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Олександр ДУДІН 

СТВОРЕННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ОПИСУ ТЕХНІЧНИХ 
ОБ’ЄКТІВ ЗА ДОПОМОГОЮ МАТЕМАТИЧНОГО ПАКЕТА MATHCAD 

Математичні пакети MathCad, Maple, Mathematica, Matlab крім розвинутих засобів для чисель-
них, символьних обчислень та побудови графічного матеріалу, мають вбудовану мову програмування. 
Вона дозволяє використовувати складні розгалужені алгоритми із застосуванням циклів, які поверта-
ють математичний результат переважно у вигляді матриць. Дана можливість створює базу для побу-
дови складних алгебро-логічних функцій, які широко застосовуються при моделюванні геометричних фі-
гур, кінематики та динаміки об’єктів технічної системи. 

На сучасному етапі виникає проблема переходу інженерних працівників на використан-
ня комп’ютерної техніки при проведенні складних математичних розрахунків. Особливий 
ефект даного заходу спостерігається серед працівників передпенсійного віку та молоді. У пер-
шому випадку реалізуються проекти, які внаслідок складної схеми обчислень не були здійснені, 
у другому — реалізуються певні чисельні методи в рішеннях, в яких традиційно застосовували-
ся спрощені приблизні обчислення. 

Для даних цілей використовуються пакети таких математичних програм, як MathCad, 
Maple, Matlab, Derive, Mathematica. 

Питання проведення навчального курсу з математичних програм розглядалися в наступ-
них літературних джерелах [1–3], причому в більшості випадків одна або декілька математич-
них програм без порівняння їх між собою. Також в даній літературі в основному звернено увагу 
на безмодульне програмування, хоча розробники сучасних математичних пакетів динамічно 
розвивають інструментарії для модульного програмування. 

Мета статті — проаналізувати існуючі математичні пакети та розглянути методики на-
вчання основ використання даних пакетів прикладних програм (математичні ППП) студентів 
технічної (фізико-математичної) спеціальності, а також визначити особливості використання 
модульного програмування в математичних пакетах. 

У [4] стверджується, що математичний пакет MathCad 8 є найзручнішим для нескладних 
розрахунків на комп’ютері. Використовується природна вхідна мова, де представлення матема-
тичних залежностей та інструменти його набору такого типу, як в Microsoft Equation, котрий 
широко використовується Microsoft Office. У пізніших версіях даного математичного пакета 
введено можливість створення розгалужених програмних алгоритмів із використанням циклів 
та програмних модулів, подібних до тих, що використовуються за допомогою таких мов про-
грамування, як Delphi, Фортран, Бейсік і таке інше. Також передбачені алгебро-логічні функції, 
за допомогою яких у ППП MathCad наочно будуються складні геометричні моделі (рис. 1). 

Математичний пакет Derive простіший у використанні, але вхідна мова представлення 
математичних залежностей більш заплутана і не має такого наочного представлення, як у 
MathCad. 

Інші математичні пакети більш професійні, і відповідно, складніші у використанні. Даний 
фактор негативно впливає на перспективи використання таких пакетів. Встановлено, що прості 
у використанні програми користуються на порядок вищим попитом, ніж складні, багатофункці-
ональні програми. Наприклад, Linux — дешева і складна операційна система, а Windows — 
проста та набагато дорожча, але вона використовується на більшості комп’ютерів [5]. 

У вищих навчальних закладах існують кілька підходів до визначення місця математичних 
ППП на курсах, на яких використовуються комп’ютерні технології: 
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Рис. 1. Тримірна модель гвинтової поверхні  

за допомогою алгебро-логічної функції в ППП MathCad 

 опосередкований розгляд питань у передбачених програмою курсів курс 
«Комп’ютерна підготовка» ([1], курс «САПР ТП» технічного коледжу Тернопільсь-
кого державного технічного університету для спеціальності «Обробка металів рі-
занням»); 

 вивчення математичних пакетів у межах окремих спецкурсів та спецпрактикумів 
[2];  

 окремо виділений, затверджений у навчальних програмах курс [3]. 
Останній підхід реалізується, якщо підготовка майбутнього спеціаліста передбачає по-

глиблене знання з інформатики (наприклад, спеціальність «Педагогіка і методика середньої 
освіти. Інформатика»). 

