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ПЕРЕДМОВА 

Важливу роль у формуванні творчого потенціалу майбутніх науковців та 

педагогів відіграє участь студентів в організованій і систематичній науково-дослідній 

роботі. Науково-дослідна робота студентів - складова професійної підготовки, що 

передбачає навчання студентів методології і методики дослідження, а також 

систематичну участь у дослідницькій діяльності, озброєння технологіями і вміннями 

творчого підходу до дослідження певних наукових проблем. Вона полягає в пошуковій 

діяльності, що виражається насамперед у самостійному творчому дослідженні. Така 

діяльність спрямована на пояснення явищ і процесів, установлення їх зв'язків і 

відношень, теоретичне й експериментальне обґрунтування фактів, виявлення 

закономірностей за допомогою наукових методів пізнання. Внаслідок пошукової 

діяльності суб'єктивний характер "відкриттів" студентів може набувати певної 

об'єктивної значущості та новизни. 

Наукове дослідження - це результат самостійного розроблення певної наукової 

проблеми студентом. Воно обов'язково містить результати власного пошуку, власні 

висновки і гіпотези. 

У Фізико-математичному інституті Національного педагогічного університету 

імені М.П.Драгоманова особлива увага приділяється роботі по залученню до науково-

дослідної і науково-практичної роботи обдарованої студентської молоді. 

Студентська науково-дослідна робота організовується і спрямовується 7 

кафедрами інституту, при яких функціонують студентські наукові гуртки та наукові 

семінари.  У центрі уваги студентів-науковців - сучасні проблеми фізики, математики, 

інформатики та методик їх навчання. 

 8-12 квітня 2013 року у Фізико-математичному інституті відбулась звітна 

наукова студентська конференція «Освіта та наука у вимірах ХХІ століття», під час якої 

студенти Інституту представили результати своїх наукових досліджень. В роботі 7 

секцій взяло участь 116 студентів. На пленарному засіданні виступили 7 студентів, що 

представили результати досліджень найсучасніших проблем фізико-математичних 

наук.  

Одинадцятий випуск збірника студентських наукових робіт «Студентські 

фізико-математичні етюди» містить статті, підготовані студентами за результатами 

виступів на конференції.  

Шановні студенти, якщо вас захоплює наукова творчість у галузі математики, 

фізики, інформатики, ви маєте власні наукові результати, то редакційна колегія 

збірника готова допомогти вам опублікувати ваші роботи у збірнику студентських 

наукових робіт «Студентські фізико-математичні етюди». 

Вимоги до оформлення статей та інформацію для авторів дивіться на сайті 

Фізико-математичного інституту. 

Гончаренко Я.В.  
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Бондаренко О.І. 

студентка Фізико-математичного інституту НПУ імені М.П.Драгоманова 

Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор Бевз В.Г. 

 

ВИКОРИСТАННЯ ІСТОРИЗМІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ 

ЕЛЕМЕНТАРНОЇ МАТЕМАТИКИ 

 

Однією з найвагоміших причин включення історизмів у курс елементарної 

математики є те, що це є пробудженням інтересу до предмету і мотивацією до 

його вивчення. Проблема мотивації навчання того чи іншого предмету, зокрема 

й елементарної математики, є актуальною і в наш час. Не мотивований, не 

зацікавлений предметом студент не буде вивчати дисципліну якісно і з 

задоволенням. Вивчення елементарної математики у вищому педагогічному 

навчальному закладі є однією із найважливіших ланок підготовки справжнього 

фахівця, педагога, вчителя математики.  

Сучасному викладачу мало бути просто знавцем своєї дисципліни, він має 

бути і психологом, і педагогом. Йому важливо чітко визначити найбільш 

значущі фактори формування позитивної мотивації до навчання.  

Дослідники, зокрема А.І.Гебос [2], виділяє серед них такі:  

1) усвідомлення найближчих і кінцевих цілей навчання; 2) усвідомлення 

теоретичної і практичної значущості знань, що засвоюються; 3) емоційна форма 

викладання навчального матеріалу; 4) показ «перспективних ліній» у розвитку 

наукових понять; 5) професійна спрямованість навчальної діяльності; 6) вибір 

завдань, що створюють проблемні ситуації у структурі 

навчальної діяльності; 7) наявність зацікавленості і «пізнавального 

психологічного клімату» у навчальній групі. 

Так от частковим вирішенням цієї проблеми, а саме у вивченні 

елементарної математики, є використання історизмів.  

Наведемо декілька прикладів. При вивченні теми: "Відсотки. Складні 

відсотки. Задачі на відсотки.", яку в школі вивчають у 5 класі, доречно було б 

розповісти студентам про походження і значення слова "відсоток".  

Слово «відсоток» походить від латинських слів "pro centum", що 

буквально означає "зі ста". Відсотками дуже зручно користуватися на практиці, 

оскільки вони виражають частини цілих чисел в одних і тих самих сотих 

частках. Це дає можливість спрощувати розрахунки й легко порівнювати 
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частини між собою і з цілим. Ідея вираження частин цілого постійно в одних і 

тих же частках, викликана практичними міркуваннями, народилася ще в давнину 

у вавилонян. Відсотки були особливо поширені в стародавньому Римі. Римляни 

називали відсотками гроші, які платив боржник позикодавцеві за кожну сотню. 

Від римлян відсотки перейшли до інших народів Європи. Нині відсоток - це 

окремий вид десяткових дробів, сота частка цілого (прийнятого за одиницю)[3]. 

Розглянемо використання історизму і у вивченні геометрії. Наприклад,  

теорема Піфагора. Мало хто знає, що "теорема Піфагора" була відома 

вавилонянам ще за тисячу років до Піфагора. Її використовували для складання і 

розв'язування задач на квадратні рівняння. Наприклад, обчислювали кількість 

зерна, потрібного для засіву поля, що має форму рівнобедреного трикутника із 

заданими сторонами [1].  

Іншим, не менш важливим, фактором для вивчення історизмів у вивченні 

елементарної математики є підготовка справжнього фахівця, який не лише 

вмітиме розв'язувати задачі та розповідати суху теорію, а й буде знати історію їх 

походження, розуміти необхідність їх існування, вміти використовувати ці 

знання, що в подальшому допоможе йому зацікавлювати учнів своєю 

дисципліною. 

Наприклад у НПУ імені М.П. Драгоманова у діючій програмі з 

елементарної математики [4] визначено мету цього навчального предмету так: 

підвищити загальну математичну культуру студентів, навчити їх розв'язувати 

шкільні задачі з математики як на підвищеному, так і на поглибленому рівнях 

(рівень факультативних занять, класів і шкіл з поглибленим вивченням 

математики, конкурсних завдань, олімпіад юних математиків і т.д.). Програмою 

передбачено лекційні та практичні заняття, зміст яких охоплює вибрані питання 

арифметики, алгебри, геометрії, теорії ймовірності та комбінаторики. 

Включення історизмів у вивчення елементарної математики є  доречним. 

Оскільки основи цього предмету вчитель несе до школи і викладає їх там. Не 

знаючи історій походження, відкриттів тих чи інших математичних об'єктів, 

теорем, аксіом, просто неможливо буде пояснити учням для чого вони 

вивчатимуть їх. А за допомогою історичних фактів, матеріалів, можна навести 

багато аргументів. Наприклад, на скільки стало легше обчислювати площу 

круга, коли ввели  і віднайшли значення числа π ( Архімед вперше почав 

обчислювати число π  у своїй праці "Вимірювання кола"  і отримав відому 
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нерівність   ,  яка в десятковій системі числення дала три значущі 

цифри 3,14... . В цій же праці Архімед винайшов формулу для обчислення площі 

круга    ). 
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Гуменюк І.В. 

студентка Фізико-математичного інституту НПУ імені М.П.Драгоманова 

Науковий керівник: кандидат фіз.-мат. наук, доцент Верпатова Н.Ю. 

 

СИСТЕМИ РІВНЯНЬ ВІД ДАВНИНИ ДО СЬОГОДЕННЯ 

 

Відомості про перші етапи розвитку алгебри мізерні та суперечливі. Точка 

зору на те, що таке алгебра неодноразово змінювалася. В різні часи під алгеброю 

розуміли різні вчення: про рівняння, про системи рівнянь, про алгебраїчні 

структури [2, c. 42]. 

Алгебра виникла  з розв’язанням практичних задач які зводилися до 

рівнянь та систем рівнянь. Вчення про рівняння та системи рівнянь є  однією з 

головних ліній шкільного курсу алгебри і у наш час. Глейзер Г.І. відмічає, що 

задачі на складання і розв’язування системи рівнянь першого степеня з двома 

невідомими зустрічаються у вавилонських та єгипетських текстах ІІ ст. до н.е, в 

працях давньогрецьких, індійських та китайських вчених [1]. 

Герш Ісакович Глейзер - молдавський радянський математик, педагог та 

історик математики, кандидат педагогічних наук. Автор навчальних посібників і 

довідників з історії математики, переведених на кілька іноземних мов. 

Найдавнішими джерелами на початку ІІ ст. до н.е., які свідчать про 

зародження алгебри в давні часи, є Вавилонські глиняні дощечки. В них 

містяться  багато задач, що розв’язуються за допомогою повних квадратних 

рівнянь і систем лінійних та квадратних рівнянь з двома змінними.  

Характерною ознакою алгебри вавилонян є виділення і використання 

«канонічних» чи «стандартних» рівнянь і систем рівнянь, що розв’язувалися за 

готовими  формулами [2]. 

Про високий рівень розвитку алгебри в давньому Китаї свідчить широке 

використання тотожних перетворень, наведення різних способів розв’язування 

рівнянь та систем рівнянь у математичних творах. В VII-VIII  книгах 

китайського трактату «Математика в дев’яти книгах» розглядаються системи 

рівнянь та наводяться короткі правила їх розв’язання. Коефіцієнти системи 

рівнянь розміщували на рахунковій дошці у вигляді таблиці – прообраз сучасної 

матриці, а потім поступово перетворювали цю таблицю способом, що нагадує дії 

над стовпчиками матриць у сучасному вигляді. Послідовне виключення 

невідомих приводило до обчислення розв’язків системи. Пізніше цей метод було 
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заново відкрито в Європі, він дістав назву методу Гаусса чи методу послідовного 

виключення невідомих [2]. 

Найбільшим досягненням китайських математиків у розв’язуванні задач, 

які приводять до системи n лінійних рівнянь з n невідомими, є спосіб «фан-чен», 

викладений у «Математиці в дев’яти книгах» (кн. VIII). Він близький до методу 

визначників. Найстародавніший математичний трактат «Математика в дев’яти 

книгах» зредагував фінансовий чиновник Чжан Цан (пом. 150 р. до н.е). Книга 

призначалась для землемірів, інженерів, чиновників, торгівців. У трактаті 

зібрано 246 задач. В книзі спочатку формулюється умова задачі, потім дається 

відповідь і стисла вказівка щодо способу розв’язування. Деякі задачі присвячені 

системам лінійних рівнянь з двома змінними, системам n рівнянь з n змінними, 

які розв’язуються способом «фан-чен» (буквально – вистроювання чисел по 

клітинках) [3, c.81]. 

Трактат китайського математика Суня-цзи (III ст.)  містив математичні 

таблиці, арифметичні задачі на складання системи лінійних рівнянь [3, c.80]. 

Задача  Сунь-Цзи: 

Два чоловіки А і Б одержали деяку кількість монет, які треба розподілити 

між ними так, що коли до монет А додати половину монет Б , або до монет Б 

додати 2/3 монет А, то в обох випадках дістанемо 48. Скільки монет одержав 

кожний чоловік? 

Розв’язання. Якщо позначити кількість монет А через х, а кількість монет 

Б- через у, то задача зводиться до розв’язування системи рівнянь: 

 +1/2 =48, 

2/3 + =48. 

Звідки =36, =24. 

Вершиною розвитку індійської математики є праця відомого математика і 

астронома Бхаскари «Вінець системи» (1150 р.). В цій праці викладені методи 

розв’язування системи нелінійних рівнянь та окремих рівнянь 3 і 4 степенів. 

В давнину задачі, які ми зараз відносимо до алгебри, формулювалися, 

записувалися і розв’язувалися зовсім не так, як це звично для нас. Вирази для 

спрощення та рівняння подавалися спочатку в словесній формі, а пізніше за 

допомогою громіздкої символіки [1, c.72]. 

Серед них індійська задача (Магавіра, IX ст.): 
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Під час бою півнів один з глядачів домовився з двома власниками півнів. 

Першому він сказав: «Якщо переможе твій півень, то виграш віддаси мені, якщо 

ж програє, то я сплачу тобі 2/3 твого можливого виграшу». Другому учаснику 

він сказав: «Якщо переможе твій півень, то виграш віддаси мені, якщо ж 

програє, то я сплачу тобі 3/4 можливого виграшу». В обох випадках глядач 

одержить 12 монет. Яким мав бути виграш кожного учасника бою? 

Розв’язання. Позначивши через х і у виграші кожного з партнерів, 

дістанемо систему: 

12
3

2

12
4

3





xy

yx

                       

  Звідки: х = 42, у = 40  [1, c.73]. 

На подальший розвиток алгебри сильний вплив мали задачі, 

досліджувані Діофантом Олександрійським, що приводять до складних систем 

алгебраїчних рівнянь, в тому числі до систем, де кількість рівнянь була меншою 

від кількості невідомих. Діофант Александрійський  (між 200 та 214 рр. — між 

284 та 298 рр.) — давньогрецький математик, жив в III столітті в Александрії. 

Діофантовими рівняннями  в наш час називають алгебраїчні рівняння з 

раціональними коефіцієнтами, для яких вимагається  визначити розв’язки у 

цілих або раціональних числах. Як правило, діофантові рівняння містять більше 

однієї невідомої величини, у зв’язку з чим їх ще називають невизначеними 

рівняннями. 

Першим великим самостійним досягненням західноєвропейських вчених 

було відкриття в ХVI ст. формули для розв’язання кубічного рівняння. Це було 

заслугою італійських алгебраїстів Сципіон дель Ферро, Нікколо Тарталья і 

Джіроламо Кардано.   

Ніколо Тарталья (прибл. 1499-1557 р.р.) був відомим математиком епохи 

Відродження. Справжнє імя вченого Ніколо Фонтана. Ніколо ріс в бідності й 

знання здобував самостійно. Досі ведуться суперечки: хто є автором формули 

Кардано? Факти свідчать, що Тарталья передав її своєму учневі Кардано у 

зашифрованому вигляді. І саме ці дослідження  проложили головну стежку на 

дорозі, по якій в подальшому стала розвиватися алгебра. 

Подальшого розвитку алгебра як наука здобула в роботах Рене  Декарта. 

Йому  вдалося звільнити алгебру від невластивої їй геометричної форми. Все це 
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дозволило розглядати питання розв’язування рівнянь в самому загальному 

вигляді, застосовувати рівняння до розв’язування геометричних задач. 

Наприклад, задача про знаходження точки перетину двох прямих звелася до 

розв’язування системи рівнянь, яким б задовольняли точки цих прямих. Такий 

метод розв’язання геометричних задач отримав назву аналітичної геометрії [2]. 

Рене  Дека рт — французький філософ, фізик, фізіолог, математик. У 

математиці Декарт запровадив Декартову систему координат, дав поняття 

змінної величини і функції, ввів багато алгебраїчних позначень. У фізиці він 

сформулював закон збереження кількості руху, запровадив поняття імпульсу 

сили. Декарт — автор методу радикального сумніву в філософії, механіцизму у 

фізиці. 

Однією із проблем алгебри XVIII-XIX ст. є теорія системи алгебраїчних 

рівнянь з багатьма невідомими. Над нею працювали Г. Лейбніц, К. Маклорен, Г. 

Крамер, А. Вандермонд, П. Лаплас, К. Гаусс та інші. Вона розвивалась 

паралельно з проблемою доведення основної теореми алгебри і розв’язування в 

радикалах алгебраїчних рівнянь степеня вищого за четвертий [2, c. 66]. 

Найбільший внесок в загальну теорію розв’язування систем лінійних 

алгебраїчних рівнянь зробили К. Гаусс та Г. Крамер. Найбільш відома з робіт 

Крамера - його трактат «Вступ до аналізу алгебраїчних кривих» (1750 р.). В 

ньому вперше доводиться, що алгебраїчна крива n-го порядку в загальному 

випадку повністю визначена, якщо задані її n(n+3)/2 точок. Для доведення 

Крамер будує систему лінійних рівнянь і розв’язує її за допомогою алгоритму, 

який пізніше отримав його ім’я: метод Крамера. 

Крамер розглядав систему лінійних рівнянь з квадратною матрицею. 

Розв’язок системи він представив у вигляді стовпця дробів з спільним 

знаменником - визначником матриці. Термін «визначник»  ввів Гаусс в 1801р.  

Карл Фрідріх Гаусс - талановитий учений, увіковічив своє ім’я значними 

відкриттями в теорії чисел, алгебрі, геометрії, обчислювальній математиці, дав 

прекрасні зразки застосування математичних методів у астрономії, механіці, 

картографії, геодезії. З його ім’ям пов’язані фундаментальні дослідження майже 

в усіх основних областях математики, так, наприклад, свою докторську 

дисертацію він присвятив доведенню основної теореми алгебри (1799 р.). 

Пізніше він неодноразово повертався до цієї теореми і в 1815, 1816 і 1849 роках 

дав ще три її доведення. Все  це лягло в основу формування нової галузі алгебри 

– лінійної алгебри [3, с. 144]. 
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У XVIII ст. в алгебрі основні зусилля математиків були спрямовані на 

розв’язання трьох проблем: 1) доведення основної теореми алгебри; 

2)розв’язування в радикалах алгебраїчних рівнянь степеня вищого за четвертий; 

3) розв’язування систем алгебраїчних рівнянь з кількома невідомими. 

Дослідження системи лінійних рівнянь спричинило виникнення таких понять як 

визначник і матриця. Основи теорії визначників закладено в роботах Г. Крамера, 

їх строга дедуктивна теорія побудована О. Коші в 1815 р., а з 40-х років XIX ст. 

вони стають універсальним інструментом в алгебрі й аналізі [2, c.66]. 

Надзвичайно плідною була творчість Огюстена Луї Коші. Йому належить понад 

800 праць з математичного аналізу, математичної фізики, теорії чисел, алгебри, 

теоретичної механіки [3, с.145]. 

 З часом відбувається відокремлення понять матриця і визначник. 

Остаточно це відокремлення відбулося в роботах А.Келі та Д.Сільвестера, які 

розвивали ідеї матричної теорії з 1843р. Всі ці теорії пізніше лягли в основу 

формування нової галузі алгебри – лінійної алгебри [2, c.66]. 

На початку XIX ст. єдиним слов’янином, який творив із славною 

когортою західноєвропейських учених основи сучасної математики, фізики і 

механіки, був Михайло Васильович Остроградський – славетний український 

математик, видатний вчений, талановитий педагог і прогресивний реформатор 

математичної освіти [2, c. 236]. 

Більшість теорем і формул Остроградського увійшли в різні математичні 

курси. Близько третини його праць - це дослідження з механіки. Надзвичайно 

чудовим методом він  вивів рівняння поширення теплоти в рідинах. 

Вивченню лінійних просторів та їх лінійних перетворень присвячено 

інший розділ алгебри – лінійна алгебра, частиною якої стали сформовані ще в 

XIX столітті теорія лінійних рівнянь та теорія матриць. Близькою до лінійної 

алгебри є полілінійна алгебра [2, c.68]. 

У 1834 р. відкрито Київський університет. Навчальні курси читались а 

тогочасному науковому рівні, орієнтувались на досягнення найкращих 

вітчизняних і зарубіжних авторів – М. Остроградського, Ж. Лагранжа,          Ж 

Фур’є , О Коші. Проводились окремі дослідження, які потім захищались як 

дисертації: про особливі розв’язки диференціальних рівнянь (М. А. Дяченко) [2, 

c.247]. 

Михайло Єгорович Ващенко-Захарченко, вихованець Київського 

університету, читав різноманітні курси. Його науковий інтерес був 
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зосереджений на праці «Символічне числення і застосування його до 

інтегрування лінійних диференціальних рівнянь» (магістерська дисертація, 1862 

р.). Він підготував і видав 12 навчальних посібників з різних математичних 

предметів, зокрема з історії математики, які використовували кілька поколінь 

студентів [2, c.248]. 

У 1865р. на базі Рішельєвського ліцею був відкритий Новоросійський 

(Одеський) університет. Одразу після відкриття в ньому розгорнулась активна 

науково-методична робота. Провідним викладачем у перший період існування 

університету був професор С.П. Ярошенко. Він досліджував методи 

знаходження особливих розв’язків звичайних диференціальних рівнянь і рівнянь 

у частинних похідних першого порядку, теорію визначників [2, c.248]. 

У 1918 р. було  створено Українську академію наук,  яка виховала 

видатного алгебраїста Б.Делоне. Праці Б.Делоне знаходяться на межі алгебри, 

геометрії та теорії чисел. Він дав повне завершення теорії бінарних кубічних 

рівнянь з від’ємним дискримінантом і показував, як за допомого «алгоритму 

підвищення» можна практично в цілих числах розв’язувати будь-яке рівняння 

такого виду [2, c. 253]. 

На початку 40-х років XX ст.. у галузі алгебри і теорії чисел плідно 

працювали Д.А Гване, М.Г.Крейн, М.П.Кравчук; у загальній теорії 

диференціальних рівнянь – Г.І.Пфейффер, М.П.Кравчук, Ю.Д.Соколов [2, c. 

255]. 

Учень Д.А.Гване М.П.Кравчук працював у галузі математичного аналізу, 

алгебри, теорії лінійних перетворень, теорії ймовірності і математичної 

статистики. У його творчому доробку – розвиток математичної термінології, 

праці в історії математики, методики навчання математики, десятки підручників 

і навчальних програм для середньої та вищої школи, організація перших в 

Україні математичних олімпіад [2, c. 254]. 
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НЕРІВНОСТІ ЗІ ЗМІННИМИ 
 

Окрім числових нерівностей, в математиці розглядають нерівності зі 

змінними. Дамо одне з можливих означень нерівності зі змінними. 

Означення 1. 

 Запис   

                          >                    (1) 

(або  < ), де   і   

аналітично задані функції з областю визначення відповідно  

називають нерівністю з n змінними, а множину  областю 

визначення цієї нерівності. 

У записі (1) крім знаків : “>” (більше),  “<” (менше) можуть вживатися знаки  

“≥” (більше або дорівнює; не менше), “≤” (менше або дорівнює; не більше). 

Нерівності, що містять знаки  “>” або “<” називаються строгими, а нерівності, що 

містять знаки “≥” або “≤” , називаються нестрогими. 

Наприклад: 

1. x + y + z –xy - yz - zx ≤ 1, x; y; z  [0; 1] – нерівність з трьома змінними  

x; y; z, областю визначення якої є [0; 1]. 

2.  , де  – 

нестрога нерівність з трьома змінними a, b, c і областю визначення 

. 

3. m2+2n2+2mn+6n+10>0 - строга нерівність з двома змінними m і n. Для неї 

область визначення не вказується. Однак, знаючи, що многочлен 

m2+2n2+2mn+6n+10 визначений для всіх дійсних чисел m і n, можна 

вважати, що область визначення цієї нерівності – всі  дійсні числа 

Задачі, пов’язані з нерівностями зі змінними бувають двох типів: 

 на розв'язування нерівностей; 

 на доведення нерівностей. 

Розглянемо множину . Набір чисел  із 

множини D, при яких нерівність (1) перетворюється в правильну числову 

нерівність, називається розв’язком  нерівності (1). 
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Розв'язати нерівність (1) — ознaчaє знайти множину її розв’язків . 

Множина   може бути і порожньою. Тоді кажуть, що нерівність (1) розв’язків не 

має. 

Довести нерівність (1)— означає переконатися, що вона перетворюється в 

правильну числову нерівність при всіх допустимих значеннях змінних з області 

  або з області, яка вказується заздалегідь. 

Наприклад: 

1. Довести, що для невід’ємних чисел a і b має місце нерівність . 

Тут область  вказується в умові. 

2. Довести, що  Оскільки область визначення 

не вказана, то нею буде множина всіх дійсних чисел, бо ліва і права 

частина нерівності – функції, визначені для всіх дійсних значень змінних a, 

b, c. 

Під час розв'язування нерівностей зі змінними важливе значення має поняття 

рівносильності нерівностей.  

Означення 2.  Дві нерівності  

                              ) <                                (2)  

і                                                       (3)  

називаються рівносильними, якщо множини їх розв’язків – рівні, тобто  

  

Рівносильними вважаються також нерівності, множини розв’язків  яких – 

порожні. 

Приклад 2. 

1. Нерівності    і    >0   рівносильні , бо множина 

розв’язків кожної з них визначається  так:  

2. Нерівності  і   не є рівносильними , оскільки 

значення х=-1 є розв’язком другої нерівності , але не є розв’язком першої. 

3. Нерівності   і   теж рівносильні, оскільки 

множини їх розв’язків – порожні. 

Встановлюючи рівносильність нерівностей, найчастіше використовують 

наступні твердження.  

Теорема 1. Нерівності  і 

 - рівносильні. 
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Теорема 2. Нерівності  і 

 - рівносильні. 

Теорема 3. Нерівності  і  

 - 

рівносильні, якщо функція   визначена на ОДЗ нерівності 

f( ) > g( ). 

Наслідок 3. Нерівності f( )>g( ) і 

f( )+а>g( )+a - рівносильні для будь-якого числа а.  

Теорема 4. Якщо функція h( ) додатна при всіх значеннях  

 з ОДЗ нерівності f( )>g( ), тоді нерівність 

f( )>g( ) і нерівність 

 - рівносильні. 

Якщо функція h( ) від’ємна при всіх значеннях      з ОДЗ 

нерівності f( )>g( ), тоді нерівність 

f( )>g( ) і нерівність 

h( )f( )<h( )g( ) - рівносильні.  

Наслідок 4. Якщо а – додатне число, то нерівність 

f( )>g( ) - рівносильна нерівності 

аf( )>аg( ); а якщо а – від’ємне число, то нерівність 

f( )>g( ) - рівносильна нерівності 

аf( )<аg( ). 

Теорема 5. Нерівності    і  f( ) g ( )> 0 - 

рівносильні. 

Теорема 6. Якщо функції f( ) і g( ) невід’ємні на цій 

нерівності   та 

 , де  - рівносильні. 

Теорема 7. Нерівності   та 

 , де  рівносильні. 

Теорема 8. Нерівності  і 

 , де  рівносильні. 

Справедливість цих тверджень випливає з відповідних властивостей числових 

нерівностей. 
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Під  час доведення нерівностей зі змінними користуються поняттям 

еквівалентності нерівностей.   

Означення 3.  Дві нерівності 

                                                     (4) 

                                                         (5) 

називаються еквівалентними на непорожній множині М, якщо вони правильні при 

всіх значеннях змінних з множини М. 

Для позначення еквівалентності вживається знак «». Наприклад  (4)  (5). 

Термін еквівалентність з  латинської: «аequus» - рівний, рівноцінний і 

«valentis» – той, що має силу, грунтовний. 

Наприклад: нерівності:   і  0  - 

еквівалентні для всіх значень змінних x і y. Оскільки вираз  набуває 

тільки невід’ємних значень. Отже при будь-яких  значеннях змінних х та у є 

правильною нерівність    .  

Сформулюємо найважливіші теореми про еквівалентні переходи при 

доведенні нерівностей зі  змінними. 

Теорема 9. Нерівності  і 

 еквівалентні. 

Теорема 10. Нерівності  і 

 еквівалентні. 

Теорема 11. Нерівності f( )>g( ) і 

f( )+а>g( )+a еквівалентні для будь-якого числа а.  

Теорема 12. Якщо а – додатне число, то нерівність 

f( )>g( ) еквівалентна нерівності 

аf( )>аg( ); а якщо а – від’ємне число, то нерівність 

f( )>g( ) еквівалентна нерівності 

аf( )<аg( ). 
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ПРО ПІДГОТОВКУ УЧНІВ ДО ОЛІМПІАД З МАТЕМАТИКИ 

 

В роботі запропоновано відповіді на деякі актуальні питання, що стосуються 

підготовки учнів до участі в математичних олімпіадах. 

 

Постановка проблеми. Для кожної країни найбільшу цінність становлять 

освічені та обдаровані діти. Саме вони здатні на створення інновацій, саме вони 

є головним рушієм прогресу у всіх сферах діяльності суспільства і держави. 

