
 
 
 
Дидактика математики: проблеми і дослідження. – 2004. – Вип. 22 
 
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ІНЖЕНЕРНОЇ ОСВІТИ  
У    СУЧАСНОМУ    ІНФОРМАЦІЙНОМУ 
СУСПІЛЬСТВІ 

Т.В. Наконечна, 
канд. фіз.-мат. наук, доцент 

Дніпродзержинський державний технічний університет 
 

Розглядаються проблеми математичної підготовки майбутніх фахівців у сучасному сус-
пільстві і впровадження інформаційних технологій, зокрема математичних пакетів Maple та 
MathCAD, в процесі викладання курсу вищої математики студентам технічних вузів механіч-
них спеціальностей. 

 
 

В даний час, у зв'язку з розвитком 
інформаційних технологій, прискорен-
ням технологічного розвитку, збільшен-
ням різноманітності техносфери, зрос-
том значимості екологічних факторів, 
особливості інженерної діяльності й ін-
женерної освіти істотно змінюються. 

Варто визнати, що головним на-
прямком удосконалювання системи ін-
женерної освіти є розвиток фундамен-
тальної освіти, що полягає в збагненні 
основних законів природи, суспільства, 
техніки й основних принципів їхнього 
розвитку. Це фундамент, що залиша-
ється незмінним, як би не мінялися 
технології, елементна база або стан-
дарти. Фундаментальна складова освіти 
повинна містити в собі математичні і 
природничонаукові, загально-технічні і 
гуманітарні, а також спеціальні знання 
про видатні розробки у професійній 
сфері. Людина, що одержала таку 
освіту, значно легше і швидше осво-
юється в будь-якій сфері діяльності, чим 
вузький фахівець, орієнтований на яку-
небудь техніку або технологію. 

Сучасний інженер значною мірою 
дослідник і винахідник. І чим більш 
глибокі й абстрактні розділи матема-
тики і фізики використовуються при 
створенні нових виробів і технологій, 
тим більш значні технічні й економічні 
результати дають інженерні розробки. 
Однак це не означає згортання спеціа-
льної інженерної підготовки в тій або 
іншій предметній галузі. 

Високий рівень мотивації, неосла-
бний інтерес до навчання є, мабуть, ос-
новними факторами успішності та ре-
зультативності процесу навчання. Інте-
рес до курсів, що досліджуються, істот-
но залежить від методичного і науково-
го рівня викладання, від зацікавленості 
викладача як фахівця у своїй предмет-
ній області і його доброзичливому від-
ношенні до студентів. Але в рамках ли-
ше академічних занять навряд чи мож-
ливо зробити цей інтерес стійким, необ-
хідне включення студентів у науковий 
пошук, у практичні інженерні розробки. 

Безсумнівна важливість особистіс-
ного розвитку студентів, що вимагає 
індивідуалізацію навчання, підвищення 
самостійності в навчально-пізнавальній 
діяльності. 

Загальновідомим є твердження, 
що основним джерелом економічного 
розвитку сучасного суспільства є рівень 
знань та наукова діяльність. У підґрунті 
сучасної технології здобуття, формуван-
ня нового знання покладена матема-
тична освіта сучасної  людини, яка фо-
рмується в університетах завдяки спів-
праці кафедр математичного напрямку 
та спеціалізованих і зорієнтованих на 
конкретні галузі діяльності. 

Перед математичною освітою сто-
ять цілі: добра координація роботи ка-
федр і наявність неперервної матема-
тичної підготовки, причому результат 
навчання слід оцінювати не кількістю 
наданої інформації, а якістю її засвоєн-
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ня, вмінням її використовувати та роз-
витком здібності до самоосвіти. 

В останні роки у зв’язку з рефор-
муванням освіти відбувається пошук 
нових інноваційних елементів організа-
ції навчального процесу. Однак, все, що 
пропонується кафедрами і закладами 
вищої освіти, має пройти всебічну екс-
периментальну перевірку на ефектив-
ність педагогічного процесу [1]. 

Очевидно, що підготовка фахівців 
досить високої кваліфікації в століття 
бурхливого розвитку нових технологій і 
широкого впровадження математичних 
методів в інженерні дослідження немо-
жлива без використання персональних 
комп'ютерів. 

Зрозуміло, що використання су-
часних технологій навчання й інформа-
ційних технологій вимагає особистісно-
орієнтованого підходу і забезпечується 
шляхом інтеграції з традиційними тех-
нологіями, потребує переосмислення не 
лише змісту, а й методик навчання, 
включаючи розробку спеціального 
комп’ютерного оснащення та відповід-
ного інструментального забезпечення. 

