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У статті розглядається один зі шляхів, що дозволяє інтенсифікувати навчально-

пізнавальну діяльність студентів під час аудиторних занять та самостійної роботи. 
Із цією метою пропонується робочий зошит як різновид навчального посібника для 
майбутнього інженера із завданнями для самостійної роботи, що допомагає йому за-
своювати навчальний предмет і майбутню професію. 

Ключові слова: робочий зошит, інтенсифікація, активізація та диференціація  
навчально-пізнавальної діяльності. 

 
 

Постановка проблеми. Найважливі-
шим етапом під час навчання вищої мате-
матики є навчання практичному застосу-
ванню теоретичних знань, тобто вмінню 
застосовувати їх у практичній діяльності 
майбутнього інженера.  

Аналіз актуальних досліджень.  
Проблемі формування інженерного мис-
лення майбутніх інженерів на сьогодні 
приділяли увагу такі математики та мето-
дисти, як В.І.Андрєєв [1], О.В.Зіміна [2], 
В.І.Клочко [3], Т.В.Крилова [4], Т.С.Мак-
симова [5], О.І.Скафа [6], З.І.Слєпкань [7] 
та інші. 
Більша частина цих досліджень наці-

лена на пошук різних шляхів, що дозво-
ляють інтенсифікувати навчально-
пізнавальну діяльність студентів під час 
аудиторних і самостійних занять. 
У зв’язку з цим мета статті – розгля-

нути робочий зошит як різновид навчаль-
ного посібника для майбутнього інженера 
із завданнями для самостійної роботи, що 
допомагає йому засвоювати навчальний 
предмет і майбутню професію. 

Виклад основного матеріалу. Опану-
вати знаннями й уміннями по розв’язуван-
ню практичних завдань дозволяють ауди-
торні й самостійні заняття, доповнені дос-
татньою кількістю контрольних заходів. 

На початку вивчення курсу необхідно 
провести вступне заняття, на якому доціль-
но познайомити студентів зі структурою, 
цілями й організаційними формами (інди-
відуальною, груповою, колективною) 
практичних занять з вищої математики й 
графіком контрольних заходів. Необхідно 
пояснити студентам призначення робочих 
зошитів для практичних занять, дати ре-
комендації, яким чином з ними працювати 
на аудиторних заняттях та під час самос-
тійної роботи, щоб на першому ж практич-
ному занятті ними можна було користува-
тися. 
Необхідно також ознайомити студен-

тів з вимогами до виконання й оформлен-
ня домашніх завдань й контрольних робіт. 
Зрозуміло, у викладачів вищої школи, що 
постійно відчувають брак часу, може ви-
никнути природне запитання: «Де взяти 
час на проведення подібних вступних за-
нять?» Досвід показує, що «упущений» 
час поповнюється завдяки новій методиці 
проведення практичних занять і збільшен-
ню частки матеріалу, призначеного для 
самостійного вивчення. Використання 
студентами робочих зошитів дозволяє це 
зробити, не збільшуючи трудомісткість 
самостійної роботи й часу на її виконання, 
при цьому істотно підсилюється її ефектив-
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ність. 
Розглянемо на прикладі модуля «Век-

торна алгебра» методику використання 
робочого зошита на занятті за темою «Век-
тор». 
На початку заняття проводиться екс-

прес-опитування для актуалізації теоретич-
них знань студентів. Спілкування між  
викладачем і студентами проходить у  
вигляді бесіди. Вважається необхідним 
застосування студентами навчальної колек-
ції. У перелік питань з метою мотивації 
вивчення понять теми необхідно включи-
ти творче завдання професійного типу. 

1. Потрібно перемістити шафу для одя-
гу з однієї частини кімнати в іншу. Як об-

числити роботу A прикладеної сили F
ur

до 
шафи? При яких умовах виконана робота 
буде мінімальною?  
Запропонуйте студентам перевірити 

вимірювання за допомогою домашнього 
«кантора» або динамометра, що прикла-
дені до тросів, обв’язуючи цю шафу. 

