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На сучасному етапі розвитку, суспільство є зацікавленим у тому, щоб 

його громадянин, який буде жити та працювати у третьому тисячолітті міг: 

гнучко адаптуватися в життєвих ситуаціях, які змінюються, самостійно на-

буваючи необхідні знання та застосовуючи їх на практиці для розв’язання 

різноманітних проблем; міг самостійно критично мислити, вміти бачити 

виникаючі у реальному житті труднощі та шукати шляхи їх раціонального 

подолання, використовуючи сучасні технології; бути здібним генерувати 

нові ідеї, творчо мислити; вміти грамотно працювати з інформацією, зби-

рати факти, аналізувати, узагальнювати, встановлювати статистичні зако-

номірності, робити висновки. 

Чи буде відповідати цим вимогам випускник сучасної школи або вуза 

значною мірою залежить від результативності впровадження сучасних те-

хнологій навчання у навчальний процес. При цьому, на нашу думку не 

треба відмовлятися від традиційних технологій навчання. 

Підчас викладання курсу ―Вища математика‖ для студентів інженер-

но-технічних спеціальностей, а саме при проведенні практичних занять, 

раціональне поєднання традиційної форми навчання з використанням 

комп’ютерних технологій дозволить підвищити ефективність засвоєння 

учбового матеріалу, навчати студентів у відповідності з їх індивідуальни-

ми можливостями та складом характеру. Наприклад, якщо один студент 

засвоює матеріал з першого разу, то інший, сидячи за комп'ютером може 

проробити його кілька разів. 

Використання комп'ютерних технологій перекладає основну функцію 

викладача на засоби навчання, тобто на ПК, зміщує акцент з викладача на 
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студентів, які пізнають нові методи, на їх сумісну учбову діяльність. З ін-

шого боку викладач зможе більше приділити уваги питанням творчого ро-

звитку студентів. Можливість організації проміжного, загального, індиві-

дуального контролю з теми, або з усього розділу за допомогою ПК сприя-

тиме формуванню у студентів адекватної самооцінки рівня знань. 

В якості навчальних програм доцільно використовувати комп'ютерні 

програми, які інтегрують в собі функції демонстратора, тренажера та конт-

ролера та містять систему задач за визначеним розділом курсу, яка направ-

лена на актуалізацію знань, розвиток вмінь та навичок розв’язання задач, 

контроль знань студентів. 

Нами створена програма такого типу – ―Limit‖, яка спрямована на фо-

рмування у студентів знань про різні види невизначеностей та методи їх 

розкриття, формування навичок знаходження границі функції, розвитку 

варіативності мислення, творчого мислення, шляхом використання еврис-

тичних прийомів. 

На відміну від існуючих програмних засобів, які у більшості випадків 

демонструють теоретичні факти або методи розв’язання задач на конкрет-

них прикладах та контролюють засвоєння матеріалу у тестовій формі (або 

у вигляді системи задач, запитань з вірними відповідями та вказівками), 

створена нами програма поступово наближує до відповіді у процесі еврис-

тичного діалогу, коли акцентується увага студента на теоретичних фактах, 

деяких методах розв’язання задач і дається можливість самостійно знайти  

―свій‖ метод. 

Програма складається з трьох розділів. Перший розділ – це актуаліза-

ція знань студентів. Вона містить декілька груп тестових завдань з варіан-

тами відповідей однаковими для кожного питання групи. При виконанні 

цих завдань, студенту необхідно пригадати відповідні теоретичні факти, 

які будуть використовуватись при виконанні завдань другої частини про-

грами. 
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Завдання другої – основної частини охоплюють усі види невизначено-

стей та методи їх розкриття. Програма на цьому етапі може працювати у 

декількох режимах, режимі розв’язання (ввід відповіді), режимі допомоги 

та режимі контролю. Ввівши вірну відповідь студент отримує можливість 

продивитись інші методи розв’язання задачі. Уразі виникнення труднощів, 

студент переключає програму у режим допомоги, коли на екрані 

з’являються назви підказок, свої для кожного завдання, він може перейти 

до однієї з них. Підказки містять відповідний теоретичний матеріал та сис-

тему питань, мета яких допомогти навчитися використовувати теоретич-

ний матеріал на практиці, звернути увагу на умови його застосування; до-

помогти підійти до розв’язку завдання з різних боків та дістати відповідь 

самостійно. А головне навчитися ставити аналогічні запитання підчас са-

мостійної роботи вдома та на занятті. 

Це надасть можливість визначити загальні питання – пункти, відпо-

відь на які дасть змогу знайти границю функції, тобто можна сказати 

―скласти‖ щось подібне до правила – орієнтира. 

