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  Розкриваються погляди авторів на  процес формування  умень  студентів   
розв'язувати  прикладні  задачі засобами  математики.  Обгрунтовуються методичні  
аспекти  діяльності викладача і  студента    в  цьому    процесі. 

 
 
Ось  вже впродовж  кількох  років  

педагогічна  громадськість  України  
усвідомлює,  дискутує,  утверджує  
інноваційні  процеси  в  освіті.   У  нав-
чальному  процесі  середньої і вищої 
школи  чітко окреслюються ще  дві  
функції: функція  здатності  учня, 
студента  до  самостійного  засвоєння  
знань,  інформації  та  функція  уміння - 
так  чи  інакше  здобуті  знання 
застосовувати  у  практичній  діяльності 
[2;2]. Особливої важливості  з  цієї   
точки зору  набувають  мотивація  та  
практична  значущість  нових  знань. 

Досліджувати  різноманітні  явища  
та  процеси,  розв�язувати  широкий 
клас  задач  дозволяє  апарат  дифе-
ренціального  числення. 

 Формування  умінь  розв�язувати  
студентами  прикладні  задачі � склад-
ний    і    тривалий   процес,  пов�язаний    
з   наступними    етапами: 

а) перекладом  прикладної задачі  
на  математичну мову; б) розв�язанням   
математичної  задачі   з  допомогою   
відомого математичного  апарату; 

в) інтерпретацією  одержаного  
розв�язку.  

Успіх  у  формуванні умінь 
студентів розв�язувати   прикладні  
задачі  залежить  від  багатьох  чин- 

 
ників, зокрема,  від   методично  
правильно  побудованої   системи   
задач.   

 В навчально-методичній  літе-
ратурі    певна   увага  приділена зада-
чам  економічного  та  технічного  
змісту.  Так,  навчальні  посібники  В. В. 
Барковського, Н. В. Барковської  �Вища  
математика  для  економістів�,  В. М. 
Михайленко, Н. Д. Федоренко  �Мате-
матичний аналіз для  економістів�, Ю. 
Ш. Кремера �Высшая  математика  для  
экономистов� містять  прикладні  
задачі,  що  ілюструють  застосування  
відповідного теоретичного  матеріалу  в  
економіці.  Дослідження  Т. В. Крилової  
присвячено   використанню  математич-
ного моделювання  в  навчанні   
математичним дисциплінам  у   техніч-
ному   вузі.   

Вважаємо за  доцільне   зупинитись   
на  системі   задач сільськогос-
подарського  змісту,  оскільки  вони  
відіграють  суттєву  роль  у  підготовці  
майбутніх   фахівців   аграрного  сек.-
тору,  а  саме,  процес  розв�язання  
таких  задач  імітує  процес  
дослідження  явищ,  процесів, що 
відбуваються  в  сільському  
господарстві.  Метою  цієї  статті є  
розкриття  поглядів   авторів  на  
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процес  формування  умінь  студентів  
розв�язувати  прикладні  задачі  засо-
бами  математики;  обгрунтування  
методичних  аспектів  діяльності   
викладача   і  студента у  цьому  про-
цесі. 

 Чільне  місце  у  системі  задач  ми  
відводимо   завданням, які  сприяють 
формуванню  пізнавальної  мотивації, 
адже мотивація - це  рушійний  фактор у 
будь-якій діяльності, зокрема, нав-
чальній. Як  свідчать  дослідження  
психологів і педагогів,  відсутність 
мотивів навчання  призводить  до 
невисоких  результатів  засвоєння   
знань,  формування   умінь. 

Розглянемо  для  прикладу  таку 
проблему  сільськогосподарського  
виробництва,   як   підвищення  врожай-
ності  зернових  культур.  На  перший  
погляд,  здається,  що  математичний  
апарат,  зокрема,  диференціальне  
числення,  не  має  ніякого відношення  
до  розв�язання   цієї  проблеми.  Однак  
давайте  проаналізуємо  проблему. 

  Врожайність  зернових  залежить  
від  багатьох  факторів:  посівної  площі,  
умов  погоди,  кількості  внесених  
добрив,  добору  високоякісного  зерна  
і т.п.  Суттєвим  фактором  у  
підвищенні  врожайності зернових зали-
шається  кількість  внесених  добрив,   
інші  фактори є  або  об�єктивними,  або  
другорядними. 

 Залежність  врожайності  від  
кількості  внесених  добрив можна  
описати квадратичною функцією 
вигляду .2axbxcy −+=  Дійсно, зро-
стання  факторної ознаки  x (кількість 
внесених добрив) сприяє  зростанню  
резу-льтативної ознаки y (врожайність) 
до певного значення,  після чого  
наступне  внесення  добрив   стає  екон-
омічно  невигідним.  Таким  чином,  
квадратична  функція  є  математичною  
моделлю  реального  процесу 
сільськогосподарського  виробництва,  а  
проблема  збільшення  врожайності  
зводиться  до  дослідження   цієї  

функції,  зокрема,  за  допомогою 
апарату  диференціального  числення. 