2. Координати вектора 1 1 1. ( ; ; )ò A x y z  

2 2 2. ( ; ; ) ( ... )?ò B x y z AB
uuur

 

3. Дії над векторами: 

a) ?)();;();;( 222111 czyxbzyxa =+  

b) ?)();;();;( 222111 czyxbzyxa =−  

c) ?)();;( 111 azyxa ⋅=⋅ λλ  

4. Модуль вектора );;( zyxa  це – 

=a … 

5. Скалярний добуток векторів 

);;( 111 zyxa  і );;( 222 zyxb  K=⋅ba  
6. Косинус кута між векторами 

);;( 111 zyxa  й );;( 222 zyxb  K=ϕcos  

7. Робота сили F  

);;( 111 zyxF  – сила; );;( 111 zyxS  – пере-
міщення. Робота ?K=A  

8. Площа трикутника, побудованого 

на векторах );;( 111 zyxa  і );;( 222 zyxb , 

як на сторонах K=∆S  

9. Обертаючий момент M  сили 

);;( 111 zyxF , що прикладена до тіла в 

точці );;( 222 zyxB , закріпленого в точці 

);;( 111 zyxA =М ? 

Після цього студентам пропонуються 
завдання обчислювального характеру, 
враховуючи рівень підготовки кожного 
студента. Тому всіх студентів доцільно 
розбити на три групи. Для студентів із низь-
ким рівнем знань пропонуються завдання, 
розв’язування яких вимагає застосувати не 
тільки формулу, а й проаналізувати кожну 
ситуацію, знайти правильне розв’язання. 
Для студентів із низьким рівнем знань 

необхідно знайти помилки в наведених 
завданнях й записах, обрати правильне 
розв’язання.  

1. Знайти координати вектора AB , 
якщо: a) )3;1;2( −−A , )1;2;4( −−B ; 

     b) )1;4;3( −−A , )1;2;5( −B . 
Розв’язання 

a) )2;3;6())1(3;21);4(2( −−=−−−−−−−AB ; 

b) )0;6;0()11;42;33( −=−−−−AB . 
2. Дано вектори  

a) )3;1;5(a , )0;4;2(−b ; 

b) )2;1;4(a , )0;1;3(b . 
Розв’язання 
a) вектори ортогональні, тому що 

060341)2(5 ≠−=⋅+⋅+−⋅=⋅ba ; 
b) вектори колінеарні, тому що  

018221134 >=⋅+⋅+⋅ . 
Для студентів, що мають середній рі-

вень знань, можна запропонувати наступні 
завдання: 

1. При якому значенні α  вектори 

kjia 23 +−= α  й kjib α−+= 2  ортого-
нальні?  

2. Знайдіть довжину вектора  

( ) ( )kmmjmima 11 ++++= . 
3. Дано вершини трикутника ABC: 

)4;2;1( −−A , )1;2;4( −−B )1;2;3( −C . Обчис-
літь зовнішній кут при вершині B. 
Для студентів третьої групи, найбільш 

підготовлених, можна запропонувати зав-
дання такого типу: 

1. Задано об’єм піраміди, що дорівнює 
5 куб одиниць та координати трьох її вер-
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шин )1;1;2( −A , )1;0;3(B , )3;1;2( −C . Знай-
діть координати четвертої вершини D, як-
що відомо, що вона лежить на вісі Oy. 

2. Дано: 24,, =+ baba . Обчисліть 

ba − . 

Різна кількість завдань для різноманіт-
них груп, обумовлена однаковим часом 
для виконання всієї роботи. 
Дуже важливою складовою під час 

розв’язування завдань з вищої математики 
є практична спрямованість даної теми для 
майбутніх інженерів технічних спеціаль-
ностей. Тому можна запропонувати варіан-
ти наступних завдань для самостійної ро-
боти.  

Для студентів I-ої групи це можуть 
бути такі завдання 

1. Визначити роботу сили F , якщо 

НF 15= , яка, діючи на тіло, викликає його 

переміщення на 4 м під кутом 
3

π  до напрям-

ку дії сили. 

2. Під дією сили )3;4;5(F  тіло переміс-

тилося з початку вектора )2;1;2( −S  у його 

кінець. Обчислити роботу сили F . 

