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Постановка проблеми. У науково-

педагогічній літературі вважається зага-

льновизнаним, що використання інфор-

маційно комунікаційних технологій 

(ІКТ) оптимізує роботу викладача при 

навчанні студентів ВНЗ. Необхідність 

та доцільність використання спеціаль-

них програмних продуктів під час на-

вчання математики підкреслювалась у 

дослідженнях багатьох вчених, таких, 

наприклад, як К.В.Власенко, З.Г.Дібi-

рова, М.О.Осінцева, С.А.Раков, Н.В.Рашев-

ська, І.В.Роберт, Ю.І.Сінько, O.І.Скафа, 

Ю.В.Триус, Л.Б.Фоменко, Р.П.Явич, 

Л.Л.Якобсон та ін.  

Щодо навчання математики студен-

тів будівельних спеціальностей, то ці 

питання досліджували такі автори, як 

Ю.В.Бадюк, Е.Р.Бареєва, О.С.Білик, 

О.В.Бочкарьова, О.І.Булейко, О.М.Горі-

на, О.І.Єрмолаєва, Т.М.Картель, О.О.Му-

сієнко та ін. Усі ці вчені також наполя-

гають на тому, що одним з вагомих фа-

кторів підвищення якості інженерно-

будівельної освіти є застосування ІКТ 

під час навчання.  

Водночас для сучасної вищої інже-

нерно-будівельної освіти характерна 

низка негативних тенденцій. Скорочен-

ня кількості годин, передбачених для 

вивчення математичних дисциплін, су-

перечить посиленим вимогам до якості 

фундаментальної підготовки майбутніх 

інженерів-будівельників. Домінування 

традиційних методів і форм організації 

навчання математики ускладнює діяль-

ність викладачів з підвищення якості 

навчання математичних дисциплін, із 

наповнення його елементами, що мають 

професійно значущий характер.  

Аналіз стану проблеми забезпечення 

якості навчання математики майбутніх 

інженерів-будівельників, показав, що 

велика кількість студентів сприймають 

математику як дуже абстрактну дисцип-

ліну, не відчувають потреби в розши-

ренні й поглибленні математичної під-

готовки. При цьому майбутні інженери-

будівельники не можуть використову-

вати знання і вміння з математики при 

вивченні спеціальних дисциплін, орієн-

тованих на майбутню професію, та для 

розв’язування професійно спрямованих 

задач, навіть якщо володіють необхід-

ними для цього знаннями й вміннями з 

математики та інших дисциплін. Досвід 
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дослідження проблем з викладання ма-

тематичних дисциплін в іноземних ВНЗ 

студентам будівельних напрямів підго-

товки, який проаналізовано у роботах 

[11-13], виявляє ті ж самі проблеми. 

Вище викладене підтверджує необ-

хідність розробки такої методичної сис-

теми навчання математики, яка б дала 

можливість викладачам ВНЗ у реаліях 

сьогодення здійснювати науково-

обґрунтовану модернізацію навчання 

майбутніх інженерів-будівельників, під-

готовка яких відповідає вимогам фаху. 

Така методична система може бути роз-

роблена на засадах діяльнісного підходу 

[2]. 

Важливим елементом методичної 

системи навчання є засоби проектуван-

ня і організації навчання, серед яких на 

сучасному етапі розвитку суспільства 

головне місце мають посягати 

комп’ютерно орієнтовані засоби. Вико-

ристання ІКТ для розв’язування мате-

матичних задач, створення наочності та 

контролю знань достатньо розповсю-

джено при навчанні математичних дис-

циплін у ВНЗ, але застосування 

комп’ютерно орієнтованих засобів на-

вчання під час розв’язування професій-

но спрямованих задач під час навчання 

математики студентів будівельних на-

прямів підготовки майже не представ-

лено в сучасних освітніх технологіях.  

Аналіз актуальних досліджень. Під 

засобами навчання ми будемо розуміти 

об’єкти будь-якої природи, що форму-

ють навчальне середовище і використо-

вуються викладачем і студентами в 

процесі навчальної діяльності [7].  

З погляду діяльнісного підходу ме-

тою навчання математики майбутніх 

інженерів-будівельників має бути фор-

мування способів дій фахової діяльнос-

ті, пов’язаної з будівництвом. Опану-

вання способами дій, необхідними фахі-

вцям будівельної галузі, відбувається за 

рахунок освоєння математичних дій та 

засвоєння знань і відбувається у процесі 

розв’язування задач. Тому дуже важли-

во при навчанні математики студентів 

будівельних напрямів підготовки на за-

садах діяльнісного підходу розв’язувати 

задачі, зміст яких відбиває майбутню 

професійну діяльність і оперує з 

об’єктами цієї діяльності. Такі задачі ми 

будемо називати професійно спрямова-

ними. 

