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Резюме. В статье рассматриваются возможные пути установления меж-
предметных связей между математическими и профессионально-
ориентированными дисциплинами в экономическом вузе. 
 
Summary. The article deals with the application of the mathematics in the context of 
various disciplines across the curriculum of the economic department student. 
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З недавнього часу у Вінницькому державному  технічному універси-

теті  такий розділ вищої математики, як �Диференціальні рівняння� викла-

дається для спеціальності �Оптоелектронна та лазерна техніка� окремою 

дисципліною, яка вивчається з метою практичного застосування сучасних 
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математичних методів у спеціальних дисциплінах. Якщо при вивчені теми  

�Диференціальні рівняння� загального курсу вищої математики перед сту-

дентами ставиться завдання оволодіння вихідними поняттями математич-

них об�єктів та їх властивостями, обґрунтування  вибору того чи іншого 

методу, алгоритму, то при вивчені спецкурсу головною метою є знайомст-

во з методами, їх порівняння при застосуванні до побудови розв�язків фа-

хових задач, набуття навичок доведення результату до числа та аналізу ре-

зультатів обчислення. Проектування професійної діяльності на навчальний 

процес вимагає визначення основних параметрів і характеристик, за якими 

необхідно організувати діяльність студентів. Діяльнісний підхід є тією ос-

новою, на якій ґрунтується підхід до з�ясування і до побудови змісту та 

перегляду дидактичних задач навчання [1]. 

Можна виділити такі види діяльності студентів при вивченні дисцип-

ліни �Диференціальні рівняння�: 

•  оволодіння математичним понятійним апаратом; 

•  оволодіння новими знаннями; 

•  систематизація набутих знань, необхідних при вивченні фахових 

дисциплін; 

•   оволодіння навичками застосування  набутих знань з дисципліни. 

Вивчення спецкурсу ґрунтується на принципах: 

•  формування навчально-пізнавальної проблеми, яку не можна 

розв�язати за допомогою набутих знань, здійснюється на основі 

реальної або імітованої ситуації; 

•  залучення студентів до участі у виконанні завдань теоретичного, 

практичного змісту та лабораторних робіт; 

•  актуалізація необхідного навчального матеріалу. 

Традиційне вивчення спецкурсів здійснюється за такою схемою: тео-

рія, алгоритм, написання програми,  проведення розрахунків. Значні ви-

трати часу студентами у двох останніх ланцюгах не дозволяють їм в повній 
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мірі оволодіти методами. Використання математичних пакетів дає можли-

вість зменшити об�єм рутинної роботи та сконцентрувати увагу на проце-

сові розв�язування задачі та аналізові результатів [2].  

Мета даної статті показати ті програмні засоби, що пропонується 

використовувати на практичних заняттях спецкурсів з диференціальних 

рівнянь, які формують у студентів деякі прийоми навчально-пізнавальної 

діяльності та сприяють розвитку творчого мислення. 

Застосовуючи пакети, викладач може ставити перед студентами ком-

плексні творчі завдання. Наприклад, за допомогою послуг пакета 

MathCAD побудувати інтегральні криві диференціального рівняння з різ-

ними початковими умовами. Вибрати відрізок і побудувати дотичні до 

графіків. Проаналізувати розміщення дотичних. Студенти доходять до ви-

сновку, що дотичні можуть перетинатись в одній точці. Якщо вибрати ін-

ший відрізок, то можна  побудувати паралельні дотичні. Викладач допома-

гає сформулювати властивість розв�язків лінійного диференціального рів-

няння першого порядку.  

Такий підхід дозволяє студентам визначити межі застосування  тих чи 

інших методів та можливості їх інтеграції в інші розділи курсу. Засобами 

2D- та 3D-графіки візуалізуються результати обчислень. 

