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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. 

На Фізико-математичному факультеті 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 факультету, при яких функціонують студентські наукові гуртки та наукові 

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

інформатики та методик їх навчання. 

 16-20 квітня 2018 року на Фізико-математичному факультеті відбулась звітна 

наукова студентська конференція «Освіта та наука – 2018», під час якої студенти 

факультету представили результати своїх наукових досліджень. В роботі 7 секцій взяло 

участь 127 студентів. На пленарному засіданні виступили 4 студенти, що представили 

результати досліджень найсучасніших проблем фізико-математичних наук.  

Шістнадцятий випуск збірника студентських наукових робіт «Студентські 

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

власних наукових досліджень.  

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 факультету. 

Гончаренко Я.В.  
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Власюк В. В. 

магістрантка 1-го року навчання спеціальності «Математика» 

фізико-математичного факультету НПУ імені М. П. Драгоманова 

 

Науковий керівник: кандидат фізико-математичних наук,                             

доцент Требенко О. О. 

 

ВЛАСТИВОСТІ ПОДІЛЬНОСТІ  

В ДЕЯКИХ ОБЛАСТЯХ ЦІЛІСНОСТІ 

 

Анотація. У статті розглядаються деякі кільця матриць, які є областями 

цілісності, але не є полями. А також досліджено основні властивості подільності даних 

кілець. 

Ключові слова: кільце матриць, подільність в областях цілісності.  
 

Abstract. The article considers some rings of matrixes, which are integral domains, 

but not fields. Main divisibility properties of these rings are studied. 

Key words: matrix ring, divisibility in integral domains. 

 
Вступ 

У часи цифрових технологій дуже важливу роль відіграє криптографія. 

Але сучасні системи криптозахисту досить вразливі і потребують 

вдосконалення. Пов’язано це з тим, що в основі більшості таких систем лежить 

теорія подільності цілих чисел. На нашу думку, розробка подільності в деяких 

інших кільцях може вивести систему криптозахисту на новий рівень. Зокрема, 

перспективним є дослідження можливості застосування в криптографії матриць.  

Тому постає питання про детальне вивчення властивостей подільності в 

різних кільцях матриць. 

 

Виклад основного матеріалу 

Теорема 1. Множина K матриць виду  (
𝑡𝑎 0
0 𝑎

) , де 𝑎, 𝑏 ∈ ℤ, 𝑡 – фіксоване ціле 

число, є областю цілісності тоді і лише тоді, коли 𝑡 = 1 або 𝑡 = 0, при цьому 

воно не є полем. 

Доведення: Для того, щоб множина була областю цілісності, необхідне 

виконання двох умов:  

1. Дана множина має бути комутативним кільцем з одиницею відносно 

введених на ній операцій.  

2. Ця множина не повинна мати дільників нуля [3, С. 266]. 

Покажемо, що множина 𝐾 є комутативним кільцем з одиницею. 
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Оскільки ∅ ≠ 𝐾 ⊆ 𝑀2(ℤ), де < 𝑀2(ℤ); +, ∙> - кільце матриць 2-го порядку з 

цілими елементами, то покажемо, що множина 𝐾 є кільцем за допомогою 

критерію підкільця. 

Маємо: 

1. Нехай 𝐴 = (
𝑡𝑎 0
0 𝑎

) , 𝐵 = (
𝑡𝑏 0
0 𝑏

) – деякі матриці із 𝐾, 𝑎, 𝑏 ∈ ℤ. Знайдемо 

суму цих матриць: 𝐴 + 𝐵 = (
𝑡𝑎 0
0 𝑎

) + (
𝑡𝑏 0
0 𝑏

) = (
𝑡𝑎 + 𝑡𝑏 0
0 𝑎 + 𝑏

) =

(
𝑡(𝑎 + 𝑏) 0

0 (𝑎 + 𝑏)
) ∈ 𝐾, оскільки 𝑎 + 𝑏 ∈ ℤ; 

2. Нехай 𝐴 = (
𝑡𝑎 0
0 𝑎

), де 𝑎 ∈ ℤ. Протилежною до матриці 𝐴 в кільці 𝑀2(ℤ) є 

матриця 𝐴′ = (
−𝑡𝑎 0
0 −𝑎

) = (
𝑡 (−𝑎) 0
0 −𝑎

) ∈ 𝐾, оскільки −𝑎 ∈ ℤ.   

3. Нехай 𝐴 = (
𝑡𝑎 0
0 𝑎

) , 𝐵 =  (
𝑡𝑏 0
0 𝑏

) – деякі матриці із 𝐾, 𝑎, 𝑏 ∈ ℤ. Добуток цих 

матриць 𝐴𝐵 = (
𝑡𝑎 0
0 𝑎

) ∙ (
𝑡𝑏 0
0 𝑏

) = (
𝑡𝑎 ∙ 𝑡𝑏 0
0 𝑎𝑏

) = (𝑡
2𝑎𝑏 0
0 𝑎𝑏

) належить до 𝐾 

тоді і лише тоді, коли 𝑡2𝑎𝑏 = 𝑡𝑎𝑏, а значить, 𝑡 = 1 або 𝑡 = 0. 

Таким чином, в силу критерію підкільця, 𝐾 є підкільцем кільця 𝑀2(ℤ) тоді і 

лише тоді, коли 𝑡 = 1 або 𝑡 = 0. 

Дане кільце 𝐾 є комутативним, оскільки для довільних матриць                    

𝐴 = (
𝑡𝑎 0
0 𝑎

) і  𝐵 = (
𝑡𝑏 0
0 𝑏

)  справедливо, що:  

𝐴𝐵 = (
𝑡𝑎 0
0 𝑎

) ∙ (
𝑡𝑏 0
0 𝑏

) = (
𝑡𝑎 ∙ 𝑡𝑏 0
0 𝑎𝑏

) ; 

𝐵𝐴 = (
𝑡𝑏 0
0 𝑏

) ∙ (
𝑡𝑎 0
0 𝑎

) = (
𝑡𝑏 ∙ 𝑡𝑎 0
0 𝑏𝑎

), 

а для цілих чисел t, a, b справедливо: 𝑡𝑎 ∙ 𝑡𝑏 = 𝑡𝑏 ∙ 𝑡𝑎, 𝑎𝑏 = 𝑏𝑎. 

Доведення існування одиничного елемента і відсутності дільників нуля 

далі для кожного із випадків  𝑡 = 1 i 𝑡 = 0 розглядатимемо окремо.  

Нехай  𝑡 = 1. Оскільки одиничний елемент кільця 𝑀2(ℤ), тобто одинична 

матриця 𝐵 = (
1 0
0 1

), належить до 𝐾, то в даному випадку (
1 0
0 1

) буде 

одиничним елементом і в 𝐾. 

Покажемо, що в 𝐾 немає дільників нуля. Дійсно, нехай                                       

𝑋 = (
𝑥 0
0 𝑥

) і 𝑌 = (
𝑦 0
0 𝑦

) − дільники нуля в 𝐾, тоді (
𝑥 0
0 𝑥

) ∙ (
𝑦 0
0 𝑦

) = (
0 0
0 0

), 

причому 𝑥 ≠ 0, 𝑦 ≠ 0. Звідси, (
𝑥𝑦 0
0 𝑥𝑦

) = (
0 0
0 0

), значить, 𝑥𝑦 = 0, що можливо 

лише у випадку, коли 𝑥 = 0 або y = 0. Суперечність. Отже, в  K  дільників нуля 

немає.  
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Покажемо, що 𝐾 не є полем. Зрозуміло, що для цього достатньо вказати 

хоча б один елемент в 𝐾, для якого в 𝐾 немає оберненого. Розглянемо матрицю 

𝐴 = (
2 0
0 2

). Нехай 𝑋 = (
𝑥 0
0 𝑥

) – обернений до 𝐴 елемент, тоді 𝐴𝑋 = 𝐸, тобто 

(
2 0
0 2

) ∙ (
𝑥 0
0 𝑥

) = (
1 0
0 1

), звідки (
2𝑥 0
0 2𝑥

) = (
1 0
0 1

), тобто 2𝑥 = 1. Але цілих 

чисел 𝑥 таких, що 2𝑥 = 1, немає, отже, до 𝐴 в 𝐾 немає оберненого елемента. 

Таким чином, кільце 𝐾 = {(
𝑥 0
0 𝑥

) |𝑎 ∈ ℤ} є областю цілісності і не є полем.  

Нехай 𝑡 = 0. В даному випадку одинична матриця 𝐸 = (
1 0
0 1

) не 

належить до 𝐾, тому використати такий підхід, як у випадку 𝑡 = 1, не вдасться. 

Тому пропонуємо кардинально інший підхід: встановимо ізоморфізм між 

кільцями < 𝐾;+,∙> і < ℤ;+, ∙>. Для цього задамо відображення 𝜙: ℤ ⟶ 𝐾 

наступним чином: для довільного елемента 𝑎 ∈ ℤ, покладемо 𝜙(а) = (
0 0
0 𝑎

).  

 Зрозуміло, що таке відображення буде взаємно однозначним.                 

Нехай 𝑎, 𝑏 ∈ ℤ, тоді 

𝜙(𝑎 + 𝑏) = (
0 0
0 𝑎 + 𝑏

) = (
0 0
0 𝑎

) + (
0 0
0 𝑏

) = 𝜙(𝑎) + 𝜙(𝑏); 

𝜙(𝑎𝑏) = (
0 0
0 𝑎𝑏

) = (
0 0
0 𝑎

) ∙ (
0 0
0 𝑏

) = 𝜙(𝑎) ∙ 𝜙(𝑏). 

Отже, 𝜙 зберігає операції. Таким чином, 𝜙 – ізоморфізм ℤ на 𝐾.  

 Це означає, що кільце 𝐾 володіє тими ж алгебраїчними властивостями, що 

й кільце ℤ, тобто 𝐾 є областю цілісності і не є полем.  

Теорема 2. В кільці < 𝐾;+,∙>, де  K – множина матриць виду (
0 0
0 𝑎

) , 𝑎 ∈ ℤ: 

1. Дільниками одиниці є матриці  𝐸 = (
0 0
0 1

) та 𝐵 = (
0 0
0 −1

) і лише вони; 

2. Ідемпотентами є матриці 𝐸 = (
0 0
0 1

) та О = (
0 0
0 0

) і лише вони; 

3. Простими елементами є матриці виду  𝑃 = (
0 0
0 ±𝑝

) , де 𝑝 − просте число, і 

лише вони; 

4. Єдиним нільпотентом є нульова матриця О = (
0 0
0 0

); 

5. Інволютивними елементами є: 𝐸 = (
0 0
0 1

) та 𝐵 = (
0 0
0 −1

) і лише вони. 

Доведення:  

1. Нехай 𝐴 = (
0 0
0 𝑎

) є дільником одиниці в кільці 𝐾. Тоді в 𝐾 існує така 

матриця 𝐵, що 𝐴𝐵 = 𝐸 і 𝐵𝐴 = 𝐸. Нехай 𝐵 = (
0 0
0 𝑏

), де 𝑏 ∈ ℤ. Знайдемо 

добуток цих матриць: 
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𝐴 ∙ 𝐵 = (
0 0
0 𝑎

) ∙ (
0 0
0 𝑏

) = (
0 0
0 𝑎𝑏

) = С ∈ 𝐾. 

Отже, 𝐴𝐵 = 𝐵𝐴 = 𝐸 лише у випадку, коли 𝑎𝑏 = 1. Таким чином, дільниками 

одиниці в 𝐾 є матриці  𝐸 = (
0 0
0 1

) та 𝐵 = (
0 0
0 −1

) і лише вони. 

2. Матриця 𝐴 = (
0 0
0 𝑎

) , 𝑎 ∈ ℤ, буде ідемпотентном тоді і лише тоді, коли 

А2 = 𝐴. Нехай  𝐴 = (
0 0
0 𝑎

) – деяка матриця  із 𝐾, 𝑎 ∈ ℤ, тоді 𝐴2 =

(
0 0
0 𝑎2

). Умова 𝐴2 = 𝐴 можлива лише у випадку, коли 𝑎2 = 𝑎, а це, в свою 

чергу, можливо тоді і лише тоді, коли 𝑎 = 1 або 𝑎 = 0. Отже, ідемпотентами в 

𝐾 є матриці 𝐸 = (
0 0
0 1

) та О = (
0 0
0 0

) і лише вони. 

3. В теоремі 1 встановлено, що кільця < 𝐾;+,∙> і < ℤ;+, ∙> ізоморфні, причому 

ізоморфізмом ℤ на 𝐾 є відображення 𝜙(а) = (
0 0
0 𝑎

) для всіх 𝑎 ∈ ℤ. Це 

означає, що матриця 𝐴 = (
0 0
0 𝑎

) , 𝑎 ∈ ℤ, є простим елементом в 𝐾 тоді і тільки 

тоді, коли простим елементом в ℤ є елемент 𝑎. А простими елементами в 

кільці ℤ є елементи ±𝑝, де 𝑝 − просте число. Отже, простими елементами в 𝐾 

є матриці виду  P = (
0 0
0 ±p

) , де p − просте число, і лише вони.  

4. Матриця 𝐴 = (
0 0
0 𝑎

) , 𝑎 ∈ ℤ, є нільпотентною тоді і лише тоді, коли існує 

таке натуральне 𝑞, що 𝐴𝑞 = (
0 0
0 0

). Маємо рівність: (
0 0
0 𝑎𝑞

) = (
0 0
0 0

), з 

якої видно, що 𝑎𝑞 = 0, тобто 𝑎 = 0. Отже, єдиним нільпотентом є матриця  

О = (
0 0
0 0

). 

5. Матриця 𝐴 = (
0 0
0 𝑎

) , 𝑎 ∈ ℤ, буде інволютивною, якщо 𝐴2 = 𝐸, тобто 

(
0 0
0 𝑎2

) = (
0 0
0 1

), значить, 𝑎2 = 1, тобто 𝑎 = 1 або 𝑎 = −1. Отже, 

інволютивними елементами є:  𝐸 = (
0 0
0 1

) та 𝐵 = (
0 0
0 −1

)  і лише вони. 

 

Теорема 3. В кільці < 𝐾;+,∙>, де  K – множина матриць виду (
𝑎 0
0 𝑎

) , 𝑎 ∈ ℤ: 

1. Дільниками одиниці є матриці 𝐸 = (
1 0
0 1

) та 𝐵 = (
−1 0
0 −1

) і лише вони; 

2. Ідемпотентами є матриці 𝐸 = (
1 0
0 1

) та О = (
0 0
0 0

) і лише вони; 
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3. Простими елементами є матриці виду 𝑃 = (
±𝑝 0
0 ±𝑝

) , де 𝑝 − просте число, 

і лише вони; 

4. Єдиним нільпотентом є нульова матриця  О = (
0 0
0 0

); 

5. Інволютивними елементами є: 𝐸 = (
1 0
0 1

) та 𝐵 = (
−1 0
0 −1

) і лише вони. 

Доведення:  

1. Нехай 𝐴 = (
𝑎 0
0 𝑎

) є дільником одиниці в кільці 𝐾. Тоді в 𝐾 існує така 

матриця 𝐵, що 𝐴𝐵 = 𝐸 і 𝐵𝐴 = 𝐸. Нехай 𝐵 = (
𝑏 0
0 𝑏

), де 𝑏 ∈ ℤ. Знайдемо 

добуток цих матриць: 

𝐴 ∙ 𝐵 = (
𝑎 0
0 𝑎

) ∙ (
𝑏 0
0 𝑏

) = (
𝑎𝑏 0
0 𝑎𝑏

) = С ∈ 𝐾. 

Отже, 𝐴𝐵 = 𝐵𝐴 = 𝐸 лише у випадку, коли 𝑎𝑏 = 1. Для цілих чисел така умова 

виконується лише, коли 𝑎 = 𝑏 = 1 або 𝑎 = 𝑏 = −1. Таким чином, дільниками 

одиниці в 𝐾 є матриці  𝐸 = (
1 0
0 1

) та 𝐵 = (
−1 0
0 −1

) і лише вони. 

2. Матриця 𝐴 = (
𝑎 0
0 𝑎

) , 𝑎 ∈ ℤ, буде ідемпотентною тоді і лише тоді, коли  

А2 = 𝐴. Нехай  𝐴 = (
𝑎 0
0 𝑎

) – матриця із 𝐾, 𝑎 ∈ ℤ , тоді 𝐴2 = (𝑎
2 0
0 𝑎2

). Умова 

𝐴2 = 𝐴 можлива лише у випадку, коли 𝑎2 = 𝑎, а це, в свою чергу, можливо 

тоді і лише тоді, коли 𝑎 = 1 або 𝑎 = 0. Таким чином, ідемпотентами в 𝐾 є 

матриці 𝐸 = (
1 0
0 1

) та О = (
0 0
0 0

) і лише вони. 

3. Встановимо ізоморфізм між кільцями < 𝐾;+,∙> і < ℤ;+, ∙>. Для цього задамо 

відображення 𝜙: ℤ ⟶ 𝐾 наступним чином: для довільного елемента 𝑎 ∈ ℤ 

покладемо 𝜙(а) = (
𝑎 0
0 𝑎

).  

  Зрозуміло, що таке відображення буде взаємно однозначним.                

Нехай 𝑎, 𝑏 ∈ ℤ, тоді 

𝜙(𝑎 + 𝑏) = (
𝑎 + 𝑏 0
0 𝑎 + 𝑏

) = (
𝑎 0
0 𝑎

) + (
𝑏 0
0 𝑏

) = 𝜙(𝑎) + 𝜙(𝑏); 

𝜙(𝑎𝑏) = (
𝑎𝑏 0
0 𝑎𝑏

) = (
𝑎 0
0 𝑎

) ∙ (
𝑏 0
0 𝑏

) = 𝜙(𝑎) ∙ 𝜙(𝑏). 

Отже, 𝜙 зберігає операції. Таким чином, 𝜙 – ізоморфізм ℤ на 𝐾. Це означає, 

що матриця 𝐴 = (
0 0
0 𝑎

) , 𝑎 ∈ ℤ, є простим елементом в 𝐾 тоді і тільки тоді, 

коли простим елементом в ℤ є елемент 𝑎. А простими елементами в кільці ℤ є 
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елементи ±𝑝, де 𝑝 − просте число. Отже, простими елементами є матриці 

виду P = (
±p 0
0 ±p

) , де 𝑝 − просте число, і лише вони. 

4. Матриця 𝐴 = (
𝑎 0
0 𝑎

) , 𝑎 ∈ ℤ, є нільпотентом тоді і лише тоді, коли існує таке 

натуральне 𝑞, що 𝐴𝑞 = (
0 0
0 0

). Маємо рівність: (
𝑎𝑞 0
0 𝑎𝑞

) = (
0 0
0 0

), з якої 

видно, що 𝑎𝑞 = 0, тобто 𝑎 = 0. Отже, єдиним нільпотентом є матриця  О =

(
0 0
0 0

). 

5. Матриця 𝐴 = (
𝑎 0
0 𝑎

) , 𝑎 ∈ ℤ, буде інволютивною, якщо 𝐴 ∙ 𝐴 = 𝐸, тобто 

(𝑎
2 0
0 𝑎2

) = (
1 0
0 1

), звідки 𝑎2 = 1, тобто 𝑎 = 1 або 𝑎 = −1. Таким чином, 

інволютивними елементами є: 𝐸 = (
1 0
0 1

)  та 𝐵 = (
−1 0
0 −1

)  і лише вони. 

 

Висновки. В роботі розглянуто окремі кільця матриць, які є областями 

цілісності, але не є полями. Досліджено їхні властивості  
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ПОБУДОВА ЗАГАЛЬНОГО РОЗВ’ЯЗКУ НЕВИРОДЖЕНОЇ ЛІНІЙНОЇ 

ОДНОРІДНОЇ СИНГУЛЯРНО ЗБУРЕНОЇ СИСТЕМИ 

ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ ДРУГОГО ПОРЯДКУ У ВИПАДКУ 

ПРОСТОГО СПЕКТРА ГРАНИЧНОЇ В’ЯЗКИ МАТРИЦЬ 

 
Анотація. Побудовано асимптотику загального розв’язку лінійної сингулярно 

збуреної системи диференціальних рівнянь 2-го порядку з не виродженою матрицею 

при старшій похідній. Для побудови відповідних асимптотичних розвинень було 

використано теорію квадратичних матричних в’язок. У роботі було розглянуто випадок 

простого спектра характеристичного полінома. 

Ключові слова: лінійна сингулярно збурена не вироджена система 

диференціальних рівнянь 2-го порядку, квадратичні в'язки матриць, загальний 

розв'язок, асимптотичні розвинення, простий спектр характеристичного полінома.  

 

Abstract. The asymptotic behavior of the general solution of a linear singularly 

perturbed system of differential equations of the second order with a non-degenerate matrix 

with the highest derivative is constructed. To construct corresponding asymptotic 

developments, the theory of quadratic matrix ligaments was used. In the paper, the case of a 

simple spectrum of the characteristic polynomial was considered. 

Key words: the linear is singular indignant not degenerate system of differential 

equalizations of 2th order, quadratic bundles of matrices, common decision, asymptotic 

development, simple spectrum of the characteristic polynomial. 

 

Розглянемо систему диференціальних рівнянь вигляду 

𝜀2
𝑑2𝑥

𝑑𝑡2
+ 𝜀𝐴(𝑡; 𝜀)

𝑑𝑥

𝑑𝑡
+ 𝐵(𝑡; 𝜀)𝑥 = 0,                                        (1) 

в якій 𝑥(𝑡; 𝜀)- шуканий n-вимірний вектор, 𝐴(𝑡; 𝜀) = ‖𝑎𝑖𝑗(𝑡)‖1
𝑛

, 𝐵(𝑡; 𝜀) =

‖𝑏𝑖𝑗(𝑡)‖1
𝑛

- відомі матриці, коефіцієнти яких є дійсні або комплекснозначні 

функції, 𝜀- малий дійсний параметр, 𝜀 ∈ (0; 𝜀0], 𝜀0 ≪ 1, 𝑡 ∈ [0; 𝑇]. 
Припустимо, що система (1) задовольняє  умови: 

1. Матриці 𝐴(𝑡; 𝜀)та 𝐵(𝑡; 𝜀) допускають на відрізку [0; 𝑇] рівномірні 

асимптотичні розвинення за степенями малого параметра 𝜀: 

𝐴(𝑡; 𝜀)~∑𝜀𝑘𝐴𝑘(𝑡)

+∞

𝑘=0

,                                                               (2) 

𝐵(𝑡; 𝜀)~∑𝜀𝑘𝐵𝑘(𝑡)

+∞

𝑘=0

, ∀𝑡 ∈ [0; 𝑇].                                          (3) 
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2. Коефіцієнти матриць 𝐴𝑘(𝑡), 𝐵𝑘(𝑡), 𝑘 = 0,1, … нескінченно 

диференційовні на відрізку [0; 𝑇], тобто 

𝑎𝑖𝑗
(𝑘)(𝑡) ∈ 𝐶∞[0; 𝑇], 𝑖, 𝑗 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅, 𝑘 = 0,1, … , 

𝑏𝑖𝑗
(𝑘)(𝑡) ∈ 𝐶∞[0; 𝑇], 𝑖, 𝑗 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅, 𝑘 = 0,1, … , 

де  

𝐴𝑘(𝑡) = ‖𝑎𝑖𝑗
(𝑘)(𝑡)‖

1

𝑛
, 

𝐵𝑘(𝑡) = ‖𝑏𝑖𝑗
(𝑘)(𝑡)‖

1

𝑛
. 

3. Власні значення 𝜆0
(𝑖)
, 𝑖 = 1, 2𝑛̅̅ ̅̅ ̅̅ , граничної в’язки матриць  

𝑃(𝑡, 𝜆) = 𝐸𝜆2 + 𝐴0(𝑡) ∙ 𝜆 + 𝐵0(𝑡) 
прості ∀𝑡 ∈ [0; 𝑇]. 

При виконанні умов 1-3, використовуючи методи робіт [1, 2, 3], 

формальний розв`язок системи (1) шукатимемо у вигляді 

𝑥(𝑡, 𝜀) = 𝑢(𝑡, 𝜀) ∙ exp(𝜀−1 ∫ 𝜆(𝜏, 𝜀)𝑑𝜏
𝑡

0
),                             (4) 

де 𝑢(𝑡, 𝜀) - n-вимірний вектор, 𝜆(𝜏, 𝜀) - скалярна функція такі, що такі що 

𝑢(𝑡, 𝜀) = ∑𝜀𝑘𝑢𝑘(𝑡)

+∞

𝑘=1

,                                                    (5) 

𝜆(𝑡, 𝜀) = ∑𝜀𝑘𝜆𝑘(𝑡)

+∞

𝑘=1

.                                                    (6) 

Коефіцієнти розвинень (5), (6) визначатимемо таким чином, щоб вектор 

(4) перетворював систему (1) в тотожність. Для цього підставимо вектор (4) в 

систему (1). В результаті отримаємо 

𝜀2 (
𝑑2𝑢(𝑡, 𝜀)

𝑑𝑡2
+ 2𝜀−1𝜆(𝑡, 𝜀)

𝑑𝑢(𝑡, 𝜀)

𝑑𝑡
+ 𝜀−1𝑢(𝑡, 𝜀)

𝑑𝜆(𝑡, 𝜀)

𝑑𝑡
+ 𝜀−2𝑢(𝑡, 𝜀) ∙ 𝜆2(𝑡, 𝜀)) + 

+𝜀 ∙ 𝐴(𝑡, 𝜀) (
𝑑𝑢(𝑡, 𝜀)

𝑑𝑡
+ 𝜀−1 ∙ 𝑢(𝑡, 𝜀) ∙ 𝜆(𝑡, 𝜀)) + 𝐵(𝑡, 𝜀)𝑢(𝑡, 𝜀) = 0.                          (7) 

Використовуючи співвідношення 2 та (5), (6), матимемо: 

∑𝜀𝑠
𝑑2𝑢𝑠−2(𝑡)

𝑑𝑡2
+

+∞

𝑠=2

 

+∑𝜀𝑠
+∞

𝑠=1

(∑𝑢𝑖(𝑡)
𝑑𝜆𝑠−1−𝑖(𝑡)

𝑑𝑡

𝑠−1

𝑖=0

+ ∑2𝜆𝑠−1−𝑖(𝑡)
𝑑𝑢𝑖(𝑡)

𝑑𝑡

𝑠−1

𝑖=0

+∑𝐴𝑖(𝑡)
𝑑𝑢𝑠−1−𝑖(𝑡)

𝑑𝑡

𝑠−1

𝑖=0

) + 
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+∑𝜀𝑠
+∞

𝑠=1

(∑∑𝑢𝑗(𝑡)

𝑠−𝑗

𝑖=0

𝜆𝑖(𝑡)𝜆𝑠−𝑖−𝑗(𝑡)

𝑠

𝑗=0

+∑∑𝐴𝑖(𝑡)𝑢𝑗(𝑡)

𝑠−𝑗

𝑖=0

𝜆𝑠−𝑖−𝑗(𝑡)

𝑠

𝑗=0

+∑𝐵𝑖(𝑡)𝑢𝑠−𝑖(𝑡)

𝑠

𝑖=0

) = 0. 

Прирівняємо в останній рівності коефіцієнти при однакових степенях 𝜀, 
дістанемо: 

(𝐸𝜆0
2 + 𝜆0𝐴0 + 𝐵0)𝑢0 = 0, 

𝑑2𝑢𝑠−2(𝑡)

𝑑𝑡2
+∑𝑢𝑖(𝑡)

𝑑𝜆𝑠−1−𝑖(𝑡)

𝑑𝑡

𝑠−1

𝑖=0

+ 2∑𝜆𝑠−1−𝑖(𝑡)
𝑑𝑢𝑖(𝑡)

𝑑𝑡

𝑠−1

𝑖=0

+∑𝐴𝑖(𝑡)
𝑑𝑢𝑠−1−𝑖(𝑡)

𝑑𝑡

𝑠−1

𝑖=0

+ 

+∑∑𝑢𝑗(𝑡)

𝑠−𝑗

𝑖=0

𝜆𝑖(𝑡)𝜆𝑠−𝑖−𝑗(𝑡)

𝑠

𝑗=0

+∑∑𝐴𝑖(𝑡)𝑢𝑗(𝑡)

𝑠−𝑗

𝑖=0

𝜆𝑠−𝑖−𝑗(𝑡)

𝑠

𝑗=0

+∑𝐵𝑖(𝑡)𝑢𝑠−𝑖(𝑡)

𝑠

𝑖=0

= 0, 

 𝑠 = 1,2, …. 
Використавши позначення  

𝑑2𝑢𝑠−2(𝑡)

𝑑𝑡2
+∑𝑢𝑖(𝑡)

𝑑𝜆𝑠−1−𝑖(𝑡)

𝑑𝑡

𝑠−1

𝑖=0

+ 2∑𝜆𝑠−1−𝑖(𝑡)
𝑑𝑢𝑖(𝑡)

𝑑𝑡

𝑠−1

𝑖=0

+∑𝐴𝑖(𝑡)
𝑑𝑢𝑠−1−𝑖(𝑡)

𝑑𝑡

𝑠−1

𝑖=0

= 

= 𝑏𝑠(𝑡), 𝑠 = 1,2, … , 
отримаємо 

(𝐸𝜆0
2 + 𝜆0𝐴0(𝑡) + 𝐵0(𝑡))𝑢0(𝑡) = 0, 

∑∑𝑢𝑗(𝑡)

𝑠−𝑗

𝑖=0

𝜆𝑖(𝑡)𝜆𝑠−𝑖−𝑗(𝑡)

𝑠

𝑗=0

+∑∑𝐴𝑖(𝑡)𝑢𝑗(𝑡)

𝑠−𝑗

𝑖=0

𝜆𝑠−𝑖−𝑗(𝑡)

𝑠

𝑗=0

+∑𝐵𝑖(𝑡)𝑢𝑠−𝑖(𝑡)

𝑠

𝑖=0

+ 

+𝑏𝑠(𝑡) = 0, 𝑠 = 1,2, … .                                                                                                         (8) 
Очевидно, що у кожному з перших трьох доданків (6) є множник 𝑢𝑠(𝑡), 

тоді виокремивши його, матимемо: 

𝜆0
2𝑢𝑠 + 𝜆0𝑢𝑠𝐴0 + 𝑢𝑠𝐵0

= −(𝑏𝑠 +∑∑𝑢𝑗𝜆𝑖𝜆𝑠−𝑖−𝑗

𝑠−𝑗

𝑖=0

𝑠−1

𝑗=0

+∑∑𝐴𝑖𝜆𝑠−𝑖−𝑗𝑢𝑗

𝑠−𝑗

𝑖=0

𝑠−1

𝑗=0

+∑𝐵𝑖𝑢𝑠−𝑖

𝑠−1

𝑖=0

), 

(Е𝜆0
2 + 𝜆0𝐴0 + 𝐵0)𝑢𝑠 = 

= −(𝑏𝑠 +∑∑𝑢𝑗𝜆𝑖𝜆𝑠−𝑖−𝑗

𝑠−𝑗

𝑖=0

𝑠−1

𝑗=0

+∑∑𝐴𝑖𝜆𝑠−𝑖−𝑗𝑢𝑗

𝑠−𝑗

𝑖=0

𝑠−1

𝑗=0

+∑𝐵𝑖𝑢𝑠−𝑖

𝑠−1

𝑖=0

) .                           (9) 

З правої частини виокремимо доданки, які містять множники 𝜆𝑠𝑢0. 
Матимемо : 

𝑃(𝑡; 𝜆0)𝑢𝑠(𝑡) = −(2𝜆0𝐸 + 𝐴0)𝜆𝑠(𝑡)𝑢0(𝑡) + 𝑎𝑠(𝑡) ,  
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𝑎𝑠(𝑡) = −(𝑏𝑠 +∑∑𝑢𝑗𝜆𝑖𝜆𝑠−𝑖−𝑗

𝑠−𝑗

𝑖=0

𝑠−1

𝑗=0

+∑∑𝐴𝑖𝜆𝑠−𝑖−𝑗𝑢𝑗

𝑠−𝑗

𝑖=0

𝑠−1

𝑗=0

+∑𝐵𝑖𝑢𝑠−𝑖

𝑠−1

𝑖=0

) + 

+(2𝜆0𝐸 + 𝐴0)𝜆𝑠(𝑡)𝑢0(𝑡), 
де  

𝜕𝑃(𝑡; 𝜆0)

𝜕𝜆
= 2𝐸𝜆0 + 𝐴0. 

Тоді 

𝑃(𝑡; 𝜆0)𝑢𝑠(𝑡) = −
𝜕𝑃(𝑡; 𝜆0)

𝜕𝜆
𝜆𝑠(𝑡)𝑢0(𝑡) + 𝑎𝑠(𝑡). 

В результаті отримали систему: 

𝑃(𝑡; 𝜆0)𝑢0 = 0,                                                (10) 

𝑃(𝑡; 𝜆0)𝑢𝑠 = −
𝜕𝑃(𝑡;𝜆0)

𝜕𝜆
𝜆𝑠𝑢0 + 𝑎𝑠 .                         (11) 

Покажемо, що з системи (10), (11) можна визначити будь-які коефіцієнти 

розвинень (5) і (6). 

Система (10) матиме ненульові розв’язки тоді і тільки тоді, коли функція 

𝜆0(𝑡) буде власним значенням поліноміальної в’язки матриць 𝑃(𝑡; 𝜆0), тобто 

задовольнятиме рівняння det(Е𝜆0
2 + 𝜆0𝐴0 + 𝐵0) = 0. 

Із властивості 3 матимемо 

𝜆0(𝑡) = 𝜆0
(𝑖)(𝑡), 𝑖 = 1, 2𝑛̅̅ ̅̅ ̅̅  ,                                     (12) 

𝑢0(𝑡) = 𝜑
(𝑖)(𝑡), 𝑖 = 1, 2𝑛̅̅ ̅̅ ̅̅  ,                                   (13) 

де 𝜑(𝑖)(𝑡) - власні вектори поліноміальної в’язки матриць, що відповідають 

власним значенням 𝜆0
(𝑖)(𝑡), 𝑖 = 1, 2𝑛̅̅ ̅̅ ̅̅ . 