3. Дано три сили )4;3;0( −P  )2;6;9( −Q , 

)7;2;4( −−R . Обчислити роботу рівнодію-
чої цих сил, що перемістила тіло з точки 

)3;2;1( −M  у точку )3;1;2( −−N  прямолі-
нійно. 

4. Сила )5;3;2( −F  прикладена в точці 
)2;2;1( −A . Обчислити модуль моменту си-

ли F  відносно точки )0;4;1(B . 
Для студентів ІІ-ої групи завдання 

ускладнюються 
1. Точка O є центром тяжіння (точ-

кою перетинання медіан) трикутника 
ABC. Довести, що 0OA OB OC+ + =

uuur uuur uuur r

. 
2. Металева заготівка має форму па-

ралелограма. Відомі три послідовні його 
вершини )3;2;1( −A , )1;2;3(B , )4;4;6(C . 
Чи потрібно знати четверту вершину D, 
щоб знайти площу цієї заготівки? Знай-

ти площу пластинки. 

3. Сила F  прикладена в точці 
)2;2;5( −A  й має проекції на вісі коорди-

нат НzНyНx 4,5,3 ==−= . Визначити 

компоненти вектора F на вісях і коор-

динати вектора FAB = . 
Студенти ІІІ-ої групи отримують 

інші завдання. 
1. Три сили 

321 ,, FFF  прикладені до 

однієї точки, мають взаємоперпендику-
лярні напрямки. Знайти величину їх рів-

нодіючої F , якщо відомі величини цих 
сил: 21 =F , 102 =F , 113 =F . 

2. Знайти рівнодіючу сил 
1F і 

2F , а 

також кути α  й β , між цією силою F  

та силами 
1F й 

2F , якщо 151 =F , 102 =F , 

кут між силами дорівнює o45 . 
3. До двох тросів підвішений вантаж 

масою 30 т, як показано на рис. 1. Ви-
значити сили, що виникають у тросах, 
якщо 0120 .ÀÑÂ∠ =  

 
Рис. 1 

 
Під час розв’язування завдань із прак-

тичною спрямованістю ми вважаємо не-
обхідним надавати студентам інформацій-
ну підтримку. Під інформаційною підт-
римкою ми розуміємо процес інформацій-
ного забезпечення, орієнтований на корис-
тувачів інформації, зайнятих навчальною 
діяльністю. При використанні студентом 
інформаційних підтримок відкриваються 
додаткові можливості для інтенсифікації 
як репродуктивної, так і продуктивної 
(творчої) складової навчання. Викладач у 
залежності від надання інформаційної під-
тримки корегує кількість балів, що отри-
мує студент за роботу в кінці заняття. 
Наведемо приклад розв’язку завдань із 
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підтримкою. 
Для студентів І-ої групи 

Визначити роботу A сили F , якщо 

НF 15= , яка, діючи на тіло, викликає йо-

го переміщення на 4 м під кутом 
3

π
 до на-

прямку дії сили.  
Поступово студент має можливість 

скористатись кожною з інформаційних 
підтримок: 

1) розгляньте роботу як величину, що 

надає скалярний добуток векторів F  і S . 
2) згадайте теорему про обчислення 

скалярного добутку векторів F  і S : 

ϕcos⋅⋅= SFA . 

3) перевірте відповідь ДжА 30= . 
Для студентів ІІ-ої групи 
Точка O є центром тяжіння (точкою 

перетину медіан) трикутника ABC. Довес-

ти, що 0OA OB OC+ + =
uuur uuur uuur r

(рис. 2). 

1)  
Рис. 2. Перша інформаційна підтримка 

 
2) згадайте правило паралелограма до-

давання векторів OMOBOC =+ ; 
3) згадайте умову колінеарності векто-

рів та властивість діагоналей паралелог-

рама ODOM ⋅= 2 ; 
4) згадайте умову колінеарності векто-

рів та властивість точки перетину медіан 

трикутника ADOD
3

1= ; 

5) згадайте умову колінеарності векто-
рів та властивість точки перетину медіан 

трикутника ODOA 2−= ; 
5) згадайте умову колінеарності векто-

рів та властивість точки перетину медіан 

трикутника OMOA −= . 
 

