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Висвітлюється авторський досвід формування професійної компетентності май-

бутнього викладача математики шляхом реалізації прикладної спрямованості навчан-
ня аналітичної геометрії. Демонструються прикладні задачі курсу аналітичної геоме-
трії, пояснюється методика їх застосування у навчальному процесі. 
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Постановка проблеми. Сьогодні пе-

ред українськими вишами, що готують 
майбутніх викладачів, зокрема, викладачів 
математики, постало надважливе завдання 
– формувати фахівця з високим рівнем 
професійної компетентності. Під про-
фесійною компетентністю педагога розу-
міють особистісні здібності, які дозволяють 
йому самостійно і ефективно реалізувати 
цілі навчального процесу [1, 28]; інтеграль-
ну характеристику ділових і особистісних 
якостей спеціаліста, що відображає рівень 
знань, умінь, досвіду, достатніх для досяг-
нення цілей професійної діяльності, і соціаль-
но-моральну позицію особистості [6, 34]. 

Однією зі складових професійної ком-
петентності викладача є здатність до фор-
мування професійної спрямованості тих, 
кого він навчає. Під професійною спрямо-
ваністю розуміють позитивне ставлення до 
майбутньої професії, прагнення набути які-
сних знань та застосовувати їх до вирішен-
ня задач виробництва [7, 8]. Для виконання 
такого завдання викладачеві математики 
необхідно усвідомлювати роль і місце сво-
го предмету у системі фахової підготовки. 

Важливе місце у навчальному плані мате-
матичних факультетів посідає дисципліна 
«Аналітична геометрія». Необхідно, щоб 
студенти бачили не лише стрункість і красу 
її теоретичної думки, а й можливості засто-
сування апарату аналітичної геометрії в 
інших розділах математики, для розв’я-
зання практичних проблем у різних галузях 
виробництва й економіки, оскільки пода-
льша викладацька діяльність студентів-
математиків передбачатиме навчання спе-
ціалістів різного профілю.  

Аналіз актуальних досліджень. Пи-
тання формування професійної компетент-
ності викладача досліджено у роботах 
О.М. Алексюка, І.А. Зязюна, В.Н. Кузьмi-
ної, А.К. Маркової, В.О. Сластьонiна та ін. 

Шляхи реалізації прикладної спрямо-
ваності навчання математики досліджено у 
роботах науковців-методистів: О.В. Александ-
рова, Г.П. Бевза, І.В. Бекбоєва, О.С. Вентцель, 
Г.Д. Глейзера, М.І. Жалдака, М.Я. Ігнатен-
ка, А.М. Колмогорова, В.В. Корнещук, 
О.І. Маркушевича, А.Д. Мишкіса, Н.В. Мор-
зе, З.І. Слєпкань, В.О. Швеця та ін. Проте 
питання формування професійної компете-
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нтності викладача математики у процесі 
навчання аналітичної геометрії потребує 
подальшого дослідження.  

Метою статті є висвітлення авторсь-
кого досвіду формування професійної ком-
петентності майбутніх викладачів матема-
тики шляхом реалізації прикладної спря-
мованості навчання аналітичної геометрії. 

Виклад основного матеріалу. Форму-
вання професійної компетентності викла-
дача математики може забезпечуватися 
прикладною спрямованістю навчання, тоб-
то орієнтацією його цілей, змісту і засобів у 
напрямку реалізації цілеспрямованих зміс-
тових і методологічних зв’язків математи-
ки з практикою; набуття студентами в про-
цесі математичного моделювання знань, 
умінь і досвіду, що будуть використовува-
тись у повсякденному житті, навчанні, 
майбутній професійній діяльності [8, 17]. 
Остання теза передбачає використання 
прикладних задач у навчальному процесі, 
тобто задач, що виникли поза математич-
ною ситуацією і розв’язання яких потребує 
формалізації (побудови математичної мо-
делі), розв’язання отриманої математичної 
задачі та інтерпретації результату [2, 54]. 
Упровадження таких задач у процес на-
вчання майбутніх викладачів математики 
забезпечить готовність педагога до роботи 
у вишах різного профілю, проведення за-
нять, що відповідають професійним інте-
ресам студентів. Варто відзначити, що при-
кладна спрямованість навчання аналітичній 
геометрії сприяє підвищенню рівня моти-
вації студентів до вивчення дисципліни. 
«Потрібно показувати взаємозв'язок ви-
вчення математики та пізнання навколиш-
нього світу і учень має бути впевненим, що 
його математичні знання з успіхом викори-
стовуються для розв’язання завдань, що 
виникають у реальному житті. Такий підхід 
є найважливішою ланкою підвищення мо-
тивації навчання» [4, 146]. 