Кожна людина по-своєму обдарована, але досить важливо вчасно помітити, які 

саме здібності має дитина, і відповідним чином їх розвивати. Тому пошук 

обдарованих дітей, виявлення та розвиток їхніх талантів, всебічна підтримка 

обдарованої молоді, стимулювання творчої праці, забезпечення розвитку 

індивідуальності людини як особистості та як основної цінності і максимальної 

реалізації її здібностей було визначено одними із пріоритетних завдань держави 

у галузі освіти.  

Але так було не завжди.  Протягом тривалого часу в Україні був відсутній 

єдиний науковий центр, що супроводжував би роботу із обдарованими дітьми і 

молоддю. Ще зовсім недавно у 2007 році активістами Всеукраїнської молодіжної 

організації “Союз обдарованої молоді” в результаті проведеного опитування 

молоді [1] було отримано такі відповіді:  

“Хто Вас найкраще підтримує?”  

а) батьки – 74,9%; 

б) педагоги – 14%; 

в) адміністрація навчального закладу – 2,8%; 

г) інший варіант – 8,3%. 

“Чи відчуваєте ви підтримку з боку держави?”  

а) так – 25,5%; 

б) ні – 72,5%; 

в) не має значення – 1,3%; 

д) інший варіант – 0,7%; 
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Лише у серпні 2007 року за ініціативи Президента НАПН України В.Г.Кременя 

та Президента МАН С.О.Довгого Кабінет Міністрів України ухвалив рішення 

про створення Інституту обдарованої дитини при НАПН України. Головною 

метою діяльності цього Інституту є поліпшення  науково-методичного та 

організаційно- спонукального забезпечення функціонування системи виявлення, 

розвитку і підтримки обдарованих дітей і молоді.   

Одним із напрямків роботи з обдарованою молоддю є підготовка їх до 

участі в предметних олімпіадах. На сьогоднішній день в Україні математичний 

олімпіадний рух активно розвивається. До нього залучають найкращих вчителів, 

викладачів ВНЗ, науковців. На допомогу учням і вчителям у підготовці до 

олімпіад створюються збірники олімпіадних задач минулих років, посібники, в 

яких пропонуються системи підготовчих задач. Свідченням високого наукового 

рівня олімпіадного руху України є досягнення національних учнівських команд 

у міжнародних олімпіадах. Так, наприклад, у 2009 році за сумою балів Україна 

показала на Міжнародній учнівській олімпіаді з математики (ММО) 14-й 

загальнокомандний результат із 104 країн – учасниць (українці вибороли три 

золоті, одну срібну і дві бронзові медалі), у 2010 р.  − 22-23-й місце із 97, у 2011 

р.  − 15-16-те місце із 97, у 2012 р.  − 19-21 ше із 100. Високі результати на ММО 

вже давно стали традиційними для команди України. 

Як показує більш детальний аналіз результатів олімпіад, найчастіше 

призери є вихованцями декількох окремих навчальних закладів. Так, на 41 ММО 

(2000 р.) з 4 медалей команди України на долю учнів одного класу ліцею “Лідер” 

(м. Київ) випало аж 3 нагороди – дві золоті і одна срібна. Серед таких 

навчальних закладів слід відмітити також ліцей «Наукова зміна» (Київ), Ліцей 

«Престиж» (Київ), Український фізико-математичний ліцей (Київ), 

Політехнічний ліцей НТУУ «КПІ» (Київ).  

Та сам по собі навчальний заклад не готує призерів олімпіад. Все залежить 

від ВЧИТЕЛЯ. Там будуть призери, де цей ВЧИТЕЛЬ готуватиме учнів.  

 Чому ж таких вчителів одиниці? Підготувати до олімпіади зовсім не 

просто. Для цього недостатньо мати систему підготовчих вправ, любити свій 

предмет і учнів. Вчитель, який планує готувати до олімпіад, повинен мати і певні 

спеціальні знання. Зокрема, знати про те: 

1) як серед учнів виділити потенційних успішних учасників олімпіад та які 

риси їм притаманні; 

2) як розвивати ті риси, які важливі саме для олімпіадника; 
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3) які є продуктивні форми роботи із обдарованими учнями; 

4) як саме навчити тому чи іншому методу розв’язування олімпіадних задач 

(щоб учень не просто завчив спосіб розв’язування певного типу задач, а 

щоб сам додумався до нього, вмів використовувати стандартні прийоми та 

методи при розв’язанні нестандартних задач). 

Більшість же вчителів, як показує практика, здійснюють підготовку, 

спираючись, в-основному, на свій власний досвід, погляди, ведуть роботу на 

емпіричному рівні без належної теоретичної основи.  

 Автором було здійснено пошук відповідей на зазначені питання. В даній 

роботі представлено отримані результати. 

 Зауважимо, що зазначені питання майже не висвітлюються в науково–

методичній літературі. Незважаючи на розмаїття досліджень, присвячених 

роботі із обдарованими дітьми, в методиці математики на даний час майже 

немає робіт, в яких було б відображено цілісну  систему роботи вчителя 

математики по підготовці учнів до участі в олімпіадах. Тому для майбутніх 

вчителів математики ознайомлення із отриманими автором результатами буде 

досить цінним. 

 Виклад основного матеріалу. В даній роботі зосередимо увагу на 

питаннях 1)–3). Питання 4) досить об’ємне, тому його розгляду було б 

доцільніше присвятити окрему статтю. 

1. Як серед учнів виділити олімпіадників? 

Обдаровану математично дитину побачити нескладно. Такі діти явно чи неявно 

виділяються серед однолітків. Вони дуже допитливі, мають розвинену інтуїцію, 

високу самоповагу і самооцінку, вміють не йти на поводу в людей, сприймають 

задачу не як перешкоду, а як можливість потренуватися. Вони не здадуться доти, 

доки не розв’яжуть цю задачу. Такі діти не обов’язково мають високий рівень 

IQ, їхній інтелект пов’язаний із творчими здібностями. Вони прагнуть до 

пізнання та самостійності, настирливі, із задоволенням сприймають 

довгострокові завдання і не полюбляють, коли їм завчасно говорять відповідь. 

 Але не кожна математично обдарована дитина буде успішною на 

олімпіаді. Учень, який здатен розв’язати складну математичну задачу, 

запропонувати нову, геніальну ідею, віднайти нестандартне розв’язання, може 

не  показати високого результату на олімпіаді, де час на розв’язання задач дуже 

обмежений, а йому потрібно зібратися з думками, глибоко вникнути в суть 

проблеми. Для успіху на олімпіаді необхідними деякі спеціальні типи 
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обдарованості: швидкість думки, гнучкість та неординарність мислення, 

креативність, витривалість та наполегливість, впевненість у собі, багата уява, 

розвинена інтуїція, точність,  висока працездатність, логічність думки та вміння 

швидко переключатись із однієї задачі на іншу, здатність не впадати в паніку 

при стресових ситуаціях, вміння раціонально розподіляти відведений на 

написання роботи час, вміння доводити розпочату справу до кінця. 

2. Як розвивати ті риси, які важливі саме для олімпіадника? 

Для розвитку швидкості мислення доцільно проводити шкільні 

інтелектуальні змагання (КВК, брейн-ринги, конкурси, наприклад         

“Найрозумніший”, “Юний математик”, “Еврика”), на уроках можна 

практикувати вікторини. 

 Гнучкість мислення розвивається при розв’язуванні вправ на “аналіз” і 

“синтез”. Для розвитку неординарності мислення цінним є розгляд різних 

способів розв’язування задачі, порівняння їхньої ефективності, вибір 

“найкращого” способу.  

Для розвитку креативних здібностей необхідно виховувати сміливість 

думки, віру у власні творчі здібності, формувати вміння мислити “по-своєму”, 

ініціативність, імпровізацію. Важливо також формувати в учнів впевненість у 

тому, що вони розв’яжуть кожну задачу, у тому числі і творчого характеру. 

 Для розвитку витривалості ефективним є метод тренування: дитині дають 

на домашнє завдання задачу, що за своїм формулюванням зацікавить її, але 

спосіб розв’язування якої дитині заздалегідь невідомий. Або дитина матиме 

якийсь інший стимул віднайти розв’язання (наприклад, щоб показати вчителю, 

що вона може або зарахування додаткових балів до рейтингу). Це 

концентруватиме увагу учня, розвиватиме наполегливість. Але слід пам’ятати: 

вчитель обов’язково повинен поцікавитись, чи вдалось розв’язати задачу; якщо 

ні, підкинути ідею. В іншому випадку, наступного разу дитина може вже й не 

сісти за задачу. 

 Дуже добре розвивається логічність думки, якщо на уроці давати 

математичні загадки, кросворди, ребуси. Доцільно віддавати перевагу 

проблемному навчанню.  

 І дуже важливо давати дитині виражати власні думки, щоб вона була 

впевненою в собі, не впадала в паніку, вміла відповідати на запитання як 

однокласників, так і вчителів, почувалась незалежною від думки інших людей.  
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3. Які є продуктивні форми роботи із обдарованими учнями, зокрема у 

підготовці до олімпіад? 

Виявити потенційних успішних учасників олімпіад, а потім і підготувати 

їх, допоможуть математичний гурток та факультативні заняття. Вони 

необов’язкові для учнів, на них частіше використовують творчі та логічні задачі, 

додатковий цікавий матеріал з математики для того, щоб залучити побільше 

слухачів. Помічено, що на такі заходи приходять не лише “математики”, а й ті, 

хто не досить добре знає програмовий матеріал. 

 Процес навчання на факультативах  можна побудувати у формі спільної 

дослідницької діяльності. Такі колективні заняття з підготовки до олімпіад 

включають в себе: 

1) розбір задач, що мають спільний метод розв’язування; 

2) задачі на повторення теми попереднього заняття; 

3) розбір завдань шкільних, міських, районних олімпіад минулих років. 

На жаль, в умовах сьогодення не в усіх школах є можливість проводити 

гурткові заняття. Тоді деякі задачі слід пропонувати учням на уроці, давши 

невелику вказівку. Потім запропонувати розв’язати 1– 2 задачі схожого змісту 

вдома. 

Автором роботи помічено, що деяким учням не вистачає того часу, який 

відведено на основний курс, для задоволення своїх власних пізнавальних потреб. 

Буває, що учні самі просять, навіть вимагають давати їм додаткові, особисті 

завдання. Вони мотивують це по-різному – одним хочеться мати вищу оцінку 

(до речі, зараз 12-бальна система якраз допомагає в роботі саме з такими учнями, 

оскільки передбачається, що “12 балів” можна отримати лише за додаткову, 

позакласну, власно пошукову активність), іншим – просто цікава математика.  

Прагнення дитини потрібно всіляко заохочувати. Але, задаючи в якості 

необов’язкового домашнього завдання задачу олімпіадного рівня, вчитель 

повинен бути дуже обережним: окремі учні, що не впораються з нею, можуть 

втратити віру у власні сили. З такими учнями потрібна індивідуальна робота, що 

дасть знати, які саме труднощі викликала задача, знайти шляхи подолання цих 

труднощів. І, звичайно, не можна забувати про відзначення учнів, що успішно 

впорались з необов’язковим домашнім завданням (особливо це важливо в 5-7 

класах). Разом з тим, весь час хвалити одного учня теж недоцільно, щоб це не 

призвело до пихи і самолюбства. “Нам слід так виховувати учнів з підвищеними 

здібностями, щоб вони зрозуміли просту думку: здібності накладають на них 
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підвищені обов’язки перед суспільством, але не дають права ставитись до інших 

зверхньо” [2]. 

Взагалі, від особистості вчителя залежить дуже багато. Доброзичливість, 

увага до учнів сприяє зростанню інтересу до предмету, навпаки, формальне 

ставлення до розв’язування учнем додаткових задач може лише налякати учня. 

Тому, зовсім необов’язково, щоб учень розв’язав всі додаткові завдання, краще, 

якщо подумає над тими, що йому сподобались, а може, сам пошукає цікаві для 

нього задачі, але важкі на даному етапі, попросить допомоги у вчителя по 

розв’язанню.  

Також, звичайно, не можна виставляти негативну оцінку за невиконане 

необов’язкове домашнє завдання. Відмінну оцінку, в свою чергу, не тільки 

можна, а й треба ставити. 

Буває й так, що деякі вчителі додаткові завдання дають лише окремим 

учням, причому не замість обов’язкових вправ, а плюс до того, що вже задано. 

Цілком можливо, що учень невірно зрозуміє такі дії вчителя. Чому саме він 

повинен робити більше за інших? Окрім того, за такого підходу вчитель може не 

помітити інших, здібних до математики, але менш активних на уроці учнів. 

В даний час широкої популярності набуває дистанційне навчання. 

Спочатку таке навчання здійснювалось у формі письмового спілкування (тобто 

розв’язані завдання відсилались поштою). Зараз активно використовуються 

можливості Інтернету. Для підготовки до олімпіад  можна скористатися 

проектом “Завдання на тиждень” [3]. Суть проекту полягає в тому, що на 

початку тижня дітям дають творчі завдання на віддрукованих картках або через 

Інтернет на декілька днів, вони їх розв’язують та передають вчителеві. 

Переможці визначаються за декількома номінаціями: найшвидше розв’язання та 

найкрасивіше розв’язання. В кінці тижня оголошуються переможці, докладно 

розбираються розв’язання кожної задачі, а вже на наступному тижні учні 

отримують новий блок завдань. Дистанційні олімпіади дозволяють залучити 

багато учасників. Інтернет-олімпіада, організована вчителем в рамках школи, 

корисна перш за все тим, що кожен, хто бажає, може спробувати свої сили, при 

цьому не боячись показатись перед вчителем непідготовленим, неспроможним 

розв’язати задачі.   

Та найрезультативнішою, на нашу думку, є індивідуальна підготовка до 

олімпіад. При цьому рекомендують вести індивідуальний щоденник дитини, за 

яким можна простежити, на якому етапі підготовки знаходиться учень, які теми 
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пропрацював і які домашні завдання виконав, в яких  тренінгах взяв участь. 

Також буде корисним відзначати, як змінюється психологічний портрет учня на 

різних етапах підготовки.  

Індивідуальний підхід особливо необхідний до тих, хто трохи 

невпевнений в собі, замкнутий, некомунікабельний. Для того, щоб вирішити цю 

проблему, потрібно давати їм можливість говорити про себе, готувати 

презентації своїх успіхів і напрацювань. Якщо в кінці року дитина розповість, в 

яких математичних заходах (олімпіадах, конкурсах, факультативах) брала 

участь, які задачі навчилася розв’язувати, які методи взнала, це буде хороший 

привід проаналізувати, що вона зробила за навчальний рік. Також важливо 

проводити психологічні тренінги для талановитих школярів з організації свого 

часу і процесу навчання. Ці тренінги допоможуть їм повірити у свої сили, не 

боятися атмосфери змагання і, найголовніше, навчать дитину говорити про 

проблеми, розмовляти з наставником. Все це для того, щоб дитина зрозуміла, що 

в неї є підтримка в особі дорослих. Необхідно також передбачити і роботу з 

батьками талановитого учня. 

4. Як психологічно підготувати до участі в олімпіаді? 

Окрім предметної підготовки (тобто вивчення додаткового теоретичного 

матеріалу, ознайомлення із основними методами розв’язування олімпіадних 

задач), учнів потрібно спеціально психологічно налаштувати, дати рекомендації, 

які нададуть їм впевненості у власних силах. До таких порад можна віднести 

наступні: 

1) За декілька днів до олімпіади доцільно передивитися підручник, 

конспект, виписати на листочку основні формули та твердження, які 

можуть допомогти в розв’язуванні задач. 

2) В переддень олімпіади (як радять вчені) краще “звільнити” свою 

голову від формул –  трохи розвіятися: сходити в кіно, музей, 

поспілкуватися з друзями, та головне – відпочити та виспатися. 

3) І нарешті настав день олімпіади. Завдання отримано. Тут, як би важко 

не було, але слід намагатись не хвилюватися, зібратися з думками. 

4) Уважно перечитавши умови всіх задач, треба вияснити для себе, в 

якому порядку їх краще та раціональніше розв’язувати. Але при цьому 

не слід забувати, що задачі, як правило, пропонуються від найлегшого 

рівня складності до найскладнішого. 
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5) Якщо розв’язок задачі було знайдено дуже легко, то, можливо, умова 

була зрозуміта неправильно або десь було зроблено помилку. 

6) Якщо задача не розв’язується – треба спробувати її спростити           

(взяти менші числа, замінити числа на букви, розглянути окремі 

випадки та ін.) або розв’язати методом від супротивного. 

7) Якщо не зрозуміло, правильним є певний висновок чи ні, то бажано 

спробувати його спочатку довести, якщо ж не вдається – спростувати 

(Порада А.М.Колмогорова). 

8) Не треба зациклюватися на одній задачі. Якщо є хоча б якісь успіхи, то 

доцільно продовжувати думати над задачею, а якщо думка ходить по 

колу – краще залишити цю задачу (хоча б на деякий час). 

9) Якщо неминуча втома, треба відволіктись (подивитися у вікно, на 

небо), але ненадовго. 

10) Якщо задачу розв’язано, то її розв’язання доцільно одразу оформити. 

Це допоможе перевірити правильність розв’язання та звільнить увагу 

для інших задач. 

11) Наостанок роботу слід перевірити “очима тих, хто перевіряє”, а потім 

вже йти здавати.  

Висновки. В роботі запропоновано відповіді на деякі питання, що стосуються 

підготовки учнів до участі в математичних олімпіадах. На думку автора, для 

майбутніх вчителів математики ознайомленням із наведеним матеріалом буде 

досить корисним. 
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КАЛЕЙДОСКОП – НАУКОВО-ХУДОЖНЄ  

ПОЄДНАННЯ ГЕОМЕТРІЇ І ОПТИКИ 

 

У статті представлені базові відомості про поняття калейдоскоп, принципи 

його побудови, властивості та види калейдоскопів. Наведені приклади застосування 

калейдоскопів в різних галузях науки, мистецтва. 

 

Калейдоскоп – це всім відома дитяча іграшка, в якій жменька строкатих 

шматочків скла відбивається в трьох плоских дзеркалах, і при цьому 

утворюються дивно красиві фігури, всіляко змінні при повороті калейдоскопа. 

Дзеркала ці розташовані як бічні грані правильної трикутної призми, 

утворюючи між собою кути, рівні π/3. 

Калейдоскоп був відомий ще з давніх часів. У стародавньому Єгипті 

відомий праобраз калейдоскопа. Єгиптяни із захопленням спостерігали за 

симетричними фігурами, які виникали під час рухів танцюристів між 

розставленими навкруги відшліфованими плитами вапняку. 

І тільки через багато століть пристрій для отримання симетричних 

картинок за допомогою дзеркал назвали калейдоскопом. 

Назву свою «калейдоскоп» отримав від грецького kalos – красивий, eidos 

– вид і skopeo – дивлюся, спостерігаю. 

У Росії калейдоскоп з’явився в кінці 18 століття і винайшов його великий 

російський вчений М.В. Ломоносов, який захоплювався красою скла і вивчав 

різні способи його застосування. Три його калейдоскопи в даний час 

зберігаються в Ермітажі. На жаль, винахід Ломоносова не було запатентовано, 

оскільки закон про патенти був прийнятий в Росії тільки в 1812 році. 

Тому вважається, що калейдоскоп був винайдений британським вченим 

сером Девідом Брюстером в 1816 році. Під час своїх експериментів зі світлом 

він звернув увагу на те, що осколки скла, поміщені в трубу з дзеркалами, 

створюють чудові симетричні узори, відображаючись у цих дзеркалах. 

Візерунок змінювався залежно від кількості дзеркал, а також від того, під 

яким кутом дзеркала розташовувалися один до одного. Брюстер дав своєму 
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винаходу назву «калейдоскоп», що у перекладі з грецької означає 

«спостереження красивих форм». Після публікації «Трактату про 

калейдоскопі», написаного Девідом Брюстером, винахід став надзвичайно 

популярним, хоча на початку свого існування не вважався іграшкою. Адже 

спочатку калейдоскоп створювався Брюстером як науковий прилад. 

На початку 1870-х американський оптик Чарльз Буш вносив 

удосконалення в пристрій калейдоскопа і розробив, так званий, «калейдоскоп 

для вітальні», яким зміг захопити всю Америку. Калейдоскоп був чорним 

довгастим циліндром, поставленим на дерев’яний штатив. Циліндр міг 

повертатися на 360 градусів, і мав на кінці мідний барабан зі спицями, за які 

цей барабан можна було обертати. Барабан був найвизначнішою деталлю в 

калейдоскопі Буша. У ньому розташовувалися скельця: їх було 35 штук, і 

третина з них була заповнена рідиною. Усередині рідини плавали повітряні 

бульбашки, які продовжували рухатися навіть після того, як барабан 

зупиняли. Всі скельця мали блискучі, добре підібрані один до одного кольори 

і створювали візерунки, недоступні жодному іншому калейдоскопу 19 

століття. 

Так часто аналіз дитячої гри виявляється ключем до розуміння різних 

реалій (будь то уявлення про світ, зафіксовані у фольклорних парадигмах, або 

уявлення про можливі соціальні ролі), і це, звичайно, не випадково, адже через 

дитячу гру транслюється культурний досвід, тілесною упаковкою якого є 

іграшка. Тому якщо виходити з того, що безглуздих іграшок не буває, можна 

поставити питання: що саме «упаковане» в калейдоскопі?  

Калейдоскоп робить предметом споглядання самі оптичні ефекти і через 

оптику фактично повертає фізику до метафізики. 

Закон Брюстера 

Світло, як і будь-яке електромагнітне випромінювання, складається з 

коливань, що поширюються, електричного і магнітного полів, які орієнтовані 

під прямим кутом один до одного. Напрям електричного поля визначає 

напрям, в якому рухатиметься електричний заряд при проходженні 

електромагнітної хвилі. Поляризацією хвилі якраз і називається напрям 

електричного поля в хвилі. Світлові хвилі можуть мати лінійну поляризацію (в 

цьому випадку коливання електричного поля відбуваються у фіксованій 

плоскості), кругову поляризацію (електричне поле обертається подібно до 
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стрілки годинника) або еліптичну поляризацію (електричне поле обертається, 

при цьому його абсолютна величина залежить від напряму).  

Закон Брюстера описує лінійну поляризацію світла при віддзеркаленні 

світла від поверхні. Згідно з цим законом, при певному куті падіння світло 

повністю поляризується паралельно відзеркалювальній поверхні, і величина 

цього кута залежить від властивостей речовини, від якої відображається 

промінь світла. Кут падіння, при якому відбувається повна поляризація 

відбитого і заломленого світла, називається кутом Брюстера, і його тангенс 

дорівнює коефіцієнту заломлення речовини, від якої відображається промінь 

світла. Навіть при кутах падіння, що помітно відрізняються від кута Брюстера, 

світло значною мірою поляризується, але в цьому випадку і для заломленого, і 

для відбитого променя характерна еліптична поляризація.  

 Коефіцієнт заломлення світла в речовині дорівнює відношенню 

швидкості світла у вакуумі до швидкості світла в речовині. У звичайного скла, 

наприклад, коефіцієнт заломлення 1,5. Це означає, що світло, що 

поширюється у вакуумі з швидкістю близько 300 000 км/с, в склі 

поширюється із швидкістю всього лише близько 200 000 км/с. Отже, для скла 

кут Брюстера, при якому відбувається повна поляризація, складає біля 57°.  

Ви напевно зустрічалися з явищем поляризації в побуті. Зокрема, у наш 

час сонцезахисні окуляри часто роблять анти відблисками, а досягається це 

завдяки тому, що в них вставлені поляризовані лінзи. У сонячну погоду 

світло, відбите від блискучих поверхонь (стекла, стали, води), виявляється 

поляризованим переважно в горизонтальній площині (за законом Брюстера). 

А лінзи сонцезахисних окулярів анти відблисків пропускають лише світло, 

поляризоване вертикально. Завдяки цьому більшість відблисків, відбитих від 

предметів, що оточують нас, гасяться і не засліплюють нас. 

Кут Брюстера – кут падіння світла на межу розділу двох середовищ, 

при якому відбите світло повністю поляризоване. 

Виникає питання: яка ж фізична природа цього явища? 

Світло, яке є поперечними електромагнітними хвилями, загалом має дві 

можливі незалежні одна від іншої поляризації. При падінні на границю 

розділу двох середовищ незалежні поляризації світла називаються s- та p-

поляризаціями. У випадку p-поляризації вектор напруженості електричного 

поля електромагнітної хвилі, якою є світло, лежить у площині падіння, у 

випадку s-поляризації (від німецького senkrecht) – перпендикулярний їй. 
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Заломлення світла на границі розподілу двох середовищ описується законом 

Снеліуса, а інтенсивності відбитого світла й світла, яке пройшло в інше 

середовище, визначаються за допомогою формул Френеля. Формули Френеля 

різні для різних поляризацій, а тому світло відбите від будь-якої поверхні 

завжди бодай частково поляризоване. Однак існує такий кут падіння, при 

якому відбивається тільки світло s-поляризації, а світло p-поляризації 

повністю проходить у інше середовище. Цей кут називається кутом 

Брюстера. 

 

 

Рисунок 1. Схематичне зображення відбиття при повній поляризації 

Значення кута Брюстера визначається умовою, 

                                                           

де θi – кут падіння, а θr – кут заломлення. 

                                                          

Значення кута Брюстера можна виразити через показники заломлення 

двох середовищ. 

Дана формула отримала назву закону Брюстера. 

Відбиття світла під кутом Брюстера використовується для його 

поляризації. 

Принципи побудови калейдоскопів 

Всередині калейдоскопа може стояти від 2-3-х дзеркал до 4-х або більш. 

Різне взаємне розташування дзеркал дозволяє отримати різну кількість 

дубльованих зображень одного предмету: при кутах між дзеркалами в 45° – 8 

зображень, при 60° – 6 зображень, при 90° – 4 зображення. Всередині трубки між 

дзеркалами поміщають декілька шматочків кольорового скла. Бажано, щоб 
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предмети, якими заповнюється калейдоскоп для створення узорів, були б 

різними по величині і по вазі. Окрім скелець як додаткові компоненти 

використовують метал, пластик, бісер, камені, перламутр, пір'їнки, та ін. Один 

кінець трубки закритий матовим склом, а з іншого кінця отвір малого діаметру 

закритий прозорим склом. 

Обернувши прилад матовим склом до світла, можна бачити через 

прозоре скло симетрично розташовані, красиві кольорові узори, форма яких 

міняється при обертанні калейдоскопа. Узори в калейдоскопі практично 

ніколи не повторюються. Як сказано у відомій книзі Я.І. Перельмана, якщо у 

вас є калейдоскоп з 20 скельцями, і ви повертатимете його 10 раз на хвилину, 

то вам знадобиться 500 000 мільйонів років, щоб проглянути всі узори. 

Пізніше винахідники запропонували проектувати узори калейдоскопа на 

великий екран за допомогою проекторів. 

Основна властивість калейдоскопів 

Розглянемо два дзеркала, розташовані під деяким кутом α одне до 

іншого. Якщо кут α не є цілою частиною π, то, як показано на рис. 2, а, 

зображення предмету, розташованого між дзеркалами, накладатимуться одне 

на одне, так що в одній точці ми бачитимемо зображення двох різних точок. 

Якщо ж кут α є цілою частиною π, як, наприклад, на рис. 1, б, то цього не 

відбувається. Оскільки зображення кожної точки не виходять за межі 

площини, яка перпендикулярна до загальної осі наших дзеркал (а саме така 

площина і зображена на рис. 2), то розглядуване нами явище є двовимірним.  

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Система двох дзеркал 

Можна говорити про дзеркальне віддзеркалення плоских фігур відносно 

прямих, і рис. 2 демонструє, що зображення, отримані багатократними 

віддзеркаленнями відносно сторін кута, не накладаються тоді і тільки тоді, 

коли величина α цього кута є цілою частиною π. Точніше, якщо α = π / к, де к 

≥ 2 – натуральне число, то вся площина виявляється розбитою на 2к рівних 

кутів із загальною вершиною, в кожному з яких виходить одне зображення 
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внутрішності вихідного кута. У половині з цих кутів зображення є дзеркально 

повернутими, в іншій половині, що включає сам вихідний кут, – не 

повернутими.  

