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Курс вищої математики в технічному ВНЗ є фундаментом математичної підготовки 

майбутнього фахівця, яка здійснюється з метою розвитку логічного і алгоритмічного мислен-
ня студента, озброєння його методами дослідження, аналізу і моделювання пристроїв, явищ і 
процесів, а також методами обробки й аналізу результатів експериментів. Необхідно навчи-
ти студентів прийомам розв'язування математично формалізованих задач, виробити у сту-
дентів уміння аналізувати одержані результати, навички самостійного вивчення літератури з 
математики та її застосування. 

 
 

Вимоги до математичної освіти 
сучасного фахівця зазнали суттєвих 
змін: послабла роль деяких розділів 
класичної математики; з'являються нові 
навчальні математичні дисципліни. Чіт-
ке уявлення про нові розділи мате-
матики необхідно мати майбутньому 
фахівцеві з таких причин: по-перше, 
йому необхідно знати, як можна і по-
трібно грамотно застосовувати той чи 
інший математичний метод, та сприй-
мати зміст праць, в яких він використо-
вується; по-друге, мати уявлення про 
практичні можливості використання 
нових розділів математики. 

Вища технічна школа має значний 
досвід щодо постановки математичної 
освіти [6,7,8]. Разом з тим в цій галузі 
освіти є досить багато нерозв'язаних 
проблем. Часто знання з математики 
майбутніх інженерів носять формаль-
ний характер, не відповідають потребам 
фахових дисциплін і загальному рівневі 
підготовки сучасного фахівця. Однією з 
головних причин цих недоліків є недос-
коналість змісту та методичної системи 
навчання вищої математики. Так, на-
приклад, зміст спеціальних дисциплін 
разом з їхнім математичним апаратом за 

останні роки суттєво змінюється, а зміст 
курсу вищої математики залишається 
майже незмінним. Необхідно додати 
також, що ця проблема загострюється у 
зв'язку з впровадженням на спеціальних 
кафедрах комп'ютеризованих техноло-
гій навчання, використанням потужного 
комп'ютерного супроводу розв'язування 
математичних задач. 

Один із напрямів розв'язування про-
блеми підвищення рівня математичної 
освіти фахівців вбачається у впровадженні 
нових інформаційних технологій у процес 
навчання математики. 

Між фахівцем та предметними знан-
нями виникає посередник у вигляді інфор-
маційної технології у даній галузі знань [4]. 
Предметні знання стають віддаленішими, 
фахівець все частіше користується пакетами 
програм. Тому у навчальному процесі уже 
па молодших курсах повинно бути перед-
бачене знайомство із ППП, такими як DE-
RIVE, NUMERI, Maple, Mathematica, 
EUREKA, MathCAD та ін. 

Дослідження комплексу проблем, 
пов'язаних з НІТН математики, започат-
ковано у роботах А.II.Єршова, М.І.Бурди, 
М.І.Жалдака, О.І. Ляшенка, Н.І.Куз-
нєцова, О.Л. Кузнєцова, В.М. Монахова, 
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Ю.С.Рамського, В.Г.Розумовського, 
О.В.Співаковського і інших дослідників. 

При розробці теоретичних і мето-
дичних аспектів проблеми важливе зна-
чення мають науково-методичні дослі-
дження з формування математичних 
знань, умінь і навичок (М.І.Бурда, 
М.І.Жалдак, П.М.Ерднієв, М.Я.Ігнатен-
ко, Т.В.Крилова, М.В.Метельський, 
З.І.Слєпкань, А.А.Столяр, І.Ф.Тесленко, 
М.І.Шкіль, Н.М.ІІІунда і ін.). 

Метою даної статті є узагаль-
нення проведених автором досліджень 
щодо проектування змісту курсу вищої 
математики в технічних ВНЗ в умовах 
використання сучасних інформаційно-
комунікаційних технологій. 

Тут можливі два підходи. Або по-
вна перебудова навчального процесу з 
метою створення нових комп'юте-
ризованих курсів математики, або роз-
робка методики використання систем 
комп'ютерної математики (СКМ) Math-
CAD, Mathematica, Maple, DERIVE, 
GRAN 1 і інших спеціалізованих про-
грамних продуктів (наприклад, NU-
MERI) під час вивчення традиційних 
математичних курсів. Для курсу вищої 
математики з його канонічною структу-
рою і змістом другий шлях на нашу ду-
мку є перспективнішим. 