Аналіз сучасної науково-методичної 

літератури свідчить про тенденцію ши-

рокого застосування ІКТ у навчальному 

процесі. Під інформаційно-комунікацій-

ними технологіями навчання ми будемо 

розуміти систему загально-

педагогічних, психологічних та дидак-

тичних процедур взаємодії викладачів і 

студентів з використанням технічних 

ресурсів, яка спрямована на реалізацію 

змісту, методів, форм та засобів навчан-

ня, адекватних цілям освіти, індивідуа-

льним особливостям студентів та вимо-

гам до формування інформаційно орієн-

тованих якостей грамотної людини [5]. 

Використання ІКТ у навчанні мате-

матики можливо за рахунок створення і 

використання комп’ютерно орієнтова-

них засобів навчання, до складу яких ми 

відносимо програмні педагогічні засоби 

(ППЗ), такі як навчальні програми і про-

грамні комплекси, та прикладні програм-

ні засоби, такі як програми комп’ютерної 

математики, пакети прикладних програм 

тощо. Комп’ютерно орієнтовані засоби 

навчання забезпечують:  

1) індивідуалізацію і диференціацію 

навчання;  

2) здійснення контролю зі встанов-

ленням зворотного зв’язку, діагности-

кою та більш об’єктивним і швидшим 

оцінюванням результатів;  

3) здійснення студентами самоконт-

ролю і самокорекції;  

4) можливості здійснення за його 

допомогою самопідготовки;  

5) наочність;  

6) моделювання та імітацію процесів 

і явищ, що досліджуються;  

7) посилення мотивації навчання;  

8) озброєння студентів стратегією 

засвоєння навчального матеріалу;  

9) формування логічного мислення, 
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вміння приймати варіативні рішення;  

10) розвиток творчих здібностей 

особистості.  

Ми пропонуємо використовувати 

комп’ютерно орієнтовані засоби під час 

розв’язуванням професійно спрямова-

них задач при навчанні математики сту-

дентів будівельних напрямів підготов-

ки. 

Мета статті – аналіз використання 

комп’ютерно орієнтованих засобів на-

вчання математики майбутніх інжене-

рів-будівельників, які застосовуються 

під час розв’язання професійно спрямо-

ваних задач.  

Виклад основного матеріалу. Ви-

користовуючи сучасні комп’ютерні паке-

ти, викладач може ефективно реалізувати 

принцип залучення студентів до навчаль-

ної діяльності незалежно від рівня їх по-

передніх знань з окремих розділів курсу 

математики, і студенти зможуть нарівні з 

іншими опанувати матеріал теми.  

Наприклад, О.Г.Євсеєва [2] при ви-

вченні розділу «Лінійна алгебра» про-

понує використовувати демонстраційні 

програми (авторські, мультимедіа, CD-

енциклопедії, довідники), комп’ютерні 

навчальні системи, практикуми, засно-

вані на маніпуляційних взаємодіях сту-

дента і програми, тренажери, тестові 

програми відео і аудіо фрагменти. Для 

контролю знань з теми «Системи n-

лінійних рівнянь з n-невідомими» вче-

ною пропонується використовувати 

програму «My test», за допомогою якої 

проводиться комп’ютерне тестування 

студентів. Програма «My test» це – сис-

тема програм (програма тестування сту-

дентів, редактор тестів і журнал резуль-

татів) для створення і проведення 

комп’ютерного тестування, збору та 

аналізу результатів, виставляння оцінок 

за певною шкалою. У програмі є багаті 

можливості форматування тексту пи-

тань і варіантів відповідей. До кожного 

завдання можна задати складність (кі-

лькість балів за правильну відповідь), 

прикріпити підказку (яка може показу-

ватися за штрафні бали) і пояснення 

правильної відповіді (виводиться у ви-

падку помилки у навчальному режимі), 

настроїти інші параметри. Є можливість 

використовувати кілька варіантів пи-

тань до завдання, зручно створювати 

вибірку завдань для студентів, перемі-

шувати завдання і варіанти відповідей 

[5].  