Уявимо собі тепер опуклий многокутник, утворений дзеркалами. У 

якому випадку зображення, що отримуються багатократними 

віддзеркаленнями внутрішності многокутника відносно його сторін, не 

перекриватимуться? З попереднього виходить, що для цього необхідне, щоб 

всі кути многокутника були цілими частинами π. Можна показати, що ця 

умова є і достатньою. Якщо ця умова виконується, то вся площина 

виявляється розбитою на многокутники, які рівні початковому, таким чином, 

що будь-які два багатокутники, що мають спільну сторону, симетричні 

відносно цієї сторони. У кожному з многокутників цього розбиття виходить 

одне зображення внутрішності вихідного многокутника. На рис. 3 зображене 

розбиття площини, яке ми отримаємо з рівностороннього трикутника. Саме це 

розбиття ми бачимо дивлячись в звичайний калейдоскоп. 

Так само зображення, що отримуються багатократними 

віддзеркаленнями внутрішності опуклого многогранника відносно його 

граней, не перекриваються тоді і тільки тоді, коли всі двогранні кути 

многогранника є цілими частинами π. Ця теорема справедлива і для 

нeевклідових многокутників і многогранників. Многокутник (многогранник), 

всі (двогранні) кути якого є цілими частинами π, називається многокутником 

(многогранником) Кокстера. Таким чином, опис теоретично можливих 

калейдоскопів рівносильний опису многокутників і многогранників Кокстера. 

 

Рисунок 3. Звичайний калейдоскоп 
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Двовимірні калейдоскопи 

Неважко знайти всі многокутники Кокстера на евклідової площині. Як 

відомо, сума кутів евклідового трикутника дорівнює π(n-2), так що середнє 

арифметичне його кутів дорівнює π(1-2/n), що при n=4 складає π/2. Але всі 

кути многокутника Кокстера, як виявляється з визначення, не більше π/2. 

Тому єдиним чотирикутником Кокстера є прямокутник, а многокутників 

Кокстера з великим числом сторін взагалі не існує.  

Оскільки сума кутів трикутника дорівнює π, то для трикутника Кокстера 

з кутами π/k, π/l, π/m ми отримуємо діофантове рівняння 1/k + 1/l + 1/m = 1. 

З точністю до перестановки чисел k, l, m воно має три розв’язки: (3, 3, 3), 

(2, 4, 4), (2, 3, 6). 

Таким чином, є рівно три трикутники Кокстера: рівносторонній, 

рівнобедрений прямокутний і прямокутний з гострими кутами π/3 і π/6. 

Відповідне розбиття площини відображене на рис. 4. Разом з прямокутником 

це дає чотири типи двовимірних евклідових калейдоскопів. 

    

 

Рисунок 4. Двовимірні евклідові калейдоскопи 

Сферичні калейдоскопи і правильні многогранники 

З кожним правильним многогранником можна зв'язати сферичний 

калейдоскоп. Нехай M – правильний многогранник з центром в точці O. І 

нехай A – центр якої-небудь його грані, B – середина однієї з сторін цієї грані і 
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C – одна з двох вершин, що належать цій стороні. Тригранний конус K з 

вершиною в точці O, ребра якого проходять через точки A, B, C відповідно, 

назвемо фундаментальним конусом многогранника M. За рахунок різного 

вибору грані, її сторони і вершини, що належить цій стороні, можна 

побудувати багато різних фундаментальних конусів даного многогранника. 

Вони не перекриваються і в сукупності покривають весь простір. Їх число N 

може бути підраховане за допомогою будь-якої з наступних формул 

N = 2рГ = 4Р = 2qB, 

де прийняті наступні позначення: Г – число граней многогранника М-коду, 

Р – число його ребер, В – число його вершин, р – число сторін (кожній) грані, q – 

число ребер, що виходять з (кожній) вершини. Так, наприклад, якщо за 

многогранник М взяти куб (рис. 5), то 

Г = 6, Р = 12, В = 8, р = 4, q = 3, N = 48. 

Ребро ОА конуса K є загальним ребром 2р фундаментальних конусів, що 

мають при цьому ребрі один і той же двогранний кут. Отже, двогранний кут 

конуса K при ребрі ОА дорівнює π/p, двогранний кут при ребрі ОВ дорівнює π/2, 

а при ребрі ОС дорівнює π/q. Таким чином, перетин будь-якого 

фундаментального конуса з сферою, концентричною многограннику М-коду, є 

прямокутний сферичний трикутник з гострими кутами π/p і π/q. 

 

Рисунок 5. Фундаментальний конус куба 

При переході від правильного многогранника до сферичного калейдоскопа 

втрачається інформація про те, яке з ребер ОА і ОС фундаментального конуса 

проходило через центр грані, а яке – через вершину многогранника М. 
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Види калейдоскопів 

За формою розрізняють декілька типів калейдоскопів.  

Власне класичний калейдоскоп – це такий калейдоскоп, в якому 

знаходиться система дзеркал, в якій відбиваються різнокольорові шматочки 

скла.  

У телейдоскопі замість мішури, що пересипається, в телейдоскопі є 

звичайна лінза, а мозаїка складається з предметів навколишнього світу.  

У гібриді калейдоскопа і телейдоскопа картинка складається із скла і з 

предметів навколишнього світу.  

У параскопі можна спостерігати об'ємну картинку.  

У масляному калейдоскопі замість шматочків скла – трубка, заповнена 

маслянистою рідиною зі всілякими кристалами.  

Пневматичний калейдоскоп має всередині замість звичайних кольорових 

скелець різнокольорові пір’ячко. До калейдоскопу приєднана «груша», за 

допомогою якої в калейдоскоп закачується повітря. 

Використання калейдоскопа 

Калейдоскоп має і практичне вживання – він надихає художників і 

дизайнерів, механічно даючи нескінченне число унікальних орнаментів, адже 

математики (очевидно, на дозвіллі) підрахували, що узори в кожному окремо 

взятому калейдоскопі (принаймні, теоретично!) складатимуться по-новому, не 

повторюючись, протягом 500 мільйонів років. 

На перший погляд здається, що калейдоскоп виник як талановиті 

маргінальні балощі на ґрунті серйозної оптичної науки. Але ми ризикнемо 

передбачити, що незалежно від того, як бачив свій винахід його автор, 

калейдоскоп максимально близько наближається до самої суті оптики. 

Шматочки кольорового скла, що складаються в орнамент, в калейдоскопі 

не лише посилають до середньовічної теології і сучасної оптики, вони також 

передбачають і деякі ідеї синергетики. Сам ефект орнаменту в калейдоскопі 

виникає завдяки фрактальному принципу самоподібності, тому і узори 

калейдоскопа нагадують прості фрактали на зразок килима Серпінського. Крім 

того, орнамент калейдоскопа принципово відрізняється від орнаменту того ж 

вітража тим, що показує «космос» в становленні, динаміку хаосу і порядку, гру 

тотожності і відмінності. Ті ж самі шматки скла в тій же самій структурі, 

хаотично зміщуючись, створюють впорядковане ціле, таке, що кожного разу 
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змінюється на користь нового цілого. Тут є все: логос, пропорція, гармонія, 

математика, навіть круговий рух. Тотожність шматочків скла розчиняється в 

нескінченній відмінності орнаментів, які складаються і вислизають, 

залишаючись невловимими і неповторними. Споглядання цієї актуальної 

нескінченності відрізняє калейдоскоп від мікроскопа і телескопа, оскільки в 

останніх завжди чітко задані межі видимого поля. 

Калейдоскопи використовують в фізиці, медицині, музиці. 

Неймовірно ефективний засіб для поліпшення роботи мозку і створення 

любовного настрою. Важко повірити, але так українські медики говорять про 

калейдоскоп. На думку лікарів, швидка зміна картинок і вражаюча колірна 

гамма, яку можна побачити в цій іграшці, активізує роботу відразу декількох 

зон головного мозку, які відповідають за зорове й емоційне сприйняття 

навколишнього світу. Споглядання яскравих візерунків, які ніколи не 

повторюються, покращує пам’ять і увагу. 

Висновок 

Калейдоскоп – це не просто іграшка. Чим більше я дізнавалася про нього, 

тим більше розуміла, що калейдоскоп це філософія. Є навіть легенда, що 

єгиптяни вперше створили під час своїх медитацій щось схоже на калейдоскоп, 

використавши ретельно відполіровані осколки вапняку. Тому особливо віддані 

своїй пристрасті колекціонери і художники, люблять наділяти калейдоскопи 

якоюсь магічною силою дії на людину. Вони говорять, що калейдоскоп надихає 

розум і будить серце. Існують навіть цілі напрями медитації з калейдоскопом, 

люди медитують, роздивляючись узори, є навіть спеціальне позначення – 

медітоскоп. Медітоскоп навіть отримав свій розвиток, ставши чакроскопом. 

Чакроскоп придумала і створила Меріл Енн Батлер, художниця, що 

захоплюється теорією кольору і її дією на організм людини. Традиційні кольори, 

які використовуються в калейдоскопах, відповідають за певні ділянки в чакрах і 

тілі людини. Меріл Батлер додала ще чотири кольори, які традиційно 

відповідають за жіноче начало (срібний), чоловіче начало (золотий), 

переродження (фуксія) і любов (рожевий). Вправи з чакроскопом, на думку 

Батлер, дозволяють людині відкрити свій «внутрішньо зір». 

Мабуть, неможливо охопити все те, чим займається суспільство, це свій 

окремий, величезний світ – світ людей, що пішли за грою кольору і форм.  
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Мабуть, найчастіше, ми знайомі з калейдоскопом, що вдає із себе 

пластмасову або металеву трубку з ободом на кінці, але насправді форм і видів 

калейдоскопів безліч, деякі з них – справжні витвори мистецтва. А ось 

найбільший в світі калейдоскоп побудували в Японії в 2005 році під час 

виставки ЕКСПО. У павільйоні в Нагої побудували Башту Землі. По стінах цієї 

тригранної башти 47 метрів у висоту зверху вниз стікала вода, утворюючи різні 

узори, залежно від напряму сонячних променів. У місцях з’єднання стін башти 

виходили струмені повітря, що імітують вітер. У павільйоні роздавалися 

мелодійні звуки, які виходили від трьох вітряних млинів, встановлених поряд з 

баштою. Усередині башти розташовувався найбільший в світі калейдоскоп. 

 

Література 

1.  Кокстер Г.С.М. Введение в геометрию. – М.: Наука, 1966. – 648 с. 

2.  Кадомцев С.Б. Геометрия Лобачевського и физика. – М.: Книжный дом 

«ЛИБРОКОМ», 2009. – 72 с. 

3.  Розенталь И.Л. Геометрия, динамика, Вселенная. – М.: Наука, 1978. – 223 с. 



Студентські фізико-математичні етюди, 2012, № 11 
 

 

 

 
 

 

 

37 

Козленко О.О.  

студентка Фізико-математичного інституту НПУ імені М.П.Драгоманова 

Науковий керівник: кандидат фіз.-мат. наук, доцент О.О.Требенко 

 

МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СКА MAPLE  

НА УРОКАХ АЛГЕБРИ В ШКОЛІ 

 

В роботі висвітлено можливості використання СКА Maple на уроках алгебри в 

школі. Показано, що для розв’язання більшості шкільних алгебраїчних задач програма 

застосовна, тому саме її доцільно вибирати в якості основної. При цьому особливих 

навичок від користувача не вимагається. Використання Maple не обмежується лише 

перевіркою результату, програму можна успішно використовувати і під час пояснення 

нового матеріалу, а також для проведення творчих навчальних досліджень. 

 

 Постановка проблеми. Одним з головних пріоритетів України на 

сучасному етапі є прагнення побудувати орієнтоване на інтереси людей, 

відкрите для всіх інформаційне суспільство, в якому кожен міг би створювати і 

накопичувати різноманітні повідомлення та знання, мати до них вільний доступ, 

користуватися і обмінюватися ними, і яке б надавало можливість кожній людині 

повною мірою реалізувати свій потенціал, сприяло розвиткові особистості та 

підвищувало якість життя. Однією із основних засад розвитку інформаційного 

суспільства є впровадження в навчальний процес різноманітних інформаційно-

комунікаційних технологій і розробка відповідного методологічного 

забезпечення використання комп'ютерних мультимедійних технологій при 

викладанні шкільних предметів. 

 Використання інформаційно-комунікаційних технологій в школі підвищує 

мотивацію учнів до навчання, сприяє розвитку їхнього інтелекту. 

 Візуалізація математичних об’єктів, анімація, активне використання 

різноманітних схем, діаграм, таблиць при поясненні нового матеріалу сприяє 

зростанню інтересу учнів до вивчення цього матеріалу. Цінною є можливість 

використання комп’ютера для швидкого контролю знань, вмінь і навичок. А в 

навчанні математики комп’ютер можна використовувати і як інструмент 

наукових досліджень (експериментування і моделювання).  

 Постає питання, якій програмі віддати перевагу вчителю на уроці алгебри. 
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 Метою даної роботи є обґрунтування доцільності та висвітлення 

можливостей використання програми Maple на уроках алгебри в школі. 

 Виклад основного матеріалу. Сьогодні розроблено значну кількість 

програмних засобів, використання яких дає змогу розв’язувати за допомогою 

комп’ютера досить широке коло математичних задач різного рівня складності. 

Це такі програмні засоби, як Derive, Gran 1, Gran – 2D, Gran – 3D, Maple та інші. 

Одні з них орієнтовані на фахівців досить високої кваліфікації в галузі 

математики, інші на учнів середніх навчальних закладів чи студентів. Кожний із 

них має свої переваги й недоліки. 

 Maple – це пакет для аналітичних обчислень на комп’ютері, що містить 

більше двох тисяч команд, які дозволяють розв’язати задачі алгебри, геометрії, 

математичного аналізу, статистики. Він оснащений досить зручним 

інтерфейсом, комплектно – чутливою допомогою. Від користувача не 

вимагається значного обсягу спеціальних знань з інформатики, програмування 

тощо, за винятком найпростіших понять, цілком доступних учням середніх 

класів.  

 Maple відноситься до класу програм символьних обчислень. Maple можна 

використовувати як дуже потужний калькулятор для обчислень за заданими 

формулами. Але головною перевагою є здатність виконувати арифметичні дії в 

символьному вигляді. При роботі із звичайними дробами і радикалами програма 

в процесі обчислень не переходить до десяткового запису чисел, а проводить 

необхідні скорочення і перетворення в стовпчик, що дозволяє уникнути помилок 

під час округлення. Maple пропонує різні способи  представлення, скорочення й 

перетворення виразів, наприклад, такі операції, як спрощення й розклад на 

множники алгебраїчних виразів, зведення їх до різного вигляду. 

 Крім того, Maple можна використовувати для розв’язування рівнянь і 

систем рівнянь, відшукання найбільшого спільного дільника (НСД) та 

найменшого спільного кратного (НСК), відшукання взаємно простих чисел і т.д. 

 Система настільки гнучка й універсальна, що її використання може надати 

неоціненну допомогу в розв’язуванні математичних задач як школяреві, котрий 

осягає основи математики, так і майбутньому науковцеві. 

 Із основами роботи в Maple можна ознайомитися, наприклад, в [1]. 

 Цінність програми – в тому, що в її середовищі можна розв’язати 

більшість задач шкільного курсу алгебри. Розпочати знайомство учнів із 
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програмою можна ще в 6 класі. В Maple є досить великий набір команд для 

розв’язування задач з теорії чисел. Це команди: 

 isprime(a) – функція, яка перевіряє число  на простоту, вона повертає 

true, якщо число просте, і false - якщо складене; 

 ifactor(a) – функція, яка розкладає число на прості множники; 

 igcd(a,b) – функція для знаходження найбільшого спільного дільника двох 

цілих чисел a і b; 

 ilcm(a,b) - функція для знаходження найменшого спільного кратного двох 

цілих чисел a і b; 

 simplify(ехрг) - спрощення виразу ехрг;  

 expand(expr) - розкриття дужок у виразі ехрг; 

 factor(expr) - розклад на множники виразу ехрг. 

 solve(eq,var) – розв’язування рівнянь та системи рівнянь. 

 На етапі формування вмінь і навичок помилки можуть зустрічатися часто. 

Але учень, використовуючи програму завжди можне перевірити отриманий 

результат. 

 Як показує досвід, більшість учнів 5-6 класів, знаючи, що десь закралася 

помилка, прагнуть її відшукати і виправити. Отже. використання програми 

сприятиме формування навичок самоконтролю. Тим більше, що здійснити 

перевірку в Maple зовсім нескладно. Наприклад щоб знайти НСД чисел 10 і 12, 

досить ввести igcd(10,12). Отримаємо результат – 2. 

 При розгляді перетворень алгебраїчних виразів у 6-8 класах Maple можна 

використовувати, наприклад, в наступний спосіб: вчитель викликає до дошки 

учнів, вони розв’язують завдання. Якщо в процесі розв’язання допущено 

помилки, вчитель не вказує на них. Помилки виявляють самі учні, коли один із 

них перевіряє отриманий результат в Maple. При цьому перевірка проектується 

на екран, що дозволяє всім учням брати участь в перевірці. Той, хто знаходить 

помилку першим, отримує преміальні бали. 

 Зразок вправ для даного уроку: 

1. Спростіть вираз: 

1)  23 6 5  b a ab b ; 

2)  2 2 2 20,4 2 5 7 ab a b ab a b ; 
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3)
93

27
2

3





xx

x
; 

4)      24 2 5 9 3 6 2 5     b b a a b a b a b . 

2. Розкрийте дужки у виразах: 

1)   3 5 2 7 x x ; 

2) );6)(1)(4( 2  xxx ; 

3)      3 3 1 2 3 4 1    z z z z . 

3.Розкласти на множники: 

1) ;252 x  

2) ;223 yxxyxx   

3) ;4646 ccacac   

 Розв’язання в Maple виконується наступним чином: 

  спрощення виразу:  

> simplify((x^3-27)/(x^2+3*x+9)); 

x 3  

  розкриття дужок у виразі: 

> expand((x^2+4)*(x-1)*(x+6)); 

   x4 5 x3 2 x2 20 x 24  

  розклад на множники виразу: 

> factor(a*c^6-a*c^4-c^6+c^4); 

c4 ( )c 1 ( )c 1 ( )a 1  

 При вивченні теми: «Квадратні рівняння» у 8 класі Maple доцільно 

використовувати на уроках формування вмінь і навичок. Роботу можна 

організувати, наприклад, в наступний спосіб. Клас ділимо на пари. Вчитель 

роздає завдання (кожній парі окремо). В кожній парі один із учнів розв’язує 

завдання в зошиті, а інший перевіряє результат за допомогою Maple. Якщо 

виявлена помилка, учні разом шукають її. Потім вчитель роздає новий блок 

завдань, а учні міняються ролями.  

 Зразок завдань: 

1) 5х
2
 = 25х;  

2) 100х
2 
– 16 = 0; 

3) 3х
2
 – 11x – 4 = 0;  

4) х
2
 – 2x + 1 = 0; 
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5) х
2
 + 5х + 9 = х + 5. 

6) (х – 4)(4х + 6) = (х – 5)
2
; 

7) х
хх

24
2

63 2




. 

 Для перевірки використовується команда solve(eq,var), параметрами якої 

є рівняння eq і змінна var, відносно якої треба розв’язати рівняння. 

> solve(100*x^2-16=0,x); 

,
2

5

-2

5
 

 В Maple можна розв’язувати рівняння і в загальному вигляді, тому якщо 

хтось із учнів забув формулу, то він може її отримати. Для цього вводимо: 

> solve(a*x^2+b*x+c=0,x); 

,
 b b2 4 a c

2 a


b b2 4 a c

2 a
 

Це лише допоможе краще запам’ятати формулу. 

 У 9 класі дана програма може бути доцільною при розв’язуванні систем 

рівнянь, адже учні досить часто втрачають розв’язки системи рівняння через 

неправильну форму запису. Перевірка в Maple допоможе виявити помилку.  

Розглянемо одну із типових помилок, які допускають учні. 

Задача. Розв’язати систему рівнянь 
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Неправильне розв’язання: 
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Неправильна відповідь − один розв’язок: (4;-1). 

Правильне розв’язання має виглядати наступним чином: 
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Правильна відповідь − чотири розв’язки: (4;-1), (1;-4), (-1;4), (-4;1). 

 Для розв’язування систем рівнянь використовується також команда solve. 

В такому випадку вона має формат solve({eql,eq2,...},{x,y,...}), де перший 

параметр − множина рівнянь eql,eq2,..., другий параметр − множина невідомих 

х,у,... 

Потрібно ввести: 

> solve({x^2+2*x*y+y^2=9,x^2-2*x*y+y^2=25},{x,y}); 

, , ,{ },x -4 y 1 { },x 1 y -4 { },x -1 y 4 { },x 4 y -1  

 На уроках засвоєння нових знань також можна з успіхом використовувати 

Maple. Наприклад, при проведенні уроку у 10 класі на тему: «Побудова графіків 

функцій за допомогою геометричних перетворень відомих графіків функцій», 

Maple буде гарним помічником вчителя.  

 Стандартна побудова графіка проводиться вбудованою функцією 

plot(function, rangeX, rangeY, color), де function - функція, rangeX - діапазон по 

горизонтальній осі, rangeY - діапазон по вертикальній осі, color - колір. Для того 

щоб побудувати декілька графіків в одній системі координат, необхідно 

перерахувати всі функції в квадратних дужках через кому. 

 Нехай потрібно побудувати графік функції 2)2(  xy . Будуємо графік 

функції 2xy   

 

 

і графік функції 2)2(  xy  
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 З’являється гіпотеза про те, що для побудови графіка функції )( axfy   

необхідно перенести графік функції )(xfy   на вектор )0;( a . Після цього учні 

формулюють властивість і за допомогою вчителя доводять її. Властивість можна 

подати у вигляді таблички: 

 

№ 

п/п 

Вид функції Перетворення графіка 

функції )(xfy   

1. )( axfy   Паралельне перенесення 

на вектор )0;( a  

 Аналогічні міркування можна провести і для інших перетворень. 

 Досить доцільним буде застосування Maple при розв’язуванні задач з 

параметром. Розглянемо, наприклад, наступну задачу. 

Задача. Скільки розв’язків має рівняння 
2

|1 | | 1|
a

x x


  
?  

Розв’язання. Найзручніше використати графічний метод. Будуємо графік функції 

2
( )

|1 | | 1|
f x

x x


  
 в Maple:. 
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 Рівняння матиме стільки розв’язків, скільки спільних точок мають графіки 

функцій ( )f x  і ( )g x a . При 0a   або 1a   горизонтальна пряма y a  не має 

спільних точок з графіком функції ( )f x . В цьому випадку рівняння розв’язків не 

має. При 0 1a   графіки мають дві спільні точки, тобто рівняння має 2 

розв’язки. І якщо 1a  , то рівняння має безліч розв’язків.  

 Використання пакету Maple для розв’язування задач із параметрами 

дозволяє, приділяючи менше уваги побудовам, зосередитись на ідеї розв’язання 

(що ґрунтується на дослідженні властивостей графіка), глибше зрозуміти суть 

розв’язання, вникнути в процес дослідження, адже часто через громіздкість 

побудов графіків учні забувають, навіщо вони будують ці графіки. Такий підхід 

дозволяє, розв’язати більше задач, зокрема дослідницького характеру. 

 Досить потужна підтримка в Maple є і для вивчення тем: 

«Тригонометричні функції», «Показникові та логарифмічні функції», «Похідна 

та її застосування», «Інтеграл та його застосування». 

 Якщо продовж 6-11 класу, учні постійно перевірятимуть правильність 

виконання завдань за допомогою Maple, то він стане незамінним помічником і у 

підготовці майбутніх абітурієнтів до Зовнішнього Незалежного Оцінювання 

(ЗНО). Використання програми сприятиме формуванню стимулу до 

самоконтролю, самоаналізу, критичного аналізу своїх дій. 

 Висновки. В роботі висвітлено можливості використання СКА Maple на 

уроках алгебри в школі. Показано, що для розв’язання більшості шкільних 
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алгебраїчних задач програма застосовна, тому саме її доцільно вибирати в якості 

основної. При цьому особливих навичок від користувача не вимагається, перелік 

основних команд завжди може нагадати вчитель. Використання Maple не 

обмежується лише перевіркою, обробкою результату, програму можна успішно 

використовувати і під час пояснення нового матеріалу, а також для проведення 

творчих навчальних досліджень. 
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АКАДЕМІК СКОРОХОД АНАТОЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ І 

ЕЛЕМЕНТАРНА МАТЕМАТИКА 

 

В статті розглянуті історичні відомості життя українського математика пов’язані 

з елементарною математикою; наведено аналіз наукової і методичної літератури 

професора Скорохода А.В. з елементарної математики; досліджено історію створення і 

функціонування Університету юних математиків при Інституті математики Академії 

наук Української РСР. 

 

Анатолій Володимирович Скороход (рис.1) був і є одним з найвидатніших 

математиків нашого часу. Він є одним з 

всесвітньо визнаних авторитетів у галузі 

теорії ймовірностей і математичної 

статистики. Його наукова та 

викладацька діяльність мала значний 

вплив на розвиток усієї математичної 

культури в Україні в другій половині 

ХХ століття, і його ефект триває до 

наших днів.  

Анатолій Володимирович був 

автором більш ніж 450 наукових робіт, в 

тому числі 40 монографій та книг, мав 

біля 300 статей в провідних наукових 

журналах. Його наукова діяльність була 

відома у галузі стохастичних 

диференціальних рівнянь, граничних теорем для випадкових процесів, 

розподілів в нескінченновимірних просторах, статистики випадкових процесів і 

марківських процесів, та мало хто знає, що вчений вніс значний вклад у розвиток 

елементарної математики. Тому метою статті є діяльність академіка 

Скорохода А.В. в галузі елементарної математики. 

Рисунок 1. Портрет академіка 

Скорохода А.В. 
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А.В. Скороход народився 10 вересня 1930 року в Нікополі, промислове 

місто Дніпропетровської області на півдні України в сім’ї вчителів. Його батько, 

Володимир Олексійович, був учителем математики, фізики та астрономії. Його 

мати, Надія Андріївна, окрім математики, викладала також історію, літературу, 

музику. За спогадами Надії Андріївни, їхні діти (у них було два сини) жили в 

атмосфері різних інтересів своїх батьків, з любов'ю до книг і природи.  

Батьки працювали в основному в різних селах і невеликих шахтарських 

містах, час від часу сім'я переїхала на нове місце. У 1935 році вони оселилися в 

місті Марганець. Тут, в 1937 році, Анатолій пішов до школи. Але нажаль, 

навчання було перервано війною, і Анатолій повинен був продовжувати своє 

навчання вдома.  

У 1946 році родина тимчасово переїхала до Ковеля (Волинська область, 

західна частина України) рятуючись від голоду в регіоні Дніпра. Тут на Волині 

були збережені народні традиції, і хоча Скороход А.В. жив у Ковелі, протягом 

досить короткого часу, природа цього регіону і особливості національного духу 

народу справляли на нього велике враження. У той час він уявляв собі своє 

майбутнє у якості капітану дальнього рейсу, але медична комісія виявила у 

нього короткозорість, тому йому довелося відмовитися від цієї романтичної мрії. 

 У 1948 році Анатолій закінчив середню школу (із золотою медаллю), в 

Ковелі і вступив до Київського державного університету ім. Тараса Шевченка на 

факультет механіки та математики. Скороход вирішив спеціалізуватися в галузі 

теорії ймовірностей на кафедрі математичного аналізу [9].  

По закінченні університету, Скороход поїхав до аспірантури, в Москву, 

щоб прийняти аспірантуру під керівництвом професора Є.Б. Динкіна в 

Московському університеті (1953-1956) [6]. Це був період стрімкого розвитку 

досліджень в галузі теорії ймовірностей в Московському університеті, у ці роки 

були закладені основи теорії випадкових процесів. 

У 1957 році Скороход повернувся до Києва і розпочав свою роботу в 

якості викладача Київського університету. У 1964 році він став завідувачем 

кафедри теорії випадкових процесів в Інституті математики Української академії 

наук [10].  

За наукові результати, Скороход отримав численні звання та ступені: 

доктор технічних наук, професор (1963), член-кореспондент Української 

академії наук (1967), академік Української академії наук (1985), а також звання 



 

 
 

 

 

48 

члена Американської академії мистецтв і наук (2000). У 1982 і в 2003 роках він 

був нагороджений Державною українською премією в галузі науки і технології.  

З самого початку своєї роботи в Київському університеті, Скороход 

відрізнявся неповторною манерою читання лекцій, багатою кількістю виступів з 

доказами експромтом, він робив багатьох своїх учнів учасниками творчої 

наукової роботи. Коли Скороход повернувся в Київ, робота в науковому семінарі 

з теорії ймовірностей в Київському університеті стала набагато активнішою і 

ініціативнішою. Його динамічне обговорення, можливість зрозуміти суть 

проблеми, узагальнити її, знайти можливі слабкі місця в доказах, а також 

виявити приховані відношення розглянутої проблеми з іншими проблемами 

перетворювало засідання семінару в справжню творчу лабораторію. Таким 

чином, Київська школа з теорії ймовірностей в значній мірі формувалась в 

результаті активної діяльності Скорохода. 

