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У роботі висвітлюється авторський досвід використання інтерактивних технологій в 

процесі вивчення вищої математики в технічному ВНЗ. Введення інноваційних технологій при-

пускає обов’язкове налагодження партнерської взаємодії та співробітництва учасників навча-

льного процесу на основі суб’єкт-суб’єктних відносин, тільки за цієї умови «спрацьовують» 

інтерактивні методи. Демонструється приклад інтерактивного заняття з теми «Кратні ін-

теграли».   
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Постановка проблеми. Аналіз стану 

викладання курсу «Вищої математики» 

показує, що результати навчання студентів, 

рівень їх розумової діяльності, пізнавальної 

активності, самостійності в значній мірі не 

відповідають вимогам часу. Проаналізува-

вши сучасний стан навчання, ми дійшли 

висновку, що цілий ряд умов, таких як мо-

тивація, наочність, інтерес до предмету, а 

також формування прийомів розумової ді-

яльності, не можуть бути ефективно реалі-

зовані лише традиційними формами та ме-

тодами навчання. Потрібне науково обґру-

нтоване поєднання традиційної методики з 

упровадженням у навчальний процес су-

часних інноваційних технологій.  

Аналіз актуальних досліджень. Про-

фесійну спрямованість вивчення математи-

чних дисциплін у вищих навчальних закла-

дах досліджували Н.В.Ванжа, Т.В.Крилова, 

Л.І.Нічуговська, В.І.Клочко та ін. Розробки 

елементів інтерактивного навчання можна 

знайти у працях Є.М.Ільїна, А.С.Макаренка, 

В.О.Сухомлинського, В.Ф.Шаталова та ін. 

педагогів-новаторів, які працювали, в основ-

ному, з учнями. У вищій школі впроваджен-

ня в навчальний процес інтерактивних мето-

дів навчання, зокрема методів активного на-

вчання розглядали Н.П.Анікеєва, А.А.Балаєв, 

А.О.Вербицький, В.А.Козаков, П.М.Щербань 

та ін. Сучасні розробки інтерактивних мето-

дів навчання в професійній підготовці фа-

хівців можна знайти у працях Н.В.Бори-

сової, В.А.Петрук, М.В.Кларина, А.М.Мар-

тинець, Л.В.Пироженко, О.І.Пометун та ін. 

Незважаючи на розробки та викорис-

тання інтерактивних технологій у ВНЗ тех-

нічного профілю, упровадження їх у про-

цесі навчання студентів фундаментальних 

дисциплін у технічних ВНЗ залишається 

фрагментарним. 

Метою статті є висвітлення досвіду 

впровадження інтерактивних технологій у 

процесі вивчення теми «Кратні інтеграли» 

студентами технічного ВНЗ.  

Виклад основного матеріалу. Потреба 

в оновленні освіти спричинила появу і по-

ширення великої кількості нових підходів 

до організації навчально-виховного проце-

су, методів та технологій навчання та вихо-

вання. Зокрема, значної популярності 

останнім часом набули інтерактивні тех-

нології навчання.  

Теоретичні й практичні аспекти вико-

ристання інтерактивних технологій навчан-

ня відображено у доробках Л.О.Варзацької 

[1], О.І.Гулінської [2], А.М.Мартинець [5], 

Л.І.Новіцької [6], Н.С.Побірченко [7], О.І.По-

метун та Л.В.Пироженко [8], Н.М.Лосєвої [4], 

Л.В.Тополі [9; 10].  

Інтерактивне («inter» – взаємний, «act» 

– діяти) навчання – це спеціальна форма 



 

 
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ 
 

 

 

166 

організації пізнавальної діяльності; це діа-

логове навчання, під час якого відбувається 

взаємодія вчителя та учня [3].  

На сьогодні педагогічною наукою на-

працьовано велику кількість інтерактивних 

технологій. О.І.Пометун та Л.В.Пироженко 

[8, с. 33] виділяють чотири групи інтерак-

тивних технологій: 

 інтерактивні технології кооператив-

ного навчання (робота в парах, два – чоти-

ри – всі разом, робота в малих групах); 

 інтерактивні технології колективно-
групового навчання (мікрофон, незакінчене 

речення, мозковий штурм, навчаючи – 

учусь, ажурна пилка); 

 технології ситуативного моделюван-
ня: симуляції, імітації, розігрування ситуа-

ції за ролями); 

 технології опрацювання дискусійних 

питань (займи позицію, зміни позицію, де-

бати, дискусія). 

Із метою формування особистості май-

бутнього фахівця в навчальному процесі 

ми пропонуємо збагачувати традиційні ме-

тоди навчання такими прийомами та спо-

собами, нетрадиційними методами, які 

сприяли б формуванню в суб’єктів учіння 

мотивації навчання, майбутньої професій-

ної діяльності та змістовних життєвих на-

станов, високого рівня активності, ство-

ренню умов для активного самостійного 

набуття студентами загальнонаукових та 

професійних знань, умінь та навичок. 

Розглянемо для прикладу впроваджен-
ня інтерактивних технологій у процесі ви-

вчення теми «кратні інтеграли».  

