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тесті проблеми, аргументувати свою думку та запропонувати шляхи її вирішення. 

Таблиця 2 
Розділи фізики та математики, поняття та терміни, з яких застосовуються в BMAT тесті 
 

Дисципліна Перелік підрозділів дисципліни 

Фізика Електрика, рух і енергія, теплова фізика (термодінамика), хвилі, електромагнітний спектр, 

радіоактивність 

Математика Числа, алгебра, геометрія, вимірювання, статистика, ймовірність 

 

Проведене дослідження дало можливість зробити висновок, що в медичних університетах Великої 

Британії, яка має давні освітні традиції та є однією з провідних країн в галузі розвитку медичної науки, 

для вступу висуваються більш жорсткі вимоги до рівня знань вступників. Вступники повинні здавати 3 

або 4 профільних предмета. На відміну від українських конкурсних вимог, у яких одним із трьох 

обов’язкових предметів є мова. Володіння мовою перевіряється не тільки знанням граматики, але й 

здібністю вступника логічно мислити.  

Провідними тенденціями у Великобританії є зростання рівня математичної підготовки учнів як у 

середній школі, так і в медичних університетах; розвиток міждисциплінарних зв’язків. 

З урахуванням отриманих результатів можна зробити висновок, що для того щоб розвиток вищої 

медичної освіти в Україні відповідав світовим тенденціям, необхідно, з одного боку, фізику та 

математику розглядати як базові предмети профільної освіти та збільшувати кількість годин на їх 

викладання незалежно від профілю. З другого боку, для забезпечення розвитку наукових досліджень, 

приймати заходи щодо розвитку математики та фізики у медичних ВНЗ. 

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми вивчення передового досвіду розвинутих 

країн щодо дидактичного змісту профільної освіти. Потребують подальшого дослідження порівняння 

змісту вступних тестів з математики та фізики в українських та британських університетах. 
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Тарасюк Василь, Муранов Андрій м. Київ 
ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ НА ЗАНЯТТЯХ  

ЗІ СЛУХАЧАМИ ПІДГОТОВЧИХ КУРСІВ 

У статті розглядається застосування окремих елементів вищої математики на підготовчих курсах 

в системі доуніверситетської підготовки з метою полегшення абітурієнтам адаптації до сприйняття 

математичних дисциплін у вищих навчальних закладах. 

Ключові слова: математика, вища математика, метод Крамера, системи лінійних рівнянь, 

підготовчі курси. 

The article deals with application of certain elements of higher mathematics at the courses in the system of 

pre-university training to facilitate adaptation of the trainees to the university mathematical disciplines. 

Keywords: mathematics, higher mathematics, Cramer's rule, system of linear equations, training courses. 

Розглянемо, як приклад, систему двох лінійних рівнянь з двома змінними.  

1 1 1

2 2 2

;

.

a x b y c

a x b y c

 


   
Якщо врахувати, що кожне із наведених рівнянь визначає пряму, то розв’язком вказаної системи, 
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фактично, буде взаємне розміщення двох прямих на площині. І тут приходимо до можливого 

розміщення цих двох прямих:  

1) вони можуть перетинатись в одній точці (маємо єдиний розв’язок початкової системи за умови, 

що 1 1

2 2

a b

a b
 ); 

2) можуть бути паралельними (тоді вони не перетинаються і розв’язком даної системи буде порожня 

множина Ø, а це буде при виконанні наступних співвідношень 1 1 1

2 2 2

a b c

a b c
  ); 

3) а також можуть співпадати (у такому випадку маємо безліч розв’язків, бо кожна точка однієї 

прямої буде належати і іншій прямій – 1 1 1

2 2 2

a b c

a b c
  ). 

Це означає, що навіть не розв’язуючи систему, ми заздалегідь можемо визначити кількість можливих 

коренів і необхідність їх знаходження. Тому найбільш часто застосованим є випадок, коли вказана 

початкова система має єдиний розв’язок, який і необхідно знайти. Найбільш поширеним є наступний 

підхід до відшукання необхідного розв’язку: із одного з рівнянь системи виражаємо одну змінну через 

іншу (при цьому враховуємо найбільш раціональний підхід, тобто мінімум затрат зусиль і часу). Але це 

у більшості випадків викликає необхідність вираження однієї змінної через іншу із використанням 

дробів, що далеко не для всіх є простим завданням і призводить до неправильних обчислень.  

Тому для знаходження коренів вказаної системи (а вона в термінах вищої математики визначається 

як система розмірності 2х2, тобто система двох лінійних рівнянь із двома змінними), можна застосувати 

метод Крамера.  

Перед цим, звичайно, необхідно дати основні поняття про матриці, їх вид (mxn, квадратна, трикутна, 

одинична тощо) та про методи обчислення визначників матриць, обмежившись мінімально необхідними 

для шкільного курсу визначниками 2х2 та 3х3. 

В загальному вигляді метод Крамера полягає в наступному: 

якщо основний визначник ( )A    неоднорідної системи (тобто, коли вільні члени системи не всі 

дорівнюють нулю або взагалі жоден не дорівнює нулю) n лінійних алгебраїчних рівнянь з n невідомими 

не дорівнює нулю, то ця система має єдиний розв’язок, що знаходиться за формулами: 

, 1,2,..., ,k

kx k n


 


         (1) 

де k  – допоміжний визначник, який можна отримати з основного визначника   шляхом заміни його 

k-го стовпця стовпцем вільних членів системи. 

Тому можна зробити наступні висновки: 

Якщо 0  , то система матиме єдиний розв’язок (1). 

Якщо 0  , то система або невизначена, або несумісна (система буде несумісною, тобто не 

матиме жодного розв’язку за умови, що хоча б один з визначників 0k  ). 

