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Резюме. Предложены и проиллюстрированы конкретными примерами не-

которые приемы создания проблемных ситуаций при изложении курса 

высшей математики. 

 

Summary. Definite methods of making problematic situations while delivering 

the course of higher mathematics are pub forward and illustrated by concrete ex-

amples.   
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На сучасному етапі без ретельної продуманої, науково обгрунтованої і 

чітко організованої системи активних методів навчання не можливо суттє-

во підвищити якість підготовки спеціалістів. Необхідна система непере-

рвного навчання в процесі діяльності, що формує творчу особистість і роз-

виває продуктивне мислення. Важливе місце в цій системі, безумовно, на-

лежить удосконаленню методичних засобів шляхом введення в навчальний 

процес передових сучасних технологій навчання.  

Одним із напрямків удосконалення методики викладання курсу вищої 

математики у вищому навчальному закладі для студентів нематематичного 

профілю слід вважати раціональне поєднання традиційної форми навчання 

з використанням сучасних інформаційних технологій на основі застосу-

вання новітніх засобів комп‘ютерної техніки.  

Широка комп‘ютеризація є однією з найбільш актуальних проблем 
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сучасного суспільного прогресу, технічною основою рішення якої є наяв-

ність персональних комп‘ютерів. Донецький національний університет і 

Донецький державний університет економіки і торгівлі мають у своєму ро-

зпорядженні достатню кількість комп‘ютерних класів, які оснащені 

комп‘ютерами останнього покоління. Другою найважливішою компонен-

тою даного процесу є наявність сучасного програмного забезпечення, тоб-

то розвинутих програмних засобів, призначених для рішення різноманіт-

них задач із різноманітних галузей людської діяльності. 

Рішення прикладних задач користувача в тієї або іншої області додат-

ків підтримують пакети прикладних програм (ППП) вузько-спеціального, 

спеціального або загального призначення. Природно, кваліфікований ко-

ристувач, що володіє в достатньому ступені однією з ефективних мов про-

грамування (наприклад С, Pascal, Fortran, PL/I, Lisp, Prolog і ін.), у цілому 

ряді випадків для рішення своїх задач може самостійно розробити окрему 

програму або комплекс програм, що дозволяють реалізувати на персональ-

ному комп‘ютері (ПК) алгоритм його задачі. Проте такий підхід потребує, 

як правило, серйозних витрат і при теперішній  кількості різноманітного 

типу і призначення для ПК програмних засобів (ПЗ) у значній мірі стає не-

доцільним. Водночас, розвинуті пакети постачаються мовою програмуван-

ня того або іншого рівня, що дозволяє в середовищі пакета програмувати 

цілі задачі або їхні окремі фрагменти, які недоцільно, неефективно, а в ряді 

випадків і неможливо, реалізовувати стандартними засобами пакета.  

В даний час ПЗ, які орієнтовані на рішення математичних задач (при 

цьому, під математичною розуміється будь-яка задача, алгоритм якої може 

бути описаний у термінах того або іншого розділу математики), дуже ве-

ликі й умовно можуть бути диференційовані на п‘ять рівнів: (1) засоби різ-

номанітного ступеня розвитку тієї або іншої системи програмування; (2) 

спеціальні мови програмування; (3) вузькоспеціальні; (4) спеціальні; (5) за-

гальні пакети.  
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До першого рівня можуть бути віднесені такі системи програмування, 

як Basic, С, PL/1, Pascal-XSC і інші, до другого — Fortran, ISETL, Prolog і 

інші. Третій рівень може бути поданий як бібліотеками математичних під-

програм (SSP, NAG, ПНП-БИМ), так і вузько-спеціальними пакетами 

MacMath, Phaser, VossPlot, Eureka. До четвертого рівня можна віднести та-

кі пакети як S-Plus, XploRe, SAS, StatGraf, SPSS, Dynamics, Macsyma, 

BMDP, PL/1-Formac, Systat. П‘ятий рівень подають три основні математи-

чних пакети MathCAD, REDUCE і MatLab. 