Розгляд комплексу питань, пов’язаних 
із використанням сучасних інформаційних 
технологій у навчанні середньої і вищої шкіл, 
започатковано в роботах А.П.Єршова, 
М.І.Жалдака, Т.В.Крилової, О.А.Кузнєцова, 
С.І.Куз-нєцова, В.М.Монахова, О.В.Павлов-
ського, Ю.С.Рамського, В.Г.Розумовського 
та інших дослідників. 

Дидактичні й психологічні аспекти за-
стосування інформаційних технологій на-
вчання знайшли відображення в працях 
В.П.Безпалька, В.П.Зінченка, В.С.Ледньова, 
В.Я.Ляудіса, Ю.І.Машбиця, О.М.Леонтьєва, 
А.М.Пеникала, В.В.Рубцова, В.Ф.Паламар-
чук, Л.Н.Прокопенка, Н.Ф.Тализіної, О.К.Ти-
хомирова та ін. 

З розвитком науки та техніки 
об’єм знань, накопичених суспільством, 
дуже швидко зростає, знання усклад-
нюються і створюється ситуація, коли 
„дослідник, якій володіє лише старою, 
традиційною технікою роботи з інфор-
мацією, просто немає можливості за до-

ступний для огляду час вивчити той пе-
редній край наукових знань від якого 
почав шлях у невідоме. В такій ситуації 
йому все частіше й частіше доводиться 
відповідати на питання і розв’язувати 
задачі, які в науці так або інакше  вже 
розв’язані” [6]. В такій же ситуації опи-
няється і студент. Йому в силу малого 
наукового досвіду ще важче знайти не-
обхідну та розкидану по різним джере-
лам інформацію. Ці труднощі в значній 
мірі можна подолати за допомогою 
ЕОМ, але й під час її використання та-
кож виникає досить великий круг про-
блем та питань. 

Так, комп’ютер допомагає швидко 
і точно розв’язувати різноманітні прак-
тичні задачі, в тому числі і навчальні, 
але він байдужий до вимог та мотивів 
людської діяльності, до ставлення задач 
та цілей, до існуючих методів пізнання, 
якщо вони не формалізовані у програмі. 
В навчальному процесі, наприклад, 
комп’ютер допомагає контролювати 
знання студентів в розрахунках та під 
час проведення  наукового пошуку, але 
ЕОМ байдужі до виховної функції кон-
тролю, до проблем розвитку мови у сту-
дентів, вмінні письмово викладати дум-
ки і таке інше. Цього не слід випускати 
із уваги при всіх перевагах вико-
ристання ЕОМ в навчальному процесі. 

У випадку викладання загально-
освітніх та загально-інженерних наук 
можливо гармонійне поєднання особли-
востей учбово-організаційних техноло-
гій навчання з перевагою та можливістю 
персональних комп’ютерів. Підвищення 
рівня комп’ютерної підготовки студен-
тів, опанування математичним апаратом 
полегшує впровадження ПЕОМ як для 
виконання розрахунково-графічних зав-
дань і розв’язування задач з елементами 
дослідницького характеру, так і кон-
трольного опитування, що значно ско-
рочує витрати часу на його проведення. 

Застосування обчислювальної тех-
ніки при викладанні загальноосвітніх та 
інженерних дисциплін завжди було склад-
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ною проблемою і не треба розглядати 
комп’ютер, як панацею від усіх бід. 

Практика показує, що із збільшен-
ня кількості розрахункових робіт на 
комп’ютері падає рівень знань студен-
тів. Тому на наш погляд ПЕОМ доціль-
но використовувати для виконання тру-
домістких розрахунків, які не потребу-
ють спеціальних знань, зменшують ви-
трати часу на знаходження, наприклад, 
коефіцієнтів регресії під час планування 
експерименту, для ілюстрації проведе-
них розрахунків, а також для контролю 
знань студентів. 

В сучасному суспільстві з розвитком 
науки та техніки вимоги до математичної 
освіти майбутніх фахівців досить швидко 
зростають, але об’єм часів, які виділяють-
ся на викладання вищої математики не 
збільшується, а постійно зменшується. 
Крім того, у інженерному середовищі від-
ношення до математики досить прагмати-
чне, тобто вона розглядається в основному 
як інструмент для розв’язування приклад-
них задач. За таких обставин перед викла-
дачем математики технічного вузу вини-
кає проблема адаптації курсу вищої мате-
матики і до ситуації, яка склалася і до не-
обхідності впроваджувати сучасні інфор-
маційні технології. Вихід з цієї ситуації ми 
бачимо у використанні у навчальному 
процесі першокласних систем комп'ютер-
ної алгебри (таких як Maple і MathCAD), 
що увібрали в себе досягнення багатьох 
математичних шкіл за сотні років їхнього 
розвитку і здатних вирішувати математи-
чні задачі в аналітичному виді. 