Кратні та криволінійні інтеграли широ-

ко застосовуються в фізиці і техніці, особ-

ливо в теорії поля. Розділ «Теорія поля» в 

більшості технічних ВНЗ виділений окремо 

як спеціальний курс вищої математики. 

Щоб допомогти студентам набути вмінь та 

навичок застосування теоретичних знань 

після звичайних практичних занять з крат-

них та криволінійних інтегралів, ми пропо-

нуємо провести практичне заняття в формі 

змагання «Математичні важкоатлети».  

Ігрове заняття на тему: «Математи-

чні важкоатлети» 

Мета заняття: освітня – підвищення 

якості знань, перевірка вмінь обчислення 

кратних та криволінійних інтегралів; роз-

вивальна – розвиток уміння самостійної, 

організаційної роботи, навичок раціональ-

ного розв’язування задач прикладного змі-

сту, уваги; виховна – сприяння формуван-

ню колективних стосунків  

Заняття пропонуємо проводити після 

вивчення теми: «Подвійні інтеграли, їх об-

числення і застосування». Гра-змагання 

«Математичні важкоатлети» є своєрідним 

конкурсом з розв’язування задач різної 

складності. Для проведення конкурсу на 

дошці викладач прикріплює конверти, в 

кожному з яких знаходиться набір карток-

завдань. Складність завдань «оцінюється» в 

кілограмах. Тому на кожному конверті за-

писана «вага», задач розміщених в них. На-

ведемо приклади задач за складністю, що 

знаходяться в конвертах. 

1. Представити подвійний інтеграл 

( , )
D

f x y dxdy  у вигляді повторного інтег-

рала із зовнішнім інтегруванням по x  і 

внутрішнім інтегруванням по y , якщо об-

ласть D  задана вказаними лініями: 
2: 4 , 3 , 0D y x y x x     – за-

вдання оцінено в 30 кг; 

2. На площині Oxy  побудувати об-

ласть інтегрування D  по заданих границях 

інтегрування в повторному інтегралі 

2

4 3

0 3

8

x

x

I dx dy   . Змінити порядок інтегру-

вання і обчислити інтеграл при заданому та 

зміненому порядках інтегрування – завдан-

ня оцінено в 40 кг; 

3. Обчислити подвійний інтеграл 

( 3) ,
D

x y dxdy  якщо область D  обме-

жена лініями: 2, 0, 0x y x y     – за-

вдання оцінено в 50 кг; 

4. Обчислити площу плоскої області D , 

яка обмежена лініями: 
2: 4 , 3, 0D y x y x y     – завдання 

оцінено в 60 кг; 

5. Знайти середнє значення функції 

6z x y  в трикутнику, обмеженому пря-
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мими , 3 , 2y x y x x   – завдання оці-

нено в 70 кг; 

6. Використовуючи полярні координа-

ти, обчислити подвійний інтеграл 
2 2( ) ,

D

x y dxdy якщо область D  обме-

жена колом 
2 2 4x y x   – завдання оціне-

но в 80 кг; 

7. Обчислити ,
D

y
arctg dxdy

x  де об-

ласть D  – частина кільця, що обмежена 
лініями 

2 2 2 2 1
1, 9, , 3

3
x y x y y x y x     

–  завдання оцінено в 90 кг; 

8. Довести рівність: 

2 2 2 21
( ) ,

2
D D D

x dxdy y dxdy x y dxdy    

 якщо область D обмежена нерівностями 
2 2 20, 0,x y x y a    – завдання оці-

нено в 100 кг. 

Оголошується конкурс «Математичні 

важкоатлети». Призначаються судді зма-

гання. По команді викладача всі студенти 

по-черзі вибирають по одній задачі із будь-

якого конверта. Номер взятої задачі пові-

домляється судді. Учасники за партами 

приступають до розв’язування задач. 

Учасник змагання, який розв’язав зада-

чу, підходить до судді і пояснює свій 

розв’язок. Якщо задача розв’язана прави-

льно, то він вважається таким, що взяв дану 

«вагу» і допускається до розв’язування 

більш складної задачі – допускається до 

«взяття» більшої «ваги». Якщо задача не 

розв’язується або суддя знайде помилку, то 

пропонується замінити задачу (тобто взяти 

іншу задачу цієї ж «ваги») – зробити другу 

(останню) спробу. 

Змагання проводиться протягом 30–45 

хвилин. Переможцем вважається той, хто 

«візьме» більшу вагу. 

Учасник гри не має права повертатися 

назад. Так, якщо студент розв’яже, напри-

клад, задачу в «40 кг», а потім зразу ж візь-

ме задачу в «90 кг» і після двох спроб не 

зможе її розв’язати, то вважається, що він 

взяв вагу у 40 кг і вибуває із змагань. Таке 

правило застерігає від самовпевненості в 

своїх силах деяких студентів, направляє їх 

на послідовне розв’язування задач,  з біль-

шою відповідальністю. 

