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ПРОБЛЕМНИЙ ПІДХІД У ВИКЛАДАННІ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ 
ДЛЯ ІНЖЕНЕРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 

О.Г.Ровенська, 
канд. фіз.-мат. наук, 

Донбаська державна машинобудівна академія, 
м. Краматорськ, УКРАЇНА 

 
Розглянуто шляхи формування зацікавленості з оволодіння майбутньою професією 

інженера у студентів інженерних спеціальностей під час навчання дисципліни «Вища 
математика». Пропонується однин із засобів розв’язання цієї проблеми – 
розв’язування професійно-орієнтованих завдань, які мають бути складені на основі 
змісту технічних дисциплін вищого навчального закладу (ВНЗ) з урахуванням потреб 
технічних наук. 

Ключові слова: проблемні задачі, інженерні спеціальності, математичні методи. 
 

 
Постановка проблеми. Упродовж 

усього життя перед людиною постають 
проблеми, що вимагають розв’язання. Отже, 
необхідне все більш глибоке пізнання світу, 
відкриття в ньому все нових і нових проце-
сів, властивостей і взаємовідносин людей та 
інших об’єктів. Тому інтелектуальний роз-
виток – найважливіший бік підготовки під-
ростаючих поколінь. В останні роки мате-
матичні методи все ширше проникають у 
різноманітні галузі науки та техніки, сприя-
ючи їх прогресу. Зокрема методи математи-
чного аналізу широко використовуються у 
різноманітних галузях природничих та тех-
нічних наук: у теорії надійності, теорії коли-
вань, у теоретичній фізиці, геодезії, астро-
номії, механіці, теорії стійкості руху, теорії 
оптимального керування, ядерній фізиці, 
фінансовій математиці, логістиці та в бага-
тьох інших теоретичних та прикладних нау-
ках. На підприємствах математичні методи 
використовуються під час планування та 
організації виробництва, під час аналізу тех-
нологічних процесів, попереджувального та 
приймального контролю якості продукції, а 
також для багатьох інших цілей. 

Студенти технічних ВНЗ, як правило, 
не мають належного уявлення про викори-
стання математичних знань і вмінь у май-
бутній професійній діяльності. Пізнаваль-
ний інтерес до вивчення математики роз-
вивається за допомогою розв’язання про-

блемних ситуацій, що сприяють форму-
ванню зацікавленості з оволодіння майбут-
ньої професії інженера у студентів інжене-
рних спеціальностей.  

Аналіз актуальних досліджень. Про-
блемне навчання виникло як результат до-
сягнень передової практики та теорії на-
вчання і виховання. Воно є одним із ефек-
тивних засобів загального та інтелектуаль-
ного розвитку студента. Історія розвитку 
концепції проблемного навчання пов’язана 
з іменами Т.В.Кудрявцева [7], А.М.Матюш-
кіна [5], М.І.Махмутова [6] та ін. Проблему 
формування інтересу, спрямованого на 
оволодіння майбутньою професією інже-
нера, досліджено в роботах К.В.Власенко 
[2], О.Г.Євсеєвої [3], Т.С.Максимової [4], 
В.А.Петрук [8] та ін. 

Успішна підготовка інженерів-профе-
сіоналів може бути досягнута за допомогою 
технології проблемного навчання. Ми до-
тримуємося поняття «проблемне навчання», 
запропонованого М.І.Махмутовим [6]: 
«Проблемне навчання – це тип розвиваль-
ного навчання, у якому поєднуються систе-
матична самостійна пошукова діяльність 
учня з засвоєнням готових висновків науки, 
а систему методів побудовано з урахуван-
ням цілепокладання та принципу проблем-
ності; процес взаємодії викладання та учіння 
орієнтовано на формування пізнавальної 
самостійності учнів, стійкості мотивів учін-
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ня та розумових (разом із творчими) здібно-
стей у процесі засвоєння ними наукових по-
нять та способів діяльності, детермінованого 
системою проблемних ситуацій». 

Мета статті – показати можливості за-
стосування професійно-орієнтованих задач 
для створення проблемних ситуацій. 

