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З ДОСВІДУ ВИКОРИСТАННЯ ВІЛЬНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ МАТЕМАТИЧНИХ СИСТЕМ
ПРИ НАВЧАННІ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ І ФІЗИКИ
АНОТАЦІЯ
У статті викладено досвід використання вільних математичних систем при навчанні студентів першого курсу вищої
математики та загальної фізики у закладі вищої освіти.
Формулювання проблеми. Розуміння студентами вищої математики та фізики вважається основною проблемою у закладах
вищої освіти. Візуалізація розв’язків задач вищої математики та загальної фізики допомагає зрозуміти,усвідомити
та засвоїти більшість тем з даних дисциплін. Потужним помічником у цьому мають стати системи комп’ютерної
математики. Актуальною проблемою в сучасних реаліях є використання навчальними закладами ліцензі йного
програмного забезпечення. Альтернативою є вільні операційні системи та вільні програмні продукти дляпобудови
графіків та аналізу даних при навчанні вищої математики та фізики.
Матеріали і методи. Матеріалом дослідження є процес розв’язування завдань на дослідження функцій,знаходженні площі фігури,
яка обмежена графіком функції та віссю абсцис на певному інтервалі, побудові графіку функції заданої неявно
використовуючи програму KmPlot. Для інтерполяції даних, які задані у вигляді таблиці, використовуваласяпрограма
LabPlot. Методи спостереження, аналізу та систематизації використовувалися для отримання інформації про
доцільність використання KmPlot та LabPlot при навчанні вищої математики та фізики.
Результати. В статті описано переваги вільної ОС Manjaro; доцільність використання KmPlot під час вивченнядеякихтем«Вищої
математики» та визначення траєкторії тіла, яке кинуте під кутом до горизонту в механіці; можливості
використання LabPlot при визначенні коефіцієнту динамічної вʼязкості рідини.
Висновки. Узагальнюючи результати дослідження можна стверджувати, що використання програм KmPlot і LabPlot увивченні
фізико-математичних дисциплін дозволяє покращити їх сприйняття та розуміння, оптимізує освітній процес та
вирішує проблему використання ліцензійного програмного забезпечення.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: вища математика, фізика, KmPlot, LabPlot, комп’ютерні математичні системи, вільні операційні системи .

ВСТУП
Постановка проблеми. Суча сні педа гогі чні технологі ї на вча ння вищої ма тема тики на да ний ча с суттєво залежать
ві д можливостей використа ння обчислюва льної техні ки і програ много за безпечення. За стосува ння комп ’ютерних
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ма тема тичних систем спрощує та а втома тизує обчислення, що да є бі льші можливості для безпосереднього аналізуданих,
розв’яза ння спеці а льних за да ч, сприяє поглибленню професі йних зна нь та умі нь студенті в.
Та к скла лось, що у за кла да х вищої осві ти Укра їни в якості опера ці йної системи використовуютьсяпродуктикомпанії
Microsoft та пропрі єта рні (комерці йні , які поширюються за пла тню) ма тема тичні програ мні продукти.
Серед на йбі льш ча сті ше використовува них комп’ютерних ма тема тичних систем уні верса льного типу, які
за стосовуються у рі зних га лузях (і нженері я, буді вництво, еконо мі ка та і н.) можна виді лити на ступні : Mathematica,Maple,
MatLab, MathCAD. Ці програ мні середовища дозволяють проводити ма тема тичні обчислення з високоюточністю,а також
проводити символьні обчислення з ві зуа лі за ці єю процесі в та да них, які отрима ні у проц есі обробки.
Слі д ві дмі тити, що вка за ні комп’ютерні ма тема тичні системи коштують дорого та придба ння їх для на вча льних
ці лей для за кла ді в вищої осві ти Укра їни є великою проблемою.