Пакет MathCAD дуже популярний 
в інженерному середовищі. Характер-
ною рисою пакета є використання звич-
них стандартних математичних позна-
чень, тобто документ на екрані виглядає 
точно так само як і математичний роз-
рахунок. На відміну від таких пакетів, 
як Mathematica, Maple, пакет MathCAD є 
середовищем візуального програмуван-
ня, тобто не вимагає знання специфіч-
ного набору команд. Безпосередність 
освоєння пакета, дружній інтерфейс, 
відносна невибагливість до можливос-

тей комп'ютера, з'явилися головними 
причинами того, що пакет був обраний 
для навчання студентів технічних, зок-
рема, механічних напрямків математики 
та чисельним методам. 

Як і будь яка інженерна дисцип-
ліна, теоретична механіка досить актив-
но використовує математичний апарат. 
Наприклад, переважна більшість задач 
статики пов’язана з визначенням реак-
цій опор твердого тіла або системи тіл, 
з’єднаних між собою за допомогою ша-
рнірів, гнучких в’язей або стержнів, і 
відчуває дію довільної просторової або 
плоскої системи сил. У цьому випадку 
ми приходимо до системи лінійних не-
однорідних рівнянь відносно невідомих 
реакцій в’язей. Ця система може скла-
датися з досить значного числа рівнянь, 
що призводить до виконання трудоміст-
ких розрахунків. Для ефективного 
розв’язування таких систем доцільно 
використання пакету MathCAD. Для 
цього достатньо ввести матрицю систе-
ми і стовпчик вільних членів і за допо-
могою рівняння BAX 1−=  отримати ма-
трицю-стовпець невідомих. Під час ви-
кладання теми „Матриці та дії над ни-
ми”, „Лінійні системи і методи їх 
розв’язування ”в курсі вищої математи-
ки, студентам пропонується освоїти дії 
над матрицями і розв’язування систем 
лінійних рівнянь „вручну” і за допомо-
гою ПЕОМ, порівняти результати і тру-
домісткість розрахунків. Ці завдання 
також являються складовою частиною 
модуля „Елементи лінійної алгебри та 
алгебри многочленів”. 

Під час вивчення динаміки, зокре-
ма при дослідженні вимушених коли-
вань механічної системи, виникає необ-
хідність у розв’язуванні лінійних неод-
норідних диференціальних рівнянь, 
представленні результатів розрахунків 
на графіку, розв’язуванні крайових за-
дач і систем лінійних диференціальних 
рівнянь. Математичні пакети Maple і 
MathCAD дозволяють досить швидко і 
ефективно розв’язувати ці задачі, але це 
має сенс тільки тоді, коли математична 
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підготовка студента дозволяє йому гра-
мотно оцінити отриманий результат і 
зробити відповідні висновки. 

Висновки. Застосування нових ін-
формацій-них технологій в навчанні – 
це життєва необхідність. Для подаль-
шого економічного розвитку нашої кра-
їни необхідно, щоб майбутні фахівці 
дістали сучасну математичну підго-
товку, яка відповідає світовим стандар-
там. В результаті навчання у вузі в мо-
лодої людини повинна сформуватися 
картина світу, у якій мається загальне 
для всіх сучасників ядро культури, су-
часні природничонаукові уявлення, 
спеціальні знання, які безупинно попов-
нюються, критично сприйнята інформа-
ція про суспільні процеси, самобутні й 
індивідуалізовані особистісні якості. 

Кожен фахівець повинен усвідом-
лювати, що в сучасних умовах не можна 
на початку життя одержати освіту, на 
основі якої можна буде працювати все 
останнє життя, тільки в цьому випадку 
він зможе йти в ногу з розвитком у своєї 
галузь діяльності. 

Інженерна справа знову пере-
творюється в гармонійну творчість, у 
якому є рівноправними наука і мис-
тецтво, теорія й експеримент, логіка та 
інтуїція. 

Перспективи подальшого розвит-
ку у даному напрямку  

Вважаэмо за необхідне відреагу-
вати план неперервної математичної 
підготовки студентів механічних спеці-
альностей відповідно до вимог нової 
парадигми і доктрини освіти та розро-
бити методичне супроводження для 
впровадження в навчальний процес ма-

тематичних пакетів Maple та MathCAD у 
наступних напрямках: 

 розв’язування задач символь-
ного диференціювання та інтегрування 
функцій однієї або декількох змінних; 

 побудова графіків функцій і 
поверхонь; 

 розв’язування задач матричної 
алгебри; 

 пошук аналітичного розвитку 
систем лінійних рівнянь; 

 розв’язування нелінійних рів-
нянь; 

 розв’язування диференціальних 
рівнянь; 

 розв’язування задач теорії чи-
сел та комбінаторних задач. 
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Summary. The author considers a problem of mathematical education of the future engineers in 

the modern society and problem of implantation new information technologies, such as mathematical 
packages Maple and MathCAD, at training the students of technical high schools (in particular, stu-
dents of mechanical specialties) higher mathematics. 
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