Із врахуванням (12), (13) система (11) набуде вигляду 

𝑃 (𝑡, 𝜆0
(𝑖)(𝑡)) 𝑢𝑘

(𝑖)(𝑡) = −
𝜕𝑃 (𝑡, 𝜆0

(𝑖)(𝑡))

𝜕𝜆
𝜆𝑘
(𝑖)(𝑡) ∙ 𝜑(𝑖)(𝑡) + 𝑎𝑘

(𝑖)(𝑡), 𝑖 = 1, 2𝑛̅̅ ̅̅ ̅̅ , (14) 

 𝑘 = 1,2, ….  
У рівностях (14) зафіксуємо і. Система (14) сумісна тоді і тільки тоді, коли 

її права частина ортогональна до довільного розв`язку 𝜓(𝑖)(𝑡) союзної системи 

(𝑃∗ (𝑡, 𝜆0
(𝑖)(𝑡)))𝜓 = 0, де 𝑃∗ (𝑡, 𝜆0

(𝑖)(𝑡)) – матриця, спряжена до матриці 

𝑃 (𝑡, 𝜆0
(𝑖)(𝑡)). Тобто 

−𝜆𝑘
(𝑖)(𝑡)(

𝜕𝑃(𝑡,𝜆0
(𝑖)(𝑡))

𝜕𝜆
∙ 𝜑(𝑖)(𝑡);𝜓(𝑖)(𝑡)) + (𝑎𝑘

(𝑖)(𝑡);𝜓(𝑖)(𝑡)) = 0.                (15) 

Оскільки за умовою 3 всі власні значення поліноміальної в`язки матриць 

𝑃(𝑡, 𝜆) прості, то їм відповідає 2𝑛 простих скінченних елементарних дільників 

𝜆 − 𝜆0
(𝑖)(𝑡), 𝑖 = 1,2𝑛̅̅ ̅̅ ̅̅ . Оскільки ці елементарні дільники прості, то їм відповідає 

2𝑛 жорданових ланцюжків завдовжки 1 кожний. Тому  
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(
𝜕𝑃 (𝑡, 𝜆0

(𝑖)(𝑡))

𝜕𝜆
∙ 𝜑(𝑖)(𝑡);𝜓(𝑖)(𝑡)) ≠ 0, ∀ 𝑡𝜖[0; 𝑇]. 

Завдяки скалярному множнику з точністю до якого визначається вектор 

𝜓(𝑖)(𝑡), визначимо його так, щоб  

(
𝜕𝑃 (𝑡, 𝜆0

(𝑖)(𝑡))

𝜕𝜆
∙ 𝜑(𝑖)(𝑡);𝜓(𝑖)(𝑡)) = 1, ∀ 𝑡𝜖[0; 𝑇]. 

Тоді з рівняння (16) маємо: 

 

𝜆𝑘
(𝑖)(𝑡) = (𝑎𝑘

(𝑖)(𝑡); 𝜓(𝑖)(𝑡)).                                           (16) 

З рівності (16) , визначивши функції 𝜆𝑘
(𝑖)
(𝑡), підставимо її в (14). З рівності 

(14) визначимо вектор 𝑢𝑘
(𝑖)(𝑡): 

𝑢𝑘
(𝑖)(𝑡) = 𝐻(𝑖)(𝑡) ∙ 𝑑𝑘

(𝑖)(𝑡),                                                   (17) 

де 𝐻(𝑖)(𝑡) = 𝑃+ (𝑡, 𝜆0
(𝑖)(𝑡)) - матриця, напівобернена до матриці 𝑃 (𝑡, 𝜆0

(𝑖)(𝑡)), а 

𝑑𝑘
(𝑖)(𝑡) = −

𝜕𝑃(𝑡,𝜆0
(𝑖)(𝑡))

𝜕𝜆
𝜆𝑘
(𝑖)(𝑡) ∙ 𝜑(𝑖)(𝑡) + 𝑎𝑘

(𝑖)(𝑡), 𝑘 = 1,2, …. 

Формули (12),(13), (16), (17)  - рекурентні і дозволяють визначити будь-які 

коефіцієнти розвинень (5) та (6). 

Отже, запропонованим методом можна побудувати 2𝑛 різних формальних 

розв`язків 𝑥(𝑖)(𝑡; 𝜀), 𝑖 = 1, 2𝑛̅̅ ̅̅ ̅̅ , системи (1). 

Побудовані формальні розв`язки системи (1) лінійно незалежні, при 

досить малих 𝜀 > 0, оскільки такими вже є нульові наближення завдяки лінійній 

незалежності власних векторів 𝜑(𝑖)(𝑡), 𝑖 = 1, 2𝑛̅̅ ̅̅ ̅̅ . 

Побудовані формальні розв`язки є асимптотичними розвиненнями точних 

розв`язків 𝑥�̃�(𝑡, 𝜀), 𝑖 = 1, 2𝑛̅̅ ̅̅ ̅̅ , системи (1) при умові, що 𝑅𝑒𝜆0
(𝑖)
(𝑡) – не змінюють 

знак на відрізку [0; 𝑇]. Правильні наступні рівності 

𝑥𝑖
(𝑚)(𝑡; 𝜀) = 𝑥�̃�(𝑡, 𝜀) + 𝑂(𝜀

𝑚−1), 𝑖 = 1, 2𝑛̅̅ ̅̅ ̅̅ , 

де вектори 𝑥𝑖
(𝑚)(𝑡; 𝜀) отримані з формальних розв’язків 𝑥(𝑖)(𝑡; 𝜀), шляхом 

обривання рядів 𝑢(𝑡, 𝜀) та 𝜆(𝑡, 𝜀) на m-му члені. 
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ЗВ’ЯЗОК 𝑸∞-ПРЕДСТАВЛЕННЯ ДІЙСНИХ ЧИСЕЛ ІЗ 

ЗНАКОДОДАТНІМИ ТА ЗНАКОЗМІННИМИ РЯДАМИ 

ЛЮРОТА 
 

Анотація. У статті описане класичне 𝑄∞-зображення, а також його 

модифікацію, 𝑄∞
′ - зображення, та знайдено зв’язок 𝑄∞

′ -представлення дійсних чисел зі 

знакододатніми рядами Люрота. Також досліджено зв’язок  між �̃�∞-зображенням та 

знакозмінними рядами Люрота. 

Ключові слова: знакододатні ряди Люрота, знакозмінні ряди Люрота, 𝑄∞-

зображення, зв’язок  між різними зображеннями дійсних чисел. 

 

Abstract. The article describes the classical 𝑄∞-image, and its modification, 𝑄∞
′ --

image. We fiend the connection between 𝑄∞
′ -image real numbers and Lurot’s non-negative 

series and fiend the connection between �̃�∞-image and Lurot’s conditionally convergent. 

Key words: Lurot’s non-negative series, Lurot’s conditionally convergent, connection 

between different images of real numbers, 𝑄∞-image. 

 
На сьогодні у математиці в переважній більшості зображень 

застосовується класичний принцип представлення числа у формі ряду, на зразок 

традиційного s-кового зображення. Ряди Люрота є деяким узагальненням s-

кового зображення. За рахунок більш складної геометрії їх можна застосовувати 

для аналітичного задання та дослідження математичних об’єктів зі складною 

локальною будовою. В цьому напрямку в роботах Працьовитого М. В. та його 

учнів на сьогодні ефективно застосовуються різні нетрадиційні системи 

числення: поліосновні Q-представлення, ряди Остроградського, Кантора, Енгеля, 

та інші. У роботі буде досліджено зв’язок між рядами Люрота та 𝑄∞-

зображеннями. 

Німецький математик  Яків Люрот в роботі (“Про одне розвинення чисел в 

нескінченні ряди”) розглянув розклади чисел (0,1]x  у знакододатні ряди, які 

отримали назву ряди Люрота. Він довів, що будь-яке  число з півінтервалу  (0,1]  

можна представити у вигляді числового ряду певного виду. А саме: кожне число  

(0,1]x  єдиним чином розкладається в знакододатний ряд Люрота, тобто для 



 

 

Студентські фізико-математичні етюди, 2017, № 16 
 

 
 

 

 

18 

числа x  існує єдина послідовність натуральних чисел ( ),nd  ( )n nd d x , така, 

що: 

1 2

21 1 1 1 1

1 1
.

1 ( 1) ( 1)( 1) n

L

d d d

n n n n

x
d d d d d d



 

  

   
    

    (1) 

Розглянемо класичне 𝑄∞-зображення. Нехай ∆= [0; 1], 

𝑄∞ = {𝑞0, 𝑞1, … , 𝑞𝑘, … }, 𝑞𝑖 > 0, ∑ 𝑞𝑖 = 1,
∞
𝑖=0  𝑖 ∈ 𝑁. Точками 𝑎0, 𝑎𝑘, …, де 𝑎0 = 0, 

𝑎𝑖 = ∑ 𝑞𝑗 ,
𝑖−1
𝑗=0  𝑖 ∈ 𝑁, розділимо цей відрізок на частини. Вiдрiзки ∆𝑖= [𝑎𝑖; 𝑎𝑖+1], 

𝑖 = 0,1, … назвемо відрізками першого рангу. З кожним вiдрiзком проробимо те 

ж саме, тобто зліва направо, роздiлимо кожен з вiдрiзкiв на вiдрiзки, довжини 

яких знаходяться у тому ж вiдношеннi, i назвемо їх вiдрiзками (цилiндрами) 

другого рангу ∆𝑖𝑗
𝑄∞, 𝑖, 𝑗 = 0,1, ….  Користуючись аксiомою Кантора, про те, що 

будь-яка послiдовнiсть вкладених вiдрiзкiв усiх рангiв визначає одну точку, 

маємо, що довжина довiльного вiдрiзка 𝑘-го рангу прямує до нуля, тодi коли 

𝑘 → ∞. I навпаки, для будь-якої точки 𝑥 з [0; 1] iснує послiдовнiсть вкладених 

вiдрiзкiв усiх рангiв, яка мiстить цю точку 

𝑥 =⋂∆𝛼1𝛼2…𝛼𝑘
𝑄∞ ≡ ∆𝛼1𝛼2…𝛼𝑘…                

𝑄∞ (2)

∞

𝑘=1

 

Запис (2) називають 𝑄∞-представленням числа 𝑥 ∈ [0; 1], а числа 𝛼𝑖-

символами (𝑄∞-знаками) числа 𝑥. В [1] доведено, що 𝑥 = ∆𝛼1𝛼2…𝛼𝑘…
𝑄∞  можна 

представити у вигляді суми ряду: 

𝑥 =∑𝑎𝛼𝑘

∞

𝑘=1

∏𝑞𝛼𝑖

𝑘−1

𝑖=1

. 

Розглянемо модифікацію 𝑄∞-зображення. Позначимо 𝑄∞
′ = {𝑞1, … , 𝑞𝑘, … }, 

де 𝑞𝑖 > 0, ∑ 𝑞𝑖 = 1,
∞
𝑖=1  𝑖 ∈ 𝑁. Розiб’ємо вiдрiзок [0; 1] на рангові вiдрiзки 

аналогiчно до 𝑄∞-зображення, але зправа налiво, точками 𝑏1, 𝑏2, … , 𝑏𝑘, …, де 

𝑏1 = 1 − 𝑞1, … , 𝑏𝑛 = 1 −∑𝑞𝑖 ,

𝑛

𝑖=1

… . 

Будь яку точку 𝑥 ∈ [0; 1] можна представити таким чином:  

𝑥 = 𝑏𝛼1 + 𝑏𝛼2 ∙ 𝑞𝛼1 +⋯+ 𝑏𝛼𝑛 ∙ 𝑞𝛼1 ∙ 𝑞𝛼2 ∙ … ∙ 𝑞𝛼𝑛−1 +⋯ = 

= 1 −∑𝑞𝑖

𝛼1

𝑖=1

+ 𝑞𝛼1 − 𝑞𝛼1 ∙∑𝑞𝑖 + 𝑞𝛼1𝑞𝛼2 − 𝑞𝛼1𝑞𝛼2 ∙∑𝑞𝑖

𝛼1

𝑖=1

+⋯

𝛼2

𝑖=1

 

+𝑞𝛼1𝑞𝛼2 ∙ … ∙ 𝑞𝛼𝑛−1∑𝑞𝑖

𝛼1

𝑖=1

+⋯ = 1 −∑𝑏𝛼𝑘∏𝑞𝛼𝑖

𝑘−1

𝑖=1

.

∞

𝑖=1

 

Виберемо матрицю 𝑄∞
′ , що складається з елементiв: 
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𝑄∞
′ = (

1

1 ∙ 2
; 
1

2 ∙ 3
;… ;

1

𝑛 ∙ (𝑛 + 1)
; … ),   

Тоді 

𝑥 = 𝑏𝛼1 + 𝑏𝛼2 ∙ 𝑞𝛼1 + 𝑏𝛼3 ∙ 𝑞𝛼1 ∙ 𝑞𝛼2 +⋯+ 𝑏𝛼𝑛 ∙ 𝑞𝛼1 ∙ 𝑞𝛼2 ∙ … ∙ 𝑞𝛼𝑛−1 +⋯ 

= 1 − (
1

1 ∙ 2
+ 

1

2 ∙ 3
+ ⋯+

1

𝛼1 ∙ (𝛼1 + 1)
) + 

+(1 − (
1

1 ∙ 2
+ ⋯+

1

𝛼1 ∙ (𝛼1 + 1)
+

1

𝛼2 ∙ (𝛼2 + 1)
)) ∙

1

𝛼1 ∙ (𝛼1 + 1)
+ ⋯ 

+(1 − (
1

1 ∙ 2
+ ⋯+

1

𝛼𝑛−1 ∙ (𝛼𝑛−1 + 1)
+

1

𝛼𝑛 ∙ (𝛼𝑛 + 1)
)) ∙

1

𝛼𝑛−1 ∙ (𝛼𝑛−1 + 1)
+ ⋯ = 

=
1

𝛼1 + 1
+

1

𝛼1(𝛼1 + 1)(𝛼2 + 1)
+

1

𝛼1(𝛼1 + 1)𝛼2(𝛼2 + 1)(𝛼3 + 1)
+ ⋯ 

+
1

𝛼1(𝛼1 + 1)𝛼2 ∙ ⋯ ∙ 𝛼𝑛−1(𝛼𝑛−1 + 1)(𝛼𝑛 + 1)
+ ⋯ = ∆𝛼1𝛼2⋯𝛼𝑛⋯

𝐿  

Як бачимо, ми отримали знакододатнiй ряд Люрота. Отже, ми довели 

наступну теорему. 

Теорема 1. Якщо в 𝑄∞
′ - зображенні 𝑞1 =

1

1∙2
, 𝑞2 =

1

2∙3
,…, 𝑞𝑛 =

1

𝑛∙(𝑛+1)
,…, то 

для будь-якого x (0,1]  має місце рівність: 

𝑥 = ∆𝛼1𝛼2…𝛼𝑘…  
𝑄′∞ = ∆𝛼1𝛼2⋯𝛼𝑛⋯

𝐿  

 

Розглянемо знакозмінні ряди Люрота. У 1990 роцi Sofia Kalpazidou, Arnold 

Knopfmacher i John Knopfmacher запропонували знакозмiннi ряди Люрота. Вони 

довели, що довiльне дiйсне число x (0,1]  можна подати у виглядi скiнченної 

суми або нескiнченного знакозмiнного ряду виду: 

1 2

1

21 1 1 1 1

1 ( 1)

( 1) ( 1) n

n
L

a

n n n n

a a
a

x
a a a a a



 

  


   

  


:

      (3) 

Розглянемо зв'язок між �̃�∞-зображенням та знакозмінними рядами 

Люрота. У �̃�∞-зображенні ∆= [0; 1], �̃�∞ = { 𝑞1, 𝑞2… , 𝑞𝑘, … }, 𝑞𝑖 > 0, ∑ 𝑞𝑖 = 1,
∞
𝑖=1  

𝑖 ∈ 𝑁. Відрізок [0; 1] розіб’ємо точками 𝑎0, 𝑎𝑘 , …, де 𝑎0 = 0, 𝑎𝑖 = ∑ 𝑞𝑗 ,
𝑖−1
𝑗=0  𝑖 ∈ 𝑁 

на частини зліва направо, отримаєм відрізки [𝑎𝑖; 𝑎𝑖+1], 𝑖 = 0,1, … які назвемо 

відрізками (циліндрами) першого рангу. На наступному кроці проробимо теж 

саме, але розбиваючи відрізок [0; 1] на відрізки другого рангу в іншому 

напрямку з права на ліво. Тобто на непарних кроках ми робимо розбиття з ліва 

на право, а на непарних з права наліво. Запис 𝑥 = ∆𝛼1𝛼2…𝛼𝑘…
�̃�∞  – називають �̃�∞-

представленням числа 𝑥 ∈ [0; 1], а числа 𝛼𝑖-символами (�̃�∞-знаками) точки 𝑥 
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𝑥 = ∆𝛼1𝛼2…𝛼𝑘…
�̃�∞ = 𝑎𝛼1 +∑𝑎𝛼𝑘

∞

𝑘=2

∏𝑞𝛼𝑗

𝑘−1

𝑖=1

, де 

𝑎𝛼2𝑚 = ∑ 𝑞𝑖

𝛼2𝑚−1

𝑖=1

− 1,    𝑎𝛼2𝑚−1 = 1 − ∑ 𝑞𝑖

𝛼2𝑚−1−1

𝑖=1

, 𝑚 ∈ 𝑁. 

Тобто, будь-яку точку 𝑥 ∈ [0, 1] можна представити у �̃�∞-зображенні таким 

чином: 

x = 𝑎α1 + 𝑎𝛼2 ∙ 𝑞𝛼1 +⋯+ 𝑎𝛼𝑛 ∙ 𝑞𝛼1 ∙ 𝑞𝛼2 ∙ … ∙ 𝑞𝛼𝑛−1 +⋯ 

Виберемо матрицю �̃�∞, що складається з елементів: 

�̃�∞ = (
1

1 ∙ 2
; 
1

2 ∙ 3
;… ;

1

𝑛 ∙ (𝑛 + 1)
; … ), 

тоді: 

x = aα1 + 𝑎𝛼2 ∙ 𝑞𝛼1 + 𝑎𝛼3 ∙ 𝑞𝛼1 ∙ 𝑞𝛼2 +⋯+ 𝑎𝛼𝑛 ∙ 𝑞𝛼1 ∙ 𝑞𝛼2 ∙ … ∙ 𝑞𝛼𝑛−1 +⋯

= (1 − (
1

1 ∙ 2
+ 

1

2 ∙ 3
+ ⋯+

1

(α1 − 1) ∙ α1
)) + 

+(
1

1 ∙ 2
+ 

1

2 ∙ 3
+ ⋯+

1

(α2 − 1) ∙ α2
− 1) ∙

1

α1(α1 + 1)
+ ⋯+ 

+(1 − (
1

1 ∙ 2
+ 

1

2 ∙ 3
+ ⋯+

1

(α2n−1 − 1) ∙ α2n−1
)) ∙

1

α1(α1 + 1)
∙∙

1

α2(α2 + 1)
∙ …

∙
1

α2n−2(α2n−2 + 1)
+ 

+(
1

1 ∙ 2
+ 

1

2 ∙ 3
+ ⋯+

1

(α2n − 1) ∙ α2n
− 1) ∙

1

α1(α1 + 1)
∙ 

∙
1

α2(α2 + 1)
∙ … ∙

1

α2n−1(α2n−1 + 1)
+ ⋯ = 

=
1

α1
−

1

α1(α1 + 1)
+

1

α1(α1 + 1)α2(α2 + 1)α3
−⋯

+
(−1)n−1

α1(α1 + 1)α2…αn−1(αn−1 + 1)αn
= 

= ∆𝛼1𝛼2…𝛼𝑛…
�̃� . 

Отже ми довели теорему. 

Теорема 2. Якщо в �̃�∞- зображенні 𝑞1 =
1

1∙2
, 𝑞2 =

1

2∙3
,…, 𝑞𝑛 =

1

𝑛∙(𝑛+1)
,…, то 

для будь-якого x (0,1]  має місце рівність: 

𝑥 = ∆𝛼1𝛼2…𝛼𝑛…  
�̃�∞ = ∆𝛼1𝛼2…𝛼𝑛…

�̃� . 
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НІДЕ НЕ МОНОТОННА НЕПЕРЕРВНА ФУНКЦІЯ, ОЗНАЧЕНА В 

ТЕРМІНАХ П’ЯТІРКОВОГО ТА ДВІЙКОВО-П’ЯТІРКОВОГО 

ЗОБРАЖЕННЯ 

 
Анотація Робота присвячена дослідженню властивостей  неперервної ніде не 

монотонної на множині п’ятірково-ірраціональних чисел функції, аргумент і значення 

якої мають однакові зображення у п’ятірковій та двійково-п’ятірковій системах 

числення відповідно. 

Ключові слова: п’ятіркова система числення, двійково-п’ятіркова система, 

неперервна функція по множині визначення, циліндри зображення чисел, автомодельна 

властивість функції, п’ятірково-раціональні числа. 

 

Abstract The paper is devoted to research the properties of continuous nowhere 

monotone on a set of five-digit-irrational numbers a function that argument and value of such 

have identical representation in the five-digit and binary-five-digit numerical systems in 

accordance. 

Key words: five-digit numerical system, binary-five-digit numerical system, 

continuous on the set of definition function, cylinder of representation of number, self-

similarity property of function, five-digit-irrational numbers. 

 

Вступ 

Серед функцій, визначених на відрізку [0;1] більшість володіє 

неоднорідними локальними властивостями в плані неперервності, монотонності, 

диференціовності тощо. Взагалі кажучи, окремі представники цього класу 

функцій навіть у випадку їх неперевності слабо піддаються аналізу та вивченню, 

але додаткові їх особливості типу самоподібності, самоафінності, 

автомодельності дозволяють використовувати ідеї фрактальної геометрії і 

спростити вивчення таких функцій.  

Дана робота присвячена одній з таких функцій, для задання якої 

використовується  двійкова система з надлишковим набором цифр, яка володіє 

супернадлишковістю, оскільки більшість чисел мають континуальну кількість 

різних зображень. 
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 Нехай 𝐴5 ≡ {0,1,2,3,4} ‒ алфавіт п’ятіркової системи числення, 𝐿5 ≡ 𝐴5 ×

𝐴5 × …× 𝐴5 × …  – простір послідовностей елементів алфавіту. 

Теорема 1. [6]  Кожне дійсне  число 𝑥∊[0;1] подається у вигляді правильного 

п’ятіркового дробу 

𝑥 =∑
𝛼𝑖
5𝑖
,

∞

𝑖=0

  де 𝛼𝑖 ∊ 𝐴5,   (1)   

 який символічно  позначатимемо ∆𝛼1𝛼2…𝛼𝑘…
5 Подання  числа 𝑥 ∊ [0;1] у вигляді 

ряду (1) називається  його п’ятірковим розкладом. 

Існують числа, що мають більше одного п’ятіркового зображення, такі числа 

називаються п’ятірково-раціональними. Це числа виду 

 ∆𝛼1…𝛼𝑚−1𝛼𝑚(0)
5 = ∆𝛼1…𝛼𝑚−1(𝛼𝑚−1)(4)

5 . 

Символічний запис (i) означає період, який складається з однієї цифри i. Решта 

чисел мають єдине п’ятіркове зображення і називаються п’ятірково-

ірраціональними. 

Нагадаємо, що п’ятірковим циліндром  рангу 𝑘 з основою 𝑐1𝑐2…𝑐𝑘 називається 

множина ∆𝑐1…𝑐𝑘
5  всіх чисел з відрізка [0;1], які мають перші 𝑘 п’ятіркові цифри 

відповідно рівні 𝑐1, 𝑐2,…,𝑐𝑘. 

 Лема 1.[6]  П’ятірковий циліндр є відрізком , причому  

∆𝑐1…𝑐𝑘
5 = [∑

𝑐𝑖
5𝑖

𝑘

𝑖=1

,
1

5𝑖
+∑

𝑐𝑖
5𝑖

𝑘

𝑖=1

].        

 Властивості циліндричних множин 

1. |∆𝑐1…𝑐𝑘
5 | = 5−𝑘; 

2. ∆𝑐1…𝑐𝑘
5 = ∆𝑐1…𝑐𝑘0  

5 ⋃∆𝑐1…𝑐𝑘1
5 ⋃∆𝑐1…𝑐𝑘2

5 ⋃∆𝑐1…𝑐𝑘3
5 ⋃∆𝑐1…𝑐𝑘4

5 ,    

[0,1] = ⋃ ⋃ … ⋃ ∆𝑐1…𝑐𝑘
5

𝑐𝑘∈𝒜𝑐2∈𝒜𝑐1∈𝒜

 

3. 𝑠𝑢𝑝∆𝑐1…𝑐𝑚0
5 = 𝑖𝑛𝑓∆𝑐1…𝑐𝑚1

5 ;      𝑠𝑢𝑝∆𝑐1…𝑐𝑚1
5 = 𝑖𝑛𝑓∆𝑐1…𝑐𝑚2

5 ;  

𝑠𝑢𝑝∆𝑐1…𝑐𝑚2
5 = 𝑖𝑛𝑓∆𝑐1…𝑐𝑚3

5 ;        𝑠𝑢𝑝∆𝑐1…𝑐𝑚3
5 = 𝑖𝑛𝑓∆𝑐1…𝑐𝑚4

5 ;             

4. Для довільної послідовності    (𝑐𝑘), 𝑐𝑘 ∊ А5 

⋃∆𝑐1…𝑐𝑘
5 = 𝑥 ≡ ∆𝑐1…𝑐𝑘…

5

∞

𝑘=1

. 

Нехай 𝐴5 = {0,1,2,3,4}. Для довільного  𝑥 ∈ [0,4]  існує послідовність 

{𝛼𝑘} ∈ 𝐿 = 𝐴5 × 𝐴5 × …× 𝐴5 × …, 𝛼𝑘 ∈ 𝐴5, така, що  
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𝑥 =∑2−𝑘𝛼𝑘 

∞

𝑘=1

≡ ∆𝛼1…𝛼𝑘…
2(5) .    (2) 

Вираз (2) є розкладом числа 𝑥 за степенями 2 з коефіцієнтами 𝛼𝑘 із 

алфавіту 𝐴5. Його називатимемо представленням числа 𝑥 в двійково-п’ятірковій 

системі числення (або двійково-п’ятірковим представленням)  і символічно 

зображатимемо  

𝑥 ≡ ∆𝛼1…𝛼𝑘….
2(5)

.          (3) 

Запис (3) називатимемо двійково-п’ятірковим зображенням числа 𝑥, а 𝛼𝑘 – 

𝑘-тою двійково-п’ятірковою цифрою 𝑥 в даного його зображення. 

 Числа виду ∆𝛼1…𝛼𝑘00…0…
2(5)

= ∆𝛼1…𝛼𝑘−1(𝛼𝑘−1)11…1…
2(5)

 називаємо двійково-

п’ятірково-раціональними і вони мають континуальну множину формально 

різних двійково-п’ятіркових представлень. Решта чисел мають єдине зображення 

і називаються двійково-п’ятірково-ірраціональними. 

Основний об’єкт дослідження 

 Розглядається функція 𝑓, означена на піввідрізку [0,1) наступною рівністю: 

                       𝑦 = 𝑓(𝑥) = 𝑓(∆𝛼1𝛼2…𝛼𝑛…
5 ) = ∆𝛼1𝛼2…𝛼𝑛…

2(5)
             (3) 

Зауважимо, що  рівність (3)  не дає коректного означення функції в 

п’ятірково-раціональних точках, тобто  

𝑓(∆𝛼1𝛼2…[𝛼𝑛−1](4)
5 ) ≠ 𝑓(∆𝛼1𝛼2…𝛼𝑛(0)

5 ), 

тому задля коректності означення функції домовимося не використовувати одне 

із зображень числа, а саме: те, що містить період (4) –  ∆𝛼1𝛼2…[𝛼𝑛−1](4)
5 . 

Теорема 2. Функція 𝑓 є неперервною в кожній п’ятірково-ірраціональній 

точці піввідрізка [0,1) і ніде не монотонною. 

 Доведення. Нехай 𝑥0 = ∆𝑐1𝑐2…𝑐𝑛…
5   – п’ятірково-раціональна точка 

піввідрізка [0,1), 𝑥 −довільне число з [0,1), відмінне від 𝑥0. Тоді існує таке 

𝑚 ∈ ℕ, що         𝑐𝑚 ≠ 𝛼𝑚(𝑥), але 𝑐𝑖 = 𝛼𝑖(𝑥) при 𝑖 <  𝑚. 

|𝑓(𝑥0) − 𝑓(𝑥)| = ∑
|𝑐𝑖 − 𝛼𝑖(𝑥)|

2
→ 0  (𝑚 → ∞).

∞

𝑖=𝑚+1

 

Але 𝑥 → 𝑥0 рівносильно 𝑚 → ∞, тому 𝑓(𝑥) неперервна на множині п’ятірково-

ірраціональних чисел. 

Нехай (𝑎; 𝑏)  – довільний підінтервал проміжка [0,1). Легко вказати 

циліндр ∆𝑐1𝑐2…𝑐𝑛
5 , який повністю належить (𝑎; 𝑏). Нехай ∆𝑐1𝑐2…𝑐𝑛

5 ⊂ (𝑎; 𝑏). 

Розглянемо три точки  
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𝑥1 = ∆𝑐1𝑐2…𝑐𝑛02(0)
5     𝑥2 = ∆𝑐1𝑐2…𝑐𝑛

5      𝑥3 = ∆𝑐1𝑐2…𝑐𝑛10(0)
5  

Тоді значення функції від 𝑥1 i 𝑥3 співпадатимуть, тобто  

𝑓(∆𝑐1𝑐2…𝑐𝑛02(0)
5 ) = ∆𝑐1𝑐2…𝑐𝑛02(0)

2(5)
= ∆𝑐1𝑐2…𝑐𝑛10(0)

2(5)
= 𝑓(∆𝑐1𝑐2…𝑐𝑛10(0)

5 ). 

Але значення функції в точці (𝑥1; 𝑥3) ∋ 𝑥2 = ∆𝑐1𝑐2…𝑐𝑛021(0)
5   відмінне від 𝑓(𝑥1) =

𝑓(𝑥3), оскільки 𝑓(𝑥2) − 𝑓(𝑥1) =
1

2𝑛+3
. 

 Довільність вибору інтервалу (𝑎; 𝑏)  доводить ніде не монотонність 

функції по множині п’ятірково-ірраціональних точок. 
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ОДНА ФРАКТАЛЬНА ФУНКЦІЯ  

ПРЕДСТАВЛЕНА ЛАНЦЮГОВИМ 𝑨𝟐-ЗОБРАЖЕННЯМ 

 
Анотація. Для функції 𝑓, означеної в термінах ланцюгового 𝐴2-зображення, 

вивчаються властивості множин рівнів, автомодельні властивості графіка та його 

симетрії.  

Ключові слова: ланцюговий 𝐴2-дріб, ланцюгове 𝐴2-зображення, фрактальна 

функція, множина рівня функції, автомодельність графіка.  

 

Нехай 𝐴2 = {
1

2
, 1} − алфавіт, 𝐿2 = 𝐴2 × 𝐴2 × …× 𝐴2 × …− простір 

послідовностей елементів алфавіту. Вираз виду  

1

𝑎1 +
1

𝑎2 +⋯
1

𝑎𝑛 +⋯

≡ [0; 𝑎1, 𝑎2, … , 𝑎𝑛, . . ],     де  (𝑎𝑛) ∈ 𝐿2, 

називається ланцюговим 𝐴2-дробом. Як відомо [1], множина значень всіх 

ланцюгових 𝐴2-дробів співпадає з відрізком [
1

2
; 1].  Більше того, переважна 

більшість точок цього відрізка має єдине ланцюгове 𝐴2-представлення і лише 

точки зліченної множини мають два зображення, а саме:  

[0; 𝑎1, 𝑎2, … , 𝑎𝑛,
1

2
, (
1

2
, 1)] = [0; 𝑎1, 𝑎2, … , 𝑎𝑛, 1, (1,

1

2
 )]. 

Для числа 𝑥 = [0; 𝑎1, 𝑎2, … , 𝑎𝑛, . . ], здійснивши перекодування засобами 

традиційного двосимвольного алфавіту 𝐴 = {0,1}: 

𝑥 = [0; 𝑎1, 𝑎2, … , 𝑎𝑛, . . ] = Δ𝑐1𝑐2…𝑐𝑛…
𝐴 , 

де 𝑐𝑘 = {
0, якщо 𝑎𝑘 =

1

2
,

1, якщо 𝑎𝑘 = 1,
 

отримаємо можливість визначати функції через взаємозв’язки між цифрами 

аргументу та значення функції в термінах двосимвольного алфавіту 𝐴 = {0; 1}.  

Геометрія ланцюгового A2-зображенням має принципові відмінності від 

класичного двійкового зображення[2] та зображення чисел елементарними 

ланцюговими дробами. 
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Нагадаємо, що циліндром рангу 𝑚 з основою 𝑏1𝑏2…𝑏𝑚  для ланцюгового 

𝐴2-зображення чисел називається множина  

Δ𝑏1𝑏2…𝑏𝑚
𝐴2 ≡ {𝑥: 𝑥 = Δ𝑏1𝑏2…𝑏𝑚𝑎𝑚+1𝑎𝑚+2…

𝐴2 , 𝑎𝑚+𝑘 ∈ 𝐴2}. 

Тоді для перекодованого зображення маємо  

Δ𝑏1𝑏2…𝑏𝑚
𝐴2 ≡ Δ𝑑1𝑑2…𝑑𝑚

𝐴2 , де 𝑑𝑖 = {
0, якщо 𝑏𝑖 =

1

2
 ,

1, якщо 𝑏𝑖 = 1.
 

 Основним об’єктом розгляду є функція 𝑓, означена на відрізку [
1

2
; 1)  

наступною рівністю:  

      𝑦 = 𝑓(𝑥) = 𝑓(Δ𝑐1𝑐2𝑐3…𝑐2𝑛−1𝑐2𝑛…
𝐴 ) = Δ|𝑐1−𝑐2||𝑐3−𝑐4|…|𝑐2𝑛−1−𝑐2𝑛|…

𝐴  .        (1) 

 Зауважимо, що рівність (1) не дає коректного означення функції, оскільки 

для точок, що мають два зображення, дістаємо 

𝑓(Δ𝑐1𝑐2…𝑐2𝑚−10(01)
𝐴 ) ≠ 𝑓(Δ𝑐1𝑐2…𝑐2𝑚−11(10)

𝐴 ), 

хоч і  

(Δ𝑐1𝑐2…𝑐2𝑚0(01)
𝐴 ) = 𝑓(Δ𝑐1𝑐2…𝑐2𝑚1(10)

𝐴 ). 

Тому задля  коректності означення функції, домовимося не використовувати 

зображення Δ𝑐1𝑐2…𝑐2𝑚0(01)
𝐴 . 

 Легко довести, що множиною значень даної функції є піввідрізок [
1

2
; 1). 

Лема. Для функції 𝑓 виконується наступна рівність: 

𝑓(Δ𝑎1𝑎2…𝑎𝑚−1𝑎𝑚…
𝐴2 ) = Δ

[|𝑎1−𝑎2|+
1

2
][|𝑎2−𝑎3|+

1

2
]…[|𝑎𝑚−1−𝑎𝑚|+

1

2
]…

𝐴2 , 

де 𝑎𝑖 ∈ {
1

2
; 1} , 𝑖 ∈ 𝑁. 