Аналіз актуальних досліджень. Використа ння комп’ютерних ма тема тичних систем для розв’язува ння задач вищої
ма тема тики та фі зики розгляда ла ся ба га тьма на уковцями (Кова льчук, 2019; Корні йчук, 2016; Мі люкова , 2019;
Семені хі на &Друшляк, 2015; Ша пова лова &Кучменко, 2018; Шевченко, 2016). У да них дослі дженнях які сно та доступно
описа но використа ння комп’ютерних ма тема тичних систем, та ких як Mathematica, Maple, MatLab, MathCAD. Проте ці
ма тема тичні па кети не є ві льнопоширюва ними. Використа ння ві льного програ много за безпечення дозволить вирішити
і нформа ці йно-комуні ка ці йне за безпечення осві тнього процесу за кла ду вищої осві ти без суттєвих за тра т на його
придба ння та покра щити фі зико-ма тема тичну пі дготовку студенті в.
Мета статті. З огляду на це метою ста тті є висві тлення перева г програ мних за собі в KmPlot та LabPlot під час
вивчення деяких тем «Вищої математики» та «Фізики» та обґрунтування доцільності їх використа ння.
МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Ма тері а лом дослі дження є процес розв’язува ння за вда нь на дослі дження функці й, зна ходженні площі фігури,яка
обмежена гра фі ком функці ї та ві ссю а бсцис на певному і нтерва лі , побудові гра фі ку функці їзаданоїнеявно використовуючи
програ му KmPlot. Для і нтерполяці ї да них, які за да ні у вигляді та блиці , використовува ла ся програ ма LabPlot. Методи
спостереження, а на лі зу та система тиза ці ї використовува лися для отрима ння і нформа ці ї про доці льні сть використання
KmPlot та LabPlot при на вча нні вищої ма тема тики та фі зики.
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Автори да ної ста тті ма ють педа гогі чний досві д використа ння ма тема тичних середовищ Mathematica, MatLab,
MathCAD (Ковальов&Медведєва, 2004), який вка зує на те, що, як пра вило, для проведення студента ми дослі джень у своїх
спеці а льних га лузях та кі ба га тофункці она льні системи не потрі бні .
Дуже ча сто у своїй на вча льні й ді яльності (та й в ма йбутні й професі йні й) студенти стика ються з побудовоюграфіків
та обробкою да них.
На йбі льш ві домою і потужною комп’ютерною програ мою для цих ці лей служить пропрі єта рна Origin. Серед
ві льних програ м слі д виді лити Advanced Grapher, а ле вона пра цює ті льки пі д ОС Windows.
Існує доста тня кі лькі сть ві льних програ м для побудови та а на лі зу гра фі кі в: Scidavis, Gnuplot, Extrema, RLPlot, Fityk,
Gretl, MayaVi, Zhu3D, OpenDX, Veusz, QtGrace, KmPlot.
На ми було вирі шено провести педа гогі чний експеримент по використа нню ві льної опера ці йної системита вільних
програ мних продукті в для побудови гра фі кі в та а на лі зу да них при на вча нні вищої ма тема тики.
Для ці єї мети на ми були обра ні студенти першого курсу, які на вча ються за спеці а льні стю «Комп’ютерні науки».Це
вибі р був обумовлений тим, що студенти, які на вча ються за да ною спеці а льні стю бі льш гнучкі для експерименті в з
а пробува нням програ много за безпечення.
На ми був проведений доста тньо великий об’єм роботи по пі дбору на йбі льш зручної опера ці йної системи і
програ много продукту для побудови та а на лі зу гра фі кі в.
На да ний ча с кра щою а льтерна тивою пропрі єта рної опера ці йної системи MS Windows є ві льні операційні системи
Linux. Існує величезна кі лькі сть рі зних ва рі а нті в (дистрибутиві в) ОС Linux (і снує не менше 270 ОС) (2). Бі льш ві домими є
Ubuntu, Kubuntu, Mint, Elementary, Fedora, OpenSUSE, MX Linux, Deepin, Manjaro, Zorin, Arch, Kali та і н.
Кра щого дистрибутиву Linux не і снує, кожен дистрибутив ма є свої перева ги та недолі ки. Новим користува чам,які
звикли до ОС Windows кра ще вста новлюва ти Mint, MX Linux а бо Manjaro.
