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ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМИ MAPLE СТУДЕНТАМ ІНОЗЕМНОГО 
ВІДДІЛЕННЯ ПРИ ВИКЛАДАННІ "ДИФИРЕНЦІЙНОГО ЧИСЛЕННЯ" У 

ТЕХНІЧНОМУ ЗВО 
Швидкий розвиток інформаційних технологій та комп’ютеризація усіх сфер дія-

льності – наукової, освітньої, виробничо-економічної, значно підвищує вимоги до 

впровадження та систематичного застосування новітніх інформаційних технологій у 

процесі навчання й формування професійних компетентностей майбутніх фахівців. 

Практика викладання математики для студентів-іноземців підготовчого відді-

лення показує, що успішність освоєння навчальним матеріалом в процесі самостій-

ної роботи не є ідеальною. Організація самостійної роботи в традиційному навчанні 

ускладнена недостатньою кількістю навчальних підручників для студентів-

іноземців. Авторами розроблено свій підхід до організації самостійної роботи 

студента у різних її формах. 

Оскільки для всіх факультетів технічного ЗВО вища математика є обов’язковою, 

розглянемо вирішення проблеми вирівнювання знань з математики до шкільної 

програми України  у слухачів-іноземців підготовчого відділення, що може слугува-

ти прикладом для формування в них готовності до вивчення інших фундаменталь-

них дисциплін. Вирішення проблем подолання академічної різниці у математичної 

підготовки та формування готовності слухачів-іноземців підготовчого відділення до 

вивчення вищої математики має відбуватись на основі індивідуального підходу під 

час навчального процесу який базується на застосуванні ІКТ. 

Перше, що нами враховується у процесі вибору форм, методів і засобів навчання 

- це можливість розвитку мотивації слухачів-іноземців до вивчення вищої матема-

тики, усвідомлювання її значення для набуття якісних знань з фахових дисциплін.  

Якщо дати інструмент, за допомогою якого можна перевірити свої результати, 

самостійна робота буде більш ефективною. Розглянемо методику проведення 

практичного заняття з математики з використанням пакету Maple на тему «Застосу-

вання і методи диференціального числення», яке складається з двох частин. Перша 

– повторення теоретичного матеріалу, розв’язування задач на знаходження похід-

ної. Друга частина заняття – засвоєння методу знаходження дотичної до функцій та 

подання комп’ютерної інтерпретації розв’язку. З методикою застосування системи 

комп’ютерної математики Maple у навчальному процесі можна ознайомитись у 

роботах [Михалевич В. М. 2011, 2013]. 

Для знаходження та побудови дотичної скористаємось навчальним Maple-
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тренажером, студентам достатньо лиш вказати початкову функцію та точку в якій 

потрібно знайти дотичну. Результат роботи тренажера зображено на рис. 1-2. Засто-

сування тренажера надає можливість звірити свої отримані значення з вірною 

відповіддю. 

 
Рисунок  1 – Дотична до графіка функції. 

 
Рисунок  2 – Дотична до графіка функції. 
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За наявності тренажера самостійна робота студента стає більш ефективною. А 

роль викладача полягає в наданні консультативної допомоги. Також студент має 

змогу самостійно розв’язувати приклади, а тренажер використовувати в якості 

перевірки своїх кроків і в разі помилки, без допомоги викладача, локалізувати їх. 

Висновок. Підводячи підсумок, можна стверджувати, що використання системи 

Maple надає можливість для вирівнювання знань математики до рівня шкільної 

програми України у процесі підготовки слухачів-іноземців до навчання в технічно-

му ЗВО, забезпечує сприятливі умови для розвитку в них мотивації до вивчення 

фундаментальних дисципліни, а також, можна побачити, що СКМ Maple особливо 

підходить для організації самостійної роботи студента з закріплення навчального 

матеріалу вивченого на заняттях та підготовки до аудиторних занять, а також 

використання засобів ІКТ є одним із способів оптимізації навчального процесу за 

рахунок створення умов для індивідуалізованого підходу при навчанні студентів. 
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