Для студентів ІІІ-ої групи 
Три сили 321 ,, FFF  прикладені до 

однієї точки, мають взаємоперпендикуляр-
ні напрямки. Знайти величину їх рівноді-

ючої F , якщо відомі величини цих сил: 

21 =F , 102 =F , 113 =F .  

1) нарисуйте три взаємно перпендику-
лярних вектори (рис. 3); 

 
Рис.3. Перша інформаційна підтримка 

2) знайдіть суму векторів 21 , FF за 
правилом паралелограма (рис.4); 

 
Рис.4. Друга інформаційна підтримка 
 

3) знайдіть суму векторів 21 FF + та 

3F за правилом паралелограма (рис. 5). 

 
Рис.5. Третя інформаційна підтримка 
 
На підставі отриманих результатів і 

допущених помилок, викладач для кожно-
го студента (або групи студентів, при іден-
тичності помилок) корегує його «прогали-
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ни» в знаннях. З цією метою пропонують-
ся домашні самостійні роботи, що містять 
творчі завдання професійного типу. 
Наведемо приклад такого завдання із 

інформаційною підтримкою до нього. 
Монтажна щогла є найпростішим ме-

ханізмом для підйому вантажів та виготов-
ляється з металу. Щоглу встановлюють на 
опорній подушці. Її стійкість досягається 
натягом сталевого тросу. Запишіть умову 
рівноваги сил, що діють у навантаженій 
монтажній щоглі (рис. 6). 
Використання математичного пакету 

DG у наступному завданні дає можливість 
побудови комп’ютерної моделі типу «за-
стосування поняття»: вектор, проекція 

вектора.  

 
Рис. 6. Монтажна щогла 

 
Для зображення монтажної щогли по-

значити ланки векторами та записати умо-
ву замкненості до схеми вказаного підйо-
много механізму в ненавантаженому стані 
(рис.7). 

 

 
Рис. 7. Комп’ютерна модель задачі 

 
Проведені експериментальні дослід-

ження показали, що використання 
комп’ютерних моделей у вигляді своєчас-
но наданої інформаційної підтримки дозво-
ляє зменшити витрати навчального часу в 
1,8-2,5 рази в порівнянні з існуючими ме-
тодиками і технологіями. 
Не можна готувати інженера до профе-

сійної діяльності машинобудівника без 
удосконалення викладання фундаменталь-
ної дисципліни вища математика, у проце-
сі якої відбувається організація та напрям-
лення «навчання» студентами їх 
комп’ютерів, що складається в удоскона-
ленні програмного забезпечення, у навчан-

ні студентів використовувати засоби ІКТ 
для розв’язування технічних задач. У ро-
бочий зошит включено розділи, зміст яких 
напрямлено на формування умінь студен-
тів застосовувати різні педагогічні про-
грамні засоби з метою скорочення рутин-
них обчислень. 

Процедура обчислення величини 
моменту сили за допомогою відповідних 
правил під час розв’язування задачі: 
знайдіть величину моменту результуючої 
сил ( )1;2;3F1 − , ( )3;1;2F2 −− , 

( )3;1;4F3 − , що прикладена до точки 

)1;5;4( −А  відносно точки )1;1;3(−О . 
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Розв'язання 
Крок 1. Знайдемо координати вектора 

результуючої сил. Робота результуючої 
сили дорівнює сумі робот складових сил: 

)1;2;1(F 321 −⇒++= FFFF . 

Крок 2. Знайдемо координати вектора 

⇒−−− );;( oaoaoa zzyyxxOA  

)2;4;7( −OA . 
Крок 3. Знайдемо роботу результуючої 

сили OAFМ ×= , де  

F
F F F

OA OA OA

i j k

OA x y z

x y z

× = uur uur uur

uuur uuur uuur

r
r r

uur uuur

. 

Крок 4. Знайдемо М :  

1 2 1

7 4 2

i j k

Ì = − =
−

r
r r

uuuur

4 4 7 14 4 2i k j k i j= − ⋅ + ⋅ − ⋅ − ⋅ + ⋅ + ⋅ =
r r

r r r r

 

5 10j k= − ⋅ − ⋅
r

r

. 