Доведення. Використовуючи означення функції 𝑓 для довільного 𝑥 =

Δ𝑐1𝑐2…𝑐𝑚…
𝐴2  маємо, що 𝑓(Δ𝑐1𝑐2…𝑐𝑚𝑐𝑚+1…

𝐴 ) = Δ|𝑐1−𝑐2|…|𝑐𝑚−𝑐𝑚+1|…
𝐴 , тобто 

|𝑐𝑖 − 𝑐𝑖+1| = {
0, коли 𝑐𝑖𝑐𝑖+1 = 00 або  𝑐𝑖𝑐𝑖+1 = 11,
1, коли 𝑐𝑖𝑐𝑖+1 = 10 або  𝑐𝑖𝑐𝑖+1 = 01.

 

Тоді згідно нашого перекодування 𝑐𝑘 = {
0, якщо 𝑎𝑘 =

1

2
,

1, якщо 𝑎𝑘 = 1,
 перевіримо чи 

співпадатимуть значень функцій від обох виразів: 

якщо 𝑐𝑖𝑐𝑖+1 = 00 , то 𝑎𝑖𝑎𝑖+1 =
1

2

1

2
, тоді 

|𝑐2𝑖(𝑥) − 𝑐2𝑖+1(𝑥)| = [|𝑎2𝑖(𝑥) − 𝑎2𝑖+1(𝑥)| +
1

2
] = [|

1

2
−
1

2
| +

1

2
] 

=
1

2
= 𝑎2𝑖(𝑦) = 𝑐2𝑖(𝑦) = 0,  

якщо 𝑐𝑖𝑐𝑖+1 = 11 , то 𝑎𝑖𝑎𝑖+1 = 11, тоді 

|𝑐2𝑖(𝑥) − 𝑐2𝑖+1(𝑥)| = [|𝑎2𝑖(𝑥) − 𝑎2𝑖+1(𝑥)| +
1

2
] = [|1 − 1| +

1

2
] 
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=
1

2
= 𝑎2𝑖(𝑦) = 𝑐2𝑖(𝑦) = 0,  

якщо 𝑐𝑖𝑐𝑖+1 = 10 , то 𝑎𝑖𝑎𝑖+1 = 1
1

2
, тоді 

|𝑐2𝑖(𝑥) − 𝑐2𝑖+1(𝑥)| = [|𝑎2𝑖(𝑥) − 𝑎2𝑖+1(𝑥)| +
1

2
] = [|1 −

1

2
| +

1

2
] 

= 1 = 𝑎2𝑖(𝑦) = 𝑐2𝑖(𝑦) = 1,  

якщо 𝑐𝑖𝑐𝑖+1 = 01 , то 𝑎𝑖𝑎𝑖+1 = 01, тоді 

|𝑐2𝑖(𝑥) − 𝑐2𝑖+1(𝑥)| = [|𝑎2𝑖(𝑥) − 𝑎2𝑖+1(𝑥)| +
1

2
] = [|

1

2
− 1| +

1

2
] 

= 1 = 𝑎2𝑖(𝑦) = 𝑐2𝑖(𝑦) = 1.  

Лему доведено. 

Означення. Інверсором ланцюгового 𝐴2-зображення називається 

функція 𝐼, означена рівністю: 

𝑦 = 𝐼(Δ𝑐1𝑐2…𝑐𝑚𝑐𝑚+1…
𝐴 ) = Δ[1−𝑐1][1−𝑐2]…[1−𝑐𝑚][1−𝑐𝑚+1]…

𝐴  . 

Лема. Графік функції володіє наступними симетріями на множині 𝐴2-

ірраціональних чисел: 

1) 𝑓(𝑥) = 𝑓(𝐼(𝑥)), де 𝐼 – інверсор цифр ланцюгового 𝐴2-зображення; 

2) 𝑓(𝑥) = 𝑓(𝐼𝑛(𝑥)) = 𝑓 (𝐼 (𝐼 … (𝐼(𝑥)))⏟        
𝑛

). 

Доведення. З означення функції 𝑓 для довільного 𝑥 = Δ𝑐1𝑐2…𝑐𝑚…
𝐴2 , який є 𝐴2-

ірраціональним маємо, що 

𝑓(Δ𝑐1𝑐2…𝑐𝑚𝑐𝑚+1…
𝐴 ) = Δ|𝑐1−𝑐2|…|𝑐𝑚−𝑐𝑚+1|…

𝐴 = 

= Δ|1−𝑐1−(1−𝑐2)|…|1−𝑐𝑚−(1−𝑐𝑚+1)|…
𝐴 = 𝑓(𝐼(𝑥)). 

Для доведення другої рівності, використаємо те, що 𝑓(𝑥) = 𝑓(𝐼(𝑥)) 

𝑓(𝑥) = 𝑓(𝐼𝑛(𝑥)) = 𝑓 (𝐼 (𝐼 … (𝐼(𝑥)))⏟        
𝑛

) = 𝑓(𝐼(𝑥′)) = 𝑓(𝑥′),  

де 𝑥′ = 𝐼 (𝐼 … (𝐼(𝑥)))⏟        
𝑛−1

, 

𝑓(𝑥) = 𝑓(𝑥′) = 𝑓(𝐼𝑛−1(𝑥′)) = 𝑓 (𝐼 (𝐼 … (𝐼(𝑥)))⏟        
𝑛−1

) = 𝑓(𝐼(𝑥′′)) = 𝑓(𝑥′′),  

де 𝑥′′ = 𝐼 (𝐼 … (𝐼(𝑥)))⏟        
𝑛−2

, 

продовжуючи далі, матимемо 

𝑓(𝑥) = 𝑓(𝑥′) = ⋯ = 𝑓(𝑥𝑛−1) = 𝑓(𝐼(𝑥𝑛−1)) = 𝑓(𝑥𝑛),   де 𝑥𝑛 = 𝑥. 
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Наближення до графіка (графік існує в сірих областях) 

Отже,  маємо рівність 2). Лему доведено. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теорема. Графік Г𝑓 функції 𝑓 є автомодельною множиною, причому  

Г𝑓 = Г10 ∪ Г11 ∪ Г00 ∪ Г01, 

де Г𝑖𝑗 = 𝜑𝑖𝑗(Г𝑓), 𝑖, 𝑗 ∈ {0,1} 

𝜑10: {
𝑥′ = Δ10𝑐1(𝑥)𝑐2(𝑥)…𝑐𝑛(𝑥)…

𝐴 ,

𝑦′ = Δ1|𝑐1−𝑐2|…|𝑐2𝑛−1−𝑐2𝑛 |…
𝐴  ,

           𝜑11: {
𝑥′ = Δ11𝑐1(𝑥)𝑐2(𝑥)…𝑐𝑛(𝑥)…

𝐴 ,

𝑦′ = Δ0|𝑐1−𝑐2|…|𝑐2𝑛−1−𝑐2𝑛 |…
𝐴  ,

 

𝜑00: {
𝑥′ = Δ00𝑐1(𝑥)𝑐2(𝑥)…𝑐2𝑛(𝑥)…

𝐴 ,

𝑦′ = Δ0|𝑐1−𝑐2|…|𝑐2𝑛−1−𝑐2𝑛 |…
𝐴  ,

           𝜑01: {
𝑥′ = Δ01𝑐1(𝑥)𝑐2(𝑥)…𝑐𝑛(𝑥)…

𝐴 ,

𝑦′ = Δ1|𝑐1−𝑐2|…|𝑐2𝑛−1−𝑐2𝑛 |…
𝐴  .

 

Доведення. Нехай 𝐺 = 𝜑10(Г𝑓) ∪ 𝜑11(Г𝑓) ∪ 𝜑00(Г𝑓) ∪ 𝜑01(Г𝑓). 

Доведемо, що Г𝑓 = 𝐺. Для цього спочатку покажемо, що 𝐺 ⊂ Г𝑓. Розглянемо 

довільну точку 𝑀 ∈ 𝐺. Тоді існує такий 𝜑𝑖𝑗, що 

𝑀 ∈ 𝜑𝑖𝑗(Г𝑓), 

тобто 



 

 

Студентські фізико-математичні етюди, 2017, № 16 
 

 
 

 

 

30 

{
𝑥𝑀 = Δ𝑖𝑗𝑐1(𝑥)𝑐2(𝑥)…𝑐2𝑛(𝑥)…

𝐴 ,     

𝑦𝑀 = Δ|𝑖−𝑗||𝑐1−𝑐2|…|𝑐2𝑛−1−𝑐2𝑛 |…
𝐴 .

 

Легко бачити, що 𝑦𝑀 ∈ 𝐸𝑓 , тобто 𝑀 ∈ Г𝑓 . 

Покажемо, що Г𝑓 ⊂ 𝐺. Оскільки 𝑥 ∈  [
1

2
; 1),  a 

 [
1

2
; 1) = Δ10

𝐴 ∪ Δ11
𝐴 ∪ Δ01

𝐴 ∪ Δ11
𝐴 , 

то існує Δ𝑖𝑗
𝐴 ∋ 𝑥𝑀 . Тоді {

𝑥𝑀
′ = Δ𝑖𝑗𝑐1(𝑥)𝑐2(𝑥)…𝑐𝑛(𝑥)…

𝐴 ,     

𝑦𝑀
′ = Δ|𝑖−𝑗||𝑐1−𝑐2|…|𝑐2𝑛−1−𝑐2𝑛 |…

𝐴  .
 

Тому 𝑀′(𝑥𝑀
′ ; 𝑦𝑀

′ ) = 𝜑𝑖𝑗(𝑀), де {
𝑥𝑀 = Δ𝑖𝑗𝑐1(𝑥)𝑐2(𝑥)…𝑐𝑛(𝑥)…

𝐴2 ,     

𝑦𝑀 = Δ|𝑖−𝑗||𝑐1−𝑐2|…|𝑐2𝑛−1−𝑐2𝑛 |…
𝐴2  .

 

Звідки очевидно, що 𝑀(𝑥𝑀; 𝑦𝑀) ∈ 𝜑𝑖𝑗(Г𝑓). Що й вимагалося довести. 

 Нагадаємо, що множиною рівня 𝑦0 ∈ 𝐸𝑓 функції 𝑓 є множина всіх 

пробразів 𝑦0, тобто 

𝑓−1(𝑦0) = {𝑥: 𝑓(𝑥) = 𝑦0}. 
Теорема. Множина довільного рівня 𝑦0 функції 𝑓  є континуальною.  

Доведення. Нехай 𝑦0 = Δ𝑏1𝑏2…𝑏𝑚…
𝐴 , 𝑏𝑖 ∈ {0; 1}, 𝑖 ∈ 𝑁. Тоді  

𝑓−1(𝑦0) = {𝑥: 𝑥 = Δ𝑑1𝑑2…𝑑2𝑚𝑑2𝑚+1…
𝐴 , |𝑑2𝑖 − 𝑑2𝑖+1| = 𝑏𝑖 , 𝑖 ∈ 𝑁}. 

Тобто множиною рівня 𝑦0 є всі точки, які є розв’язком системи рівнянь 

{
 
 

 
 
|𝑑1 − 𝑑2| = 𝑏1,           
|𝑑3 − 𝑑4| = 𝑏2,           
……………… ..            
|𝑑2𝑚 − 𝑑2𝑚+1| = 𝑏𝑚
………………  .                        

 

Оскільки |𝑑2𝑖 − 𝑑2𝑖+1| = 𝑏𝑖 і |(1 − 𝑑2𝑖) − (1 − 𝑑2𝑖+1)| = 𝑏𝑖 (згідно 

властивості симетрії), тоді встановимо відображення точок множини рівня 𝑦0 і 

точок 𝑎 = Δ𝛾1𝛾2…𝛾𝑚…
2  відрізка [0; 1], які задані в двійковій системі числення, 

наступним чином: 

𝛾𝑖 = {
0,   якщо  𝑐2𝑖(𝑥)𝑐2𝑖+1(𝑥) = 𝑑2𝑖𝑑2𝑖+1,                     

1,   якщо  𝑐2𝑖(𝑥)𝑐2𝑖+1(𝑥) = [1 − 𝑑2𝑖][1 − 𝑑2𝑖+1].
 

Тому, встановивши взаємно однозначне відображення між множиною 

рівня і одиничним відрізком, континуальність множини рівня доведено. Теорему 

доведено. 

Теорема. Функція 𝑓 на відрізку [
1

2
; 1) є неперервною в 𝐴2-ірраціональних 

точках і розривною в 𝐴2-раціональних точках.  
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Доведення. Розглянемо два випадки: коли 𝑥0 є 𝐴2-ірраціональним і 𝑥0 є 

𝐴2-раціональним числом. Згідно з означенням неперервності функції в точці, 

досить показати, що 

lim
𝑥→𝑥0

|𝑓(𝑥) − 𝑓(𝑥0)| = 0. 

Перевіримо чи виконується дана рівність для функції 𝑓 для першого випадку. 

Нехай 𝑥 ≠ 𝑥0. Тоді  існує 𝑚 ∈ 𝑁 таке, що  

𝑐𝑚(𝑥) ≠ 𝑐𝑚(𝑥0), але 𝑐𝑖(𝑥) = 𝑐𝑖(𝑥0) при 𝑗 < 𝑚. 

Тому існує 𝑘 = 𝑘(𝑚) таке, що  

𝑎𝑘(𝑓(𝑥)) ≠ 𝑎𝑘(𝑓(𝑥0)), але 

𝑎𝑖(𝑓(𝑥)) = 𝑎𝑖(𝑓(𝑥0)), при 𝑖 < 𝑚. 

Тоді  

|𝑓(𝑥) − 𝑓(𝑥0)| ≤ |Δ𝑎1(𝑓(𝑥))𝑎2…𝑎𝑘−1(𝑓(𝑥))
𝐴2 | → 0,𝑚 → ∞. 

 Розглянемо 𝐴2-раціональні точки. Нехай 𝑥 = Δ𝛼1𝛼2…𝛼2𝑚0(01)
𝐴2 . Тоді 𝑥′ =

Δ𝛼1𝛼2…𝛼2𝑚110…10⏟    
2𝑠

(01)
𝐴2  i 𝑥′′ = Δ𝛼1𝛼2…𝛼2𝑚001…01⏟    

2𝑠

1(01)
𝐴2  такі, що 

(𝑥′ − 0) → 𝑥, 𝑠 → ∞, (𝑥′ + 0) → 𝑥, 𝑠 → ∞. 

lim
𝑥→𝑥′

|𝑓(𝑥) − 𝑓(𝑥′)| = 

= lim
𝑥→𝑥′

|𝑓 (Δ𝛼1𝛼2…𝛼2𝑚0(01)
𝐴2 ) − 𝑓(Δ𝛼1𝛼2…𝛼2𝑚110…10⏟    

2𝑠

(01)
𝐴2 )| = 

= lim
𝑚→∞

|Δ|𝛼1−𝛼2|…|𝛼2𝑚−1−𝛼2𝑚|0(1)
𝐴2 − Δ|𝛼1−𝛼2|…|𝛼2𝑚−1−𝛼2𝑚|01…1⏟

𝑠−2

0(1)
𝐴2 | = 0 

lim
𝑥→𝑥′

|𝑓(𝑥) − 𝑓(𝑥′′)| = 

= lim
𝑥→𝑥′′

|𝑓 (Δ𝛼1𝛼2…𝛼2𝑚0(01)
𝐴2 ) − 𝑓(Δ𝛼1𝛼2…𝛼2𝑚001…01⏟    

2𝑠

1(01)
𝐴2 )| = 

= lim
𝑚→∞

|Δ|𝛼1−𝛼2|…|𝛼2𝑚−1−𝛼2𝑚|0(1)
𝐴2 − Δ|𝛼1−𝛼2|…|𝛼2𝑚−1−𝛼2𝑚|01…1⏟

𝑠−2

0(1)
𝐴2 | = 0. 

Нехай 𝑥 = Δ𝛼1𝛼2…𝛼2𝑚−10(01)
𝐴2 . Тоді 𝑥′ = Δ𝛼1𝛼2…𝛼2𝑚−1110…10⏟    

2𝑠

(01)
𝐴2  i 

𝑥′′ = Δ𝛼1𝛼2…𝛼2𝑚−1001…01⏟    
2𝑠

1(01)
𝐴2  такі, що 

(𝑥′ − 0) → 𝑥, 𝑠 → ∞, (𝑥′ + 0) → 𝑥, 𝑠 → ∞. 

lim
𝑥→𝑥′

|𝑓(𝑥) − 𝑓(𝑥′)| = 

= lim
𝑥→𝑥′

|𝑓 (Δ𝛼1𝛼2…𝛼2𝑚−10(01)
𝐴2 ) − 𝑓(Δ𝛼1𝛼2…𝛼2𝑚−1110…10⏟    

2𝑠

(01)
𝐴2 )| = 

= lim
𝑚→∞

|Δ|𝛼1−𝛼2|…|𝛼2𝑚−1|0(1)
𝐴2 − Δ|𝛼1−𝛼2|…|𝛼2𝑚−1−1|1…1⏟

𝑠−2

0(1)
𝐴2 | ≠ 0 

lim
𝑥→𝑥′

|𝑓(𝑥) − 𝑓(𝑥′′)| = 
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= lim
𝑥→𝑥′′

|𝑓 (Δ𝛼1𝛼2…𝛼2𝑚−10(01)
𝐴2 ) − 𝑓(Δ𝛼1𝛼2…𝛼2𝑚−1001…01⏟    

2𝑠

1(01)
𝐴2 )| = 

= lim
𝑚→∞

|Δ|𝛼1−𝛼2|…|𝛼2𝑚−1|0(1)
𝐴2 − Δ|𝛼1−𝛼2|…|𝛼2𝑚−1|1…1⏟

𝑠−2

0(1)
𝐴2 | = 0. 

Отже,  lim𝑥→𝑥′ |𝑓(𝑥) − 𝑓(𝑥′)| ≠ lim𝑥→𝑥′|𝑓(𝑥) − 𝑓(𝑥
′′)|. 
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ПРО ДЕЯКІ ГЕОМЕТРИЧНІ МІСЦЯ ТОЧОК 

 
Анотація. У статті розглядаються геометричні місця точок, відстані від кожної 

точки яких до двох фіксованих точок (або до фіксованої точки та прямої) 

задовольняють певну умову. 

Ключові слова: ГМТ, інваріанти, еліпс, парабола, гіпербола. 

 

Abstract. The paper is devoted to the study of some locuses such that the distances 

between an arbitrary point of the locus and two fixed points (or the fixed point and the 

straight line) satisfy some conditions.  

Keywords: Locus, invariants, ellipse, parabola, hyperbola. 

 

Вступ. Поняття геометричного місця точок на площині  (ГМТ) має велике 

методичне і загальноосвітнє значення. Розв'язування задач, в яких 

застосовуються геометричні місця точок як на площині, так і в просторі, 

активізують творчу думку і фантазію, розвивають логічне мислення, кмітливість, 

змушують перебирати в пам'яті всі відомі теореми з метою відбору і 

застосування найбільш придатної з них. 

В курсі аналітичної геометрії означаються як геометричне місце точок такі 

криві 2-го порядку як еліпс, гіпербола, парабола. Нагадаємо означення еліпса, 

гіперболи та параболи. Еліпсом називається геометричне місце точок площини, 

сума відстаней яких від двох фіксованих точок (фокусів) є величиною сталою 

[1]. Параболою називається геометричне місце точок площини, рівновіддалених 

від фіксованої точки (фокуса) і заданої прямої (директриси) [2]. Гіперболою 

називається геометричне місце точок площини, модуль різниці відстаней яких 

від фіксованих точок (фокусів) є величиною сталою і меншою відстані  між 

фокусами [3].  

Структура наведених означень аналогічна: йде мова про певний зв’язок 

між відстанями від біжучих точок до двох фіксованих об’єктів: двох точок або 

точки і прямої.    

Природно виникає питання, яку ж криву отримаємо, якщо умову «сума 

відстаней» в означенні еліпса замінимо на умову «відношення відстаней», 

«добуток відстаней», «сума квадратів відстаней», «різниця квадратів відстаней» 
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тощо. Аналогічні питання для означення параболи. Дана робота присвячена 

відповідям на ці питання.  

 

Основні результати 

Теорема 1. Кожне із наступних трьох геометричних місць точок: 

1) геометричне місце точок, сума квадратів відстаней від кожної з яких до 

двох фіксованих точок є стала величина; 

2) геометричне місце точок, відношення відстаней від кожної з яких до двох 

фіксованих точок є величина стала; 

3) геометричне місце точок, сума квадратів відстаней від кожної з яких до 

фіксованої точки і до прямої є величина стала, 

є кривою еліптичного типу. 

 

Теорема 2.  Геометричне місце точок, різниця квадратів від кожної з яких до 

фіксованої точки і до прямої є величина стала, є кривою 

параболічного типу. 

  

Теорема 3.  Геометричне місце точок, відношення відстаней від кожної з яких 

до двох фіксованих прямих, які перетинаються, є величина стала, є 

кривою гіперболічного типу. 

 

Теорема 4.  Геометричне місце точок,  різниця квадратів відстаней від кожної 

з яких до двох фіксованих точок є стала величина, є прямою. 

 

Доведення основних результатів 

 

Доведення теореми 1. 1) Нехай  𝑀1(𝑥1, 𝑦1), 𝑀2(𝑥2, 𝑦2)  деякі фіксовані наперед 

задані точки, S  фіксована відстань, 𝑀(𝑥, 𝑦) – біжуча точка шуканого ГМТ. 

Знайдемо відстані |𝑀1𝑀| та  |𝑀2𝑀|: 

|𝑀1𝑀| = √(𝑥1 − 𝑥)
2 + (𝑦1 − 𝑦)

2;        |𝑀2𝑀| = √(𝑥2 − 𝑥)
2 + (𝑦2 − 𝑦)

2. 

За умовою: |𝑀1𝑀|
2 + |𝑀2𝑀|

2 = 𝑆. Отже, 

(√(𝑥1 − 𝑥)
2 + (𝑦1 − 𝑦)

2)
2
+ (√(𝑥2 − 𝑥)

2 + (𝑦2 − 𝑦)
2)
2
= 𝑆,   

звідси (𝑥1 − 𝑥)
2 + (𝑦1 − 𝑦)

2 + (𝑥2 − 𝑥)
2 + (𝑦2 − 𝑦)

2 = 𝑆. Після зведення 

подібних доданків отримаємо: 

𝑥2
2

𝑆 − 𝑥1
2 − 𝑦1

2 − 𝑥2
2 − 𝑦2

2 − 𝑥
2(𝑥1 + 𝑥2)

𝑆 − 𝑥1
2 − 𝑦1

2 − 𝑥2
2 − 𝑦2

2 + 𝑦
2

2

𝑆 − 𝑥1
2 − 𝑦1

2 − 𝑥2
2 − 𝑦2

2

− 𝑦
2(𝑦1 + 𝑦2)

𝑆 − 𝑥1
2 − 𝑦1

2 − 𝑥2
2 − 𝑦2

2 = 1. 
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Встановлюємо тип лінії за інваріантами (див. [4, С. 2]): 

𝑎11 =
2

𝑆 − 𝑥1
2 − 𝑦1

2 − 𝑥2
2 − 𝑦2

2 ≠ 0; 𝑎22 =
2

𝑆 − 𝑥1
2 − 𝑦1

2 − 𝑥2
2 − 𝑦2

2 ≠ 0; 𝑎12 = 0; 𝑎21

= 0. 

Тоді   

І2 = |

2

𝑆−𝑥1
2−𝑦1

2−𝑥2
2−𝑦2

2 0

0
2

𝑆−𝑥1
2−𝑦1

2−𝑥2
2−𝑦2

2

| =
4

(𝑆−𝑥1
2−𝑦1

2−𝑥2
2−𝑦2

2)2
> 0. 

Таким чином, шукане геометричне місце точок є кривою еліптичного типу. 

2) Нехай 𝑀1(𝑥1, 𝑦1),  𝑀2(𝑥2, 𝑦2)  деякі фіксовані наперед задані точки, S  

фіксована відстань,  𝑀(𝑥, 𝑦) – біжуча точка шуканого ГМТ. 

Знайдемо відстані |𝑀1𝑀| та  |𝑀2𝑀|: 

|𝑀1𝑀| = √(𝑥1 − 𝑥)
2 + (𝑦1 − 𝑦)

2; |𝑀2𝑀| = √(𝑥2 − 𝑥)
2 + (𝑦2 − 𝑦)

2. 

За умовою: 
|𝑀1𝑀|

|𝑀2𝑀|
= 𝑆. Отже,  

√(𝑥1−𝑥)
2+(𝑦1−𝑦)

2.

√(𝑥2−𝑥)
2+(𝑦2−𝑦)

2
= 𝑆, звідси  

(𝑥1 − 𝑥)
2 + (𝑦1 − 𝑦)

2 = 𝑆2((𝑥2 − 𝑥)
2 + (𝑦2 − 𝑦)

2). 

Винесемо біжучі змінні за дужки: 

2𝑥(𝑆2𝑥2 − 𝑥1) + (𝑆
2 + 1)𝑥2 + 2𝑦(𝑆2𝑦2 − 𝑦1) + 𝑦

2(𝑆2 + 1) = 2𝑆2𝑥2
2 − 𝑥1

2 − 𝑦1
2. 

Після зведення подібних доданків отримаємо: 

(𝑆2 + 1)

2𝑆2𝑥2
2 − 𝑥1

2 − 𝑦1
2
𝑥2 +

𝑆2𝑥2 − 𝑥1
2𝑆2𝑥2

2 − 𝑥1
2 − 𝑦1

2
2𝑥 +

(𝑆2 + 1)

2𝑆2𝑥2
2 − 𝑥1

2 − 𝑦1
2
𝑦2 + 

+
(𝑆2𝑦2 − 𝑦1)

2𝑆2𝑥2
2 − 𝑥1

2 − 𝑦1
2
2𝑦 = 1. 

Встановлюємо тип лінії за інваріантами (див. [ 4, С. 2]): 

 

𝑎11 =
(𝑆2+1)

𝑆2𝑥2
2−𝑥1

2−𝑦1
2
≠ 0;  𝑎22 =

(𝑆2+1)

𝑆2𝑥2
2−𝑥1

2−𝑦1
2
≠ 0;  𝑎12 = 0;  𝑎21 = 0. 

Тоді  І2 = |

(𝑆2+1)

𝑆2𝑥2
2−𝑥1

2−𝑦1
2

0

0
(𝑆2+1)

𝑆2𝑥2
2−𝑥1

2−𝑦1
2

| = (
(𝑆2+1)

𝑆2𝑥2
2−𝑥1

2−𝑦1
2
)
2

> 0. 

Таким чином, шукане геометричне місце точок є кривою еліптичного типу. 

3) Нехай  𝑀1(𝑥1, 𝑦1)  деяка фіксованa наперед задана точка, 𝑀(𝑥; 𝑦) – 

біжуча точка шуканого ГМТ. Рівняння заданої прямої 𝑙: 𝐴𝑥 + 𝐵𝑦 + 𝐶, де 
2 2 0A B  . 

Знайдемо відстані |𝑀1𝑀| та  𝜌(𝑀, 𝑙):    

|𝑀1𝑀| = √(𝑥1 − 𝑥)
2 + (𝑦1 − 𝑦)

2;       𝜌(𝑀, 𝑙) = |
𝐴𝑥+𝐵𝑦+𝐶

√𝐴2+𝐵2
|. 

За умовою: |𝑀1𝑀| +  𝜌(𝑀, 𝑙) = 𝑆
2.  Отже, 



 

 

Студентські фізико-математичні етюди, 2017, № 16 
 

 
 

 

 

36 

(√(𝑥 − 𝑥1)
2 + (𝑦 − 𝑦1)

2)
2
+ (|

𝐴𝑥+𝐵𝑦+𝐶

√𝐴2+𝐵2
|)
2

= 𝑆2,  

звідси (𝑥 − 𝑥1)
2 + (𝑦 − 𝑦1)

2 + (
𝐴𝑥+𝐵𝑦+𝐶

√𝐴2+𝐵2
)
2

= 𝑆2. Після зведення подібних 

доданків отримаємо: 

𝑥2(2𝐴2 + 𝐵2) + 𝑦2(𝐴2 + 2𝐵2) − 2𝑥(𝐴2𝑥1 − 𝐶𝐴 + 𝐵
2𝑥1) − 2𝑦(𝐴

2𝑦1 + 𝐵
2𝑦1 − 𝐶𝐵)

+ 

+2𝐴𝐵𝑥𝑦 = 𝑆2𝐴2 + 𝑆2𝐵2−𝐴2𝑥1
2 − 𝐵2𝑥1

2 − 𝐴2𝑦1
2 − 𝐵2𝑦1

2 − 𝐶2. 

Встановлюємо тип лінії за інваріантами (див. [4, С. 2]): 

𝑎11 = 2𝐴
2 + 𝐵2;   𝑎22 = 𝐴

2 + 2𝐵2;    𝑎12 = 2𝐴𝐵;  𝑎21 = 2𝐴𝐵; 

І2 = |
2𝐴2 + 𝐵2 2𝐴𝐵
2𝐴𝐵 𝐴2 + 2𝐵2

| = 2𝐴4 + 𝐴2𝐵2 + 2𝐵4 > 0. 

Таким чином, шукане геометричне місце точок є кривою еліптичного типу. 

Теорему доведено. 

Доведення теореми 2. Нехай  𝑀1(𝑥1, 𝑦1)  деяка фіксована наперед задана 

точка,  𝑀(𝑥, 𝑦) – біжуча точка шуканого ГМТ. Рівняння заданої прямої 𝑙: 𝐴𝑥 +

𝐵𝑦 + 𝐶, де 2 2 0A B  . 

Знайдемо відстані |𝑀1𝑀| та  𝜌(𝑀, 𝑙): 

|𝑀1𝑀| = √(𝑥1 − 𝑥)
2 + (𝑦1 − 𝑦)

2;  𝜌(𝑀, 𝑙) = |
𝐴𝑥+𝐵𝑦+𝐶

√𝐴2+𝐵2
|. 

За умовою: (|𝑀1𝑀|)
2 − (𝜌(𝑀, 𝑙))

2
= 𝑆2. Отже,  

(√(𝑥 − 𝑥1)
2 + (𝑦 − 𝑦1)

2)
2
− (|

𝐴𝑥+𝐵𝑦+𝐶

√𝐴2+𝐵2
|)
2

= 𝑆2, 

звідси (𝑥 − 𝑥1)
2 + (𝑦 − 𝑦1)

2 − (
𝐴𝑥+𝐵𝑦+𝐶

√𝐴2+𝐵2
)
2

= 𝑆2. Після зведення подібних 

доданків отримаємо: 

𝑥2
𝐵2

𝐶2+𝑆2𝐴2+𝑆2𝐵2−𝐴2𝑥1
2−𝐵2𝑥1

2−𝐴2𝑦1
2−𝐵2𝑦1

2 + 𝑦
2 (𝐴2)

𝐶2+𝑆2𝐴2+𝑆2𝐵2−𝐴2𝑥1
2−𝐵2𝑥1

2−𝐴2𝑦1
2−𝐵2𝑦1

2 −

−2𝑥
(𝐴2𝑥1+𝐶𝐴+𝐵

2𝑥1

𝐶2+𝑆2𝐴2+𝑆2𝐵2−𝐴2𝑥1
2−𝐵2𝑥1

2−𝐴2𝑦1
2−𝐵2𝑦1

2) − 2у
(𝐴2𝑦1+𝐵

2𝑦1+𝐶𝐵

𝐶2+𝑆2𝐴2+𝑆2𝐵2−𝐴2𝑥1
2−𝐵2𝑥1

2−𝐴2𝑦1
2−𝐵2𝑦1

2) −

−2
𝐴𝐵

𝐶2+𝑆2𝐴2+𝑆2𝐵2−𝐴2𝑥1
2−𝐵2𝑥1

2−𝐴2𝑦1
2−𝐵2𝑦1

2 𝑥𝑦 = 1. 

Встановлюємо тип лінії за інваріантами (див. [4, С. 2]): 

𝑎11 =
𝐵2

𝐶2+𝑆2𝐴2+𝑆2𝐵2−𝐴2𝑥1
2−𝐵2𝑥1

2−𝐴2𝑦1
2−𝐵2𝑦1

2;  𝑎22 =
𝐴2

𝐶2+𝑆2𝐴2+𝑆2𝐵2−𝐴2𝑥1
2−𝐵2𝑥1

2−𝐴2𝑦1
2−𝐵2𝑦1

2; 

𝑎12 =
𝐴𝐵

𝐶2+𝑆2𝐴2+𝑆2𝐵2−𝐴2𝑥1
2−𝐵2𝑥1

2−𝐴2𝑦1
2−𝐵2𝑦1

2;  𝑎21 =
𝐴𝐵

𝐶2+𝑆2𝐴2+𝑆2𝐵2−𝐴2𝑥1
2−𝐵2𝑥1

2−𝐴2𝑦1
2−𝐵2𝑦1

2; 

І2 =
𝐴2𝐵2

(𝐶2+𝑆2𝐴2+𝑆2𝐵2−𝐴2𝑥1
2−𝐵2𝑥1

2−𝐴2𝑦1
2−𝐵2𝑦1

2)
2 −

𝐴2𝐵2

(𝐶2+𝑆2𝐴2+𝑆2𝐵2−𝐴2𝑥1
2−𝐵2𝑥1

2−𝐴2𝑦1
2−𝐵2𝑦1

2)
2 =

0; 

Шукане геометричне місце точок є кривою параболічного типу. Теорему 

доведено. 
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Доведення теореми 3. Нехай 𝑀(𝑥, 𝑦) – біжуча точка шуканого ГМТ і 

задані прямі мають рівняння:    𝑙1: 𝐴𝑥 + 𝐵𝑦 + 𝐶;    𝑙2: 𝐷𝑥 + 𝐸𝑦 + 𝐹, де 2 2 0A B  , 
2 2 0D E  . 

Знайдемо відстані 𝜌(𝑀, 𝑙1) та  𝜌(𝑀, 𝑙2): 

𝜌(𝑀, 𝑙1) = |
𝐴𝑥+𝐵𝑦+𝐶

√𝐴2+𝐵2
|; 𝜌(𝑀, 𝑙2) = |

𝐷𝑥+𝐸𝑦+𝐹

√𝐷2+𝐸2
|. 