Наприклад, на практичному занятті з 
аналітичної геометрії за темою «Пряма на 
площині» викладач може звернутися до 
аудиторії зі словами: «На кожному занятті 
Ви все глибше пізнаєте аналітичну геомет-
рію. Сподіваюся, Ви вже змогли перекона-

тися у красі цієї науки, її ролі у системі 
всього математичного знання. Продемонс-
труємо сьогодні застосування лінійної за-
лежності в економіці та інженерних розра-
хунках». Викладач пропонує студентам 
об’єднатися у невеликі групи по 3-4 особи 
(за власним бажанням) і обрати секретаря. 
За допомогою мультимедійного проектора 
чи інтерактивної дошки (за їх відсутності – 
за допомогою карток) можна надати інфо-
рмацію, що знадобиться для розв’язання 
задач: 

1) якщо через k позначити тариф пере-
везення вантажу на одиницю відстані, b – 
витрати при перевезенні вантажу, що не 
залежать від відстані x, то загальну вартість 
y перевезення вантажу на відстань x можна 
обчислити за допомогою формули y=kx+b; 

2) якщо позначити через y витрати під-
приємства впродовж місяця при випуску x 
одиниць однорідної продукції, то y може 
бути визначено за формулою y=kx+b, де 
величина kx буде визначати змінні витрати, 
що залежать від обсягу випуску (k – витра-
ти підприємства впродовж місяця на оди-
ницю продукції). Величина b визначає пос-
тійні витрати підприємства, які не залежать 
від обсягу продукції, що випускається (ви-
трати за рахунок амортизації обладнання, 
заробітної платні охорони, службовців і 
допоміжних робітників, опалення примі-
щення тощо). 

Кожна група отримує картку з задача-
ми, які необхідно розв’язати протягом за-
няття, використовуючи метод «мозкового 
штурму». Після сигналу викладача у гру-
пах розпочинається обмін ідеями щодо 
способу розв’язання (секретар їх фіксує). 
Після спільного відбору кращої з них та 
узгодження її з викладачем, група перехо-
дить до безпосереднього розв’язування 
задачі. Така ж послідовність дій використо-
вується при роботі з іншими задачами. Як-
що викладач помічає, що у певній «коман-
ді» виникли утруднення, він може допомо-
гти студентам, наприклад, за допомогою 
евристичної бесіди.  

Наведемо задачі, що можна запропо-
нувати групам: 

Задача 1. Витрати y  (грн) на виготов-
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лення партії деталей визначаються за фор-
мулою baxy += , де x  – обсяг партії. Для 

першого варіанту технологічного процесу 
2045,1 += xy . Для другого варіанту відо-

мо, що 5,157=y  (грн) при 100=x  (дет.) 

та 5,452=y  (грн) при 300=x  (дет.). 

Провести оцінку двох варіантів технологі-
чного процесу і знайти собівартість проду-
кції для обох варіантів при 200=x  (дет.). 

Розв’язання 
Для другого варіанту знайдемо функ-

цію витрат. Складемо рівняння прямої, що 
проходить через дві задані точки 

)5,157;100(  і )5,452;300( : 

5,1575,452

5,157

100300

100

−
−=

−
− yx  ⇒ 

295

5,157

200

100 −=− yx  ⇒ 10475,1 += xy . 

Знайдемо точку перетину двох прямих 
2045,1 += xy  та 10475,1 += xy . Для 

цього розв’яжемо систему рівнянь: 





+=
+=

)2(,10475,1

)1(,2045,1

xy

xy  

Маємо точку )600;400( .  

Побудуємо графіки функцій (1) і (2) 
(рис. 1). 

 
Рис. 1 

Із графіка видно, що при обсязі партії 
400<x  вигіднішим є другий варіант тех-

нологічного процесу, а при 400>x  – пер-
ший варіант. Собівартість продукції при 

200=x  за першим варіантом дорівнює 
3102020045,1 =+⋅=y  (грн), а за другим 

варіантом 30510200475,1 =+⋅=y  (грн). 

Задача 2. Відомо, що зміна обсягу ви-
робництва y  зі зміною продуктивності 

праці x  відбувається за лінійною залежніс-

тю. Скласти рівняння цієї залежності, якщо 
при 185,3 == yx , а при 305,5 == yx . 

Знайти обсяг виробництва при 20=x .  
Розв’язання 
Знайдемо функцію, що виражає обсяг 

виробництва. Для цього складемо рівняння 
прямої, яка проходить через дві задані точ-
ки )185;3(  і )305;5( : 

185305

185

35

3

−
−=

−
− yx   ⇒  

120

185

2

3 −=− yx   

⇒ 560 += xy . 