Виклад основного матеріалу. Розв’я-
зання професійно-орієнтованих проблем-
них задач, на наш погляд, сприяє форму-
ванню зацікавленості з оволодіння майбут-
ньою професією інженера у студентів тех-
нічних ВНЗ. Під професійно орієнтованою 
задачею, за К.В.Власенко, розуміємо зада-
чу, умова й вимоги якої визначають собою 
модель деякої ситуації, що виникає в про-
фесійній діяльності інженера [1]. Наведемо 
приклад використання проблемного мето-
ду під час вивчення теми «Практичні за-
стосування звичайних диференціальних 
рівнянь». Перед тим, як розпочати безпосе-
реднє вивчення теми, наведемо деякі відо-
мості з історії виникнення і розвитку теорії 
диференціальних рівнянь, нагадаємо осно-
вні поняття теорії звичайних диференціа-
льних рівнянь: порядок рівняння, загальний 
розв’язок, розв’язок задачі Коші, початкова 
умова.  

Далі запропонуємо студентам навести 
приклади законів, які пов’язують деяку фу-
нкцію, її похідні та незалежну змінну з ма-
теріалу спецдисциплін, які вони вивчають. 
Вони застосовують ці поняття до електри-
чної схеми, яка складається з активного 
опору та самоіндукції. В якості функції ро-
зглядається залежність сили струму I  від 
часу t . При цьому студенти згадують дру-
гий закон Кірхгофа, який пов’язує падіння 
напруги на окремих ділянках електричного 
контуру 

R LU U E+ = . 

Запропонуємо майбутнім інженерам 
охарактеризувати отриману залежність. 
Студенти, пригадуючи необхідні відомості, 
відносять це рівняння до диференціального 
рівняння першого порядку. Ці теоретичні 
відомості використовуються ними надалі 
під час розв’язання задач. 

Завдання 1. Електричний ланцюг скла-

складається з омічного опору R, сила 
струму I  збуджується електрорушійною 
силою E . Самоіндукція дорівнює L . Ві-
домо, що електрорушійна сила змінюється 
за законом 0E E sin tω= , де 0E  та ω  – 

постійні дійсні числа. Визначити силу 
струму в контурі в довільний момент часу 
t , якщо відомо що в початковий момент 

0t =  вона дорівнює нулю: 0 0I = . 

Проблемне навчання, окрім постанов-
ки вхідної задачі (питання), створення про-
блемної ситуації, включає в себе самостій-
ну творчу роботу студентів над заданою 
ситуацією, відкриття ними нових властиво-
стей, обґрунтування всіх своїх міркувань. 
Студенти одразу не бачать підходів до 
розв’язування цієї задачі, тому пропонуємо 
їм записати умову задачі на математичній 
мові, для того, щоб можна було скориста-
тися математичними твердженнями, а по-
тім одержаний результат тлумачити в тер-
мінах фізики, де і виникла розв’язувана за-
дача. Таким чином студенти набувають 
уявлення про математичне моделювання – 
один із важливих та ефективних методів 
математики. 

Під час обговорення студенти прихо-
дять до висновку: для сили струму I  та 
опору R падіння напруги складає IR , а 
для ділянки схеми з самоіндукцією L  па-

діння напруги дорівнює dI
L

dt
. Тому зага-

льне падіння напруги складає  
dI

E IR L
dt

= + . 

Замінюючи електрорушійну силу E  її 
значенням, студенти бачать, що відшукан-
ня сили струму I  призводить до інтегру-
вання лінійного диференціального рівнян-
ня першого порядку  

0 sin
dI R E

I t
dt L L

ω+ = . 

Отже, студенти приходять до виснов-
ку, що необхідно використати підстановку 

I uv= , де ( )u t  та ( )v t  є частинними 

розв’язками диференціальних рівнянь 



 
 
 

© Rovenska O. 
 

 

51 

0
dv R

v
dt L

+ = ,      
( )

0 sindu E t

dt Lv t

ω= . 

Розв’язуючи перше рівняння знаходять 
R

L
t

v e−
= . Підставляючи це значення до 

другого рівняння, отримують співвідно-

шення для визначення ( )u t : 

0 sin
R

L
tdu E

t
dt L

eω= . 

Інтегруючи, знаходять 

0 sin
R

L
tE

u t dt C
L

eω= +∫ . 

Тоді загальний інтеграл початкового 
рівняння має вигляд: 

0 sin
R R

L L
t tE

I t dt C
L

e eω
−  

= + 
 

∫ . 

Таким чином, студенти розглядають 
можливі способи обчислення інтегралів 
такого типу. Використовуючи їх до заданої 
ситуації, встановлюють, що для обчислен-
ня потрібно двічі використати метод інтег-
рування частинами. Оскільки 

( )
2 2 2

sin cos
sin

R
R L
L

t
t L R t L t

t dt
R L

ee ω ω ω
ω

ω
−

=
+∫  

отримують 

( )0
2 2 2 sin cos

R

L
tE

I R t L t C
R L

eω ω ω
ω

−
= − +

+
 

Тепер студенти приходять до виснов-
ку, що для одержання шуканого розв’язку 
необхідно скласти підзадачу: знайти за да-
ними умови константу C . Оскільки в по-
чатковий момент часу сила струму дорів-
нювала нулю, вони знаходять  

0
2 2 2

E L
C

R L

ω
ω

=
+

. 