На на шу думку, бі льшу перева гу ма є дистрибутив Manjaro з оболонкою KDE Plasma. Manjaro спроєктова ний з
метою на да ти бі льше зручностей користува чу та на ці лений на за безпечення повної пра цезда тності безпосередньо «з
коробки» з повним на бором програ м, на прикла д та ких як офі сний па кет LibreOffice, бра узер Firefox, поштовий клі єнт
Thunderbird, перегляда ння pdf-документі в Okular та ба га то і нших корисних дода ткі в. До речі да на статтябула оформлена
в текстовому процесорі LibreOffice Writer.
Серед перева г Manjaro можна виді лити на ступні .
1. Уста новлення Manjaro дуже просте та за йма є хвилин 20.
2. Доступні сть програ много за безпечення. Величезна кі лькі сть програ м доступна для вста новлення у вла сному
репозиторі ї та репозиторі ї дистрибутиву Arch.
3. Висока на ді йні сть дистрибутиву. Всі па кети вла сного репозиторі ю протестова ні та ма ють ма лу ймові рні сть
зла ма тися.
4. Зручна система оновлень як ядра та к й всі х вста новлених програ м.
5. Простий вибі р версі ї ядра .
6. Висока безпека та конфі денці йні сть опера ці йної системи.
7. Дружнє спі втова риство користува чі в Manjaro, які готові допомогти нова чка м.
Слі д дещо ска за ти й про оболонку KDE. Вона на да є декі лька рі зних стилі в меню доступу до дода ткі в, ма є
ба га тофункці она льну па нель головного меню, множину яскра вих дисплеїв та ві джеті в. Все це робить і нтерфейс
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користува ча за хоплюючим та продуктивним. Крі м того пі д оболонку KDE розроблено ба га то осві тні х та ма тема тичних
програ м, які безумовно будуть пра цюва ти й в і нших дистрибутива х та оболонка х, а ле бі льш а деква тно та органічно вони
вигляда ють в оболонці KDE.
Студента м було за пропонова но для вста новлення вида ння Manjaro-KDE5.4 (рис. 1).

Рис. 1. Інформація про систему
Для побудови гра фі кі в та проведення попереднього а на лі зу їх на ми була обра на програ ма KmPlot. KmPlot −
програ ма побудови гра фі кі в а лгебра їчних функці й для і нтегрова ного середовища KDE. Вона ма є вмонтова нийпотужний
і нтерпрета тор. Призна чена для побудови рі зних функці й одноча сно та комбі нува ння їх вира зі в для побудови нових
функці й.
KmPlot пі дтримує можливості побудови явно та неявно за да них функці й, функці й с па ра метра ми, функці й в
полярних координа та х та і нтегра льних кривих.
Користува чу на да ється можливі сть пра цюва ти з декі лькома режима ми координа тної сі тки. Гра фі ки можутьбути
побудова ні з великою точні стю у ві рному ма сшта бі .
Ді а лог з програ мою зді йснюється через меню та па нель і нструменті в. За умовчува нням функці ї, які за да ні
однозна чно, будуються по всі й видимої ча стини осі а бсцис. KmPlot пі дра ховує зна чення функці ї для кожного пі кселя осі
а бсцис.
Па ра метричні функці ї будуються для зна чення па ра метрі в ві д 0 до 2π. Ді а па зон побудовиможна такожвстановити
в на ла штува ннях.
Пі сля побудови гра фі ка функці ї у користува ча є можливі сть змі нити па ра метри побудови: змі нити і нтерва л
побудови, колі р, товщину вид лі ні ї. Крі м того можна побудува ти гра фі ки похі дної і перві сної вихі дної функці ї.
KmPlot та кож дозволяє зна ходити екстремуми функці ї, ма ксима льне і мі ні ма льне зна чення на обраномуінтервалі
та обчислюва ти площу, обмежену гра фі ком функці ї і ві ссю а бсцис на обра ному і нтерва лі .