Певні труднощі виникають у студентів по сприйняттю теореми про 

існування та єдиність розв�язку задачі Коші для диференціального рівнян-

ня першого порядку [3, 4]. Ця теорема має принципове значення, що гара-

нтує законність використання якісних методів теорії диференціальних рів-

нянь для розв�язання інженерних і технічних задач. Часто доведення самих 

теорем існування та єдиності є конструктивними, тобто методи доведення 

дають і методи наближеного відшукування розв�язків з будь яким степе-

нем точності. Для розкриття змісту теореми викладач може запропонувати 

студентам, які навчаються за спеціальностями  будівельного профілю, ла-

бораторну роботу з теми �Метод Ейлера� [5]. 
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Використовуючи спочатку метод Ейлера, а потім модифікований ме-

тод Ейлера, з кроком 0.1h = , знайти розв�язок початкової задачі 

33 , ( 1) 1y x y y′ = − = −  на проміжку [-1,1]. 

В середовищі MathCAD вкладається програма чисельного інтегру-

вання методом Ейлера. Результати чисельного розрахунку заносяться   в 

таблицю. 

 

xT 0 1 2 3 4 5 6
0 -1 -0.9 -0.8 -0.7 -0.6 -0.5 -0.4

=
 

yT 0 1 2 3 4 5 6
0 -1 -0.7 -0.46 -0.275 -0.138 -0.045 8.173·10    -3

=
 

 

xT 7 8 9 10 11 12 13
0 -0.3 -0.2 -0.1 0 0.1 0.2 0.3

=
 

yT 7 8 9 10 11 12 13
0 -0.016 6.679·10    -3 -4.62·10    -3 3.763·10    -4 3.763·10    -4 2.542·10    -3 0.011

=
 

 

xT 14 15 16 17 18 19 20
0 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

=
 

yT 14 15 16 17 18 19 20
0 0.031 0.068 0.129 0.22 0.347 0.516 0.732

=
 

Графічна інтерпретація отриманих результатів показана на рисунку 1. 

2 0 2

1

10.732

1−

y

31− x  
Рис. 1 

 

Складається програма чисельного інтегрування модифікованого ме-

тода Ейлера. Отримані числові значення занесені в таблицю. 
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xT 0 1 2 3 4 5
0 -1 -0.9 -0.8 -0.7 -0.6 -0.5

=

zT 0 1 2 3 4 5
0 -1 -0.73 -0.514 -0.346 -0.219 -0.129

=
 

 

xT 6 7 8 9 10 11
0 -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0 0.1

=

zT 6 7 8 9 10 11
0 -0.068 -0.031 -0.012 -4.173·10    -3 -2.363·10    -3 -4.361·10    -3

=
 

 

xT 12 13 14 15 16 17
0 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7

=
 

 

xT 18 19 20
0 0.8 0.9 1

= zT 18 19 20
0 -0.522 -0.739 -1.01

=
 

 

 Отримаємо графік (рис. 2), відмінний від попереднього. 
 

1 0 1

1.5

1

0.5

0

1.01−

z

11− x  
Рис. 2. 

 

Студенти впевнюються, що  розв�язок за методом Ейлера наближає функ-

цію 3
1( )y x x= , а за модифікованим методом Ейлера � функцію 

3

2 3

, 0,
( )

, 0.
x x

y x
x x

 ≤= 
− !

 

При цьому, у1, і у2 є розв�язками даного диференціального рівняння.  

Стає зрозумілим, що для початкової задачі, на проміжку [-1,1] маємо неє-

диність. Викладач допомагає студентам зробити певні висновки. А саме: 
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звертаючись до теореми існування і єдиності, можна відмітити, що так як 

функція 3( , ) 3f x y x y=  неперервна на всій площині (х, у), то із теореми іс-

нування випливає, що існує розв�язок початкової задачі, який визначений 

на деякому проміжку, який містить 0 1x = − . Цей розв�язок (за теоремою 

про продовження) може бути продовжений на будь-який проміжок. Оскі-

льки 
2
3( , )f x y xy

y
−∂ =

∂
, то функція 3( , ) 3f x y x y=  задовольняє умову Ліпшиця 

за змінною у в будь-якій області, яка не містить точок вісі х. Якщо область 

містить точки вісі х, то в ній вказана функція умову Ліпшиця не задовольняє. 

