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Українська інженерно-педагогічна академія 

Розглядається методика формування евристичної діяльності студентів інженерно-
економічних спеціальностей у процесі виконання лабораторних робіт з вищої математики з 
використанням ППЗ GRAN2 та DERIVE. 

 
Важливим завданням перспек-

тивної системи освіти є підготовка 
фахівців для професійної інженерної 
діяльності в інформаційній сфері 
суспільства та педагогічних кадрів, 
здатних розробляти і застосовувати 
інформаційні технології навчання. 

Використання сучасних ін фор-
маційних технологій дає можливість 
розкрити гуманітарний потенціал 
природничих дисциплін (зокрема, 
математики), пов’язаний із фор-
муванням наукового світогляду, 
розвитком аналітичного та творчого 
мислення, суспільної свідомості та 
свідомого ставлення до оточуючого 
світу [1]. 

Застосування програмованих 
педагогічних засобів в процесі 
навчання математики розглядається в 
роботах М.І.Жалдака, С.О.Ракова, 
В.П.Гороха, О.Б.Жильцова, Т.О.Олій-
ник, Г.М.Торбіна, І.М.Забари, 
Т.В.Зайцевої, Є.М.Смирнової та 
інших. 

Мета нашої статті – розглянути 
методику організації та управління 
евристичною діяльністю студентів 
інженерних спеціальностей під час 

проведення лабораторних робіт з 
вищої математики в умовах вико-
ристання програмованих педагогічних 
засобів: GRAN2, DERIVE. 

Програмовані засоби, на думку 
В.І.Клочка [2], дозволяють вико-
ристовувати нові форми і методи 
навчання – роботу з інформаційними 
системами, проведення демонстрацій і 
експериментів на математичних 
моделях процесів, організацію самос-
тійної роботи методом творчих 
завдань з адаптацією до можливостей і 
здібностей студентів.  

За робочою навчальною програ-
мою з вищої математики для 
спеціальності “Професійне навчання. 
Технологія харчової промисловості та 
організація громадського харчування” 
Української інженерно-педагогічної 
академії на проведення лабораторних 
робіт відводиться 8 годин. На другому 
курсі ці роботи пов’язані головним 
чином з відпрацюванням й закріп-
ленням матеріалу лекцій з вищої 
математики. Ми пропонуємо розпо-
ділити години для опрацювання 
деяких розділів таким чином (табл.1).  
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Таблиця 1. 
Лабораторні заняття, їх зміст та обсяг 

Зміст  тем Обсяг 
занять 
(год.) 

1. ППЗ GRAN2 та DERIVE у дослідженні і побудові графіків функцій та 
ліній другого порядку, у розв’язуванні задач на застосування визначеного 
інтеграла. 

2 

2. ППЗ DERIVE у розв’язуванні систем лінійних рівнянь 2 
3. ППЗ DERIVE при роботі з матрицями і визначниками  2 
4. ППЗ DERIVE та GRAN2 у обчисленні границь функцій, похідних, 

невизначених, визначених та невласних інтегралів, сум рядів.  
2 

 
У монографії О.І.Скафи [4] програ-

мовані засоби (ППЗ) GRAN2, DERIVE є 
засобами організації та управління 
евристичною діяльністю студентів. 

На нашу думку, ППЗ GRAN2, 
DERIVE прості у використанні й не 
потребують великої кількості часу для 
оволодівання навичками роботи з ними. 
Викладач може ефективно реалізо-
вувати принцип залучення студентів до 
навчальної діяльності незалежно від 
рівня їхніх попередніх знань з деяких 
розділів курсу. Ці засоби, крім того, 
нададуть можливість студентам 
самостійно систематизувати й узагаль-
нювати знання з ряду тем вищої 
математики, набуті протягом першого-
другого курсів навчання. 

Метою лабораторних робіт, які 
пропонуються нами, є формування 
вміння досліджувати моделі за 
допомогою програмованих засобів, 
опанування основами необхідних знань 
і накопичення особистого досвіду з 
практичного використання комп’ютер-
них технологій, формування евристич-
них умінь, реалізація яких у майбутній 
діяльності сприяє швидкому орієнту-
ванню в різних професійних ситуаціях, 
прийманню творчих рішень. 

Вплив нових інформаційних техно-
логій навчання на його зміст за аналізом 
Є.І.Машбиця [3] проявляється у: 

• розширенні та поглибленні 
теоретичних основ курсу математики 
завдяки більшій їх доступності; 

• поглибленні міжпредметних 
зв’язків та використовуванні задач 
реального виробничого змісту; 

• включенні до змісту навчан-
ня ґрунтовного вивчення стратегій 
навчання, засвоєнні студентами власної 
навчальної діяльності. 

Наведемо приклади завдань, які 
ілюструють використання задач реального 
виробничого змісту та сприяють розши-
ренню теоретичних основ курсу вищої 
математики завдяки більшій доступності. 

Приклад 1 (визначення рента-
бельності транспортного постачання). 
Транспортні витрати перевезення оди-
ниці вантажу (у) залізничним та 
автомобільним транспортом на відстань 
х знаходиться за формулами: 

10
2
1

+= xy  та 5+= xy , де х вимірю-

ється десятками км. Визначити рента-
бельність цих видів транспорту. 

Можна запропонувати евристичну 
підказку для задачі – зроби малюнок. 