Нарешті, сучасний розвиток комп‘ютерних технологій орієнтований 

на створення інтегрованих математичних пакетів нового рівня, із котрих 

найбільше відомими є пакети Maple V і Mathematica. Дані пакети, переве-

ршуючи по цілому ряді важливих показників згадані засоби п‘ятого рівня, 

водночас успадковують ряд їхніх стандартів, що легко просліджується при 

більш детальному їхньому розгляді. 

Пакет Maple V підтримує як числові, так і символьні обчислення, до-

зволяючи дуже ефективно вирішувати задачі з багатьох розділів сучасної 

математики і математичні задачі в зазначеному нами розумінні з інших об-

ластей. Математичні конструкції виводяться на екран або принтер у стан-

дартній математичній нотації (подібно пакету MathCAD). Пакет дозволяє 

легко комбінувати текст, графіку, обчислення. А розвинуті засоби анімації 

надають гарну можливість моделювати широкий клас різноманітних про-

цесів і феноменів. Для візуалізації математичних моделей пакет має у сво-

єму розпорядженні потужні двохвимірні і трьохвимірні графічні засоби. 

Широта математичних додатків забезпечується більш ніж 2500 умонтова-

ними функціями, швидкістю і точністю обчислень. Розвинута умонтована 

мова дозволяє програмувати задачі або їхні фрагменти, для яких стандарт-

ні засоби пакета недостатньо ефективні або відсутні. Поряд з автономним 

характером використання дуже ефективним у ряді випадків здається вико-

ристання його в сполученні з пакетом п‘ятого рівня MatLab. Математич-
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ний пакет Maple V є лідером серед ПЗ даного типу і даного рівня.  

Іншим цікавим засобом, що підтримує всі основні типи обчислень, є 

пакет Mathematіca. В теперішній час даний пакет дозволяє достатньо ефек-

тивно робити чисельні (матричні операції, інтегрування, перетворення 

Фур‘є, перебування коренів, рішення мінімаксних задач, лінійне програму-

вання, обчислення різноманітних математичних функцій і ін.) і символьні 

(алгебраїчні перетворення, робота з поліномом, інтегрування, рішення рів-

нянь, матричні операції, робота зі списками й ін.) обчислення, підтримува-

ти роботу з 2D і 3D мірною графікою на основі розвитої графічної мови, 

працювати із текстовою інформацією, а також має розвинуту інтерактивну 

символьну мову програмування і ряд інших цікавих засобів. Зараз пакет 

Mathematica є дуже популярним ПЗ для рішення задач математичного ха-

рактеру в різноманітних прикладних і теоретичних областях сучасного 

природознавства.  

Розумне, доцільне застосування в учбовому процесі програмного за-

безпечення дозволяє придбати якості, які іншими шляхами отримати або 

значно складніше, або зовсім неможливо. Ефективне використання можли-

востей, які надає робота з комп‘ютером, зміщає акцент з викладача, що на-

вчає, на студентів, які пізнають нові методи, на їх сумісну учбову діяль-

ність. Цей напрямок навчального процесу орієнтований на активізацію ді-

яльності всього колективу студентської групи, на досягнення цілей на-

вчання і виховання самостійності особи студентів. Досвід застосування та-

ких програм показує, що вони оказують суттєвий вплив на засвоєння пев-

ного об‘єму знань, формування практичних навичок і їх творчих здібнос-

тей, мислення, навичок вибору необхідного інструментарію.  

Практичні заняття з використанням комп‘ютерних технологій, які є 

одним з елементів системи активних методів навчання у підготовці фахів-

ців економічної спеціальності, мають бути органічно вплетеними в цю сис-

тему, в загальну структуру навчального процесу. 
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Слід зауважити, що поряд з сучасною комп‘ютерною базою і новітнім 

програмним забезпеченням для вдосконалення учбового процесу шляхом 

впровадження комп‘ютерних технологій необхідно також мати сучасного 

працівника вищої школи. Він повинен володіти науковим і педагогічним 

рівнем, що дозволяє в умовах, які постійно змінюються, приймати науково 

обгрунтовані педагогічні рішення на різного виду заняттях, володіти но-

вими досягненнями наукової педагогічної мислі. 

Корисним виявляються комп‘ютерні тестові завдання, що дозволяють 

за короткий час (а це є дуже важливим в умовах постійного скорочення ау-

диторних годин) перевірити базові знання студентів по окремим темам і 

розділам курсу вищої математики.  