Тому із теореми існування і єдиності  (і теореми про продовження) випливає, 

що в даному випадку розв�язок початкової задачі може бути продовжений до 

вісі х. Оскільки пряма у = 0 є особливою інтегральною кривою для диферен-

ціального рівняння  33y x y′ = , то як тільки у стане рівним нулю, розв�язок 

початкової задачі не може бути єдино продовжений за точку О(0,0).  

Таким чином, звернення в даному випадку до теореми існування і єди-

ності (і теореми про продовження) дозволило розібратися в результатах чи-

сельного інтегрування. Студенти доходять висновку, що якщо мова іде про 

єдиність розв�язку початкової задачі на проміжку [-1,1], то він єдиний і ви-

значений на проміжку [-1,0]. В загальному випадку таких розв�язків декілька. 

Наукова психологія встановила, що знанням можна навчитися тільки 

в процесі їх використання в діяльності, тільки оперуючи ними. Діалектич-

не розуміння тут полягає в тому, що придбати знання означає виконати з їх 

допомогою яку-небудь роботу, здійснити яку-небудь діяльність. Таким чи-

ном, знання стають не метою навчання, а його засобом. Вони засвоюються 

для того, щоб з їх допомогою виконувати дії, здійснювати діяльність, а не 

для того, щоб вони просто запам�ятовувалися. Розумова дія � це завжди 

перетворене знання, а засвоєне знання � це не те, що просто запам�яталося, 

а те, що перетворилося в розумову дію, в уміння практично діяти, уміння 

вирішувати задачі. 
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Викладені міркування допомагають організувати навчальний процес 

так, що придбані знання є засобом отримання нових знань. 

Наведемо приклад. Студентам пропонується знайти загальний 

розв�язок рівняння де функція f(t) задана графічно (рис. 3): 

 

x'' - 3x' + 2x = f(t) 

 

- 1 5 - 1 0 - 5 5 1 0 1 5

- 3

- 2

- 1

1

2

3

 
 

Рис. 3.    

Для виконання такого завдання студент використовує знання  із теорії ря-

дів. А саме: відшукуючи частинний розв�язок неоднорідного рівняння роз-

кладає функцію f(t) в ряд Фур�є 

 

∑
∞

=

=
1

sin)(
K k

kttf , 

де розв�язки шукає у вигляді  

 
( ) sin cosK K Kx t A kt B kt= + . 

 
Використовуючи метод невизначених коефіцієнтів, вбудовані функції 

MathCAD, одержує: 

 

45
3,

)45(
2

2424

2

++
=

++
−=

kk
B

kkk
kA KK . 

 
Отже, функції  
 

45
cos3

)45(
sin2)( 2424

2

++
+

++
−=

kk
kt

kkk
ktktxK  
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є розв�язками допоміжних рівнянь.  Знання із теорії рядів тут потрібно за-

стосувати для того, щоб довести, що ряди 
 

∑∑∑
∞

=

∞

=

∞

=

′′′
111

),(),(),(
K

K
K

K
K

K txtxtx  

 
рівномірно збігаються на всій числовій осі. Впевнившись в цьому, можна 

стверджувати, що ряд є частинним розв'язком даного рівняння. Отже, зага-

льний розв�язок вихідного рівняння такий: 
 

tt

K
ecec

kkk
ktkktktx 2

21
1

24

2

)45(
sin)2(cos3)( ++

++
−+=∑

∞

=
. 

 

На даному прикладі показано, як виконувалась певна діяльність, 

пов�язана з раніше отриманими знаннями. 

Геометрична модель є геометричним аналогом математичного понят-

тя. Відомі такі етапи у використанні наочних моделей: 

•  переведення задачі на мову наочної моделі, простішої для 

сприйняття; 

•  знаходження розв�язку проблеми за допомогою міркувань у 

зручній моделі; 

•  переведення одержаної відповіді з мови наочної моделі на мо-

ву вихідної задачі. 

 Наведемо приклад використання наочної моделі такого твердження, 

що диференціальне рівняння ( , )y f x y′ =  з геометричної точки зору задає в 

області D поле напрямів. Студентам пропонується за допомогою пакета 

MathCAD побудувати поле напрямів рівняння y y x′ = − . Проаналізувати 

поведінку інтегральних кривих. 

