeta01-04/index.htm. 

2. Моляко В. А. Психология решения школьниками творческих задач. – 
К. : Рад. школа, 1983. – 94 с. 

3. Черноталова К. Л. Формирование профессионально-технического 
мышления студентов технических вузов средствами � квар 
информационных технологий. http://www.nntu.ru/RUS/NEWS/ 
probl_nayk/cek3_1.rtf 