ОБГОВОРЕННЯ
Проа на лі зуємо можливості і доці льні сть використа ння KmPlot пі д ча с вивчення деяких тем «Вищоїматематики»,а
са ме тем, пов'яза них з дослі дженням функці ї. Студента м спеці а льності 122 «Комп’ютерні на уки» було за пропонова но
викона ти п’ять за вда ння. За пропонова ні за вда ння в ті й чи і нші й мі рі пов'яза ні з побудовою гра фіківфункцій.Інколиграфіки
дослі джува них функці й побудува ти досить нелегко. Це може бути пов'яза не з промі жка ми, на яких функці я ма є рі зного
роду опуклості , з великою кі лькі стю окремих скла дових лі ні й гра фі ка , зі скла дні стю вира зу, що описує функці ю.
Студента м за пропонова но викона ти перше за вда ння в KmPlot.
1. Дослі дити функці ю а на лі тично.
2. Побудува ти гра фі к функці ї та її першої похі дної в KmPlot.
3. Зна йти ма ксимуми та мі ні муми функці ї.
В KmPlot екстремуми можна зна йти дуже просто: Зовнішній вигляд→Додатково→Показувати екстремуми.
Але ми за пропонува ли бі льш творчий пі дхі д. На гра фі ку функці ї з ура хува нням гра фі ку похі дної (похідна дорівнює
нулю в точка х екстремуму) чі тко видні ма ксимуми та мі ні муми. Студенти повинні вибра ти зручний і нтерва л на вісі а бсцис
та зна йти на ньому ма ксима льне чи мі ні ма льне зна чення функці ї ві дпові дно (рис. 2). Екстрема льні точки,які визначені за
та кий спосі б, зна йдені з бі льшою точні стю.
Екстремуми, які зна йдені а на лі тично та за допомогою KmPlot порі внюються.
Комп'ютерна побудова гра фі кі в функці й корисна для переві рки пра вильності побудови і зна ходженняплощфігур,
обмежених за да ними лі ні ями. На дзвича йна точні сть і швидкі сть побудов та пі дра хункі в, чудові за соби ві зуа лі за ці ї
контурі в, форм та розмі щення фі гур, які можна спогляда ти з екра ну а бо з твердої його копі ї, га рний та зрозумі лий
і нтерфейс програ ми, доста тньо, щоб використовува ти KmPlot в осві тньому процесі при вивченні теми: «Визна чений
і нтегра л та його за стосува ння». За да ча ві зуа лі за ці ї процесу обчислення і нтегра лі в вирі шується і з зна чно меншими
витра та ми ча су.
Друге за вда ння поляга є в зна ходженні площі фі гури, яка обмежена гра фі ком функці ї та ві ссю а бсцис на певному
і нтерва лі .
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Рис. 2. Знаходження максимуму функції
Споча тку ві дпові дна площа зна ходиться а на лі тично.
Поті м вона зна ходиться в KmPlot. Для цього пі сля побудови гра фі ка функці ї необхі дно викона ти на ступні ді ї:
Сервіс→Площа під графіком→Вибрати відповідний інтервал (рис. 3).

Рис. 3. Знаходження площі під графіком
Зна чення площ порі внюються.
Дослі дити криву – зна чить виявити сукупні сть на йва жливі ших вла стивостей, що да ють вичерпну і нформа ці ю для
зобра ження гра фі ка ці єї кривої. В ці лому, а лгоритм дослі дження па ра метричних і неявно за да них функці й збі га ється з
а лгоритмом дослі дження функці й за да них явно. Одна к, і снують особливості , що ві дрі зняє дослі дження цих функці й від
функці й за да них явно, що поляга є в зна ходженні особливих точок і точок са моперетину.
При дослі дженні па ра метричних функці й ча сто виника ють скла днощі при визна ченні точок перегину і проміжків
опуклості , та к як це дослі дження вима га є зна ходження другої похі дної функці ї, яка предста вляє собою громі здке
вира ження і розв'яза ти рі вняння точними метода ми не вда ється, необхі дно вда ва тися до чисельних методів.Аналогічні
труднощі виника ють і при дослі дженні неявно за да них функці й: через скла дні сть а на лі тичного вира женнядругоїпохідної
визна ча ти точки перегину доводиться методом пі дбору (і нтуїтивно) а бо ж не визна ча ти зовсі м. В зв'язку з цим і
обмеженим ча сом, який виді ляється на вивчення теми, ми використовуємо програ му KmPlot.