За умовою: |
𝐴𝑥+𝐵𝑦+𝐶

√𝐴2+𝐵2
|  |

√𝐷2+𝐸2

𝐷𝑥+𝐸𝑦+𝐹
| = 𝑆, причому 𝐴 ∙ 𝐸 − 𝐷 ∙ 𝐵 ≠ 0. Піднесемо 

обидві частини до квадрату і після зведення до простішої форми отримаємо:  

𝑥2
𝐴2𝑘 − 𝑆2𝐷2

𝑆2𝐹2 − 𝑘𝐶2
+ 𝑦2

𝐵2𝑘 − 𝐸2𝑆2

𝑆2𝐹2 − 𝑘𝐶2
+ 2𝑥

𝐶𝐴𝑘 − 𝐹𝐷𝑆2

𝑆2𝐹2 − 𝑘𝐶2
+ 2𝑦

𝐶𝐵𝑘 − 𝐹𝐸𝑆2

𝑆2𝐹2 − 𝑘𝐶2

+ 2𝑥𝑦
𝐴𝐵𝑘 − 𝑆2𝐷𝐸

𝑆2𝐹2 − 𝑘𝐶2
= 1, 

де  𝑘 =
𝐷2+𝐸2

𝐴2+𝐵2
.  

 

Встановлюємо тип лінії за інваріантами (див. [ 4, С. 2]): 

𝑎11 = 𝐴
2𝑘 − 𝑆2𝐷2;  𝑎22 = 𝐵

2𝑘 − 𝐸2𝑆2;  𝑎12 = 𝐴𝐵𝑘 − 𝑆
2𝐷𝐸;  𝑎21 = 𝐴𝐵𝑘 −

𝑆2𝐷𝐸; 

І2 = |
𝐴2𝑘 − 𝑆2𝐷2 𝐴𝐵𝑘 − 𝑆2𝐷𝐸
𝐴𝐵𝑘 − 𝑆2𝐷𝐸 𝐵2𝑘 − 𝐸2𝑆2

| = 𝑆2𝑘(2𝐴𝐵𝐷𝐸 − 𝐴2𝐸2 − 𝐷2𝐵2) = 

= −𝑆2𝑘(𝐴 ∙ 𝐸 − 𝐷 ∙ 𝐵)2. 

Оскільки 𝐴 ∙ 𝐸 − 𝐷 ∙ 𝐵 ≠ 0, 𝑘 ≠ 0, 𝑆 ≠ 0,  то  ∆< 0. Отже, шукане 

геометричне місце точок є кривою гіперболічного типу. Теорему доведено. 

Доведення теореми 4. Нехай 𝑀1(𝑥1, 𝑦1),  𝑀2(𝑥2, 𝑦2)  деякі фіксовані 

наперед задані точки, S  фіксована відстань,  𝑀(𝑥, 𝑦) – біжуча точка шуканого 

ГМТ. 

Знайдемо відстані |𝑀1𝑀| та  |𝑀2𝑀|:  

|𝑀1𝑀| = √(𝑥1 − 𝑥)
2 + (𝑦1 − 𝑦)

2;  |𝑀2𝑀| = √(𝑥2 − 𝑥)
2 + (𝑦2 − 𝑦)

2. 

За умовою: |𝑀1𝑀|
2 − |𝑀2𝑀|

2 = 𝑆. Отже,  

(√(𝑥1 − 𝑥)
2 + (𝑦1 − 𝑦)

2)
2
− (√(𝑥2 − 𝑥)

2 + (𝑦2 − 𝑦)
2)
2
= 𝑆, 

звідси (𝑥1 − 𝑥)
2 + (𝑦1 − 𝑦)

2 − (𝑥2 − 𝑥)
2 − (𝑦2 − 𝑦)

2 = 𝑆. Після зведення 

подібних доданків отримаємо: 

2𝑥(𝑥1 + 𝑥2) + 2𝑦(𝑦1 + 𝑦2) = 𝑥1
2 + 𝑦1

2 − 𝑥2
2 − 𝑦2

2 − 𝑆. 

Для аналізу отриманого рівняння зручно записати його у вигляді  

2𝑥(𝑥1 + 𝑥2) + 2𝑦(𝑦1 + 𝑦2) = (𝑥1 + 𝑥2)(𝑥1 − 𝑥2) + (𝑦1 + 𝑦2)(𝑦1 − 𝑦2) −

𝑆. 
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Як бачимо, коефіцієнти (𝑥1 + 𝑥2) і (𝑦1 + 𝑦2) одночасно не можуть бути 

рівні 0 (оскільки в такому випадку мало б бути рівним 0 і число S), тому шукане 

геометричне місце точок є  прямою. Теорему доведено.  

Висновки: У роботі розглянуто деякі геометричні місця точок, відстані 

від кожної точки яких до двох фіксованих точок (або до фіксованої точки та 

прямої) задовольняють певну умову;  а саме: сталою величиною є різниця 

квадратів відстаней, сума квадратів відстаней, відношення відстаней. 
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БІНАРНО-ТЕРНАРНІ КАНОНІЧНІ ТА КВАЗІКАНОНІЧНІ 

СИСТЕМИ ЧИСЛЕННЯ В УЯВНИХ КІЛЬЦЯХ ][ d   

 

Анотація. У статті досліджуються канонічні та квазіканонічні бінарно-тернарні 

системи числення в уявних кільцях ][ d . Розглянуто можливі практичні та прикладні 

застосування введених систем числення. Одержані результати можуть бути 

використані в подальших дослідженнях з алгебраїчної теорії чисел та теорії кілець, а 

також корисними для фахівців в області абстрактної алгебри та для прикладних 

досліджень і застосувань. 

Ключові слова: канонічна система числення, ділення з остачею за 

нормою, 

квазіканонічна система числення, квадратичні кільця 

 
Abstract.  Canonical and quasicanonical binary-ternary numerical systems are 

investigated in the imaginary quadratic rings ][ d . Possible applications of such numerical 

systems are considered. Results obtained may be used in further investigations in algebraic 

number theory and ring theory and may be interesting to specialists in the field of abstract 

algebra and for applications. 

Key words: canonical numerical system, norm division with remainder, quasicanonical 

numerical system, quadratic rings. 

 
Вступ. На початку 80-х років ХХ століття з’явились публікації I. Katai і B. 

Kovacs [1]-[2], присвячені так званим «канонічним системам числення» в деяких 

уявних алгебраїчних числових полях. Роботи були опубліковані в 

малодоступних угорських виданнях, тому довгий час залишалися непоміченими.  

Однак на межі століть до цієї тематики виник стійкий інтерес. Спочатку він 

був зумовлений бурхливим розвитком інформаційних технологій, згодом 

системи числення отримали застосування в криптографії, обробці і аналізі 

зображень, цифровій обробці сигналів тощо. Нині системи числення активно 

використовуються для вивчення складних фрактальних об’єктів та моделювання 

хаосу [3].  

Різні представлення (зображення) чисел зі скінченним і нескінченним, 

сталим і змінним алфавітом, з натуральною, від’ємною та ірраціональною 

основами (s-адичні та нега-s-адичні розклади, ланцюгові дроби, розклади чисел в 
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ряди Кантора, Люрота, Енгеля, Остроградського-Серпінського, різні 

узагальнення 
2

Q -зображення тощо) широко досліджувались у роботах 

Працьовитого М.В. і його учнів [4]-[5]. 

Серед систем числення, відмінних від традиційних (в яких основа не є 

цілим числом) одними з найбільш вивчених є канонічні системи числення (КСЧ) 

квадратичних полів. 

Нехай  ][ dQ  – квадратичне поле: },|{][ QbadbazdQ  , де               

d  – вільне від квадратів ціле число, ][ dS  – кільце цілих елементів цього поля, 

тобто множина таких чисел dbaz  , Qba , , що їх норма )(zNorm  і слід 

)(zTr  є цілими числами:  

ZdbadbadbazNorm 
22

))(()( , .2)()()( ZadbadbazTr   

Означення 1 [6]. Ціле алгебраїчне число dA  (при )4(mod3,2d ) або 

)(
2

1
dB  (при )4(mod1d )  називається основою канонічної системи 

числення в кільці ][ dS  цілих елементів поля ][ dQ , якщо будь-який цілий 

елемент цього поля можна однозначно представити у вигляді скінченної суми 





)(

1

zk

j

j

j
az  , де |}1)(|,...,0{  NormIja . 

Пара },{ I  називається канонічною системою числення в кільці ][ dS , а I  

– алфавітом цієї системи. 

Канонічним системам числення присвячено понад дві тисячі публікацій, 

серед яких як теоретичні, так і прикладні. Зокрема, такі системи числення було 

ефективно використано для розв’язання наступних прикладних задач: 

-   створення криптографічних систем (В.А. Федосєєв, В.М. Чернов, 2006);   

- синтез нових дискретних ортогональних перетворень (О.M. Бєлов, 2011; 

М.С.Каспар’ян, 2014); 

- безпомилкове обчислення згортки, множення великих цілих чисел (В.М. 

Чернов, 2007); 

- синтез багатовимірних генераторів випадкових чисел (О.М. Калугін, 

2008). 

Незважаючи на велику кількість робіт, присвячених застосуванням КСЧ в 

квадратичних полях, резерви для розробки методів розв’язування прикладних 

задач за допомогою різних нових систем числення далеко не вичерпані.  

 В дисертації П.С. Богданова на тему «Двійкові і трійкові машинні 

арифметичні операції над цифровими сигналами в уявних квадратичних полях» 

(2015 р.), а також в роботах [6]-[7], досліджуються бінарні та тернарні системи 

числення в уявних квадратичних полях, алфавіт яких утворюють не цілі 
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раціональні числа, а цілі квадратичні елементи. Такі системи числення було 

названо квазіканонічними. 

Метою даної роботи є дослідження канонічних та квазіканонічних 

бінарно-тернарних систем числення в уявних кільцях ][ d , де 𝑑 < 0 − вільне 

від квадратів ціле число. 

Попередні результати. В роботі [8] показано, що уявні кільця ][ d , де 

𝑑 < 0 − вільне від квадратів ціле число, є факторіальними і евклідовими лише 

при 𝑑 ∈ {−1,−2}: 

Твердження А [8, Теорема 1]. Кільце ][ idZ , де d , d  – вільне від 

квадратів, є евклідовим лише при }2,1{d . 

Твердження В [8, Теорема 2]. Кільце ][ id , де d , d  – вільне від 

квадратів, є факторіальним лише при }2,1{d . 

 

Основні результати. В дослідженнях різних авторів, що розглядали 

канонічні системи числення, для представлення цілого алгебраїчного числа 

застосовувався рекурентний алгоритм [9]. Однак для цієї ж мети можна 

використати і ділення з остачею, що реалізується в деяких кільцях [10]. 

Нагадаємо, що кільця, в яких ділення з остачею можливе для довільних 

двох елементів ,u v , 0v  , є евклідовими. Більш точно, кільце K  називається 

евклідовим, якщо існує правило, яке кожному ненульовому елементу Ka   

ставить у відповідність невід’ємне ціле число )(aNr , яке задовольняє умови: 

1) для довільних }{\, Kba   таких, що ba , справедливо, що )()( bNraNr  ; 

2) для довільних  bKba ,, , в K  існують елементи q  і r , для яких 

справедливо, що rbqa  , де або r , або )()( bNrrNr  . 

При цьому )(zNr  називають нормою елемента 𝑧 [11, С. 318]. 

Як показують твердження А і В, серед кілець ℤ[√𝑑], де 𝑑 < 0 − вільне від 

квадратів ціле число, є лише два кільця – ℤ[𝑖] ℤ[√2𝑖], в яких є однозначність 

розкладу на прості множники і завжди можна розділити елемент 𝑢 ∈ ℤ[√𝑑] на 

елемент 𝑣 ∈ ℤ[√𝑑]\{0} з остачею. 

Оскільки в рівності rbqa   числа q  і r , взагалі кажучи, визначаються 

неоднозначно, то це дозволяє розглядати різні системи числення з однією й тією 

ж основою, але різними алфавітами. 
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Бінарно-тернарні канонічні та квазіканонічні системи числення 

Канонічна система числення називається бінарною, якщо 𝑁𝑟(𝛼) = 2. Якщо 

алфавіт 𝐼 складається з двох елементів кільця ℤ[√𝑑] і 𝑁𝑟(𝛼) = 2, то така система 

називається бінарною квазіканонічною системою числення. 

Аналогічно означають тернарні канонічні і квазіканонічні системи 

числення.  Канонічна система числення називається тернарною, якщо 𝑁𝑟(𝛼) =

3. Якщо алфавіт 𝐼 складається з трьох елементів кільця ℤ[√𝑑] і 𝑁𝑟(𝛼) = 3, то 

така система називається тернарною квазіканонічною системою числення. 

Введемо поняття бінарно-тернарної системи числення. 

Означення 2. Система числення з основою 𝛼2 − 𝛼3 і алфавітом 𝐼 

називається канонічною бінарно-тернарною системою числення, якщо будь-який 

елемент кільця ℤ[√𝑑] можна однозначно представити у вигляді скінченної суми 

2 3( ) ( )k l

k l

k l

z a  



   , 

де 𝑎𝑘+𝑙 ∈ 𝐼, 𝑁𝑟(𝛼2) = 2, 𝑁𝑟(𝛼3) = 3 і алфавіт 𝐼 складається з чисел 0, 1, 2. 

 

Аналогічне означення для квазіканонічної тернарної системи числення: 

 

Означення 3. Система числення з основою 𝛼2 − 𝛼3 і алфавітом 𝐼 

називається квазіканонічною бінарно-тернарною системою числення, якщо 

будь-який елемент кільця ℤ[√𝑑] однозначно представляється у вигляді 

скінченної суми 

2 3( ) ( )k l

k l

k l

z a  



   , 

де 𝑎𝑘+𝑙 ∈ 𝐼, 𝑁𝑟(𝛼2) = 2, 𝑁𝑟(𝛼3) = 3 і алфавіт 𝐼 складається з чисел кільця ℤ[√𝑑], 

норма яких менша за 3. 

Розглянемо канонічні та квазіканонічні бінарно-тернарні системи числення 

в кільцях ℤ[𝑖] і ℤ[√2𝑖]. 

Бінарно-тернарні канонічні та квазіканонічні системи числення в 

кільці ℤ[𝒊] 

В кільці ℤ[𝑖] немає елементів, які мають норму 3. Тому в даному кільці не 

існує бінарно-тернарних канонічних та квазіканонічних систем числення. 

Бінарно-тернарні канонічні та квазіканонічні системи числення в 

кільці ℤ[√𝟐𝒊] 



 

 

Студентські фізико-математичні етюди, 2017, № 16 
 

 
 

 

 

43 

Кільце ℤ[√2𝑖] складається з елементів виду 𝑎 + 𝑏√2𝑖, де 𝑎, 𝑏 ∈ ℤ. В ℤ[√2𝑖] 

норму 2 мають числа 𝛼2 = ±√2𝑖, норму 3 – числа 𝛼3 = ±1 ± √2𝑖.  

Для випадку канонічної бінарно-тернарної системи числення отримуємо 

єдину можливу комбінацію {𝛼2 − 𝛼3, 𝐼}: 𝛼2 = ±√2𝑖, 𝛼3 = ±1 ± √2𝑖, 𝐼 = {0,1,2}. 

Легко бачити, що при такій комбінації 𝛼2, 𝛼3,  𝐼 число 3, наприклад, представити 

не можна. 

Розглянемо випадок квазіканонічної бінарно-тернарної системи числення. 

Множина чисел, норма яких менша трьох, наступна:  𝐼 = {0,±1, ±√2𝑖}.  

Оскільки кільце ℤ[√2𝑖] є евклідовим, то довільний елемент 𝑥 ∈ ℤ[√2𝑖] 

можна розділити на елемент 𝛼2 ⋅ 𝛼3 з остачею: 𝑥 = 𝛼2 ⋅ 𝛼3 ⋅ 𝑞 + 𝑟, де 𝑞, 𝑟 ∈

ℤ[√2𝑖]. Норма добутку елементів 𝛼2 ⋅ 𝛼3 дорівнює 6, а значить 𝑁𝑟(𝑟) < 6. Тому 

𝑟 належить множині чисел {0, ±1,±√2𝑖, ±1 ± √2𝑖, ±2}. Таким чином, довільний 

елемент 𝑥 ∈ ℤ[√2𝑖] представляється одним з наступних 11 видів: 

1) 𝑥 = 𝑞 ⋅ 𝛼2 ⋅ 𝛼3; 

2)  𝑥 = 𝑞 ⋅ 𝛼2 ⋅ 𝛼3 + 1; 

3)  𝑥 = 𝑞 ⋅ 𝛼2 ⋅ 𝛼3 − 1; 

4)  𝑥 = 𝑞 ⋅ 𝛼2 ⋅ 𝛼3 + √2𝑖; 

5)  𝑥 = 𝑞 ⋅ 𝛼2 ⋅ 𝛼3 − √2𝑖; 

6)  𝑥 = 𝑞 ⋅ 𝛼2 ⋅ 𝛼3 + 1 + √2𝑖; 

7)  𝑥 = 𝑞 ⋅ 𝛼2 ⋅ 𝛼3 + 1 − √2𝑖; 

8)  𝑥 = 𝑞 ⋅ 𝛼2 ⋅ 𝛼3 − 1 + √2𝑖; 

9)  𝑥 = 𝑞 ⋅ 𝛼2 ⋅ 𝛼3 − 1 − √2𝑖; 

10)  𝑥 = 𝑞 ⋅ 𝛼2 ⋅ 𝛼3 + 2; 

11)  𝑥 = 𝑞 ⋅ 𝛼2 ⋅ 𝛼3 − 2. 

Отже, для встановлення можливості та однозначності представлення 

елемента кільця ℤ[√2𝑖] в бінарно-тернарній системі числення достатньо 

дослідити кожен з 11 випадків.  

1. 𝛼2 = ±√2𝑖, 𝛼3 = ±1 ± √2𝑖, 𝐼 = {0,1, −1}. 

Розглянемо можливі випадки: 

1)  𝑥 = 𝑞 ⋅ 𝛼2 ⋅ 𝛼3 = 𝑞 ⋅ 𝛼2 ⋅ 𝛼3 + 0 ⋅ 𝛼2 + 0; 

2)  𝑥 = 𝑞 ⋅ 𝛼2 ⋅ 𝛼3 + 1 = 𝑞 ⋅ 𝛼2 ⋅ 𝛼3 + 0 ⋅ 𝛼2 + 1; 

3)  𝑥 = 𝑞 ⋅ 𝛼2 ⋅ 𝛼3 − 1 = 𝑞 ⋅ 𝛼2 ⋅ 𝛼3 + 0 ⋅ 𝛼2 − 1; 

4)  𝑥 = 𝑞 ⋅ 𝛼2 ⋅ 𝛼3 + √2𝑖 = 𝑞 ⋅ 𝛼2 ⋅ 𝛼3 + 1 ⋅ 𝛼2 + 0; 
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5)  𝑥 = 𝑞 ⋅ 𝛼2 ⋅ 𝛼3 − √2𝑖 = 𝑞 ⋅ 𝛼2 ⋅ 𝛼3 − 1 ⋅ 𝛼2 + 0; 

6)  𝑥 = 𝑞 ⋅ 𝛼2 ⋅ 𝛼3 + 1 + √2𝑖 = 𝑞 ⋅ 𝛼2 ⋅ 𝛼3 + 1 ⋅ 𝛼2 + 1; 

7)  𝑥 = 𝑞 ⋅ 𝛼2 ⋅ 𝛼3 + 1 − √2𝑖 = 𝑞 ⋅ 𝛼2 ⋅ 𝛼3 − 1 ⋅ 𝛼2 + 1; 

8)  𝑥 = 𝑞 ⋅ 𝛼2 ⋅ 𝛼3 − 1 + √2𝑖 = 𝑞 ⋅ 𝛼2 ⋅ 𝛼3 + 1 ⋅ 𝛼2 − 1; 

9)  𝑥 = 𝑞 ⋅ 𝛼2 ⋅ 𝛼3 − 1 − √2𝑖 = 𝑞 ⋅ 𝛼2 ⋅ 𝛼3 − 1 ⋅ 𝛼2 − 1; 

10)  𝑥 = 𝑞 ⋅ 𝛼2 ⋅ 𝛼3 + 2 – не можна представити; 

11)  𝑥 = 𝑞 ⋅ 𝛼2 ⋅ 𝛼3 − 2 – не можна представити. 

Отже, при 𝑥 = 𝑞 ⋅ 𝛼2 ⋅ 𝛼3 ± 2 представлення неможливе. 

 

2. 𝛼2 = ±√2𝑖, 𝛼3 = ±1 ± √2𝑖,  𝐼 = {0,±1,±√2𝑖}. 

Перевіримо можливість представлення елемента 𝑥 для кожного з випадків 

1)-11): 

1) 𝑥 = 𝑞 ⋅ 𝛼2 ⋅ 𝛼3 = 𝑞 ⋅ 𝛼2 ⋅ 𝛼3 + 0 ⋅ 𝛼2 + 0; 

2)  𝑥 = 𝑞 ⋅ 𝛼2 ⋅ 𝛼3 + 1 = 𝑞 ⋅ 𝛼2 ⋅ 𝛼3 + 0 ⋅ 𝛼2 + 1; 

3)  𝑥 = 𝑞 ⋅ 𝛼2 ⋅ 𝛼3 − 1 = 𝑞 ⋅ 𝛼2 ⋅ 𝛼3 + 0 ⋅ 𝛼2 − 1; 

4.1) 𝑥 = 𝑞 ⋅ 𝛼2 ⋅ 𝛼3 + √2𝑖 = 𝑞 ⋅ 𝛼2 ⋅ 𝛼3 + 1 ⋅ 𝛼2 + 0; 

4.2) 𝑥 = 𝑞 ⋅ 𝛼2 ⋅ 𝛼3 + √2𝑖 = 𝑞 ⋅ 𝛼2 ⋅ 𝛼3 + 0 ⋅ 𝛼2 + √2𝑖; 

5.1) 𝑥 = 𝑞 ⋅ 𝛼2 ⋅ 𝛼3 − √2𝑖 = 𝑞 ⋅ 𝛼2 ⋅ 𝛼3 − 1 ⋅ 𝛼2 + 0; 

5.2) 𝑥 = 𝑞 ⋅ 𝛼2 ⋅ 𝛼3 − √2𝑖 = 𝑞 ⋅ 𝛼2 ⋅ 𝛼3 + 0 ⋅ 𝛼2 − √2𝑖; 

6) 𝑥 = 𝑞 ⋅ 𝛼2 ⋅ 𝛼3 + 1 + √2𝑖 = 𝑞 ⋅ 𝛼2 ⋅ 𝛼3 + 1 ⋅ 𝛼2 + 1; 

7)  𝑥 = 𝑞 ⋅ 𝛼2 ⋅ 𝛼3 + 1 − √2𝑖 = 𝑞 ⋅ 𝛼2 ⋅ 𝛼3 − 1 ⋅ 𝛼2 + 1; 

8)  𝑥 = 𝑞 ⋅ 𝛼2 ⋅ 𝛼3 − 1 + √2𝑖 = 𝑞 ⋅ 𝛼2 ⋅ 𝛼3 + 1 ⋅ 𝛼2 − 1; 

9)  𝑥 = 𝑞 ⋅ 𝛼2 ⋅ 𝛼3 − 1 − √2𝑖 = 𝑞 ⋅ 𝛼2 ⋅ 𝛼3 − 1 ⋅ 𝛼2 − 1; 

10)  𝑥 = 𝑞 ⋅ 𝛼2 ⋅ 𝛼3 + 2 = 𝑞 ⋅ 𝛼2 ⋅ 𝛼3 − √2𝑖 ⋅ 𝛼2 + 0; 

11)  𝑥 = 𝑞 ⋅ 𝛼2 ⋅ 𝛼3 − 2 = 𝑞 ⋅ 𝛼2 ⋅ 𝛼3 + √2𝑖 ⋅ 𝛼2 + 0;. 

Бачимо, що в пунктах 4) і 5) спостерігається неоднозначність 

представлення числа кільця ℤ[√2𝑖]. В даному випадку досягти однозначності 

можна шляхом “встановлення пріоритету старшому розряду”, коли 𝑎0 = 0 лише 

тоді, коли не існує представлення 𝑥, в якому 𝑎0 ≠ 0. Неважко показати, що в 

інших можливих випадках алфавіту квазіканонічної системи числення для 

деяких елементів представлення неможливе.  

Таким чином, бінарно-тернарних канонічних і квазіканонічних систем 

числення з однозначним представленням в кільцях ℤ[√𝑑] не існує. Однак можна 
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досягти однозначності для квазіканонічної бінарно-тернарної системи числення 

з основою 𝛼2 − 𝛼3 і алфавітом 𝐼, де 𝛼2 = ±√2𝑖, 𝛼3 = ±1 ± √2𝑖,  𝐼 =

{0,±1,±√2𝑖}, встановивши додаткову вимогу (“пріоритет старшому розряду”). 

Тоді в даній системі числення можна однозначно представити довільний 

елемент кільця ℤ[√2𝑖].  

Висновки. В роботі введено поняття бінарно-тернарних канонічних та 

квазіканонічних систем числення та досліджено їх існування в уявних кільцях 

][ d . Бінарно-тернарні канонічні та квазіканонічні системи числення можуть 

бути успішно застосовані для забезпечення додаткової криптостійкості системи 

кодування методом роботи [12]; створення нових алгоритмів обчислення 

добутку великих цілих чисел методом, що описаний в монографії [13]; побудови 

нероздільних хааро-подібних вейвлетів та алгоритмів декомпозиції сигналів за 

аналогією робіт, відповідно, [14] та [15]; введення фрактальних дискретних 

косинусних перетворень на предфрактальних областях, асоційованих з 

фундаментальними областями канонічних систем числення (див. [16]); 

дослідження ефективності одновимірних дискретних косинусних перетворень на 

розгортках двовимірних сигналів, породжених канонічними системами числення 

([17]); створення нових криптографічних систем на основі канонічних та 

квазіканонічних систем числення. 
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МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ ТА ПРИЙОМИ  

ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ 
 

Анотація. Аналізуються методи та прийоми фінансового стану підприємства. 

Розглядаються моделі фінансового аналізу: дескриптивні, предикативні та нормативні. 

Акцентується увага на аналізі фінансових коефіцієнтів. Виокремлюються групи 

коефіцієнтів фінансового стану підприємства. Наводяться конкретні приклади 

показників та їх аналіз. 

Ключові слова: фінансовий аналіз, дескриптивні моделі, горизонтальний аналіз,  

аналіз ліквідності, фінансова стійкість. 

 

Abstract. The methods and reception of financial condition of the enterprise are 

analyzed. The models of financial analysis are considered: descriptive, predicative and 

normative. The focus is on the analysis of financial ratios. The groups of coefficients of the 

financial condition of the enterprise are distinguished. Specific examples of indicators and 

their analysis are given. 

Key words: financial analysis, descriptive models, horizontal analysis, liquidity 

analysis, financial stability. 

 

Аналіз фінансово-економічного стану є невід’ємною складовою 

ефективного управління формуванням, розміщенням і використанням ресурсів 

підприємства. Фінансовий стан визначається величиною, складом і структурою 

активів, власного капіталу і зобов’язань, певні співвідношення яких зумовлюють 

фінансову стійкість, ліквідність та платоспроможність суб’єктів 

господарювання. Серед фінансових проблем чи не найважливішою є оцінка і 

аналіз фінансового стану підприємства [1]. 

Сьогодні будь-яке підприємство в тій чи іншій мірі постійно має потребу в 

додаткових джерелах фінансування. Необхідно знайти їх на ринку капіталів, 

залучаючи потенційних інвесторів і кредиторів шляхом об’єктивного 

інформування їх про свою фінансово-господарську діяльність. Вирішити ці й 

багато інших питань дозволяє методика фінансового аналізу, що полягає в оцінці 

тенденцій розвитку фінансового стану й прибутковості підприємства, кредитних 

взаємин, ефективності використання капіталу, фінансовій гнучкості й 
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стабільності; здійсненні аналітичної діагностики можливого банкрутства; 

виробленні заходів стабілізації фінансового стану. 

Дана проблема висвітлена у вітчизняній і закордонній літературі.. Про 

постійний інтерес до даної проблеми дослідження, свідчить значна кількість 

наукових праць, що присвячені саме цій тематиці, зокрема це роботи Верланов 

О. Ю. [2], Вовк В.М. [3], Головко І.В. [4], Ніпіаліді О.Ю. [10], Шульженко Л.Є. 

[11]. 

Фінансовий аналіз здійснюється за допомогою різних моделей, які дають 

змогу структурувати та ідентифікувати взаємозв'язки між основними 

показниками. Існують три основні типи моделей, які застосовуються в процесі 

аналізу фінансового стану підприємства: дескриптивні, предикативні та 

нормативні[6, с.13-15]. 

Дескриптивні моделі є основними. До них належать: побудова системи 

звітних балансів; подання фінансової звітності у різних аналітичних розрізах; 

вертикальний та горизонтальний аналіз звітності; система аналітичних 

коефіцієнтів; аналітичні записки до звітності. Дескриптивні моделі ґрунтуються 

на використанні інформації з бухгалтерської звітності [8, с. 54]. 

Предикативні моделі – це моделі передбачуваного, прогностичного 

характеру. Вони використовуються для прогнозування доходів та прибутків 

підприємства, його майбутнього фінансового стану. Найбільш поширені з них: 

розрахунки точки критичного обсягу продажу, побудова прогностичних 

фінансових звітів, моделі динамічного аналізу (жорстоко детерміновані факторні 

та регресивні моделі).  

Нормативні моделі – це моделі, які уважливлюють порівняння 

фактичних результатів діяльності підприємства із нормативними 

(розрахованими на підставі нормативу). Ці моделі використовуються у 

внутрішньому фінансовому аналізі. Їхня суть полягає у встановленні нормативів 

на кожну статтю витрат стосовно технологічних процесів, видів виробів та 

розгляді і з’ясуванні причин відхилень фактичних даних від цих нормативів. [9, 

c. 321]. 

Як зазначено у навчальному посібнику «Фінансовий аналіз»: «за ознакою 

предмета методи та прийоми фінансового аналізу традиційно поділяють на: 

вертикальний, горизонтальний та трендовий аналіз. Вертикальний аналіз 

полягає у визначенні у відсотках структури досліджуваного об’єкта (структури 

активів, пасивів, прибутку від звичайної діяльності, операційних витрат тощо). 

За  допомогою вертикального аналізу можуть порівнюватися відносні показники 

підприємства, що суттєво різняться за абсолютними показниками обсягів 

виробництва і залучених фінансових ресурсів. Вертикальний аналіз зменшує 

вплив на вартісні показники інфляційного фактора. Горизонтальний аналіз 
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дозволяє виявити відхилення статей звітності порівняно з іншим періодом, тобто 

його мета дослідити зміни показників у часі з розрахунками абсолютних і 

відносних відхилень (темпів). Горизонтальний та вертикальний аналізи 

доповнюють один одного. Трендовий аналіз — це порівняння кожної позиції 

звітності з рядом попередніх періодів і визначення тренду»[6, с.25].  

 Розглянемо на прикладі, горизонтальний та фінансовий аналіз ТС 

«Винахідник». 

Таблиця 1. Горизонтальний аналіз активу балансу підприємства за базовий 

та звітний періоди 2017 року. 

№ Актив 2015 2016 2017 

Відхилен

ня 2015-

2016рр. 

Відхилення 

2016-

2017рр. 

1 Необоротні активи           

  
Основні засоби і 

нематеріальні активи 
1712,04 1659,84 1663,32 -52,2 3,48 

  
Довгострокові фінансові 

інвестиції 
97,32 116,4 162 19,08 45,6 

Всього за розділом 1 1811,04 1804,8 1877,4 -6,24 72,6 

2 Оборотні активи 0 0 0 0 0 

  
виробничі запаси та 

незавершене виробництво 
25,68 36 69,36 10,32 33,36 

  готова продукція 0,24 0,36 0,36 0,12 0 

  товари 45,36 42,6 40,2 -2,76 -2,4 

  інші запаси і витрати 2,4 4,68 4,08 2,28 -0,6 

  грошові кошти 0,48 1,08 1,08 0,6 0 

  
короткострокові фінансові 

вкладення 
0 0 0 0 0 

  
Дебіторська заборгованість 

за товари, роботи, послуги 
45,48 42,84 40,32 -2,64 -2,52 

  
Дебіторська заборгованість 

за рахунками 
328,92 280,08 658,08 -48,84 378 

  
Інша поточна дебіторська 

заборгованість 
309,96 93,72 46,8 -216,24 -46,92 

  інші активи 313,32 240,96 116,4 -72,36 -124,56 

Всього за розділом 2 716,28 605,4 88,92 -110,88 -516,48 

БАЛАНС 2527,32 2412,6 2766,36 -114,72 353,76 

З даних вищенаведеної таблиці слід відмітити, що в період з  2015 по 2016 

рік спостерігалося зниження  активності ділової діяльності про що свідчить 

показник балансу (114720 грн). Протягом 2017 року ситуація кардинально 

змінилась, відбулося збільшення балансу на 353760 грн.. Ці дані свідчать про 

підвищення активності  фінансової діяльності підприємства і в цілому є 

позитивною характеристикою. Баланс підприємства ТС «Винахідник» у 2015 

році становив - 25680 грн. За звітний період він збільшився на 10320 грн., і на 
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кінець 2017 року склав 63360 грн. Приріст балансу  має позитивний характер 

тільки у тому випадку, якщо не відбувалося зниження ліквідності запасів. 

Грошові кошти та поточні інвестиції протягом трьох звітних періодів мають 

найменшу питому вагу у складі балансу. Це свідчить про проблеми які пов’язані 

з маркетинговою діяльністю підприємства, оскільки структура активів з високою 

питомою вагою заборгованості та низькою вагою грошових коштів. У 2016 році 

найбільший внесок у формування оборотних активів підприємства внесли кошти 

за розрахунках, а саме дебіторська заборгованість. На кінець 2016 року 

дебіторська заборгованість за рахунками зменшилась на 48840 грн. порівняно з 

попереднім періодом. Але протягом 2017 року вона збільшилась на 378000 грн. і 

складає в абсолютних величинах 658080 грн. 

Одним з найпоширеніших видів аналізу є аналіз фінансових коефіцієнтів. 

Вони часто застосовуються інвесторами та фінансовими аналітиками, оскільки 

їх легко визначити на підставі показників фінансових звітів підприємств. 

Найчастіше для аналізу використовують п’ять груп коефіцієнтів: 

 коефіцієнти ліквідності — показують спроможність підприємства 

погасити поточну заборгованість; 

 коефіцієнти управління активами — характеризують рівень ефективності 

використання активів стосовно виробництва і реалізації продукції; 

 коефіцієнти управління кредитами — відображають фінансову стійкість 

підприємства; 

 коефіцієнти прибутковості — показують досягнутий підприємством 

рівень віддачі на вкладений капітал; 

 відносні показники ринкової вартості — відображають зв’язок між ціною 

акції та доходами на неї. [6, с.26]. 