Ще одна  реальна  ситуація.  Нехай  
потрібно  визначити   оптимальний   
розмір  оброблюваної  площі  госпо-
дарства,  щоб  собівартість  одиниці  
зібраної  продукції  була  найменшою. 

Собівартість  одиниці  продукції � 
це  відношення   загальних витрат  до  
об�єму  вирощеної  продукції. Опти-
мальний  розмір оброблюваної  площі - 
це  розмір,  при  якому  собівартість   
одиниці  продукції  найменша. Відомо, 
що  загальні  витрати  складаються  з  
постійних  та  змінних  витрат.  Нехай  
змінні  витрати  складаються  з  витрат  
на  обробіток  грунту  та  на  транспо-
нування.  Для  визначеності   вважати-
мемо: витрати  на обробіток  грунту   
пропорційні  площі,  яка  обробля-ється,  
а  витрати  на  транспонування  
пропорційні  добутку  середньої  від-
стані  на  перевезену  кількість  
продукції.   Введемо  позначення:  S � 
собівартість,  x (ум. од.) � площа,  N � 
кількість  урожаю  з  одиниці  площі,  k, 
l � коефіцієнти  пропорційності 

)0,0( >> lk ,  1В  (ум. од.) -  постійні  
витрати,  тоді  матимемо  математичну  
модель  xlxkNxBS ++= //1 . Отже, 
задача  зводиться   до  знаходження  
мінімального   значення   собівартості. 

 Такого типу завдання 
демонструють студентам універ-
сальність      математичного апарату, зо-
крема,  диференціального  числення,  на  
скільки  знання математики стануть в 
нагоді для  розв�язання  різноманітних   
проблем.   

Наступна  добірка  задач,  
спрямована  на   формування   умінь  
студентів   використовувати  різні   еле-
менти знань  диференціального  
числення  при розв�язуванні  задач  
прикладного   характеру.    

Задача 1. Залежність  між   за-
тратами  фермерського  господарства  
u  i  об�ємом вирощеної продукції x  
виражається функцією 305,050 xxu −=  
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грош. од.  Визначити  середні   та  
граничні  витрати господарства  при  
об�ємі  продукції  10 од. 

Для  розв�язання  цієї  задачі  
потрібно  з�ясувати  зміст  економічних  
понять,  що  зустрічаються  в  умові:  
середні  та  граничні  витрати. Студенти  
мають  усвідомити,  що  обчислення  
таких  економічних  показників  як  
граничні   витрати,  граничний  дохід  і  
т.п.  пов�язане  з  обчисленням  похідної 
від  функції  витрат,  доходу  та  ін.  
відповідно.  У  цьому  полягає  еконо-
мічний зміст  похідної. Отже, перш ніж 
приступити  до  розв�язування  задач, в  
умові  яких  зустрічаються специфічні  
поняття,  потрібно з�ясувати зміст цих 
понять.  

Розв�язання.  З�ясовуємо, що  
середні  витрати  виражаються  відно-
шенням  xuu /1 = ,   тобто   

2
1 05,050 xu −= ;  граничні  витрати  
визначаються  похідною  )(xu′ ,  тобто  

215,050)( xxu −=′ . Записавши  матема-
тичну  модель задачі, знаходимо  
середні  та  граничні  витрати,  коли 
об�єм   вирощеної  продукції  становить  
10 од.:   45)10(1 =u  грош. од.;  

35)( =′ xu  грош. од. 
Відповідь.  Якщо  середні  витрати  

на  вирощування  одиниці  продукції   
становлять   45   грош.  од., то   граничні    
витрати становлять  35 грош. од. 

Задача 2.  Нехай функція  
22,0120250)( xxxV −+=   виражає  

витрати  фермерського  господарства  
на  виробництво   x одиниць  продукції  
у  гривнях.  Визначити,  чи  
зростатимуть  витрати  при  збільшенні  
вироб-ництва  продукції:  а)  від  200  до  
250  од.;  б)  від  300  до  350  од.? 

Запропоновану  задачу  відносимо  
до  задач,  у  яких  залежність опи-
сується деякою  функцією  і  потрібно  
встановити   як  із  зміною  одного  
фактору змінюється  інший. Як  відомо,  
його  можна провести   за  допомогою  
дифе-ренціального  числення,  а  саме: 

а) визначити   область визначення  
функ-ції;  б)   знайти    похідну   функції   
та    критичні  точки; 

в) визначити  інтервали   моно- 
тонності функції. 

Розв�язання.  Область  визначення  
даної  функції   );0[ ∞+ .  Знайдемо  
проміжки  зростання  та  спадання  
функції:   xxV 4,0120)( −=′ ;    

04,0120 >− x   при   300<x   та    
04,0120 <− x   при   300>x .   Отже,  на   

)300;0[   функція  зростає,  а  на  
);300( ∞+   функція   спадає. 