Наприклад, варіант тестового завдання з теми ―Границі‖ має вигляд:  

Вибрати варіант правільної відповіді: 
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По темі ―Похідна‖ варіант тестового завдання має вигляд: 

Вибрати варіант правильної відповіді: 
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Кожна правильна відповідь оцінюється одним балом. Оскільки для 

студента  є природною  п‘ятибальна система оцінок, доцільно, що варіанти 

тестового завдання мають п‘ять запитань. 

Подібні комп‘ютерні тестові програми розроблено таким чином, що 

вони мають значний набір завдань для кожного питання. Тому у разі ново-

го тестування програма випадковим чином вибирає різноманітні завдання з 

цього набору. Таким чином, студенти повинні кожен раз відповідати на 

нові питання, що робить тестування індивідуалізованим, підвищує інтерес 

студентів до курсу, що вивчається, і активізує їх
 
пізнавальну діяльність. 

Неупередженість комп‘ютера, обмеженість часу на відповідь, вибір одного 

правильного з декількох варіантів відповідей викликають у студентів по-

чуття об‘єктивності і справедливості отриманої оцінки. А у разі негативної 

оцінки програму з тестовими завданнями можна повторювати ще до отри-

мання бажаного результату. 

Можливо також організувати проміжний вибірковий, загальний, інди-

відуальний контроль з теми або з усього розділу, обговорення потім його 

результатів. Такий підхід спрямований на формування у студентів адеква-

тної самооцінки рівня знань. 



 141 

Використання ПК надає можливість візуалізовувати  отримані ре-

зультати, що має певне значення при виборі оперативних рішень майбут-

ніх фахівців. С другого боку, фахівець, який навчений таким чином, в 

практичній роботі може використовувати передові технології обробки  

інформації, що підвищіть ефективність його праці.  

Водночас, автори вважають не кожне застосування ПК у навчальному 

процесі виправданим із погляду удосконалення методики викладання 

дисципліни. Наприклад, електронні підручники з вищої математики ніяк не 

можна рекомендувати для заміни лекційних і лабораторних занять, як це 

практикують в деяких вищих навчальній закладах. За своєю значущістю 

електронний підручник неможливо порівняти з особистим спілкуванням із 

викладачем, його умінням почувати аудиторію, змінювати темп, 

інтенсивність і форму подачі інформації. Електронний підручник може бути 

використаний у випадку пропуску лекції, для самостійної роботи після  про-

слуховування теми або для повторення пройденого матеріалу перед іспитом. 

Прикладом сучасного електронного підручника є підручник ―Multimedia Ma-

thematics‖, який має великі ілюстративні можливості.  У процесі навчання 

вищій математиці немає необхідності навчати студентів умінню переходити 

від абстрактних математичних моделей до конкретних об‘єктів практики. 

Однак, розуміючи, що інтерес студентів нематематичного профілю лежить 

саме в конкретній галузі, важливо активно формувати в них погляд практика, 

що використовує математичний апарат для рішення професійних задач. 

Як показує досвід, великий інтерес викликають індивідуальні завдан-

ня, що пов‘язані з рішенням математичних задач на ПК і мають яскраво 

виражену постановку з тієї області, яка доступна студентам на момент ви-

конання роботи. Тому, для успішного розв‘язання проблеми активізації пі-

знавальної діяльності необхідно, насамперед, досягти розумного сполу-

чення між рівнями ―чистої‖ математики і чисельними методами, між дове-

денням існування рішення простих модельних задач і побудовою стійких 
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алгоритмів перебудування наближених рішень більш складних задач, між 

числом лекційних, практичних і консультаційних занять. 

Не всі теми і розділи курсу вищої математики здаються авторам одна-

ково виграшними з погляду виконання індивідуальних завдань на ПК і їх-

ньої професійної спрямованості.  

При вивченні теми ―Границі‖ можливо тільки первинне знайомство з 

властивостями різних ППП.  