Розробка власного програмного 
забезпечення для підтримки курсу ви-
магає значних ресурсів. В результаті ж 
не приводить до несумісних один з од-
ним навчальних програм для розв'язу-
вання окремих вузьких питань тієї чи 
іншої теми курсу. Загальним недоліком 
більшості таких програм є те, що їх мо-
жна використовувати лише для ілюст-
рації і тестування. Це не дозволяє сту-
денту вирішувати задачі творчо, а тому 
недостатньо реалізують і розвивають 
його інтелектуальний потенціал, а ви-
кладачеві – реалізувати концепцію дія-
льнісного підходу до навчання, що пе-
редбачає включення до змісту навчання 
знань таких видів: світоглядні, мотива-
ційні, теоретичні, понятійно-описові. 
Розкриття ж світоглядної, філософської 

сторони математичних понять, теорем, ідей 
і методів не тільки підвищує інтерес студе-
нтів до вивчення математики і до самого 
процесу пізнання, але формує інтерес до 
дисциплін гуманітарного циклу. 

Принципово інший підхід полягає 
у створенні навчального середовища на 
базі відомих систем комп'ютерної ма-
тематики, що дозволяє зосередити зу-
силля па методичному змісті досліджу-
ваної предметної області, розробці меч 
одик розв'язування задач, алгоритми 
яких передбачають складні символьні 
перетворення [1]. Крім цієї головної пе-
реваги, слід зазначити і той факт, що 
при такому підході не потребує особли-
вих вимог попередня комп'ютерна під-
готовка як студента, так і викладача. 
Непотрібна прив'язка до визначеного 
чину комп'ютера, операційної системи 
або певного пакету прикладних про-
грам. Розроблене викладачем напов-
нення середовища системи комп'ютер-
ної математики методичним матеріалом 
у цьому змісті є універсальним. 

ППЗ дозволяють використовувати 
нові форми і методи навчання - роботу з 
інформаційними системами, проведен-
ня демонстрацій і експериментів на ма-
тематичних моделях процесів, організа-
цію самостійної роботи методом твор-
чих завдань з адаптацією до можливос-
тей і здібностей студентів. Все це спри-
яє реалізації в навчальному процесі 
принципу системності знань та форму-
ванню системного, упорядкованого ти-
пу сприймання і опрацювання матема-
тичної інформації. 

Не всі студенти мають однакову го-
товність до навчання у ВНЗ. Деякі з них 
не отримають на занятті інтелектуального 
навантаження, не будуть задоволені їх пі-
знавальні потреби. А тривалий стан такого 
неузгодження між функціональним та ін-
телектуальним навантаженням призво-
дить до втрати інтересу до навчання. Це 
пояснюється тим, що не вдається досягти 
однієї з головних цілей навчання – розу-
міння навчального матеріалу, що могло б 
трансформуватись у внутрішні потреби 
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навчання. Тобто в багатьох випадках не 
вдасться зовнішні стимули перевести у 
внутрішні. Для створення умов виник-
нення внутрішніх стимулів пізнавальної 
активності, організація початкового пері-
оду оволодіння новим навчальним матері-
алом повинна бути здійснена таким чи-
ном, щоб студент одержав суттєвий ре-
зультат у навчанні за мінімальний термін. 
Як показали наші дослідження [7], з цією 
метою для початкового вивчення відбира-
ється така навчальна інформація, яка не-
обхідна для досягнення суттєвого резуль-
тату. Наприклад, якщо студент з деяких 
причин вчасно не вивчив тему «Невиз-
начений інтеграл», то можна вважати, що 
на певному рівні не будуть засвоєні такі 
розділи, як диференціальні рівняння, інте-
гральне числення функцій багатьох змін-
них, ряди Фур'є та інші. Використовуючи 
пакети MathCAD, Maple, DERIVE, GRAN 
1 та інші, викладач може ефективно 
реалізувати принцип залучення студентів 
до навчальної діяльності незалежно від 
рівня їхніх попередніх знань з деяких 
розділів курсу, ці студенти можуть на 
рівні з іншими оволодіти матеріалом теми. 