Для проведення лабораторних занять 

з математики доцільно використовувати 

такі програмні засоби, як Mathcad, De-

rive, MathLab, Maple, Excel тощо. Зазви-

чай вже на перших курсах студенти на-

вчаються застосовувати деякі з перелі-

чених програм на заняттях інформати-

ки. А використання цих програм при 

навчанні математики для полегшення 

розрахунків, пов’язаних з розв’язуван-

ням професійно спрямованих задач, до-

зволить поєднати отримані знання на 

заняттях математики та інформатики, 

структурувати їх та надасть їм новий 

сенс. Але організація самостійної поза 

аудиторної роботи студентів з застосу-

ванням таких пакетів, як Mathcad, De-

rive, MathLab, Maple тощо може бути 

ускладнена. Оскільки всі ці програми 

коштовні та займають багато місця на 

диску, вони можуть бути недоступні 

частині студентів.  

Організація аудиторної самостійної 

роботи студентів при навчанні матема-

тики з використанням перелічених вище 

програмних засобів у деяких ВНЗ також 

може бути ускладнена їх недостатньою 

матеріальною оснащеністю. В цьому 

випадку доцільно застосовувати інші 

програмні засоби, що займають мало 

місця на диску та доступні для вільного 

використання. Для побудови графіків 

кривих та поверхонь можна використо-

вувати такі програми, як Graph, 

Advanced Grapher, GRAN-2D або 

GRAN-3D [3, 9], для розв’язування рів-

нянь та систем рівнянь можна викорис-

товувати ППЗ OSA Beta, Maxima, 

Axiom тощо. Для створення наочності на 

заняттях математики, то дуже корисним 

тут буде розроблений С.А.Раковим [4] 

пакет динамічної геометрії (DG). Пакет 
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DG забезпечує можливості інтерактивної 

побудови геометричних об’єктів за допо-

могою електронних аналогів циркуля і 

лінійки, інтерактивного маніпулювання 

ними з динамічним відображенням ре-

зультатів вимірювання їх характеристик. 

Усе це дозволяє значно знизити трудомі-

сткість побудов і створює реальні умови 

для впровадження його у практику мате-

матичної освіти. Аналогом цієї програми 

є GeoGebra [10]. Цей програмний засіб 

має більше можливостей, але ця програма 

є англомовною, що може ускладнити 

процес її впровадження у навчальний 

процес. 

Дуже корисним при навчанні мате-

матики майбутніх інженерів-будівель-

ників є застосування комп’ютерних на-

вчальних програм із системи евристико-

дидактичних конструкцій (ЕДК) [5], що 

розробляються в Донецькому націона-

льному університеті. Ці програмні засо-

би побудовані на принципах застосу-

вання діяльнісного підходу до навчання 

математики. 

На відміну від існуючих програмних 

засобів розроблені програми із системи 

ЕДК поступово наближають студентів 

до пошуку розв’язування задачі через 

організацію їх навчальної діяльності. 

Знаходження відповідей відбувається, 

наприклад, під час евристичного діало-

гу, коли увага акцентується на деяких 

методах розв’язування задачі, пропону-

ється «розмите наведення» на пошук 

розв’язку і надається можливість самос-

тійно знайти «свій шлях» до відкриття, 

розв’язування і перевірки результатів.  

На основі різного роду ППЗ, що ре-

комендуються для організації навчання 

математики у ВТНЗ створюються різ-

номанітні електронні підручники та 

комп’ютерні навчальні комплекси. У 

системі навчання  математики студентів 

будівельних спеціальностей ВНЗ на за-

садах діяльнісного підходу найбільш 

доцільними, на наш погляд, є 

комп’ютерний навчальний комплекс 
«1С: Вища школа. Лінійна алгебра і 

аналітична геометрія», а також елект-

ронні підручники «Вища математика 

для майбутніх інженерів», розробленого 

К.В.Власенко [1] і «Курс лекцій. Вища 

математика», розробниками якого є 

П.О.Стеблянко, Т.В.Крилова, І.О.Дави-

дов [8] та ін. Ці програмні засоби дозво-

ляють студентам освоїти прийоми 

розв’язування задач з різних розділів 

курсу математики. Їх призначення в то-

му, щоб активізувати самостійну роботу 

студентів та допомогти неформальному 

засвоєнню предмета.  

