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В статті розглянуто особливості викладання математики згідно нових вимог сьогодення при підготовці студентів коледжу 

як майбутніх конкурентоздатних фахівців на ринку праці. Для формування математичних знань і розвитку прикладних 

математичних навичок та умінь при підборі системи задач особлива увага приділена задачам професійної спрямованості. 
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Постановка проблеми. Зміни в економічній 
політиці України, заміна традиційних технологій 
праці принципово новими призводить до нових 
вимог до рівня підготовки майбутніх спеціалістів 
– фахівців. Обслуговувати новітнє обладнання, 
засоби автоматизації, впроваджувати нову 
техніку та технології мають фахівці, які здібні до 
самостійної діяльності по збору, обробки, аналізу 
інформації, які мають творчий підхід до праці, 
моральну відповідальність перед суспільством за 
свої результати, які уміють приймати рішення та 
досягати поставлених цілей. Кількість інформації 
сьогодення, швидкість її змін настільки великі, що 
для адаптації та орієнтації студентів в 
навколишньому середовищі гостро постає питання 
про формування у студентів коледжу оптимальних 
комплексних знань та способів діяльності, які 
забезпечують універсальність їх освіти. 

Особливість вивчення математики студента-
ми коледжу полягає в тому, що рівень оволо-
діння математичними знаннями є одним з над-
важливих факторів, які впливають на його май-
бутнє життя, професійну діяльність, особливо 
для студентів технічних спеціальностей. Мате-
матика є одним із основних предметів в техніч-
ному коледжі, тому що набуті знання допомага-
ють випускнику ефективно використовувати 
обчислювальну техніку, розв’язувати різнопла-
нові задачі. Більшість виробничих технічних, 
економічних, комп’ютерних задач можуть бути 
розв’язані за допомогою математичного апарату. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Аналіз літературних джерел засвідчує, що 
проблему формування математичної компе-
тентності на уроках у педагогічній науці дос-
ліджували в різних напрямах: розуміння  сут-

ності  та  особливостей  математичної  компе-
тенції  учнів  Л. Гапоненко,  

В. Маслов, О. Беляніна, Ліляшенко, М. Зуєва, 
С. Ракова; розвиток математичної компетентності 
дитини І. Єрмаков, О. Кононко, Е. Соф’янц, 
С. Шишов; питання практичної  реалізації  ма-
тематичної  компетентності  на уроках О. Біда, Н. 
Буринська, В. Ільченко, С. Ніконова та ін. Ана-
ліз праць зазначених науковців дає змогу виз-
начити, що все таки проблема формування ма-
тематичної компетентності на уроках залиша-
ється проблемною і потребує подальшого дослід-
ження, оскільки: вона має бути кінцевим резу-
льтатом навчання і це зумовлює необхідність 
цілеспрямованої діяльності щодо її формування; 
додаткові труднощі створює нерозуміння 
вчителями глибинної сутності цього поняття. [9] 

Для формування математичних знань і роз-
витку прикладних математичних навичок та 
умінь при підборі системи задач особливу увагу 
треба приділяти: формальним задачам і задачам 
професійної спрямованості; ситуаційним зада-
чам різного характеру; доступності змісту еконо-
мічних понять, поданих у задачі, і зв’язків між 
ними; застосуванню довідників і таблиць, бази 
даних комп’ютерів [10]. 

Тому навчання математиці в коледжі повин-
но бути направлено не стільки на засвоєння 
формул, теорем та їх доведень, скільки на 
досягнення студентами рівня математичних 
знань, компетентностей, необхідних для засто-
сування набутих знань як у подальшій профе-
сійній діяльності, так і повсякденному житті. 
Проблема вивчення математики в коледжі по-
лягає в розробці технологій навчання, які реалі-
зують професійну спрямованість вивчення предмету. 
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Метою статті є визначення впливу реаліза-
ції задач професійної спрямованості на рівень 
математичної підготовки, підвищення мотива-
ції навчання студентів коледжу технічних спеці-
альностей, на прикладах розв’язання професійно 
орієнтованих задач надати студентам можливість 
побачити перспективи необхідності застосуван-
ня математичного апарату в професійній діяль-
ності; дослідити шляхи, способи та методи фор-
мування математичної компетентності на уроках. 

У зв’язку з цим необхідно: 
– пов’язати роботу викладачів математики і 

викладачів професійних дисциплін, погоджувати 
загальні цілі, вимоги, використаний навчальний 
матеріал; 

– ілюструвати математичні поняття прикла-
дами, взятими із змісту професійних модулів; 

– на заняттях складати і розв’язувати задачі, 
пов’язані  з питаннями виробничої сфери. 

Завдання повинно мати чітке математичне 
формулювання, виробничий момент в завданні 
може носити як загальний, так і вузько спеці-
алізований характер, при розв’язанні задачі слід 
звернути увагу на її зміст і алгоритм розв’язан-
ня. Професійно орієнтовані задачі підвищують 
інтерес до самої математики. 