Змагання може бути командним. У 

цьому випадку перемагає команда, яка на-

брала більшу суму «ваги», взятих кожним 

учасником. Правила розв’язування задач 

членами команди залишаються тими са-

мими. Для проведення змагання корисно 

підготувати таблицю обліку за такою фор-

мою: 

 

П
р
із

ви
щ

а
 

ст
уд

ен
т

ів
 ВАГА 

30кг 40кг 50кг 60кг 70кг 80кг 90кг 100кг 

СПРОБИ 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

 

+  _ +   +    _ _     

 

Під час взяття картки-завдання із кон-

верта суддя записує прізвище студента і 

ставить знак «–» в стовпчику цієї ваги. Як-

що задача розв’язана правильно, то суддя 

після перевірки ставить знак «+». Така таб-

лиця дозволяє швидко підвести підсумки 

змагання, сприяє чіткості його проведення. 

Змагання «Математичні важкоатлети» 

цінне тим, що завдання тут на відміну від 

низки інших ігор можуть бути не тільки 

такими, результат яких може виражатися 

числом, але й задачами на доведення, зада-

чами і питаннями, які потребують ґрунтов-

ного пояснення. 

Гру «Математичні важкоатлети» кори-

сно використовувати як форму закріплення 

вивченого матеріалу, перевірку засвоєного 

розділу, теми. Вона може служити підсум-

ком не тільки одного заняття, але й декіль-

кох.  
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Результативність: підвищення рівня 

засвоєння знань, умінь застосування вивче-

ного матеріалу при розв’язуванні задач, 

формування навичок раціонального розв’я-

зання завдання, розвиток творчого мислен-

ня, навичок колективної роботи. 

Подібні заняття нами розроблені для 

спецкурсу «Теорія поля». Підгрупи розв’я-

зують задачі паралельно різними методами, 

обчислюючи потік, циркуляцію безпосере-

дньо і за формулами Остроградського та 

Стокса. 

Висновки. Досвід використання інте-

рактивних технологій в процесі вивчення 

вищої математики дозволяє стверджувати, 

вони дають можливість не тільки підняти 

інтерес студентів до предмету, що вивча-

ється, але й розвивати їх творчу самостій-

ність, навчати роботі з різними джерелами 

знань. Такі форми проведення занять різ-

номанітять традиційність навчання, пожва-

влюють думку, дозволяють економити час, 

моделювати майбутню самостійну профе-

сійну діяльність а також розвивати творчий 

потенціал випускників ВНЗ. Проте необ-

хідно відзначити, що дуже часте звернення 

до подібних форм організації навчального 

процесу недоцільно, оскільки нетрадиційне 

може швидко стати традиційним, що при-

веде до послаблення інтересу у студентів 

до предмету.  
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Резюме. Хомюк И.В. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРО-

ЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ «КРАТНЫЕ ИНТЕГРАЛЫ». В работе освещается авторский опыт 

использования интерактивных технологий в процессе изучения высшей математики в техническом 

вузе. Интерактивные технологии, профессиональное мастерство и опыт педагога – вот те состав-

ляющие, которые обеспечивают эффективность процесса обучения. Введение инновационных техно-

логий предполагает обязательное налаживание партнерского взаимодействия и сотрудничества 
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участников учебного процесса на основе субъект-субъектных отношений, только при этом условии 

«срабатывают» интерактивные методы. Демонстрируется пример интерактивного занятия по те-

ме «Кратные интегралы».   

 

Ключевые слова: интерактивные технологии, высшая математика, кратные интегралы. 

 

Abstract. Homiuk I. IMPLEMENTATION OF INTERACTIVE TECHNOLOGIES MASTERING 

THE TOPIC “MULTIPLE INTEGRAL”. The paper highlights the authors’ approach to using the interac-

tive technologies while learning the higher mathematics in technical institutions for higher education. Interactive 

technologies, professional skills and teachers experience are the components insuring the efficiency in training 

process. The introduction of innovative technologies stipulates for imperative partner cooperation between the 

participants of training process based on subject-object relations – the necessary conditions for interactive 

methods. 

The objective of the paper is to highlight the experience in introducing the interactive technologies in mas-

tering the topic “Multiple integral” by the students of technical institutions for higher education. Multiple as 

well as contour integrals are widely used in engineering and physics, especially in field theory. The majority of 

institutions for higher education select the section “Field theory” as a special course of higher mathematics. To 

assist students in acquiring skills in applying theoretical knowledge after practical classes on multiple and con-

tour integrals we suggest to conduct a practical class as a contest “Weightlifter in Mathematics”. This class is 

expedient to conduct after the topic “Multiple integrals, their calculations and application”. The contest game 

“Weightlifter in Mathematics” is a contest in solving tasks of different complexity. The teacher fixes the enve-

lopes on the board, each holding the set of task cards. The difficulty of the task is “evaluated” in kilos, therefore 

each envelope is signed with “weight” of the tasks it contains. The contest “Weightlifter in Mathematics” is ex-

tremely helpful since, unlike in the other games, they contain tasks, the results of which may be expressed not in 

numbers only. These may be tasks for provement, tasks and questions, requiring  substantiations. The game 

“Weightlifter in Mathematics” is useful for retention of the material, checking the covered section, topic. This 

may also be used to summarize some classes. 

 

Key words: interactive technologies, higher mathematics, multiple integrals. 
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