Застосування пакетів під час прове-
дення лабораторних робіт, практичних 
занять з деяких тем розділів «Визначений 
інтеграл», «Диференціальні рівняння», 
«Кратні інтеграли» та інших, де необхідно 
обчислювати інтеграли, складати та роз-
в'язувати диференціальні рівняння, дає 
можливість збільшити у 3-5 разів, у порів-
нянні із традиційною організацію заняття, 
кількість завдань, які розв'язуються та 
аналізуються на занятті. 

У дисертації М.І.Бурди [2] теоре-
тично і експериментально обгрунтовано 
принципи, які складають основу відбо-
ру змісту освіти з математики: принцип 
пріоритету розвиваючої функції навчан-
ня, принцип інформаційної ємності і 
соціальної ефективності, принцип діаг-
ностико-прогностичної реалізованості, 
принцип диференційованої реалізовано-
сті; дидактичні принципи навчання: на-
уковості та доступності, наступності, 
систематичності, системності і перспек-

тивності, наочності, модульний прин-
цип, принцип концентризму, принцип 
гуманізації і гуманітаризації освіти. 

В силу універсального характеру 
ці принципи стали основою при відборі 
змісту знань з математики, якими може 
оволодіти студент за допомогою НІТН. 

При цьому враховувались такі 
особливості предметної області: 

- навчання з використанням НІТН 
потребує спеціальної структурної орга-
нізації навчального матеріалу; 

– комп’ютер є робочим інстру-
ментом фахівця, тому важливо навчити 
студентів використовувати його при 
розв'язуванні математичних задач, за-
стосуванні чисельних методів тощо; 

- математичний апарат є одним із 
основних інструментів дослідження 
предметної області фахівця (принцип 
інформаційної ємності і соціальної ефе-
ктивності). 

Вплив нових інформаційних тех-
нологій навчання на зміст навчання 
проявляється у [9]: 

- розширенні та поглибленні те-
оретичних основ курсу математики за-
вдяки більшій доступності; 

- поглибленні міжпредметних 
зв'язків та використовуванні задач реа-
льного виробничого змісту; 

- включенні до змісту навчання 
вивчення стратегій навчання, засвоєнні 
студентами власної навчальної діяльності. 

Наведемо приклад завдання, яке 
ілюструє з одного боку збільшення ін-
формаційної ємності, поглиблює зміст 
теми "Ряди Фур'є", а з іншого – розши-
рення та поглиблення теоретичних ос-
нов теми, підкреслює неможливість 
розв'язання завдання на занятті без ви-
користання системи комп'ютерної ма-
тематики. 

Приклад 1. Розвинути в тригоно-
метричний ряд Фур'є функцію 

]5;1[,)( ∈= tttf . Проаналізувати пове-
дінку часткових сум. 

Довжина проміжку, на якому за-
дано функцію, дорівнює 4. Отже, при-
ймаємо 2Т=4. Функцію  про-)(tf
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довжено на всю числову вісь, при цьо-
му  - проміжок інтегрування. Фу-]2;2[−
нкція )(tϕ  на цьому проміжку аналіти-
чно задається таким чином: 

 
З метою аналізу поведінки частко-

вих сум ряду Фур'є студенти будують 
графіки часткової суми та функції  )(tf
на періоді та в околі точки розриву. Так, 
в околі точки розриву проявляється 
явище Гіббса, яке полягає в тому, що 
графіки часткових сум )  в околі (xSn

точки розриву коливаються і не мають 
тенденції до зменшення амплітуди ко-
ливання. Зокрема, студенти перекону-
ються в тому, що в околі точок непере-
рвності функції  абсолютна вели-)(xf
чина різниці між значеннями функції та 
часткової суми прямує до нуля )(xSn

при : ∞→n 0)()( →− xSxf n . Крім того, 
швидкість прямування до нуля у точках 
x  віддалених від точки розриву тим бі-
льша, чим далі знаходиться х від точки 
розриву. По іншому ведуть себе частко-
ві суми в околі точок розриву. Скінчена 
сума перших членів ряду Фур'є більша 
за відповідні значення функції. А прові-
вши обчислення, студенти перекону-
ються в тому, шо коли кількість членів 
часткової суми ряду зросіає (m=10, 
m=100, m=1000), ця особливість не зни-
кає, а зміщується ближче до точки роз-
риву. Тобто розриви функції породжу-
ють осциляції часткових сум ряду Фу-
р'є. Цю ситуацію можуть обгрунтувати 
аналітично студенти з високим рівнем 
знань. 