У режимі контролю роботи програми студент виконує тестові завдан-

ня та отримує оцінку своїх знань. Уразі незадовільного результату він мо-

же працювати з програмою далі та пройти контрольний тест ще раз. 

Методика організації практичних занять за допомогою цієї комп'юте-

рної програми, яка пропонується нами, передбачає проведення двох занять 

за темами: ―Методи розкриття невизначеностей ,  ,
0

0
 на прик-

ладі границь дробово-раціональних функцій, функцій, які містять ірраціо-

нальність‖, ―Застосування першої та другої важливої границь при обчис-

ленні границь функцій. Інші види невизначеностей. Порівняння нескін-

ченно малих величин‖. Вона враховує те, що поняття границі функції є 

фундаментальним поняттям математичного аналізу. Такі поняття як непе-

рервність, похідна, інтеграл ґрунтуються на цьому понятті. Дослідження 
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поведінки функцій та побудова їх графіків відбувається теж за допомогою 

границь. При цьому особливу увагу слід приділити формуванню у студен-

тів понять нескінченно малої та нескінченно великої величини, формуван-

ню вміння застосовувати їх властивості при обчисленні границь, форму-

ванню вміння застосовувати графіки елементарних функцій при обчислен-

ні границь. А вміння робити  тотожні перетворення  при розкритті неви-

значеностей  слід формувати підчас самостійної роботи студентів. 

На першому практичному занятті актуалізація знань студентів може 

включати завдання на дослідження поведінки деяких елементарних функ-

цій (
x

1
y , 2xy , 3xy ), знаходження їх границь при ,x  ,0x  

1x   і т. ін. та виконання комп'ютерних тестових завдань:  

1). Визначте, які з функцій є нескінченно малою величиною, нескін-

ченно великою величиною при )x(xx 0  

1. ,
x)-(1

1
y

2
 1x     2. ,xy 3  -x     3. 1000000000y , x      

4. ,ay 2x  -x         5. ,xy 100  2x    6. ,
3

1
y

x-
 x  

7. 0 xx,y                8.  xsin x,y  

Оберіть відповідний варіант відповіді:  

 А. Нескінченно велика величина    В. Нескінченно мала величина    С. 

Не відноситься ні до нескінченно малих, ні до нескінченно великих вели-

чин. 

2). Визначте, які з границь є скінченні, які нескінченні, які не існують: 

  1.  arctgxlim
x

    2.  
x8

1
lim

0x
        3.  x10lim

x
           4.  

x

1
sinlim

0x
      

  5.   
x

sin x
lim

0x
     6.   xcoslim

x
     7.  x

x
)

x

1
1(lim . 

Оберіть відповідь  із наведених: 

 А.     Скінчена          В.     Нескінченна            С.   Не існує . 
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Використання евристик при розв’язанні цих задач (аналогія, 

вар’ювання задачі, розв’язання на картинці), оціночна діяльність буде 

сприяти формуванню навичок проведення евристичної діяльності студен-

тами. Перед їх виконанням викладачем можуть бути зроблені рекомендації 

щодо використання евристик: ―Побудуйте графіки відомих функцій...‖, 

―Пригадайте схожі ситуації...‖, ―Спробуйте змінити умову до відомої ситу-

ації. Як це вплине на відповідь?‖ і т. ін. 

Розвиток навичок розкриття невизначеності 
0

0
 відбувається при  

розв’язанні  завдань [1]: 

1). 
1x5x6

1x8
lim

2

3

2

1
x

, коли потрібно визначити за рахунок чого виникає 

невизначеність та   ―позбавитися‖  від причини. 

2). 
1xxx

1xxx
lim

23

23

1x
 ,   

1x

1

x1

3
lim

31x
 за  комп'ютером. 

Після цього можна запропонувати студентам скласти правило – орієн-

тир. В даному випадку воно не буде точним покроковим приписанням, яке 

приведе до відповіді, а буде представляти собою рекомендації щодо від-

шукання метода розв`язання, використання відомого метода дещо у іншій 

ситуації. Його можна скласти таким чином: 

1. 
0

0
 ―Виділити‖ в чисельнику та знаменнику множник, який прямує 

до 0: 

– розкладанням на множники, групуванням, діленням многочлена на 

многочлен, застосуванням формул скороченого множення і т.ін;  

– ....... (пропуски заповнюються поступово при вивченні теми).  

2.  .....  . 
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3. ,  .... намагатися звести до невизначеностей вигляду 

,
0

0
. 

