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науки і практики в 40-х рр. минулого століття породили першу 
швидкодіючу електронну машину [3]. 

У наш час великого значення набуває обчислювальна математика. Це 
пов’язано з тим, що подальший розвиток науки, техніки, економіки, 
потребує виконання дедалі більшої кількості обчислень. 

Із створенням швидкодіючих електронних обчислювальних машин 
коло застосування математики розширилось ще більше. Завдяки 
величезній швидкості цих машин (тисячі і десятки тисяч операцій за 
секунду) і автоматичності їх дії стало можливим розв’язання таких 
проблем, як, наприклад, політ в космос, вихід людини в космос, про які 
колись і не мріяли, завбачення погоди, складання розкладу руху 
транспорту [3]. 
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Ознакою часу, в якому ми живемо, є лавинне нагромадження 

інформації та бурхливий розвиток мікроелектронної техніки. Наша 
цивілізація нестримно прямує до комп’ютерної ери. Відбувається перехід 
до інформаційних технологій, тобто до широкого застосування 
комп’ютерів і програмного забезпечення у виробництві, управлінні, науці, 
освіті, медицині, торгівлі, банківській справі тощо. Не секрет, що ключем 
до оволодіння багатьма сучасними спеціальностями є уміння 
користуватися комп’ютером. 

На сьогодні створено досить потужний комплекс комп’ютерних 
програм, які тісно пов’язані з математикою та її вивченням. 

Так, банк комп’ютерних програм у школі може складатися з 
наступних програм: Microsoft Word 2007, Microsoft Excel 2007, Microsoft 
PowerPoint, Gran2D, Gran3D, Paint, Advanced Grapher, Functor-2.5, 3D-

http://mathematicalgps.ucoz.ua/
https://uk.wikipedia.org/wiki/


Наука. Освіта. Молодь. Частина 1 
 

 - 52 - 

Grapher, 3DS max 5.0, «Курс математики-2000», KoMnac-3D LT 5.10, 
Mathematics Encyclopedia, Coreldraw, Adobe Photoshop, Mathematics 
Encyclopedia, «Математика», Терм Графіки та інші. Розглянемо 
найпоширеніші з них.  

Грамотне застосування комп’ютерних технологій на уроках 
математики, підвищує позитивний результат засвоєння знань учнями.Так, 
наприклад, використання комп’ютерної програми Advanced Grapher, на 
уроках математики, а також, під час вивчення тем функцій, унікальне тим, 
що дозволяє зображувати на одній координатній площині різні типи 
функції(рис. 1): 

* графіки функцій f(x), f(x+a), f(x-a) a>0  
* графіки функцій f(x), f(x)+b, f(x)-b b>0  
* графіки функцій f(kx+b)+c, |f(kx+b)+c|, f(|kx+b|)+c  
* графік y=f(x), одночасно визначити похідну і побудувати графік 

похідної;  
* розв’язок  систем рівнянь і нерівностей основного і поглибленого 

рівнів.  
За допомогою програмного забезпечення, Advanced Grapher учні з 

легкістю справляться з поставленим завданням. 
Приклад 1. Побудувати графік функції y = cosx. 

 
Рис.1. Графік функції y = cosx 

 
Під час вивчення стереометрії, варто скористатися програмою 3DS 

max 5.0, тривимірної комп’ютерної графіки та анімації. Дана програма 
займається побудовою всіляких моделей (вид яких: стандартні примітиви, 
складені об'єкти, розширені примітиви, що коректують сітки, системи 
часток, нестандартні поверхні, динамічні об’єкти), дає можливість 
побачити дане геометричне тіло з різних позицій: у перспективі, зверху, 
спереду, ліворуч [1]. 
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Наприклад, під час ознайомлення учнів із тілами обертання та їх 
властивостями, учням можна за допомогою даного програмного 
забезпечення продемонструвати побудову фігури та її зображення 
(див. рис. 2).  

 
Рис. 2 Приклад використання 3DS max 5.0 

 

Особливо широкого використання у шкільному курсі математики 
набула комп’ютерна програма Gran. Українська програма Gran призначена 
для графічного аналізу функцій. Основні функціональні можливості 
програми: побудова графіків функцій, обчислення значень виражень 
функції в заданих точках, графічне розв’язання рішення рівнянь, систем 
рівнянь, нерівностей і систем нерівностей [2].  

Наприклад, дане програмне забезпечення можна використовувати, на 
уроках алгебри, зокрема при знаходженні найбільшого та найменшого 
значеннь функції. Ввівши відповідні параметри, програма за лічені 
секунди здійснює необхідні обрахунки (рис. 3). Це економить час та 
сприяє кращому засвоєнню навчального матеріалу учнями. 

 
Рис.3. Результат обрахунку 
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ЗАСТОСУВАННЯ ДИСКРЕТНОЇ ТЕОРІЇ ЙМОВІРНОСТЕЙ 
 

Ознайомлення з основними поняттями теорії ймовірностей необхідне 
для того, щоб ми могли пізнавати навколишній світ і створювати одну з 
науково обґрунтованих картин цього світу. Викладання будь-якого розділу 
математики позначається на розумовому розвитку студентів, оскільки 
прищеплює їм навички ясного логічного мислення, що оперує чітко 
визначеними поняттями.  

Ряд прикладних задач теорії ймовірностей розглянуто, наприклад в 
[1], а питанням присвячених підготовці майбутніх педагогів до викладання 
цієї дисципліни в [2]. Окрім того, багато методів теорії ймовірностей 
проникають в інші розділи математики. Так, під час вивчення теми: 
«Числові характеристики дискретних випадкових величин» можна 
знаходити доволі непрості суми виду, які у випадку цілочисельних 
розподілів набирають вигляд 
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При цьому величина kp  визначається для кожного розподілу окремо. 

Таким чином задача з підсумовування набирає імовірнісної інтерпретації. 
Такі міркування і покладені в основу стохастичного методу 

обчислення скінченних сум. 
Приклад 1. Знайти суму 
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При розв’язанні даної задачі будемо дивитися на x  як на ймовірність 
деякої події. Тоді 

 ( ) knkk
nkn xxCp −−= 1,  – ймовірність k  успіхів у випробуваннях 

Бернуллі. 
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