Третє за вда ння поляга ло в побудові гра фі ку функці ї, яка за да на неявно (рис. 4).
Студенти вибра ної групи па ра лельно вищої ма тема тики вивча ють фі зику. Неві д ’ємною скла довою процесу
викла да ння фі зики є розв’язува ння за да ч. Пі д фі зичною за да чею будемо розумі ти певну проблему, яка розв’язуєтьсяза
допомогою логі чних умовиводі в, ма тема тичних ді й та експерименту на основі за коні в фі зики (Чорноба й, 2014).
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Рис. 4. Графік функції заданої неявно
Вельми прива бливий вигляд ма ють бі льші сть гра фі кі в, функці ї яких за да ються па ра метрично. Тому в пла ні
естетичного за охочення можна продемонструва ти за допомогою комп’ютера поведі нку такихфункцій.Деякі фізичні задачі
вима га ють побудови гра фі кі в функці й за да них па ра метрично. На прикла д , в меха ні ці розгляда ється за да ча визначення
тра єкторі ї ті ла , яке кинуте пі д кутом до горизонту.
Розглянемо цю за да чу з на ступними па ра метра ми: висота , з якої кида ють ті ло дорі внює 2 м; поча ткова швидкість
8 м/с; кути, пі д якими кида ють дорівнюють 30°, 45° та 60°; прискорення вільного па ді ння прийма ється рі вним 9,81 м/с 2.
Тра єкторі я ті ла за да ється па ра метричними рі вняннями:
1
(1)
x  v cos  t , y  2  v sin   t  gt 2 .
2
Фі зична за да ча на визна чення тра єкторі ї ті ла , яке кинуте пі д кутом до горизонту зводиться до побудови графіків,
функці ї яких за да ються па ра метрично. Тому четверте за вда ння поляга ло в побудові гра фі кі в функці й за да них
па ра метрично (рис. 5).

Рис. 5. Графік функції заданої параметрично
Полярні координа ти широко за стосовуються при визна ченні довжин кривих, площ фі гур, об'ємі в і площповерхонь
ті л оберта ння, а та кож в за да ча х на визна чення центра ма си і моменту і нерці ї ті ла . Розглянуті криві нерідко виникаютьпри
розв'яза нні рі зних за да ч з електротехні ки, а кустики, гі дроста тики і меха ні ки.
Для того щоб побудува ти гра фі к функці ї у полярних координа та х споча тку необхі дно ві дзна чити полюс,зобразити
полярну ві сь і вка за ти ма сшта б. Крі м того, на поча тковому ета пі ба жа но зна йти обла сть визна чення функції,щобвідразу
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ж виключити з розгляду за йві кутові зна чення. Да лі потрі бно зна йти точки, що на лежа ть лі ні ї. На на ступному кроці слід
прокреслити кутові на прямки і ві дзна чити зна йдені точки за допомогою тра нспортира , циркуля і лі ні йки. І, на решті ,
ві дкла дені точки потрі бно а кура тно з'єдна ти лі ні єю (лі ні ями). Як ба чимо, щоб побудува ти та кий графік необхідно великий
об'єм ча су. Тому для економі ї ча су, у п'ятому за вда нні студенти повинні були побудува ти гра фі к функці ї (лемні ска та ) в
полярних координа та х, використовуючи програ му KmPlot. З виду рі вняння кривої виплива є, що крива скла да єтьсяздвох
симетричних пелюсток. Як прикла д за стосува ння лемні ска ти в га лузі фі зики можна вка за ти, що лі ні ї ма гні тного поля,яке
створюва не двома па ра лельними струма ми, що на пра влені в один бі к, у площині , до них перпендикулярної,єлемніската
r 2 = a2cos 2 θ + 𝑏2 𝑠𝑖𝑛2𝜃 (рис. 6).