Для успішного професійного становлення 
студента необхідно задіяти професійно особис-
тісний підхід в навчанні математиці; за допомо-
гою математики допомогти студенту стати са-
модостатньою особистістю, впевненого в своїх 
здібностях і можливостях, високопрофесійним 
фахівцем в своїй галузі, який вміє планувати 
мету, приймати рішення й доводити їх до 
виконання. 

Основні результати дослідження. Головною 
задачею викладача математики в коледжі є 
задача навчити студента так, щоб набуті 
математичні знання, уміння, навички допомогли 
йому реалізуватися в майбутньому, а також стати 
кваліфікованим, компетентним спеціалістом 
своєї сфери. Для цього на заняттях з математики 
наголошується на тому, що математичний апарат 
активно застосовується в повсякденному житті, 
математичні моделі є моделями реальних 
процесів навколишнього середовища. 

Значну роль прикладних задач із застосуван-
ням диференціального числення розглянули у 
своїх працях Соколенко Л. [5], Сухорукова Е. 
[6], Шаповалова Л. [7], Бурда М., Колягін Ю., 
Саранцев Г., Слєпкань З., Столяр О., Раков С. та ін. 

Розглянемо на прикладах можливість засто-
сування теорії диференціального числення для 
розв’язання задач  професійної спрямованості 

студентами коледжу ККТЕ НАУ спеціальності 
172 «Телекомунікації та радіотехніка», 133 
«Галузеве машинобудування». 

Відомо, що похідна  )( 0xf    характеризує 

швидкість зміни функції  )(xfy    в точці 0x   

у напрямі осі  Ox . 

1) Якщо відомий закон руху  )(tSS  , то 

швидкість руху у момент  0t   є похідна за 

часом:  )()( 00 tStV  . 

2) З механічної точки зору друга похідна від 
шляху за часом є прискорення руху:  

)()()( tVtSta  . 

3) Для визначення струму в момент часу  t   
(миттєвого струму), якщо кількість електрики, 

що протікає у колі за проміжок  Δt   і дорівнює  

)(tq , використовується формула  )(tq
dt

dq
I  . 

4) При нагріванні стрижня його довжина є 

функцією температури T :  )(Tll  . Тоді для 

визначення коефіцієнта лінійного розширення  

   при температурі  T   застосовується 

формула  )(Tl . 

5) Напруга конденсатора змінюється за 

синусоїдальним законом tUU m sin .  

Тоді обчислення величини електричного стру-

му  i ,  що протікає через конденсатор, якщо  

dt

dq
i  ,  cUq  ,  

mUc,  – сталі, ведеться за 

формулою  )90sin(  tcUi m  . 

6) Якщо рух точкової маси  m   описується 
законом згасаючих коливань  

)0,,(sin    kAtAeS kt
,  то: 

 швидкість  руху V  обчислюється за 

формулою  )sincos( tktAeV kt   
; 

 прискорення: kVSka 2)( 22  
;2 

 сила  F , під дією якої відбувається рух:  

maF  . 
7) Потужність є похідна роботи за часом:  

)(tAN  . 

8) Сила струму є похідна заряду за часом:  

t

q
tqI

t 



 0
lim)(


 , де q  – позитивний заряд, 

що переноситься через переріз провідника. 
9) Теплоємність є похідна від кількості 

теплоти, підведеної до тіла, по температурі 

даного тіла:  )()( tQtC  . 
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10) Густина тіла є похідна його маси:  

)()( lml  . 

Приклад 1. У тонкому неоднорідному 
стрижні завдовжки 25 см маса (у грамах) 

визначається за формулою 535 2  llm , 

де l  – відстань (см) від початку стрижня до 
заданої точки. Знайти густину стрижня на 
відстані 5 см від початку стрижня. 

Розв’язання.  310)()(  llml . 

37340)4(   (г/см3). 

Приклад 2. Кількість теплоти )(tQ ,  яка 

потрібна для нагрівання тіла масою 1 кг  від  

C0   до температури  t  (за Цельсієм) 
виражається формулою 

3723 10510041,2295,0)( ttttQ   . 

Знайти, як залежить теплоємність тіла від 
температури. 

Розв’язання.  
273 101510082,4295,0)()( tttQtC   . 

Приклад 3. Кількість електрики, що протікає 
через провідник, задається формулою 

t
ttq

9
)(  . У який момент часу струм в 

ланцюзі дорівнює нулю? 

Розв’язання.  0
9

1)()(
2


t
tqtI .  

Отже: 3t . ( 3t не задовольняє умові задачі). 
Приклад 4. Кількість електрики, що протікає 

через провідник, задається формулою  

524)( 2  tttq . Знайти силу струму в 

момент часу  3t . 
Розв’язання.  

2628)524()()( 2  ttttqtI  (А). 

Приклад 5. Тіло, маса якого 4 кг, рухається 

прямолінійно за законом 221 ttS  ,  де  

S вимірюється у метрах, а  t  – секундах. 
Знайти кінетичну енергію тіла через 10 секунд 
після початку руху. 

