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 Розглядається методика формування професійно-евристичної діяльності 
студентів технічних вузів при дослідженні функції однієї змінної на лабораторній 
роботі з вищої математики з використанням  ППЗ  GRAN1. 

 
      
Підготовка майбутніх інженерів у 

відповідності з потребами сучасного 
виробництва вимагає ущільнення 
навчального процесу, збільшення 
обсягу інформації, яку повинен засвоїти 
студент за незмінний термін навчання, 
включення у навчальний процес 
діяльності, яка адекватна професійній. 
Впровадження інформаційних техно-
логій в сучасне виробництво веде до 
зміни організаційних форм та методів 
професійної діяльності інженера, що 
вимагає змін у методиках навчання 
різних дисциплін. Тому, як зазначає В.І. 
Клочко, одним з напрямків розв�язання 
проблеми виховання спеціаліста, що 
відповідає сучасним вимогам, є впро-
вадження  сучасних інформаційних 
технологій у процес навчання вищої 
математики в технічних вузах [5]. 

Питання використання програмних 
педагогічних засобів в процесі навчання 
математики порушується в роботах М.І. 
Жалдака, С.О. Ракова, В.П. Гороха, 
Ю.В. Горошко,  О.Б Жильцова, Г.М. 
Торбіна, Т.О. Олійник, Л.І.Павлюк,  І.М. 
Забари, Т.В. Зайцевої,    Є.М. Смирнової  
та інших.  

Мета нашої статті � розглянути 
методику формування професійно-ев-
ристичної діяльності студентів 
технік-них вузів під час дослідження 
функції однієї змінної на лабораторній 
роботі з вищої математики в умовах 
вико-ристання ППЗ �GRAN1� [2], [3]. 

 На нашу думку, ППЗ GRAN1 є 
одним із засобів візуалізації задачі та її 

розв�язання, який робить діалог сту-
дента та викладача більш доступним та 
евристичним. Цей засіб надає 
можливість студентам самостійно вису-
вати гіпотези, робити припущення 
відносно закономірностей, що спо-
стерігаються, експериментально їх спо-
стерігати та перевіряти з опорою на 
наочні образи (графіки), підводить до 
нового розуміння задачі. Крім того він 
простий у використанні та не потребує 
великої кількості часу для опанування 
роботи з ним. Як показано в роботі [8] 
ППЗ GRAN1 є засобом організації та 
управління евристичною діяльністю 
студентів. 

Мета лабораторної роботи, яка 
пропонується нами, є формування 
вміння досліджувати моделі та 
змінювати їх за допомогою ком-
п�ютерних засобів та похідної, 
формування евристичних умінь [6], 
реалізація яких у майбутній професійній 
діяльності надасть можливість роз-
в�язувати виниклі проблеми. 
      Актуалізація знань студентів відбу-
вається при роботі з системою задач: 

1. Похідна функції має вигляд:  
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Оберіть для кожної з функцій 
відповідне  твердження: 

В області визначення функція  



 
Дидактика математики: проблеми і дослідження, 2004- Вип. 21 
 

  120

А.  Спадає;  В.  Зростає;       С. На 
деяких проміжках зростає, на деяких � 
спадає.  

2. х =2 є точкою перегину функції, 
друга похідна якої має вигляд: 

А.
2
22

2 +
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x
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; С. 442 +− xx ;          
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3. Оберіть для кожної з функцій 
відповідне  твердження: 

                                                      
 
 
 
 
 
                                                                   
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 

 
А. функція парна, її область 

визначення  відрізок [-5; 5]; 
В.  функція непарна, зростає на 

проміжку [-3; 3]; 
С. область значення функції  

відрізок [-5; 5],  вона має нулі х = -3 та            
х =3; 

D. найбільше значення функції 
дорівнює 5, найменше � -5, точки 
екстремуму функції  х = -3 та 
х = 3; 

E.  функція не є однією з вище 
названих.     

4. Задані функції:  
1) )sin(32 xxxy π⋅−= ;      
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 Оберіть для кожної з функцій 

відповідне  твердження: 
В точці х = 3 функція 
А. неперервна;  В. має розрив 

першого роду;  С. має розрив другого 
роду;  D. має усувний розрив. 

