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Продовжуючи роботу над створенням мобільного курсу вищої ма-

тематики засобами мобільних математичних середовищ, зокрема ММС 
Sage, пропонуємо низку нових моделей з графічним інтерфейсом та на-
півавтоматичним управлінням. Використання та дослідження таких мо-
делей дозволяє значно легше зрозуміти математичну, фізичну чи еконо-
мічну суть методів та алгоритмів; глибше усвідомити новий матеріал та 
створити змістову основу для розв’язання прикладних задач, а також 
сприяє підвищенню пізнавальної активності через наочність [1]. 

Для проведення лекцій за модулем «Звичайні диференціальні рів-
няння» було розроблено наступні лекційні демонстрації: «Метод ізо-
клін» (рис.1 а), «Особливі розв’язки ДР» (рис.1 б), «Наближенні методи 
розв’язування ДР» (рис. 2) та інші. 

 
 

а) метод ізоклін б) особливі розв’язки ДР 
Рис. 1. Інтерфейс користувача моделей 

 
Розроблені моделі надають можливість унаочнити теоретичні по-

няття, демонструючи їх геометричну суть, дозволяють розглянути до-
статню кількість різноманітних випадків, що сприяє більш чіткому та 
глибокому засвоєнню знань. 
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Рис. 2. Інтерфейс користувача моделі 

«Наближені методи розв’язування ДР» 
 
Зазначимо, що остання модель може виступати не тільки в якості 

ілюстрації теоретичних понять, а й інструментом для дослідження: зок-
рема, студент має можливість сам задавати диференціальне рівняння, 
встановлювати початкові умови та крок розбиття, тобто у студента є 
можливість виконати навчальне дослідження та зробити висновки щодо 
точності кожного з методів. 
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