Мовою пакета складається програма, враховуючи, що ( , )tg f x yα =  
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dx 0.4:=

v x y,( )
dx

y x−( ) dx⋅








:=

N 10:=

i 0 N 1−..:= j 0 N 1−..:=

xmin 6−:= xmax 6:=

ymin 6−:= ymax 6:=

xi xmin
i

N 1−
xmax xmin−( )⋅+:=

y j ymin
j

N 1−
ymax ymin−( )⋅+:=

Vi j, v xi y j,( ):=
 

Отже, студенти будують поле напрямів, використавши 3-D графіку 

(рис. 4). Побудоване поле напрямів дозволяє студентам уявити і проаналі-

зувати поведінку інтегральних кривих. Викладач допомагає зробити ви-

сновок, що інтегральна крива 1y x= +  ділить площину на дві сім�ї інтегра-

льних кривих, які асимптотично наближаються до прямої 1y x= + . Інтегра-

льні криві, що лежать нижче прямої 1y x= + , мають екстремуми, яким 

відповідають точки, що лежать на прямій y x= . 

v x v y,( )  
Рис. 4. 
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Скориставшись вбудованою функцією /Given Odesolve , можна запропону-

вати студентам знайти декілька частинних розв�язків даного рівняння (рис. 5).  

2 0 2 4

100

50

50

100
96.559

88.279−

F x( )

G x( )

H x( )

K x( )

L x( )

3.141− x x, x,  
Рис. 5.  

 

Порівнявши рис. 4 і рис. 5, студенти доходять до висновку, що пове-

дінку інтегральних кривих можна проаналізувати не знаходячи самих інте-

гральних кривих. 

Отже, основні переваги використання математичних пакетів при вивчені 

спецкурсу з диференціальних рівнянь можна сформулювати так: діяльніст-

ний підхід до навчання, підвищення інтересу до предмета, організація індиві-

дуальної навчальної діяльності студентів, скорочення непродуктивних витрат 

часу на допоміжні роботи, розвиток творчої активності студентів, підвищен-

ня унаочнення, виразності, доступності навчального матеріалу. 
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Резюме. В статье рассматриваются особенности проведения практических 
занятий  по курсу �Дифференциальные уравнения� с использованием  ма-
тематических пакетов.   
 
Summary. In clause the features of realization of practical employment at the 
rate � the Differential equations � with of mathematical packages are considered.  
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ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ 

В КУРСІ �МАТЕМАТИКА ДЛЯ МЕНЕДЖЕРІВ� 
 

Ю.А.Галайко, асистент,  
Полтавський університет споживчої кооперації України 

 
Дослідження наукових основ професійної спрямованості викладання 

математичних дисциплін студентам економічних спеціальностей є однією 

із актуальних проблем в методиці вищої школи взагалі та з напрямку під-

готовки �Менеджмент організацій� зокрема. 

Аналіз тематики доповідей міжнародних науково-методичних конфе-

ренцій і наукових публікацій за останні роки свідчать про намагання нау-

ковців-методистів, викладачів вузів знайти розумний компроміс між �чис-

тою� математикою та її прикладним аспектом в математичній підготовці 

студентів вищих закладів освіти (частіше � технічних та педагогічних, ме-

нше � економічних) [1, 2, 3, 4, 5] та ін. 

Особливо слід відзначити програму послідовної математичної підго-

товки економістів та менеджерів, яка була представлена групою науковців 

на Міжнародній науковій конференції �Сучасні проблеми математики� 

(Чернівці, 1998) [6]. Основна ідея цієї програми полягала в координації на-

вчальних програм з математичних та фахових економічних дисциплін та 

збереженні неперервності математичної освіти, але при цьому, поза увагою 

залишається факт, що математична освіта студентів менеджерського спря-

мування не може бути ідентичною математичній підготовці студентів еко-

номічного фаху перш за все в силу існування суттєвих відмінностей в їх 

майбутній професійній діяльності. 
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