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У зв'язку з новими умовами господарювання 
виникає необхідність підготовки спеціалістів, які 
володіють глибокими знаннями з обраного фаху. 
Це висуває додаткові вимоги до викладання мате-
матичних дисциплін у вищих закладах освіти (ВЗО). 

У переважній більшості ВЗО курс мате-
матики стабілізувався і вже виробився своєрідний 
трафарет, який був непоганим ще вчора, а 
сьогодні є незадовільним. Такий стан речей вже 
не відповідає сучасним вимогам активізації 
навчального процесу, одним з ефективних 
важелів якого є гірофілізація викладання 
математики у вищих закладах освіти. 

В умовах зростаючої математизації багатьох 
дисциплін і підвищення ролі математики в 
інженерній діяльності актуальним є питання про 
поглиблення фундаментальної математичної 
підготовки спеціалістів з урахуванням обраного 
фаху. Майбутні інженери-механіки потребують 
поглибленої математичної підготовки, яка б давала 
можливість їм використовувати математичні 
методи при розв'язуванні практичних задач. 

Одне з основних завдань навчального 
процесу полягає в удосконаленні та активізації 
старих методів викладання і в пошуках нових 
методів викладання математики у ВЗО. 

Математична освіта в технічному ВЗО у світлі 
нових вимог, які ставляться до випускників вищих 
закладів освіти, зводиться до необхідності посилення 
прикладної спрямованості курсу вищої математики 
і до підвищення рівня фундаментальної матема-
тичної підготовки. Створення у студентів основ 
достатньо широкої фундаментальної математичної 
підготовки дає можливість майбутнім спеціалістам 
(як бакалаврам, так і магістрам) вільно орієнтува-
тися в потоці наукової і технічної інформації, 
використовувати математичні методи в тих галузях 
техніки, в яких вони спеціалізуються, що відповідає 
попиту на спеціалістів високих технологій. Тільки 
за цих умов фахівець здатний підвищувати свою 
кваліфікацію, опановувати нові курси і, таким 
чином, гнучко реагувати на зміни, які відбуваються 
у зв'язку з новими умовами господарювання. 

Процес навчання має бути спрямований на 
накопичення інформації, на виявлення і форму-
вання здібностей до самостійного одержання знань 
та творчого їх застосування. Викладачі математики 
повинні так будувати процес викладання, щоб 
студент постійно відчував, що, вивчаючи 
математику, він наближається до глибшого 
розуміння своєї майбутньої спеціальності. Отже, 

організація навчального процесу має стимулювати 
активізацію бажання студентів до саморозвитку, 
до подальшої самоосвіти. 

Нові робочі навчальні плани, складені з 
урахуванням профілізації, дають можливість 
навчити студента самостійно приймати практичні 
рішення, які визначають його подальшу діяльність 
у сфері виробництва. 

Програма математичної підготовки інже-
нера має враховувати насамперед потреби та 
специфіку тієї спеціальності, яку обрали студенти, 
сприяти тому, щоб майбутній спеціаліст отримав 
необхідну математичну культуру, міцний фунда-
мент математичних знань і здатність у подаль-
шому самостійно поповнювати свої знання. 

Викладання математики з урахуванням 
питань профілізації є важливим засобом 
розширення і поглиблення знань студентів, 
активізації інтересу до предмета, формуванню 
майбутнього мислення і, в кінцевому підсумку, 
сприяє підвищенню їх кваліфікації як спеціалістів 
широкого профілю. 

Серед багатьох проблем, які слід вирішити 
у зв'язку з профілізацією курсу математики, у 
першу чергу треба виділити такі: наближення 
змісту математичної освіти студента до потреб 
сучасної техніки та організації виробництва; 
встановлення тісніших зв'язків між курсом 
математики і конкретними дисциплінами; 
створення підручників, які б відповідали потребам _ 
майбутньої спеціальності та останнім досягненням 
математики; удосконалення методів викладання 
і підвищення активності студентів у процесі 
навчання; підвищення математичної кваліфікації 
викладачів профілюючих кафедр; організація на 
математичних кафедрах наукових досліджень, 
пов'язаних з профілем навчального закладу. 

Основне завдання математичної підготовки 
студентів з урахуванням спеціалізації полягає 
в тому, щоб навчити майбутніх спеціалістів 
розв'язувати прикладні задачі математичними 
методами і на основі цього виробляти нові 
практичні рекомендації щодо оптимізації та 
автоматизації технологічних процесів. Задачі, які 
пов'язані з профілізацією курсу математики, 
мають бути доступними для розуміння, мати 
інженерну спрямованість і враховувати профіль 
спеціальності майбутнього інженера. 

Колективом авторів кафедри вищої 
математики УДУХТ були дібрані задачі, тематика 
яких визначається майбутньою спеціальністю 
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студента. Дослідження задач цієї тематики дає 
можливість майбутньому інженеру в межах своєї 
спеціальності будувати математичні моделі 
технологічних процесів; ставити нові математичні 
задачі прикладного характеру; вибирати 
математичні методи та алгоритми для розв'язання 
таких задач і на основі цього виробляти практичні, 
рекомендації. Студента треба вчити думати і 
працювати так, щоб він активно використовував 
свої математичні знання. Цьому найефективніше 
можна навчитися, якщо самостійно розв'язувати 
задачі прикладного характеру. 

Викладачі кафедри вищої математики 
УДУХТ використовують задачі інженерної 
спрямованості при вивченні основних розділів 
математики, що дає можливість активізувати 
навчальний процес і стимулювати творчу активність 
майбутнього інженера. Наприклад, основні задачі 
на застосування похідної: розрахунок оптимальних 
розмірів резервуарів; розрахунок фільтрів; розраху-
нок замкових апаратів; пшидкість фільтрування; 
кінематичні дослідження механізмів, які пов'язані 
з визначенням положення ланок і кутів повороту 
цих ланок, лінійних швидкостей та прискорень 
точок і ланок за заданим законом руху початкової 
ланки; визначення кутової швидкості, кутового 
прискорення шатуна, а також параметрів руху 
повзуна кривошипно-повзункового механізму; 
обчислення екстремальних значень переміщення, 
швидкості та прискорення поршня механізму; 

дослідження руху куль відцентрового регулятора 
та багато інших задач. 

Крім того, для активізації навчального 
процесу через профілізацію курсу математики 
розроблені такі заходи: 

1. Зміст нових робочих програм оптимально 
пристосований до вимог інженерної практики. 

2. Колективом авторів доповіді розроблені 
удосконалені, відповідно до сучасник вимог, 
методичні вказівки для студентів і викладачів 
УДУХТ, де систематизовані задачі з урахуванням 
фахової спрямованості інженерів механічних 
спеціальностей. Ця розробка може бути корисна 
також для спеціалістів з вищою освітою, які мають 
намір підвищити свій фаховий рівень. 

3. Керівництво науковою роботою студентів 
здійснюється з урахуванням їх майбутньої 
спеціальності, що підтверджується науковими 
працями, які доповідаються на наукових 
студентських конференціях. 

4. Методичні розробки для студентів 
заочної форми навчання містять задачі, пов'язані 
з майбутньою спеціальністю студента. 

Профілізація курсу вищої математики 
створює професійну мотивацію вивчення 
математики, є важливим і необхідним засобом 
розширення і поглиблення знань студентів, 
активізації їх зацікавленості у процесі вивчення 
математичних дисциплін, формуванні майбутнього 
інженерного мислення. 