Скороход А.В. завжди відрізнявся своєю незалежною думкою. Він завжди 

стояв на своєму, хоча це було досить небезпечно в умовах тоталітарного 

режиму. У 1968 році він взяв участь у дії групи української інтелігенції на захист 

конституційних прав громадян країни. Після 

чого всіх учасників акції, в тому числі і 

Анатолія Володимировича було засуджено. В 

результаті, Скороходу не було дозволено 

читати лекції студентам, проводити 

консультації аспірантам, він був виключений з 

редколегії низки наукових журналів, а 

протягом п'ятнадцяти років, його не 

допускають до участі у наукових конференціях 

за кордоном. Скороход А.В. з почуттям власної 

гідності пережив цей період, період 

вимушеного обмеження своїх прав. У той час 

лише  математика врятовувала його від усіх бід 

життя. Всі ці п'ятнадцять років, він працював в 

галузі математики. Його відсутність на 

міжнародних наукових конференціях навіяла 

Рисунок 2. Обкладинка 

підручника "Вибрані питання 

елементарної математики" 
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думки серед зарубіжних вчених, що «Скороход» була збірна назва групи 

радянських вчених, так само, як група французьких математиків об'єдналася під 

назвою «Бурбак». 

У 1969-1982 роки, коли Скороход був «невиїзним», їм було опубліковано 

12 наукових книг і 12 (частково в співавторстві) науково-популярних видань. 

У цей період було не багато літератури, що стосувалась елементарної 

математики, але почали видавати більш спрямовані видання для школярів з 

поглибленим викладом шкільного курсу математики, з включенням тем 

елементарної математики, які не були включені до шкільної програми. Серед 

таких видань у 1966 році, кращою вважалась книга (рис.2) написана у 

співавторстві  В.А. Вишенського, А.Я. Дороговцева, І.І. Єжова, М.Й. Ядренко  

«Вибрані питання елементарної математики» під редакцією професора 

А.В.Скорохода [1]. За задумом авторів, це - посібник для підготовки учнів до 

конкурсних (вступних) іспитів у вищі навчальні заклади, а саме до технічних 

вузів, на механіко-математичні, фізичні, і хімічні факультети університетів та 

педагогічних інститутів, а також викладачів математики середньої школи.  Але 

задум здійснено настільки кваліфіковано, що книга переростає рамки такого 

посібника.  

Після 1966 року книга перевидавалась ще тричі (1969 р. [2], 1972 р. [4], 

1982 р. [5]), щоразу в переробленому і доповненому вигляді [11]. Та у 1971 році 

книга була надрукована на російській мові [3]. 

В останньому третьому виданні 1982 року автори вже прагнули створити 

посібник, який би відповідав тоді діючим програмам і зосереджував увагу учня – 

майбутнього студента  - на поглибленому вивченні питань, які найбільш 

потрібні для успішного засвоєння вузівського курсу математики та був би 

допоміжним посібником для вчителів шкіл [5]. Якщо ж порівнювати усі чотири 

посібника то відмінність помітна навіть за кількістю сторінок 1966 р. – 256 

сторінок, 1969 р. – 280 сторінок, 1972 р. – 418 сторінок, 1982 р. – 456 сторінок, 

тобто кожне видання доповнювалось теоретичним і практичним матеріалом. 

Додавались нові розділи і задачі.  

Як книга, що повинна допомагати випускникам середніх шкіл 

визначитись у виборі професії, пов'язаної з вивченням математики, посібники 

«Вибрані питання елементарної математики» були і досі залишаються 

унікальним україномовним виданням, що підтверджує значний вклад 

А.В. Скорохода в галузі елементарної математики. 
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У жовтні 1977 року був створений Університет юних математиків [8] при 

Інституті математики Академії наук Української РСР, де ректором був А.В. 

Скороход. В цьому університеті навчалося близько 300 школярів, адже 

головною метою інституту була постійна робота з підбору талановитої молоді та 

підготовці наукових кадрів вищої кваліфікації. З цією метою вчені інституту 

беруть активну участь у пропаганді досягнень математики серед педагогічних і 

інженерно-технічних працівників, а також шкільної молоді, в організації і 

проведенні союзних і республіканських студентських і шкільних олімпіад, 

ведуть педагогічну роботу у вищих навчальних закладах. 

Організація роботи цього університету під керівництвом А.В. Скорохода 

внесла значний вклад у підготовку майбутніх математиків АН, адже це було 

поштовхом для учнів обрати математику своєю майбутньою спеціальністю. 

Ще відомий такий біографічний факт, що в 90-ті під час розпаду 

Радянського Союзу, почались організовуватись авторські школи, і в ті часи 

Скороход зі своєю жінкою Кадировою Іриною Іноятівною входячи у опікунську 

раду ліцею № 38, де навчався їх син, допомогали створювати шкільні програми з 

математики. У цій школі він сам проводив лекції для школярів та запрошував 

викладачів Академії Наук при Інституті математики.  

Після повернення можливості виїзду за кордон він брав участь у 

Міжнародному математичному конгресі (США, 1986), Міжнародному 

колоквіумі пам'яті П.Леві (Париж, 1987), відвідав Університет імені П'єра і Марії 

Кюрі (Париж, 1983) та Міжнародний інститут системного аналізу при ЮНЕСКО 

(Відень , 1984) [7]. 

З 1993 року працював на посаді професора Мічиганського університету 

(США). А у 1996 році у Чилі відбулася наукова конференція, присвячена 40-

річчю «простору Скорохода» та 2007 році у Києві відбулася міжнародна наукова 

конференція «Простір Скорохода - 50 років потому». 

3 січня 2011 року в Лансінг (штат Мічиган, США) він помер [6]. 

Аналізуючи діяльність А.В. Скорохода 70-90-х років можна зробити 

висновок, що цей видатний український математик зробив значний вклад у 

розвиток елементарної математики, адже й до сьогодні використовують його 

видання.  

Скороход А.В., видатний український вчений, математик, який доклав 

значних зусиль у розвиток сучасної математики, залишивши величезний 

математичний спадок не тільки в галузі теорії ймовірності, а й в елементарній 
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математиці. Він допоміг зрозуміти значну кількість проблемних питань з 

елементарної математики великій кількості школярів, студентів, викладачів, а 

також він доклав всі свої зусилля, щоб показати школярам, що математика 

цікава наука, організовуючи свою діяльність по-різному: написанням багатьох 

науково-популярних книг, пояснюючи математику телевізійній аудиторії, 

читаючи лекції в різних дитячих школах на території всієї України.  
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ТОПОЛОГІЯ ДЛЯ УЧНІВ ТА СТУДЕНТІВ – УНІВЕРСАЛЬНИЙ 

ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ СВІТОГЛЯДУ 

 

В статті викладено основні відомості про топологію, розглянуті топологічні 

властивості, наведені та проаналізовані приклади практичного застосування і прояву 

топології в різних галузях науки та напрямках діяльності. Розглянуто питання 

використання топологічного апарату для моделювання структури простору-часу, з 

метою пояснення природи гравітації. В роботі висвітлені методичні особливості 

викладання топології у ВНЗ та введення вивчення курсу елементів топології у школі 

для учнів 9-11 класів у вигляді елективного та факультативних курсів. 

 

Топологія (грец. τόπος – місце, logos – наука) – розділ математики, який 

наближений до геометрії. У той час як алгебра починається з розглядання 

операцій, геометрія – фігур, а математичний аналіз – функцій, найбільш 

фундаментальне поняття топології – неперервність. Неперервне відображення 

деформує простір, не розриваючи його, при цьому окремі точки або частини 

простору можуть склеїтися (поєднатися), але близькі точки залишаються 

близькими. На відміну від геометрії, де розглядаються переважно метричні 

характеристики, такі як довжина, кут і площа, у топології ці характеристики 

вважаються несуттєвими і натомість вивчаються такі більш фундаментальні 

властивості фігури, як зв'язність (кількість шматків, дірок і т.п.) або можливість 

неперервно продеформувати її до сфери і зворотно (це можливо для поверхні 

куба, але неможливо для поверхні бублика). 

Аксіоматика топології побудована на засадах теорії множин, але провідну 

роль у дослідженнях з сучасної топології відіграють насамперед алгебраїчні і 

геометричні методи. Об'єктами вивчення в топології є топологічні простори, 

спільне узагальнення таких структур як граф, поверхня у тривимірному 

просторі і множина Кантора, та відображення між ними. При цьому 

досліджуються властивості топологічних просторів як в частковому випадку 

(локальні), так і в цілому (глобальні). Серед різноманітних напрямків 

топології відзначимо наближену до теорії множин загальну топологію, яка 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84_(%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F&action=edit&redlink=1
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вивчає такі загальні властивості абстрактних топологічних просторів як 

компактність або зв’язність, та алгебраїчну топологію, яка намагається 

описати топологічні простори за допомогою їх алгебраїчних інваріантів, 

наприклад чисел Бетті та фундаментальної групи. Геометрична топологія 

вивчає топологічні простори геометричного походження, зокрема вузли у 

тривимірному евклідовому просторі і тривимірні багатостатності. До 

геометричної топології належить одна із найвизначніших і найвідоміших 

математичних проблем, гіпотеза Пуанкаре, яку нарешті (2003 р.) довів 

російський математик Григорій Перельман. 

Поряд з алгеброю і геометрією, топологічні методи широко 

використовуються у функціональному аналізі, теорії динамічних систем і 

сучасній математичній фізиці. 

Термін топологія використовується для позначення як математичної 

дисципліни, так і для певної математичної структури. 

Топологія – розділ математики, що займається вивченням властивостей 

фігур (або просторів), які зберігаються при непереривних деформаціях, таких, 

наприклад, як розтяг, стискання чи згинання. Неперервна деформація – це 

деформація фігури, при якій не відбувається розривів (тобто не порушується 

цілісність фігури) або склеювань (тобто ототожнення її точок). 

Топологія вивчає ті властивості геометричних об’єктів, які зберігаються 

при неперервних перетвореннях. Неперервні перетворення характеризуються 

тим, що точки, розташовані «близько одна до одної» до перетворення, 

залишаються такими після того як перетворення виконано. При топологічних 

перетвореннях можна розтягувати і згинати, але не можна рвати і «ламати». При 

цьому може утворюватись нескінчена кількість різних топологічних поверхонь і 

просторів. 

Загальна топологія визначає і вивчає властивості просторів і відображень 

між ними такі як зв’язність, компактність та неперервність. Алгебраїчна 

топологія використовує об'єкти абстрактної алгебри, а особливо теорії категорій 

для вивчення топологічних просторів і відображень між ними. 

Щоб зрозуміти, для чого потрібна топологія, можна навести такий приклад: 

в деяких геометричних задачах не так важливо знати точну форму об’єктів, як 

знати як вони між собою розташовані. Якщо розглянути квадрат і коло 

(контури), здавалося б такі різні фігури, можна помітити дещо спільне: обидва 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%D1%80
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%97%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0_%D0%91%D0%B5%D1%82%D1%82%D1%96&action=edit&redlink=1
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об’єкти є одновимірними та обидва розділяють простір на дві частини – 

внутрішню та зовнішню. 

Вивчаючи топологічні властивості фігур слід звернути увагу на те, що 

прямолінійність та трикутність не є топологічними властивостями, оскільки 

лінію можна зігнути, і вона стає хвилястою, а трикутник можна неперервно 

деформувати в коло. Прикладом топологічної властивості об’єкта є дірка в 

бублика. Яку б неперервну деформацію не застосовували до бублика – дірка 

залишається. Друга топологічна властивість – наявність краю. Поверхня сфери 

не має краю, а пуста півсфера має, і ніяке неперервне перетворення не в змозі це 

змінити. У тополога менше об’єктів вивчення і в цьому розумінні предмет 

вивчення в топології простіший, ніж в більшості других розділів математики. 

Як не дивно це звучить, але топологія супроводжує нас буквально у всіх 

куточках нашого життя. Вона знаходить своє застосування в таких науках як  

антологія, расологія, кібернетика, інформатика, картографія, геологія, 

гончарство, архітектура, географія, біологія, природознавство, генетика, 

бактеріологія, математика, фізика, гірництво.  

Архітектура – особливо часто прояви застосування топології помітні у 

архітектурі Стародавнього світу: єгипетської та месопотамської цивілізацій, 

цивілізації Майя; при плануванні вуличних систем міста. 

Гончарство – здавалось би, яке до нього відношення має топологія і ця 

точка зору буде абсолютно правильною, правда, якщо на це дивитись виключно 

з практичної точки зору, але з математичної все зразу стає чітко і ясно. Якщо 

первинний кусок глини на гончарному кругу розглядати як геометричне тіло із 

топологічними властивостями, то можна зрозуміти, як завдяки неперервним 

перетворенням отримуємо чудові витвори: глечики, чашки, миски тощо. Руки 

виступають як рушійна топологічна сила. 

Інформаційні технологія – проводиться ціла низка досліджень щодо 

вивчення топології мереж. 

Цікаво, що дуже часто в самій природі, що нас оточує можна замітити, як я 

це називаю, – прояви  топологічного впливу: поклади солі у карстових та 

сольових печерах, дно Мертвого моря, кам'яні схили біля моря, дюни в пустелі, 

хмари на небі.., але найбільший і найпомітніший прояв топологічних 

властивостей можна помітити в краплині: універсальність форм від 

каплеподібної до кулястої. 
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На даний період часу топологія вважається найпопулярнішою наукою з 

галузі фізико-математичного напрямку. Це зумовлено, свого роду 

«нестандартним підходом» топології до розв’язування прикладних, теоретичних 

чи математичних задач. Топологія проявляється скрізь і загалом це досить легко 

показати – головне мати в своїх руках правильний апарат дії, впливу і 

дослідження. 

В умовах розвитку нових технологій різко зріс попит на людей, що 

володіють нестандартним мисленням, вміють ставити і вирішувати нові 

завдання. Це обумовлює важливість проведення методичної роботи по 

ознайомленню студентів з новими методами нестандартного мислення, 

спрямованими на розвиток логічного математичного мислення нового 

покоління. 

Тому на даний час все більш широкої популярності набуває концепція 

особистісно-орієнтованого підходу до навчання, що передбачає максимально 

можливу індивідуалізацію процесу, забезпечення можливості реалізації запитів 

та обдарувань особистості студента. Ще однією не менш важливою віхою в 

процесі навчання і розробки нових методичних підходів до його організації є 

заохочення студентів до постійного розвитку і удосконалення своїх знань, умінь 

і розширення поля інтересів. Адже саморозвиток в подальшому часто 

призводить до появи нових, креативних способів розв’язування задач. 

Таким апаратом пізнання та розширення простору мислення є топологія. 

Дана наука як ніяка інша сприяє розвитку інтелектуальних здібностей учнів та  

студентів. Курс топології ще не здобув явного визнання, але спостерігаючи за 

розвитком науки можна впевнено говорити про її розквіт у близькому 

майбутньому. Секрет її успіху захований у її багатогранності та можливості 

проявлятися буквально у всіх віхах людської діяльності та науки. 

Досить часто в процесі навчання можна зустрітися з проблемою, коли учні, 

студенти дуже добре знають алгебру і вміють чітко оперувати алгебраїчними 

апаратами, але коли діло доходить до геометрії (або навпаки), то дуже  важко 

більшості учням зорієнтуватися у розв’язанні тієї чи іншої поставленої задачі. 

Основним чинником виникнення таких  труднощів є те, що учням буває дуже 

важко встановити зв’язок між формулою та її геометричним змістом, тобто 

знайти, відобразити для себе абстрактну модель задачі.  

В тому числі, в процесі проведення певних методологічних досліджень, 

апробацій та спостережень можна не обмежуватися вивченням топології лише 
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на рівні ВНЗ. Важливим моментом у вивченні даної науки є можливість 

засвоєння певної бази понять ще на рівні базової та середньої школи. Даний хід 

можна обумовити рядом важливих фактів, які зв’язані як із психологічними, так 

і фізіологічними особливостями розвитку організму дитини. Це насамперед 

еластичність нервових процесів та відсутність уже твердо засвоєних та 

закріплених математичних канонів. Учні ще дуже часто піддаються певним 

сумнівам, які найчастіше відображаються в питанні: «А для чого це потрібно? Де 

ми зможемо використати це в житті?». Але завдяки не закоріненому розуму 

можна значно розвинути абстрактні здібності учнів, встановити чіткі 

міжпредметні зв’язки математики з іншими науками та напрямками людської 

діяльності. Показати, що математика це не «суха» наука, яку законсервовано в 

формули та чіткі геометричні контури. 

Тому важливо вводити в курс шкільної математики факультативи або 

елективні курси на тему топології. Доцільно впроваджувати вивчення цієї теми в 

9 класі, оскільки учні уже володіють достатнім математичним апаратом знань 

для розуміння основних засад ідей топології. Також одними з головних причин 

створення елективного курсу з топології є розвиток інноваційних технологій як з 

технологічної точки зору так і інформаційної, зокрема вивчення основ ІКТ 

(інформаційна топологія, топологія мереж), пошук креативних підходів до 

розв’язання проблемних задач та побудови моделей, які б певним чином 

підштовхували учнів до всебічного пізнання навколишнього світу – певним 

чином вихід за рамки прийнятого світобачення, розвитку абстрактного мислення 

та просторової уяви тощо. 

Нами було розроблено та успішно апробовано елективний курс «Топологія 

поруч з нами». Варто зазначити, що розроблений курс не формується на 

використанні лише математичних апаратів, а насамперед зорієнтований на пряме 

представлення міжпредметних зв’язків математики з різними галузями науки, з 

якими учні безпосередньо знайомі (біологія, географія, фізика, хімія, астрономія, 

геометрія). Також при вивченні питань курсу, учні відкриють для себе 

абсолютно нові напрямки застосування математики та пояснення різних 

процесів (гончарство, космологія, архітектура, геологія, картографія тощо). 

На базі аналізу результатів та методичних висновків, отриманих при 

проведенні апробації на тему «Загальне уявлення про топологію», було 

безпосередньо підтверджено цікавість питання для учнів 9 класу, актуальність 

викладу та заохочення до навчання. 
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Не дарма ж говориться про те, що чим більше наочності та прикладів з 

життя використовується на уроці, тим більший інтерес до знань зароджується у 

свідомості учнів. 

Даний курс також підходить і для учнів 10-11-х класів, а враховуючи і той 

факт, що вони в цей період вивчають початки аналізу, то доречно буде відразу ж 

і встановлювати зв’язок топології із математичним аналізом. На прикладі 

найпростіших задач показати учням можливості використання інтегрального і 

диференціального числення  для їх розв’язування. 

Під час вивчення курсу значна увага приділятиметься прикладному 

спрямуванню топології як математичної науки, основним напрямам топології, 

вивченню  властивостей і знайомство з найважливішими задачами топології. В 

розробці уроків має бути наведено багато прикладів застосування і прояву 

топологічних властивостей. Обов’язковим є дослідне підтвердження учнями 

деяких фактів топологічних проявів: наприклад, дослідити властивості стрічки 

Мебіуса при розрізі. 

Враховуючи досвід викладання геометрії та топології в педагогічному 

університеті, вважаємо, що топологію слід вивчати як окрему навчальну 

дисципліну хоча б протягом одного семестру з однією лекцією і одним 

практичним заняттям у тижні. Тому що розв’язування задач з топології 

викликають у студентів значні труднощі, оскільки мають свою специфіку та 

вимагають відповідних знань і умінь не лише з топології, а й з геометрії, 

математичного аналізу. 

Як варіант можна розглядати можливість вивчення матеріалу топології, як 

спецкурс не лише для математиків, а і для фізиків (завдяки міцним зв’язкам 

топології з окремими проблемами фізики, як питання вияснення природи 

гравітаційного поля, простору, часу).  

Особливо слід звернути увагу студентів та учнів на теоретичні та прикладні 

застосування топологічних властивостей, які проявляються та застосовуються в 

різних вище вказаних науках. Для цього потрібно правильно створити 

презентації, підібрати задачі та приклади їх застосування. 

В процесі навчання студентів топології можна вдало використовувати 

історичні приклади,  познайомити їх з основними  етапами розвитку топології та 

основними історичними проблемами та задачами. Важливо познайомити учнів з 

поняттям топологічної розмірності, яке відіграє головне місце з розвитку 

багатьох теорій. 
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Теорія розмірності – частина топології, в якій для кожного компакту, а як 

наслідок і для більш загальних класів топологічних просторів тим чи іншим 

чином визначається числовий топологічний інваріант – розмірність, який 

співпадає, якщо Х поліедр, з його числом вимірів в сенсі елементарної чи 

диференціальної геометрії. Перше загальне означення розмірності було дано 

Л. Брауером (1913) для компактів і широкого класу повних метричних 

просторів. 

Означення будується по індукції наступним чином. Порожній множині 

приписується розмірність – 1. В припущенні, що визначенні простори, а отже і 

множини, розмірності n , які лежать в даних просторах, говорять, що простір Х 

має розмірність 1n  , якщо між будь-якими двома дизьюктивними замкненими 

множинами А і В простору Х є перетинка Ф розмірності n . У 1921 

П.С. Урисон і К. Менгер незалежно від Л. Брауера і один від одного прийшли до 

еквівалентного у випадку компактів і навіть будь-яких сепарабельних метричних 

просторів означенню, яке відрізняється від брауерівського тим, що одна із 

замкнених множин А, В вважається таким, що складається з однієї точки.   

Визначення розмірності в понятті Брауера і в Урисона та Менгера можуть бути 

сформульовані для будь-яких хаусдорфових просторів, і топологічні інваріанти, 

які ними визначаються, називаються відповідно великою і малою індуктивними 

розмінностями і позначаються Ind Х та ind Х, причому завжди ind Х Ind Х.  

При визначенні розмірності компакту Х використовують поняття діаметра 

множини, що відноситься до метрики, а не до топології компакту Х. Проте 

доводять, що визначене число dim X  тим не менш є топологічним інваріантом 

компакту Х, тобто, що два гомеоморфні між собою компакти  мають одну і ту ж 

розмірність dim X . Цей факт встановлюється безпосередньо, але його легко 

вивести і із того, що числу dim X  можна дати і безпосередньо топологічне 

означення, що спирається лише на топологію компакту Х. 

Покриттям даного топологічного простору називається будь-яка скінченна 

сукупність його відкритих множин, що дають в своїй сумі весь цей простір. 

Покриття 'a  менше покриття а, якщо 'a  вписано в а, тобто якщо кожен елемент 

покриття 'a  є підмножиною хоча б одного елемента покриття а. Виявляється, 

розмірність dim X  є найменшим цілим числом n таким, що для будь-якого 

покриття простору Х існує вписане у нього покриття кратності 1n . Але це 

означення для будь-яких топологічних просторів і дозволяє визначити для них 
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розмірність. Розмірність dim X , визначена таким чином для топологічних 

просторів, дозволить побудувати вмістну і багату на математичні факти теорію, 

залишаючись, по крайній мірі, в класі нормальних просторів (а отже, частково і 

метричних просторів). 

Свого часу Брауер використовував визначення розмірності топологічного 

простору для розв’язання проблеми вимірності простору і часу. Він встановив, 

що розмірність простору є топологічним інваріантом – числом, яке не 

змінюється при неперервних і взаємно однозначних перетвореннях простору. В 

ряді досліджень було показано зв’язок між числом вимірів простору і 

структурою електромагнітного поля (Г. Вейль), між тривимірністю простору і 

спіральністю елементарних частинок. Все це показало, що число виміру 

простору і часу неперервно пов’язано з матеріальною структурою оточуючого 

нас світу. 

Слід звернути увагу на роль топології у побудові С. Хокінгом і 

Р. Пентроузом своєї теорії про природу і структуру простору-часу, або у 

створенні О. Фрідманом і Дж. Уілером своєї моделі будови Всесвіту. 

В результаті появи і розробки все більш високотехнологічних приладів 

дослідження макро- і мікрокосмосу оточуючого нас світу, створених на основі 

потужних математичних апаратів, появляються все більш цікаві, але у той же час 

– складніші теорії виникнення і природи світу. Загадка існування часу та 

простору, їх нерозривний зв’язок ось уже більше століття змушує працювати 

мозок найвідоміших вчених в галузі фізико-математичної науки. Вивчаючи 

останні результативні дослідження цього питання варто відмітити неодноразове 

використання поняття топологічної розмірності. Особливо це проявляється у 

роботах Л. Брауера, П.С. Урисона, К. Менгера, С. Хокінга. А для тих хто 

продовжує бачити в наведених прикладах прояви лише математичної сфери 

знань можна запропонувати приклади більш прикладного спрямування. 

Бажаючим більш глибше познайомитися з психологічною природою людини, 

зокрема сприйняттям часу та простору, варто ознайомитися з концепцією 

«динамічного поля» К. Левіна (20-і роки ХХ ст.) – запровадження математичної 

моделі в психологію, яка згодом було розвинута кібернетикою. Ще одним 

ілюстративним прикладом є прояв топологічно-фрактальних характеристик у 

природі. 

Топологія – порівняно молода математична наука, хоча і є базовою серед 

інших математичних наук. Найпростіші ідеї топології виникають із 



 

 
 

 

 

60 

безпосереднього спостереження за оточуючим світом. Інтуїтивно ясно, що 

висловлювання про геометричні властивості фігур не повністю вичерпують 

відомості про їх «метричні» властивості (розміри, кути, і так далі). Залишається 

ще «дещо» за межами старої геометрії. 

Завдяки своїм особливим властивостям на сьогоднішній день топологія 

стала могутнім інструментом математичного дослідження, а її мова набула 

універсального значення. 

Чудовим фактом є виникнення в 70-80-і роки ХХ століття комплексу 

прикладної топології в фізиці – факт, важливий не тільки для фізики, а й самої 

топології.  

Також основи і властивості топології знайшли своє застосування і в 

створенні і розвитку інформатики: розробка висококласних комп’ютерних 

програм, створення операційних систем тощо.  

Круг застосування топології для пояснення різних аспектів світобудови 

щоденно збільшується. Особливий інтерес до неї припадає на початок ХХ ст., 

коли вчених всього світу масово зацікавила тема виникнення, еволюції та 

будови Всесвіту. Топологія стала універсальним засобом побудови моделі 

простору-часу. 

Не можна заперечувати факту постійної присутності топології в житті 

людини, адже її прояви наявні в рослинах, тваринах, земній структурі, людині, 

електромагнітному полі Землі, структурі Всесвіту. 

Враховуючи інформаційний прогрес, який охопив усе людство, стрімкий 

розвиток комп’ютерних технологій та інформаційних комунікацій варто 

звернути увагу на особливості створення топології мереж. 

Таким чином вивчення топології як окремої навчальної дисципліни відіграє 

важливу роль у розвитку не лише топологічних, а й інтелектуальних, фізичних, 

математичних вмінь та здібностей студентів, є необхідним елементом для 

самовдосконалення, самоосвіти студентів, розвитку ерудиції, абстрактного 

мислення, збагачення знань у різних напрямках науки одночасно, 

інтелектуального росту. 

На сьогоднішній день топологія стала могутнім інструментом 

математичного дослідження, а її мова набула універсального значення. 
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ПРОЕКТНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ  

МОЛОДОГО ВЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ 

 

Проаналізовано причини зміни тенденцій в сучасній освіті. Розглянуто сучасні 

інноваційні технології в навчанні. Виокремлено сутність проектної технології. Подано 

класифікацію навчальних проектів. Підкреслено роль проектної діяльності в 

освітньому середовищі. 

 

Однією з проблем освіти на сьогодні є її швидке реагування на зміни 

суспільства, що, в свою чергу, вимагає відкритості системи освіти до цих змін, 

постійного перегляду й адаптування нормативної бази в освіті, розробки і 

впровадження в педагогічний процес нових методів, форм навчання і виховання. 

Відповідно до цього світовими тенденціями сучасного етапу розвитку загальної 

середньої освіти стали такі: урахування інтересів і потреб окремого учня та 

суспільства в цілому; максимальний розвиток здібностей дитини, незалежно від 

соціально-економічного та суспільного статусу її сім’ї, статі, національності, 

віросповідання; виховання громадянина, формування системи цінностей та 

відношень, які відповідають багатонаціональному суспільству; особистісно 

зорієнтований освітній процес, котрий враховує й розвиває індивідуальні 

здібності учнів, формує загальнонавчальні вміння та навички; адаптація молоді 

до умов життя суспільства; відкритість освіти, доступність знань та інформації 

для широких верств населення. 