Аналіз ліквідності підприємства здійснюється шляхом розрахунку таких 

основних показників (коефіцієнтів): 

 коефіцієнта покриття; 

 коефіцієнта швидкої ліквідності; 

 коефіцієнта абсолютної ліквідності; 

 коефіцієнта співвідношення кредиторської та дебіторської заборгованості; 

 чистого оборотного капіталу. 

 Коефіцієнт покриття розраховується як відношення оборотних активів до 

поточних зобов'язань підприємства та показує достатність ресурсів 

підприємства, які можуть бути використані для погашення його поточних 

зобов'язань. Коефіцієнт покриття показує, скільки грошових одиниць оборотних 

засобів припадає на кожну грошову одиницю короткострокових зобов'язань. 

Критичне значення коефіцієнту покриття дорівнює 1, значення коефіцієнту 

покриття у межах 1 - 1,5 свідчить про те, що підприємство своєчасно ліквідує 
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борги. 

 Коефіцієнт швидкої ліквідності розраховується як відношення найбільш 

ліквідних оборотних засобів (грошових засобів та їх еквівалентів, поточних 

фінансових інвестицій та дебіторської заборгованості) до поточних зобов'язань 

підприємства. Він відображає платіжні можливості підприємства щодо сплати 

поточних зобов'язань за умови своєчасного проведення розрахунків з 

дебіторами. 

 Коефіцієнт абсолютної ліквідності обчислюється як відношення грошових 

засобів та їхніх еквівалентів і поточних фінансових інвестицій до поточних 

зобов'язань. Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, яка частина боргів 

підприємства може бути сплачена негайно. Значення коефіцієнта абсолютної 

ліквідності повинно бути у межах від 0,2 до 0,35. 

 Коефіцієнт співвідношення кредиторської та дебіторської заборгованості 

розраховується як відношення кредиторської заборгованості до дебіторської 

заборгованості. Значення коефіцієнта повинно бути менше 1,0. Якщо 

кредиторська заборгованість перевищує дебіторську заборгованість, необхідно 

з'ясувати причини такого стану (що може бути пов'язане з труднощами при 

реалізації продукції тощо). 

 Чистий оборотний (робочий) капітал розраховується як різниця між 

оборотними активами підприємства та його поточними зобов'язаннями. Його 

наявність та величина свідчать про спроможність підприємства сплачувати свої 

поточні зобов'язання та розширювати подальшу діяльність. [6, с.30] 

 Розглянемо на прикладі, що саме показує аналіз фінансових коефіцієнтів 

деякого підприємства.  

Таблиця 1.2. Основні показники ліквідності ТС «Винахідник» за 2015-2017 роки. 

№ 

з/п 
Показник 2015 р. 2016 р. 2017 р. 

Нормоване 

значення 

показника 

1 
Загальний коефіцієнт покриття 

(загальний коефіцієнт ліквідності) 
1,19 2,62 2,37 1 - 1,5 

2 Коефіцієнт швидкої ліквідності 1,07 2,26 1,63 0,5 –  1 

3 Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,19 0,05 0,00 0,2 - 0,35 

4 Коефіцієнт маневреності 0,05 0,16 0,13 > 0,1 

5 

Співвідношення короткострокової 

дебіторської та кредиторської 

заборгованості 

1,9 2,0 2,1 < 1,0 

 

З таблиці видно що коефіцієнт абсолютної ліквідності жодного разу не 

досягав нормативного рівня. Звідси можна зробити висновок, що у підприємства 

не вистачає коштів для розрахунків за поточними зобов’язаннями і воно 

користується кредитними ресурсами.  
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Коефіцієнт маневреності власного капіталу з початку звітного періоду 

2016 р. прийшов до норми К > 0,1, отже можна зробити висновок, що на 

підприємстві відбувається значне інвестування в основні засоби.  

Розрахунок показав, що підприємство спроможне розрахуватися з 

кредиторами за рахунок дебіторів протягом року. 

За результатами аналізу динаміки показників ліквідності ТС 

«Винахідник»: 

 загальний коефіцієнт покриття коливається в межах норми у 2015-2016 рр., 

станом на 2016 рік можна побачити його збільшення на 1,43 відсоткові 

пункти, у 2017 році відбувається зменшення на 0,25 відсоткові пункти; 

 з 2015 на 2016 рік спостерігається тенденція росту коефіцієнту швидкої 

ліквідності на 1,19 відсоткові пункти та інша ситуація склалася станом на 

2017 рік – показник знизився на 0,63 відсоткові пункти; 

 коливання коефіцієнту абсолютної ліквідності відбувається у дуже низьких 

значеннях; 

 позитивна тенденція збільшення показника маневреності на 0,11 відсоткові 

пункти спостерігається у період з 2015 по 2016 рік, але дещо знижується на 

0,03 відсоткові пункти; 

 співвідношення короткострокової дебіторської та кредиторської 

заборгованості на протягом аналізованих років (2015-2017 рр.) коливається в 

межах норми, спостерігається стійка тенденція збільшення коефіцієнта на 0,1 

відсоткові пункти. 

Аналіз фінансової стійкості (платоспроможності) підприємства 

здійснюється шляхом розрахунку таких основних показників (коефіцієнтів): 

 коефіцієнта фінансової незалежності (автономії); 

 коефіцієнта фінансування; 

 коефіцієнта фінансового лівериджу; 

 коефіцієнта покриття процентів; 

 коефіцієнта забезпеченості власними оборотними засобами; 

 коефіцієнта маневреності власного капіталу.[13] 

Розглянемо на прикладі, що саме показує аналіз фінансових коефіцієнтів 

деякого підприємства.  

Таблиця 1.3. Показники фінансової стійкості підприємства за 2015-2017 

роки ТС «Винахідник». 

№ 

з/п 

Показник 2015 2016 2017 2015-

2016 

2016-

2017 

1 Коефіцієнт автономії 0,72 0,87 0,78 +0,15 -0,09 

2 Коефіцієнт концентрації 

залученого капіталу 

0,28 0,13 0,22 -0,15 +0,19 

3 Коефіцієнт фінансової залежності 1,59 1,47 1,79 -0,12 +0,32 
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4 Коефіцієнт фінансової стабільності 0,72 0,87 0,78 +0,15 -0,09 

5 Коефіцієнт заборгованості  0,21 0,11 0,15 -0,1 +0,04 

6 Коефіцієнт довгострокового 

залучення позикових коштів 

0,03 0,02 0,02 -0,01 0,00 

7 Коефіцієнт забезпеченості запасів 1,40 1,36 0,14 -0,04 -1,22 

8 Коефіцієнт забезпеченості 

оборотних засобів 

0,55 0,47 0,08 -0,08 -0,39 

9 Коефіцієнт забезпеченості 

власними коштами 

0,27 0,49 0,32 +0,46 -0,17 

10 Коефіцієнт маневреності власних 

коштів 

0,22 0,25 0,38 +0,03 +0,13 

11 Коефіцієнт короткострокової 

заборгованості  

0,23 0,20 0,17 -0,03 -0,03 

З таблиці видно, що є тенденція до збільшення частки фінансування 

підприємства за рахунок власного капіталу, що в свою чергу є позитивною 

тенденцією, оскільки свідчить про збільшення підприємством фінансування 

своєї діяльності за рахунок власного капіталу. Відповідно при зростанні частки 

власного капіталу зменшується коефіцієнт фінансової залежності та 

збільшується коефіцієнт фінансової стабільності. Також ми можемо бачити, що 

поточні зобов’язання на кінець 2017 року знизились до 15% що також є 

позитивною тенденцією. Стосовно аналізу коефіцієнтів забезпеченості, 

спостерігається тенденція до зниження ефективності діяльності організації.  

Проаналізувавши таблицю, можна зробити наступний узагальнюючий висновок: 

присутня тенденція до зниження фінансової стійкості підприємства.  

Аналіз ділової активності підприємства здійснюється шляхом 

розрахунку таких основних показників (коефіцієнтів): 

 коефіцієнта оборотності активів; 

 коефіцієнта оборотності дебіторської заборгованості; 

 коефіцієнта оборотності кредиторської заборгованості; 

 тривалості обертів дебіторської та кредиторської заборгованостей; 

 коефіцієнта оборотності матеріальних запасів; 

 коефіцієнта оборотності основних засобів (фондовіддачі); 

 періоду обороту чистого робочого капіталу; 

 коефіцієнта оборотності власного капіталу.[7, с. 213]  

Діяльність підприємства залежить як від обґрунтованості стратегії 

розвитку, маркетингової політики, від ефективного використання всіх існуючих 

в його розпорядженні ресурсів, так і від зовнішніх умов, до числа яких відносять 

податкову, кредитну, цінову політики держави та ринкову кон'юнктуру. В якості 

інформаційного ресурсу для аналізу фінансового стану підприємства виступають 

його звітні дані, деякі економічні параметри, при яких змінюються зовнішні 
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умови його діяльності, які необхідно враховувати при наданні аналітичних 

оцінок та прийнятті управлінських рішень. 
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МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ДЕРЖАВНОГО  

РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ 

 

Анотація.  В роботі розглянуто задачу моделювання виробничої функції на 

прикладі транспортної галузі економіки України на основі статистичних даних. 

Здійснено прогнозування за допомогою отриманої моделі та перевірено її адекватність. 

Ключові слова: виробнича функція, рівняння регресії, ВВП, операційні витрати, 

чисті доходи, кількість зайнятих працівників. 

 

Abstract. The paper considers the problem of modeling of the production function on 

the example of the transport industry of the Ukrainian economy on the basis of statistical data. 

The forecast was received using the obtained model and was checked the adequacy of the 

model.  

Key words: production function, regression equation, GDP, operating expenses, net 

income, number of employees. 

 

Моделювання є важливим засобом розв’язання багатьох економічних 

завдань. Постає актуальне завдання дослідження за допомогою методів 

математичного моделювання помилок і вад державного регулювання економіки. 

Тому дане дослідження спрямоване на вирішення питань математичного 

моделювання видатків державного бюджету та їх впливу на валовий внутрішній 

продукт транспортної галузі України. Оскільки усі соціально-економічні явища 

взаємопов'язані та взаємозумовлені, то зв'язок між ними носить причинно-

наслідковий характер. Особливої актуальності набуває вивчення цих 

взаємозв'язків в умовах ринкової економіки. 

Розглянемо замкнену трисекторну економіку, в якій існують три види 

діяльності, розміри яких (випуски секторів у натуральному виразі) становлять 

𝑋0, 𝑋1, 𝑋2. Якщо ставки податків на одиницю діяльності дорівнюють відповідно 

𝑡0, 𝑡1, 𝑡2, то збори податків із зазначених секторів дорівнюють відповідно 

𝑡0𝑋0, 𝑡1𝑋1, 𝑡2𝑋2. Тому загальний збір такий: 

𝑇 = 𝑡0𝑋0 + 𝑡1𝑋1 + 𝑡2𝑋2. 

Оскільки економіка розглядається як замкнена, то валовий дохід кожного 

сектора визначається на придбання матеріалів, інвестиційних товарів, на виплату 

заробітної плати та на виплату податків[1, С.370]. 
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Тому баланси доходів і витрат секторів запишуться так: 

𝑝0𝑋0 = 𝑝0𝛼0𝑋0 + 𝑝1𝑠0𝑋1 + 𝑤0𝐿0 + 𝑡0𝑋0, 

𝑝1𝑋1 = 𝑝0𝛼1𝑋1 + 𝑝1𝑠1𝑋1 + 𝑤1𝐿1 + 𝑡1𝑋1, 

𝑝2𝑋2 = 𝑝0𝛼2𝑋2 + 𝑝1𝑠2𝑋1 + 𝑤2𝐿2 + 𝑡2𝑋2, 

де 𝑝𝑖 – ціна продукції і-го сектору; 

𝛼𝑖 – коефіцієнт повних матеріальних витрат за секторами; 

𝑤𝑖 – заробітна плата в розрахунку на одного зайнятого в і-му секторі; 

𝑠𝑖 – частка і-го сектору в розподілі продукції фондоутворювального сектору; 

𝑡𝑖 – ставка податку на одиницю випуску і-го сектору; 

𝐿𝑖 – кількість зайнятих в і-му секторі. 

Далі спрогнозуємо перерозподіл податкового тягаря, для  ілюстрації 

можливостей математичного аналізу при дослідженні важелів державного 

впливу на економіку [2, С. 103]. 

Виконавши ряд перетворень отримаємо вартісні баланси. 

Баланс доходів і витрат матеріального сектору –  

𝑝0(1 − 𝛼0)𝑥0 = 𝑝1𝑠0𝑥1 + 𝑤0𝜃0 + 𝑡0𝑥0; 

баланс доходів і витрат фондоутворювального сектору –  

𝑝1(1 − 𝑠1)𝑥1 = 𝑝0𝛼1𝑥1 + 𝑤1𝜃1 + 𝑡1𝑥1; 

баланс пропозиції і попиту на предмети споживання –  

𝑝2𝑥2 =∑(

2

𝑖=0

𝑤𝑖𝜃𝑖 + 𝑡𝑖𝑥𝑖); 

баланс розподілу інвестицій – 

𝑠0 + 𝑠1 + 𝑠2 = 1, 𝑠𝑖 > 0, 𝑖 = 0, 1, 2; 

матеріальний баланс – 

(1 − 𝛼0)𝑥0 = 𝛼1𝑥1 + 𝛼2𝑥2. 

Величини 𝜃𝑖 =
𝐿𝑖

𝐿
 – частка і-го сектору у витратах трудових ресурсів; 

𝑥𝑖 =
𝑋𝑖

𝐿
 – народногосподарська продуктивність (питомий випуск) і-го сектору. 

Розрахункові ставки податків на одного зайнятого: �̂�𝑖 =
𝑡𝑖𝑋𝑖

𝐿𝑖
=

𝑡𝑖𝑥𝑖

𝜃𝑖
. 

При цьому випуск 𝑋𝑖 задається як деяка виробнича функція 

𝑋𝑖 = 𝐹𝑖(𝐾𝑖 , 𝐿𝑖), 

де 𝐾𝑖 – основні виробничі фонди і-го сектору. 

Керівний вплив держави в податковій політиці полягає у зміні податкових 

ставок – переході від початкових значень 𝑡0, 𝑡1, 𝑡2 до нових значень 𝑡0 + ∆𝑡0,

𝑡1 + ∆𝑡1, 𝑡2 + ∆ 𝑡2. Далі прирости розглядатимемо як нескінченно малі, тобто у 

формі диференціалів 𝑑𝑡0, 𝑑𝑡1, 𝑑𝑡2. Зміни в економічній системі внаслідок 

керівного впливу досліджуватимуться в питомих показниках [3, С. 281]. 
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Умови збереження в зміненому стані натурально-вартісної збалансованості 

трисекторної економіки з математичного погляду: 

{
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

𝑑𝑠0 + 𝑑𝑠1 + 𝑑𝑠2 = 0;
(1 − 𝛼0)𝑑𝑥0 − 𝛼1𝑑𝑥1 − 𝛼2𝑑𝑥2 = 0;

(1 − 𝛼0)𝑥0𝑑𝑝0 − 𝑠0𝑥1𝑑𝑝1 + 𝑝0(1 − 𝛼0)𝑑𝑥0 − 𝑝1𝑠0𝑑𝑥1 − 𝑡0𝑑𝑥0 = 𝑥0𝑑𝑡0;

−𝛼1𝑥1𝑑𝑝0 + (1 − 𝑠1)𝑥1𝑑𝑝1 − 𝑝0𝛼1𝑑𝑥1 + 𝑝1(1 − 𝑠1)𝑑𝑥1 − 𝑡1𝑑𝑥1 = 𝑥1𝑑𝑡1;

𝑝2𝑑𝑥2 + 𝑑𝑝2𝑥2 −∑𝑡𝑖𝑑𝑥𝑖

2

𝑖=0

=∑𝑥𝑖𝑑𝑡𝑖

2

𝑖=0

;

𝑑�̂� = ∑𝑥𝑖𝑑𝑡𝑖

2

𝑖=0

+∑𝑡𝑖𝑑𝑥𝑖

2

𝑖=0

= 0.

     (1) 

Таким чином, для шести невідомих 𝑑𝑠0, 𝑑𝑠1, 𝑑𝑠2, 𝑑𝑝0, 𝑑𝑝1, 𝑑𝑝2 складено 

шість рівнянь. Остання умова означає, що суто фіскальні наміри держави, 

спрямовані на збільшення обсягу збору податків шляхом підвищення 

податкових ставок, можуть бути еліміновані відповідними змінами (в основному 

скороченнями) обсягів виробництва: 

∑𝑡𝑖𝑑𝑥𝑖

2

𝑖=0

= −∑𝑥𝑖𝑑𝑡𝑖

2

𝑖=0

< 0. 

Очевидно, що для дослідження системи (1) необхідно мати аналітичні 

вирази виробничих функцій досліджуваних галузей економіки. При цьому 

наведені вище міркування стосуються випадку, коли виробнича функція 

залежить від двох факторів, хоча в загальному випадку виробнича функція 

залежить від більшої кількості  факторів.  

Практично єдиним способом встановити вид та аналітичне задання 

виробничої функції є статистичний аналіз даних та побудова рівняння регресії. 

Ця задача в деяких випадках (для реальної економіки) є достатньо складною. 

Проілюструємо побудову виробничої функції на основі емпіричних даних на 

прикладі транспортної галузі економіки України. 

Нехай 𝑌 – валовий внутрішній продукт у фактичних цінах (ВВП) обраної 

галузі. Позначимо через 𝑥𝑖 фактори, що впливають на ВВП. Такими факторами 

оберемо 𝑥1 – операційні витрати (ОВ), 𝑥2 – чисті доходи (ЧД), 𝑥3 – кількість 

зайнятих працівників (КЗП) обраної галузі та 𝑥4 – відповідні роки. Таким чином 

𝑌 = 𝐹(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3 , 𝑥4). 

Для вхідних значень використаємо дані Державної служби статистики 

України [1] за 2012-2016 роки. Для спрощення обчислень роки пронумеруємо за 

порядком. Дані подано у вигляді таблиці 1. 
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Таблиця 1. 

Порядковий 

номер року 

Операційні 

витрати, 

млн. грн. 

Чисті 

доходи,  

млн. грн.  

Кількість 

зайнятих 

працівників, 

тис. осіб 

Емпіричні 

значення 

обсягів 

ВВП, 

млн. грн.  

1 167462,7 176625,1 1087,4 98859 

2 132450,9 133537,6 1063 104483 

3 249199,3 226607,7 929 100889 

4 364939,5 347091,7 931,3 134978 

5 404479,4 411888,1 912,4 156745 

За наявними даними побудуємо графік ВВП по роках. 

 
Рис. 1. Динаміка ВВП  транспортної галузі України 

 

Для встановлення аналітичного виразу стохастичної залежності між 

досліджуваними ознаками використаємо багатофакторний регресійний аналіз. 

Проблема полягає в тому, що функція 𝑌 не є лінійною.  

Розглянемо показникову функцію 

𝐹 = 𝛼∏𝛽𝑖
𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

. 

Оскільки, в багатьох дослідженнях обґрунтовано, що саме показникова функція 

є однією з найкращих математичних моделей виробничих функцій. Вона шляхом 

перетворень зводиться до лінійної, для визначення параметрів якої 

використовують метод найменших квадратів або його узагальнення [2]. 

В результаті зведення показникової функції до лінійної, визначено невідомі 

параметри і отримано результуюче рівняння регресії: 

𝑌 = 4991,441939 ∙ 1,000001𝑥1 ∙ 0,999999𝑥2 ∙ 1,002433𝑥3 ∙ 1,166026𝑥4  
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Для перевірки адекватності моделі було обчислено коефіцієнт детермінації 

𝑅 ≈ 1 та дисперсію похибки 𝜎𝑒
2 ≈ 0, що говорить про адекватність побудованої 

моделі.  

Далі створену модель застосуємо до прогнозування приросту обсягів ВВП 

на наступні роки. Для цього потрібно також спрогнозувати зміну факторів, що 

впливають на ВВП. Операційні витрати, чисті доходи та кількість зайнятих 

працівників розглядатимемо як функції, які залежать від часу. Для 

прогнозування використаємо наближений розклад функції в ряд Фур’є 

�̂� = 𝑓(𝑡) + 𝐴 ∙ (𝑎1 ∙ sin(𝑡 − 1) + 𝑐1 ∙ cos(𝑡 − 1)), 

де 𝑓(𝑡) - рівняння тренда (для ОВ та ЧД 𝑓(𝑡) = 𝑏0 + 𝑏1 ln 𝑡), 

 𝐴 =
max𝑦−min𝑦

√2∙(max �̃�−min �̃�)
 , 

𝑎1 =
2

5
∙ ∑ 𝑦𝑖 ∙ sin (𝑡𝑖)

5
𝑖=1 , 

𝑐1 =
2

5
∙ ∑ 𝑦𝑖 ∙ cos (𝑡𝑖)

5
𝑖=1 , 

�̃� = 𝑓(𝑡) + 𝑎1 ∙ sin 𝑡 + 𝑐1 ∙ cos 𝑡. 

Всі необхідні результати розрахунків для визначення коефіцієнтів функції 

ЧД наведено в таблиці 2. 

Таблиця 2. 

Порядковий 

номер року 

Емпіричні 

значення 

ЧД, млн. 

грн. 

Логарифмічний 

тренд f(t) 
ỹ ŷ 

1 176625,1 113980,0 -69369,0 80083,5 

2 133537,6 219061,1 138740,3 166306,2 

3 226607,7 280529,6 377083,6 257419,0 

4 347091,7 324142,2 508799,7 351923,6 

5 411888,1 357970,8 460958,5 411102,1 

6   385610,7 312242,3 415243,3 

7   408980,0 226710,0 387869,7 

8   429223,3 305629,9 376778,9 

Отримали результуюче рівняння, що характеризує  динаміку ЧД 

транспортної галузі України 

�̂� = 151600 ln 𝑡 + 113980 + 0,29 ∙

∙ (−142248,08 ∙ sin(𝑡 − 1) − 117806,97 ∙ cos(𝑡 − 1)). 

За допомогою побудованої моделі розрахували теоретичні значення ЧД. 

Відповідні графіки зображені на рис. 2. 
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Рис. 2 Динаміка ЧД транспортної галузі України 

 

Провівши аналогічні обчислення отримаємо коефіцієнти для функції ОВ. 

Таблиця 3. 

Порядковий 

номер року 

Емпіричні 

значення ОВ, 

млн. грн. 

Логарифмічний 

тренд f(t) 
ỹ ŷ 

1 167462,7 109610,0 -86530 67892,2 

2 132450,9 221158,2 143267,9 160121,6 

3 249199,3 286409,7 398381,1 262171,1 

4 364939,5 332706,4 531593,5 367550,6 

5 404479,4 368616,8 471563,7 430508,3 

6   397957,9 310315,6 429993,8 

7   422765,3 225111,8 395492,0 

8   444254,5 318311,5 382746,9 

Результуюче рівняння, що характеризує динаміку ОВ транспортної галузі 

України, має вигляд 

�̂� = 160930 ln 𝑡 + 109610 + 0,31

∙ (−147013,19 ∙ sin(𝑡 − 1) − 134059,54 ∙ cos(𝑡 − 1)). 

Отримані результати зображено на рис. 3. 

y = 151600ln(x) + 113980 
0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

450000

500000

1 2 3 4 5 6 7 8

Разом чисті доходи, млн. грн 

ЧД, емпіричні 

значення 

ЧД, теоретичні 

значення 

Логарифмічна 

лінія тренда 



 

 

Студентські фізико-математичні етюди, 2017, № 16 
 

 
 

 

 

61 

 
Рис. 3 Динаміка ОВ транспортної галузі України 

 

В якості моделі, що характеризує КЗП оберемо логістичну функцію, яка 

задається рівнянням 𝑦 =
1

𝛼∙𝛽𝑥+𝛾
. Для пошуку невідомих коефіцієнтів було 

використано метод трьох точок. Результати обчислень наведено нижче. 

Таблиця 4. 

Порядковий 

номер року 

Емпіричні 

значення 

КЗП, тис. 

осіб 

y^ 

tI tII tIII 

1 1087,4 1466,2 1,5 3 4,5 

2 1063 975,1 yI yII yIII 

3 929 929,0 1075,2 929 921,9 

4 931,3 922,5 1/yI 1/yII 1/yIII 

5 912,4 921,6 0,0009 0,0010764 0,0010848 

6   921,4 α= β= γ= 

7 
  921,4 

-

0,0027 0,1481807 0,0010853 

8   921,4       

Результуюче рівняння, що характеризує КЗП має наступний вигляд 

𝑦 =
1

−0,003 ∙ 0,148𝑡 + 0,001
. 

Результати обчислень зображено на рис. 4. 
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Рис. 4 Динаміка КЗП транспортної галузі України 

 

Отримані дані використаємо для прогнозування динаміки обсягів ВВП на 

наступні три роки, результати обчислень наведено в таблиці 5 та на рис. 1. 

Таблиця 5. 

Порядковий 

номер року 

Операційні 

витрати, 

млн. грн. 

Чисті 

доходи,  

млн. грн.  

Кількість 

зайнятих 

працівників, 

тис. осіб 

Теоретичні 

значення 

обсягів ВВП, 

млн. грн.  

1 167462,7 176625,1 1087,4 98859 

2 132450,9 133537,6 1063 104483 

3 249199,3 226607,7 929 100889 

4 364939,5 347091,7 931,3 134978 

5 404479,4 411888,1 912,4 156745 

6 429993,8 415243,3 921,5 192953,9 

7 395492,0 387869,7 921,4 216050,7 

8 382746,9 376778,9 921,4 248212,2 

Порівняння отриманого теоретичного ВВП на 6-й рік (2017) – 192953,99 

млн. грн. та фактичного ВВП – 190229 млн. грн. [4] підтверджує адекватність 

побудованої моделі. 

Висновок. В ході виконання роботи було побудовано трьохфакторну 

модель для прогнозування обсягів ВВП однієї з галузей економіки України. При 

цьому для кожного з факторів було побудовано окремі рівняння регресії, які 

встановили залежність зміни даного фактору від часу. Відповідне прогнозування 

проводилося в два етапи: спочатку було спрогнозовано значення факторів на 

наступні три роки (2017-2019 роки), а потім відповідне значення виробничої 
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функції. При цьому прогнозоване значення обсягів ВВП в транспортній галузі 

України на 2017 рік є близьким до реального значення, що вказує на належну 

якість отриманої моделі.   
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ПЕРЕВІРКА ІМІТАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ НА АДЕКВАТНІСТЬ 
 

Анотація. У даній статті розглянуто проблему перевірки імітаційних моделей на 

адекватність реальним системам, досліджено методи перевірки та особливості їх 

застосування.   

Ключові слова: імітація, імітаційна модель, система, модель, адекватність, 

гіпотеза.  

 

Abstract. The article investigates the problem of model verification for adequacy to 

real systems, explores different methods of verification and ways of their application 

Key words: imitation, simulation model, system, model, adequacy, hypothesis. 

 
Постановка проблеми. Однією з найскладніших проблем, яка постає перед 

спеціалістом в галузі імітаційного моделювання, є визначення відповідності 

створеної імітації реальній системі, тобто адекватність такої моделі 

відповідному об’єкту дослідження. Модель складної системи не може на 100% 

відповідати оригіналу, незалежно від кількості витрачених на її розробку часу та 

зусиль. Перевірка адекватності моделі будь-якого типу, в тому числі і 

імітаційної, є найважливішим завданням моделювання, оскільки будь-які 

дослідження на неадекватній моделі втрачають сенс. 

Метою даної роботи є дослідження всеможливих методів перевірки 

імітаційних моделей на адекватність реальним системам.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні аспекти вирішення 

даної проблеми знайшли відображення у працях таких вітчизняних і зарубіжних 

учених, як: Р. Шенон [1], Р. Фішер, Дж. Клейтен [2], І.В. Максимей [3], 

М.П. Бусленко [4], В.М. Томашевський [6], М.М. Личкіна, С.В. Емельянов та 

інші. 

Виклад основного матеріалу. Під адекватністю імітаційної моделі 

системи розуміють співпадіння з заданою точністю значень характеристик 

функціонування імітаційної моделі і реального об’єкта [5]. Адекватність моделі 

визначається ступенем її відповідності не тільки реальному системі, але і цілям 

моделювання також.  

Імітаційні моделі розробляються як багатоцільові. Тобто в результаті вони є 

інструментом для вирішення множини різних завдань. У зв’язку з цим, модель, 
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яка є адекватною для однієї мети, може не бути такою для досягнення іншої. Ще 

одна складність даного питання полягає в тому, що адекватна модель не 

обов’язково є достовірною, і навпаки. Наприклад, достовірна модель не може 

бути адекватною з політичних або економічних причин [6]. 

На етапі формування концептуальної моделі існує ряд ризиків, що можуть 

призвести до неадекватних моделей. Серед них можна виділити такі як: 

 неправильний вибір параметрів та обмежень на них, функціональних 

залежностей; 

 введення несуттєвих або відсутність істотних параметрів; 

 неправильний вибір гіпотез, покладених в основу структури моделі; 

 неврахування зовнішніх впливів на систему. 

Для оцінювання моделі на предмет адекватності використовуються 

перевірки трьох видів. При перевірці першого виду слід встановити: чи не буде 

модель давати абсурдні результати. Другий метод оцінки адекватності моделі 

називається верифікацією. Верифікація імітаційної моделі - перевірка 

відповідності її поведінки припущенням експериментатора. Це перший етап 

підготовки до імітаційного експерименту. Відбувається формування деякої 

вибірки вихідних даних, з якими будуть порівнюватися результати прогону 

моделі. Третім видом перевірки моделі є процес валідації. Валідація – процес, 

який дає змогу встановити, чи є модель (а не комп’ютерна програма) точним 

відображенням системи для конкретних цілей дослідження [7].  

Вищенаведені процеси взаємопов’язані, а сама процедура створення моделі 

ітераційна. Це пояснюється тим, що перевірка здійснюється після кожного 

прогону імітаційної моделі. 

Варто зауважити, що процес перевірки концептуальної моделі на 

адекватність є досить складним завданням, оскільки оцінка принципів, 

покладених в основу моделі, є суб'єктивною. Експертиза моделі дає можливість 

частково знівелювати такий суб’єктивізм. Простіше кажучи, бажано додатково 

віддати на розгляд модель фахівцями, які не брали участі в її розробці. Вони 

можуть більш об'єктивно поглянути на модель та виявити її слабкі сторони, не 

помічені авторами [8]. 

Очевидний підхід в перевірці моделі на адекватність полягає в порівнянні 

вихідних даних моделі (outputs) і реальної системи при однакових  значеннях 

вхідних (inputs). Вихідні дані імітаційної моделі і отримані в результаті 

експерименту з реальною системою – однорідні (статистичні). Саме тому одним 

із способів обґрунтування адекватності розробленої імітаційної моделі є 

використання методів математичної статистики. Суть цих методів полягає в 

перевірці сформульованої гіпотези (в даному випадку - про адекватність моделі) 

на основі деяких статистичних критеріїв. 
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Кількісна оцінка адекватності фактично зводиться до перевірки 

статистичних гіпотез на приналежність вибірки вихідних даних моделі і вибірки 

реальної системи до однієї генеральної сукупності. 

Найбільш поширеними є наступні підходи до оцінювання адекватності 

моделі: 

• за середнім значенням відгуків моделі і реальної системи; 

• за дисперсіями відхилень відгуків моделі від середнього значення відгуків 

реальної системи; 

• за максимальним значенням відносних відхилень відгуків моделі від 

відгуків реальної системи. 

Якщо модельована реальної система реальна і доступні вихідні дані, то для 

порівняння даних цієї реальної системи та результатів експерименту можна 

застосовувати різні класичні тести (Пірсона, Колмогорова-Смирнова). Однак 

вибірки значень відгуків моделі і системи майже завжди нестаціонарні і з 

автокореляцією, тому застосовувати такі тести не завжди коректно [9]. 

Припустимо, ми взяли вибірку деякої характеристики (𝑥) реальної системи. 

Моделюючи його, отримуємо нову вибірку і оцінюємо ту ж характеристику (𝑦). 

Ідеальна імітаційна модель має емпіричну функцію розподілу для відгуку 

ідентичну розподілу системи. Тому після проведення ідентифікації закону за 

допомогою тесту Пірсона чи Колмогорова-Смирнова потрібно порівняти ці 

розподіли як за типом, так і за окремими характеристиками, наприклад, середнім 

значенням. 

Процес валідації включає наступні вимоги: 

 перевірка чутливості імітаційної моделі; 

 перевірка точності результатів моделювання; 

 перевірка стійкості результатів моделювання. 

Аналіз чутливості – дослідження вихідних даних моделі при зміні значень 

вхідних даних або структури моделі. При такому аналізі вибирають комбінації 

факторних рівнів і виконують декілька прогонів моделі по всіх рівнях. Потім 

дані експерименту аналізують за допомогою стандартних статистичних 

процедур (дисперсійного, регресійного аналізів). 

Точність імітації – це оцінка впливу параметрів стохастичної природи на 

функціонування моделі системи. Ступінь точності визначається величиною 

дисперсії. Мірою точності є довірчий інтервал. 

Стійкість результатів на практиці зазвичай оцінюється  дисперсією значень 

відгуків. Якщо зі збільшенням часу моделювання величина дисперсії не 

збільшується, то можна зробити висновок, що результати моделювання стійкі. 

Наприклад, при припущенні про незалежність та однаковий нормальний 

розподіл відгука тест Стьюдента є недостатньо чутливим до типу розподілу. Але 
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моделі можуть давати результати, що істотно відрізняються від нормального 

розподілу. У такому разі альтернативними до нього можуть бути: 

 модифікована статистика Стьюдента; 

 клас незалежних від розподілів тестів (наприклад, Уїлкоксона) 

 jackknifing – стійка процедура, що вимагає більше комп’ютерного часу 

для аналізу результатів експериментів моделі; 

 bootstrapping – різновид методу Монте-Карло. 

Trace-driven моделювання. Цей метод можна застосовувати лише у разі 

наявності вхідних і вихідних даних досліджуваної системи. Суть методу полягає 

в тому, що на вхідними даними імітаційної моделі є реальні вхідні дані, що 

подаються в їх історичній послідовності. Після прогону імітаційної програми 

відбувається порівняння часового ряду  результатів модельних експериментів і 

часовим рядом реальних вихідних даних. При порівнянні також 

використовуються класичні статистичні тести. 

У випадках, коли деякі дані про реальну систему відсутні: вихідні дані 

доступні, але без відповідних вхідних даних, або навпаки, повноцінну перевірку 

провести неможливо [10]. 