Колективна робота студентів з 
системою задач направлена на 
використання теоретичних фактів, що 
стосуються таких понять як функція, 
границя функції, похідна,  непе-
рервність, монотонність, опуклість, 
вгнутість,  асимптоти функції, при вико-
нанні окремих етапів дослідження 
функції однієї змінної, які представлені 
в завданнях системи. Усному 
виконанню завдань системи буде 
сприяти включення студентів та 
викладача в евристичний діалог, під час 
якого реалізуються евристичні уміння 
студентів � переходити від одного 
представлення інформації до іншого, 
формулювати рівносильну задачу, 
розв�язувати на картинці, варіювати 
умову задачі, аналітичний вираз функції 
тощо, щоб отримати відому або більш 
просту ситуацію та знайти розв�язок, 
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побачити спільність, різницю у роз-
в�язанні.  У разі виникнення труднощів 
евристичні підказки, які надає викладач 
у вигляді �співстав аналітичні вирази�, 
�сформулюй більш просту задачу�,  
�зроби малюнок� і. т.ін., сприятимуть  
досягненню успіху у самостійному 
розв�язанні студентами задач.  

Професійна діяльність майбутніх 
інженерів вимагатиме від них складання 
моделей реальних процесів. Дослід-
ження моделі, в якій представлена вся 
накопичена інформація про об�єкт, 
дозволяє спрогнозувати раніше невідомі 
особливості функціонування об�єкта і, 
значить,  використати виниклі  нові 
можливості або навпаки підправити 
модель [4].  

Під час занять з вищої математики, 
у зв�язку з цим, для дослідження 
студентам може бути запропонована 
така модель:  

Висота безперервної частини 
вертикального струменя фонтану 
наближено виражається формулою  

H
Hh

⋅+
=

ϕ1
, де H � величина напору 

води у насадка в метрах водяного 
стовпа, ϕ  - коефіцієнт, який 
визначається діаметром d (мм) 
вихідного перерізу насадка [7]. 

Завдання полягає в побудові 
графіків залежності h(H) при різних 
значеннях ϕ : ϕ =0,023, ϕ=0,009, 
ϕ =0,004; дослідженні поведінки відпо-
відних функцій, їх порівнянні; 
інтерпретації отриманих результатів 
дослідження. 

Доцільно при побудові графіків за 
допомогою ППЗ GRAN1 (ОБЪЕКТ →  
СОЗДАТЬ→ )*023,0/()( xxxxy += , 

приϕ =0,023  →  ГРАФИК →  
ПОСТРОИТЬ) (рис.1). розглядати різні 
значення H, не враховуючи зміст задачі. 
Це вимагає від студентів вибору 
масштабу при якому добре 
спостерігається поведінка функції біля 

точки, де 01 =⋅+ Hϕ , 
ϕ
1−=H , тобто 

додаткового дослідження. Питання 
викладача �До чого прямує функція біля 
цієї точки?�, �До чого �притуляється� 
графік функції� спонукає студентів до 
побудови прямої  

ϕ
1−=H  ( при 

ϕ =0,023 Н=-43,48, тобто СПИСОК 
ОБЪЕКТОВ →  НЕЯВНАЯ→  
x+43,48=0), яку вони повинні визначити 
як вертикальну асимптоту. 