Поняття простору Гільберта, як 
функціонального простору, у якому 
введене поняття скалярного добутку 
функцій, доцільно ввести на початку 
теми "Ряди Фур'є"'. Після викладу зага-
льних питань можна зупинитися на ви-
борі інших базисів простору L2. Напри-
клад, тригонометричних, алгебраїчного 
базису Лежандра та інших. Застосування 
СКМ дає можливість ознайомити студен-

тів із узагальненими рядами Фур'є, на ос-
нові яких будуються математичні моделі у 
багатьох галузях знань, і у відповідності із 
принципом системності і перспективності 
ущільнити зміст теми. 

Важливу роль в дослідженні ра-
діотехнічних сигналів відіграє система 
ортонормованих функцій, зокрема, фу-
нкцій Уолша: 

0 1

2

3 1 2

Wal(k,t): w (x)=1, w (x)=sign(sin(2 x)),
w (x)=sign(sin(4 x)), 
w (x)=w (х) w (x), ... , ⋅

 

або многочленів Лежандра: 
Р0(t)=1, Р1(t)=t, Р2(t)= ),13(

2
1 2 −t …, 

Рn(t)= ])1[(
!2

1 2 n
n

n

n t
dt
d

n
−⋅

⋅
, … ортогональних 

при tє[-1,1]. Студент переконується в тому, 
що тільки спільне використання аналітич-
них і чисельних методів може привести до 
повного аналізу практичних задач. Надли-
шковість в цьому випадку по відношенню 
до формально-логічної навчальної інфор-
мації з математики необхідна студентові 
для свідомого оволодіння даним предме-
том, навичками роботи з машинними носі-
ями інформації, основами діалогу з комп'ю-
тером. А використання у наведених при-
кладах комп'ютерної графіки сприяє розви-
ткові просторової уяви. 

В задачах, пов'язаних із теоретич-
ним та практичним застосуванням ря-
дів, виникають потреби у виконанні 
операцій із рядами, які відповідно до 
введеного означенням, є розбіжними. 
Тобто, є необхідність в узагальненні 
поняття збіжності ряду. 

Нехай задано числовий ряд 
а1+а2+...аn+... . Нехай  – часткова су-nS
ма ряду. Даний ряд називаться підсумо-
ваним методом Чезаро, якщо існує гра-
ниця середнього арифметичного част-
кових сум даного ряду .

n

...21lim n
SSS n+++

∞→

 

У відповідності з методом Вороного 
осмислюється  границя 

n

nnn

n PPP
PSPSPS

+++
+++ −

∞→ ...
...

21

1121lim , де {Рn}– деяка по-

слідовність. Якщо границя дорівнює , S
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то сума ряду за Вороним дорівнює . S
Зокрема, якщо Р1=Р2=...=Р =1, одержу-n
ється метод Чезаро, а при Р1=1, 
Р2=...=Р =0 – означення суми ряду за n
Коші. 

Застосування СКМ в даному ви-
падку частково усуває труднощі, що 
виникають під час аналітичного розв'я-
зування задачі пошуку узагальненої су-
ми ряду. З іншого боку, такий підхід 
робить розв'язання, аналіз задачі цілком 
доступними навіть для студентів з не-
достатнім рівнем математичних знань, 
що, у свою чергу, створює реальні пе-
редумови для розширення змістової ча-
стини інших навчальних предметів. 

Поява сучасних комп'ютерів та 
математичних комп'ютерних систем 
створюють умови для використання у 
навчальному процесі більшої кількості 
наближених методів та ознайомлення 
студентів із сучасними наближеними 
аналітичними методами розв'язування, 
наприклад, диференціальних рівнянь, 
зокрема, методом відомого україн-
ського математика Дзядика В.К. (1919-
1998). 

Метод дає можливість на зада-
ному проміжку будувати многочлени, 
які з високою точністю наближають 
шуканий розв'язок, особливо у випад-
ку, коли коефіцієнтами лінійного ди-
ференціального рівняння (ДР) є мно-
гочлени. Без використання мате-
матичних комп’ютерних систем здій-
снити обчислення можна лише в най-
простіших випадках. 