Висновки. Процес перевірки імітаційної моделі на адекватність включає 

досить багато процедур. Статистичні процедури використовують методи 

регресійного і дисперсійного аналізу, критерії, що залежать чи не залежать від 

розподілів, аналіз чутливості, методи комп’ютерної інтенсивної статистики. Для 

більшої впевненості в адекватності моделі реальній системі потрібно 

використовувати комплекс наведених методів, але при цьому слід зважати також 

на витрати. 
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КРИПТОВАЛЮТА У СВІТОВІЙ ЕКОНОМІЦІ 

Анотація.  У статті розглянуто сучасні підходи до тлумачень категорії «цифрові 

гроші». Визначено специфічні можливості, які дозволяють характеризувати цифрові 

валюти із позиції предметного, системного, функціонального та інтегрального підходів. 

Виявлено, що нестабільність  курсів багатьох національних валют, потреби глобалізації 

зростаюча частота виникнення криз визначають потреби в реорганізації грошового 

обороту і кріптовалюти є складною категорією,  яка потребує  комплексного підходу в 

своєму дослідженні.  

Ключові слова: криптовалюта, майнінг, біткоїни, ASIC, блокчейн, ринок 

крипто валют. 

 

Abstract. The article deals with modern approaches to the interpretation of the 

category "digital money". The specific features that allow characterizing digital currency from 

the position of subject, system, functional and integral approaches are determined. It is 

revealed that the instability of the rates of many national currencies, the need for 

globalization, the growing frequency of crises, determine the need for reorganization of 

money circulation and the money supply chain is a complex category that needs an integrated 

approach in its study. 

Key words: cryptovolume, landing, bitcoins, ASIC, blockade, crypto currency 

market. 

 

Вступ. Як відомо, в даний час в якості засобу обігу практично повсюдно 

використовуються фідуціарні гроші. Незважаючи на безперервну дискусію про 

недоліки незабезпеченої валюти, домінуючим видом грошей є ті, номінальна 

вартість яких встановлюється і гарантується державою (або певними їм 

організаціями) незалежно від вартості матеріалу, з якого гроші виготовлені або 

знаходиться в сховищі банку. Однак нестабільність курсів багатьох 

національних валют, потреби глобалізації і зростаюча частота виникнення криз 

визначають потреба в реорганізації грошового обігу.  

Криптовалюта не є фідуціарними грошима, це абсолютно новий їх тип. 

Невідомо, чи буде успішним криптовалютний експеримент, але в будь-якому 

випадку питання, які виникають при такому наборі технічних і монетарних 
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показників, відрізняються від тих, що найчастіше обговорюється під час 

розгляду раніше відомих платіжних засобів. 

Результати дослідження. Криптовалютами називають розподілені і 

децентралізовані системи безпечного обміну і передачі цифрових грошових 

знаків, засновані на засобах криптографії. Грошові знаки такої системи можуть 

обмінюватися на фідуціарні гроші за ринковим курсом. Першою криптовалютою 

була система Bitcoin, робота якої почалася в січні 2009 року. Пізніше із 

застосуванням тих же інновацій, що ввела в оборот Bitcoin, був створений ряд 

інших криптовалют, проте деякі конкретні параметри алгоритмів, закладених в 

їх роботу, відрізнялися від Bitcoin. 

Для роботи криптовалюти немає необхідності в центральному банку, який 

би керував грошовою пропозицією або здійснював нагляд за фінансовими 

інститутами в системі- контроль за достовірністю записів про рух грошових 

коштів, а також недопущенням несанкціонованої емісії або копіювання грошей 

здійснюється шляхом використання алгоритмів шифрування з відкритим 

ключем. 

Разом з тим роль керуючих інститутів в криптовалютній системі 

грошового обігу  не слід применшувати. Використовується два методи 

«управління» криптовалютами –алгоритмічне  і за допомогою відкритого ключа. 

Правила, що визначають валідність транзакцій з криптовалютами, закладені в 

програмах тимчасової мережі, які застосовуються майнерами і користувачами. 

Одна з форм законних транзакцій - емісія нових монет-біткоїнів «з нічого». 

Здійснювати такі операції може не кожен - майнери змагаються за право 

забезпечити собі одну таку транзакцію на блок (на Bitcoin приблизно раз в 10 

хвилин). Коли майнер знаходить рішення для блоку, він може претендувати на 

знову емітовані монети. Транзакція по емісії майнером нових монет, як і будь-

яка інша, повинна відповідати правилам роботи системи. Так, буде відкинутий 

блок, що містить транзакцію, в рамках якої майнер нараховує собі монети, які 

він не заробив і на емісію яких він не мав права. Таким чином, зростання 

грошової маси стримується встановленої сумою на кожен блок. 

На Bitcoin ця встановлена сума не залишається постійною, а скорочується 

вдвічі через кожні 210 000 блоків або раз на чотири роки, на період 2016-2020 

років вона становить 12,5 біткоїнів на 1 блок. Загальна маса всіх біткоїнів, які 

існують і можуть існувати, асимптотично наближається до 21 мільйону. В 2025 

році вона досягне 20 мільйонів, а в 2140 році перестане рости зовсім. 

Подібно до всіх скільки-небудь успішним кріптовалютним системам, 

Bitcoin представляє собою проект з відкритим програмним кодом, який не має 

власника. Користувачі, як правило, з підозрою ставляться до кріптовалютних 

проектів, що діє на основі закритого коду - для таких криптовалют характерні 
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значні обсяги попереднього майнінгу для винагороди інсайдерів або інші риси 

власництва. Заборонами для розробників служать також визначеність очікувань 

користувачів щодо майбутнього системи. Наприклад, жорстка межа в 21 мільйон 

біткоїнів в принципі можна змінити при модернізації програмного продукту, але 

у випадку з Bitcoin це не обговорюється - хоча у інших криптовалютах є інші 

правила регулювання грошової маси. 

Важливу роль в управлінні системою Bitcoin грають майнери, оскільки 

саме вони забезпечують  криптографічний захист від несанкціонованої емісії або 

копіювання грошей, для функціонування криптовалюти необхідна їхня згода 

щодо того, що можна вважати заочної транзакцією. 

Оскільки будь-які зміни в Bitcoin можливі тільки в тому випадку, якщо їх 

прийме більшість майнерів, вони також здатні стримувати розробників. Вплив 

майнерів здійснюється і через майнінгові пули. Майнери об'єднуються в пули 

заради отримання більш стабільних виплат. Окремий майнер часом досить довго 

не знаходить новий блок. Але якщо майнери об'єднують зусилля і ділять 

винагороду, вони можуть отримувати платежі щоденно. 

У зв'язку з майнінговими пулами виникають і ускладнення. Наприклад, 

найбільший майнінговий пул в Bitcoin часто має в своєму розпорядженні до 

третини або більше обчислювальних  потужностей мережі. Якщо який-небудь 

пул коли-небудь буде мати більше 50% обчислювальних потужностей всієї 

мережі, він зможе забезпечити несанкціоновану емісію або копіювання грошей в 

системі. Ця гіпотетична ситуація підірве довіру до Bitcoin і, швидше за все, 

викличе обвал курсу цієї криптовалюти. Відповідно, ми спостерігаємо конкретне 

саморегулювання майнігових пулів, кровно зацікавлених в успіху Bitcoin. 

Як тільки обчислювальні потужності одного з пулів наближаються до 40% 

загальних ресурсів мережі, деякі з учасників залишають його і приєднуються до 

іншого пулу. Поки що ця норма діє без виключень, але багатьох членів 

співтовариства турбує концентрація ресурсів в пулах. Нещодавно майнінговий 

пул GHash.IO ненадовго зосередив у своїх руках більше 50% обчислювальних 

потужностей Bitcoin. Немає ніяких даних, що він використовував свої 

можливості для здійснення несанкціонованого емісії або копіювання біткоїнів, 

але багато спостерігачів були стривожені тим, що сталося. 

Якщо в біткоїнах не номінуються ціни, зарплати і контракти, робота такої 

системи навряд чи може сильно вплинути на циклічність розвитку економіки. 

Криптовалюти мають ряд властивостей, які надають їм особливу корисність як 

засобів обміну, а не розрахункової одиниці. 

На відміну від готівки операції з ними можуть проводитися як «особисто», 

контактами двох комп'ютера, так і по мережі - при наявності доступу  до 

Інтернету. Крім того, на відміну від кредитних карт плата за прості операції з 
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криптовалютою невелика і носить добровільний характер: вона 

використовується для стимулювання швидкої обробки транзакцій майнерами. У 

платіжних системах з використанням кредитних карт, як правило, стягується 

комісія за операцію в кілька гривень плюс 3% від суми транзакції. У мережі 

Bitcoin комісія за операцію становить менше 1 гривні.  

Подібним поділом функцій засобу обміну і розрахункової одиниці 

криптовалюти реалізують на практиці деякі ідеї, які розроблялися ще в 1970-х - 

1980-х роках такими економістами, як Фішер Блек (FischerBlack 1970), Юджин 

Фейм (EugeneFama 1980), РоБерт Холл (RobertHall 1982) і Ніл Уоллас 

(NeilWallace 1983). Ці автори вважають, що властивості грошей в конвенційній 

економіці сильно залежить від правового та інституційного пристрою. В умовах 

вільного обміну, стверджують вони, ми спостерігали б формування прямих або 

непрямих цін на самі засоби обміну і розмивання відмінностей між грошима і 

іншими фінансовими активами.  

Перші повідомлення преси про Bitcoin звертали основну увагу на активне 

використання цієї системи онлайнової майданчиком «чорного ринку» - сайтом 

«Шовковий шлях». Ці статті поширювали помилкове припущення про 

анонімність транзакцій в системі Bitcoin. На ділі «бухгалтерська книга» Bitcoin 

(ланцюжок блоків) - абсолютно публічний документ. Таким чином в системі 

існує загальнодоступний реєстр всіх транзакцій, які здійснювались за всю її 

історію. Транзакції відбуваються між адресами в Bitcoin, які являють собою 

набори випадкових чисел і букв (криптографічний хеш-код відкритого ключа до 

адресою). Хоча до транзакцій в ланцюжку блоків не додаються певні імена 

учасників, адреси Bitcoin є псевдоніми користувачів. Якщо біткоін-адреса будь-

яким чином ототожнити з конкретним індивідом, то і всі транзакції в ланцюзі 

блоків з використанням цієї адреси легко «прив'язуються» до цього індивіду. 

Користувачі в змозі прийняти деякі заходи для збереження свого інкогніто 

і забезпечення певного рівня приватності своїх фінансових справ. Так, вони 

можуть створити і використовувати практично необмежену кількість адрес 

(загальна кількість можливих адрес Bitcoin - 2 в 160-го степені). При проведенні 

торговельних операцій найкращим вважається створення нової адреси 

одержувача для кожної транзакції: це дозволяє коммерсантам забезпечити 

конфіденційність для клієнтів і захиститися від шпигунства з боку конкурентів. 

Крім того, при обробці операцій кілька транзакцій все частіше об'єднуються  в 

одну, щоб ніхто не знав, з якої адреси і на який здійснюються платежі. 

Незважаючи на наявність таких методів захисту, мережа Bitcoin 

залишається відкритою для високотехнологічного аналізу угод та виявлення в 

них конкретних сторін. Майклджон і його співавтори (Meiklejohnetal. 2013), 

дослідивши відомі гучні випадки крадіжок біткоїнів, змогли простежити шлях 
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грошових знаків в системі аж до централізованих інститутів (наприклад, 

біржових майданчиків), яким суд теоретично міг би наказати розкрити 

особистості злочинців. Дослідники використовували лише загальнодоступні 

відкриті дані; правоохоронні органи з їх більш істотними можливостями здатні 

ще більше зменшити анонімність угод в мережі Bitcoin. 

Хоча транзакції в Bitcoin не є абсолютно анонімними, сама наявність 

криптовалюти істотно змінює характер правоохоронної діяльності щодо 

припинення незаконних транзакцій. В ході операцій з традиційними грошима 

електронні платежі здійснюються через фінансових посередників, а значить, 

держава може обмежувати операції регулюванням роботи останніх. Так, 

наркоторговці, як правило, не можуть отримувати платежі через систему Visa - 

вона просто не забезпечить транзакції на користь комерсанта, які займаються 

продажем наркотиків. В рамках Bitcoin покарання за транзакції може слідувати 

постфактум, але їх не можна обмежити заздалегідь за рахунок регулювання дій 

посередника. Це може серйозно вплинути на законотворчість і 

правозастосування в тій частині правової сфери, робота якої забезпечується 

економічними методами. 

Надалі розвиток криптовалютних технологій може забезпечити Bitcoin або 

іншим аналогічним систем практично повну анонімність. Наприклад, вже 

існуюча система анонімізації Zerocash могла б бути впроваджена в наступну 

ітерацію Bitcoin,  можна створити на її базі і як самостійну криптовалюту. 

Високий ступінь анонімності, яку дає Zerocash і її аналоги, здатна істотно 

вплинути на політику держав, завжди прагнуть контролювати фінансову систему 

для забезпечення правопорядку. 

У лютому 2011 року на перших торгах курс біткоїнів дорівнював 1 долар, 

в червні того ж року зріс до 30 доларів, в червні знизився до 7, в жовтні не 

дотягував і до 2,5, до серпня 2012 знову підвищився до 10 доларів, в квітня 2013 

року досяг рівня 230 доларів, потім буквально за тиждень «просів» до менш ніж 

70, в листопаді 2013 року зріс до 1100 з гаком доларів, після чого знову 

обвалився на кілька сотень доларів. За період 2014- 2017 років курс біткоїнів ріс 

і в даний час перевищує 2000 доларів. Курс іншої популярної криптовалюти - 

ефіріума - також динамічно зростає, але коливання курсу, наприклад, в травні 

2017 року досягали 25%. У зв'язку з волатильністю виникає питання про 

ціноутворенні грошових одиниць в криптовалютних системах. У чому цінність 

біткоінів? 

Чому ці гроші настільки нестабільні? Що може посилити або послабити 

цю нестабільність в майбутньому? 

На основі лінійного регресійного аналізу показників на кожен місяць 

(період) з 09.05.2017 до 09.05.2018 (див. табл. 1) я побудувала графік зміни ціни 



 

 

Студентські фізико-математичні етюди, 2017, № 16 
 

 
 

 

 

74 

біткоїна, проаналізувавши швидкість зміни ціни криптовалюти та середні 

показники. 

 
Рис.1. Динаміка зміни курсу Bitcoin з 09.05.17 – 09.05.18 

 

Таблиця 1.  Значення ціни біткоїнів на певні періоди часу 

Період часу Зміна ціни 

 

Період часу 

Прогнозовані 

значення зміни 

ціни 

09.05.17 -3854,99 

 

09.06.18 8665,284 

09.06.17 -2909,35 

 

09.07.18 9610,924 

09.07.17 -1963,71 

 

09.08.18 10556,56 

09.08.17 -1018,07 

 

09.09.18 11502,2 

09.09.17 -72,43 

 

09.10.18 12447,84 

09.10.17 873,21 

 

09.11.18 13393,48 

09.11.17 1818,85 

 

09.12.18 14339,12 

24.11.17 2291,67 

 

09.01.19 15284,76 

01.12.17 2528,08 

 

09.02.19 16230,4 

08.12.17 2764,49 

 

09.03.19 17176,04 

12.12.17 2821,228 

 

09.04.19 18121,68 

19.12.17 3057,638 

 

09.05.19 19067,32 

26.12.17 3294,048 

   03.01.18 3530,458 

   10.01.18 3766,868 
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15.01.18 3861,432 

   22.01.18 3984,366 

   29.01.18 4220,776 

   05.02.18 4457,186 

   09.02.18 4693,596 

   16.02.18 4882,724 

   09.03.18 5828,364 

   09.04.18 6774,004 

   09.05.18 7719,644 

    

 
Рис.2. Капіталізація криптовалют, що перебувають в обігу 

 

Вносимо значення цін біткоїна за кожен місяць на період з 09.05.2017 до 

09.05. 2018. Відповідно, знаходимо максимальне та мінімальне значення за 

кожен місяць (див. табл. 2). Будуємо графік зміни швидкості ціни біткоїна. 

 

y = 945,64x + 2432,1 
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Таблиця 2. Максимальні та мінімальні значення цін на біткоїни. 

Період часу Мінімальна ціна Максимальна ціна 

09.05.17-09.06.17 1676,99 2914,08 

09.06.17-09.07.17 2456,92 3018,54 

09.07.17-09.08.17 1938,94 3377,54 

09.08.17-09.09.17 3377,54 4950,72 

09.09.17-09.10.17 3226,41 4772,97 

09.10.17-09.11.17 4772,97 7458,79 

09.11.17-09.12.17 5857,32 16858,02 

09.12.17-09.01.18 12629,81 19343,04 

09.01.18-09.02.18 6914,26 14890,72 

09.02.18-09.03.18 8070,8 9532,74 

09.03.18-09.04.18 6620,41 9532,74 

09.04.18-09.05.18 6830,9 9826,6 

   Задамо лінію тренду, яке має вигляд y = 945,64x + 2432,1 . 

Використовуючи рівняння прямої, що проходить через дві задані точки: 
𝑥−𝑥1

𝑥2−𝑥1
=

𝑦−𝑦1

𝑦2−𝑦1
, (1)  будуємо лінію min. 

Щоб побудувати min ( red line) візьмемо точки A (1;1706,93), B ( 12,24; 

6773,94).  

Підставляючи координати точок у рівняння (1), отримаємо: 

𝑥 − 1706,93

6773,94 − 1706,93
=

𝑦 − 1

12,24 − 1
; 

𝑥 − 1706,93

5067,01
=
𝑦 − 1

11,24
; 

5067,01( 𝑦−1) = 11,24 (𝑥 − 1706,93); 

5067,01𝑦 −  5067,01 =  11,24𝑥 − 19185,89;  

𝑦 =
11,24𝑥 − 14118,88

5067,01
. 

З таблиці значень підставимо послідовно у формулу мінімальну ціну за 

періоди і отримаємо  відповідно значення точок для побудови min.  

Щоб детальніше проаналізувати ситуацію побудуємо лінію, яка 

відображає найгірший прогноз зміни швидкості ціни біткоїна ( green line) . Для 

цього використаємо рівняння прямої, паралельної до даної ( лінії тренду): 

𝑦 − 𝑦0 = 945,64 (𝑥 − 𝑥0)    (2). 

Побудуємо пряму, яка проходить через фіксовану точку В: 
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𝑦 − 6773,97 = 945,64 (𝑥 − 12,24); 

𝑦 − 6773,97 = 945,64𝑥 − 11574,63; 

𝑦 = 945,64𝑥 − 4800,63. 

Підставляючи значення t у отриману формулу, будуємо лінію 

песимістичного прогнозу швидкості зростання ціни біткоїна. 

Відповідно побудуємо лінію max ( purple line ) використовуючи формулу 

(2).  

Беремо фіксовану точку С ( 8,31; 19349,04): 

𝑦 − 19349,04 = 945,64(𝑥 − 8,31); 

𝑦 = 945,64𝑥 + 11484,78. 

Аналогічно, підставляємо значення t  у отримане рівняння і згідно 

результатів будуємо лінію max. 

Таким чином за допомогою графіку, можна визначити, що середня ціна 

біткоїна на початок періоду становила 2432,1 $ , а швидкість зростання – 945,64.  

Як видно з рис.2, сукупність даних щодо капіталізації криптовалют на 

визначений момент часу, у широкому коридорі утворює криву, що коливається. 

Пряма min відображає лінію історично мінімальних значень обсягу 

капіталізації криптовалют, тоді як пряма max - історично максимальних значень. 

Діапазон значень між прямими утворює «коридор», який створюється 

здебільшого за рахунок волатильності криптовалют. Також варто відзначити, що 

в цілому рівень капіталізації криптовалют має тенденцію до зростання, що 

відображає найпростіший лінійний тренд.  

Оскільки Bitcoin не забезпечений ніякими активами, вартість цієї валюти 

залежить виключно від її корисності як засіб обміну. Як видно з аналізу, в 

деяких ситуаціях біткоїни краще готівки (ними, зокрема, можна розплачуватися 

в онлайні) і кредитних карт (операції обходяться дешевше). Крім технічних 

характеристик, корисність  цієї валюти пов'язана з мережевими ефектами, які 

вона здатна породжувати. Масштаб таких впливів залишається поки 

невизначеним, і в цьому, мабуть, полягає головна причина волатильності курсу 

Bitcoin. Часто ця невизначеність з часом усунеться: стане ясно, чи володіють 

біткоїни стійкою цінністю чи ні. Втім, швидше за все, біткоїнам завжди буде 

притаманна велика, ніж фідуціарним грошам, волатильність, оскільки в системі 

відсутня центральний банк, а грошова маса біткоїнів за визначенням не реагує на 

зміну попиту. 

Альтернативна точка зору на криптовалюту в цілому і біткоїни зокрема 

розглядає їх як фінансову піраміду (правильніше сказати - бульбашка, але 

елементи піраміди також є), яка тримається на: а) жадібності; б) піарі; в) попит 

на анонімний засіб розрахункупо незаконним операціям. Не виключається, що ці 
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фактори будуть приводити до зростання курсу і далі в деякій перспективі, але 

глобально рано чи пізно вона втратить цінність. 

Забезпеченість біткоїнів зусиллями по його видобутку (майнінг) 

оцінюється не більше ніж фікція. Передбачається, що біткоїни в світі приймають 

заради піару і розширення попиту, але в основному там, де величезна маржа 

дозволить легко пережити обвал курсу і неможливо купити на них дорогі товари, 

такі як автомобіль або нерухомість. Обмеженість емісії біткоїнів створює 

видимість гри за правилами, але все одно вони залишаються просто записами на 

рахунку, і ніяких зобов'язань щодо прийому біткоїнів немає. 

Незалежно від перспективи розвитку криптовалюти і надійності їх як 

платіжного засобу, можливість самостійно виробляти грошові кошти викликала 

значний інтерес технічно грамотного населення. 

В Україні спостерігається справжній бум майнінгу криптовалюти, 

багаторазово зріс попит на відеокарти і інші необхідні компоненти для збірки 

високопродуктивних обчислювальних пристроїв. В даний час є можливість 

займатися  майнінгом як на спеціально розроблених для цього системах, так і на 

персональних комп'ютерах. Майнінг bitcoin, в зв'язку зі зменшенням розміру 

винагороди за який вираховується блок, є доцільним тільки з використанням 

інтегральних схем спеціального призначення (ASIC). Ринок зазначених схем в 

даний час дуже розвинений, ці прилади дозволяють при підключенні до 

електроживлення і мережі Internet без додаткових витрат і маніпуляцій 

генерувати біткоіни (здійснювати майнінг), і відрізняються один від одного 

потужністю і енергоспоживанням. Відомості про найбільш поширених моделях і 

про їх вартість представлені в таблиці  

Висновки. Незважаючи на неоднозначні перспективи розвитку 

криптовалюти і доведену недостатню надійність їх як платіжний засіб, 

можливість самостійно виводити кошти викликала значний інтерес технічно 

грамотного населення. 

На самому початку майнінгом досить легко було заробити гроші, але зараз 

зробити це дуже важко.  

Ринок криптовалют являє собою систему, яка поєднує в одне ціле всі 

елементи, що забезпечують випуск (емісію) криптовалют та їх обіг за законами 

попиту та пропозиції між учасниками цього ринку. Цей ринок знаходиться на 

етапі становлення, його формування триває: з’являються нові елементи, 

трансформуються або відмирають існуючі, удосконалюються правила поведінки 

учасників ринку. 

Функціонування ринку криптовалют характеризується стрімким 

зростанням кількості криптовалют та рівня капіталізації деяких з них. Також, 

незважаючи на значні коливання капіталізації, безперервно збільшується 
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кількість бажаючих користуватися криптовалютами. Серед них є комерційні 

банки. Своє ставлення до криптовалют починають змінювати центральні банки 

окремих країн. Зростає кількість досліджень різних аспектів застосування 

криптовалют у реальній і віртуальній економіках. 
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ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОРТФЕЛЯ 

ЗА ДОПОМОГОЮ МОДЕЛІ МАРКОВІЦА НА ПРИКЛАДІ 

«ОЩАДБАНКУ» 

 

Анотація. В статті розглянуто моделі марковіца та застосування цих моделей на 

прикладі Ощадбанку. З проблемою формування оптимального портфеля фінансових 

інвестицій стикається кожен інвестор. Вкладаючи кошти у цінні папери, кожен 

інвестор прагне сформувати такий портфель, який би відповідав його вимогам 

(отримати максимальний дохід, отримати певний дохід за мінімального рівня ризику, 

вкласти гроші в ліквідні активи або ін.). Теорія формування оптимального портфеля дає 

змогу визначити, як інвесторам слід розпоряджатися своїми коштами, які 

співвідношення цінних паперів різних видів та емітентів їм доцільно мати у своєму 

портфелі. 

Ключові слова: модель Марковіца, зворотня модель Марковіца, модель 

Марковіца при відсутності інформації, Ощадбанк, конкурент. 

 

Abstract. Markovic models and application of these models are considered in the 

article on the example of Oschadbank. With the problem of forming an optimal portfolio of 

financial investments, each investor is faced. By investing in securities, each investor seeks to 

form a portfolio that meets his requirements (to get the maximum income, to receive a certain 

income at the minimum level of risk, to invest in liquid assets, etc.). The theory of optimal 

portfolio formation allows us to determine how investors should dispose of their funds, which 

ratio of securities of different types and issuers it is expedient to have them in their portfolio. 

Key words: Markovitsa model, Markovits reverse model, Markovits model in the 

absence of information, Oschadbank, competitor. 

 
Першу математичну модель формування оптимального портфеля цінних 

паперів було запропоновано Гаррі Марковіцем у 1952 році. Зокрема, ним було 

надано теоретично ймовірнісну формалізацію поняття дохідності та ризику. Це 

відразу дозволило перевести завдання вибору оптимальної інвестиційної 

стратегії на математичну мову. Згодом у 1963 році учень Марковіца Уільям 

Шарп запропонував спрощений метод вибору оптимального портфеля, який 

зводив задачу квадратичної оптимізації за Марковіцем до лінійної. Створення 

Шарпом даного методу або так званої однофакторної моделі ринку капі- талів 
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(де вперше з’явилися “альфа” і “бета” характеристики акцій) дозволило ще в 70-

ті роки використовувати методи портфельної оптимізації на практиці. Тоді ж 

з’явилися перші пакети програм для вирішення завдань управління портфелем 

цінних паперів. Сьогодні модель Марковіца використовується на першому етапі 

формування портфеля  при розподілі капіталу за різними типами активів (asset 

allocation), а однофакторна модель Шарпа на другому етапі коли капітал 

розподіляється між конкретними активами, що складають вибраний раніше 

сегмент. 

Головним припущенням моделі Марковіца є наступне: для інвестора при 

прийнятті рішень суттєвими є тільки два параметри: 

 очікувана доходність інвестицій: mi = M(ξi); 

 стандартне відхилення доходності як показник ризикованості 

прийняття рішення: σi = √D(ξi). 

Розглянемо три типи моделі Марковіца. 

Традиційна модель Марковіца 

Ведемо наступні позначення: k- кількість активів, складових портфелів, 𝑥𝑖 

– частка активу i-го виду в портфелі, 𝑥 = (𝑥1; … 𝑥𝑖; … 𝑥𝑘) − портфель (точніше, 

його структура), 𝑅𝑖 − випадкова величина, яка характеризує норму прибутку 

активу i-го виду, 𝑅𝑥 = ∑ 𝑅𝑖 ∙ 𝑥𝑖
𝐾
𝑖=1  - випадкова величина, яка характеризує норму 

прибутку портфеля x, 𝑚𝑖 = 𝑀(𝑅𝑖) 𝑖 𝑚𝑥 = 𝑀(𝑅𝑥) - очікувані норми прибутку 

відповідного активу і портфеля х, тобто математичні очікування відповідно 

випадкової величини, 𝜎𝑖
2 = 𝐷(𝑅𝑖) 𝑖  𝜎𝑥

2 = 𝐷(𝑅𝑥) - рівні ризику відповідного 

активу і портфеля х, тобто дисперсії відповідних випадкових величин, 𝑐𝑖𝑗 =

𝑐𝑜𝑣(𝑅𝑖; 𝑅𝑗)- коваріація між відповідними випадковими величинами, 𝐶 = 𝐶𝑘∙𝑘 =

(𝑐𝑖𝑗) −коваріаційна матриця. Відповідно до сучасної теорії портфеля традиційна 

модель Марковіца задачі пошуку структури ефективного портфеля являє собою 

наступну задачу двухкрітеріальной оптимізації:  

𝑚𝑥 =∑𝑚𝑖 ∙ 𝑥𝑖 → max          (1)

𝐾

𝑖=1

 

𝜎𝑥
2 =∑∑𝑐𝑖𝑗

𝐾

𝑖=1

∙ 𝑥𝑖 ∙ 𝑥𝑗

𝐾

𝑖=1

                  (2) 

∑𝑥𝑖 = 1

𝑘

𝑖=1

                                        (3) 

𝑥𝑖 ≥ 0,    𝑖 = 1, 𝑘 ̅̅ ̅̅ ̅                          (4) 
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Ефективним портфелем в моделі Марковіца називають портфель, 

структура якого є оптимальною за рішенням задачі Парето (1)- (4), а ефективним 

портфелем в моделі Блека - портфель, структура якого є оптимальною за 

рішенням задачі Парето (1) - (3). Згідно з визначенням ефективність портфеля 

означає, що не існує іншого, допустимого в даній моделі, портфеля з не меншим 

значенням очікуваної норми прибутку і меншим значенням рівня економічного 

ризику або з великим значенням очікуваної норми прибутку і не більшим 

значенням рівня економічного ризику. 

Ефективність портфеля означає його не покращуваність, тобто не 

покращуваність значень його числових характеристик. Щодо ефективного 

портфеля будь-який інший (не співпадаючий з ним) портфель має або більшого 

значення рівня економічного ризику, або менше значення очікуваної норми 

прибутку. 

Обернена модель Марковіца 

Ця модель задається певною мінімально допустимою величиною 

доходності. В цьому випадку задача оптимізації зводиться до вибору такої 

структури портфеля, прибуток якого вищий або ж дорівнює заданому значенню, 

а ризик мінімальний. 

𝜎𝑥
2 =∑∑𝑐𝑖𝑗

𝐾

𝑖=1

∙ 𝑥𝑖 ∙ 𝑥𝑗

𝐾

𝑖=1

 → min          (5) 

𝑚𝑥 =∑𝑚𝑖 ∙ 𝑥𝑖

𝐾

𝑖=1

                                 (6) 

∑𝑥𝑖 = 1

𝑘

𝑖=1

                                           (7) 

𝑥𝑖 ≥ 0,    𝑖 = 1, 𝑘 ̅̅ ̅̅ ̅                              (8) 
 

Узагальнена модель Марковіца при відсутності інформації 

Якщо має місце четверта ІС, коли про поведінку економічного середовища 

немає ніякої інформації, тобто для можливих значень ймовірностей q1, ..., qn 

немає ніяких обмежень крім природних, то слід застосувати ентропійний підхід, 

при цьому модель завдання пошуку структури ефективного портфеля в поле 

четвертої ІС являє собою наступне завдання трехкрітеріальной оптимізації: 

𝐻(𝑞) = −∑𝑞𝑗 ∙ ln 𝑞𝑗 → max
𝑞
,          (9)

𝑛

𝑗=1
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𝑚𝑥 =∑𝑚𝑖 ∙ 𝑥𝑖 → max
𝑥
,

𝑘

𝑖=1

                      (10) 

𝜎𝑥
2 =∑∑𝑐𝑖𝑗 ∙ 𝑥𝑖 ∙ 𝑥𝑗

𝑘

𝑗=1

𝑘

𝑖=1

→ min
𝑥
,         (11) 

∑𝑞𝑗 = 1,                                            (12)

𝑛

𝑗=1

 

∑𝑥𝑖 = 1,                                           (13)

𝑘

𝑖=1

 

𝑞𝑗 ≥ 0,          𝑗 = 1, 𝑛,̅̅ ̅̅ ̅                          (14) 

𝑥𝑖 ≥ 0,          𝑖 = 1, 𝑘,̅̅ ̅̅ ̅                          (15) 
Як буде показано, рішення відповідної АІ дозволяє визначити структуру 

ефективного портфеля, а саме портфеля, що володіє для будь-якого допустимого 

розподілу ймовірностей станів економічного середовища найменшим рівнем 

ризику. 

Очевидно, суть вимоги (9) полягає в формалізації принципу максимуму 

ентропії. При цьому, строго кажучи, критерій (9) являє собою максимізацію 

значення ентропії  Шеннона, в якій для константи вибрано значення  𝐾 =
1

log2 𝑒
=

ln 2 ≈ 0,6931. Підкреслимо, що в задачі пошуку структури ефективного 

портфеля в поле четвертої ІС кожен критерій має свій сенс. На наш погляд, 

очікувана норма прибутку mx  характеризує економічну ефективність портфеля, 

дисперсія 𝜎𝑥
2- рівень економічного ризику, ентропія H (q) - неповноту 

інформації, тобто знань інвестора про поведінку економічного середовища. 

В разі застосування ентропійного підходу для пошуку структури 

ефективного портфеля обсяг вибіркових даних про спостерігалися значеннях 

норм прибутку активів, що складають портфель інвестора, суттєвої ролі не грає. 

Крім того, в узагальненій моделі Марковіца в поле четвертої ІС ентропія 

виступає в ролі одного з критеріїв завдання пошуку структури ефективного 

портфеля. 

Відразу відзначимо, що задача (9) - (15) природним чином може бути 

приведена до традиційної моделі (1) - (4) двухкрітеріальной задачі пошуку 

структури ефективного портфеля. 

Як відомо, при виконанні обмежень (12) і (14) ентропія (9) Шеннона 

досягає свого найбільшого можливого значення при рівномірному розподілі 

ймовірностей (білому шумі), тобто коли справедливо співвідношення 

max𝑞 𝐻(𝑞) = 𝐻(�̂�) = ln 𝑛, де �̂� = (
1

𝑛
; … ;

1

𝑛
) - відповідний n-мірний вектор. Тому, 

підставляючи в формули для характеристик mi,
2
 , ci j  оцінки 𝑞1̂ = ⋯ = 𝑞�̂� =

1

𝑛
, 

задачу (9) - (15) можна привести до відповідної задачі (1) - (4). Власне, такий 
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підхід означає заміну невідомих значень відповідних числових характеристик 

СВ Ri і Rx їх точковими статистичними оцінками. 

Застосуємо ці моделі на прикладі Ощадбанку. 