У випадку невизначеності  студентам  можна запропонувати ви-

конати завдання – 
5x2x

5)4)(x3)(x(x
lim

4x
 за допомогою комп’ютера (До-

машнє завдання повинно містити задачі, у яких степінь чисельника функції 

більша (дорівнює) за степінь знаменника.). Після його виконання треба пе-

рейти до розглядання вже ―знайомих‖ невизначеностей на прикладі функ-

цій, які містять ірраціональність та запропонувати студентам  комп’ютерне 

завдання: 
134p

23p12p
lim

33

4p
. 

Завдання для самостійної роботи вдома повинні бути направлені на 

закріплення отриманих знань та формування вміння застосовувати їх у но-

вих ситуаціях (комбінувати прийоми і т.ін.) та заповнення пропусків у пра-

вилі – орієнтирі. 

Друге практичне заняття  можна повністю присвятити роботі з 

комп’ютерною програмою. На етапі актуалізації знань розглядається за-

вдання: 

Знайти границі: 

1. 
sinax

ax
lim

0x
       2.  

ax

tgax
lim

0x
            3.  

x

sinax
lim

0x
           4.  

tgax

x
lim

0x
    

5. x

x
)

x

a
(1lim    6.  x

1

0x
ax)(1lim       7.  

x

ax)ln(1
lim

0x
     8.   

x

1a
lim

x

0x
. 

Оберіть відповідь із наведених: 

А. а   В. 
a

1
    С. 

ae    D.  lna    E.  0  F.  1   G.  
lna

1
    I.   Інша відповідь. 

(Як правило базові границі розглядаються на лекції.) 
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Прийоми розкриття невизначеностей 0,
0

0
, 1   з  використан-

ням базових границь можуть бути розглянуті при знаходженні границь: 

coskx1

x
lim

2

0x
,  x)arctg

2
(lim

-x
x , 

42

x 5

8
lim

x

x

x
, x

3

0
 x)tg1(lim

x
. Викона-

вши завдання студенти доповнюють правило-орієнтир, відмічаючи, що за 

рахунок тотожних перетворень, заміни, у випадку невизначеності, 
0

0
 

можна звести границю функції  до однієї з відомих границь; невизначе-

ність 0  потрібно зводити до невизначеностей  
0

0
 або ; при зна-

ходженні границі функції  g(x)f(x) , у випадку невизначеності  1 , загаль-

ним прийомом є представлення основи як 1)(1)( xfxf , а показника 

як )()1)(1(
1)(1

1
)( xgxf

xf
xg  та використання  другої важливої 

границі.  

Порівняння нескінченно малих розглядається як один з методів 

розв’язання задач, які студенти виконують на цьому занятті. 

Треба відмітити, що програма містить не тільки завдання наведені 

вище, що надасть можливість сильному студенту розглянути більш цікаві 

для нього завдання, звернути увагу на інші методи  розв’язання, слабкий 

студент зможе у оптимальному для нього темпі розв’язувати задачі та про-

довжувати працювати з програмою самостійно після заняття. При такому 

підході студенти самостійно здобувають знання, оволодівають новими 

прийомами, тобто самостійно здійснюють пізнання. 

Таким чином, дана комп’ютерна програма може бути розглянута як ев-

ристико-дидактична конструкція, яка сприятиме оволодінню студентами 

прийомів евристичної діяльності. Організація процесу навчання за допомо-

гою цієї програми сприятиме формуванню дослідницьких вмінь, вміння ви-
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користовувати матеріал у незнайомих ситуаціях, генерувати ідеї, тобто твор-

чо мислити, що є важливим для фахівця інженерно-технічної спеціальності. 

 

1. Вища математика: Збірник задач: Навч. Посібник / За ред. 

В.П.Дубовика, І.І.Юрика. – К.: А.С.К., 2001. – 480 с. 

 

Резюме. В работе рассматривается обучающая программа, способствую-

щая формированию приѐмов эвристической деятельности у студентов; 

предложена методика организации практических занятий с еѐ помощью. 

 

Summary. The article considers the educational computer program helps to form 

the methods of evristical activity of students. The methodic of its using is shown. 
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Хоч їх і називають уявними, але від 

цього вони не перестають бути корис-

ними і навіть необхідними для аналіти-

чного вираження реальних величин. 

Г.Лейбніц 

 

У вищих закладах освіти І і ІІ-го рівнів акредитації викладання теми 

―Комплексні числа‖ пов’язане із розв’язанням низки проблем. Насамперед 

потрібно визначити, у межах якого курсу розглядати цю тему – ―Матема-

тика‖ чи ―Вища математика‖. Інша проблема – яке місце в програмі відпо-
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