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Резюме. Использование задач прикладного смысла в курсе �Математика 
для менеджеров� � один из эффективных путей формирования профессио-
нальной компетентности будущих специалистов. Они демонстрируют воз-
можности  математического инструментария для решения  проблем свя-
занных с будущей профессиональной деятельностью. 
 
Summary. The problems, drown from the fields of business, economics and 
other  fields of general interest demonstrate to students  that the course  of 
mathematics  in Management plays an important role in their forthcoming pro-
fessional endeavors. 
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Сучасні технології в усіх галузях господарства, інформатизована соціа-

льна сфера потребують практично зорієнтованих спеціалістів, які вміють не 

тільки теоретично розмірковувати, але й реально матеріалізовувати задумане. 

Час вимагає від них нових професійних та особистісних якостей, зок-

рема, системного мислення, інформаційної культури, здатності до глибо-

кого аналізу своєї діяльності, прийняття самостійних рішень і дій в умовах 

невизначеності, творчої активності та комплексного інтегрованого бачення 

проблеми. 
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Ця думка знаходить обґрунтування в дослідженнях Г.І.Ібрагімова [4], 

В.А.Кушніра [5], В.С.Лутая [6], В.К.Маригодова, А.А.Слободянюка, 

Д.Е.Мочалова [7], С.І.Подмазіна [9], З.І.Слєпкань [10]. 

Модель випереджувальної освіти, яка відповідає вимогам не тільки 

сучасного але й перспективного ринків праці, диктує нагальну необхід-

ність комплексного підходу до вирішення проблем математичної освіти у 

вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації (у подальшому ВНЗ І-ІІ 

рівнів акредитації). 

У цьому контексті ефективним і потужним засобом вдосконалення 

математичної підготовки студентів є комплексні індивідуальні завдання з 

алгебри та початків аналізу. 

Аналіз навчально-методичної літератури показує, що здебільшого ав-

тори посібників з математики для технікумів віддають перевагу комбіно-

ваним задачам. Комбіновані задачі (лат. combinare � об�єднувати, сполуча-

ти) апріорі передбачають сполучення кількох (від трьох до п�яти) вимог 

задачі у певній послідовності. 

Як перспективний цей напрям плідно розробляли М.І.Башмаков [1], 

О.М.Афанасьєва, Я.С.Бродський, О.А.Павлов, А.К.Сліпенко [2]. Матеріа-

ли, що опубліковані в згаданих посібниках можна успішно використовува-

ти у навчальних закладах, які готують молодших спеціалістів. 

Найчастіше автори включають комбіновані задачі до дидактичних мате-

ріалів контролюючого характеру (тематичний, підсумковий контроль). На 

нашу думку, доцільнішим є використання комбінованих задач як складової 

комплексного завдання не стільки з метою контролю знань, навичок та умінь 

студентів, скільки для організації їхньої самостійної роботи. Це ефективно 

сприятиме поетапному розгорнутому в часі свідомому формуванню навичок 

та умінь комплексно застосовувати набуті знання, здатності до переносу та 

застосування знань в нових умовах, до бачення проблеми в цілому. 



 103

Крім того, самостійна робота над комплексним завданням не регламен-

тується жорстким обмеженням часу виконання, що дає можливість охопити 

ним більше матеріалу, рельєфніше окреслити зв�язки між різними темами ал-

гебри та початків аналізу, повніше розкрити та уточнити зміст найважливі-

ших понять і тим самим досягти свідомого засвоєння матеріалу. 

Це лише кілька аргументів на користь використання комплексних за-

вдань з алгебри та початків аналізу для самостійної роботи студентів тех-

нікуму. 

Але, не дивлячись на велику дидактичну та методичну цінність, компле-

ксні завдання не знайшли належного відображення як в навчальній, так і в 

методичній літературі. Не виділені психолого-дидактичні основи цієї ефекти-

вної форми організації самостійної роботи студентів, не розроблена методика 

їх використання в умовах інформатизації змісту освіти, комп�ютеризації про-

цесу навчання та диверсифікації навчальних програм. 

Мета даної статті уточнити зміст поняття �комплексне завдання� та 

його місце і роль в курсі математики технікуму, познайомити з перевіре-

ною досвідом методикою розробки та використання комплексних завдань з 

алгебри та початків аналізу для техніко-технологічних спеціальностей ВНЗ 

І-ІІ рівнів акредитації. 

