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стосування математичного апарату під час навчання її основних понять, визначень, 
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Постановка проблеми. Із кожним 
днем в інженерній діяльності все більш 
важливіше місце посідають інноваційні 
технології, що висувають високі вимоги не 
тільки до спеціальної, але й фундамента-
льної підготовки інженера, а тому необ-
хідно, щоб навчання одночасно забезпечу-
вало високу якість фундаментальних 
знань і готовність випускника до профе-
сійної діяльності. Для студентів інженер-
них спеціальностей математика постає не 
стільки навчальною дисципліною, скільки 
професійним інструментом аналізу, орга-
нізації, управління технологічними проце-
сами. Тому випускники ВТНЗ повинні во-
лодіти математичним апаратом, необхід-
ним для розв’язування теоретичних і 
практичних завдань, мати досить високий 
рівень розвитку логічного мислення, вміти 
переводити практичне завдання з профе-
сійної на математичну мову. Закладання 
фундаменту для формування вищевказа-
них знань і вмінь, на основі яких базується 
розвиток математичної компетентності 
студентів ВТНЗ, можливе під час навчан-
ня теорії випадкових процесів, у ході яко-
го вимагається постійне застосування ма-
тематичного апарату.  

Аналіз актуальних досліджень. Осо-
бливе значення для обґрунтування теоре-

тичних аспектів сучасної професійної ма-
тематичної підготовки мають праці M. Бу-
рди [1], М. Ігнатенка [3], С. Ракова [8]. У 
роботах В. Клочка [4], В. Петрук [7], 
Т. Крилової [5] розглянуто проблему фор-
мування математичної компетентності фа-
хівців технічних ВНЗ. Однак проблема 
формування математичної компетентності 
майбутніх інженерів під час навчання тео-
рії випадкових процесів у ВТНЗ ще не 
стала предметом спеціальних досліджень. 

Мета статті: аналіз програми курсу 
теорії випадкових процесів у ВТНЗ з огля-
ду на застосування математичного апарату 
студентами під час навчання його основ-
них понять, теорем та розв’язування за-
вдань; розробка методичних рекомендацій 
використання математичного апарату 
майбутніми інженерами у ході навчання 
досліджуваної дисципліни.  

Виклад основного матеріалу. Про-
аналізуємо програму дисципліни і 
з’ясуємо її зв’язок із навчальним матеріа-
лом курсу вищої математики. 

Теорія випадкових процесів вивчаєть-
ся на ІІ-ому курсі ВТНЗ та передбачає роз-
гляд основних понять, до яких належать 
основні завдання дисципліни, поняття ви-
падкового процесу, реалізація і переріз 
випадкового процесу. 
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Для викладача вищої школи являє ін-
терес не стільки аналіз будови навчальної 
діяльності, скільки проблема її адекватно-
го формування в студентів. Фактично, мо-
ва йде про те, щоб навчити студентів вчи-
тись, особливо на перших роках навчання. 
Таким чином, механізмом навчання дослі-
джуваної дисципліни є не передача певної 
кількості необхідних знань, а управління 
навчальною діяльністю [9].  

Так, перед формулюванням визначень 
випадкового процесу і його перерізу ви-

кладачеві необхідно вказати на залежність 
між ними і поняттями функції (табл. 1) та 
значенням функції у заданій точці 
(табл. 2). Знаходження студентами під час 
аналізу спільних рис у розглянутих фор-
мулюваннях сприяє функціонуванню їхніх 
знань під час навчання. 

Кожна наступна тема досліджуваної 
дисципліни також передбачає застосування 
деяких понять і методів розв’язування з 
вищої математики, що буде показано у 
табл. 3. 