Розв’язання.

22)21()()( 2  ttttStV . 

                              18)10( V  (м/с). 

Тоді 810
2

185

2

22





mv

E  (Дж). 

Приклад 6. Тіло, яке випущене вертикально 

вгору зі швидкістю  60ov м/с, рухається за 

законом  
2

)(
2

0

gt
tvth  . Знайти найбільшу 

висоту, на яку підніметься тіло, якщо 10g  м/с2. 

Розв’язання.  6,01060)( 0  ttgtvth .  

За  6t  секунд тіло набуває найбільшої 
висоти. Отже: 

180180360
2

610
660)6(

2




h  (м) 

Приклад 7. Точка рухається за законом 

ttttS 52
3

1
)( 23  . Знайти швидкість в 

момент часу  ct 2 ; через скільки секунд 
після початку руху точка зупиниться? 

Розв’язання.  54)()( 2  tttStv ; 

9584)2( v  (м/с). 

054;054;0)( 22  tttttv . 

Точка  зупиниться  через:  51 t   секунд (

12 t   не задовольняє умові задачі). 

Приклад 8. Тіло, маса якого 20 кг, рухається 

прямолінійно за законом ttS 24 2  . Знайти 

силу, що діє на тіло, у момент часу .4сt   

Розв’язання.  28)()(  ttStv  (м/с). 

8)()(  tvta  (м/с2) 

За другим законом Ньютона  

240820  amF (Н) 
Приклад 9. Витрачання електропровідника 

на одиницю довжини виражається формулою:  

r

B
ArW  ,  де  r  – опір (Ом), ВА,  – 

const . При якому значенні опору провідник 
буде найбільш економним? 

Розв’язання.  Знайдемо критичні точки:  

0
2














r

B
A

r

B
ArW ,  

02 BAr ,     
A

B
r  . 

Перевіримо на екстремум точку 
A

B
r  , 

застосовуючи другу похідну. 

0
2

2
3

3

2












 

r

B
Br

r

B
AW , тобто при 

A

B
r   провідник буде найбільш економним. 

Приклад 10. Яким повинен бути опір ( R ) 
електронагрівального приладу, ввімкнутого в 

коловий ланцюг опору ( r ), щоб в ньому 
виділялася максимальна кількість тепла, якщо  

rR

E
IRIQ


 ,2 . 
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Розв’язання.  Знайдемо критичні точки, 

розв’язавши рівняння 0)(  RQ . 

2

22

)(
;2

rR

RE

rR

E
RQIRQ













 . 












4

2

4

222

)(

)2)((

)(

)(2)(

rR

RrRrRE

rR

rRRErRE
Q

= 0
)(

)(
3

2






rR

RrE
.  Звідки: rRrR  ;0

. 

Оскільки 0)(  rRQ , а 0)(  rRQ

, то похідна змінює знак з «+» на «–» при 

перехо-ді через точку rR  , отже функція 

)(RQQ   набуває найбільшого значення за 

умови rR  . 

.
4)2(

)(
2

2

2
2

max
r

E

r

rE
rIrQQ   

Наведені приклади не вичерпують всі мож-
ливості практичного застосування диференці-

ального числення в різних галузях знань, але 
підкреслюють їх фактичне використання. 

Висновки та пропозиції. Перед викладачами 
математики коледжу постають нові творчі 
пошуки розширення змісту прикладних задач, 
професійно спрямованих на конкретні 
спеціальності. Якісне забезпечення прикладної 
спрямованості навчання, використання у процесі 
вивчення математичних дисциплін професійно 
орієнтованих задач, постійна ілюстрація 
математичного матеріалу прикладами з 
професійних предметів є найефективнішим і 
основним засобом розвитку не лише 
математичного мислення, а й творчої діяльності 
студента, сприяють формуванню як 
математичних компетентностей випускника 
коледжу, так і практичних, професійних. Таким 
чином, добре підібрані задачі прикладного 
характеру відповідно до спеціальності студента, 
сприяють підвищенню мотивації навчання, 
формують впевненість у корисності набутих 
знань, їх практичній значущості. 
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Сукач Т.Н., Чуйков А.С.  
В статье рассмотрены особенности преподавания математики согласно новых требований к современной подготовке студентов 

колледжа, как будущих конкурентноспособных специалистов на рынке труда. Для формирования математических знаний и 

развития прикладных математических навыков и умений при подборе системы задач особое внимание уделено задачам 

профессиональной направленности. 

Ключевые слова: колледж, компетентность, математическая компетентность, задачи практического содержания, 

профессиональноориентированные задачи, дифференциальное исчисление. 
 

Sukach Tetiana,  Chuikov Artem. 
The article deals with the peculiarities of teaching mathematics in accordance with the new requirements of today when preparing college 

students as future competitive specialists in the labor market. For the formation of mathematical knowledge and the development of applied 

mathematical skills and abilities in the selection of the problems system, special attention is paid to the tasks of professional orientation. 