Під комплексним завданням (лат. complexus � зв�язок) ми розуміємо сукуп-

ність завдань, які складають одне ціле і логічно об�єднані одним загальним вихі-

дним поняттям. Порівняно з комбінованими задачами, комплексне завдання охо-

плює значно більший об�єм матеріалу і є формою самостійної роботи студентів 

під керівництвом викладача у позааудиторний час. 

Як показує безпосередня педагогічна практика комплексне завдан-

ня � ефективна форма самостійної роботи студентів, яка реалізує принцип 

неперервного повторення, сприяє систематизації та узагальненню їх знань, 

усвідомленню зв�язків між окремими поняттями, інтегрованому підходу до 

вирішення проблеми. 
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На нашу думку, комплексне завдання з алгебри та початків аналізу у 

ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації повинно мати такі характерні ознаки: 

� охоплювати основні теми курсу; 

� органічно, як невід�ємну складову, включати завдання графічного 

змісту; 

� за конструктивною основою наближатися до типових графічно-

розрахункових  завдань загальнотехнічних та спеціальних предметів; 

� бути посильним (на верхній межі можливостей), індивідуальним, 

диференційованим; 

� передбачати широке застосування комп�ютерних програм на етапі 

самоперевірки. 

При складанні комплексного завдання важливо, щоб воно не було 

випадковим, громіздким об�єднанням окремих вимог, а необхідно, щоб 

розв�язування кожної наступної частини завдання було пов�язане чи спира-

лось на результати попередньої, забезпечуючи тим самим всебічне висвіт-

лення декількох вузлових питань. Викладач має чітко з�ясувати для себе го-

ловну вісь, стрижень завдання, на який будуть нанизуватись різнорівневі ви-

моги щодо його розв�язання. Проілюструємо сказане на конкретному при-

кладі комплексного завдання з алгебри та початків аналізу. 
 

Комплексне завдання 

з алгебри та початків аналізу 

1. Дослідіть функцію )(xfy =  та побудуйте її графік. 

2. Розв�яжіть графічно а) рівняння 

2.1. 0)( =xf ;                       2.2.* )()( xgxf = ; 

б) нерівність 

2.3. )0)((,0)( <≥ xfxf ;    2.4.* ))()((),()( xgxfxgxf <≥ . 

в) проаналізуйте, скільки розв�язків має рівняння p)( =xf ,  

де р � const,  в залежності від значень параметра р. 
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3. 3.1. В якій точці дотична до графіка функції )(xfy =  паралельна осі  

            ОХ? 

      3.2.* Складіть рівняння дотичної до графіка функції )(xfy =  в то-

чці з абсцисою ax =  і побудуйте цю дотичну. 

4. Використовуючи графік функції )(xfy = , побудуйте графіки функ-

цій: 

4.1. )(xfy −= ;                       4.2.* |)(| xfy = ; 

4.3. )( xfy −= ;                       4.4.* )(xfy = ; 

4.5. )( xfy −−= ;                     4.6.* |)(| xfy = ; 

4.7. 








>⋅−⋅
≤+⋅
≤<

=
.,

,,
,),(

)(
2 bxякщоxnxm

axякщоlxk
bxaякщоxf

xϕ  

5. Заповніть таблицю і вкажіть точки розриву функції )(xy ϕ= . 

с a b m n k l 
)(cϕ        

)(lim x
cx
ϕ

→
       

 

6. За допомогою визначеного інтеграла знайдіть площі фігур, які об-

межені лініями: 

6.1. )(xfy = ,    ax = ,         bx = ,   0=y ; 

6.2.* )(xfy = ,  ax = ,         bx = ,   dy = ; 

6.3. )(xy ϕ= ,    2−= ax ,   ax = ,   0=y . 

7. За допомогою визначеного інтеграла знайдіть об�єм тіла, яке утво-

рюється при обертанні навколо осі ОХ фігури обмеженої лініями: 

7.1.   )(xy ϕ= ,   2−= ax , ax = ,        0=y ; 

     7.2.* )(xy ϕ= ,   1+= bx ,  3+= bx ,   0=y . 