Внаслідок зміни тенденцій змінилася і концепція сучасної шкільної 

освіти, основною ідеєю якої стала розвивальна функція в навчанні. Однією із 

особливостей сучасної освітньої системи є співіснування двох стратегій 

організації навчального процесу – традиційної та інноваційної [3]. 

Саме тому через постійну трансформацію суспільства сучасна школа 

чекає від молодого вчителя математики, який щойно прийшов з університету, не 

лише ґрунтовних знань, розуміння психолого-педагогічних особливостей учня, 

володіння інноваційними технологіями викладання та основними методами, 

формами й прийомами виховання; вона потребує нового творчого та 
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ефективного підходу до процесу навчання та виховання гармонійної 

особистості. 

 Проте для того, щоб результативно навчати та виховувати водночас 

необхідно мати чітке уявлення про традиції та інновації в сучасній освітній 

парадигмі.  

Традиційне навчання. В його основі лежить предметна парадигма, 

відповідно до якої головною метою навчання є озброєння учнів системою знань, 

умінь і навичок. Традиційне навчання не передбачає цілеспрямованого розвитку 

особистості учнів, хоча певні особистісні якості в ньому можуть розвиватися як 

побічний результат навчальної діяльності.  

Інноваційне навчання. Слово «інновація» має латинське походження і в 

перекладі означає оновлення, зміну, введення нового [1]. У педагогічній 

інтерпретації інновація означає нововведення, що поліпшує хід і результати 

навчально-виховного процесу. Інновацію можна розглядати як процес 

(масштабну або часткову зміну системи і відповідну діяльність) і продукт 

(результат) цієї діяльності. Тобто інноваційне навчання – це зорієнтована на 

динамічні зміни в навколишньому світі навчальна та освітня діяльність, 

ґрунтована на розвитку в навколишньому світі різноманітних форм мислення, 

творчих здібностей, високих соціально-адаптаційних можливостей [4]. 

Та для того, щоб ефективно втілювати інновації в освіті необхідно вміло 

підбирати технології та методи навчання. Перед цим варто чітко розібратись у 

тому, чим між собою різняться метод і технологія. У сучасній методиці питання 

про співвідношення методу, прийому та технології навчання активно 

дискутується.  

Існує багато думок, та всі вони зводяться до двох основних позицій. 

Перша позиція побудована на пріоритеті методу в широкому розумінні й визнає 

за технологією функцію технічного або процедурного втілення методу в 

практику роботи педагога. Друга позиція визнає технологію як системне явище, в 

якому метод і прийом виступають як елементи цілісної системи. Разом з цим 

прихильники обох позицій розуміння технології в здебільшого пов’язують зі 

способами і засобами роботи вчителя.  

Підводячи підсумки аналізу проблеми співвідношення методу, методики і 

технології, вчені відмічають, що всі три поняття володіють властивістю 

системності:  
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 метод, що лежить в основі певної технології, розкриває структурний 

аспект дій, які виконуються; 

 методика реалізується в навчальній практиці з допомогою системи 

методів і прийомів; 

 технологія володіє конкретною системою механізмів, що гарантовано 

ведуть до досягнення мети [3].  

Інноваційні педагогічні технології як процес – це «цілеспрямоване, 

систематичне й послідовне впровадження в практику оригінальних, 

новаторських способів, прийомів, педагогічних дій і засобів, що охоплюють 

цілісний навчальний процес від визначення його мети до очікуваних 

результатів» [5]. 

Найбільш поширеними в освітніх закладах України є технологія 

розвивального навчання (Д.Ельконін, В.Давидов), інтерактивні технології 

(О.Пометун, Л. Пироженко), технологія особистісно орієнтованого навчання 

(Якимська І., Савченко О., Подмазін С.) інформаційні технології навчання  та 

концепція проектних технологій (Баханов К., Гузєєв В., Єрмаков І., Пєхота О.). 

Метод проектів як технологія у сучасних умовах трансформувався у проектну 

систему організації навчання, за якою учні набувають знань і навичок у процесі 

планування й виконання практичних завдань проектів. Тобто використання 

проектної технології  орієнтує на дієвий спосіб здобуття  нових знань у контексті 

конкретної ситуації та їх використання на практиці. Можна стверджувати, що 

саме з використанням проектних технологій можна досягти усіх тих завдань, які 

ставлять перед собою вище зазначені види технологій, адже саме вона 

забезпечує умови розвитку особистості, здійснення її права на особистий 

творчий внесок, ініціативу, на свободу саморозвитку та досягнення 

індивідуальної та колективної мети. Виникає питання: яка ж сутність проектних 

технологій? 

Науковці і методисти вбачають суть проектної технології у 

функціонуванні цілісної системи дидактичних засобів, яка дає змогу адаптувати 

навчально-виховний процес до структурних та організаційних вимог 

навчального проектування. Воно, в свою чергу, передбачає системне і 

послідовне моделювання тренувального розв’язування проблемних ситуацій, що 

вимагають від учасників освітнього процесу пошукових зусиль, спрямованих на 
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дослідження та розроблення оптимальних шляхів їх вирішення (проектів) з 

неодмінним подальшим захистом та аналізом підсумків упровадження. 

Зростання популярності досвіду впровадження «методу проектів» у США 

та провідних країнах Європи протягом останнього часу веде до збільшення 

кількості різних підходів до трактування його суті. Тому, крім загального 

визначення суті проектної технології, можна запропонувати ряд обов’язкових 

вимог до її сучасного тлумачення:  

 наявність освітньої проблеми, складність та актуальність якої відповідає 

навчальним запитам та життєвим потребам учнів;  

 дослідницький характер пошуку шляхів розв'язання проблеми; 

 структурування діяльності відповідно до класичних етапів проектування;  

 моделювання умов для виявлення учнями навчальної проблеми: 

 постановка;  

 дослідження; 

 пошук шляхів розв'язання; 

 експертиза та апробація версій; 

 конструювання підсумкового проекту (чи його варіантів); 

 захист; 

 самодіяльний характер творчої активності учнів;  

 практичне чи теоретичне (але в будь-якому випадку прикладне) значення 

результату діяльності (проекту) та готовність до застосування (впровадження);  

 педагогічна цінність діяльності (учні здобувають знання, розвивають 

особистісні якості, оволодівають необхідними способами мислення та дії). 

Під час навчання виникає цілий ряд проблем, які пов’язані з низькою 

мотивацією навчальної діяльності, нерівномірністю загальної підготовки учнів. 

Враховуючи різні підходи до класифікації проектів у педагогічній 

літературі, пропонується розрізняти їх за цілим рядом параметрів: складом 

учасників проективної діяльності (індивідуальні,  

колективні – парні, групові); характером партнерських взаємодій між 

учасниками проектної діяльності (кооперативні, змагальні, конкурсні); мірою 

реалізації міжпредметних зв’язків (монопредметні, міжпредметні, позапредметні 

(надпредметні)); характером координації проекту (безпосередній (жорсткий чи 

гнучкий), прихований); за тривалістю (короткі, тривалі, довготривалі); за метою 
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та характером проективної діяльності (дослідницькі, інформаційні, творчі, ігрові, 

соціально-значущі, телекомунікаційні проекти) [2].  

Яким би не був навчальний проект, в його основі – наявність проблеми, 

що вимагає глибокої загальної ерудиції для дослідницького пошуку її 

вирішення. Результати запланованої діяльності повинні мати практичне, 

теоретичне, пізнавальне значення. Головною складовою методу є самостійність 

учня. Дуже важливою також є структуризація змістовної частини проекту із 

зазначенням поетапних результатів.  

Структура освітнього проекту включає: назву проекту; цитату, гасло чи 

іншу форму представлення проекту; мету і завдання проекту; учасників проекту; 

умови реєстрації в проекті; строки реалізації проекту; етапи проведення проекту; 

умови участі в проекті (організаційні, технічні, інші); особливості проведення 

проекту, види діяльності учнів; форми взаємодії організаторів проекту з його 

учасниками і іншими суб’єктами; критерії оцінки робіт окремих учасників, 

всього проекту; діагностичну і оцінювальну групу; результати проекту, їх 

оцінку, нагороди; можливе продовження і розвиток проекту; авторів, 

координаторів, адміністраторів, організаторів проекту. 

Для учнів участь у проектній діяльності – це можливість максимального 

розкриття свого творчого потенціалу. Вона дозволить проявити себе 

індивідуально або в групі, спробувати свої сили, показати публічно досягнутий 

результат. Це діяльність, спрямована на вирішення цікавої проблеми, 

сформульованої у вигляді завдання, в той час як результат цієї діяльності — 

знайдений спосіб вирішення проблеми — носить практичний характер, має 

важливе прикладне значення і, що дуже важливо, цікавий і значущий для самих 

учнів. 

Для вчителя проектна діяльність – це інтеграційний дидактичний засіб 

розвитку, навчання і виховання, який дозволяє формувати і розвивати 

специфічні уміння і навички проектування і дослідження, а саме вчити учнів 

плануванню власної діяльності; пошуку і відбору актуальної інформації і 

засвоєнню необхідних знань; проведенню дослідження (аналізу, синтезу, 

висуненню гіпотези, деталізації і узагальненню); практичному застосуванню 

знань у різних, у тому числі й нетипових, ситуаціях; вибору, освоєнню і 

використанню відповідної технології виготовлення продукту проектування; 

представлення результатів своєї діяльності й ходу роботи; презентації в різних 

формах спеціально підготовленого продукту проектування (макету, плаката, 



Студентські фізико-математичні етюди, 2012, № 11 
 

 

 

 
 

 

 

67 

комп’ютерної презентації, театралізації, відео, аудіо і сценічних уявлень та ін..); 

самоаналізу і рефлексії (результативності і успішності вирішення проблеми 

проекту). 

Саме завдяки використанню проектних технологій в навчанні відбувається 

формування особливого суб’єктно-розвивального середовища, що передбачає 

переконливу мотивацію навчальної, громадської та мистецької активності учнів; 

проблемно-креативну спрямованість, емоційну насиченість та інтерактивну 

організацію освітньої діяльності; набуття попередніх знань, умінь та навичок як 

самостійного, так і колективного пошуку, постійну актуалізацію їх застосування, 

формування нового досвіду та розвитку необхідних психологічних якостей; 

орієнтацію на особистий і колективний успіх, а саме це і є необхідною умовою 

того, що майбутній випускник загальної середньої школи буде готовим до 

дорослого життя. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ В ТЕОРІЇ ЗОБРАЖЕНЬ 

 

У статті розглянуто використання ІКТ в контексті вивчення теми «Побудова 

перерізів многогранників» на прикладах використання мультимедійних презентацій, 

ППЗ GRAN-3D та «Визуальная стереометрия». За допомогою даних засобів 

полегшується сприйняття теоретичного матеріалу та відбувається розвиток просторової 

уяви. 

 

На даний час в освіті спостерігається інформатизація навчального процесу, 

що робить дослідження впровадження інформаційно-комунікаційних технологій 

(ІКТ) у процесі навчання необхідним і актуальним. 

Використання ІКТ спричинює зміни у змісті та організації праці педагога, у 

вимогах до рівня його професійної компетентності. Принципово важливою є 

орієнтація освіти педагогічних кадрів на самоосвіту засобами ІКТ, на розвиток 

креативності педагога, науково-дослідницький пошук, здатність до адекватної 

діяльності в нових умовах. 

Використовуючи ІКТ, значну частину даних можна подавати  у цифровій 

формі, придатній для комп’ютерного опрацювання, адже сьогодні у світі 

нараховується понад мільярд комп’ютерів, призначення яких – зберігання, 

опрацювання й передавання інформації в цифровій формі з наступним її 

використанням у будь-якій іншій формі, зручній для користувача. 

Одне з головних завдань освіти в умовах розвитку інформаційного 

суспільства – навчити учнів та студентів використовувати сучасні інформаційно-

комунікаційні технології. 

За допомогою різних педагогічних програмних засобів можна полегшити 

процес засвоєння учнями нового матеріалу. При цьому доцільно ІКТ 

використовувати у поєднанні з евристичною бесідою. Недоліком використання 

сучасних інформаційно-комунікаційних технологій є те, що розв’язання задач 

зводиться до алгоритмів, тому частина учнів (студентів), які не дуже добре 

орієнтуються в предметі, може розв’язувати лише однотипні завдання за 
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відомими їм алгоритмами. Комп’ютерна підтримка при вивчення теорії 

зображень з використанням програмних засобів дає значний педагогічний ефект, 

полегшуючи, розширюючи та поглиблюючи вивчення і розуміння методів 

геометрії на відповідних рівнях. 

Використання мультимедійних засобів при навчанні передбачає декілька 

основних напрямків реалізації педагогічної діяльності, які можна поділити на дві 

групи відповідно до ролі учнів при проектуванні та створенні комп’ютерних 

засобів навчання. До першої групи слід віднести ті освітні продукти, які 

розробляються вчителями для подання змісту навчального матеріалу (прикладом 

програми, за допомоги якої це можне створювати є Microsoft Office PowerPoint), 

при роботі з ними учням надається лише пасивна роль отримувача 

інформаційних даних. До другої групи належать інтерактивні освітні засоби 

(GRAN-3D), оскільки вони передбачають активну роль учня, який при їх 

використанні самостійно обирає розділи для навчання в рамках навчальної теми, 

визначаючи послідовність їх вивчення. 

Найефективнішими з огляду на розвиток навичок мислення, пізнавальної 

діяльності учнів (студентів) та навичок до самостійної дослідницької діяльності 

є засоби, які проектуються та розробляються самими учнями (студентами) при 

вивченні навчального матеріалу. Викладачі відзначають високий рівень 

мотивації учнів до навчання у випадках, коли учням надається можливість за 

допомогою інформаційних технологій представляти результати цікавого для них 

навчального проекту, що виконувався під керівництвом вчителя. 

Презентація, як комп’ютерний документ, являє собою послідовність 

змінюючих один одного слайдів – тобто електронних сторінок. 

Демонстрація такого документу може відбуватися на екрані монітору 

комп’ютера чи на великому екрані за допомогою спеціальних пристроїв – 

мультимедійного проектора, плазмового екрана, мультимедійного плато, 

телевізора, тощо. Глядачі бачать чергування зображень, на кожному з яких 

можуть бути текст, фотографії, малюнки, діаграми, графіки, відео-фрагменти, і 

все це може супроводжуватися звуковим оформленням – музикою чи голосовим 

коментарем. Частіше демонстрація презентації супроводжує доповідь окремої 

людини (викладача, вчителя, студента, учня). 

При демонстрації об’єкти можуть відразу відображатися на слайдах, а 

можуть з’являтися на них поступово, в певний час, визначений доповідачем для 

підсилення наочності доповіді та акцентування на особливо важливі моменти її 
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змісту. За потреб доповідач може порушити визначену заздалегідь послідовність 

демонстрації слайдів і перейти до будь-якого з них в довільному порядку. 

Програма PowerPoint, що входить до пакету Microsoft Office, дозволяє 

інформацію, яку ви прагнете донести, може бути проілюстрована матеріалами з 

високою якістю картинки, яка не буде залежати від якості друку вашого 

принтера – а саме, репродукціями, діаграмами, фото, а також аудіо та 

відеоматеріалами. 

Програма включає можливості малювання простих об’єктів і внесення 

зміни до малюнків, відображення графіків і діаграм, на базі розробленої 

презентації забезпечується можливість її друкування в різних формах. 

Передбачена можливість збереження презентації у різних форматах дозволяє 

використовувати її не лише на комп’ютерах, на яких встановлене програмне 

забезпечення Microsoft Office. Вам не доведеться витрачати час на організацію 

матеріалів перед уроком – створивши презентацію один раз та зберігши її на 

електронних носіях, ви зможете використовувати її будь-коли, але підготовка 

подібних уроків вимагає ще ретельнішої підготовки, ніж в звичайному режимі. 

 

Рисунок 3 

Створивши власну презентацію, яка відповідає програмовим вимогам саме 

цього класу, ви можете надати її у користування учням для самостійного 

опрацювання вдома, адже не секрет, що комп’ютерних програм, орієнтованих  

на прийняту у школі систему роботи практично не існує – в більшості випадків 

вони створені відповідно до авторських методик і є не дуже зручними для 

застосування в процесі уроку. 

До того ж робота в середовищі Power Point вивчається у курсі інформатики, 

відповідно, ви зможете мати ще один привід для співпраці з учнями, ділячись 
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набутим досвідом, прохаючи про допомогу чи залучаючи до роботи – а це вже 

працює на імідж і є аж ніяк не останньою перевагою. 

Урок, як безпосередній інструмент реалізації основних ідей інформаційно-

комунікаційних технологій, вимагає максимально ретельної розробки. Саме 

уроки є тим лакмусовим папірцем, які показують ефективність тієї або іншої 

розробки. Це одночасно і кінцевий результат, і остання стадія оформлення 

реалізації ідей, закладених розробниками різних технологій. 

Наступним прикладом програми, яку можна використовувати під час 

вивчення Теорії зображень є педагогічний програмний засіб (ППЗ) GRAN-3D.  

ППЗ GRAN-3D дозволяє 

виконувати перерізи опуклих 

многогранників площиною. 

Нагадаємо, що многогранник 

називається опуклим, якщо 

він лежить по один бік від 

площини кожної з своїх граней. Для виконання перерізу призначено послугу 

Операції – Виконати переріз. Необхідно вказати у полі зображення (за 

допомогою вказівника мишки) площину (об’єкт типу Площина), якою 

перерізається многогранник, та многогранник (об’єкт типу Многогранник), що 

перерізається. 

У разі позитивної відповіді на запит «Створити ламану, що відповідає 

контуру пере різу?», що з’явиться після вказування площини та многогранника 

(рис. 2), буде створено об’єкт типу Ламана, що відповідатиме контуру перерізу.  

Далі з’явиться додатковий запит «Створити об’єкти, що відповідають 

частинам вихідного многогранника у різних півпросторах відносно площини 

перерізу?» (рис. 3). У разі стверджувальної відповіді автоматично буде створено 

два нових об’єкти типу Многогранник, що матимуть таку ж назву, як і базовий, 

але з помітками ч.1 та ч.2 відповідно, та відповідатимуть частинам вихідного 

об’єкта у різних півпросторах відносно площини перерізу. Надалі 

новоутвореними многогранниками можна оперувати, як окремими об’єктами. У 

полі звіту з’явиться площа та довжина периметра утвореного перерізу.  

Рисунок 4 



 

 
 

 

 

72 

 

Приклад. Побудувати переріз правильної п’ятикутної призми. 

Р о з в ʼ я з а н н я. 

1. Задамо правильну п’ятикутну призму: Об’єкт – Створити базовий об’єкт 

– Правильна призма (задаємо кількість вершин основи). 

2. Задамо площину, яка 

буде перерізати 

многогранник: Об’єкт – 

Створити з екрану – 

Площина (задаємо площину 3 

точками).  

3. Операції – Виконати 

переріз. 

Отримаємо зображення 

перерізу нашої правильної 

п’ятикутної призми (рис. 4).  

Отже, як бачимо з 

наведеного приклада ППЗ 

GRAN-3D дає змогу зобразити не лише сам многогранник та площину перерізу, а 

й зобразити фрагменти, які утворяться в різних півплощинах відносно площини 

перерізу. 

Наступним і дуже цікавим прикладом програми є ППЗ «Визуальная 

стереометрия». 

ППЗ «Визуальная стереометрия» є програмним продуктом, якого 

дидактичне значення посилюється за рахунок методики її застосування в процесі 

вивчення спецкурсу (теми) «Побудова перерізів геометричних фігур з 

використання програмного забезпечення». 

Рисунок 5 

Рисунок 6 
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Для того, щоб ефективно використовувати демонстраційно-навчальну 

програму «Визуальная стереометрия» в процесі навчання розв’язування  

стереометричних задач на побудову необхідно виконати ряд умов: 

1) вчитель і учень у повній мірі повинні володіти необхідними навичками 

роботи на персональному комп’ютері; 

2) передбачається, що стереометрія вивчається у класах з профільним або 

поглибленим вивченням математики (або під час вивчення теорії 

зображень на педагогічних спеціальностях); 

3) клас (аудиторія) оснащений технічними засобами навчання (ТЗН), що 

включає в себе комп’ютери і мультимедійний проектор (бажано); 

4) розроблена система індивідуалізованого навчання учнів (студентів) 

кожному з методів побудови геометричних фігур за допомогою програми 

«ВиСт». 

Методика індивідуалізації та інтенсифікації процесу навчання рішенню 

стереометричних задач на побудову з використанням «ВиСт» як система 

включає в себе ряд компонентів: нормативний, дидактичний, управлінський і 

методичний. 

Нормативний компонент містить мету і результат діяльності педагога. Мета 

методики полягає в інтенсифікації та індивідуалізації навчання учнів в процесі 

вивчення спецкурсу «Побудова перерізів геометричних фігур з використанням 

програмного забезпечення», що забезпечує розвиток просторових уявлень. 

Результатом використання даної методики є розвиток просторової уяви учнів і 

студентів, освоєння ними методів розв’язання задач на побудову, а також 

самостійне введення комплексних методів побудови із раніше відомих 

елементів. В результаті вивчення курсу за вибором за допомогою 

демонстраційно-навчальної програми «ВиСт» учні повинні вміти: 

 зображати просторові геометричні фігури, їх комбінації, що задаються 

умовами задач; 

 застосовувати вивчені методи побудови перерізів для розв’язання 

стереометричних задач будь-яких типів; 

 проводити повні обґрунтування в ході теоретичних міркувань і при 

вирішенні завдань, використовуючи для цього вивчені в курсі теоретичні 

відомості. 
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Розроблена І.О. Новиковим та В.С. Якимовичем методика являє собою 

складну систему, що включає в себе дидактичний компонент: позиції взаємодії 

вчителя і учнів в процесі вивчення методів побудови. 

Навчаючи учнів (студентів) темі «Розв’язування задач на побудову» за 

допомогою програми «ВиСт», вчитель може знаходитися в різних позиціях по 

відношенню до учнів (студентів) у процесі навчання. Він може виступати в 

якості лектора, консультанта або репетитора. 

Позиція лектора трохи відмінна від позиції педагога. Лектор представляє 

учням (студентам) систематизовані знання в області розв’язання задач на 

побудову. Основним методом навчання в даному випадку стає лекційний виклад 

матеріалу. Виступаючи в якості лектора за допомогою програми «ВиСт» 

учитель може проводити настановчі (оглядові) лекції, класичні проблемні лекції 

та лекції удвох з учнем (студентом). Настановча лекція може мати місце на 

початку спецкурсу (теми). Метою її є орієнтація учнів (студентів) на методи 

розв’язання задач на побудову, ознайомлення учнів (студентів) з програмою 

«ВиСт» і надання допомоги у самостійному вивченні розглянутих методів 

розв’язування  задач. 

Таку оглядову лекцію можна провести не тільки в рамках спецкурсу, а й на 

уроці стереометрії при вивченні теми «Методи побудови перерізів 

многогранників». Оглядова лекція за допомогою «ВиСт» дозволить 

індивідуалізувати процес засвоєння цієї теми. Крім оглядової лекції можна 

провести класичну, традиційну лекцію на уроці 

стереометрії за допомогою даного ППЗ. Така 

лекція дозволяє інтенсифікувати процес 

вивчення теми «Методи розв’язування задач на 

побудову». 

Лекція може носити і проблемний 

характер. Її дидактичну основу складає серія 

проблемних питань, завдань або завдань. 

Наприклад, в рамках вивчення методів 

побудови перерізів учням (студентам) може 

бути запропоновано вирішити наступну 

задачу: «Побудувати перетин даної 

п'ятикутною призми площиною, що проходить через дані три точки М, N, Р 

(точки М і Р задані на бічних ребрах, точка N – на бічній грані призми)» (рис. 5). 

Рисунок 7 
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На даному етапі освоєння теми учні (студенти) знайомі лише з методом 

слідів і методом внутрішнього проектування. Такого роду знання не дозволять 

їм вирішити поставлену задачу. Тому вчитель знайомить їх з новим 

комбінованим методом з використанням методу внутрішнього проектування і 

методу слідів. 

Демонструє відеоролик, акцентуючи увагу учнів (студентів) на алгоритмі 

побудови, і далі узагальнює уявлення учнів, виділяючи шість кроків побудови 

перетину комбінованим методом з використанням внутрішнього проектування і 

методу слідів, а саме: 

1) визначити площину проектування і напрямок проектування (в якості 

першої зазвичай беруть площину основи, а в якості другої – ребро  

многогранника); 

2) знайти проекції кожної точки шуканого перерізу на площину проектування; 

3) знайти точки перетину прямих, що належать шуканому перетину, і їх 

проекції на площині проектування; 

4) побудувати слід січної площини на площину проектування; 

5) знайти точки перетину отриманої прямої (сліду) з площинами бічних 

граней або діагональних перерізів цих многогранників; 

6) побудувати шуканий перетин. 

Потім пропонуємо учням (студентам) розв’язати  задачу, використовуючи 

новий метод. Розв’язання  являє собою наступний алгоритм. 

Вибираємо площину проектування – площину нижньої основи, а в якості 

напрямку проектування – бічне ребро призми. Побудуємо проекції точки N на 

основу призми, отримаємо точки Н і Н1, а в якості проекцій точок М та Р 

виступають точки Е, Е1 і точки С, С1, відповідно. 

Знаходяться точки перетину прямих MP і MN з їх проекціями (ЕС та ЕН1), 

позначимо їх F і Q. В якості допоміжних при цьому зручно вибрати площини 

ЕЕ1С1С і ЕЕ1Н1Н, яким і належать точки М, N та Р. (точка N лежить в площині 

грані АА1В1В на прямій Н1Н А1А, отже, і в площині ЕЕ1Н1Н, аналогічно ведеться 

обґрунтування належності точок М та Р зазначеним площинах). 

Через знайдені точки Q і F проводиться пряма FQ - слід січної площини в 

площині підстави призми. 

В даному випадку для побудови перерізу не вистачає точок перетину січної 

площини з ребрами призми АА1, ВВ1, DD1 або їх продовженнями. Продовжують 
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сторону АВ основи до перетину з FQ. Отримана точка S належить січній 

площині (так як лежить на FQ) і площині грані AA1B1В (так як лежить на АВ). 

Точка N також належить цим двом площинам, тому пряма SN – лінія їх 

перетину, а отримані при цьому точки К і L – точки перетину січної площини з 

ребрами АА1 і В1В призми. Аналогічно будується точка R перетину січної 

площини з ребром DD1. Послідовне з'єднання відрізками пар точок перетину 

січної площини з ребрами призми, що лежать в одній грані, дає сторони 

перетину. У даному випадку шуканим перетином є п’ятикутник KLPRM (рис. 5). 

Вчителю слід звернути увагу учнів на те, що в залежності від розташування 

точок, які задають січну площину, остання може виявитися паралельною тієї чи 

іншої грані призми, перетнути площину грані, не перетинаючи самої грані; 

точки перетину можуть виявитися не на ребрі, а на його продовженні і т. п. 

Крім проблемної лекції цікавою при вивченні теми «Методи побудови 

перерізів многогранників» може виявитися лекція вдвох. Методика проведення 

цієї лекції відносно проста: в ній беруть участь 

два лектора – вчитель і учень (студент).  

Наприклад, при вивченні методу 

роздільної площини пропонується вирішити 

задачу: «Дано зображення чотирикутної 

призми ABCDA1B1C1D1. Точки М, К і Р 

належать відповідно граням АВВ1А1, ВСС1В1 і 

CDD1Cl цієї призми. Побудувати її переріз 

площиною МКР (рис. 6).  

Учень (студент) розв’язує дану задачу, 

використовуючи раніше вивчений метод 

внутрішнього проектування, а вчитель 

пропонує вирішити її, використовуючи метод роздільної площини, унаочнюючи 

цей процес за допомогою програми «ВиСт». Далі  проводитися порівняльний 

аналіз способів розв’язання запропонованих учителем (студентом) і учнем. Після 

визначення класом (групою) нового методу побудови, як найбільш 

продуктивного, вчитель за допомогою програми «ВиСт» систематизує знання 

учнів, виділяючи кроки побудови. 