Таблиця 1  
 Визначення функції і випадкового процесу  
для проведення порівняльного аналізу 

Визначення функції Визначення випадкового процесу 
Функція – це «закон», за яким кожному 
елементу однієї множини (область ви-
значення) ставиться у відповідність де-
який єдиний елемент іншої множини 
(область значень) 

Випадковим процесом чи випадко-
вою S(t), де t – час, називається фун-
кція, що кожному моменту часу t з 
інтервалу спостереження ставить у 
відповідність єдину випадкову вели-
чину S(t) 

Таблиця 2  
 Обчислення значення функції у точці і визначення перерізу випадкового процесу 

 для проведення порівняльного аналізу 
Обчислення значення функції у точці Переріз випадкового процесу 

Функція f(x) приймає значення в деякій 
точці х0 з області визначення, що позна-
чається  f(х0) 

Дискретну випадкову величину S(t0) 
називають перерізом випадкового 
процесу, що розглядається у системі 
S в момент часу t0 

Таблиця 3   
 Аналіз тем теорії випадкових процесів на застосування понять  

і методів розв’язування з вищої математики 
Теми теорії випадкових процесів Поняття і методи розв’язування з 

вищої математики 
1 2 

Лінійні й нелінійні перетворення випадко-
вих процесів. Стаціонарні й ергодичні ви-
падкові процеси 

Поняття функції, множини, графа 

Марковські процеси з дискретним станом й 
безперервним часом 
Марковські процеси з дискретними станом. 
Марковські ланцюги 

Поняття матриці, вектора із заданими 
координатами; означення добутку ма-
триць; способи розв’язування систем 

лінійних алгебраїчних рівнянь 
Стаціонарний режим для ланцюга Маркова. 
Марковські процеси загибелі й розмножен-
ня з безперервним часом 
 

Поняття матриці, вектора із заданими 
координатами; способи розв’язування 
систем лінійних алгебраїчних рівнянь; 
типи диференціальних рівнянь, спосо-
би розв’язування диференціальних рі-
внянь 
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Пуассоновський потік подій Визначені і невласнi інтеграли, спосо-
би їхнього обчислення; дії над матри-
цями; способи розв’язування систем 
диференціальних рівнянь 

Теорія черг. Стаціонарні процеси. 
Випадковий процес Гауса 
 

Системи лінійних алгебраїчних рів-
нянь, диференціальних рівнянь; спосо-
би розв’язування систем лінійних ал-
гебраїчних рівнянь, диференціальних 
рівнянь 

 
Розглянемо модель практичного за-

няття узагальнення і систематизації знань, 
що рекомендується провести перед пер-
шою лекцію з теорії випадкових процесів. 

Процес узагальнення і систематизації 
знань передбачає таку послідовність дій: 
від сприйняття, осмислення і узагальнення 
окремих фактів до формування поняття, їх 
категорій і систем, а вже від них – до за-
своєння складнішої системи знань: оволо-
діння основними теоріями і провідними 
ідеями дисципліни, що вивчається. 

Проведення заняття узагальнення і си-
стематизації знань потребує виділення на-
ступних структурних елементів: 

- поставлення мети заняття, мотива-
ція навчальної діяльності; 

- відтворення і корекція опорних 
знань за допомогою різного виду програм 
актуалізації знань з використанням ком-
п'ютерних засобів навчання; 

- повторення і аналіз основних фак-
тів, подій, явищ, складання евристичних 
правил-орієнтирів; 

- узагальнення і систематизація по-
нять, засвоєння системи знань і їх застосу-
вання для пояснення нових фактів, вико-
нання практичних завдань (ми пропонує-
мо використовувати комп'ютерні засоби 
навчання); 

- засвоєння провідних ідей і основ-
них теоретичних положень на основі ши-
рокої систематизації знань (складання 
класифікаційних схем, таблиць); 

- підведення підсумків практичного 
заняття. 

Розглянемо методичні рекомендації 
щодо реалізації вищевказаних структур-
них елементів. 

Для постановки мети заняття ми про-

понуємо проведення на його початку ев-
ристичної бесіди, що допоможе звернути 
увагу студентів на необхідність більш де-
тального повторення навчального матері-
алу з вищої математики. Наведемо прик-
лад цієї бесіди. 

Більшість закономірностей на вироб-
ництві виражаються у вигляді зв’язків і за-
лежностей, що відображаються за допомо-
гою математичних моделей їхньої поведін-
ки. Деякі з математичних моделей, що 
представляють різні процеси, мають вигляд 
виразів, формул, понять, що вивчались у 
курсі вищої математики. Серед них є мат-
риці і системи лінійних алгебраїчних рів-
нянь, інтеграли і диференціальні рівняння. 
Метою нашого заняття є повторення по-
нять, алгоритмів, схем та приписів вищої 
математики, що допоможуть нам в оволо-
дінні теорії випадкових процесів, навчання 
якої передбачає досконале володіння ви-
щевказаним математичним апаратом.  