 Кошти в банках 

Кредити надані клієнтам 70 236 315 (31 грудня 2014) 

65 946 584 (31 грудня 2015) 

65 462 189 (31 грудня 2016) 

74 502 538 (31 грудня 2017) 

Інвестиції наявні для продажу 26 561 770 (31 грудня 2014) 

47 441 862 (31 грудня 2015) 

65 009 361  (31 грудня 2016) 

72 901 636  (31 грудня 2017) 

Основні засоби та 

нематеріальні активи 

3 374 366 (31 грудня 2014) 

24 800       (31 грудня 2015) 

6 536 022  (31 грудня 2016) 

7 614 576 (31 грудня 2017) 

Прибуток за період 

(всього капітал) 

19 213 548 (31 грудня 2014) 

7 340 404  (31 грудня 2015) 

15 740 187 (31 грудня 2016) 

31 251 629 (31 грудня 2017) 

 

Будемо вважати, що 𝑥1 − це кредити надані клієнтам, 

𝑥2 − інвестиції наявні для продажу,   𝑥3 − основні засоби та нематеріальні 

активи. 

Застосувавши для обчислення традиційну модель Марковіца та 

використавши офіційні дані «Ощадбанку» і проаналізувавши їх, отримали, що 

середнє квадратичне відхилення дорівнює 1, математичне сподівання дорівнює 

69036906,5 (це є цільовою функцією,яка прямує до максимума), 𝑥1 = 1, 𝑥2 =
0, 𝑥3 = 0, дисперсія дорівняє 17 880 135 600 826 (результати обчислень див. 

рис.1). 

На основі цих результатів можна зробити висновок, що прибутковим та 

ефективним є 𝑥1 − кредити надані клієнтам. 
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Рис. 1. 

Тепер перевіримо який портфель буде забезпечувати мінімальний ступінь 

ризику. Скористаємось оберненою моделлю Марковіца. 

 
Рис. 2. 

В результаті дисперсія не змінюється, квадратичне відхилення дорівнює 

0,598127144 (це є цільова функція,яка прямує до мінімума), математичне 

сподівання дорівнює 59904202,88, 𝑥1 = 0,491923, 𝑥2 = 0,488034, 𝑥3 =
0,020042 (результати обчислень див. рис.2). 

На основі цих результатів можна зробити висновок, що портфель з 

мінімальним ступенем ризику є 𝑥3 − основні засоби та нематерільні  
активи. 

Далі розглянемо структуру ефективного портфеля, що володіє для будь-

якого допустимого розподілу ймовірностей станів економічного середовища 

найменшим рівнем ризику.  Скористаємось третім типом моделі Марковіца при 

відсутності інформації. Очевидно, суть цієї моделі полягає в формалізації 

принципу максимуму ентропії. 
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Рис. 3. 

Будемо вважати що 𝑞1, 𝑞2, 𝑞3 −розподіл ймовірностей станів зовнішнього 

економічного середовища. 

В результаті дисперсія не змінюється, квадратичне відхилення дорівнює 1, 

математичне сподівання дорівнює 69036906,5, цільова функція дорівнює 

69036907,6 і прямує до максимуму, 𝑥1 = 1, 𝑥2 = 0, 𝑥3 = 0. (результати обчислень 

див. рис.3). 

На основі цих результатів можна зробити висновок, 

що 𝑥1 − кредити надані клієнтам, це норма прибутку портфеля, яка володіє 

найменшим рівнем ризику. 

Основні висновки теорії портфельних інвестицій моделі Марковіца: 

1. Ринок складається з кінцевого числа активів, прибутковість яких для 

заданого періоду вважаються випадковими величинами. 

2. Інвестор здатний, наприклад, виходячи зі статистичних даних, отримати 

оцінку очікуваних (середніх) значень дохідностей та їхніх попарних ковариацій - 

ступенів можливості диверсифікації ризику. 

3. Інвестор може формувати різні допустимі (для даної моделі) портфелі, 

дохідність яких також є випадковою величиною. 

4. Порівняння портфелів ґрунтується тільки на двох критеріях - середньої 

прибутковості і ризику. 

Центральною проблемою в теорії портфельних інвестицій є вибір 

оптимального портфеля, тобто визначення набору активів з найвищим рівнем 

прибутковості при найменшого чи заданого рівня інвестиційного ризику. Такий 

підхід є "багатовимірним" як за кількістю залучених в аналіз активів, так і за 

врахованими характеристиками. Зрозуміло, що на практиці чітке дотримання 

цих положень є проблематичним. Однак оцінка теорії портфельних інвестицій 

повинна ґрунтуватися не тільки на ступінь адекватності вихідних припущень, 

але і на успішності вирішення з її допомогою завдань управління інвестиціями. 

В останні десятиліття використання цієї теорії значно розширилося. Все більше 

інвестиційних менеджерів і керівників інвестиційних фондів використовують її 

методи на практиці, і хоча у неї є чимало противників, її вплив постійно зростає 

не тільки в академічних колах, але і на практиці. 
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ГЕОДЕЗИЧНА КРИВИНА ТА  ГЕОДЕЗИЧНА ЛІНІЯ  

НА ПОВЕРХНІ ЛЮДСЬКОГО ОБЛИЧЧЯ 
 

Анотація. В даній статті розглянуто гелікоїд та знайдено його геодезичну 

кривину. В статті розглянуто геодезичну лінію, яка з’єднує два кутки ока найкоротшим 

чином, на поверхні людського обличчя на прикладі фарбування очей. Розглянуто 

спосіб знаходження площі нафарбованої частини повік як зсув кривої, що з’єднує кутки 

очей. Показано, що дуга, утворена повікою, є геодезичною лінією.  

Ключові слова: геодезична лінія, найкоротша відстань, геодезична кривина, 

вектор кривини, поверхня, гелікоїд. 

 

Summary. The article examines helicoid its geodesic curvature. In particular, the 

author investigates geodesic curve on the surface of a human face, taking eye dyeing by 

means of the shortest distance as an example, and explores the modes of finding area of the 

painted part of an eyelid as a shift of a curve linking corners of an eye. Finally, it is shown 

that the arc formed by the eyelid is a geodesic line. 

Keywords: geodesic line, the shortest distance, geodesic curvature, buckling vector, 

surface, helicoid. 

 

Постановка проблеми. На даний момент математика широко 

використовується в нашому житті. ЇЇ інтеграція в людське життя зумовила 

безперечне його покращення. Але досі не було розглянуто як можна 

застосовувати геометрію в макіяжі. Зокрема, як можливо розрахувати площу 

нафарбованого повіка, як нафарбувати очі найшвидше(найкоротшим шляхом). 

Метою даної роботи є дослідження кривини поверхні та розгляд 

геодезичних кривих на поверхні обличчя. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні аспекти вирішення 

даної проблеми знайшли відображення у працях таких вітчизняних і зарубіжних 

учених, як: Жукова Н.И. [1] та Люстерник Л. А. [2] 

Виклад основного матеріалу. Нехай  𝑟 = 𝑟(𝑢1, 𝑢2) параметричне задання 

поверхні П. Нехай        1 2

0: ( ) : ( ) ( ) , , 0,P s П OP s s r u s u s s s     

крива, що лежить на П, задана (параметризована) натуральним параметром s. 
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При цьому  
d

s
ds


  одиничний дотичний вектор (одиничний вектор дотичної) 

до кривої γ в точці P(s), де    OP s s . Згідно з другою формулою Френе 

,
d

k
ds


  де   одиничний вектор головної нормалі, а k кривина кривої в точці 

P(s). 

Вектор кривини k  кривої γ в довільній точці  P s  однозначно 

розкладається на дві складові, одна з яких паралельна вектору нормалі  n s  

поверхні П, а інша паралельна дотичній площині 
( )P sT  до поверхні П в точці 

 P s  

g nk k k    

де gk  ортогональна проекція вектора k  на дотичну площини 
( )P sT  (див. рис. 1) 

 
Рис. 1 Вектор геодезичної кривини кривої на поверхні 

Означення. Вектор gk  називається вектором геодезичної кривини кривої в 

точці  P s  . Довжина вектора g gk k називається геодезичною кривиною 

кривої   в цій точці. 

Знайдемо геодезичну кривину гвинтових ліній u = a = const гелікоїда ( див. 

рис. 2)    , cos , sin ,r u v u v u v hv  в довільній точці. 
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Рис. 2 Гелікоїд 

Для початку знайдемо похідні першого та другого порядку. 

sin cos

cos cos

0

x u v x u v

y u v y u v

z h z

    

   

  

 

Відшукаємо похідну довжини дуги лінії 

     
2 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2sin cos sin cos

ds
x y z u v u v h u v v h u h

dv
             

 

Тепер знайдемо 
2 2

1dv

ds u h



 

Знайдемо проекції одиничного вектора нормалі. Для цього знайдемо 

частинні похідні: 

0 sin

0 cos

0

dx dx
u v

dh dv

dx dy
u v

dh dv

dz dz
h

dh dv

  

 

 

 

Проекції нормалі до поверхні знаходяться із векторного добутку вже 

знайдених частинних похідних рівнянь поверхні: 
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X Y Z

X Y Z
N

h h h

X X X

v v v

  


  

  

  

 

33

2 2

sin cos

cos sin 0

cos sin 0
1

sin cos

cos sin 0

x y z

x y z

g

N uv v Y X u vdx

N uv v N uv v N

N N N uv v uv v
dv

k x y z u v u v h
ds h u

x y z u v u v

    

    

 
  

       
       

 

 

 
Отже, можна зробити висновок, що геодезична кривина гвинтових ліній  

u = a = const гелікоїда дорівнює нулю в довільній точці. 

Означення. Гладка крива γ, що лежить на поверхні П, називається 

геодезичною лінією на цій поверхні, якщо геодезична кривина  
gk  кривої γ 

дорівнює 0 в кожній її точці [1] 

Нехай візьмемо деяку поверхню S, на якій задані точки A і B. Їх можна 

з’єднати багаточисельною множиною ліній, що лежать на цій поверхні. І серед 

цієї множини ліній на даній поверхні знайдеться найкоротша лінія, яку ми 

позначимо через AB. Дослідимо деякі властивості цієї найкоротшої лінії. 

Уявимо натягнуту на поверхні гумову нитку, що закріплена в точках A і B 

(див. рис. 3). Щоб знаходитись у стані рівноваги ця нитка має прийняти форму 

найкоротшої лінії АВ. Якщо ж ми виведемо цю лінію далі за АВ, змінивши її 

форму, то ми зробимо її довшою, і щоб зробити її коротшою, слід знову 

повернутись у стан  АВ. 
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Рис. 3 Поверхня обличчя із заданими точками А та В 

 Почнемо з дослідження лінії рівноваги гнучкої натягнутої нитки на 

поверхні. 

Для початку звернемо увагу на нитку АВ, що має форму дуги кола. Нехай 

нитка знаходиться в стані рівноваги. В такому випадку в стані рівноваги 

знаходиться і будь-яка частина СD цієї нитки.( див. рис. 4) 

 
Рис. 4  

 На шматок CD нашої нитки діє натяг інших частинок нитки, саме в точці С 

діє натяг частинки СА, в точці D -  натяг частинки DВ. Ці натяги направлені по 

дотичним в точках C і D. Позначимо їх через P1 i P2. Сили P1 i P2 рівні по 

величині, в іншому випадку частина CD нитки не залишалася б у рівновазі. 

Знайдемо рівнодійну сил P1 i P2. 

Нехай точка М - точка перетину дотичних в точках C і D. перенесемо сили 

P1 i P2 в точку М. Позначимо через Е середину дуги CD. Рівнодійна сил натягу , 
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що діють на CD, проходить через точку Е цієї дуги і направлена по радіусу ЕО. 

Оскільки радіус ЕО і є нормаль дуги CD в точці Е, то отримуємо, що рівнодійна 

сил натягу, що діють на дугу окружності CD, проходить через середину Е цієї 

дуги і напрямлена по нормалі до окружності в точці Е. 

Розглянувши загальний випадок, можемо отримати  

Теорему 1. Для того, щоб натягнута на поверхні S гумова нитка АВ 

знаходилась у стані рівноваги, необхідно, щоб в кожній точці Е головна нормаль 

до неї співпадала із нормаллю до поверхні. 

 Лінія q називається геодезичною на поверхні S, якщо в кожній її точці 

головна нормаль до неї співпадає з нормаллю поверхні, оскільки геодезична 

лінія - це найкоротший шлях на поверхні з однієї точки в іншу.[2] 

Отже, якщо розглядати модель обличчя, найкоротшою відстанню між 

точкою А та В(відстань між кутками очей по поверхні повіка) буде геодезична 

лінія АВ, що буде найкоротшою. 

Розглянемо ситуацію, коли нам треба підвести наші очі олівцем для 

макіяжу. Знайдемо площу зафарбованої частини повіка. 

Нехай дане коло q радіуса R і дуга ACВ цього кола. Нехай 1AC B - дуга, 

близька до останньої. Позначимо через l довжину дуги АСВ, через l l

довжину дуги 1AC B . Якщо перетворити дугу АСВ так, щоб вона перейшла в 

дугу 1AC B , то, відповідно, і довжина збільшиться на l. Будемо перетворювати 

АСВ в 1AC B  таким чином, щоб кожна точка С зміщалась по радіусу (див. рис. 5) 

 

 
Рис. 5 

Нехай дуже мала дуга CD перейшла в дугу 1 1C D . Маленьку частинку 

1 1CDC D , що обмежена нашими дугами та відрізками можемо приблизно 
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вважати прямокутником, якщо s - довжина малої дуги CD, то площа 1 1CDC D  

приблизно рівна: 

площа 
1 1 1.CDC D s CC   

Позначимо площу, що розташована між дугами АСВ і 1AC B  за s . 

Розіб’ємо площу радіусами на маленькі площі( подібні 1 1CDC D  ). Дуга АСВ при 

цьому розіб’ється на маленькі дуги. Кожна дуга CD в своєму переміщенні опише 

відповідну площу 1 1CDC D  (розташовану між дугами та відрізками). Робота, яку 

необхідно виконати для переміщення дуги АСВ в дугу 1AC B , рівна 
T

R
, що 

помножена на площу, описану цією дугою. Спільна робота, яку треба виконати 

при переміщенні дуги АСВ рівна сумі робіт, тобто 
T

R
, помноженій на суму цих 

малих площ, тобто та, яку треба виконати при переміщенні дуги АСВ рівна сумі 

робіт, тобто 
T

s
R
 .  

З іншого боку, робота рівна приросту потенціальної енергії при зміні дуги 

АСВ в 1AC B . 

T
u s

R
   . 

Нам також відома формула u T l    [2],  де Т - сила, l - приріст довжини. 

Отримаємо: 

T
s T l

R
    

s R l   , де R- радіус кола. 

Висновки. В роботі було розглянуто знаходження геодезичної кривини на 

прикладі гелікоїда, та наведено основні поняття про геодезичну лінію. Доведено, 

що лінія на поверхні повік є геодезичною лінією, яка з’єднує дві точки(кутки 

повік). Також було знайдено формулу для знаходження площі зафарбованої 

частини повік.  
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ЗАСТОСУВАННЯ МОДЕЛІ  КЕЙНСА ДЛЯ АНАЛІЗУ 

ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 

 

Анотація. В роботі представлено результати дослідження економіки України за 

допомогою моделі Кейнса на основі статистичних даних, що характеризують валовий 

внутрішній продукт, індекс споживчих цін та інвестиції за період 2001-2011 рр. 

Здійснено прогнозування за допомогою побудованої моделі та порівняння емпіричних 

те теоретичних значень ВВП за період 2012-2016 рр. 

Ключові слова: валовий внутрішній продукт , модель Кейнса , динамічна 

модель. 

 

Absstract. The paper presents the results of a study of the Ukrainian economy 

using the Keynes model based on statistical data that characterizes the gross domestic 

product, the consumer price index and investment over the period 2001-2011. Forecasting 

with constructed model and comparison of empirical theoretical values of GDP for the 

period 2012-2016. 

Key words: gross domestic product, Keynes model, dynamic model. 

 

Класична економічна теорія не вивчала спеціально фаз безробіття. Вона 

розглядала їх як тимчасові випадковості і довгостроковими проблемами 

рівноваги і росту цікавилася більше, ніж короткостроковими змінами. Протягом 

1930–1940 рр. у переважній більшості розвинених країн спостерігалося тривале 

масове безробіття. Щоб передбачити розвиток економіки та вжити певних 

заходів впливу на економічний розвиток, потрібно було знати, як в даний 

момент фіксувати рівень випуску продукції та зайнятості і чому остання не 

буває ні дуже високою, ні дуже низькою. 

Розв’язання цієї проблеми знайшов відомий економіст Джон Мейнард 

Кейнс. Основною причиною порушення економічної стабільності Кейнс вважав 

неповну зайнятість трудових ресурсів (безробіття), тому й поставив за мету 

створення моделі повної зайнятості. А досягти цього можна лише через 

регулювання всього відтворення як єдиного цілого. Тим самим Кейнс поклав 

початок дослідженню макроекономіки – сфери економічних відносин на рівні 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%9A%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%9A%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%81
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всього суспільства. Він довів, що макроекономіка має свої, відмінні від 

мікроекономіки, тобто найнижчого рівня економічних відносин людей, 

закономірності розвитку, економічні принципи і категорії. 

Кейнсіанська теорія зосереджувала увагу на аналізі процесів у 

макроекономічній сфері. Тому Кейнса з повним правом можна вважати 

"Батьком" макроекономічної теорії. 

Згодом численні дослідники вивчали це питання, намагаючись висвітлити 

нечіткі місця теорії Кейнса або запропонувати власні розв’язання.  

В даній статті було досліджено економіку України за допомогою моделі 

Кейнса.  

Основні припущення моделі: 

1. Розглядається  економіка з єдиною ендогенною змінною Y – валовий 

випуск продукції (ВВП),  tYY  , де t – час. 

2. Економіку будемо вважати закритою: чистийекспортЕ=0. 

3. Нехай державні витрати розподіляються на споживання  та 

накопичення: 

ICY  . 

4. Попит на інвестиційні товари є сталою величиною:   ItI . 

5. Попит на споживчі товари в майбутньому році є лінійною функцією 

від ВВП поточного року: 

   tcYCt  0

D 1C
,
 

де 0C –нижня межа фонду невиробничого споживання,  1,0с –гранична 

схильність до споживання. 

Динамічну модель Кейнса отримаємо, порівнявши випуск товарів 

кінцевого використання, що планується у наступному році, з попитом на них, 

що прогнозується: 

    ItcYCt  01Y
.
 

Ця модель може використовуватися тільки для короткострокового 

прогнозування поведінки економіки. 

В дискретному випадку при 1t отримаємо 

      tItsYCtYtt  )(Y 0  , 

де c-1s  –гранична схильність до заощадження,  1,0s . 

При 0t отримаємо лінійне неоднорідне диференціальне рівняння 

першого порядку 
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s

ІС
Y

dt

dY

s


 01

. 

Розв’яжемо дане рівняння: 

s
s

ІС
sYs

dt

dY

s



 01

 

Зробимо заміну де: uvY  ,   vuvu
dt

dY
 . 

Підставивши в рівняння отримаємо: ІСsuvvuvu 
0 ; 

винесемо за дужки спільний множник  ІСuvsuuv  0)( . 

Множник 0 suu ;  suu  ; su
dt

du
 ; 

sdt
u

du
 ; stu ln ; steu  ; 

ІСve st 

0 ;  )( 0 ІСev st  ; 

Ce
s

ІСІСv st  
1

)( 00 ; 

ststst eC
s

ІС
Ce

s
ІСeY 


  0

0 )
1

)(( . 

Використавши початкові умови 0,0 YYt   отримаємо: 

C
s

ІС
Y 


 0

0
; 

s

ІС
YC


 0

0
. 

Враховуючи початкові умови   00Y Y , розв‘язок задачі Коші буде таким:   

  ste
S

I

S

I
t 








 



 0

0
0 С

Y
С

Y .
 

Дана модель кейнсіанського типу була застосована для економіки України 

на основі статистичних даних за 2001-2011 рр. Я працювала на основі даних 

взятих з Державної служби статистики України (таблиця 1). 
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Таблиця 1.Динаміка ВВП України. 
 

 

Рік 

Індекси 

споживчих 

цін ВВП Інвестиції 

  у % до попереднього року 

2001 106,1 108,8 120,8 

2002 99,4 105,3 108,9 

2003 108,2 109,5 131,3 

2004 112,3 111,8 128 

2005 110,3 103,1 101,9 

2006 111,6 107,6 119 

2007 116,6 108,2 129,8 

2008 122,3 102,2 97,4 

2009 112,3 84,9 58,5 

2010 109,1 104,1 99,4 

2011 104,6 105,4 122,4 
 

Було введено такі позначення : ВВП -  tY , індекси споживчих цін -  tC , 

інвестиції -  tI . Ці дані досліджувались, як багатофакторна регресійна модель. 

Методами регресійного аналізу було отримано рівняння: 

     tCtIt 0089,03219,00131,68Y  . 

Перевіривши адекватність цього рівняння, отримали наступні результати: 

множинний коефіцієнт детермінації дорівнює 0,885 (це значення достатньо 

близьке до 1),  значущість критерію Фішера 0,00007, а отже йоміврність 

похибки дуже мала. 

Адекватність даної моделі можна проілюструвати за допомогою  

графіка(див.рис. 1). 

З отриманого рівняння можна зробити такі висновки: 

1) 0131,680 C - нижня межа споживчих цін;  

2) коефіцієнт еластичності ВВП по обсягах інвестицій 0,3219, тобто при 

збільшенні інвестицій на 1% ВВП зростає в середньому на 0,3219%;  

3) коефіцієнт еластичності ВВП по споживанню 0,0089, тобто при 

збільшенні інвестицій на 1% ВВП зростає в середньому на 0,0089%. 
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Таблиця 1. Динаміка ВВП України. 

Дослідимо можливість застосування побудованої моделі до прогнозування 

ВВП України. Використавши дані щодо значень індекса споживичих цін та 

обчисливши індекс інвестицій за 2012-2016 рр. (див.таблицю 2), порівняємо 

фактичні значення ВВП Укераїни з теретичними, отриманими за допомогою 

моделі. 

Таблиця 2. 

 

Рік 

Індекси 

споживчих 

цін ВВП Інвестиції 

 

 

Теоретичні 

ВВП 

  у % до попереднього року 
 

 

2012 99,8 100,2 133,62 

 

111,0254 

 

2013 100,5 100 113,25 

 

104,4683 

 

2014 124,9 93,4 91,44 

 

97,44764 

 

2015 143,3 90,2 87,81 

 

96,27914 

2016 112,4 102,4 124,47 

 

108,08 
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Таблиця 2. Порівняння емпіричних і теоретичних ВВП. 

 

Враховуючи отримані результати, можна зробити наступні висновки:  

1) класична модель Кейнса в сучасних умовах розвитку економіки України 

може застосовуватись для отримання орієнтовних наближених 

прогнозованих значень ВВП, оскільки вона передбачає збалансованість 

та закритість економіки, а також повну зайнятість трудових ресурсів; 

2) в подальшому ми розглянемо узагальнення моделі Кейнса для економіки 

України, а саме – нелінійну залежність споживичих цін та інвестицій від 

часу, а також нелінійний зв’язок ВВП з індексом споживичих цін та 

інвестиціями. 
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ІМІТАЦІЙНІ МОДЕЛІ. СТВОРЕННЯ ІМІТАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ЗА 

ДОПОМОГОЮ СЕРЕДОВИЩА AnyLogic 

 

Анотація. Стаття присвячена висвітленню сутності та змісту створення 

імітаційних моделей у різних середовищах. Прикладом одного з них виступає 

середовище AnyLogic. Представлено результати моделювання та дослідження 

імітаційної моделі банківського відділення. Акцентується увага на практичному 

застосуванні створених імітаційних моделей за допомогою AnyLogic. 

 Ключові слова: імітаційна модель, база даних, ресурс, потік, середовище.  

 

Abstract. The article is devoted to highlighting the essence and content of creating 

simulation models in different environments. An example of one of them is the AnyLogic 

environment. The results of modeling and research of the simulation model of the bank 

branch are presented. The emphasis is on practical application of created simulation models 

with the help of AnyLogic. 

Key words: simulation model, database, resource, flow, environment. 

 

Постановка проблеми. Серед наукових методів, які застосовуються в 

економіці, науці і техніці, особливе місце займають методи моделювання. 

Існують різні види моделювання: фізичне, макетне, математичне (аналітичне), 

імітаційне (машинне), аналогове, ситуаційне (ділові ігри) [1]. Імітаційне 

моделювання розглядається як особлива форма проведення машинних 

експериментів з економічними об’єктами. Потужний внесок у розробку даної 

проблематики було здійснено за допомогою створення середовищ імітаційного 

моделювання. Переваги застосування імітаційних моделей спостерігаються у 

сфері матеріально-технічного забезпечення, у логістиці, в управлінні процесами 

реалізації інвестиційних проектів на різних етапах їх життєвого циклу з 

урахуванням можливих ризиків і тактики виділення фінансових ресурсів[5].  

В роботі розглядається наступна задача: розробити імітаційну модель 

банківського відділення з метою її практичного використання, проаналізувати 

витрати банку, візуалізувати процес діяльності касирів та банкоматів, 

проаналізувати отримані результати.  
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Для створення  своєї системи я обрав середовище AnyLogic, оскільки це 

лідируючий інструмент імітаційного моделювання для бізнесу. Він допомагає 

аналітикам, інженерам і керівникам з різних галузей одержувати детальне 

уявлення про бізнес-системах і процесах і оптимізувати їх. Використовується в 

40% компаній з рейтингу Fortune 100. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню цього питання 

присвячені праці багатьох авторів, зокрема лише для одного середовища 

AnyLogic є чимало допоміжних матеріалів. Основою моєї роботи була робота 

Боєва В. Д. «Моделирование в средеAnylogic : учебное пособие для вузов» [3]. А 

взагалі основою для розвитку імітаційного моделювання стали роботи Н.П. 

Бусленка, В.М. Глушкова, Н.Н. Моісєєва, Т.І. Марчука, І.М. Коваленка.  

Виклад основного матеріалу.На першому етапі встановлюється 

головний критерій рівня сервісу в банку - середній розмір черги. Далі 

вибираються відповідні параметри системи для задання параметрів моделі: 

кількість клієнтів, інтенсивність їх прибуття, час на обслуговування одного 

клієнта і природні відхилення від середніх величин, які періодично виникають, 

наприклад, години пік і складні запити клієнтів[4]. 

Потім я створив блок-схему, що відповідає структурі відділення банку і 

його бізнес-процесам. Модель враховує тільки фактори, що впливають на 

досліджувану проблему. Наприклад, наявність відділення обслуговування 

юридичних осіб або кредитного відділу не впливає на обслуговування фізичних 

осіб, оскільки ці відділи фізично і функціонально відокремлені. У банківському 

відділенні перебувають банкомат і стійки банківських касирів, які призначені 

для швидкого і ефективного обслуговування відвідувачів банку. Готівкові 

операції клієнти банку здійснюють за допомогою банкомату, а більш складні 

операції, такі як оплата рахунків, - за допомогою касирів. 

Нарешті, після завантаження в модель вхідних даних, запускається процес 

імітації  і з'являється можливість проаналізувати роботу відділення банку в 

динаміці. На рис 1. представлена візуалізована структура побудованої моделі. 

Якщо середній розмір черги клієнтів перевищив встановлену межу, то 

кількість доступних співробітників збільшують, і експеримент виконується 

заново. Цей процес може автоматично виконуватися, поки не буде знайдено 

оптимальне рішення[3]. 

Змінюючи вхідні дані моделі, можна швидко досліджувати безліч 

сценаріїв. Їх можна протестувати, досліджувати в динаміці і порівняти один з 

одним. Завдяки цим результатам, аналітики, інженери і менеджери можуть 

робити висновки і приймати рішення з певною точністю. 

За допомогою візуалізованої блок-схеми ми можемо простежити: скільки 

часу людина знаходиться в черзі, скільки людей в даний момент обслуговується. 
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Обслуговування одного клієнта займає приблизно 1 хвилину, у роботі час 

обслуговування розподілено за трикутним законом із середнім значенням рівним 

1 хвилині, мінімальним - 0.8 і максимальним - 1.3 хвилини. 

На рис. 1 видно, що в даний момент 0 людей стоять в черзі, та 0 людей 

поруч с банкоматом, натомість 1 касир обслуговує клієнта і 6 покинули касирів 

(блок service), а 20 вже обслужили (блок sink). Дві стовпчикові діаграми 

показують середню зайнятість банкомату та черги до кас, а дві гістограми поруч 

показують час перебування в системі та час, який витрачено на очікування перед 

будь-якою операцією. З цих графіків обчислено середнє значення, яке дає нам 

змогу оцінити ефективність структури  нашого відділення.  

Потрібно розподілити АТМ та каси так, щоб середнє значення часу 

очікування та час, витрачений на операцію були майже однакові. Тоді можна 

вважати, що систему побудовано раціонально відносно витрат та майбутніх 

прибутків. Максимальну довжину черги я визначив у 15 осіб.  

 

Рис. 1 Імітаційна модель банку 

Вибрана модель ілюструє структуру роботи банку за умови використання 

1 банкомату та обслуговування клієнтів 4 касирами 

 

 

Ввівши функцію залежності та оплату праці у 6,5 доларів одному касиру 

за 1 годину роботи не в режимі простою (коли він обслуговує клієнта)  та 4 
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долари за годину роботи, але вже у режимі простою, можна легко визначити 

витрати банку за годину чи цілий робочий день. Це дозволяє швидко і без вагань 

визначати які витрати на оплату праці несе банк і як вони  розподіляються між 

працівниками. 

Зі збільшенням надходження клієнтів збільшується навантаження на 

систему. Я розподілив надходження клієнтів так, щоб до касирів та банкомату 

поступала майже однакова кількість людей в один і той саме час. Для зручності 

процес можна прискорити або сповільнити та зупинити модель після досягнення 

змінної заданого значення або по виконанні якоїсь певної умови. 

Висновки.У своїй роботі я дослідив імітаційну модель банківського 

відділення за певних умов, відтворив її наочно, проаналізував результати 

моделювання і визначив які параметри є оптимальними для подальшого 

можливого функціонування моделі у реальному житті. Я почав знайомство з 

середовищем AnyLogic, за допомогою якого можна розробляти майже будь-які 

моделі лише за допомогою комп’ютера. Все це дозволяє  проводити 

експерименти з дискретно-неперервними моделями складних економічних 

об’єктів для отримання та дослідження їх динаміки в ситуаціях, пов’язаних із 

ризиком. Прикладом може слугувати економічна криза чи певні кризові 

природні явища. Вивчення системи за допомогою моделі дає змогу краще 

зрозуміти саму систему і внести пропозиції щодо поліпшення її структури та 

функціонування, які без імітації отримати було б неможливо.  
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МЕТОДИ АНАЛІЗУ ТА ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ 

СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ 

 

Анотація. У статті автором розглянуто наявні методи аналізу та оцінки ризиків та 

управління ними; проаналізовано діяльність та систему управління ризиками страхової 

компанії НАСК «Оранта». На основі статистичних даних за 2011-2016 рр. було 

визначено мінімальних рівень ризику за видами страхових послуг. 

Ключові слова: фінансові ризики; оцінка фінансових ризиків; страхові компанії. 

 

Abstract. In the article the author reviewed the available methods of analysis and risk 

assessment and management; analysis of activities and risk management insurance company 

"Oranta". Based on the statistical data for 2011-2016. Was defined minimal risk by types of 

insurance services. 

Key words: financial risks; assessment of financial risks; insurance companies. 

 

Вступ. Під фінансовим ризиком розуміється ризик, який виникає при 

здійсненні фінансових угод виходячи з того, що в ролі товару виступає або валюта, 

або цінні папери, або кошти [2]. 

Можлива така класифікація фінансових ризиків: 

— валютні ризики; 

— процентні ризики; 

— інвестиційні ризики. 

Валютний ризик — ймовірність фінансових втрат у результаті зміни курсу 

валют, яка може відбутися в період між укладенням контракту і фактичним 

здійсненням розрахунку по ньому. 

Під процентним ризиком розуміється ймовірність виникнення збитків у 

випадку зміни процентних ставок з фінансових ресурсів. 

З цим видом ризиків зіштовхуються банки, страхові й інвестиційні 

компанії, а також не фінансові підприємства, які позичають кошти чи вкладають 

їх в активи, що приносять відсотки (державні цінні папери, облігації 

підприємств і т.д.). Отже, до процентних ризиків належить небезпека втрат у 

результаті перевищення процентних ставок, виплачуваних із залучених коштів, 

над ставками з наданих кредитів. 

Під інвестиційним ризиком, як правило, розуміють ризики, пов’язані з 
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вкладенням коштів у цінні папери. Сутність інвестиційного ризику полягає в 

ризику втрати інвестованого капіталу й очікуваного доходу. На ринку цінних 

паперів покупці фінансових інструментів можуть бути або інвесторами, або 

спекулянтами, або гравцями [1]. 

У теорії страхування ризики поділяють на страхові і не страхові. Найбільшу 

групу становлять ризики, які можливо застрахувати. 

Страховий ризик — це ризик, який може бути оцінений з точки зору 

ймовірності настання страхового випадку і кількісних розмірів можливих 

збитків [5]. 

Виклад основного матеріалу. У статті розглянемо сучасні методи аналізу 

та оцінки ризику, засновані на розрахунку основних фінансових показників 

діяльності страхових компаній. Необхідність використання таких методів та 

відповідних моделей, в яких встановлюється співвідношення доходів, збитків з 

величиною активів, пасивів і власного капіталу компанії, а також визначається 

рівень ризику, обумовлено тісним зв'язком страхових і інвестиційних ризиків. 

Для підвищення ефективності аналізу ризиків фінансової діяльності 

страхових компаній в даний час існують нові комплексні ризикові показники, 

такі як економічна додана вартість (economic value added - EVA) та скоригований 

на ризик рентабельність капіталу (risk-adjusted return on capital - RAROC). 

Потрібно відзначити, що головна мета розробки системи управління 

ризиками із застосуванням EVA і / або RAROC - це підвищення ефективності 

системи ризик-менеджменту, а не просто точний розрахунок даних показників. 

EVA і RAROC відрізняються тим, що вони враховують витрати на залучення 

позикового і власного капіталу, тоді як використовувані в страхових компаніях 

показники не беруть їх до уваги. Ця особливість показників уможливлює аналіз 

ефективності використання капіталу в порівнянні з якимись альтернативними 

варіантами вкладень. 

Таким чином, показник EVA використовується для оцінки ефективності 

довгострокової діяльності компанії і її окремих підрозділів. Тому EVA може 

бути застосований для побудови системи ризик-менеджменту компанії.  

Крім того, додатковою перевагою даного показника є те, що його 

розрахунок не вимагає яких-небудь важкодоступних даних і здійснюється лише 

на основі бухгалтерської звітності компанії. 