Якщо ж 0   і 0k  , то система матиме безліч розв’язків. 

Метод Крамера доцільно використовувати, коли кількість рівнянь та невідомих 3n . Його можна 

застосовувати і для більших значень n, але тоді він потребує значно більше розрахунків і це не входить 

до шкільної програми, а буде застосовуватись на початкових курсах при вивченні математики у вишах. 

Розглянемо застосування вказаного методу на прикладі розв’язку наступної системи: 

3 2 7;

4 5 14.

x y

x y

 

     

3 2
3 5 ( 2 ( 4)) 15 8 7,

4 5


          


 

1

7 2
35 28 7,

14 5


    


 

2

3 7
42 ( 28) 14,

4 14
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1 7
1,

7
x


  
  

2 14
2.

7
y

 
   
  

Відповідь: (1; -2). 

Покажемо, як можна використати метод Крамера при розв’язку систем із параметрами. 

При якому значенні k система не має розв’язків? 

6 10;

3 5 4.

x k y

x y

 


  . 

6
30 3 ,

3 5

k
k    

 

1

10
50 4 ,

4 5

k
k   

 

2

6 10
24 30 6.

3 4
     

 
Проаналізуємо отримані результати знаходження визначників. Очевидно, що за умови 10k   

основний визначник системи 0  , а це означає, що вказана система має єдиний розв’язок 
1 ,x





2 .y





 Тому, при значенні 10 0k    , а 1 20 0    , отже, при цьому значенні дана система не 

має розв’язку. 

Досить складнішим постає завдання знайти розв’язок системи трьох лінійних рівнянь із трьома 

змінними. Це завдання виникає, наприклад, коли необхідно знайти розклад вказаного вектора за трьома 

не компланарними векторами, що утворюють базис. Якщо виражати одну змінну через інші та 

підставляти в наступні рівняння системи, то можна отримати досить таки складне рівняння для 

відшукання необхідних величин, тим більше, що цей процес вимагає чіткості та уважності і пов’язаний з 

великим обсягом обчислень. Тому одним із методів знаходження розв’язку цієї системи може бути 

метод Крамера. Варто зауважити, що тут знаходження необхідних визначників пов’язане із більш 

складним алгоритмом обчислень, приклади яких наведені, зокрема, в [1]. Тому наведемо приклад 

розв’язку системи:  

1 2 3

1 2 3

1 2 3

3 2 1;

2 3 5 15;

2 4 11.

x x x

x x x

x x x

   


  
     

3 2 1

2 3 5 3 ( 3) 4 2 5 1 2 ( 2) ( 1) 1 ( 3) ( 1) 2 2 4 3 5 ( 2) 11;

1 2 4



                            


 

1

1 2 1

15 3 5 12 110 30 33 120 10 11;

11 2 4

 

          


 

2

3 1 1

2 15 5 180 5 22 15 8 165 11;

1 11 4

 

        

 

3

3 2 1

2 3 15 99 30 4 3 44 90 22;

1 2 11
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1

11
1;

11
x


 
  

2

11
1;

11
x   

  

3

22
2;

11
x


 
  

Відповідь: (1;-1;2). 

Можна зробити такий висновок, що розв’язуванню систем n рівнянь з n невідомими необхідно 

приділяти значно більшу увагу в шкільному курсі математики. Деякою мірою цю прогалину 

заповнюємо на підготовчих курсах, наводячи методи та приклади розв’язку таких систем. Це дасть 

змогу слухачам підготуватись до сприйняття розв’язку систем лінійних алгебраїчних рівнянь (СЛАР) 

більш високих порядків та володіти навичками використовувати різні методи відшукання коренів. 
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Тищенко Інна, м. Київ 
ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ПРОГРАМНО-ГРАФІЧНИХ КАЛЬКУЛЯТОРІВ 

НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

У статті розглянуто можливість застосування програмно-графічного калькулятора Microsoft  

Mathemаtics 4.0 на прикладах розв’язання трансцендентних рівнянь з параметрами графо-аналітичним 

способом. Показано ефективність застосування програми при побудові на одному масштабному полі 

систем паралельних, гомотетичних та поворотних функцій при зміні параметра, що дає яскраву 

наочність викладення курсу задач з параметрами вчителем математики в школі та можливість 

самостійних досліджень учнем задач з параметрами.  

Ключові слова: компетентність, ІКТ, задача з параметром, графічний калькулятор, наочність, 

мотивація, математична освіта.  

The article discusses the possibility of using the graphing calculator software Microsoft Mathematics 4.0 in 

the cases of solving transcendental equations with parameters by the graph analysis method. The effectiveness 

has been proved of using the program for building, on the same scale field, systems of parallel, homothetic and 

turning functions with parameter changes, which makes solving parametric problems clear for pupils at school 

and enables their self-study of such problems.  

Keywords: competence, information and communication yechnologies, parametric problems, graphing 

calculator software, clearness, motivation, mathematical education. 

Інформатизація сьогодні охопила всі сторони життя нашого суспільства. Вона є першоосновою 

глобальної інтелектуальної діяльності людини за рахунок використання інформаційно-комунікаційних 

технологій (далі ІКТ). Впровадження новітніх технологій та загальна інформатизація суспільства – це 

перспективний шлях до освітнього, соціального та економічного розвитку країни, розвитку 

інтелектуального потенціалу нації. Бурхливий розвиток інформаційних технологій та  засобів 

телекомунікації, формування планетарного інформаційного простору ставить кардинально нові вимоги 

до сучасного суспільства і його найважливішого інституту – системи освіти. 

Запровадження новітніх комп’ютерних, мережевих та інтерактивних технологій в навчальний процес 