Крім вищеописаної позиції лектора вчитель може виступати з позиції 

консультанта. У цій позиції втручання вчителя в процес викладу теми 

мінімальне. Навчальна функція їм покладено на демонстраційно-навчальну 

Рисунок 8 
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програму «ВиСт». Своїм завданням вчитель, що стоїть у позиції консультанта, 

вважає відповіді на запитання учнів, що виникають у них в процесі вивчення 

теми, викладеної програмою «ВиСт», визначає план самостійної роботи учнів. 

Педагог з'ясовує ступінь труднощів або незнання учнями якихось методів 

побудови та при консультуванні подає їм саме ту інформацію, яка їм особливо 

потрібна на даному етапі. Все інше вони отримують в процесі діалогу з 

програмою «ВиСт». 

Особливої уваги заслуговує позиція репетитора. Її повинен практикувати 

педагог, працюючи з учнями (студентами) з низьким ступенем навченості. Ця 

позиція вимагає від учителя пояснення теми учню слідом за навчальною 

програмою, спільне з ним розв’язання задачі, описаної «ВиСтом» і розв’язання 

нового завдання. 

Важливим компонентом методики роботи з програмою «ВиСт» на уроках 

стереометрії спецкурсу є управлінський компонент, який включає в себе такі 

форми організації діяльності учнів як індивідуальна, групова і колективна, а 

також форми навчальної розумової діяльності учнів: заданої інформаційно, 

задачно - цільову і проблемно-пошукову.  

Індивідуальна робота – це форма організації навчального процесу, при якій 

вчитель взаємодіє лише з одним учнем (студентом), або один учень (студент) 

взаємодіє лише з засобом навчання, тобто з комп'ютером. При всій 

привабливості такого підходу, очевидно, що в даний час він майже 

нездійснений: навчання має колективний характер, при якому в одній групі по 

одним і тим же програмам і підручникам одночасно навчаються діти з різним 

рівнем розвитку здібностей, інтелекту і т.п. Хоча на сучасному етапі на увазі 

загальної комп'ютеризації і технологізації індивідуальне навчання набуває 

більшої  актуальності. На його основі з'являється дистанційне навчання, а також 

ряд індивідуалізованих особистісно-орієнтованих технологій навчання 

математики. 

«Визуальная стереометрия» на уроках стереометрії дозволяє активно 

використовувати індивідуальну форму навчання. Наприклад, після знайомства з 

методом побудови, учні можуть самостійно звернутися до «ВиСт» для 

повторення кроків побудови або візуалізації процесу побудови в ході 

закріплення на нових завданнях  запропонованих учителем. Учні також можуть 

звертатися до програми в процесі повторення і виконання домашніх завдань. 
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«ВиСт» не виключає колективну і групову форми організації діяльності 

школярів. Дидактичною основою для організації групової та колективної форми 

діяльності учнів може служити розроблена Д. К. Алейниковою методика 

самостійного різнорівневого навчання математики учнів у профільних класах в 

ініціативних рухомих групах без домашніх завдань. 

На сучасному етапі розвитку педагогічної думки в рамках особистісно-

орієнтованої парадигми освіти важливе значення набувають не тільки форми 

організації діяльності учнів, але й освоєння ними способів мислення і розумової 

діяльності (Громико Ю.В.).  

Програма надає вчителю можливість вільного вибору методичних шляхів і 

організаційних форм навчання методом розв’язання завдань на побудову, прояву 

творчої ініціативи. Однак вчителю, при цьому слід мати на увазі наступні 

методичні рекомендації: 

 навчально-виховний процес має будуватися з урахуванням вікових 

можливостей і потреб учнів; 

 основною причиною не зацікавленості є перевантаження, тому не слід 

прагнути до надмірного насичення програми питаннями, які доповнюють 

запропоновану програму; 

 вивчення передбачає, перш за все, наповнення курсу різноманітними, 

цікавими і складними завданнями, оволодіння основним програмним 

матеріалом на більш високому рівні, а також впровадженням у процес 

навчання відповідного комп’ютерного програмного забезпечення; 

 для підтримки інтересу до предмету слід включати у процес навчання 

цікаві завдання, відомості з історії математики, значне місце має бути 

приділена розв’язуванню завдань, що відповідають вимогам вступу до 

вузів, де математика є профілюючим предметом; 

 навчальний процес повинен бути орієнтований на засвоєння учнями, перш 

за все, основного матеріалу;  

 дуже важливо організувати диференційований підхід до учнів, що 

дозволяє уникнути перевантаження і сприяє реалізації можливостей 

кожного з них. 

Таким чином, методика роботи з програмою «Визуальная стереометрия» 

містить такі компоненти як: нормативний, дидактичний, управлінський і 
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методичний і є дидактичною системою, що спрямована на засвоєння учнями 

(студентами) теми «Методи розв’язування задач на побудову». 
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ПРИКЛАДНІ ЗАДАЧІ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ТЕМИ  

«ПОХІДНА ТА ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ»  

В КУРСІ АЛГЕБРИ І ПОЧАТКІВ АНАЛІЗУ 

 

У статті розглядається проблема прикладної спрямованості курсу алгебри і 

початків аналізу, визначається роль прикладних задач у процесі вивчення теми 

«Похідна та її застосування»,  висуваються дидактичні цілі та вимоги до прикладних 

задач,  наводяться зразки прикладних задач різних сюжетів. 

 

Прикладні задачі - один з дієвих і ефективних засобів для формуванні в 

учнів вмінь і навичок застосовувати набуті в курсі алгебри і початків аналізу 

знання і вміння в нестандартних ситуаціях. Серед напрямів, що можуть суттєво 

вплинути на підвищення в учнів зацікавленості у вивченні математики та 

поліпшення рівня їх загальноосвітньої математичної освіти, є посилення 

практичної і прикладної спрямованості шкільного курсу математики [1, c.5]. 

Формування навичок застосування математики є однією з головних цілей 

викладання математики. Інакше кажучи, математики потрібно навчити так, щоб 

учні вміли її застосовувати при вирішенні нагальних професійних і побутових 

проблем у майбутньому. Найкращим способом досягнення цієї мети є 

розв’язування достатньої кількості спеціально підібраних прикладних задач. 

Прикладна задача - це задача, яка виникла поза математикою і розв’язується 

математичними методами [2, c.7]. 

Розв’язування прикладних задач у шкільному курсі алгебри і початків 

аналізу дає змогу формувати в учнів системність мислення, здатність 

здійснювати оптимальний вибір, уміння розв’язувати задачі 

найраціональнішими способами, здійснювати порівняння, узагальнення, 

абстрагування, класифікацію, аналогію, аналіз, синтез та ін. Саме завдяки цим 

задачам учні зможуть переконатися в значенні математики для різних сфер 

діяльності людини, в її корисності та необхідності для практичної роботи і 

побуту.  
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Такі задачі забезпечують посилення мотивації навчання математики, 

спонукають учнів до здобуття нових знань, оволодіння новими вміннями, 

збагачують їх знаннями з інших дисциплін. 

Розділ алгебри та початків аналізу “Похідна та її застосування” займає 

визначне місце у шкільному курсі математики, в першу чергу тому, що має 

велике прикладне значення. Він є складовою частиною змістової лінії функція і 

має розгалужену систему внутрішньо-предметних (з іншими лініями курсу) та 

міжпредметних зв’язків. До того ж цей розділ отримує своє логічне продовження 

у курсі математики у вищих навчальних закладах. 

Програма з математики для загальноосвітньої школи відводить на вивчення 

теми “Похідна та її застосування” 18 годин (рівень стандарту), 26 годин 

(академічний рівень), 30 годин (профільний рівень), 35 годин (школи з 

поглибленим вивченням математики).  

Основна складність полягає в тому, щоб навчити учнів застосувати похідну 

для дослідження функцій, показавши їм відповідні алгоритми розв’язування 

типових задач та сформувати у школярів вміння застосовувати метод 

диференціального числення до розв’язування прикладних задач. Крім того 

важливими є також, зокрема, і вміння виділяти етапи математичного 

моделювання під час розв’язування прикладних задач. 

У процесі розв’язування прикладних задач під час вивчення похідної у курсі 

алгебри та початків аналізу досягаються наступні дидактичні цілі: 

1) підготовка до вивчення похідної, зокрема, шляхом забезпечення мотивації 

навчання, створення проблемної ситуації; 

2) закріплення тільки-но набутих теоретичних знань та формування в учнів 

відповідних математичних компетентностей; 

3) аналіз набуття учнями математичних компетентностей з розділу “Похідна 

та її застосування”. 

Окрім того, прикладні задачі повинні давати можливість учням поряд із 

набуттям математичних компетентностей засвоювати факти суміжних 

предметів, тобто бути засобом здійснення міжпредметних зв’язків. 

В залежності від дидактичних цілей, що ставляться вчителем, прикладні 

задачі можна використовувати на різних етапах уроку, наприклад, при введенні 

нових понять, а також в самостійній роботі учнів [3]. 
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Для ефективного використання прикладних задач у процесі навчання 

алгебри доцільно дотримуватися таких вимог до їх змісту: 

1) задачі мають реальний практичний зміст, який забезпечує ілюстрацію 

практичної цінності і значущості набутих математичних знань;  

2) задачі відповідають шкільним програмам і чинним підручникам з курсу 

алгебри і початків аналізу; 

3) методи і факти, що потрібно використати для розв’язування задач повинні 

бути відомими учням;  

4) зміст задач повинен викликати в учнів пізнавальний інтерес, давати 

можливість демонструвати ефект використання математичних знань на практиці; 

5) поняття і терміни задач мають бути відомі або інтуїтивно зрозумілі учням; 

6) числові дані в прикладних задачах відповідають існуючим на практиці, 

тобто є реальними. 

Методика реалізації вище зазначеного має ґрунтуватися на створенні умов 

для максимальної зацікавленості, зокрема, шляхом відповідності життєвій 

практиці учнів, наочності, евристичності, а також відповідності методів 

дослідження математичному апарату, що є в розпорядженні учнів; комплексного 

і доцільно виправданого залучення традиційних та сучасних засобів навчання; 

забезпечення можливості рівневої диференціації. 

Наведемо приклади задач прикладного характеру в курсі математики 

старшої школи, що можуть бути використані в класах різних профілів для 

усвідомлення учнями ролі похідної функції та для контролю рівня 

сформованості у них відповідних математичних компетентностей. 

Задача 1. (Зв'язок з фізикою) Дощова крапля падає під дією сили тяжіння, 

рівномірно випаровуючись так, що її маса m змінюється згідно із законом 

 (m змінюється в грамах, t – в секундах). Через скільки часу після 

початку падіння кінематична енергія краплі буде найбільшою? 

Розв’язання. Врахуємо, що швидкість краплі . ЇЇ кінетична 

енергія у момент t дорівнює  

Тоді щоб відповісти на поставлене питання потрібно дослідити функцію 

 на найбільше значення за допомогою похідної:  нехай 

, тоді . 
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Рис. 1. Значення кінетичної енергії 

При t=1 функція набуває найбільшого значення, отже кінетична енергія 

падаючої краплі буде найбільшою через 1 секунду після початку руху. 

Задача 2. Драбина завдовжки 5 м приставлена до стіни таким чином, що 

верхній її кінець знаходиться на висоті 4 м. У деякий момент часу драбина 

починає падати, при цьому верхній кінець наближається до поверхні землі з 

постійним прискоренням 2 м/с. З якою швидкістю віддаляється від стіни нижній 

кінець драбини в той момент, коли верхній кінець знаходиться на висоті 2 м? 

Розв’язання. Побудуємо графіки функції у момент часу t та у момент часу 

t = 0. 

   

Рис. 2. Графік функції у момент часу t    Рис. 3. Графік функції у момент часу 

t = 0 

 

Якщо верхній кінець сходів у момент часу t знаходиться на висоті 4)0( y  м, 

а нижній на відстані )(tx  від стінки, то висота )(ty  описується формулою: 

2
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ty  , оскільки рух, в нашому випадку, рівноприскорений. 

Розглянемо поведінку тіла у момент часу t : 2)( ty  , тобто t242  . Звідси 
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Задача 3. (Зв'язок з економікою) Обсяг продукції u, виробленої бригадою 

робітників, може бути задано формулою: 

50100
2

15

6

5 23  tttu (од), 81  t , 

де t –робочий час в годинах. Обчислить продуктивність праці, швидкість і 

темпи її зміни через годину після початку роботи і за годину до її закінчення. 

Розв’язання  Продуктивність праці виражається похідною : 

10015
2

5
)()( 2  tttutz (од/год), 

а швидкість і темп зміни продуктивності – відповідно похідною )(tz  і 

логарифмічною похідною   )(ln)( tztTz : 
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tTz (од/год), 

де 155)(  ttz (од/год
2
). 

В задані моменти часу 11 t  і 7182 t  відповідно маємо: 

5,112)1( z  (од/год) 

10)1( z (од/год
2
) 

09,0)1( zT (од/год) 

5,82)7( z  (од/год) 

20)7( z (од/год
2
) 

24.0)7( zT (од/год) 

Отже, на кінець роботи продуктивність праці суттєво знижується; при цьому 

зміна знаку )(tz  і )(tTz  із плюса на мінус свідчить про те, що підвищення 

продуктивності праці в перші години робочого дня змінюється її зниженням в 

останні години. 

Задача 4. (Зв'язок з біологією) Реакції організму на два види ліків як функції 

часу t (час виражено у годинах) складають . У якого 

виду ліків  максимальна реакція вища? Ліки якого виду діють повільніше? 

Розв’язання. Продиференціювавши функції , що визначені та 

неперервні на проміжку (0; ), і розв’язавши рівняння 

з’ясуємо, що ці функції на вказаному 

проміжку мають такі стаціонарні точки: t1=1; t2=2; t3=0. Оскільки час t>0, то на 

всій області визначення кожна функція має єдину стаціонарну точку t1=1, t2=2. 
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Оскільки при переході через стаціонарну точку знак похідної змінюється з “+” 

на “-”, то на підставі достатньої умови існування екстремуму в точці робимо 

висновок, що точка t1=1є точкою максимуму функції , а точка t2=2 є 

точкою максимуму функції . Знайшовши максимуми функції 

 з’ясуємо, що у другого виду ліків 

максимальна реакція вища і вони діють повільніше. 

Наведені приклади задач показують, що їх доречне застосування сприяє 

реалізації прикладної спрямованості шкільного курсу. Завдяки цьому 

опанування учнями математичних знань, умінь та навичок їх використовувати 

відбувається значно ефективніше, з більшою зацікавленістю учнів у їх надбанні. 

Література 

1. Прикладні задачі в курсі алгебри і початків аналізу: практикум /Л.О. Соколенко, 
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ПЕТРО ГРИГОРОВИЧ БОРЗЯК – ВИЗНАЧНИЙ ВЧЕНИЙ 

В ГАЛУЗІ ФІЗИЧНОЇ ЕЛЕКТРОНІКИ 

 

У статті наведено біографічні відомості про видатного українського фізика, 

одного з творців фізичної електроніки, член-кореспондента НАН України Петра 

Григоровича Борзяка. 

 

У вересні 2013 р. виповнюється 110 років від народження Петра Григоровича 

Борзяка – видатного українського вченого в галузі фізичної електроніки. 

Народився Петро Григорович 16 вересня 1903 р. в козацькій родині в селі 

Пищиках Полтавської (тепер Черкаської) області. Нині це село затоплене 

Кременчуцьким водосховищем. З шести років він відвідував уроки в школі. Після її 

закінчення продовжив навчання в гімназії м. Золотоноша, яку закінчив 1920 р., і 

викладав фізику у сільських школах. Після закінчення у 1924 р. педагогічних курсів 

завідував районною школою.  

1925 р. П.Г. Борзяк стає студентом Київського інституту народної освіти, 

правонаступником якого є Національний педагогічний університет імені 

М.П. Драгоманова. В 1929 р. після створення Інституту фізики Академії наук УРСР, 

вступає до аспірантури інституту. Закінчивши аспірантуру, Петра Григоровича 

залишають працювати в Інституті фізики. Він поєдную наукову діяльність з 

викладацькою спочатку у Фізико-хімико-математичному інституті (1931-1933 рр.), 

а потім на посаді доцента в Київському університеті імені Тараса Шевченка (1935-

1941 рр.) 

Вся наукова діяльність Петра Григоровича спрямована на вивчення природи 

фотоелектронної емісії (випускання електронів твердими тілами і рідинами під 

дією електромагнітного опромінювання). Інтерес до цього напряму він зберіг 

практично до кінця життя. Остання стаття присвячена цьому питанню вийшла в 

1999 р., за рік до його смерті. Він запропонував нові технологічні підходи при 

виготовленні ефективних фотокатодів – срібно–киснево–цезієвих (СКЦ) і 

сурм’яно–цезієвих (СЦ). Головним завданням, яке поставив перед собою Петро 

Григорович, з’ясувати механізм фотоелектронної емісії і подальше підвищення їх 

ефективності виробів. За результатами досліджень в 1939 р. він захищає 
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кандидатську дисертацію. 

Подальші наукові дослідження обриваються з початком Великої вітчизняної 

війни у 1941 р. За стоном здоров’я не будучи призваним до лав діючої армії, Петро 

Григорович займався евакуацією Інституту фізики. Проте обставини склалися так, 

що він не зміг евакуюватися. Коли Київ окупували фашисти, він переїздить до свого 

рідного села Пищики, де працює обліковцем, а після визволення вчителем фізики у 

школі. Після повернення Інституту фізики з евакуації у 1943 р., Петра Григоровича 

викликають урядовою телеграмою для налагодження роботи інституту. Він 

повертається в Київ і активно береться до відновлення роботи Інституту фізики. 

1952 р. він запропонував інтерференційний спосіб збільшення ефективності 

катоду. У 1953 р., вимірюючи оптичне поглинання і фотоемісію при температурі 

рідкого азоту, П.Г. Борзяк виявив екситонну лінію поглинання і пов’язану з нею 

фотоемісію. Це було перше спостереження екситонів в напівпровідниках. Всі ці 

результати Петро Григорович узагальнені у 1954 р. докторській дисертації, яка і 

дотепер вважається справжньою енциклопедією з СКЦ- і СЦ-катодів. 

У період 1956–1961 рр. лабораторією фотоелектричних явищ, створеною в 

Інституті фізики під керівництвом Петра Григоровича, була досліджена 

фотоелектронна емісія з напівпровідників з пониженою роботою виходу. Цими 

дослідженнями були закладені основи фотоелектронної спектроскопії, яка, 

починаючи з 70–х років, одержала широке застосування в усьому світі для 

дослідження енергетичного спектра твердих тіл.  

18 квітня 1961 р. Петра Григоровича Борзяка обирають членом–

кореспондентом Академії наук УРСР,  

В 1962 р., після переходу Наума Давидовича Моргуліса на викладацьку роботу 

в Київський державний університет імені Тараса Шевченка, Петро Григорович 

очолює відділ фізичної електроніки Інституту фізики, яким керує до 1981 р. Слід 

зазначити, що відділ фізичної електроніки, перша назва фізики електронних та 

електровакуумних процесів, створено в 1936 р. Н.Д. Моргулісом, який, як і П.Г. 

Борзяк є випускником Київського інституту народної освіти. 

Петро Григорович стояв біля витоків ще одного наукового напряму у фізичній 

електроніці – емісії “гарячих” електронів і світла з диспергованих металічних 

плівок. Інтерес до таких плівок виник у нього в перші повоєнні роки у зв’язку з 

дослідженнями ролі срібних частинок у фотоемісії СКЦ–катода. Але особливо 

інтенсивне вивчення властивостей таких плівок почалося у відділі фізичної 

електроніки після того, як Петром Григоровичем і його учнями в 1963 р. була 

зареєстрована електронна емісія з диспергованих плівок золота в сильному 

електричному полі. Цей результат Держкомітетом СРСР з винаходів і відкриттів у 
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1965 р. було визнано відкриттям, і авторам видано відповідний диплом. Слід 

відзначити, що це перше офіційно зареєстроване в Україні відкриття. 

Не менш важливі результати отримав Петро Борзяк разом з О. Сарбеєм та 

О. Яценком під час дослідження електронної емісії із напівпровідників при 

одночасній дії світла та сильного електричного поля. В результаті цих досліджень 

отримано високоефективні автофотокатоди та фотопомножувачі з високою 

чутливістю до ІЧ-опромінювання. У 1986 р. за цей цикл робіт колектив на чолі з 

П.Г. Борзяком був удостоєний Державної премії УРСР.  

Науковими здобутками в галузі електронної фізики П.Г Борзяк утвердив 

науковий авторитет України на світовому рівні. Адже його дослідження стали 

основою для подальшого вивчення напівпровідникового матеріалознавства, 

розробки та конструювання нових типів мікроелектронних приладів, що сприяло 

подальшому розвитку науки і техніки. 

Самовіддана праця вченого одержала офіційне визнання, його нагороджено 

орденом “Знак пошани”, кількома медалями, а в 1978 р. присвоєно звання 

“Заслужений діяч науки УРСР”. 

Петро Григорович брав активну участь як у науково-суспільному, так і в 

громадському житті, жваво цікавився всіма сферами знань, глибоко переживав 

політичні події в країні і світі, був цікавим співрозмовником. Він був одним з 

організаторів, ученим секретарем і членом редколегії “Українського фізичного 

журналу” і його попередника – “Фізичних записок”, членом Президії товариства 

“Знання”, керував міським семінаром з фізичної електроніки, багато років був 

членом наукової ради АН СРСР з фізичної електроніки. 

Петро Григорович виховав плеяду докторів і кандидатів наук, що 

продовжують і успішно розвивають дослідження, розпочаті їхнім Вчителем. З 

поміж його учнів слід згадати віце-президента Національної академії наук України 

академіка НАН України Антона Григоровича Наумовця, якому передав керування 

відділом фізичної електроніки в 1981 р. 

Інститут фізики НАН України проводить конкурс серед молодих вчених та 

аспірантів на здобуття Премії ім. П.Г. Борзяка – “За досягнення в галузі фізичної 

електроніки та фізики поверхні”. 

Помер Петро Григорович Борзяк 15 серпня 2000 року, його поховано на 

Байковому цвинтарі в Києві. 

 

Література 

1. Ю.А. Храмов. История физики. – Киев: Феникс, 2009. – 1176 с. 
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НАУКОВА ШКОЛА ВАДИМА ЄВГЕНОВИЧА ЛАШКАРЬОВА 

 

У статті висвітлено поняття наукової школи та її характерні ознаки, розглянуто 

особливості виникнення та становлення наукової школи В.Є.Лашкарьова, а також її 

значення для фізики і техніки напівпровідників. 

 

В умовах зростаючої диференціації знань прогрес науки, її успіхи 

визначаються не тільки діяльністю вчених-одинаків, але і роботою великих 

наукових колективів, в тому числі наукових шкіл – своєрідних неформальних 

творчих об’єднань вчених, що виникають в рамках окремих наукових напрямків. 

Особливо широке розповсюдження вони отримали на початку ХХ століття і 

мали великий вплив на розвиток науки. 

Наукова школа – це об’єкт, що відображає складний спектр соціально-

творчих зв’язків між вченими, що їх представляють, це не просто колектив 

дослідників на чолі з науковим лідером (вчитель і учні чи лабораторія і відділ на 

чолі з керівником), а творча співдружність вчених різних поколінь, об’єднаних 

єдністю принципів підходу до вирішення тієї чи іншої проблеми, думок і навиків 

мислення, стилю роботи, оригінальною стержневою ідеєю, доказ якої служить 

стимулом для розвитку досліджень і фактором, що об’єднує виконавців, 

незважаючи на відмінність їх характерів і уявлень. Іншими словами, наукова 

школа – це колектив дослідників-однодумців, вища форма колективної взаємодії 

в процесі наукового пошуку. 

 Школи є не лише хранителями традицій, але і «вогнищами» інтенсивної 

концентрації творчої енергії і скоординованих зусиль вчених в процесі 

наукового пошуку, зародками нових точок росту науки і окремих її напрямів. 

Школа не лише генерує наукову продукцію, ідеї і відкриття, але і забезпечує 

відтворення подальших поколінь дослідників, коли окремі її вихованці самі 

становляться науковими лідерами, керівниками нових «дочірніх» шкіл чи груп 

вчених, нових напрямків. 

 Виділимо найбільш характерні ознаки наукової школи. Це наявність 

наукового лідера дослідницького колективу, керівника школи; стиль роботи; 
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стиль мислення; наукова ідеологія, наукова концепція (фундаментальна ідея), 

науково-дослідницька програма; особлива наукова атмосфера; висока 

кваліфікація дослідників, що групуються навколо лідера; значення отриманих 

ними результатів у визначеній області науки, високий науковий авторитет в цій 

області. 

 Відмітимо, що наукові школи (малі групи) найбільш оптимальним 

способом через свої науково-дослідницькі програми фактично реалізують 

соціальне замовлення науки, або ж при цьому вирішується важлива наукова 

задача, отримуються фундаментальні результати, більше того, дається початок 

новому науковому напрямку, не говорячи вже про те, що із малої наукової групи 

формується власне наукова школа.  

 Виникає цілком законне запитання: якою є життєдіяльність школи? Перш 

за все вона визначається науковою активністю лідера, керівника школи, його 

здатністю залучати до школи нові покоління дослідників, генерувати нові ідеї 

очолюваного ним неформального колективу, ініціювати нові науково-дослідні 

програми, що продовжують життя школи за рахунок їх реалізації і тим самим 

збереження її творчої активності (інколи в абсолютно нових наукових областях), 

а також такі якості керівника як незаздрістність успіхам учнів, вміння 

виховувати із деяких з них наукових лідерів, здатних очолювати групу вчених, а 

часом і власну наукову школу, запропонувавши їй свою науково-дослідницьку 

програму. В результаті від основної школи відбруньковуються дочірні школи. 

Саме наукові діти, внуки, правнуки і т.д. визначать період існування первинної 

наукової школи чи її ядра. 

 Варто пам’ятати, що конкретна наукова школа – феномен не вічний, це 

все-таки тимчасовий неформальний науковий колектив, який на конкретному 

тимчасовому інтервалі вирішив вирішити наукові задачі, заявляючи про себе 

великими результатами і цим самим зайнявши визначене місце в історії науки 

[1]. 

З ім’ям відомого радянського фізика академіка АН України Вадима 

Євгеновича Лашкарьова (1903-1974) пов’язано становлення і розвиток фізики і 

техніки напівпровідників в Україні. Народився він 7 жовтня 1903 року в Києві 

[2].Після закінчення Київського інституту освіти (так тоді називався Київський 

національний університет ім. Тараса Шевченка) Вадим Євгенович вчився в 

аспірантурі науково-дослідної кафедри фізики Київського політехнічного 

інституту (1924-27 рр.) одночасно працюючи там викладачем, а потім доцентом. 
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Уже в ті роки В.Є.Лашкарьов проявив себе талановитим експериментатором. 

Його дослідження були присвячені фізиці рентгенівських променів і розробці 

апаратури для рентгеноструктурного аналізу. Зокрема, Вадим Євгенович спільно 

з В.П.Линником розробив оригінальний метод визначення коефіцієнта 

заломлення рентгенівських променів. Здібності В.Є.Лашкарьова як теоретика 

відіграли велику роль у його подальшій науковій творчості. Вони проявилися 

вже тоді, коли він опублікував свої перші теоретичні роботи про рух матерії і 

світла в гравітаційному полі. Він брав участь в організації Інституту фізики АН 

України, де в 1929-1930 роках завідував відділом рентгенофізики. 

За запрошенням академіка А.Ф.Йоффе в 1930-1935 роках В.Є.Лашкарьов 

керував лабораторією в ЛФТІ і працював в області дифракції повільних і 

швидких електронів. В цей період ним виконані піонерські дослідження 

розподілення електронної щільності в кристалах, узагальнені в монографії 

«Дифракція електронів». В 1935 році за роботи по дифракції електронів 

В.Є.Лашкарьову без захисту дисертації була присуджена наукова ступінь 

доктора фізико-математичних наук. 

Вже з 1939 року наукова діяльність В.Є.Лашкарьова була пов’язана з 

фізикою напівпровідників. В 1939-1960 роках він очолював відділ 

напівпровідників в Інституті фізики АН України, завідував кафедрами фізики 

(1944-1952) і напівпровідників (1952-1957) Київського університету. До того ж 

кафедра напівпровідників, створена В.Є.Лашкарьовим, була першою в країні. 

Його талант в поєднанні з широкою науковою ерудицією дозволили 

В.Є.Лашкарьову досить швидко освоїти нову область фізики і отримати важливі 

наукові результати. В 1939-1944 роки ним були виконані дослідження структури 

запірного шару в закисі міді і внутрішнього фотоефекту в напівпровідниках. 

