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«Комп’ютеризація освіти» -- всі «ЗА».

Однак, у чому це полягає?

• Word, Excel, PowerPoint –достатньо?

• Мови програмування С, С++, Java тощо 
– чи всім це потрібно? Допоможе у 
математиці? У дипломній?
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«Чисті» програмісти

• Програмування – головний 

«хліб», як мови у перекладача.

• Математика – лише дискретна;

• «Чим більше мов …»;

Програмування для інженера

• Програмування – не «хліб», а 

лише інструмент!

• Математика у значному обсязі!

• «Доводити» отримані числа до 

розуміння їх фізичного змісту;



• У даній роботі – досвід 10-річного
викладання математики, програмування й
інших дисциплін за допомогою MATLAB.

• Сподіваємось довести:

• І тому “легке програмування” – найкращий

шлях для освіти інженерів.
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• MATLAB складне робить очевидним;

• Абстракцію – оживляє;

• Дозволяє експеримент в математиці;

• Студентові робити власні “відкриття”
(STEM, Research-Based Learning).

• МОН слід більше поважати MATLAB!
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Сьогодні студенти зовсім “не такі”:

++ краще “препів” володіють(?) РС-технологіями

-- не можуть пояснити, як вони це роблять,

-- дуже слабкі в математиці ї фундам. науках.

Шлях до їхніх сердець -- через програмування!  

“шарять” по Інтернету,

Грають в компьютерні ігри,

Спілкуються з друзями arownd the world,

Пишуть сайти, html-сторінки,

Тощо…



Давнина: 1970-і роки

Типові задачі CS у 1970 -:- 2000 рр.:

1. Корені квадратного рівняння ax2+bx+c=0

2. Табуляція функції за її рядом Тейлора
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Computer Science “у давності” та …

Нудьга для сучасного студента!

D=b^2-4c;

if D>=0

x1=(sqrt(D)-b)/2;

x2=(-sqrt(D)-b)/2;

else

print(‘Дійсних розвязків немає’)

end

Як працювати сьогодні?
Врахувати найпотужніші можливості CS?

Слабкості наявних студентів?

Їхні сильні риси?

Потреби сьогоднішнього ринку Науки і Технологій?
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Перший “модуль”– пов’язати з важливою студентові математикою!

Що тут може MATLAB?

1. Його “аналітичні здібності”:

1.1. >> syms a b c x                  1.2. >> expand((a+b)^3)       1.3. >> F=sin(x)/x 
>> P2=a*x^2+b*x+c;                       ans = a^3 + 3*a^2*b + 3*a*b^2 + b^3

>> X=solve(P2);                                >> F=sin(x)^2+cos(x)^2; 

>> pretty(X(1))                                  >> simplify(F)                         >> dF=diff(F)

ans =1 >> ezplot(F)

>> hold on,ezplot(dF)

2. “Правильні” й “неправильні” педагогічні методи!?
3. Порівняння аналітичного і чисельного алгоритмів

>> MyNumDiff_1(x*sin(x), -4*pi, 4*pi, 10, '-ms');

>> MyNumDiff_1(x*sin(x),-4*pi, 4*pi, 40, '-g>');
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Другий і наступні модулі – власне Програмування

Мета: 1. Оволодіти його головними конструкціями,

2. Напрямок -- допомога у подальшому навчанні.

“Кити” сьогоднішнього Computer Science

• Концепція

Тип   
даних

Це є «легке» програмування!



1. Програма Welcome на IF …. ELSE

2. Анімація,  FOR …. END
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Перші приклади

0. “Hello, World!”

%Script Helicopter обертає відрізок навколо центру

for Fi=0:pi/50:20*pi

x1=cos(Fi);   y1=sin(Fi);

x2=-x1;    y2=-y1;

plot([x1,x2],[y1,y2],'r','LineWidth',3);       

pause(.1)

end

Мета: зацікавити студентів.

Студенти у захопленні!
>>  Helicopter
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Поняття алгоритму

Demonstrate this program!

>> NgonRot(5,'r',2,.1,+--1)

or the Dialogue

>> MyRose2

1. Побудувати N-кутник, N=var

>> N=7; Alf=2*pi/N;

>>%Matrix Laboratory:

>> Fi=0:Alf:2*pi; 

>> x=cos(Fi); y=sin(Fi);

>> fill(x,y, 'g'), axis equal

2. Побудувати N-кінечну зірку, N=var

>> N=7; K=2*N; Alf=2*pi/K;

>> Fi=0:Alf:2*pi;

>> x=cos(Fi); y=sin(Fi);

>>%Matrix Laboratory:

>> x(2:2:end)=.3*x(2:2:end);

>> y(2:2:end)=.3*y(2:2:end);

>> fill(x,y, 'm'), axis equal

3. Гра з кольором і анімацією
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Візуальне дослідження ряду Фур’є. Наприклад:

1. Збіжність до Step(x), Noo

2. Систематичні похибки!?

Відповідь чекаємо Charan Langton.

Charan Langton is to answer!

Увага: це лише 1-й семестр!
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Другий семестр: Складні алгоритми, складні типи даних

1. Фрактал Коха (Сніжинка):      >> SnowFlake(4)

Складність задачі -- відокремити складові (автономні підпрограми) 

і створити програму Manager, яка ними у циклі управляє. ~ 2nT
2. Рекурсія: фрактал Піфагора      >> myPythagoras(pi / 4, 8);

3. Вейвлет-функція Добєши      >>

4. Дослідження складності (ефективності) власних програм, порівняння з іншими
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Самостійне створення софта (курсові роботи)

>>  sos

>> Gamma_Ovcharchyn

>> LightDispersion

>> Library



Fig. 1. Frequencies of English letters in long texts
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Використання MATLAB у подальшому навчанні студентів

1. Математика, Вища математика.

Не використовують, бо математики не знають CS.

2. Теорія автоматичного управління.

Доповідь проф. О.А.Сущенко etc.

3. Теорія інформаційних процесів 4. Моделювання складних процесів

Метод власних “відкриттів” студентів

>> rMiss=125e-3; m=7.1; V=1715; Fi0=10; Wind=-20;

>> [x,z,Vx,Vz]=MissileFlight(rMiss,m,V,Fi0,Wind);

Ймовірність літер

Передача інформації
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Подяка – студентам, які були “дослідними кролями”
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В И С Н О В К И
1. MATLAB добре відомий у науці. Та він є також безцінним для освіти як у 

ВНЗ, так і у старших класах школи;

2. ‘Програмування’ має бути різним для “чистих програмістів” та інженерів.           

Для останніх MATLAB -- саме те.

3. ‘Програмування для інженерів’ має “оживляти” потрібну ї м математику.

4. Боротьба за очі студентів: вони світяться цікавістю на першому році. Вони 

мають світитися й на останньому!

5. Використовуйте “легке” програмування в усіх дисциплінах. Воно дозволяє 

реалізувати “Метод власних відкриттів” студентів.

6. Слід просити Міністерство освіти придбати MATLAB Student Edition для 

всіх освітніх закладів, реалізувати власне рішення 2004 р.

7. Нам всім слід об’єднати наявний в Україні досвід в організацію на кшталт

https://exponenta.ru

8. Сподіваємось, що наша конференція визначить й інші фактори, якими слід 

керуватися для використання пакетів комп’ютерної математики, MATLAB 

зокрема, задля більш ефективної комп’ютеризації навчального процесу.

Thank you for your attention!

https://exponenta.ru/