8. Перевірте правильність розв�язання комплексного завдання на 

комп�ютері. 
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Кожному студенту даються конкретні функції )(xfy =  (наприклад, 

)(xf  � многочлен 3-го, 4-го, 5-го степеню) і )(xgy =  (наприклад, степене-

ва, показникова, логарифмічна або тригонометрична), а також числові зна-

чення параметрів a, b, k, l, n, m, d. 

На виконання комплексного завдання в залежності від індивідуальних 

особливостей групи можна відвести від одного до двох тижнів. Завдання 

помічені зірочкою відповідають поглибленому рівню і на розсуд викладача 

можуть оцінюватися як окремо, так і складати необхідну умову одержання 

максимальної кількості балів. 

У наведеному прикладі стрижнем комплексного завдання є поняття фу-

нкції, яке наскрізно червоною ниткою проходить крізь теми �Функції, їхні 

властивості та графіки�, �Границя та неперервність функції�, �Похідна та її 

застосування�, �Інтеграл та його застосування� і об�єднує всі фундаментальні 

поняття початків математичного аналізу, що вивчаються на І курсі технікуму. 

Суттєвим є той факт, що вагому частину комплексного завдання з ал-

гебри та початків аналізу складають задачі графічного змісту, які не тільки 

логічно вписуються у структуру завдання, але й розширяють горизонти 

бачення проблеми і можливість її розв�язання різними способами. Як ре-

зультат, відбувається активний розвиток графоаналітичного мислення, зді-

бностей до геометричних інтерпретацій алгебраїчного матеріалу, що в 

свою чергу сприяє формуванню міцних та гнучких знань [11]. 

Практика свідчить, що успішному виконанню комплексного завдання 

допомагає широке використання графічних засобів навчання з алгебри та 

початків аналізу, які дозволяють швидко повторити великий за обсягом те-

оретичний матеріал (найпростіші геометричні перетворення графіків фун-

кцій, графічний метод розв�язування рівнянь та нерівностей, властивості 

функції та їхню геометричну інтерпретацію, поняття границі функції в то-

чці, дослідження функції за допомогою похідної, геометричний зміст похі-
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дної та інтеграла, їх застосування) і можуть бути використані як у друко-

ваному, так і електронному (комп�ютерному) варіанті. 

Зразки таких графічних засобів наведені у навчально-методичному 

посібнику [8]. 

Крім того комплексне завдання формується таким чином, що вже на 

першому його кроці (дослідження та побудова графіка функції )(xfy = ) 

студент практично створює власний графічний засіб, який відіграє роль 

наочної опори при виконанні наступних завдань. Усвідомлюючи, що від 

правильності цього опорного, власноруч створеного графічного засобу за-

лежить все подальше розв�язання, студенти особливо ретельно аналізують 

адекватність свого дослідження функції )(xfy =  та побудованого графіка. 

Як переконує власний багаторічний досвід використання комплексних 

завдань з алгебри та початків аналізу в технікумі техніко-технологічного 

профілю, окремо треба наголосити на його індивідуальному виконанні ко-

жним студентом. Кількість варіантів має співпадати з кількістю студентів 

у групі, тобто, апріорі, комплексне завдання індивідуальне і обов�язкове у 

своїй основній частині. Завдання підвищеного рівня помічені зірочкою, 

студент добровільно і самостійно вирішує питання про їх розв�язування. 

Диференціація та індивідуалізація забезпечують посильність завдання для 

кожного студента, але викладач має слідкувати, щоб посильність відпові-

дала зоні їхнього найближчого розвитку. 

Принагідно відмітимо, що при організації роботи над комплексним за-

вданням викладачу треба велику увагу приділити системі поетапного конт-

ролю за його виконанням. Хоч завдання за обсягом матеріалу має характер 

підсумкового контролю, беручи до уваги вік студентів і схильність відклада-

ти роботу на останні дні, доцільно ввести проміжний контроль за його вико-

нанням. Це, по-перше, зразу налаштує студентів на плідну працю, сприятиме 

ритмічній роботі; по-друге, дасть змогу своєчасно виявити можливі помилки 

і запобігти їх поширенню у подальшій роботі; по-третє, викладач матиме чу-
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дову нагоду побачити типові помилки та прогалини у знаннях студентів, про-

аналізувати їх причини і скорегувати свою подальшу роботу. 