В.Є.Лашкарьовим був розроблений (1941) новий метод вивчення визначення 

знаку носіїв струму поблизу запірного шару (метод термозонду). Велике 

значення для розуміння електронних процесів в напівпровідниках мали роботи 

В.Є.Лашкарьова, в яких розглядались фотоелектрорушійні сили (на прикладі 

закису міді).  

Для всіх робіт В.Є.Лашкарьова, що був блискучим фізиком-

експериментатором, характерний високий теоретичний рівень [3]. 

Після війни В.Є.Лашкарьовим з учнями і співробітниками були створені і 

вивчені фотоелементи з антизапірним шаром, що дозволило вперше спостерігати 

(1946) біполярну дифузію нерівномірних носіїв струму. Вперше була побудована 
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(1948) загальна теорія фотоЕРС і біполярної дифузії в напівпровідниках, 

розвинені уявлення про роль основних і неосновних носіїв в цьому процесі, про 

керування електричним полем біполярної дифузії носіїв струму, пояснено вплив 

властивостей контакту на величину і знак фотоЕРС, побудована теорія 

конденсаторної (безконтактної) фотоЕРС. 

В результаті в післявоєнні роки почала формуватись наукова школа 

В.Є.Лашкарьова. Цьому сприяли його талант, широка ерудиція, прекрасне 

знання фізики, швидка орієнтація в її нових напрямках, здатність втілювати 

досягнення науки в практичні результати, вміння об’єднувати великі групи 

співробітників і учнів, виховувати і направляти їх діяльність до вибраної мети.  

Син і разом з тим і учень В.Є.Лашкарьова Г.В.Лашкарьов відмічав, що 

основоположним в формуванні школи батька був його талант вченого-фізика. 

Любов і великі здібності до фізичної теорії і експерименту, глибока наукова 

інтуїція, непримиримість до неохайних до науки людей, незалежність суджень, 

принциповість викликали велику повагу його учнів і учених, що знали його. 

Дякуючи цим якостям навколо В.Є.Лашкарьова групувались здатні, вірні фізиці 

люди. Характерним був період роботи В.Є.Лашкарьова в післявоєнні роки, коли 

Інститут фізики розміщувався на вул. Рєпіна, 3, а з відділу був вхід 

безпосередньо в його квартиру. Це сприяло постійному спілкуванню 

В.Є.Лашкарьова з співробітниками. Ідея, що виникала у нього, перевірялась, а 

результати експерименту оброблялися і забезпечувались необхідною для них 

теорією. До півночі не гасло світло в лабораторіях, а В.Є.Лашкарьов після 

відходу додому співробітників ще до 4-5 годин ранку обмірковував подальший 

хід досліджень. Син додає ще, що глибокі знання літератури і історії, а також 

любов до музики робили В.Є.Лашкарьова одним із найосвіченіших людей свого 

часу, а його особистість ще більш привабливою.  

Від 1956 року він був головним редактором заснованого цього ж року 

«Українського фізичного журналу». В ньому ж найближчі учні В.Є.Лашкарьова 

відмічали, що на всіх, кому пощастило близько знати цю незвичайну людину, 

В.Є.Лашкарьов справив сильну дію самим фактом свого існування, можливо в 

більшій мірі, ніж навіть ідейним впливом і безпосередньою допомогою в роботі.  

Доля не була прихильна до Вадима Євгеновича, і щедро наділивши його 

талантами і тонкою духовною організацією, тим самим зробила його дуже 

вразливим і легко ранимим, як при зіткненнях з об’єктивними труднощами, так і 

в особистих стосунках – з негідними людьми. Не будучи ніскільки підозрілим, 
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він неодноразово був жертвою своєї зайвої довірливості і готовності сприймати 

людей кращими, ніж вони є насправді. Це було однією із причин, чому життя 

його склалось трагічно і йому не вдалося зробити всього, на що він був здатним. 

Школу В.ЄЛашкарьова представляють академік АН України О.В.Снітко, 

члени-кореспонденти АН України В.Г.Литовченко і М.К.Шейнкман, доктора 

наук В.І.Ляшенко, Є.Г.Миселюк, П.І.Баранський, А.В.Любченко, В.А.Романов, 

Е.А.Сальков, В.І.Стріха, Г.А.Федорус, Г.В.Литкарьов, професори Ю.І.Карханін, 

Г.А.Холодар та інші. В деякій мірі вважає себе учнем В.Є.Лашкарьова і 

К.Б.Толпиго, що виконав багато робіт під його керівництвом і що сприйняв 

багато його ідей. 

Високий рівень проведених досліджень в школі, наявність 

висококваліфікованих кадрів привели до створення в Академії наук України 

Інституту напівпровідників. За словами президента Академії наук України 

академіка Б.Є.Патона, наукова діяльність В.Є.Лашкарьова і вихованої ним 

наукової школи створила наукову базу, на основі якої в 1960 році був 

організований Інститут напівпровідників АН України.  

Під керівництвом і за участі В.Є.Лашкарьова в 1948-1970 роках виконані 

фундаментальні і багатогранні дослідження фотоелектричних явищ  в 

напівпровідниках, в тому числі електронних процесів в сполуках А
2
В

6
, що 

мають важливе наукове і прикладне значення. 

Дослідження, початі В.Є.Лашкарьовим, успішно продовжуються в 

роботах його учнів. 

Виконані В.Є.Лашкарьовим і під його керівництвом роботи по вивченню 

фотоелектричних явищ в напівпровідниках, дослідженню механізму виникнення 

і закономірностей фотоЕРС, лінійної і нелінійної фотопровідності, поверхневих, 

електрофізичних та інших властивостей напівпровідників виявились суттєвим 

внеском в формування сучасних уявлень про фізику електронних процесів в 

напівпровідниках і механізм дії напівпровідникових приладів, а створені ним 

школа і науковий колектив – Інститут напівпровідників АН України – стали 

ведучими в країні в області фотоелектроніки напівпровідників [4]. 

Помер В.Є.Лашкарьов 1 грудня 1974 року у Києві. Похований на 

Байковому кладовищі . 

Без перебільшення можна стверджувати, що поряд з такими дослідниками 

в галузі фізики напівпровідників і фізики твердого тіла , якими були А.Ф.Йоффе, 

Д.М.Наслєдов, В.М.Тучкевич, С.Г.Калашніков, котрі внесли вагомий внесок у 
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розвиток фізики напівпровідників, Лашкарьов В.Є. був загальновизнаним 

фундатором основ напівпровідникової науки в Україні, впровадження досягнень 

якої в життя забезпечило революційні перетворення в автоматиці, телемеханіці, 

обчислювальній техніці, без яких неможливо було в другій половині ХХ століття 

оволодіти атомною енергією для мирних цілей та реалізувати перші кроки в 

освоєнні людиною космічного простору. При його консультаціях і 

безпосередньому керівництві захищено значну кількість докторських і 

кандидатських дисертацій. 

Заслуги В.Є.Лашкарьова у розвитку науки і підготовці наукових кадрів 

відзначено орденом «Знак Пошани» і Почесною Грамотою Президії Верховної 

Ради Української РСР, а організованому ( і очолюваному В.Є.Лашкарьовим 

протягом 10 років) Інституту фізики напівпровідників  Національної академії 

наук України розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25.12.2002 року і 

постановою Президії НАН України від 04.02.2003 року присвоєно його ім’я. Це 

зобов’язує учнів Лашкарьова, численних шанувальників його таланту і 

представників молодої наукової зміни, які працюють і цій установі, 

примножувати добрі традиції творчого колективу інституту, старанно здобувати 

нові знання, відстоювати ділом, а не словом престиж вітчизняної науки і гідно 

представляти її досягнення широкому колу наукової світової спільноти, в 

інтересах народу нашої країни, який створює необхідні умови для досить 

нелегкої і водночас почесної праці в галузі природничих наук і, зокрема, в галузі 

фізики напівпровідників, напівпровідникової електроніки, напівпровідникового 

матеріалознавства та оптоелектроніки. 

 

Література  

1. Храмов Ю.А. История физики.—Киев: Феникс, 2006.–1176 с. 

2. В.Е.Лашкарев. Личное дело. – Арх. АН Украины, ф.1, оп.2,ед. хр. 574. 

3. Вадим Евгеньевич Лашкарев // Успехи физ. наук. – 1975. –117. с. 377—378. 

4. Храмов Ю.А. История формирования и развития физических школ на 

Украине. – Киев: Феникс, 1991. – 216 с. 

 

 

 



Студентські фізико-математичні етюди, 2012, № 11 
 

 

 

 
 

 

 

95 

Гаврилюк М.М. 

студент Фізико-математичного інституту НПУ імені М.П.Драгоманова 

Науковий керівник: кандидат фіз.-мат. наук, професор Горбачук І.Т. 

 

НОВІТНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У НАВЧАННІ ФІЗИКИ 

 

У статті розглядається доцільність і можливість використання новітніх 

інформаційних технологій і мультимедійних засобів при вивчені шкільного курсу 

фізики та їх ефективність. Коротко поданий перелік та опис вітчизняних і зарубіжних 

програмних засобів, які можна використати під час вивчення фізичних явищ і процесів 

та виконання лабораторних робіт у віртуальному режимі, позитивні і негативні 

особливості роботи з комп’ютерними навчальними програмами, особливості 

використання мультимедійних засобів, розкрита зручність використання комп’ютерних 

навчальних програм як засіб навчання. 

 

Фізика – наука експериментальна. Вивчення фізики важко уявити без 

виконання лабораторних робіт. Нажаль, оснащення фізичного кабінету не 

завжди дає можливість провести програмні лабораторні роботи або ж роботи 

дослідницького характеру, які вимагають більш складного устаткування. На 

допомогу приходить персональний комп'ютер використовуючи який можна 

віртуально проводити досить складні лабораторні роботи. Студент або учень за 

своїм розсудом, може змінювати вхідні параметри дослідів і спостерігати за 

зміною вихідних характеристик досліджуваного явища чи процесу, аналізувати і 

робити відповідні висновки. 

Вивчення пристроїв та принципу дії фізичних приладів – невід'ємна 

частина занять з фізики. Звичайно, вивчаючи той чи інший прилад, викладач 

демонструє його, розповідає принцип дії, використовуючи при цьому модель чи 

схему. Однак часто учні мають труднощі, намагаючись уявити весь ланцюг 

фізичних процесів, що забезпечують роботу даного приладу. Спеціальні 

комп'ютерні програми дозволяють "зібрати" прилад з окремих деталей, з 

оптимальною швидкістю відтворити динаміку процесів, що лежать в основі 

принципу його дії і багаторазово "прокручувати" мультиплікації. 

Безумовно, комп'ютер можна використовувати і на інших уроках: під час 

самостійного вивчення нового теоретичного матеріалу, розв’язування задач або 

контрольних робіт. Користування комп'ютером на уроках фізики може 
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перетворити навчання у творчий процес, застосовуючи метод розвиваючого 

навчання. 

 

Інформаційні технології при вивченні фізики можуть бути використані 

для: 

 мультимедійних уроків чи фрагментів уроків; 

 комп’ютерних моделей фізичних дослідів; 

 комп’ютерних тренажерів для контролю знань; 

 підготовки до ЗНО; 

 позаурочної діяльності. 

 НІТ відкривають учням доступ до нетрадиційних джерел інформації, 

підвищують ефективність самостійної роботи. 

 При застосуванні комп’ютерів на заняттях з фізики значно підвищується 

інтенсивність навчального процесу, засвоюється  більший обсяг навчального 

матеріалу, якщо порівнювати з аналогічним часом в умовах традиційного 

навчання.  

Використовуючи комп’ютер з метою оцінки контролю якості знань учнів 

досягається її достатня об’єктивність. 

Мультимедіа — це комп'ютер і проектор, завдяки яким учитель проектує 

на екран інформацію з будь-якого комп'ютера мережі, з телевізора, 

відеомагнітофона тощо. Цікаво розглянути можливість використання 

комп'ютера як надефективного засобу створення проблемних ситуацій на уроках 

фізики. При цьому вчитель може, наприклад, відключити звук і попросити учнів 

прокоментувати спостережуване на екрані. Потім можна або проглянути ще раз 

із звуком, або не повертаючись до перегляду, якщо учні успішно впоралися із 

завданням (умовна назва цього прийому:«Щоб це значило?»), зупинити кадр і 

попросити учня, виконавши уявний експеримент, спробувати описати 

подальший перебіг процесу (дамо цьому прийому умовну назву «А далі?»), 

продемонструвати яке-небудь явище, процес і попросити пояснити, висловити 

гіпотезу, чому це відбувається саме так. Таким чином, можна вийти або на 

проблемну ситуацію, пов'язавши її з темою уроку, або на ілюстрацію, анімацію, 

закріпити вивчене (назвемо цей прийом «Чому?»). 
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Позитивні особливості використання мультимедійних засобів: 

1. Покращення сприйняття предмета, що вивчається; образи без надмірних 

зусиль запам'ятовуються. 

2. Можливість відтворювати фізичні процеси, про які на уроках можна 

лише говорити, звертаючись до уяви учнів, спираючись на їхнє абстрактне 

мислення. 

3. Можливість доповнювати, корегувати, змінювати, повторювати деякі 

епізоди, завдяки використанню можливостей комп'ютерної техніки. 

4. Створення позитивної атмосфери на уроці, що має велике значення для 

сприйняття інформації. 

Демонстрацію фізичних явищ, процесів зручно і доцільно здійснювати за 

допомогою комп'ютерних програм навчального призначення, які є засобом 

навчання, що зберігаються на цифрових або аналогових носіях даних і 

відтворюються на електронному обладнанні. На сьогодні існує багато 

вітчизняних і зарубіжних програм з фізики. Розглянемо деякі з них. 

 

«Жива фізика» (російська версія, розробка американської фірми MSC. 

Working Knowledge) являє собою середовище, у якому студенти і школярі 

можуть проводити моделювання фізичних експериментів. За допомогою 

представленого в «лабораторній шафі» устаткування й матеріалів можливе 

моделювання різноманітних процесів з таких тем як механіка, електрика й 

магнетизм. Сучасний обчислювальний апарат, засоби анімації, численні 

допоміжні функції роблять «живу фізику» зручним і потужним інструментом 

викладання фізики у школах. Програму супроводжує довідковий посібник для 

вчителя, що містить усі необхідні відомості щодо встановлювання та 

інструментарію програми, про способи розробки та проведення експериментів. 

Програма «Жива фізика» дає можливість вивчати шкільний і вузівський курси 

фізики, засвоювати основні фізичні концепції, зробити більш наочними 

абстрактні ідеї й теоретичні побудови, при цьому немає необхідності 

використовувати складне в налагодженні, громіздке, дороге, а іноді й небезпечне 

устаткування. 

 

«Crocodile Physics» – конструктор віртуальних фізичних експериментів та 

програма-симулятор, яка дозволяє моделювати фізичні явища і проводити 

експерименти. За допомогою даного симулятора можна моделювати будь-які 
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процеси для вивчення фізичних явищ і проведення дослідів, в деталях вивчити 

майже всі основні фізичні процеси. 

Легке поєднання віртуальних моделей з готових наборів, створення 

анімованих графіків в режимі реального часу, індивідуальна і гнучка система 

побудови експериментів. Жива візуалізація матеріалу сприяє кращому 

засвоєнню інформації, а можливість самостійної роботи розвиває дослідницькі 

навички учнів. 

Програма може бути використана не тільки в шкільному курсі фізики (7-

11 класи), але і в середніх спеціальних навчальних закладах, а також у вузах при 

проходженні курсу «Загальна фізика». 

 

«Фізика 7-11 класи» (виробник АТЗТ «Квазар–Мікро Техно», Україна). В 

основу розробки навчального програмного забезпечення (НПЗ) з фізики 

покладено досягнення та специфічні можливості нових інформаційних 

технологій (НІТ): гіпертекстові технології, машинна графіка, мультимедіа, 

системи штучного інтелекту. Можливості цих технологій: 

 гіпертекстова технологія дозволяє працювати з великими об’ємами 

зрозумілої інформації, формалізувати текстові описи різноманітних 

систем, проектувати семантичні інформаційні моделі об’єктів та процесів 

у їх взаємозалежності та взаємозумовленості; 

 машинна графіка дає можливість генерувати певні асоціації за допомогою 

яких формуються інтелектуальні підходи, візуалізувати дані з метою 

демонстрації наукових і навчальних результатів та станів об’єкту; 

 мультимедійні технології передбачають можливість створення 

інтерактивних систем, що забезпечують роботу не лише з текстами та 

статичною графікою, а й з рухомими відеозображеннями, анімацією, 

голосом та високоякісним звуком. Усі дані при цьому зберігаються в 

цифровій формі. 

Крім цього НПЗ містить конструктор уроків, що дає можливість учителю 

творчо підійти до підготовки уроку, розширити коло педагогічних засобів, які 

він використовує. 

 

«Бібліотека електроних наочностей «Фізика 7-9, 10-11» (виробник 

АТЗТ «Квазар–Мікро Техно», Україна) для загальноосвітніх навчальних 
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закладів. Педагогічно-програмний засіб (ППЗ) містить малюнки, відео, анімацію 

з усіх тем шкільного курсу фізики. Може доповнювати програмно-методичний 

комплекс «Фізика 7-9, 10-11» або використовуватися самостійно. 

 

«Віртуальна фізична лабораторія «Фізика 7-9, 10-11» (виробник АТЗТ 

«Квазар–Мікро Техно», Україна) для загальноосвітніх навчальних закладів. ППЗ 

містить лабораторні роботи й лабораторний практикум. Кожній роботі 

передують інструкція, відео, що супроводжує експеримент, необхідні дидактичні 

матеріали, а також контрольні питання для самоперевірки і закріплення теми. 

Значно розширює можливості програмного комплексу «Фізика 7-9, 10-11».  

Тобто вибір програмних продуктів на сьогоднішній день достатній. 

Майбутній вчитель фізики повинен вміло використовувати готові ПМК, 

здійснювати пошук і аналіз нових цифрових ресурсів, тим самим бути 

обізнаним, сучасним, затребуваним. 

Уроки фізики відрізняються складністю використовуваного устаткування. 

І тому комп'ютерні навчальні програми актуальні, перш за все,через можливість 

спостереження (у тому числі анімації) таких фізичних процесів і явищ, які або 

неможливо провести в класі, або неможливо спостерігати і важко уявити, 

зрозуміти. Діти з образним мисленням тому важко засвоюють фізику, що вони 

без «картинки» взагалі нездатні зрозуміти процес, вивчити явище. Розвиток їх 

абстрактного, логічного мислення відбувається за допомогою образів. А учні з 

теоретичним типом мислення вирізняються формалізованими знаннями. Для них 

комп'ютерні програми з відеосюжетами, можливістю «управління» процесами, 

рухливими графіками, схемами – додатковий засіб розвитку образного 

мислення. Обидва види мислення однаково важливі для вивчення фізики. За 

твердженням сучасних психологів, фізичне мислення є синтетичним, 

інтегрованим – як наочно-образним, так і абстрактно-теоретичним.  

 

Позитивні особливості роботи з комп’ютерною навчальною програмою: 

 скорочення часу вироблення технічних навичок учнів; 

 збільшення кількості тренувальних завдань; 

 досягнення оптимального темпу роботи учня; 

 перетворення учня на суб’єкт навчання (так як програма вимагає від 

нього активного управління); 
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 застосування в навчальній діяльності комп’ютерного моделювання 

реальних процесів; 

 забезпечення навчання матеріалами із віддалених баз даних, 

використовуючи засоби телекомунікацій; 

 набуття діалогу з програмою характеру навчальної гри, що у більшості 

учнів підвищує мотивацію навчальної діяльності. 

 

Недоліки в роботі з комп’ютерною навчальною програмою: 

 відсутність емоційності діалогу з програмою; 

 не завжди враховані програмістами особливості конкретної групи учнів; 

 майже повна відсутність розвитку мовлення, графічної та писемної 

культури учнів; 

 виникнення, крім помилок у вивченні навчального предмету, яких учень 

допускається і на традиційних уроках, також технологічних помилок – помилок 

роботи з комп’ютерною програмою; 

 подання навчального матеріалу, як правило, в умовній, надто стиснутій 

та одноманітній формі; 

 обмеження контролю знань кількома формами – тестами або 

програмованим опитуванням; 

 наявність спеціальних знань самого вчителя. 

Застосування на уроці комп'ютерних тестів і діагностичних комплексів 

дозволить викладачу за короткий час отримувати об'єктивну картину рівня 

засвоєння матеріалу, що вивчається усіма учнями і своєчасно його скорегувати. 

При цьому є можливість вибору рівня складності завдання для конкретного 

учня. 

Для учня важливо те, що відразу після виконання тесту (коли ця інформація 

ще не втратила свою актуальність) він отримує об'єктивний результат із 

зазначенням помилок, що неможливо, наприклад, при усному опитуванні. 

Використання комп'ютера в процесі навчання сприяє підвищенню інтересу 

й загальної мотивації навчання завдяки новим формам роботи і причетності до 

пріоритетного напряму науково-технічного прогресу; активізації навчання 

завдяки використанню привабливих і швидкозмінних форм подання інформації, 

змаганню учнів з машиною та самих із собою, прагненню отримати вищу 

оцінку; індивідуалізації навчання — кожен працює в режимі, який його 
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задовольняє; розширенню інформаційного і тестового «репертуарів», доступу 

учнів до «банків інформації», можливості оперативно отримувати необхідні дані 

в достатньому обсязі; об'єктивності перевірки й оцінювання знань, умінь і на-

вичок учнів. 

Спілкування з комп'ютером сприяє розвиткові інтелектуального, духовного 

та морального потенціалу учнів, виховує уміння планувати й раціонально 

будувати трудові операції, точно визначати цілі діяльності, формує акуратність, 

точність і обов'язковість. 

Водночас педагоги повинні враховувати й негативні моменти. Передусім 

робота з комп'ютером швидко стомлює учнів, може погано впливати на зір або 

навіть призводити до розладу нервової системи. Комп'ютеризоване навчання не 

розвиває здатності учнів чітко й образно висловлювати свої думки, істотно 

обмежує можливості усного мовлення, формуючи логіку мислення на шкоду 

збагаченню емоційної сфери. В умовах автоматизованого навчання швидко фор-

муються егоїстичні нахили людини, загострюється індивідуалізм, розширюється 

конкурентність, сповільнюється виховання колективізму, взаємодопомоги. 

Здебільшого інтерес до програми з обмеженою інформативністю швидко згасає. 

Оскільки діалог з машиною синтаксично збіднений, учень нерідко почувається 

«дурнішим» за комп'ютер, що згодом може стати причиною стійкого 

негативізму до машини. 

Багато навчальних тем можна реалізувати у вигляді комп'ютерних ігор та 

навчальних проектів. Якщо під час занять котрусь із тем було не засвоєно, її 

можна опрацювати після занять індивідуально. Важливе значення для навчання 

мають імітаційні програми, які дають змогу моделювати не тільки нерухомий 

світ, але й середовище, в якому рухаються об'єкти вивчення. 

На заняттях, інтегрованих з інформатикою, учні оволодівають 

комп'ютерною грамотністю і вчаться використовувати в роботі з матеріалом 

різних предметів один з найбільш потужних сучасних універсальних 

інструментів – комп'ютер, з його допомогою вони вирішують рівняння, будують 

графіки, креслення, готують тексти, малюнки для своїх робіт. Це – можливість 

для учнів проявити свої творчі здібності. 

Провівши перші комп'ютерні уроки під час педагогічної практики в школі, 

можна зробити висновок, що вони вимагають особливої підготовки. Зокрема, 

хочеться відзначити, що моделювання різних явищ ні в якому разі не заміняє 

дійсних, "живих" дослідів, але їх поєднання дає можливість на більш високому 
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рівні пояснити зміст спостережуваних фізичних явищ та процесів. Якість знань 

при цьому помітно зростає. 
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КОМПЕТЕНТНІСТНИЙ ПІДХІД У НАВЧАННІ ФІЗИКИ УЧНІВ 

СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ 

 

У статті подано класифікацію компетентностей, а також розглянуто ключові 

компетентності які вчитель може сформувати на уроках фізики. 

 

Транcформаційні процеcи, які відбуваютьcя cьогодні в cуcпільcтві, 

cтоcуються вcіх cфер його функціонування, зокрема оcвітньої cфери як 

оcновоположної галузі формування cвітогляду оcобиcтоcті. Практично 

некеровані та непрогнозовані процеcи суспільних переворотів, розпаду держав і 

змін геополітичної картини cвіту, а також широкоплановий науково-технічний 

прогрес, чисельні наукові винаходи та їх впровадження в практику життя 

вплинули на вимоги до оcвітніх cиcтем. 

Знання, вміння та навички яких учні набувають, навчаючиcь у школі, 

безперечно, є важливими. Поряд із цим cьогодні набуває актуальноcті 

фоормування компетентнтностей учнів, що визначаютьcя багатьма чинниками, 

оcкільки cама компетентність, на думку багатьох міжнародних екcпертів, є тим 

індикатором, що дозволяє визначити готовніcть учня–випускника до життя, його 

подальшого оcобистого розвитку й до активної учаcті в житті cуcпільства. 

У дослідників компетентнісного підходу в навчально-виховному процесі, 

є різні точки зору щодо визначення понять «компетенція», «компетентність», 

«компетентнісний підхід». С. Шишов і В. Кальней пропонують визначення, що 

спирається на поняття «здатність»: «компетенція – це загальна здатність, що 

ґрунтується на знаннях, досвіді, цінностях, схильностях, які набуто завдяки 

навчанню» [1]. 

Здатність як індивідуально-психологічна особливість особистості, справді, 

є умовою успішного виконання певної діяльності. Однак компетенція 

характеризує і певне коло об’єктів (предметів) діяльності. Отже, слід розрізняти 

поняття «компетенція» і «компетентність». Можна погодитись з таким 

визначенням: «компетенція – це відчуджена, зарані задана соціальна вимога до 

освітньої підготовки учня, необхідної для його життєдіяльності». На відміну від 
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«компетенції» «компетентність» це володіння учнем відповідною компетенцією, 

набута якість особистості учня, яка включає його ставлення до предмету 

діяльності [2]. 

За Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти (від 

23 листопада 2011р.): 

 компетенція – суспільно визначений рівень знань, умінь, навичок, 

ставлень у певний сфері діяльності людини; 

 компетентність – набута у процесі навчання інтегрована 

здатність учня, що складається зі знань, умінь, досвіду, цінностей і ставлення, 

що можуть цілісно реалізуватися на практиці; 

 компетентнісний підхід – спрямованість навчально-виховного 

процесу на досягнення результатів, якими є ієрархічно підпорядковані ключова, 

загальнопредметна і предметна (галузева) компетентності.  

Компетентністний підхід сприяє формуванню ключових і предметних 

компетентностей. 

Ключова компетентність є об’єктивною категорією, яка фіксує суспільно 

визначений комплекс певного рівня знань, умінь, навичок, ставлень тощо, які 

можна застосувати в широкій сфері діяльності людини. Вона може бути 

визначена як здатність людини здійснювати складні поліфункціональні, 

поліпредметні, культуродоцільні види діяльності, ефективно розв’язуючи 

відповідні проблеми. Кожна з таких компетентностей передбачає засвоєння 

учнем не окремих непов’язаних один з одним елементів знань і вмінь, а 

оволодіння комплексною процедурою, в якій для кожного виділеного напрямку 

її набуття є відповідна сукупність освітніх компонентів, що мають особистісно-

діяльнісний характер [4]. До ключових компетентностей належать: 

 уміння вчитися; 

 спілкуватися державною, рідною та іноземними мовами; 

 математичні компетентності і базові компетентності в галузі 

природознавства і техніки; 

 інформаційно-комунікаційні компетентності; 

 соціальні компетентності; 

 громадянські компетентності; 

 загальнокультурні компетентності; 

 підприємницькі компетентності; 

 здоров’язберігаючі компетентності. 
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Предметні (галузеві) компетентності стосуються змісту конкретної 

освітньої галузі чи предмета, і для їх опису використовуються такі ключеві 

поняття: «знає  і розуміє», «уміє і застосовує», «виявляє ставлення і оцінює» 

тощо [3]. До них належать такі компетентності, як: 

 комунікативні компетентності; 

 літературні компетентності; 

 мистецькі компетентності; 

 міжпредметні естетичні компетентності; 

 природничо-наукові і математичні компетентності; 

 проектно-технологічні та інформаційно-комунікаційні 

компетентності; 

 суспільствознавчі компетентності; 

 історичні компетентності; 

 здоров’язбережувальні компетентності. 