Повторення і аналіз основних фактів 
вищої математики відбувається за допомо-
гою використання студентами запропоно-
ваних викладачем порад, систем питань, 
що сприяє набуванню їхнього досвіду в 
самостійному складанні правил-орієнтирів 
чи евристичних стратегій розв’язування 
прикладних завдань, в умові яких вже 
пропонуються готові математичні моделі 
деяких процесів. Наведемо приклади та-
ких завдань. 

Завдання 1. Математична модель ста-
ну виробництва на кінець року має вигляд 
матричного рівняння APP ⋅= , де 
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A . Знай-

діть розв’язки цього рівняння. 
Завдання 2. Ймовірність p(t)  безвід-

мовної роботи пристрою задовольняє ди-
ференціальному рівнянню  

tetptp 3/ )()( =⋅+ λ , 1)0( =p , 

де 8=λ  число відмов пристрою за оди-

ницю часу. Знайдіть )(tp . 
Завдання 3. Задана кореляційна функ-

ція )sin(),t( 212121 tttttК х +⋅⋅= випадко-

вої функції )(tX . Знайдіть взаємну коре-
ляційну функцію за формулою  

2

21
21

),t(
),(

t

tК
ttR х

xx ∂
∂

= . 

Отже, під час розв’язування першого 
завдання виникає необхідність системати-
зації знань студентів про існуючі методи 
розв’язання  систем лінійних рівнянь з ме-
тою усвідомлення умов застосування того 
чи іншого методу (наприклад, студенти 
повинні згадати, що метод Гауса може бу-
ти застосований для розв’язування будь-
якої системи лінійних рівнянь). Для цього 
ми пропонуємо застосування програми 
«задача-метод» [6] в процесі  колективної 
роботи студентів. Суть цієї програми по-
лягає в тому, що до групи з декількох за-
дач пропонується декілька способів їх роз-
в'язання. Студенту необхідно обрати пра-
вильний та найраціональніший, на його 
погляд, спосіб розв’язання для кожної із 
запропонованих задач. 

Складання майбутніми інженерами 
таблиць методів та алгоритмів розв’язання 
математичних задач певного класу, таб-
лиць схем для розв’язанні задач окремих 
видів вимагає від студентів реалізації 
уміння систематизації і класифікації, що 

працюють під час розв’язування завдань 
аналогічних другому.  

Так, під час повторення теми «Лінійні 
диференціальні рівняння із сталими кое-
фіцієнтами» студентам може бути запро-
понована система завдань, яка сприяє не 
тільки систематизації великої кількості 
випадків, що можуть виникнути у процесі 
розв’язання рівнянь, але і формуванню 
уміння  формулювати проблеми,  на осно-
ві складання різних комбінацій парамет-
рів, невідомих рівнянь заданого типу, їх 
аналізу, встановлення при яких даних за-
вдання має один, жодного, нескінченну 
кількість розв’язків.  

Відповідно до розв’язування завдання,  
що має загальний вигляд: розв’яжіть рів-
няння )(210 xfyayaya =+′+′′ , де 

210 ,, aaa  – довільні дійсні числа, запро-

понуємо студентам виконати наступну 
послідовність дій.  

1. Складіть характеристичне рівняння 
021

2
0 =++ akaka  відповідно до однорід-

ного диференціального рівняння  
0210 =+′+′′ yayaya . 

2. Знайдіть 21,kk – корені характерис-

тичного рівняння і y– загальний розв’язок 
відповідного однорідного рівняння. Зале-
жно від значення дискримінанта 

20
2
1 4 aaaD −=  проаналізуйте три випад-

ки, зведені у табл. 4. 
3. Знайдіть *y – частинний розв’язок 

даного неоднорідного рівняння для де-
яких зображень функції ( )xf  у лінійно-
му неоднорідному рівнянні 

).(210 xfyayaya =+′+′′ Для цього обе-

ріть вигляд розв’язку за табл. 5. 
4. Знайдіть *yyy += – загальний 

розв’язок даного неоднорідного рівняння. 
 