 

 
 

Рис. 1 
Аналіз поведінки функції вимагає 

студентів відповісти на запитання: �Що 
відбувається, коли абсолютне значення 
аргументу функції зростає: функція 
повільно прямує до нескінченності, а 
може до якогось числа?�. Студентам 
необхідно цю задачу переформулювати 
на мові математики, тобто 

H
H

H ⋅+∞→ ϕ1lim   

Значення цієї границі  
ϕ
1  вказує на 

існування горизонтальної асимптоти 

ϕ
1=h  (при ϕ =0,023 h = 43,48, тобто 

побудувати необхідно лінію y(x)=43,48)  
 
При ϕ=0,009 (рис. 2) та ϕ =0,004 

(рис. 3) студенти самостійно виконують 
дослідження. 
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Рис. 2 

 
Рис. 3 

Для інтерпретації результатів, 
порівняння отриманих залежностей 
необхідною  є побудова графіків 
залежностей при різних значеннях ϕ , з 
урахуванням того,  що  за  змістом 
задачі Н обмежено відрізком [0; H]  
(рис.4).  

    
                          Рис. 4 
Самостійний аналіз поведінки 

функції h(ϕ ) при Н=30;60;80; 
приводить до ситуації зображеній на 
рис. 5 - графіки відповідних функцій 
майже зливаються, тобто при 
збільшенні ϕ  висота струменя 
зменшується, причому зміна величини 

напору при збільшенні ϕ  майже не 
впливає на висоту струменя. 

    
                       Рис. 5 
Наступну частину заняття студенти 

виконують індивідуальне завдання, яке 
полягає в дослідженні та побудові 
графіка функції за допомогою похідної 
та перевірки правильності накресленого 
графіка за допомогою GRAN1. 
Наприклад. Проведіть дослідження та 

побудуйте графік  функції 
3+

=
x

xey .  

Сконструюйте аналітичний вираз 
функції на основі заданої, яка на 
проміжку )3;( −−∞  має такі властивості: 
для )5;( −−∞∈x  функція зростає, 
для )3;5( −−∈x  - спадає;  −∞=

−∞→
)(lim xy

x
, 

−∞=
−−→

)(lim
03

xy
x

. 

Навіть, якщо студенти спочатку 
скористаються комп�ютерною програ-
мою для побудови графіка, для 
виконання наступної частини завдання 
необхідними для них будуть � 
інтерпретація графічного зображення, 
усвідомлення властивостей заданої 
функції. Під час виконання творчої 
частини завдання відбувається 
активізація евристичної діяльності 
студентів. Досвід діяльності набутий 
при виконанні попереднього завдання 
допомагає розв�язати поставлену 
проблему. Студентам необхідно 
перейти до рівносильної задачі, в якій 
присутній параметр, а саме,  нова 

функція може мати вигляд:  
ax

xey
+

= ,   
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3+
=

x

axey  ,  
3+

=
ax

xey  ,   
3+

=
x

xay  і т.ін. 

та залежно від параметра a  мати різні 
властивості. Доцільною є порада 
студентам намагатися спрогнозувати 
поведінку функції при зміні параметра, 
не будуючи її графіка, виходячи лише із 
аналітичного виразу та знання 
властивостей вихідної функції. 
Виконуючи такі дії в даному випадку 
студентом повинно бути встановлено, 
що функція, яку необхідно 
сконструювати, використовуючи дану 
(рис. 6)  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

має вигляд  
3

2
1

+
=

−

x
ey

x

 (рис.7). 

 
 

 
Рис. 7 

 
 
 

має вигляд  
3

2
1

+
=

−

x
ey

x

. 

Діяльність, яку виконують студенти 
на лабораторній роботі адекватна їх 
професійній діяльності, невід�ємною 
складовою якої є дослідження моделей 
технічних об�єктів, явищ та яка вимагає 
реалізації евристичних умінь, фор-
мування яких відбувається в процесі 
навчання. Тобто відбувається 
формування евристичної діяльності 
студентів на професійному рівні. 
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 Summary. In article there is considered the opportunity of use of pedagogical software when 
forming the professionally-heuristic activity of students of technical higher educational institutions. 
 

Надійшла до редакції 17.12.2003 р. 

Рис.6 