Тому 

0
2 2 2

sin cos
R

L
tE

I R t L t L
R L

eω ω ω ω
ω

− 
= − + +  

 

Допоможемо студентам проаналізува-
ти отриманий результат. Для цього пред-
ставимо шуканий розв’язок у більш зруч-

ному вигляді. Покладаючи L
tg

R

ω ϕ=  (на-

гадаємо, що кут ϕ  називають зміщенням 
фази), отримаємо: 

( )2 2 2sin cos sinR t L t R L tω ω ω ω ω ϕ− = + −  

звідки 

( )00
2 2 2 2 2 2

sin
R

L
t

E tE L
I

R l R L

e ω ϕω
ω ω

−
−

= +
+ +

. 

Корисно провести графічну інтерпре-
тацію результату за допомогою систем 
комп’ютерної алгебри (рис. 1). 

 
Рис. 1. Графічна інтерпретація залежності 

сили струму I  від часу t  
 

Як показує остання рівність, сила 
струму складається з двох частин: перша 
носить згасаючий характер (множник 

R

L
te−
), друга – періодичний (множник 

( )sin tω ϕ− ). 

Як бачимо, наведений приклад охоп-
лює не одну, а декілька підзадач, що підго-
товлюють студентів до засвоєння в пода-
льшому методів теорії диференціальних 
рівнянь при розв’язуванні задач електроте-
хніки, теоретичної механіки та інших спец-
дисциплін. Аналогічну задачу можна за-
пропонувати студентам для самостійної 
роботи. 

Завдання 2. Деяке тіло помістили в се-
редовище з температурою 

ср
T

 
Знайти за-

кон зміни температури тіла, якщо в почат-
ковий момент часу температура тіла 

( ) 00T T= .
 

Корисно навести рекомендації щодо 
послідовності дій при розв’язуванні таких 
задач. 

1. Детально проаналізуйте умову за-
дачі, введіть позначення та складіть розра-
хункову схему, що пояснює її суть. 

2. Складіть диференціальне рівняння 
розглядуваного процесу. 

3. Проінтегруйте створене рівняння та 
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знайдіть його загальний розв’язок. 
4. Визначте частинний розв’язок за 

допомогою початкових умов. 
5. Знайдіть, у разі необхідності, допо-

міжні параметри (наприклад, коефіцієнт 
пропорційності та ін.) з використанням для 
цього початкових умов. 

6. Виведіть загальний закон розгляду-
ваного процесу та чисельно визначте шу-
кані величини. 

7. Проаналізуйте відповідь та зіставте 
з умовою завдання.  

Висновки. Організація обговорення 
знайдених студентами фізичних залежнос-
тей та законів є надзвичайно корисною для 
формування зацікавленості з оволодіння 
майбутньою професією інженера у студен-
тів. Завдання такого типу можна запропону-
вати студентам як для самостійної, так і для 
аудиторної роботи для неодноразового за-
стосування розглянутих способів розв’я-
зання задач практичного характеру. Ство-
рення таким чином проблемних ситуацій із 
застосуванням професійно орієнтованих 
задач дозволяє активізувати діяльність сту-
дентів під час спільної роботи, підвищувати 
інтерес до самостійної роботи, а за цим по-
кращується якість виконання домашнього 
завдання.  
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являются профессионально ориентированные задачи, решаемые в процессе изучения курса «Высшая мате-
матика» студентами инженерных специальностей, которые должны быть составлены на основе содер-
жания технических дисциплин высшего учебного заведения с учетом потребностей технических наук. 

Ключевые слова: проблемные задачи, инженерные специальности, математические методы. 
 

Abstract. Rovenska O. PROBLEM APPROACH TO TEACHING HIGHER MATHE-
MATICS TO STUDENTS-ENGINEERS. The article is devoted to encouraging interest to the subject 
of «Higher Mathematics» at technical higher school. The course is to be structured so as not only to cause interest 
but also to make this interest directed at mastering future profession of an engineer. One of ways to achieve this 
purpose is to use professionally-aimed problems in the course of «Higher Mathematics» for students of technical 
higher school, the problems are to be compiled on the basis of special technical subjects and match the needs of 
technical sciences. 

Key words: problem tasks, technical specialties, mathematical methods. 
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