Таблиця 4   
Загальна схема розв’язання однорідного диференціального рівняння 

№ Корені характеристичного рівняння Загальний розв’язок одно-
рідного рівняння 

1 k1 і k2 – дійсні і різні (D>0) xkxk eCeCy 2
2

1
1 +=  
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2 k1 і k2 – дійсні і різні (D=0) )( 21
1

x
xk CCey +=  

3 
ii kk βαβα −=+= 21 ,  – комплексно спряжені 

(D<0) 

)sincos( 21 xCxCey x ββα +=  

 
Таблиця 5   

 Загальна схема знаходження частинного розв’язку 
неоднорідного диференціального рівняння 

Вигляд правої  
частини (f(x)) 

Контрольне число правої частини (z) Структура  
частинного розв'язку *y  

xeα
 α=z – не корінь характеристичного 

рівняння 
xAeα  

xeα
 

α=z – корінь характеристичного  
рівняння кратності  

xr eAx α  

… і т. д. … 

 
Удосконалення розв’язування завдань 

третього типу вимагає застосування дидак-
тичних можливостей сучасних комп’ютер-
них програм, серед яких система 
комп’ютерної математики Mathcad. Вико-
ристання цього програмного засобу умож-
ливлюється за допомогою створених нами 
навчально-методичних інструкцій [2]. На-
ведемо приклад такої інструкції для знахо-

дження частинної похідної 
2

21 ),t(

t

tК х

∂
∂

 
фу-

нкції )sin(),t( 212121 tttttК х +⋅⋅= .  

1. Відкрийте вікно СКМ Mathcad. 
2. За допомогою опції Вид – Панели ин-

струментов – Калькулятор, Вид – Панели 
инструментов – Вычисление та Вид – Пане-
ли инструментов – Исчисление винести на 
панель інструментів відповідні вкладки. 

3. Знайти частинні похідні функції: 
 – задати функцію  

)(2)(1)sin((2)(1))(2),(1)t( tttttК +⋅⋅=
 із застосуванням оператора присвоювання 
:= з панелі інструментів; 

– обчислення частинної похідної 

)2(
))2(),1(t(

t

tК

∂
∂

 здійснити за допомогою 

оператору d

dx
, змінюючи при цьому змінну 

диференціювання. Для отримання резуль-
тату застосувати оператор → . 

Незважаючи на розмаїття способів ви-
користання математичних пакетів, наш до-
свід дає змогу стверджувати, що всі різно-
види навчальної діяльності студентів ста-
ють значно ефективнішими головним чи-
ном завдяки можливостям програмування 
через оголошення деякої ієрархії функцій, 
головна з яких розв’язує вихідну проблему 
в загальному вигляді: формування та «на-
вчання» системи «студент-комп’ютер» [2]. 

Висновки. Отже, одним з базових 
елементів системи професійної підготовки 
майбутніх інженерів у ВТНЗ є математична 
освіта. Математична освіта повинна найе-
фективніше сприяти формуванню у майбу-
тніх інженерів певної системи умінь засто-
сування математичного апарату, що сприяє 
удосконаленню математичної компетент-
ності студентів під час навчання різних ма-
тематичних дисциплін. 
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Резюме. Власенко Е.В. МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

МАТЕМАТИЧЕСКОГО АППАРАТА БУДУЩИМИ ИНЖЕНЕРАМИ В 
ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ТЕОРИИ СЛУЧАЙНЫХ ПРОЦЕССОВ. В статье про-
анализирована  программа курса теории случайных процессов во ВТУЗе с учётом при-
менения математического аппарата в процессе обучения ее основным понятиям, оп-
ределениям, теоремам и решения заданий. Разработаны методические рекомендации 
использования элементов высшей математики будущими инженерами в ходе обучения 
исследуемой дисциплины. 
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ты высшей математики, будущие инженеры. 
 
Abstract. Vlasenko К. METHODOLOGY OF THE USE MATHEMATICAL 

VEHICLE BY FUTURE ENGINEERS IN THE PROCESS OF EDUCA TING OF 
THEORY CASUAL PROCESSES. In the article the program of course of theory of casual 
processes is analyzed in Technical college taking into account application of mathematical 
vehicle in the process of educating to her basic concepts, determinations, theorems and deci-
sion of tasks. Methodical recommendations of the use of elements of higher mathematics are 
worked out by future engineers during educating of the investigated discipline. 
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