Інтерпретація.  При  збільшенні  
виробництва від  200 до  250 одиниць 
продукції  витрати  зростатимуть,  а при  
збільшенні  виробництва  продукції  від  
300  до  350  одиниць витрати  
зменшуватимуться. 

Задача 3.  Залежність  між врожаєм  
озимої пшениці  y   ц/га  та  нормою 
висіву  x  млн. зерен/га  виражається  
виробничою функцією  

27,01,86,5 xxy −+= .  Знайти  оптималь-
ну  норму висіву  зерен  для того, щоб 
одержати  максимальний   врожай. 

Звертаємо  увагу  студентів  на  
поняття  - норма  висіву  зерен.  
Пояснюємо,  що для  кожної  
сільськогосподарської  культури  з 
врахуванням  сорту  i  місцевих умов  
визначено  оптимальну  кількість 
рослин, яка  повинна  рости на 1 га. 
Тому  перед посівом необхідно  роз-
рахувати норму висіву � масу зерен, які  
слід  висіяти  на  1  га,   щоб  
забезпечити потрібну  густину   рослин. 

Дану  задачу  відносимо  до  задач,  
у  яких за певними умовами  (певним 
критерієм) потрібно встановити  най-
вигідніші  економічні   умови ( вибрати  
найкраще, оптимальне розв�язання ) 
серед кількох можливих. Це задачі на 
мінімізацію витрат; максимізацію 
прибутку;  задачі про: раціон кормів, 
дієту; планування випуску продукції; 
розміщення замовлення, проектування 
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дороги та ін., тобто так звані 
екстремальні задачі. 
     Розв�язання.Проведемо  дослідження  
виробничої  функції,  що виражає 
залежність  урожайності   озимої  
пшениці  ц/га  від  норми висіву зерен 
млн. зерен/га.  Функція  має  вигляд  

27,01,86,5 xxy −+= .    Областю 
визначення  даної функції  є  iнтервал  

);0[ +∞ . Графіком  функції є  парабола,  
опущена вітками  вниз. Тому  функція 
має один екстремум � максимум:          

xy 4,11,8 −=′ ;     04,11,8 =− x      ⇒      
79,5=x ; 

03,29)79,5(7,079,51,86,5)79,5( 2 =⋅−⋅+=y  
Інтерпретація.   Максимальний  

урожай становить  29,03 ц/га при 
оптимальній  нормі  висіву зерен  5,79 
млн. 

 Пропонуємо  добірку   задач, 
спрямованих на  закріплення  умінь   
студентів розв�язувати  прикладні  зада-
чі  за   допомогою  апарату  дифе-
ренціального  числення. 

1)  Нехай  виробнича  функція      
84,49936,00021,0 2 ++−= xxy    відоб-

ражає залежність урожайності куку-
рудззи ц/га  від кількості внесеного 
азотного добрива кг/га. Дослідити  
залежність  урожайності  кукурудзи  від 
кількості внесених азотних добрив. 

 2) Агрофірма  виготовляє  
продукцію  одного  виду.  Витрати  на  
виробництво  x  одиниць  цієї   про-
дукції  виражається  функцією  

180027040)( 23 ++−= xxxxV ,  а доход,  
одержаний   від  її  реалізації, 

2126)( xxxD −= .  Визначити,  яку  
кількість продукції   треба  виготовити, 

щоб  прибуток  від  її  реалізації   
був  максимальним?  

3) Швидкість росту y популяції x  
задана  формулою .001,01,0 2xxy −=  

При  якому  розмірі популяції  ця 
швидкість максимальна?  

4) Для 15 господарств, що 
займаються відгодівлею свиней, 
виробнича функція витрат u  на 
відгодівлю свиней має вигляд: 

214,06,672,199 xxu ++= , де u - витрати 
на відгодівлю свиней у тис. грн., x - 
валовий приріст ваги у тис. ц. Знайти 
мінімальну собівартість 1 ц свинини. 

5)  Кількість   хворих    тварин  )(tp    
під   час    епідемії     хвороби  
змінювалась з  часом  t   у  днях  від  
початку   вакцинації  тварин  за законом  

)10/(20)( 2 += tttp .  Визначити  час  
максимального  захворювання,  інтер-
вали  його  зростання  та  спадання. 

Таким  чином,  можна  зробити  
висновок : якісна  підготовка  спе-
ціаліста  у  будь-якій  галузі  залежить  
від  мотивів  навчання студента,  серед 
яких   усвідомлення  студентом   
важливості  набутих  знань.  Засвоєння   
математичних методів  майбутніми  
фахівцями  аграрного  сектору   має  
відбуватись  з  обов�язковим  
включенням   задач   сільсько-
господарського  змісту.     Можливість    
та        доцільність       такої         добірки        
задач       продемонстрована  в  даній  
статті. 
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Summary. In  this  article   the  authors �  points  of  view  on  the  process  of  forming students �  

skills  to   solve  applied   tasks  by  means   of  mathematics   are   considered.  Methodical  aspects  of  
theacher�s   and  student�s  activities  in  this  process  are  substantiated. 
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