В останньому випадку курс з математичних ППП розглядається з двох частин: 
 безмодульне програмування в математичних ППП [6]; 
 модульне програмування в математичних ППП. 

Засоби модульного програмування в математичних пакетах активно розвиваються. На-
приклад, версія MathCad 7 не має панелі програмування підпрограм-функцій, а версія Mathcad 
13 даний засіб вже використовує.  

Математичний пакет Matlab найбільш наближений до класичних мов програмування 
(Delphi, Basic), також використовує об’єктно-орієнтоване програмування, пакет візуального 
програмування SimuLink. Таким чином, ППП MathCad, Maple, Mathematica, Matlab поступово з 
кожною новою версією розвивають інструментарії модульного програмування, що значно 
спрощує використання складних розгалужених математичних алгоритмів при побудові склад-
них дослідних моделей. Відповідно, виникла необхідність при вивченні можливостей матема-
тичних пакетів окремо розглядати питання модульного програмування. 

У випадку, коли мови програмування студентом ще не засвоєні (зокрема Си ++, Delphi, 
Basic і т. ін.), то математичний пакет Matlab (або Mathcad) дає основні поняття алгоритмів су-
часних мов програмування, що широко використовуються для обчислень складних імітаційних 
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моделей через використання набору команд, які мають подібний зміст в різних мовах програ-
мування (табл. 1). 

Таблиця 1 

Оператори програмування 

ППП MathCad ППП Matlab Мова Delphi  

Оператори умови 
if та otherwise  
 

if та else … end 
 

if …then begin … end else 
begin … end 

Оператор циклу з визначеним числом операцій  

for

 

for <змінна циклу>=<початкове зна-
чення>:<приріст>:<кінцеве значення> 
інструкції 
end 

for …to.. do begin … end 

Оператор циклу з невизначеним числом операцій  

while

 

while вираз 
інструкції 
end 

while … do begin … end 

Оператор передчасного завершення циклу 

Break Break break 
Оператор переходу на наступну ітерацію 

Continue Continue continue 

Оператор обробки помилок 
Вираз2 on error Ви-
раз1 

Try 
список інструкцій1  
catch 
список інструкцій2 при виникненні 
помилок 
end 

try 
список інструкцій1 
except 
список інструкцій2 при 
виникненні помилок 
end 

Оператор завчасного виходу з підпрограми 

return  Return Exit 

Для кращого поетапного засвоєння курсу «Математичні ППП» його зміст поділено на 
окремі логічні завершені частини — змістовні модулі (табл. 2). 

Кожен модуль містить опис теоретичних питань, які повинні засвоїти студенти, та лабо-
раторних робіт, метою виконання яких є систематизація знань та формування відповідних 
умінь (табл. 3).  

У такому випадку, для глибшого засвоєння математичних пакетів, необхідно вводити 
спецкурс із основ програмування або спецпрактикум, самостійну роботу. Доцільно, щоб студе-
нти одночасно із вивченням даних програмних пакетів проходили або пройшли курс із вивчен-
ня класичних мов програмування (Pascal, Delphi, Fortran, Basic, Cи++). 
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Таблиця 2 

Перелік змістовних модулів «Математичні пакети прикладних програм» 

Змістовний 
модуль 

№ теми Тема 
Кількість лекційних 

годин 
1 1 Програмування ППП Mathcad 2 

2 2 Програмування ППП Mathematica 2 
3 3 Програмування ППП Derive 2 
4 4 Програмування ППП Maple 2 
5 5 Програмування ППП Matab 2 

Лекційний матеріал студентам дається до проведення лабораторних робіт (на початку се-
местру), де робиться огляд можливостей математичних пакетів для їх практичного застосуван-
ня в майбутній професії студента, описуються переваги та недоліки різних комп’ютерних при-
кладних програм [4].  

Таблиця 3 

Перелік змістовних модулів «Математичні пакети прикладних програм» 

Змістовний модуль 
№ лаборатор-
ної роботи 

Тема лабораторної роботи 
Кількість 
годин 

1 Інтерфейс ППП Mathcad. Ввід та 
вивід даних. 

2 

2 Символьні, числові рішення мате-
матичних задач. Комплексні числа. 

2 

3 Операції з матрицями. Ввід функ-
цій. Побудова графіків.  

2 

1. Програмування 
ППП Mathcad. 