Знаходити границі, за думкою авторів, доцільно за допомогою пакета  

Mathematica [1]. Для цієї мети пакет має спеціальні функції. Так 

знаходження границі  

6

2

3
1lim

x

x x
 має вигляд: 

Limit [(1+3/(x+2))^(x+6), x->Infinity] 

 При вивченні диференціального та інтегрального числення є зручним 

застосування певних ППП для перевірки отриманих результатів. Студен-

там пропонують індивідуальні завдання, які необхідно виконати за прави-

лами диференціювання й інтегрування, а потім результати обчислень пере-

вірити на ПК за допомогою найбільш підходящого для даної задачі пакета. 

Наприклад, пакети Maple V [2] і Mathematica розташовують спеціальним 

оператором диференцювання. Знаходження першої похідної від функції 

xxe

x
y

4

cos
 і інтегралу dx

x

x

1

1
 для цих пакетів буде слідуючий мати ви-

гляд. 

За допомогою пакету Mathematica:  

D[Cos[x]/x/E^(4*x), x] 

Integrate [Sqrt[(1+x)/(1-x), x]] 

За допомогою пакету Maple V:  

> diff(cos(X)/X/exp^(4*X), X); 

>int (Sqrt((1+X)/(1-X)),X); 
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При вивченні аналітичного дослідження функції однієї чи декількох 

змінних корисним буде побудова графіка функції, вивід його на монітор та 

створення твердої копії. Тому що саме зведення у сукупність всіх результатів 

аналітичного дослідження і потім побудова графіку функції викликають зна-

чні труднощі у студентів. Для досягнення цієї мети пакети Mathematica і 

Maple V мають  умонтовану функцію plot з відповідними параметрами. По-

будова графіку функції 
2)1(

12

x

x
y  у пакеті Maple V має вигляд: 

>Y:=(2*X-1)/(X-1)^2; 

>plot(Y(X),X=-10..10); 

Найповніше комплексний характер індивідуального завдання розкри-

вається при вивченні теми ―Диференціальні рівняння‖. Студентам пропо-

нують задачі з області їхніх професійних інтересів. Шляхом введення фор-

малізованих змінних опис процесу чи явища зводиться до диференціально-

го рівняння визначеного типу з даними початковими або граничними умо-

вами. Чисельне або аналітичне рішення диференціального рівняння за до-

помогою теоретичних знань та спеціальних комп‘ютерних програм і інтер-

претація отриманих результатів виробляє у студентів математичну культу-

ру, навички самостійного ведення наукових досліджень. 

Знаходження розв‘язку диференціального рівняння xy
y

y
sin

1 2
 має ви-

гляд за допомогою пакету  Mathematica:  

Dsolve[y[x]/(1+y[x]^2)*y´[x] = = sin[x], y[x], x] 

і за допомогою пакету Maple V: 

>DE:=Y(X)/(1+Y(X)^2)*diff(Y(X),X)=sin(X); 

>S:=dsolve(DE,Y(X)); 

Таким чином, досягається логіка переходу від простого до складного, 

від поверхневого використання окремих режимів математичних пакетів до 

глибокого синтезу теоретичних знань і умінь студента з застосуванням рі-
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зноманітних властивостей програмного забезпечення. Дуже важливо, щоб 

на завершальному етапі вивчення курсу вищої математики студенти мали 

можливість виконання комплексного індивідуального завдання, що дозво-

лить їм самостійно переконатися в значущості досліджуваного математич-

ного апарата для подальшого навчання у даному навчальному закладі і для 

проведення науково-дослідної роботи і практичної діяльності. 
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Резюме. Дан обзор пакетов прикладных программ, ориентированных на 

решение математических задач. Рассматриваются возможности примене-

ния компьютерных технологий при изучении высшей математики. 

 

Summary. The survey of the article of applied programmes oriented on solving 

mathematical problems is given. The possibilities of usage computer technolo-

gies in study higher mathematics. 
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Ефективність методичної системи навчання математичним дисциплі-

нам студентів вищого закладу освіти визначається, значною мірою, раціо-

нальним та вдалим поєднанням інформативних (традиційних) та активних 

(проблемних) методів навчання. 

За традиційною методикою процес навчання відбувається у лекцій-

но-практичній формі, яка, з одного боку, безсумнівно відіграє позитивну 

роль в якості інтегратора математичних знань. З іншого боку, існуюча сис-

тема викладання по своїй суті лишається репродуктивною, орієнтованою 