Знайдемо обсяг виробництва при 
20=x . Підставимо це значення у рівняння 

560 += xy . Таким чином, обсяг виробни-

цтва дорівнює 120552060 =+⋅=y . 

Задача 3. Через пункти )2;3(A  і 

)6;11(B  проходить прямолінійна ділянка 

шосе (розміри ділянок у десятках кіломет-
рів). У пункті )9;7(C  відкрито родовище, 

від якого потрібно провести найкоротшу 
дорогу до шосе. Обчисліть координати то-
чки D , у якій дорога повинна з’єднатися з 
шосе. Яка довжина цієї дороги? Складіть 
рівняння шосе та рівняння дороги [5, 32]. 

Задача 4. За умови задачі 3 будемо 
вважати, що дорога від пункту С до шосе 
проведена через пункт А. Який кут вона 
утворює з шосе? На скільки кілометрів ця 
дорога є довшою за найкоротшу? Складіть 
рівняння прямої, що задає дорогу АС. 

Задача 5. Нехай є два пункти виробни-
цтва (A та B) деякої продукції і три пункти 
(I, II, III) її споживання. У пункті А вироб-
ляють 250 одиниць продукції, а у пункті В 
– 350 одиниць. Пункту I необхідно 150 
одиниць, пункту II – 240 одиниць і пункту 
III – 210 одиниць. Ціни перевезення однієї 
одиниці продукції з пункту виробництва у 
пункт споживання наведено у таблиці 1. 

Таблиця 1 – Ціни перевезення 

Пункт  
виробництва 

Пункт споживання 

I II III 

А 4 3 5 

В 5 6 4 

Необхідно скласти план перевезення 
продукції, згідно з яким сума витрат на пе-
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ревезення буде найменшою. 
Зауважимо, що задачі такого типу на-

зивають задачами лінійного програмування. 
Використання прикладних задач дозволяє 
встановлювати міжпредметні зв’язки, зок-
рема, у нашому випадку був встановлений 
зв’язок дисциплін «Аналітична геометрія» і 
«Математичне програмування».  

Наприкінці заняття можна запропону-
вати студентам порівняти результати й, у 
разі виникнення розбіжностей, спільними 
зусиллями знайти правильний розв’язок.  

До домашнього завдання доцільно пі-
дібрати подібні задачі, на кшталт такої:  

Задача 6. Витрати на транспортні пе-
ревезення y  двома різними видами транс-

порту задаються функціями xy 50150+=  

(для першого виду транспорту) та 
xy 25250+=  (для другого виду транспор-

ту), де x  – відстань у сотнях километрів, 
y  – транспортні витрати. Для перевезення 

на які відстані економніше користуватися 
другим видом транспорту? 

Виконання домашнього завдання до-
зволить студентам набути досвіду побудо-
ви математичних моделей, розв’язування 
задач та інтерпретації отриманих результа-
тів. 

На практичному занятті з теми «Криві 
другого порядку» пропонуємо студентам 
такі задачі: 

Задача 1. Два однотипних підприємст-
ва А і В виробляють продукцію з однією й 
тією ж відпускною оптовою ціною m за 
один виріб. Однак автопарк, що обслуговує 
підприємство А, облаштований новішими 
й потужнішими вантажними автомобілями, 
тому транспортні витрати на перевезення 
однієї одиниці продукції складають за 1 км: 
для підприємства А – 10 грош. од., а для 
підприємства В – 20 грош. од. Відстань між 
підприємствами 300 км. Як територіально 
має бути поділений ринок збуту між двома 
підприємствами для того, щоб витрати 
споживача на відвантаження виробів та їх 
транспортування були мінімальними? 

Розв’язання. Позначимо через 1S  і 2S  

відстані до ринку від пунктів А і В відпові-

дно. Тоді витрати споживачів становлять: 

110)( SmAf +=  і 220)( SmBf += . 

Знайдемо множину точок, для яких 

21 2SS = , тобто ті випадки розміщення 

ринку, коли )()( BfAf = . 

22
1 yxS += ; 22

2 )300( yxS +−= ; 

2222 )300(2 yxyx +−=+ ; 
2222 442400360000 yxxyx ++−=+ ; 

012000080022 =+−+ xyx . 

Це рівняння кола. Приведемо його до 
канонічного вигляду. Маємо 

222 200)400( =+− yx , 

Радіус кола 200, а центр знаходиться у 
точці (400;0). Отже, споживачеві всередині 
кола вигідніше купувати у пункті В, поза 
колом – у пункті А, а на межі кола – одна-
ково вигідно купувати у будь-якому з пун-
ктів. 