4 Модульне програмування. 2 
5 Символьні, числові рішення мате-

матичних задач. 
2 2. Програмування 

ППП Mathematica. 
6 Побудова графіків. Розв’язок дифе-

ренціальних рівнянь.  
2 

3. Програмування 
ППП Derive. 

7 Символьні, числові рішення мате-
матичних задач. 

2 

4. Програмування 
ППП Maple. 

8 Символьні, числові рішення мате-
матичних задач. 

2 

9 Інтерфейс ППП Matlab. Ввід та ви-
від даних. Математичні функції. 

2 

10 Операції з векторами. Функції обро-
бки даних. 

2 

11 Операції з матрицями. Функції об-
робки даних. 

2 

12 Графічне представлення даних. 2 
13 Модульне програмування. 2 
14 Інтерфейс пакета прикладних про-

грам Simulink (для імітаційного мо-
делювання).  

2 

15 Бібліотеки ППП Simulink:. 2 

5. Програмування 
ППП Matlab. 

16 Створення підсистем моделей в се-
редовище ППП Simulink. 

2 

Перед початком лабораторної роботи студент повинен: знати і виконати усі вимоги та 
правила з техніки безпеки при роботі в комп’ютерному класі; підготувати для заповнення звіт 
лабораторної роботи (титульна сторінка, тема, мета, теоретична частина та шаблон ходу робо-
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ти); вивчити теоретичний матеріал і вміти його самостійно викласти; отримати допуск до вико-
нання робіт від викладача. При закінченні лабораторної роботи: студент прибирає робоче міс-
це; здає звіт по роботі та захищає її. Звіт складається із: а) титульної сторінки та вступу, де вка-
зується тема, мета роботи, обладнання та інструменти, інструкції; б) теоретичної частини (опи-
суються об’єкти, методи, властивості, змінні, які планується використати; даються відповіді на 
теоретичні питання для контролю); в) описується хід роботи (вказується порядок та результати 
виконання (скріни, таблиці, роздруківка результатів і т. ін.); змісту коду написаних програм 
(необхідно робити коментарі пояснень коду); г) висновків; д) електронної документації та про-
грам на електронному носії інформації [7]. 

Курс закінчується виконанням індивідуальної (самостійної) роботи згідно з рекомендаці-
ями [8], де студент відповіно свого варіанту отримує комплексне завдання, яке вимагає від ньо-
го знань і вмінь з математики та програмування. Дану роботу виконують за допомогою різних 
математичних пакетів для того, щоб майбутній фахівець порівняв їх і зробив особисті виснов-
ки. 

Лабораторні роботи, присвячені математичним ППП, дають наочний аналіз технічних 
рішень, що складає практичну цінність для майбутніх науковців, вчителів математики та фізи-
ки, інженерно-технічних працівників.  

Висновки. Розроблений 42-годинний курс призначений для студентів технічної (фізико-
математичної) спеціальності, але його окремі елементи можуть використовуватися у складі 
спеціальних курсів для студентів економічного напрямку, а також для самостійного вивчення в 
плані використання математичних пакетів прикладних програм у наукових дослідженнях.  

Рекомендується: 
 в перспективі звертати більшу увагу на елементи модульного програмування, які ди-
намічно впроваджуються розробниками математичних програм; 

 щоб студенти одночасно із вивченням даних програмних пакетів проходили або прой-
шли курс із вивчення класичних мов програмування (Pascal, Delphi, Fortran, Basic, 
Cи++). 
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Тетяна ГАЛАЙ, Іванна ОЗАРКО 

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТУ ПРИ ВИВЧЕННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ВНЗ 

У статті розглядаються методи використання інформаційних технологій при вивченні іноземної 
мови зокрема англійської у ВНЗ. Особлива увага приділяється ролі Інтернету у формуванні навичок та 
умінь читання, письма, говоріння та сприйняття іноземної мови на слух. 

У зв’язку з інтеграцією України у світове співтовариство та розвитком міжнародних від-
носин, все більший інтерес проявляється до зростання ролі іноземної мови в діяльності випуск-
ників вищих навчальних закладів. Основним завданням професійної освіти стає підготовка ква-
ліфікованого працівника належного рівня, компетентного фахівця, додатково ефективно пра-
цювати за спеціальністю на рівні світових стандартів. Випускник ВТНЗ має бути спроможний 
скласти конкуренцію спеціалістам за кордоном. Разом із зростанням попиту на фахівців з іно-