Рис. 6. Графік функції в полярних координатах
Як пока зує пра ктика , студенти з ентузі а змом сприйма ють вивчення тем, пов'яза них з дослі дженням
функці она льних за лежностей, коли на за няттях використовува ти комп'ютер як за сі б створення проблемних ситуа ці й в
на вча нні , стимулюючи тим са мим появу в ді яльності студенті в прояві в са мості йності , дослі дницьких мотиві в, творчих
моменті в у мисленні , смі ливих і нтуїтивних здога док.
Використа ння в роботі програ ми KmPlot дозволило: добира ти на вча льний ма тері а л та ким чином, щоб ві дбулося
скорочення ча су, ві дведеного на ві дпра цюва ння техні чних на вичок викона ння тих ма тема тичних ді й, які можна виконати
за допомогою комп’ютера , вна слі док чого виві льнився ча с на вивчення за га льних понять та теорем щодо їх пра ктичної
спрямова ності ; за безпечити формува ння системи фунда мента льних зна нь та умі нь студенті в; оптимі зува ти розподі л
на вча льного ма тері а лу мі ж лекці ями, пра ктичними за няттями та са мості йною роботою студенті в.
LabPlot − ві льний програ мний дода ток для а на лі зу та ві зуа лі за ці ї на укових да них, який створений для ві льного
середовища робочого столу KDE. За функці она льними можливостями LabPlot схожий с пропрі єта рним па кетом програм
Origin та може пра цюва ти з фа йла ми да них Origin.
Можливості LabPlot:
1) керува ння да ними за допомогою окремих проекті в;
2) електрона та блиця і з ба зовими функці она льними можливостями для введення да них вручну а бо створення
однорі дних та випа дкових вибі рок;
3) і мпортува ння зовні шні х да них ASCII до проекту для пода льшого реда гува ння та ві зуа лі за ці ї;
4) експортува ння електронної та блиці до фа йлу ASCII;
5) експортува ння робочого а ркуша у рі зних форма та х (pdf, eps , png та s vg);
6) креслення у дека ртової системі координа т на основі і мпортова них а бо створ ених вручну на борі в да них а бо
ма тема тичного рі вняння кривої;
7) декі лька а на лі тичних функці й та методі в ущі льнення да них, диференці юва ння, і нтегрува ння, і нтерполювання,
згла джува ння, (нелі ні йної) а проксима ці ї, фі льтр Фур ’є та перетворення Фур’є;
8) лі ні йна і нелі ні йна а проксима ці я да них, передба чено декі лька готових моделей а проксимаціїі нетипові моделі
і з дові льною кі лькі стю па ра метрі в;
9) пі дтримка модулі в ба га тьох систем комп’ютерної а лгебри, зокрема Maxima, Python, KAlgebra, Sage
(Gerl a ch&Semke&Chornoi va n&Kha tri , 2016).
Як вже було ска за но вище, па ра лельно з вищою ма тема тикою студенти вибра ної групи вивча ють фі зику. При
проведені деяких ла бора торних робі т студенти повинні будува ти по експеримента льним да ним гра фі ки. При прості й
лі ні йні й за лежності мі ж змі нними гра фі к можна побудува ти ві д руки та розра хува ти поті м точні ше па ра метри прямої
а на лі тично. Але в ба га тьох випа дка х для побудови бі льш менш точної за лежності необхі дно за стосовува ти програ мні
за соби.
На прикла д , при визна ченні коефі ці єнту дина мі чної вʼязкості рі дини студенти повинні отрима не зна чення
порі вняти з ві домими експеримента льними да ними та к як цей коефі ці єнт сильно за лежить ві д температури.Але табличні
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зна чення коефі ці єнту дина мі чної вʼязкості конкретної рі дини предста влені лише при деяких зна ченнях темпера тури.
Та ким чином необхі дно і нтерполюва ти ві домі експеримента льні зна чення коефі ці єнту дина мі чної в ʼязкості .