Моделі деяких процесів опису-
ються нелінійними диференціальни-
ми рівняннями. Це стосується, напри-
клад, дослідження систем автоматич-
ного управління, які описуються не-
лінійними математичними моделями. 
Тому для одержання характеристик 
динамічної системи часто перетво-
рюють рівняння. Одним із методів 
перетворення рівнянь є метод лінеа-
ризації. Він полягає у послідовному 
перетворенні нелінійного рівняння, в 
результаті чого одержується лінійне 

рівняння, яке відповідає заданому не-
лінійному. 

Приклад 2. Знайти методом лінеа-
ризації наближений розв'язок системи ДР, 
яка є варіантом моделі розвитку популяції 

⎪
⎪
⎩

⎪⎪
⎨

⎧

+=

+=

,

,

xyy
dt
dy

xyx
dt
dx

δγ

βα  де х(t),у(t) - кількість жертв 

та хижаків, .0,0,0,0 ><<> δγβα Поча-
ткові умови х(0)=x0, у(0)=у0. 

Нелінійна задача замінюється лі-
нійною в околі стаціонарної точки. 

Розв'язком лінеарізованої системи 
в системі координат ХОY є сім'єю еліп-

сів .
2

)(
2

)( 22

C
y
yy

x
xx

S

S

S

S =
−

−
−

δβ
 На рис. 1 

наведено фазові портрети заданої сис-
теми та лінеаризованої при 

.2.1,4,8.1,3 =−=−== δγβα  
 

 
 
 
 
 
 
Студенти роблять висновок про 

те, що поведінка розв'язку заданої сис-
теми у певному розумінні близька до 
розв'язку лінеарізованої системи ДР і, 
що на основі цього можна робити певні 
висновки та припущення щодо дослі-
джуваного процесу. Наприклад, що фа-
зові траєкторії в околі стаціонарної 
(особливої) точки є концентричними, 
що коливання в системі «хижак - жерт-
ва» є нестійкими. 

Зміст курсу вищої математики у 
ВНЗ визначається типовою програмою 
[10] і, відповідно до неї, робочими про-
грамами, складеними на кафедрах. Робочі 
програми та плани враховують не тільки 
загальні обов'язкові положення курсу ви-
щої математики, але і її прикладні аспек-
ти, необхідні для глибокого вивчення спе-
ціальних дисциплін при підготовці бака-
лаврів і магістрів. Проте кількість годин 
на курс вищої математики в навчальних 
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планах у даний час визначається без учас-
ті фахівців і тому не завжди обгрунтовано. 
Взаємний обмін робочими програмами та 
робочими планами для споріднених спеці-
альностей не завжди практикується. 

Використання СКМ ілюструє можли-
вості комп'ютера, дозволяє акцептувати ува-
гу на прикладних задачах, особливостях чи-
сельного розв'язання задач, з'ясовувати межі 
застосування комп'ютерів і математичних 
методів, істотно підвищують зацікавленість 
студентів у глибокому вивченні математики, 
допомагають засвоїти структурні зв'язки різ-
них розділів курсу. 

Діяльність викладача спрямовується на 
те, щоб студент усвідомив, шо при підготовці 
до інженерної діяльносіі без знань з курсу 
вищої математики не може сформуватись 
фахівець. Знання з математики належать до 
фундаментальної системи знань, на базі якої 
будується навчання студентів.  

Таким чином, показано, що застосуван-
ня інформаційно-комунікаційних технологій 
(ІКТ) навчання дозволяє значно ефективніше 
розв'язувати протиріччя між формально-
логічним вивченням курсів математики та ев-
ристичною діяльністю інженера шляхом інтен-
сивного та систематичного впровадження ада-
птованих до навчального процесу завдань; між 
об’ємом знань та часом на оволодіння ними за 
рахунок одночасного використання всіх засо-
бів подання інформації. 

Обгрунтоване відображення у змісті 
курсу вищої математики дидактичних прин-
ципів сприятиме розв'язанню проблеми на-
повнення осучасненим змістом курс вищої 
математики в технічних університетах в 

умовах використання сучасних інформа-
ційно-комунікаційних технологій. 
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Summary. Questions are considered in article about need of the education student’s opening of 
the decision mathematically formalized problems, work out beside student of the skill to analyse the 
going results. 
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