Як показує практика, основні труднощі завдань такого типу пов�язані 

з високою ймовірністю припуститися помилки на початковому етапі його 

розв�язання і автоматично перенести її на інші, але своєчасний проміжний 

контроль запобігає цьому. Інші труднощі мають чисто психологічний ха-

рактер: студенти не дуже охоче виконують великі за обсягом завдання і тут 

викладачу треба виявити організаторський хист, раціонально скорегувати 

роботу, вказати конкретні терміни і форми звітності про її виконання. При 

такому підході вдається нейтралізувати моменти дискомфорту, які можли-

ві на початку. Вже перші правильні відповіді додадуть студентам позитив-

них емоцій, переконають у посильності та корисності праці. 

Крім того, мотивуючи необхідність і важливість виконання комплексного 

завдання, треба наголосити, що як за фабулою, так і за формою вони подібні до 

типових графічно-розрахункових робіт, які студенти будуть виконувати із зага-

льнотехнічних та спеціальних предметів, а також у курсових проектах. 

Загалом, на нашу думку, при індивідуальному виконанні комплексно-

го завдання надзвичайно вагомим як у дидактичному і методичному, так і 

у психологічному аспектах є етап самоперевірки.  

Спостереження і педагогічна практика переконують, що доцільно 

складати комплексні завдання з алгебри та початків аналізу так, щоб всі 

стратегічно важливі моменти розв�язання можна було перевірити на 

комп�ютері, зокрема, ми широко застосовуємо з цією метою програмні за-

соби GRAN 1 [3] та Advanced Grapher. Це прості в користуванні і водночас 

достатньо універсальні комп�ютерні програми, які дозволяють перевірити 

правильність побудованого графіка та виконання його геометричних пере-

творень, проведення дотичних до нього в точках з відповідними абсциса-

ми, знаходження площі фігури, обмеженої даними лініями та об�єму тіла 

обертання. Це ключові пункти завдання, його основа. 
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Педагогічна практика та досвід використання комплексних завдань з 

алгебри та початків аналізу у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації дозволяють зро-

бити висновки, що  

� комплексні завдання з алгебри та початків аналізу добре узгоджу-
ються із змістом навчання та системно-діяльнісним підходом до 
підготовки спеціалістів середньої ланки, є ефективною формою ор-
ганізації самостійної роботи студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації і 
одночасно потужним засобом активізації навчально-пізнавальної 
діяльності, що відповідає вимогам особистісно-зорієнтованого, ди-
ференційованого навчання; 

� важливою інваріантною складовою завдання має бути графічна ча-

стина, завдання повинно мати графоаналітичну спрямованість; у 

своїй варіативній частині воно допускає різноманітні перегрупу-

вання і зміни. 

На нашу думку, перспективи подальшої роботи над окресленою про-

блемою мають бути пов�язані з вдосконаленням комплексних завдань як за 

змістом, так і за формою, а також із створенням та верифікацією методики 

використання інформаційно-педагогічних технологій для виконання та 

оцінювання комплексних завдань з алгебри та початків аналізу. 
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Резюме. Статья посвящена комплексным заданиям � одной из эффектив-
ных форм организации самостоятельной работы студентов техникумов в 
процессе изучения алгебры и начал анализа. 
 
Summary. The article views complex tasks � one of the effective ways of man-
agement of college students� independent cognitive learning during teaching al-
gebra and analysis. 
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ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКСНОГО АНАЛИЗА 
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Иногда в школьном курсе математики и даже при изучении некото-

рых разделов классического математического анализа в университете воз-

никают ситуации, когда некоторое явление трудно объяснить в рамках из-

лагаемого материала. Однако, студентам � будущим учителям математики 

очень важно иметь полное представление об особенностях изучаемых объ-

ектов и причинах подобных явлений. Здесь на помощь может прийти ком-

плексный анализ. Может возникнуть вопрос: "А как использовать ком-

плексный анализ при разъяснении ситуаций, возникающих в школьной 

программе?" Во-первых, можно вкратце изложить необходимый материал 

(без доказательств и, возможно, иллюстративно). Во-вторых, даже если та-

кое объяснение займёт много времени и его проведение не реально, то, 

глубоко разбирающийся в материале преподаватель сможет чётко сформу-

лировать определение понятия и описать область его применения. 

© Товстолис А.В., 2003 