Програ ма LabPlot чудово спра вляється з і нтерполяці єю да них, які за да ні у вигляді та блиці . Отже студента м було
за пропонова но скориста тися да ним програ мним за собом. На рис. 7 пока за ний результа т і нтерполяці ї, викона ної в
програ мі LabPlot.

Рис. 7. Інтерполяція даних у програмі LabPlot
Програ ма LabPlot є бі льш скла дним програ мним продуктом чим KmPlot та її за своєння виклика ло у студентівпевні
труднощі . Слі д ві дмі тити, що у LabPlot доволі не однозна чний і нтерфейс та а лгоритм роботи з да ними, тому ба жа но щоб
студенти попередньо були трохи зна йомі з програ мою. Це можна зробити в поза а удиторні й роботі і в цьому може
допомогти спі впра ця з викла да ча ми і нформа ці йних технологі й.
ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
Використа ння програ м KmPlot і LabPlot у вивченні фі зико-ма тема тичних дисциплі н дозволяє: скоротити ча с на
формува ння меха ні чних на вичок студенті в; збі льшити і нтенсивні сть і кі лькі сть за вда нь, впра в, за да ч; досягти
оптима льного темпу роботи; пі двищити рі вень ма тері а льно -техні чного за безпечення лекці йних, пра ктичних та
ла бора торних за нять; пі двищити мотива ці ю на вча льної ді яльності студенті в . Усе це в комплексі дозволяєзмінитиосвітній
процес, методику на вча ння поряд з тра диці йними метода ми, прийома ми і за соба ми на вча ння. Сприятиме міжпредметній
і нтегра ці ї зна нь, що ма є мі сце в проектні й технологі ї на вча ння, творчому розвитку мислення, а ктив і зува тиме навчальну
ді яльні сть студенті в і неминуче приведе до пі двищення якості фі зико -ма тема тичної пі дготовки.
На ші пода льші дослі дження спрямова ні на розробку методики вивчення студента ми вільнихматематичнихпакетів
з метою подальшого використання їх для а на лізу експериментальних да них при пі дготовці курсових та дипломних робі т.
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FROM THE EXPERIENCE OF USING FREE COMPUTER MATHEMATICAL SYSTEMS
IN TEACHING HIGHER MATHEMATICS AND PHYSICS
Leonid Kovalov, Svitlana Leshchenko, Ruslana Nenka
Uman National University of Horticulture, Ukraine
Mariia Medvedieva
Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University, Ukraine
Abstract. The article presents the experience of using free mathematical systems in teaching first -year students of higher mathematicsand general
physics in higher education.
Formulation of the problem. Students' understanding of higher mathematics and physics is considered a major problem in higher education
institutions. Visualizing solutions to problems in higher mathematics and general physics helps to understand, comprehend,and
master most of the topics in these disciplines. Computer mathematics systems should be a powerful helper in this. An urgentproblem
in modern realities is the use of licensed software by educational institutions. Alternatives are free operating systems and free
software products for plotting and analyzing data in higher mathematics and physics.
Materials and methods. The material of the research is the process of solving problems on the study of functions, finding the area of the figure,
which is limited by the graph of the function and the abscissa axis at a certain interval, plotting the function given implicitly using
the program KmPlot. LabPlot was used to interpolate the data as a table. Methods of observation, analysis, and systematizatio n
were used to obtain information about the feasibility of using KmPlot and LabPlot in teaching hi gher mathematics and physics.
Results. The article describes the advantages of the free Manjaro OS; the expediency of using KmPlot when studying some topics of "Hig her
Mathematics" and determining the trajectory of a body thrown at an angle to the horizon in mechanics; the possibility of using
LabPlot in determining the coefficient of dynamic viscosity of the liquid.
Conclusions. Summarizing the results of the study, it can be argued that the use of KmPlot and LabPlot in the study of physical and mathematical
disciplines can improve their perception and understanding, optimize the educational process and solve theproblemofusing licensed
software.
Keywords: higher mathematics, physics, KmPlot, LabPlot, computer mathematical systems, free operating systems.
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