Відповідні графіки заданих фун-
кцій зображено на рисунку 1. Процес 
побудови відбувається за допомогою 
ППЗ GRAN2 за наступною схемою: 

Объект Создать→ → 10
2
1

+= xy →  

График Построить;Объект Созда
ть

→ →
→ 5+= xy →График Построить. 

Це вимагає від студентів вибору масшта-
бу, при якому добре спостерігається 
поведінка функцій у колі в 
якій функції перетинаються. 

→
 

 точки ( )15,10 , 
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Рис.1. 

Графіки витрат дозволяють 
зробити висновок:  

1) коли [ )10,0∈х , тобто х<100 
км, транспортні витрати у перевезення 
автотранспортом нижче витрат 
перевезення залізничним транспортом; 

2) коли , тобто х>100 
км, більш рентабельним буде 
залізничний транспорт. 

Приклад 2 (максимізація прибут-
ку за часом). 

Швидкості зміни витрат та прибутку 
підприємства після початку його діяль-
ності визначилися формулами 

[ )∞∈ ,10х

3
2

25)( xxV +=  та 3
2

17)( xxD −= , де V та 
D вимірювались мільйонами гривень, а х 

вимірювали роками. Визначити, як довго 
підприємство буде прибутковим. 

Якщо студенти чекають евристич-
ної підказки, то запропонуйте зробити 
малюнок та моделювати умову (для 
обчислення інтегралу).  

Відповідні графіки заданих 
функцій зображено на рисунку 2. 

Процес побудови відбувається за 
допомогою ППЗ GRAN2 за схемою, 
зазначеною вище у прикладі 1. Готовий 
графік дає можливість визначити 
прибутковість підприємства та границі 
інтегрування для знаходження прибутку за 
схемою: Вычисление Интеграл →  →  

3
2

3
2

2517)()( xxxDxV −−−=−  →  
8,0 == ba  →Вычислить 38,4 (млн.гр.). →

 
Рис.2. 
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Приклад 3 (знаходження витрат 

сировини, палива та трудових ресурсів). 
Для підприємства задані в таблиці 

норми двох видів сировини і палива на 
виробництво одиниці продукції кожного 
цеху, трудомісткість в людино-годинах на 
одиницю продукції, вартість одиниці 
відповідної сировини та вартість однієї 
робочої людино-години. Знайти сумарні 
витрати сировини, палива та трудових 
ресурсів для виконання програми 
виробництва, якщо виробнича програма 

підприємства

Норми витрат 
цехів 

 
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

400
186
238

. 

Показники 

1 2 3 
Сировина А 1,4 2,4 0,8 

Сировина В 0 0,6 1,6 
Паливо 2 1,8 2,2 

Трудоємкість 10 20 20 

Переформулюйте умову (мовою 
матриць) – такою буде евристична 
підказка до цієї задачі. 

Розв’язування відбувається за допо-
могою ППЗ DERIVE (рис.3) за схемою: 

Autor Matrix #1

Autor Matrix #2 #1 #2 C

alculus #4 сумарні витрати 

підприємства. 

 

→ →

⎟⎟
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜⎜
⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

202010
2.28.12
6.16.00
8.04.24.1

→  

→ →
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

400
186
238

→ × →

→

⎟⎟
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜⎜
⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

1412
1692
752

1100

 
Рис.3. 

 
Приклад 4 (знаходження маргі-

нальної вартості).  
Для функції витрат підприємства (у 

гривнях) 
знайти маргінальну вартість як функцію 

х та обчислити маргінальну вартість, 
коли вироблено 

1000403,0001,0)( 23 ++−= xxxxV  

1 250, 100,õ õ= =  

3 150õ = одиниць продукції. 
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Евристичною підказкою буде – 
сформулюй більш просту задачу. 

До розв’язання задачі ми можемо 
пристосувати як GRAN2 (рис.4 а, 4 б) так і 

DERIVE (рис.5). Це дасть можливість 
студентам порівняти розглянуті 
програмовані засоби та зробити висновки до 
задачі. 

 

 
Рис.4 а 

 

 
Рис.4 б 
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Рис.5. 

 
Можна казати, що вартість 

виготовлення 51-ої та 151-ої одиниць 
продукції підприємства буде 17 гривень 
50 копійок, а вартість 101-ої одиниці 
буде лише 10 гривень. 

Використання різних ППЗ 
ілюструє можливості комп’ютера, 
дозволяє акцентувати увагу на 
прикладних задачах, особливостях 
чисельного розв’язання задач, 
підвищують зацікавленість студентів у 
глибокому вивченні математики, 
допомагають засвоїти структурні 
зв’язки різних розділів курсу. 

Отже, професійна діяльність 
майбутніх інженерів-економістів 
вимагатиме від них складання моделей 
реальних економічних процесів. 
Виконання студентами подібних 
лабораторних робіт сприяє евристичній 
діяльності майбутніх фахівців шляхом 
інтенсивного й систематичного 
впровадження адаптованих до 
навчального процесу знань та є 
адекватним їх професійній діяльності, 

складовою якої є дослідження моделей 
за допомогою ППЗ GRAN2 та DERIVE. 
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Summary. It’s considered the methodic of heuristics activity of engineer-economical students in 

the process of carrying-out the laboratories in higher mathematics with using of the pedagogical-
professional methods GRAN2 and DERIVE 
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