Задача 2. Компанія виробляє продук-
цію та продає її по 2 грн за штуку. Керів-
ництво компанії встановило залежність су-
ми By  загальних щотижневих витрат (у 

грн) на виготовлення продукції від кількос-
ті продукції, що виготовляється, – x (тисяч 
одиниць): 

210013001000 xxyB ++= . 

Визначити щотижневу кількість виго-
товлених і проданих виробів, що забезпе-
чує рівновагу витрат і прибутку. 

Зазначимо, що для розв’язання наведе-
них задач доцільно використовувати метод 
«круглого столу», щоб поєднати спільну 
роботу студентів з груповою консультаці-
єю. Це дозволить викладачеві контролюва-
ти правильність виконання завдання, вчас-
но надавати допомогу студентам, що важ-
ливо при роботі з подібними прикладними 
задачами. 

У процесі навчання аналітичної геоме-
трії обов’язково треба демонструвати її 
зв’язок з іншими розділами математики. Це 
допоможе підвищити рівень мотивації сту-
дентів-математиків до навчання, що сприя-
тиме формуванню професійної компетент-
ності майбутнього викладача. Наприклад, 
щоб продемонструвати використання век-
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торів в елементарній математиці і матема-
тичному аналізі, можна запропонувати 
студентам розв’язати за допомогою векто-
рів такі задачі [3, 36-37]: 

Задача 1. Розв’язати систему рівнянь: 








++−++=++

=++

.

,

21z2x8yz22y2x2zyx

84z22y2x

Задача 2. Відомо, що 1cba =++ . Довести 

нерівність 
4

12c2b2a ≥++ . 

Задача 3. Знайти найбільше значення 
функції двох змінних: 

( ) 2x12y1xyxf −+−=, . 

Висновки. Наш досвід свідчить, що 
використання прикладних задач з аналіти-
чної геометрії сприяє формуванню профе-
сійної компетентності майбутніх виклада-
чів завдяки усвідомленню можливостей 
застосування навчальної дисципліни у різ-
них сферах людської діяльності. Перспек-
тивною уявляється нам розробка приклад-
них задач з інших тем курсу «Аналітична 
геометрія» та до інших дисциплін навчаль-
ного плану підготовки студентів-
математиків. 

 
1. Булейко О.І. Професійна компетентність 

педагога вищої школи / О.І. Булейко, Т.В. Іванова 
// Вісник Луганського національного університету 
імені Тараса Шевченка. – 2011. – №20(231). – 
С. 28-33. 

2. Корнещук В.В. Застосування професійно 

орієнтованих імовірнісних задач у підготовці 
студентів економічних спеціальностей / 
В.В. Корнещук, В.М. Шинкаренко // Дидактика 
математики: проблеми і дослідження: міжнар. 
зб. наук. робіт. – 2010. – №34. – С. 53–57. 

3. Креш Л.Л. Векторна алгебра – основа 
сучасної математичної освіти вчителя мате-
матики / Л.Л. Креш, М.В. Працьовитий // Ди-
дактика математики: проблеми і досліджен-
ня: міжнар. зб. наук. робіт. – 2009. – №31. – 
С. 34–37. 

4. Лосєва Н.М. Розвиток особистості учня 
в процесі вивчення геометрії / Н.М. Лосєва // 
Дидактика математики: проблеми і дослі-
дження: міжнар. зб. наук. робіт. – 2007. – 
№28. – С. 145–148. 

5. Михайленко В.М. Сборник прикладных 
задач по высшей математике: уч. пособие / 
В.М. Михайленко, Р.А. Антонюк. – К. : Выща 
шк., 1990. – 167 с. 

6. Педагогика профессионального образо-
вания / под ред. В. Сластенина. – М. : Академия, 
2004. – 368 с. 

7. Петрук В.А. Теоретико-методичні заса-
ди формування професійної компетентності 
майбутніх фахівців технічних спеціальностей у 
процесі вивчення фундаментальних дисциплін : 
монографія / В.А. Петрук. – Вінниця : 
УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2006. – 292 с. 

8. Швець В.О. Математичне моделювання 
як змістова лінія шкільного курсу математики 
/ В.О. Швець // Дидактика математики: про-
блеми і дослідження: міжнар. зб. наук. робіт. – 
2009. – №32. – С. 16–23. 

 

 
 
Резюме. Лосева Н.Н., Николаева О.А. ПРИКЛАДНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ. В 
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