Наприклад, основним завданням освітньої галузі «Природознавство» є 

формування таких природничо-наукових компетентностей: 

 забезпечення оволодіння учнями термінологічним апаратом, 

засвоєння предметних знань та усвідомлення суті основних законів і 

закономірностей, що дають змогу зрозуміти перебіг природних явищ і процесів; 

 забезпечення усвідомлення учнями фундаментальних ідей і 

принципів природничих наук; 

 набуття досвіду практичної та експериментальної діяльності, 

здатності застосовувати знання у процесі пізнання світу; 

 формування ціннісних орієнтацій на збереження природи, 

гармонійну взаємодію людини і природи, а також ідей сталого розвитку. 

Компетентніcтний підхід до вивчення фізики учнями в cередній школі 

cпонукає вчителя на продуктивну cпільну навчально-виховну діяльність з 

учнями, на здійcнення допомоги учням щодо оволодіння ними не тільки 

теоретичними фізичними знаннями та методами фізики на емпіричному і 

теоретичних рівнях, але і навичками практичної діяльноcті. 

Кoжній людині в житті з мeтою зaдoвoлення пoтрeб нeобхіднo мaти 

пeвний дoсвід у різноманітних видах діяльнoсті: навчальній, трудовій, творчій та 

інших. Для цього кoжний вчитель на свoїх урoках пoвинен формувaти ключові 
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компeтентноcті в учнів. Розглянемо деякі ключові компетентноcті, що їх може 

cформувати вчитель під чаc вивчення фізики: 

 уміння вчитися пов’язане з потребою й готовністю постійно 

навчатися і удосконалюватися [3]. Для фoрмування цієї компeтeнтності вчитель, 

нacaмперед, повинен зуміти зацікавити учнів вивчати фізику. Наявність цього 

вміння в учня виявляється при рoзв’язaнні нecтaндaртних зaдaч, зaцікaвленості у 

роботі МАН, олімпіадах, конкурсах, в умінні планувати експеримент, готувати 

цікаві демонстрації і досліди, тощо; 

 інформаційно-комунікативна компетентність – здатність учня 

використовувати інформаційно-комунікаційні технології та відповідні засоби 

для виконання особистісних і суспільно значущих завдань [3]. Інформаційно-

комунікативні технoлoгії дoцільнo використовувати на всіх етапах процесу 

навчання: під час пояснення нового матеріалу, закріплення, повторення, 

оцінювання навчальних досягнень. Ефeктивно проходять уроки з фізики з 

використанням педагогічних програмних заcобів, готових комп’ютерних 

модeлeй (дослідження процесу), комп’ютерного модeлювання фізичних процecів 

тощо; 

 соціальна компетентність - здатність особистості продуктивно 

співпрацювати з партнерами у групі та команді, виконувати різні ролі та функції 

у колективі [3]. У навчальному процесі це проявляється в тому, що учні 

вибирають варіант завдань або спосіб розв’язання завдань. 

На уроках фізики особливу увагу слід приділити формуванню соціально-

побутових компетентностей, а саме сформувати у учнів: 

 здатність безпечно використовувати електричні лінії побутового і 

громадського призначення (електричні проводи, вимикачі, розетки, запобіжники 

тощо); 

 здатність безпечно і ефективно використовувати електричні 

прилади (телевізор, праска, кондиціонер, електрична піч, радіоприймачі, 

вентилятор тощо); 

 здатність безпечно і ефективно використовувати електричні 

світильники, вміти заміняти в них джерела світла (електричні лампи різних 

типів); 

 здатність правильно читати і записувати покази електричних 

вимірювальних приладів (зокрема, лічильника електричної енергії); 
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 здатність жити і діяти у повному середовищі і побуті відповідно до 

норм санітарії і екології; 

 здатність аналізувати проблеми використання енергетичних 

ресурсів; 

 здатність аналізувати небезпеку для здоров’я людини, яка виникає у 

середовищі проживання людини завдяки техногенним факторам ( у 

електротранспортах, джерела радіохвиль, мобільні телефони тощо). 

Щоб сформувати у учнів соціально-побутові компетентності, вчитель на 

уроках фізики повинен пояснити чому електричні прилади загрожують їх життю 

і оточуючих їх людей, а також, повинен їх навчити правильно і свідомо 

використовувати електричні прилади, читати і розуміти їх характеристики. 

Формування соціально-побутових компетентностей дає практичну 

відповідь на одне з важливих питань, які задають учені: «для чого потрібно 

вивчати фізику?». 

Навчання фізики організоване на основі компетентнісного підходу має 

сприяти саморозвитку особистості учня, допомогти йому пізнати ceбe і краще 

орієнтуватися у житті. 
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ПРО ПОСЛІДОВНОСТІ ДЕРЕВА ШТЕРНА-БРОКО, ЇХ 

ВЛАСТИВОСТІ ТА ДЕЯКІ ЗАСТОСУВАННЯ 

 

Дерево Штерна-Броко відкрили незалежно один від одного німецький 

математик М. Штерн у 1858 році і французький годинникар А. Броко у 1860 році 

[3]. 

Дерево Штерна-Броко (послідовності Штерна-Броко) — це конструкція, 

яка дозволяє побудувати множину всіх невід'ємних нескоротних раціональних 

дробів у вигляді впорядкованого нескінченного двійкового дерева. 

Cпосіб побудови дерева Штерна-Броко. Нехай на початковому етапі 

побудови дерева маємо два дроби 
1

0
 і 

0

1
. Зрозуміло, що значення першого дробу 

дорівнює 0, а другий, строго кажучи, дробом не є, а лише позначає 

нескінченність. Кожен наступний дріб утворюється шляхом медіантого 

додавання дробів. 

Означення. Медіантою (від ново лат. mediante, від лат. medius – 

серединний) двох невід'ємних дробів 
b

a
 і 

d

c
 називається дріб, знаменник якого 

дорівнює сумі знаменників цих двох дробів, а чисельник – сумі чисельників. 

Тобто, 
db

ca

d

c

b

a




 . 

Означення. n -им кроком (етапом) побудови дерева Штерна-Броко 

будемо називати дію, при якій для послідовності дробів, отриманих на (п - 1) 

кроці побудови будемо знаходити медіанту двох сусідніх дробів.  

Розглянемо декілька кроків вище описаного правила побудови 

послідовностей дерева Штерна-Броко:  
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Описане правило дозволяє легко побудувати дерево Штерна-Броко і 

помітити багато цікавих закономірностей. Наведемо властивості, які виражають 
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взаємозв’язки послідовностей Штерна-Броко з числами Фібоначчі, 

послідовностями Фарея та золотим відношенням. 

Властивість (про зв’язок дробів дерева Штерна-Броко з 

послідовностями Фарея). Послідовності Фарея повністю містяться в дереві 

Штерна-Броко. 

Означення. Дріб виду 
n

n
b

a  будемо називати максимальним дробом з 

множини nS )2(  n , якщо для довільного дробу 
y

x
nS  )(

n

a

by

x n  має місце 

нерівність: 
n

n
b

a

y

x
 . 

Властивість (про зв’язок дробів дерева Штерна-Броко з послідовністю 

Фібоначчі). Якщо 
n

n

b

a
– максимальний дріб, отриманий на n-му кроці побудови 

дерева Штерна-Броко, то 

,1

2

2

1

1

n

n

n

n

n

n

n

n

u

u

b

a

b

a

b

a 







   

де 00 u , 11 u , 21   nnn uuu , .2  n . 

Властивість (про зв’язок дробів дерева Штерна-Броко з золотим 

відношенням). Якщо 
n

n

b

a
– максимальний дріб, отриманий на n-му кроці 

побудови дерева Штерна-Броко, то

 
,lim 

 n

n

n b

a
 

де 
2

51
 – золоте відношення. 

Приклад застосування дробів дерева Штерна-Броко.  

Розв’яжіть діофантове рівняння 5a-8b=1. 

Для розв’язку даного рівняння достатньо знайти дроби, які знаходять 

перед і після дробу 
8

5
в дереві Штерна-Броко. Дріб 

8

5

 
знаходиться між дробами 

5

3
і
3

2
.  

3апишемо можливі розв’язки даного рівняння: (5,3) або (3,2). Частковим 

розв’язком рівняння є пара чисел (5,3). Отже, множиною розв'язків є система 



 

 
 

 

 

110 









.35

,58

mb

ma
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ПРО МЕТРИЧНУ ТА РОЗМІРНІСНУ ТЕОРІЮ ЛАНЦЮГОВИХ 

ДРОБІВ 

 

Як відомо [див.1], кожне дійсне число можна представити у вигляді 

елементарного ланцюгового дробу: 

х=

...

1

1

2

1

0






а
а

а ={x: , a0 є Z, ai є N }. 

Цей дріб скінченний, якщо число х раціональне, та нескінченний, якщо воно 

ірраціональне. Позначимо через 
пааа ...21

 циліндричний відрізок n-го рангу, тобто 

множину тих чисел з одиничного відрізка, перші n цифр ланцюгового розкладу 

яких є фіксованими і співпадають з  naa ...1 . 

Властивості циліндричних відрізків:  

1) …
пааа ...21

 
121 ... 


пааа …

321 ааа 
21аа 

1а  (0;1);  

2) 
23

1

s
≤

121

121

...

...









n

n

aaa

aaa s
≤

2

2

s . 

Розглянемо множини канторівського типу, що задаються ланцюговими 

дробами  С[ c. f., Vk] = { x: , an(x) є Vk}, де Vk  . 

Теорема 1. Міра Лебега , 

. 

Доведення.  Згідно теореми про вимірність за Лебегом маємо:  

λ(


1п

пА )= . Для зручності введемо множину  

    Fn={x: , де , j> }, та Fn=
n

j

jF
1

 

Оцінимо  
n

lim λ(Fn)= n
lim

1

)(

)(

)(
...

)(

)(

)(

)(

)(

)( 1

1

2

3

2

2

1

1

F

F

F

F

F

F

F

F

F

n

n

n

n

n

n 



























, де  
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)( nF =λ(Fn-1)–λ(Fn), де  nF =Fn-1\Fn.  

Дослідимо збіжність ряду . Нехай ─ довільний 

циліндричний відрізок -го рангу, який має спільні точки з множиною 

,   . Використаємо властивість 2:  

23

1

j
≤

121

121

...

...









n

n

aaa

aaa j
≤

2

2

j
, виконаємо деякі перетворення 

121 ... 


naaa 23

1

j
≤ j

naaa 121 ... 
 ≤

2

2

j 121 ... 


naaa  

121 ... 


naaa ≤ j
naaa 121 ... 

 ≤
121 ... 


naaa  

λ(Fn-1) ≤ )( nF ≤λ(Fn-1)  , тобто   ≤ ≤  

= +∞  . Отже, робимо висновок, що 

якщо ряд розбіжний, то міра Лебега   та  

. 

Зауваження. Як наслідок теореми 1 отримуємо класичний результат  Міра 

Лебега . 

Приклад 1. Якщо  або , то 

. 

Приклад 2. а) Якщо  , , то  

 

б) Якщо   ,  
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ПОТУЖНІСТЬ, МІРА, КАТЕГОРІЯ,  РОЗМІРНІСТЬ,   ЯК 

ІНСТРУМЕНТИ ПОРІВНЯННЯ НЕСКІНЧЕННИХ МНОЖИН 

 

Доповідь присвячена встановленню взаємозв’язків між такими 

інструментами порівняння нескінченних множин в R
1
 як: потужність,  

розмірність Хаусдорфа-Безиковича, міра Лебега, категорії Бера та топологічної 

розмірності. 

Означення потужності та міри Лебега можна прочитати у підручнику 

Давидов М. О. – “Курс математичного аналізу”, розмірності Хаусдорфа – 

Безиковича – у монографії А. Ф. Турбін, Н. В. Працевитый “Фрактальние 

множества, функции, распределения”. 

Означення. Множина Е має топологічну розмірність n, якщо n — 

найменше ціле число, таке, що для довільного додатного ε,  скінченна система 

замкнених множин, що покривають множину Е, з діаметрами, які не 

перевищують ε, жодні n+2 із яких не мають спільної точки, тобто якщо його 

можна покрити як завгодно малими замкненими множинами так, щоб жодна не 

належала n+2 різним частинам, але при будь-якому достатньо малому покритті 

знайдуться точки, які належать n+1 різним множинам. 

Означення.  Множина Е топологічного простору, має І-шу категорію Бера, 

якщо Е можна представити у вигляді не більш як зчисленного обєднання ніде не 

щільних множин. 

Множина Е називається множиною ІІ категорії Бера, якщо Е не є 

множиною І категорії Бера. 

Розглянемо наступну таблицю, в якій пояснено значення «малості» і 

«великості» з точки зору різних інструментів порівняння нескінченних множин: 

 

 “Мало” “Багато” 

Потужність Скінченна або 

зчисленна 

континуум 

Міра Лебега Нуль додатна 
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Топологічна розмірність 0 ( множина 

всюди розривна на      

R
1
) 

1(множина 

містить хоча б один 

інтервал) 

Категорія Бера І - категорія ІІ - категорія 

Розмірність Хаусдорфа-

Безиковича 

0 1 

 

У доповіді представляються результати досліджень, у яких встановлено 

взаємозв'язки мыж всіма вказаними вище поняттями. Зокрема, має місце 

наступна теорема. 

Теорема. Між розмірністю Хаусдорфа – Безиковича і категорією Бера існує 

такий взаємозв’язок: 

a) Якщо множина Е має нульову розмірність Хаусдорфа – Безиковича, то 

вона може мати як І, так і ІІ категорію Бера. 

b) Якщо множина Е має досить нульову категорію Бера, то вона може мати 

яку завгодно розмірність Хаусдорфа – Безиковича.  

c) Якщо множина Е має одиничну розмірність Хаусдорфа – Безиковича, то 

вона може мати як І, так і ІІ категорію Бера. 

d) Якщо множина Е має ІІ категорію Бера, то вона може мати яку завгодно 

розмірність Хаусдорфа – Безиковича.  
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ПРИКЛАДНА СПРЯМОВАНІСТЬ ВИВЧЕННЯ ТЕМИ «ПЕРВІСНА 

ТА ІНТЕГРАЛ» В ШКІЛЬНОМУ КУРСІ МАТЕМАТИКИ 

 

Елементи математичного аналізу значно збагачують ідейний зміст 

шкільного курсу математики, суттєво розширюють його застосування, що 

однаково корисно як для шкільних дисциплін, що використовують математику, 

так і для самої математики. Вивчення початків аналізу допоможе учням старшої 

школи відчути діалектику логіки та інтуїції, зрозуміти на новому етапі, як в 

математиці відбувається перехід від спостережень до узагальнення, як 

формалізація на перший погляд очевидних фактів дозволяє будувати логічно 

бездоганні та корисні для прикладних застосувань висновки. 

Поняття границі і неперервності функції в шкільному курсі математики 

носять службовий характер і використовуються для введення поняття похідної 

та інтеграла, які мають важливе застосування при розв’язуванні прикладних 

задач. 

Прикладні задачі у процесі навчання математики виконують певні 

дидактичні функції, основними з яких є навчаюча (формування системи 

математичних знань, умінь і навичок на різних етапах засвоєння); виховна 

(формування наукового світогляду, пізнавального інтересу і самостійності, 

моральних якостей особистості); розвиваюча (розвиток логічного мислення, 

оволодіння ефективними прийомами розумової  

діяльності) [1], [2]. 

Реалізацією прикладної спрямованості шкільного курсу математики є 

метод математичного моделювання, а найбільш ефективним засобом – 

прикладні задачі. 

Розв’язання будь-якої задачі прикладного змісту пов’язане з побудовою 

та дослідженням відповідної математичної моделі. Під математичною моделлю 

розуміють систему математичних співвідношень, які описують розглядуваний 

процес чи явище за допомогою математичних об’єктів. 

Процесу розв’язування прикладних задач властиві всі етапи 

математичного моделювання: 
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1) створення математичної моделі - переклад задачі з природної мови 

тієї галузі, де вона виникла, на мову математики; 

2) дослідження математичної моделі, тобто розв’язання отриманої 

математичної задачі; 

3) інтерпретація розв’язків – змістовний аналіз результату відповідно 

до розглядуваної галузі. 

Оскільки на першому етапі в учнів виникає набагато більше труднощів, 

ніж на двох інших, то питанню побудови математичних моделей слід приділити 

більше уваги, застосувавши такі методичні прийоми та розумові дії, як 

евристичні запитання, абстрагування від несуттєвих властивостей об’єкту 

дослідження для побудови адекватної моделі, чітке визначення відмінностей між 

об’єктом та його моделлю, формулювання умови прикладної задачі мовою 

математики. 

При вивченні теми «Первісна та інтеграл» розв’язання прикладних задач 

сприяє формуванню уявлень учнів про роль інтеграла у дослідженні реальних 

процесів, умінь і навичок знаходження величин за швидкістю їх зміни та 

обчислення площ та об’ємів геометричних фігур.  

У доповіді пропонуються різнорівневі дидактичні матеріали до вивчення 

теми «Первісна та інтеграл», які включають систему прикладних задач з різними 

дидактичними функціями [3]. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ ТЕМИ «ПЕРВІСНА І ІНТЕГРАЛ»  

В ПРОФІЛЬНІЙ ШКОЛІ» 

 

Мета роботи – показати, якими особливостями має бути методика 

вивчення теми «Первісна та інтеграл». 

Об’єктом дослідження – процес навчання даної теми учнів старшої школи. 

Дипломна робота складається з двох розділів, в першому розділі 

теоретичні основи теми, основні відомості про інтеграл, його властивості, 

історичний екскурс, а також аналіз діючої програми.  

Як ми знаємо у старшій школі вивчення математики диференціюється за 

чотирма рівнями в моїй дипломній роботі розглянути тему «Первісна і інтеграл» 

на профільному та академічному рівнях. 

Другий розділ дипломної присвячений методам, формам, засобам які 

можна використати при вивчені теми «Первісна та інтеграл». 

Новизною моєї дипломної роботи є розробка прикладів які доцільно 

розглянути в програмному забезпечені, таких  як: GRAN1, DERIVE, EUREKA і 

Advanced Grapher, які допомагають зрозуміти геометричний зміст інтегралів 

(GRAN1, Advanced Grapher ) і перевірити обчислення інтеграла (DERIVE, 

EUREKA). Використання таких програм на уроках покращує сприйняття 

інтеграла. При вивченні даної теми в профільних класах можливо організувати 

інтегрований урок з математики-інформатики, на якому спочатку вчитель з 

математики розв’язує вправи наприклад на обчислення площі криволінійної 

трапеції ,  а потім вчитель з інформатики за допомогою мультимедійних 

засобів і відповідних програмних засобів розв’язує цю задачу і звіряють 

відповідь. Це покращить візуальне сприйняття і учні зможуть перевірити свої 

відповіді.  

Розглянуто питання про використання прикладних задач у процесі 

вивчення Інтеграла у курсі алгебри та початки аналізу , прикладні задачі 

допомагають активізувати пізнавальну діяльність учнів, підвищують їхній 

інтерес до вивчення предмета, забезпечують розвиток здібностей до технічної 

творчості, формують навички відшукування раціональних шляхів розв’язування 
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поставлених задач. Ці завдання сприяють створенню на заняттях проблемних 

ситуацій, можуть бути засобом повідомлення й обґрунтування теми заняття 

тощо. 

Прикладні задачі, при розв’язуванні яких використовується інтеграл, 

можна знайти в підручниках та посібниках з економіки, біофізики, біохімії, та 

дуже багато задач з фізики та деяких інших спеціальних дисциплін.  

Розглянемо  прикладну задачу, яку корисно розв’язувати при вивченні 

теми «Визначений інтеграл». 

1.Продуктивність праці протягом робочого дня змінюється. Нехай  - час, 

що відраховується від початку робочого дня, тоді продуктивність праці є 

функцією часу, тобто . Якщо потрібно обчислити обсяг випуску 

продукції, яку виготовив робітник за проміжок часу , то використовується 

формула    

Приклад 1. Денна продуктивність праці робітника заводу наближено 

виражається формулою  де  - кількість 

продукції за 1 годину. Знайти обсяг випуску продукції за 1 рік, якщо кількість 

робочих днів дорівнює 240, а тривалість робочого дня 7 годин. 

Розв’язання. 

Обсяг випуску продукції протягом робочого дня є визначеним інтегралом 

у межах від  до  від функції,що виражає продуктивність праці. Тому 

0

7
= 

 

Обсяг випуску продукції за рік складає  од.) 

Відповідь: 34320 од. 

Також в дипломній роботі доцільно розглянути методи, які краще 

застосовувати при вивченні даної теми на академічному рівні, на якому дещо 

менша кількість годин при вивченні даної теми.. Для символу інтегралу 
b

a

dxxf )(  

вводяться такі позначення і терміни: a  і b  - межі інтегрування; f - 

підінтегральна функція; x  - змінна інтегрування. Проте зміст множника dx  і 

термін “диференціал аргументу”     не вводяться.  У зв’язку з цим залишається 
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пояснити учням, як читати вираз 
b

a

dxxf )( , і запропонувати їм сприймати цей 

символ як єдиний для позначення інтеграла. 

Не варто захоплюватися формально-логічною строгістю доведень та 

відводити багато часу суто технічним питанням і конструкціям. Більше уваги 

слід приділити змісту ідей і понять, їх геометричному і фізичному тлумаченню. 

Вивчення інтегрального числення зазвичай починається з розгляду сукупності 

первісних даної функції, яку доцільно розуміти як сукупність функцій, які 

задовольняють умову . Таке тлумачення буде основою для знайомства 

учнів з найпростішими диференціальними рівняннями,які широко 

використовуються для опису реальних процесів 

Матеріал, який подано у роботі, може бути використаний вчителями 

математики та студентами для проведення занять з математики. 
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НАНОФІЗИКА ТА НАНОТЕХНОЛОГІЇ. ІСТОРИЧНІ ВІДОМОСТІ 
 

Нанофізика та нанотехнології є перспективними напрямками розвитку 

сучасної науки. Ця галузь стає невід’ємною складовою нашого життя.  

В роботі висвітлюються найбільш загальні та актуальні питання: витоки та 

впровадження у виробництво нанотехнологій; ідеї, продуковані видатними 

вченими-фізиками (подані в хронологічній послідовності). 

Зовсім недавно стало відомо, що в давнину в різних місцях, що займали 

територію сучасної Європи та Азії, використовувались апріорні знання та вміння 

певним чином маніпулювати нанооб'єктами. Про це свідчать такі історичні 

відомості: 

1) в Стародавньому Єгипті жінки фарбували волосся пастою, що 

містила частинки галеніту розміром до п'яти нанометрів (рис.1, а); 

2) в Стародавньому Римі виготовляли кубки з унікальними 

оптичними властивостями, які отримувалися з використанням  

частинок золота і срібла розміром від 50 до 100 нм (рис.1, б); 

3) в Стародавній Греції вже відомому історикові Геродоту було 

відомо про лікувальні властивості срібної води, в складі якої були 

пізніше виявлені колоїдні наночастинки металевого срібла (рис.1, 

в); 

4) яскраві кольори вітражів, що прикрашають середньовічні храми 

Європи досягалися за рахунок додавання наночастинок золота та 

інших металів (рис.1, г); 

5) виготовлення дамаської зброї передбачало використання  

вуглецевих нанотрубок (рис.1, д). 

До основних етапів розвитку нанофізики та нанотехнологій 

відносяться: 

 висловлення ідей про можливість існування найменших частинок 

речовини та маніпулювання ними (Демокріт [460—370 р. до н.е.], 

А.Енштейн [1905], Р.Фейнман [1959], Н.Танігучі [1974]);  

Рис.1. 
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 відкриття  алотропних модифікацій вуглецю (нанотрубки, фулерени, графен) 

(Р.Керл, Р.Смоллі  та Х.Крото [1985], С.Ліджіма [1991], А.Гейм і 

К.Новосьолов  [2004]
1
); 

 створення засобів дослідження нанооб'єктів (мікроскопів) (М.Кнолл  і Е.Руска 

[1931], Г.Бріннінг і Г.Рорер [1981]); 

 висловлення ідей про створення нанопристроїв (Е.Декслер [1986], Р.Магерле 

[2000], Д.Ейглер [1989]). 

Велика частина роботи присвячена розвитку нанотехнологій і нанофізики в 

Україні. Зокрема подані основні напрямки, в яких активно використовуються 

знання нанофізики; нормативно-правові засади їх розвитку; заклади НАН 

України, зайняті вдосконаленням та застосуванням нанотехнологій; статистичні 

дані, що вказують на місце України серед інших країн світу у фінансуванні 

проектів з розробки теоретичних та практичних основ нанофізики.  

В Україні широко використовуються нанотехнології для потреб медицини, 

авіації, приладобудування та інших галузей виробництва.  

Розробкою та впровадженням нанотехнологій займаються наукові інститути 

НАН України. Серед них: 

 Інститу зварювання ім. Є.О.Патона (м.Київ); 

 Донецький фізико-технічний інститут ім.О.О.Галкіна; 

 Інститут монокристалів  (м.Харків);  

 Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології  

 ім. Кравецького (м.Київ); 

 Фізико-технічний інститут низьких температур ім.Веркіна (м.Харків);  

 Інститут металофізики (м.Київ). 

 Інситут проблем матеріалознавства ім Францевича (м.Київ). 
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1
 у 2010 році Констянтин Новосьолов і Андрій Гейм отримали Нобелівську премію за відкриття графену. 
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ТРИГОНОМЕТРИЧНІ ФУНКЦІЇ – МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ 

РЕАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ 

 

Математика, як відомо, вивчає навколишній світ за допомогою 

абстрактних моделей, які описують досліджуваний процес або явище за 

допомогою математичних символів. 

Історія розвитку математики дає змогу зрозуміти закономірності 

становлення математичного моделювання і його значення у пізнанні законів 

природи. 

Для складання математичних моделей використовують різноманітні 

математичні засоби: рівняння, функції, графіки, таблиці й схеми, співвідношення 

математичної логіки, геометричні конструкції тощо. 

Складність математичної моделі визначається, як правило, складністю 

досліджуваного об’єкта та точністю розрахунків. У період, що передував 

створенню потужної обчислювальної техніки, використання математичних 

моделей у науці і техніці було обмеженим через необхідність виконання 

величезного обсягу обчислень. За допомогою перших ЕОМ вдалося розв’язати 

складні математичні задачі ядерної фізики, балістики, прикладної та небесної 

механіки. 

Саме під час розв’язання цих задач відбулося формування якісно нового 

методу теоретичних досліджень, який згодом трансформувався в нову сучасну 

технологію і методологію наукових пошуків – обчислювальний експеримент. 

Поняття функції є одним з фундаментальних понять математики, яке 

безпосередньо пов’язане з реальною дійсністю. Саме в понятті функції певною 

мірою відображається і нескінченне розмаїття явищ реального світу. Ідея 

функціональної залежності сягає у глибоку давнину, коли люди тільки почали 

розуміти існування залежності у природі [1], [2]. 

Однією з важливих задач курсу математики в старшій школі є розвиток і 

завершення всіх основних змістових ліній, які складають основу шкільної 

математичної освіти, в тому числі систематизація та поглиблення знань про 

функції. 
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Вивчення тригонометричних функцій у старшій школі дозволяє досить 

наочно продемонструвати учням основні властивості функцій: періодичність, 

парність і непарність, обмеженість, монотонність тощо. 

Однак найбільш важливим є те, що тригонометричні функції є 

математичними моделями різноманітних періодичних процесів. Так називають 

процеси, в розвитку яких спостерігається повторюваність явищ, подій, значень 

величин через певний проміжок часу, який називають періодом. Прикладами 

таких процесів в природі є зміна пори року, часу доби, зміни фаз Місяця, схід і 

захід Сонця, морські припливи та відпливи тощо. 

Рух небесних тіл, зокрема планет, здійснюється періодично вздовж 

еліптичних орбіт. Робота майже всіх машин та механічних пристроїв пов’язані з 

регулярними повторювальними рухами ( обертання валів, рух поршнів, шатунів 

тощо). У доповіді пропонується система прикладних задач, у яких 

математичними моделями є тригонометричні функції. Серед них задача про 

гармонічні коливання матеріальної точки, про рух кульки, підвішеної до 

вертикальної пружини, про коливання математичного маятника, а також інші 

задачі, в яких рух здійснюється за законом гармонічних коливань [3]. 

Розгляд таких задач в шкільному курсі математики сприятиме 

формуванню в учнів вмінь і навичок математичного моделювання та вихованню 

правильного погляду на природу математичних знань та прикладні можливості 

математики. 
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