Щодо використання комп’ютерно 

орієнтованих засобів при розв’язуванні 

професійно спрямованих задач під час 

навчання математики майбутніх інже-

нерів-будівельників, то програмні засо-

би доцільно застосовувати для досяг-

нення наступних цілей: 

1) уникнення громіздких розрахунків 

або скорочення часу на них; 

2) отримання наближених чисельних 

та функціональних виразів, а також на-

ближених розв’язків рівнянь, систем 

рівнянь тощо; 

3) візуалізація та дослідження функ-

ціональної залежності при різних умо-

вах; 

4) створення геометричної інтерпре-

тації та візуалізації, маніпуляція геоме-

тричними об’єктами, що створені з ек-

рану  або аналітично; 

5) вимірювання, дослідження та ана-

ліз змін величин, що вимірюються; 

6) створення аналітичного запису за-

лежностей у явному або наближеному 

вигляді на ін.  

Так, для уникнення громіздких роз-

рахунків при обчисленні визначених 

інтегралів, у тому числі і кратних, доці-

льно використовувати такі ППЗ, як 

GRAN-2D, GRAN-3D, OSA Beta, Graph, 

Mathcad, Derive, MathLab, Maple, 

Mathematica, Maxima тощо. Ті ж самі 

програмні засоби можна застосовувати і 

для побудови графіків кривих та повер-

хонь, а також для аналітичного запису 

залежностей у явному або наближеному 

вигляді. Для візуалізації множин точок, 

заданих за допомогою таблиці або нері-
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вності можна, наприклад, використову-

вати ППЗ Graph, Advanced Grapher, 

Mathcad, MatLab, Maple тощо.  

Для створення геометричних 

об’єктів (точок, відрізків, прямих, лама-

них, площин, многокутників, многог-

ранників, поверхонь обертання тощо) з 

екрану або аналітично, маніпуляцій ни-

ми (виконання поворотів, паралельних 

перенесень, деформацій, переміщення 

вільних точок тощо), вимірювання їх 

характеристик (координат вершин, 

площу, об’єм, довжину, кутів тощо) та 

дослідження їх змін доцільно викорис-

товувати, наприклад, такі ППЗ, як 

GRAN-2D, GRAN-3D, DG або 

GeoGebra. Так, у програмі DG ми мо-

жемо створити многокутник та дослі-

джувати, як змінюється площа цієї фі-

гури у залежності від того, як ми рухає-

мо на екрані одну з його вершин. 

Розглянемо приклади застосування 

комп’ютерних програм для розв’язуван-

ня професійно спрямованих задач при 

навчанні математики студентів будіве-

льних спеціальностей ВНЗ. 

Завдання 1. Для балки довжини 15 

м, яка шарнірно оперта по кінцям та за-

вантажена рівномірно розподіленим на-

вантаженням, диференціальне рівняння 

має вигляд: 

).(
)(

2

2

xq
dx

xMd
 

Знайдіть розв’язок цього диференці-

ального рівняння методом кінцевих різ-

ниць, тобто знайдіть значення моментів 

у відмічених точках сітки, якщо вико-

нуються наступні умови:  

1) М(0)=0; М(15)=0 (краєві умови у 

точках закріплення кінців балки);  

2) Δx = 15/4 та вздовж балки відмі-

чені 5 точок сітки x = (0, 15/4, 15/2, 45/4, 

15);  

3) .2)(xq  

Розв’язання цього завдання зводить-

ся до наступної системи трьох лінійних 

рівнянь з трьома змінними: 

.
8

225
2

,
8

225
2

,
8

225
2

23

123

12

MM

MMM

MM

 

Для уникнення громіздких розраху-

нків та скорочення часу можна запро-

понувати студентам розв’язати цю сис-

тему рівнянь за допомогою ППЗ OSA 

Beta методом Крамера, методом Гауса 

або методом Гауса-Зейделя.  

На рисунку 1 зображено застосуван-

ня ППЗ OSA Beta для розв’язування цієї 

системи лінійних рівнянь. 

З рисунку 1 можна бачити, що 

розв’язками системи є числа: 

.1875,42;25,56;1875,42 321 MMM

Завдання 2. Балка довжини l метрів 

упирається своїми кінцями в стіну та у 

підлогу. Яку лінію буде описувати точ-

ка  А, що належить цій балці та поділяє 

балку у відношенні λ =
AC

BA
, якщо балка 

почне падати донизу?  

Систему координат оберіть, як пока-

зано на рис. 2. 

Розв’язуючи завдання, знаходимо, 

що точка А буде описувати еліпс, зада-

ний рівнянням 

1
)1/()1/( 22

2

222

2

l

y

l

x
. 