Крок 5. Знайдемо 222M MMM zyx ++= , 

де )10;5;0( −−=M . 

1803,11125)10()5(0 22 ≈=−+−+=M  

Процедура обчислення абсолютної 
величини векторного добутку за допо-
могою відповідних правил може бути 
замінена процедурою застосування ППЗ 
Mathcad 

1. Відкрийте вікно ППЗ Mathcad. 
2. За допомогою опції Вид – Панели 

инструментов – Матрицы та Вид – Пане-
ли инструментов – Вычисление винесіть 
на панель інструментів вкладки  

 

 
  та  
 

. 

3. Введіть координати векторів F  та 

OM (рис. 8): 
– введіть ім’я векторів, знак присвою-

вання, клацніть на панелі по символу мат-
риці; 

– вкажіть у вікні вводу число рядків і 
стовпців та введіть у помічених позиціях 
координати векторів. 

4. Обчисліть абсолютну величину век-

торного добутку OMF ×=M : 

– клацніть на панелі по символу абсо-
лютна величина, введіть векторний добу-
ток, введіть у позиціях імена множників; 

– натиснувши клавішу Space виокрем-
те вираз рамкою й введіть з клавіатури 
знак рівності (рис. 9). 
Крім всього студент має можливість 

заносити у робочий зошит свої питання й 
відповіді на них викладача, його всілякі 
зауваження, додаткові пояснення, прикла-
ди й тощо. 

Висновки. Таким чином, ми показали, 
що робочі зошити є найбільш зручним 
засобом взаємодії студента з викладачем, 
оскільки: по-перше, студенти, що мають 
робочі зошити, одержують можливість 
готуватися до заняття, як до його теоретич-
ної, так і до практичної частини, у тому 
числі, розібравшись у розв’язанні тих 
прикладів, що залишилися за рамками за-
няття. Студенти приходять на заняття під-
готовленими в тому ступені, що регулю-
ється викладачем за допомогою домаш-
нього завдання. У цьому випадку заняття 
проходить за зверненою схемою, більшо-
го або меншого ступеня зв’язку між ви-
кладачем та студентом. Досвідчений ви-
кладач завжди знайде своє рішення цієї 
проблеми, вибравши належний обсяг і 
глибину пророблення матеріалу, що задає 
для самостійного вивчення; по-друге, наяв-
ність у студентів робочих зошитів не тіль-
ки припускає кардинальні зміни у струк-
турі й змісті практичних занять і домаш-
ніх завдань, але й дозволяє встановити но-
ву форму звітності студентів про пророб-
лену роботу, будь це написане в зошиті 
домашнє завдання або типовий розраху-
нок, у вигляді документа Word, зданого 
викладачеві в електронній формі. 
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Рис.8. Введення координат векторів F  та OM  
 

 
 

Рис. 9. Обчислення абсолютної величини векторного добутку 
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Резюме. Власенко Е., Степанов А. РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ ПО ВЫСШЕЙ МА-

ТЕМАТИКЕ ДЛЯ БУДУЩЕГО ИНЖЕНЕРА. В статье рассматривается один из 
путей, позволяющих интенсифицировать учебно-познавательную деятельность сту-
дентов во время аудиторных занятий и самостоятельной работы. С этой целью 
предлагается рабочая тетрадь как разновидность учебного пособия для будущего ин-
женера с заданиями для самостоятельной работы, которая помогает ему усваивать 
учебный предмет и будущую профессию. 

Ключевые слова: рабочая тетрадь, интенсификация, активизация и дифференциа-
ция учебно-познавательной деятельности. 

 
Abstract. Vlasenko K., Stepanov A. WORKBOOK IN HIGHER MATHEMATICS 

FOR FUTURE ENGINEERS. The article touches upon one of the ways to intensify educa-
tional-cognitive activity of students in class and at home. In order to do it the workbook is of-
fered as a variety of class activities for future engineers. It contains assignments for self-
organized work, effective for better comprehension of the subject and mastering the profes-
sion. 

Key words: workbook, intensification, activation and differentiation of educational-
cognitive activity. 
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