Далі студентам може бути запропо-

новано проаналізувати, як змінюється 

графічне зображення цього еліпсу для 

різних значень λ. Нехай l = 5, а значен-

ня λ дорівнює 3, 2, 1 та 0,3. Підстав-

ляючи значення l та λ,отримуємо 
еліпси з наступними піввісями: 

1) 14,06 та 1,56 (λ= 3);  

2) 11,11 та 2,78 (λ= 2);  

3) 6,25 та 6,25 (λ= 1);  

4) 1,33 та 14,79 (λ= 0,3).  

На рис. 3 зображені ці еліпси, побу-

довані за допомогою ППЗ GRAN-2D. 
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Рис.1. Вікно ППЗ OSA Beta: отримання розв’язків системи лінійних рівнянь 

 
Рис.2. Система координат для завдання 2 

 

Еліпс (1) отримано при λ= 3, еліпс 

(2) – при λ= 2, еліпс (3) – при  λ= 1 та 

еліпс (4) – при λ= 0,3. З отриманого 

рисунку студенти роблять висновки, що 

точка А буде описувати коло, коли вона 

є серединою відрізка ВС. Коли число λ 

є більшим, ніж одиниця (тобто ВА 

більш, ніж АС), то графік еліпсу буде 

витягуватись вздовж вісі Оу, а коли чи-

сло λ є меншим, ніж одиниця, графік 

еліпсу буде витягуватись вздовж вісі 

Ох. 

Отже, у завданні 1 ППЗ OSA Beta за-

стосовано для уникнення громіздких 
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розрахунків при обчисленні визначни-

ків, а у завданні 2 ППЗ GRAN-2D вико-

ристовується для візуалізації та дослі-

дження отриманого розв’язку при різ-

них умовах. 

 

 

 
Рис.3. Вікно ППЗ GRAN-2D: побудова сім’ї еліпсів за заданими рівняннями 

 

Висновки. Нами розглянуто 

комп’ютерно орієнтовані засоби на-

вчання математики студентів будівель-

них напрямів підготовки. Всі ці засоби 

призначені для організації навчальної 

діяльності майбутніх інженерів-

будівельників як під час аудиторних за-

нять, так і під час поза аудиторної само-

стійної роботи студентів. Застосування 

ІКТ у поєднанні з розв’язуванням про-

фесійно спрямованих задач при навчан-

ні математики майбутніх фахівців буді-

вельної галузі не тільки підвищує у сту-

дентів мотивацію та інтерес до навчання 

математики, а й дозволяє формувати 

вміння, необхідні інженерам-будівель-

никам для їх професійної діяльності.  
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смотрены компьютерно ориентированные средства, которые применяются для решения про-

фессионально направленных задач во время обучения математики будущих инженеров-

строителей на основе деятельностного подхода в вузе.  
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Abstract. Galibina N. SOLVING THE PROFESSIONALLY DIRECTED PROBLEMS WITH 

THE USE OF THE COMPUTER ORIENTED TOOLS OF TRAINING MATHEMATICS FOR 

FUTURE CIVIL ENGINEERS. The computer oriented tools which are used for solving the 

professionally directed problems during the future civil engineers training mathematics on the 

grounds of the activity-based approach are considered. It was noted that under this approach in 

teaching the main aim is coping with the action modes of future professional activity of specialists, at 

that the action modes are realized by means of the specialist competences which are formed during the 

educational activity. Mathematical competences play important role in the system of the professional 

competences of the specialists in construction branch. It was pointed out that mathematical compe-

tences are formed due to skills to make mathematical educational actions, actions in mathematical 

modeling in professional field and acquisition of knowledges necessary for coping with these actions. 

Solving the professionally directed problems plays a key role in mathematical competences forming of 

future civil engineers. The professionally directed problem in the mathematics teaching means a 
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mathematical problem which deals with the objects of professional activity and it is oriented on the 

forming of the activity methods of the future professional activity of specialists. The examples of the 

professionally directed problems in mathematics which promote the professional competence forming 

for students of building specialities are considered. The variants of the use of the computer programs 

for solving these problems and their solutions exploration are offered. Solving the professionally di-

rected problems with the use of the different computer oriented tools allows to raise the effectiveness 

of the professional competence forming the civil engineer during the process of teaching mathematics.  

 

Кey words: teaching mathematics, activity-based approach, computer oriented training tools, pro-

fessionally directed problems, the future civil engineers.  
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