Існує два основні підходи до розрахунку економічної доданої вартості: 

1) 𝐄𝐕𝐀 =  𝐍𝐎𝐏𝐀𝐓 –  𝐂𝐂 ×  𝐂𝐄, 

де NOPAT (net operating profit adjusted taxes) — скоригований чистий 

операційний прибуток після сплати податків; 

СС (cost of capital) — вартість капіталу; 

CE (capital employed) — розмір використовуваного капіталу.  
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2) EVA = необхідний (ризиковий + закритий надлишковий) капітал × 

(RORAC – CC), 

де необхідний капітал - це обсяг капіталу компанії, необхідний для 

виконання поточних операцій, а також покриття основних видів ризику з метою 

захисту страховика від банкрутства; 

RORAC (рентабельність капіталу, скоригованого на ризик) - відношення 

NOPAT до необхідного капіталу. 

Відносний показник RAROC з точки зору ризик-менеджменту може 

застосовуватися в страховій компанії, головним чином, для оптимізації сукупної 

величини і структури капіталу з метою максимальної ефективності його 

використання. Для страхової компанії показник RAROC може бути 

розрахований наступним чином: 

𝐑𝐀𝐑𝐎𝐂 =
𝑵𝑶𝑷𝑨𝑻−страхові виплати

страхові резерви
. 

RAROC, як і показник EVA, для визначення ефективності діяльності 

компанії або її окремих підрозділів зіставляється з нулем, додатне значення 

якого говорить про приріст ринкової вартості компанії над балансовою вартістю 

і, отже, є стимулом до подальшого вкладення коштів.[4]. 

Всі необхідні розрахунки аналізу та оцінки ризиків страхових колмпаній 

здійснювалися на основі показників фінансової звітності Національної 

акціонерної страхової компанії «Оранта» за період з 2014 по 2016 рр. В 

результаті були отримані наступні підсумкові результати обчислення показника 

EVA для компанії (таблиця 1). 

Таблиця 1.Розрахунок показника EVA (тис.грн.) 

Показники 2014 2015 2016 

NOPAT (тис.грн.) 

Чистий прибуток 

 

272914,6 

 

282997,4 

 

322671,3 

CC (%) 

Власний капітал 

Позичковий 

капітал 

15,1% 

11,9% 

14,8% 

12,1% 

15,9% 

11,75% 

CE (тис.грн.) 

Власний капітал 

Позичковий 

капітал 

372483,2 

106603 

181845,7 

112972 

263385,1 

40162 

EVA (тис.грн.) 207708,1 246455,93 277473,14 

Таким чином, ми бачимо, що додатне значення EVA посилює стабільність у 

визначенні вартість компанії. При цьому в 2014 році спостерігається найменше 

значення відповідного показника за розглянутий проміжок часу. Тобто, після 
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розрахунку результату діяльності з урахуванням витрат на залучення власного і 

позикового капіталу, можна зробити висновок про ефективне використання 

капіталу в порівнянні з альтернативними варіантами вкладень. 

В таблиці 2 наведені результати обрахунків показника RAROC: 

Таблиця 2. Розрахунок показника RAROC 

 2014 2015 2016 

RAROC 10107911,1 6431753,27 2880991,12 

Оскільки значення показника RAROC за аналізовані періоди додатне, то 

можна стверджувати про значний приріст ринкової вартості компанії, і, як 

наслідок, рекомендувати в майбутньому інвестувати кошти в компанію.  

На основі даних фінансової звітності НАСК «Оранта» нами був проведений 

аналіз фінансового становища компанії, який є невід'ємною складовою 

фінансового менеджменту будь-якої компанії. Оцінкою фінансового становища 

підприємства є розрахунок, інтерпретація і аналіз комплексу фінансових 

показників, що характеризують різні сторони його діяльності. Основним 

джерелом даних для проведення аналізу служить фінансова звітність, що 

включає в себе два головних документа: баланс страхової організації і звіт про 

прибутки і збитки. Баланс страхової організації містить дані про майновий стан і 

зобов'язання на звітну дату, а звіт про прибутки і збитки - інформацію про 

розміри та структуру доходів і витрат за звітний період. 

При виборі показників для аналізу ми керувалися двома основними 

критеріями: 

1) коефіцієнти повинні відображати найбільш важливі аспекти діяльності та 

фінансового стану страхової компанії; 

2) можливість розрахунку на основі доступної інформації про діяльність 

страховика, тобто за даними опублікованої фінансової звітності. 

Спочатку розглянемо кожен з коефіцієнтів, визначимо його економічне 

значення та формулу розрахунку. 

Одним з найважливіших показників, що визначають загальний рівень 

фінансової стійкості страховика, ступінь його незалежності від позикових 

коштів, є коефіцієнт автономії (фінансової незалежності). Чим більше коефіцієнт 

автономії, тим вище частка власних коштів, отже, більша фінансова стійкість 

страхової компанії і менше залежність від зовнішніх кредиторів. Незалежною у 

фінансовому відношенні вважається компанія, у якій частка власного капіталу 

більше 50%. 

Наступним критерієм є коефіцієнт надійності, який представляє 

відношення власних коштів страхової компанії до величини страхових резервів. 

Даний показник визначає достатність власного капіталу щодо прийнятих на себе 
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ризиків за операціями страхування без урахування перестрахування. Даний 

показник повинен бути не менше 0,3. 

Показники рентабельності показують ефективність управління компанією, 

що вимірюється як рівень прибутковості. Рентабельність діяльності визначається 

як відношення річної суми прибутку до загального обсягу доходів по страховій, 

інвестиційній та іншої діяльності. Чим вище це значення, тим краще, при цьому 

даний показник повинен бути більше 1%. 

Показник рентабельності власного капіталу дає оцінку рівня прибутковості 

власного капіталу страхової організації. Демонструючи відношення прибутку до 

власного капіталу компанії, даний показник відображає залежність між обсягом 

інвестованих власних ресурсів і отриманим від їх використання розміром 

прибутку. Мінімальним нормативним значенням вважається значення, більше 

1%. 

Коефіцієнт поточної ліквідності являє собою відношення ліквідних активів 

до величини короткострокових зобов'язань. Цей показник відображає загальну 

забезпеченість страховика обіговими коштами для своєчасного виконання своїх 

короткострокових зобов'язань, в тому числі при пред'явленні до нього вимог по 

всім існуючим зобов'язанням. Однак потрібно розуміти, що ліквідність страхової 

компанії є умовним параметром. Через те, що є якась імовірність настання 

страхового випадку, виникає проблема оцінки ліквідності компанії через те, що 

розмір зобов'язань є змінною величиною. Нормативним значенням показника 

вважається значення від 1 до 3. Якщо ж значення менше 1, то це говорить про 

низьку ліквідність і можливу втрату платоспроможності, а значення більше 3 

може відображати нераціональну структуру капіталу. 

Коефіцієнт поточної платоспроможності визначає, наскільки страхові 

виплати по збиткам і витрати по страхуванню покриваються страховими 

преміями, тобто є відношенням страхових внесків до суми страхових виплат і 

операційних витрат. В якості  оптимального значення показника приймається 

значення, більше 100%. 

Показник рівня страхових виплат є відношенням між розмірами здійснених 

страхових виплат і сплаченими страховими преміями, тобто визначає ту частину 

страхових внесків, яка була використана страховиками на страхові виплати у 

зв'язку зі страховими випадками. Даний показник характеризує ефективність 

проведення страхування безпосередньо для самої страхової компанії, 

визначаючи ступінь збитковості страхових операцій в цілому. Нормативне 

значення даного показника - від 5% до 60%. 

Останній показник, який нами розраховувався, - це частка перестраховиків 

у страхових резервах. За допомогою даного показника можна визначити, яка 

залежність страховика від перестрахування. Занадто низьке значення частки 
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перестраховиків у резервах свідчить про ризиковану політику щодо покриття 

можливих збитків, що може привести в результаті до нездатності страховика 

виконати свої зобов'язання. Занадто високе значення може показувати сильну 

залежність страхової компанії від перестрахувальників, що також є негативним 

чинником. Тому оптимальне значення даного показника - від 5% до 60%. [3], [5]. 

Наведемо результати розрахунку фінансових показників, наведених вище, 

за період 2014-2016 рр. для Національної акціонерної страхової компанії  

«Оранта»(таблиця 3). 

Таблиця 3. Результати розрахунку коефіцієнтів 

 
2014 2015 2016 

показники достатності власного капіталу 

коефіцієнт автономії 0.525 0.67 0.73 

коефіцієнт надійності 0.514 0.301 0.417 

показники рентабельності 

рентабельність діяльності 0.791 0.637 0.802 

рентабельність власного капіталу 0.002 0 0.147 

показники оцінки ліквідності та платоспроможності компанії 

коефіцієнт поточної ліквідності 7.65 5.343 15.72 

коефіцієнт поточної 

платоспроможності 
0.702 0.574 0.774 

показник збитковості страхових операцій 

показник рівня страхових виплат 0.303 0.256 0.295 

показник оцінки перестрахувальних операцій 

частка перестраховиків в страхових 

резервах 
0.027 0.044 0.112 

Аналізуючи динаміку показників компанії, можна помітити наступну 

тенденцію змін коефіцієнтів рентабельності, а саме, часткове пониження 

коефіцієнта рентабельності діяльності в 2015 році та значне збільшення 

відповідного показника в 2016 році. 

Потрібно відзначити занадто низькі значення показників рентабельності 

власного капіталу впродовж 2014-2015 рр., що говорить про неефективне 

управління компанією з точки зору прибутковості - менше 3%. Це все можна 

пояснити, спираючись на те, що в 2016 році статутний фонд компанії був 

відповідно до вимог страхового законодавства знижений майже втричі. Але, в 

цілому, аналізуючи фінансову діяльність компанії, можна стверджувати про 

виважену залежність між обсягом інвестованих власних ресурсів і отриманим 

від їх використання розміром прибутку. 
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Коефіцієнти показників достатності власного капіталу (коефіцієнт 

автономії та ліквідності) впродовж проаналізованих років щорічно зростають. 

Отримані значення коефіцієнта автономії свідчать про високу частку власних 

коштів, що говорить про достатню фінансову стійкість компанії. Значення 

показника надійності, незважаючи на тенденцію до зниження у 2015 році до 

рівня 0,301, демонструють значення вище нормативного протягом всього 

періоду. 

Отримані значення коефіцієнта ліквідності відображають високу 

ліквідність і, відповідно, нераціональне використання капіталу компанії, що 

пов’язано з слабо розвиненою системою надання короткострокових зобов’язань. 

Значення коефіцієнта поточної платоспроможності в цілому нижче своїх 

нормативних значень протягом усього періоду, при цьому спостерігається 

значне перевищення страхових виплат над страховими преміями. 

Показник рівня страхових виплат знаходиться в межах нормативного 

значення, що говорить про прийнятний рівень збитковості страхових операцій. 

Що стосується частки перестраховиків у страхових резервах, то, можна 

стверджувати наступне, що в 2014-2015рр. показник знаходився поза межах 

нормативного, а в 2016 році зріс до 11%, що в межах допустимого. Звичайно, 

маленька частка перестраховиків в страхових резервах може пояснюватися 

достатністю власних коштів, але, з іншого боку, збільшення частки 

перестраховиків дозволяє знизити ризики компанії. 

Далі проведемо аналіз коефіцієнта збитковості кожного виду страхування 

окремо для розгляду динаміки структури страхового портфеля. Це дасть 

можливість зробити висновки про те, наскільки збалансований портфель 

компанії і про те, які види страхування приносять збиток, а які - потенційний 

прибуток. Отримані результати обчислень за видами страхування, які здійснює 

НАСК «Оранта» можна побачити в таблиці 4. 

Таблиця 4. Коефіцієнт збитковості за видами страхування 

Вид 

страхування 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Страхування 

транспортних 

засобів: 

0.249 0.318 0.411 0.314 0.349 0.360 

КАСКО 0.240 0.307 0.432 0.335 0.317 0.344 

Зелена карта 0.273 0.342 0.420 0.268 0.246 0.337 

Автоцивілка 0.253 0.313 0.387 0.378 0.390 0.301 

Страхування від 

нещасних 

випадків 

0.362 0.083 0.398 0.217 0.129 2.063 

Туристичне 0.282 0.219 0.307 0.220 0.183 0.352 
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страхування 

Майнове 

страхування 
0,789 0,752 0,618 0.812 0.539 0.679 

Інші види 

страхування 
0.590 0.599 0.711 0.062 0.087 0.105 

Разом премій 0.364 0.376 0.485 0.303 0.256 0.295 

При розгляді коефіцієнтів збитковості за видами страхування насамперед 

потрібно відзначити високу збитковість страхування від нещасних випадків, при 

цьому збиток від цього виду діяльності в 2016 році дуже великий - на кожну 

гривню надходжень припадає понад 2 гривні страхових відшкодувань. Решта 

видів страхування демонструють прибуток, тобто коефіцієнти збитковості 

менше одиниці. Потенційний прибуток може принести майнове страхування, 

оскільки при відносно невисоких коефіцієнтах збитковості помітна тенденція до 

їх зниження з року в рік. Якщо ж говорити про загальний стан страхового 

портфеля компанії, то він досить збалансований, оскільки в цілому коефіцієнти 

збитковості невеликі. 

Таким чином, з точки зору розрахунку коефіцієнта збитковості можна 

зробити висновок про прийнятний рівень ризик-менеджменту в компанії - за 

винятком, напевно, 2013 року, коли коефіцієнт збитковості був досить високий 

за всіма показниками. При цьому потрібно зазначити, що, якщо розглядати всі 

види страхування, то коефіцієнт збитковості знижується в кожному з 

розглянутих періодів. Отже, можна зробити висновок, що основним джерелом 

втрат для компанії є страхування від нещасних випадків, на «другому місці» 

після нього - майнове страхування. 

Не менш важливим при визначенні фінансових ризиків є вдале формування 

збалансованого страхового портфеля, яке полягає в тому, щоб визначити, яка 

частка портфеля повинна бути відведена для кожного виду страхування так, щоб 

величина очікуваної прибутковості та рівень ризику оптимально відповідали 

цілям страхової компанії. Проте, варто зазначити, що не існує єдиної 

оптимальної структури страхового портфеля, яка б задовольняла умовам кожної 

цілі. Дана структура постійно змінюється під впливом багатьох факторів, що 

можна пояснити постійним пошуком страховою компанією тієї комбінації 

співвідношення ризику та очікуваної прибутковості, яка повинна забезпечити 

реалізацію інтересів власників та інвесторів організації. 

Зазначимо, що вперше концепція оптимізації була обґрунтована в теорії 

ринку капіталу американським економістом Г. Марковіцем. Він довів, що 

вкладення заданого обсягу інвестиційного капіталу в один об’єкт інвестицій є 

ризикованішим, ніж інвестування цієї ж суми в різні об’єкти (тобто 
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диверсифікація). Завдяки диверсифікації можна зменшити сукупний ризик 

портфеля. 

Вважаємо, що модель Марковіца, яка традиційно використовується з метою 

оптимізації структури портфелю цінних паперів, може бути застосована і у 

страхуванні. Показники, які використовує модель Марковіца для розрахунку 

оптимального інвестиційного портфелю, знаходять свої аналоги і у страховій 

діяльності. Так дохідність цінного паперу аналогічна прибутковості виду 

страхування. Ризик цінного паперу в моделі розраховується як середнє 

квадратичне відхилення доходності. Розрахувати такий показник для 

конкретного виду страхування також можливо. 

За моделлю Марковіца дохідність портфеля цінних паперів –це 

середньозважена дохідність паперів, його складових, яка визначається 

формулою:  

𝑅𝑝 = ∑ 𝑥𝑖𝑚𝑖
𝑁
𝑖=1 , 

де N —кількість цінних паперів, які розглядаються; 

𝑥𝑖—частка даного паперу в портфелі у відсотках;  

𝑚𝑖—дохідність даного паперу. 

Ризик портфеля цінних паперів визначається функцією:  

𝜎𝑝 = √∑𝑎=1
𝑁 ∑𝑏=1

𝑁 (𝑥𝑎σ𝑎𝑥𝑏σ𝑏𝑟𝑎𝑏), 

де 𝑥𝑖—відсоткова частка даних паперів у портфелі;  

σ𝑎𝑏—ризик даних паперів (середньоквадратичне відхилення);  

𝑟𝑎𝑏—коефіцієнт лінійної кореляції. 

Ступінь і характер взаємозв’язку між цінними паперами, що виражається 

коефіцієнтами лінійної кореляції, також може бути розрахована і для видів 

страхування. Тому модель Марковіца у своїх базових підходах цілком прийнятна 

і для застосування у сфері вибору збалансованого портфелю страхових послуг. 

Для застосування моделі формування збалансованого страхового портфелю 

страхових послуг НАСК «Оранта» були обрані статистичні дані за період 2011-

2016 років. 

Однією з головних характеристик кожного страхового портфеля виступає 

його прибутковість або норма прибутку. Її розраховують як відношення 

прибутку від конкретного виду страхування, до витрат, пов’язаних з реалізацією 

страхових послуг з даного виду страхування. 

Розрахунки прибутковості конкретного виду страхування проведемо за 

формулою:Прі = 1 −
страхові премії

страхові виплати
, де  

Прі–прибутковість і-го виду страхування;  

Показники прибутковості видів страхування НАСК «Оранта» представлені 

в таблиці 5. 
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Таблиця 5. Показники прибутковості видів страхування 

НАСК «Оранта», за період 2011-2016 рр. 

Вид 

страхування 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

КАСКО 0,759721 0,693008 0,567486 0,6653 0,682434 0,656231 

Зелена карта 0,726768 0,658347 0,580121 0,731873 0,753687 0,662688 

Автоцивілка 0,74673 0,686868 0,61258 0,622275 0,510327 0,599253 

Страхування 

від нещасних 

випадків 0,637682 0,71983 0,601904 0,782697 0,87068 -1,06394 

Туристичне 

страхування 0,717422 0,780474 0,692952 0,779702 0,816449 0,648258 

Майнове 

страхування -2,03846 -1,75218 -1,51851 0,188025 0,46124 0,321153 

Інші види 

страхування 0,409437 0,400871 0,288902 0,9376 0,913371 0,895092 

Для кожного виду страхування були розраховані окремі показники, які 

необхідні для застосування формалізованої моделі, а саме: середнє значення 

прибутковості, дисперсія і середньоквадратичне відхилення, яке фактично є 

нормою ризику по кожному з видів страхування (табл. 6). Ці розрахунки 

здійснено на підставі даних прибутковості конкретного виду страхування за 

період 2011-2016 рр. представлених у таблиці 5. 

Для розрахунку портфеля мінімального ризику страхової компанії НАСК 

«Оранта» нами розв’язано в загальній постановці обернену задачу Марковіца: 

 

𝜎𝑝 = √∑𝑎=1
𝑁 ∑𝑏=1

𝑁 (𝑥𝑎σ𝑎𝑥𝑏σ𝑏𝑟𝑎𝑏) → 𝑚𝑖𝑛 

 

{
  
 

  
 𝑅𝑝 =∑𝑥𝑖𝑚𝑖

𝑁

𝑖=1

≥ 𝑚0,

∑𝑥𝑖

𝑁

𝑖=1

= 1,

𝑥𝑖 ≥ 0,    𝑖 = 1, 𝑁̅̅ ̅̅ ̅.

 

де N — кількість цінних паперів, які розглядаються; 

𝑥𝑖—частка даного паперу в портфелі у відсотках;  

𝑚𝑖—дохідність даного паперу; 

𝑚0—середня дохідність цінних паперів в портфелі, 𝑚0 =
∑ 𝑚𝑖
7
𝑖=1

7
; 
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σ𝑎𝑏—ризик даних паперів (середньоквадратичне відхилення);  

𝑟𝑎𝑏—коефіцієнт лінійної кореляції. 

 

Таблиця 6. Розрахункові показники середньої прибутковості і ризику 

(середньоквадратичне відхилення) по видах страхових послуг НАСК «Оранта» 

 

Вид 

страхування 

Середнє 

значення 

прибутковості 

Дисперсія Середнє 

квадратичне 

відхилення 

% 

КАСКО 

3,129488 

0,30322916

8 0,550662481 

0 

Зелена карта 

3,287091 

0,33091755

2 0,575254336 

0 

Автоцивілка 

2,818005 

0,36832240

4 0,606895711 

57.357 

Страхування 

від нещасних 

випадків 3,61006 

4,94658275

4 2,224091445 

0 

Туристичне 

страхування 4,030222 

0,79905103

2 0,893896545 

40.292 

Майнове 

страхування 0,941715 0,36815504 0,60675781 

2.352 

Інші види 

страхування 6,978319 

32,7306111

6 5,721067309 

0 

 100 

Ризик портфеля 0,0011

6 

 

Дохідність портфеля 0,6419

9 

 

Аналізуючи отримані показники мінімального рівня ризику портфеля з 

таким же показником, але за даними в середньому часток розглянутих видів 

страхування за період 2011-2016 рр (табл..7), можна стверджувати, що 

отриманий показник значно нижче існуючого, майже в 20 разів. При цьому 

середня дохідність видів страхування становить за звітний період 0,43, що в 1,5 

рази менше отриманої в результаті обчислень доходності портфеля. 
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Таблиця 7. Розподіл часток за видами страхування в страховому портфелі 

НАСК «Оранта» 
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р
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Ін
ш
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д
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ст
р
ах

у
в
ан

н
я
 

Частка виду 

страхування 

в портфелі 
0,15 0,1 0,35 0,05 0,2 0,13 0,02 

Ризик портфеля 

 
0,023288 

Але не слід забувати і про те, що для досягнення страховою компанією 

такого рівня доходності та ризику портфеля їх доведеться відмовитися від 

здійснення страхування за всіма видами, крім автоцивілки, туристичного та 

майнового страхувань, що може призвести до зменшення страхових премій.  

Висновки. На основі проведених розрахунків, стосовно аналізу та оцінки 

фінансових ризиків страхової компанії НАСК «Оранта» можна сказати, що 

страхова компанія має достатній рівень капіталу, що відображає хорошу систему 

управління ризиками. При цьому при аналізі коефіцієнта збитковості ми вже 

відзначали, що обсяг зібраних премій перевищує обсяг виплат за страховими 

випадками, що, відповідно до моделі, дозволяє зробити висновок, що страховик 

завжди був платоспроможним і в майбутньому спостерігається позитивна 

тенденція. 
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ОПТИМІЗАЦІЙНІ МОДЕЛІ В ДІЯЛЬНОСТІ  

БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ 

 
Анотація. Аналізуються оптимізаційні моделі, як зручний апарат для розв’язання 

банківських задач. Показано застосування наведених моделей до конкретних ситуацій. 

Зроблено аналіз діяльності діючого банку за допомогою оптимізаційних методів. 

Ключові слова: банки; оптимізаційні моделі; активи банку; цільова функція. 

 

Abstract. The article analyzes the optimization methods, as convenient way for solving 

banking problems. Revealed also are applying models for specific situations. There was 

analyzed the current bank by using optimization methods. 

Key words: banks; optimization methods; assets of the bank; objective function. 

 

Збільшення кількості банківських установ і прихід іноземних інвесторів на 

фінансовий ринок загострили конкуренцію, тим самим змусили банки 

використовувати у своїй діяльності кількісні методи стратегічного планування та 

управління в умовах конкуруючого середовища. 

Метою даної статті є вивчити теоретичні основи та можливості 

практичного застосування оптимізаційних методів, як зручних шляхів для 

моделювання банківської діяльності. 

Кожна економічна система має мету (ціль) розвитку та функціонування. 

Це може бути, наприклад, отримання максимуму чистого прибутку. Ступінь 

досягнення мети, здебільшого, має кількісну міру, тобто може бути описаний 

математично. 

В сучасних умовах проблема оптимізації кредитного портфелю є порівняно 

новою. Важливо не тільки вимірювати ризик, а ефективно будувати структуру 

кредитного портфелю із мінімальним ризиком та максимальною дохідністю [1]. 

Надійні прогнози роблять можливим прийняття раціональних рішень в 

галузі фінансово-кредитних відносин в умовах існуючої конкуренції.  

Оптимізайні моделі є дуже зручним апаратом для вирішення ряду проблем 

банківської діяльності. Руська Р. В. у методичних рекомендаціях «Застосування 
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математичних методів в банківській діяльності» наводить такі приклади 

моделей: 

Модель оптимального розподілу вільних ресурсів. 

Будують оптимальну стратегію розподілу наявних фінансових ресурсів, яка 

задовільнить максимальний прибуток банку від проведення кредитних операцій. 

Дана модель матиме вигляд: 

i - індекс виду валюти; 

bj - обсяг кредиту виділеного j -му позичальникові; 

сij - процентна ставка відносно кредиту для j-го позичальника; 

ai – обсяг вільних ресурсів банку в і –му виді валюти; 

xij – обсяг кредиту виділеного для j - го позичальника в і-го виду валюти. 

Знаходимо такий план   , при якому 

 
При виконанні умов: 

1) по обсягу вільних ресурсів банку 

2) по обсягу виділених кредитів 

позичальникам 

 

3) по невід'ємності змінних   хij > 0. 

Розгянемо модель на прикладі. 

Приклад 1. Необхідно розподілити вільні ресурси банку чотирьом 

позичальникам. Обсяг кредиту виділеного для кожного B = [800,1200,1000,800]  

Наявні ресурси становлять Аi = [1000,1500,1300], матриця ставок задана у 

вигляді ефективності для кожного позичальника і має вигляд  

. 

Наша цільова функція матиме вигляд: 

Z=10x11+12x12+11x13+9x14+15x21+10x22+12x23+7x24+14x31+11x32+10x33+15x34→m

ax 

Завдання вирішується з використанням модуля лінійного програмування з 

середовищі EXCEL. 
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 Отже, оптимальне рішення з урахуванням ефективностей для розподілу 

вільних ресурсів можна представити наступним чином: 

x12 = 1000, x21 = 800, x22 = 200, x23 = 500, x33 = 500, x34 = 800. 

Z = 26266. 

Модель оптимального розміщення фінансових коштів банку. 

Даний метод аналізу діяльності банку дає можливість оптимально 

перерозподілити наявні фінансові кошти на балансових рахунках, тим самим 

забезпечити максимум або мінімум певного вибраного показника ефективності при 

заданих обмеженнях. 

Для кожного виду активу, який вкладується у будь-який напрямок, 

передбачені процентні ставки (діючі на один період), які будемо вважати 

заданими на початку кожного періоду t. Зменшивши процентні ставки на 

величину податку (податків), який сплачує банк з отриманого прибутку для 

відповідного виду розміщення коштів, ми можемо отримати матрицю 

процентних ставок з врахуванням оподаткування для i-го виду активу у  

періоді t.  

Позначимо дану матрицю через [Aij]. 

Задача має наступний вигляд: 

Знайти максимальний дохід банку в момент часу t+1 від коштів, 

розміщених у попередньому періоді: 

 
Де t - індекс часу, t є Т; Т- .множина періодів; і- індекс виду вкладу, і=1…n; 

Qt - загальний обсяг коштів, яким розпоряджається банк в момент часу t 

при виконанні наступних умов:  

1) по розподілу загального обсягу коштів банку між видами активів: 

 
2) по відображенню динаміки процесу розміщення коштів: 
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3) по структурі розміщення коштів: 

 
4) по величині середнього ризику розміщення вкладень: 

 
де Rt - величина середнього ризику операції розміщення коштів банку в 

періоді t; 

5) по невід'ємності змінних: 

 
Побудована модель є задачею лінійного програмування, для розв'язку якої 

можна використати наявні програмні продукти [2].  

Моделювання процесів управління капіталом, активами і пасивами 

банку. 

В даній моделі використовується портфельний підхід у формуванні антивів, 

який полягає в максимізації корисності (максимізації прибутковості активів) при 

одночасній мінімізації ризиків за рахунок диверсифікованості. Зниження ризику 

шляхом сполучення активів (диверсифікованості портфеля) є звичайним 

ефектом при збереженні портфеля. 

Портфельний підхід управління активами банку можна виразити 

цільовою функцією виду: 

 
де M

A
 - вартість активів банку; р - абсолютний рівень цін; r

M
 - ставка 

прибутковості грошей; r
A
- ставка прибутковості активу А; r

B
- ставка 

прибутковості активу В (абсолютний рівень цін); W- норма прибутковості від 

величини багатства банку; D - дохід банку; R -рівень сукупного ризику. Активи 

А, В -ліквідні цінні папери, акції, облігації, векселі, зобов'язання й ін. 

Оптимальне управління портфелем фінансових активів. 

Цільова функція цієї моделі відповідає вимозі вибору такого портфеля 

фінансових активів, що забезпечував би інвестору в плановому періоді 

якнайбільший загальний дохід. Обмеження моделі випливають з співвідношень між 

відомими величинами, невідомими величинами і некерованими параметрами [3]. 

Комплексний аналіз та побудова оптимізаційної моделі діяльності 

банку.  

Розглянемо оптимізаційні методи аналізу діяльності конкретного банку і 

зробимо прогноз на наступні роки.  
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Приклад 2. Для прикладу було вибрано один із діючих банків України – 

УкрЕксім Банк.  

За даними державної служби статистики розглянемо основні його 

показники (i – номер показника) за 2005-2014 роки.  

Рік 
Прибутки 

(збитки) 

Активи 

банку 
Кредити 

Грошові 

кошти 

банку 

2005 90 5296 3933 456 

2006 181 10376 7401 855 

2007 368 18650 13993 784 

2008 501 28610 22350 1081 

2009 622 48325 38332 2770 

2010 21 57197 48309 4830 

2011 51 73172 52094 11077 

2012 88 75103 52753 8632 

2013 160 87949 40422 18547 

2014 199 94349 42274 7223 

  2281 499027 321861 56255 

На першому етапі проаналізували вхідні дані банку за допомогою програмного 

засобу Microsoft Excel: 

Основні числові характеристики: 

- Математичне сподівання 

М1= 190,0833333 

М2= 41585,58333 

М3= 26821,75 

М4= 4687,916667 

- Дисперсія 

D1= 41095,66 

D2= 1,07E+09 

D3= 3,47E+08 

D4= 34515085 

- Середнє квадратичне відхилення 

sigma1 202,72 

sigma2 32723 

sigma3 18640 

sigma4 5875 
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Парні кореляції будуть мати вигляд: 

r12 -0,26512908 

r13 -0,24524074 

r14 -0,39669361 

r23 0,886977759 

r24 0,827150462 

r34 0,669259417 

  

 

-  

 

- Кореляційна матриця 

 

 

 
Рис. 1 Показники діяльності банку 

На рис. 1 бачимо лінії тренду для кожного з показників. 

На другому етапі розглянемо оптимізаційну модель. Для цього вибрали 

результуючий показник (прибутки). За мету поставили мінімізацію ризиків, 

тобто цільова функція буде дорівнювати дисперсії прибутків. Побудуємо 

багатокритеріальне рівняння. 
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90 

  

1 5296 3933 456 

    

 

181 

  

1 10376 7401 855 

    

 

368 

  

1 18650 13993 784 

    

 

501 

  

1 28610 22350 1081 

    Y= 622 

 

x= 1 48325 38332 2770 

    

 

21 

  

1 57197 48309 4830 

    

 

51 

  

1 73172 52094 11077 

    

 

88 

  

1 75103 52753 8632 

    

 

160 

  

1 87949 40422 18547 

    

 

199 

  

1 94349 42274 7223 

    
                                   

 
 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 xT= 5296 10376 18650 28610 48325 57197 73172 75103 87949 94349 

 
 

3933 7401 13993 22350 38332 48309 52094 52753 40422 42274 

 
 

456 855 784 1081 2770 4830 11077 8632 18547 7223 

 

                        

 

10 499027 321861 56255 

       xT*x 499027 3,454E+10 2,093E+10 4,24E+09 

       

 

321861 2,093E+10 1,349E+10 2,47E+09 

       

 

56255 4,238E+09 2,47E+09 6,27E+08 

                   
            (xT*x)

-1 
0,444980027 -2,289E-06 -9,298E-06 1,22E-05 

       
 

-2,2891E-06 9,063E-10 -9,609E-10 -2,14E-09 

       
 

-9,2979E-06 -9,609E-10 1,598E-09 1,03E-09 

       
 

1,21799E-05 -2,135E-09 1,034E-09 1,09E-08 

       
                        

 

2281 

          (xT*y) 97998920 

          

 

65076422 

          

 

8579698 

                      

 

290,0905877 

          B= 0,002747047 

          

 

-0,00251343 

          

 

-0,02100759 

          Знайшовши коефіцієнти, побудуємо цільову функцію відповідного 

багатокритеріального рівняння: 

z=290,09+0,003x2-0,003x3-0,021x4 

Задамо систему обмежень таким чином, щоб значення показників не 

перевищувало середніх значень (математичного сподівання): 

z=290,09+0,003x2-0,003x3- 8,647E+12 
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0,021x4 

    x2 x3 x4 

 2,9E+15 26821,75 4687,9 

 x2> x3 

  x3> x4 

  x2> 41585 

  x3> 26821,75 

  x4> 4687,9 

  За допомогою «пошуку рішення» програмного засобу MS Ecxel, ми 

знайшли відповідні значення кожного з показників і значення цільової функції. 

На наступному кроці, використовуючи попередньо знайдені дані,  

розв’яжемо задачу оптимізації: 

z= 5,40109E+13 

 x2 x3 x4 

41585 26821,75 4687,9 

   x2> x3 

 x3> x4 

 x2> 41585 

 x3> 26821,75 

 x4> 4687,9 

 Знайшли оптимальні значення для кожного показника хі (активи, кредити, 

грошові кошти) та значення цільової функції, при якому будуть мінімальні 

значення ризиків. 

Оптимізаційні моделі є досить зручним апаратом для розв’язання ряду 

фінансово-економічних задач. За допомогою задач оптимізації можемо 

дослідити окремі процеси, що проходять в банківському секторі.  
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ПОБУДОВА БАГАТОФАКТОРНОЇ ВИРОБНИЧОЇ ФУНКЦІЇ ДЛЯ 

БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ  

 

Анотація. В роботі представлено результати моделювання та дослідження 

багатофакторної виробничої функції на прикладі макроекономічних показників галузі 

будівництва України: валового внутрішнього продукту, кількості зайнятих 

працівників та власного капіталу за 2012-2016 рр.  

Ключові слова: виробнича функція, функція Кобба-Дугласа, моделювання, 

багатофакторний регресійний аналіз. 

 

In the article presents the results of modeling and research of multifactor production 

function on the example of macroeconomic indicators of the Ukrainian construction 

industry: gross domestic product, number of employed employees and equity for 2012-2016. 

Keywords: production function, Cobb-Douglas function, modeling, multifactor 

regression analysis. 

 

Будівельна галузь є однією з найважливіших галузей народного 

господарства, від якої залежить ефективність функціонування всієї системи 

господарювання в країні. Важливість цієї галузі для економіки будь-якої країни 

можна пояснити наступним чином: капітальне будівництво, напевне, як ніяка 

інша галузь економіки, створює велику кількість робочих місць і споживає 

продукцію багатьох галузей народного господарства. 

Ефективність функціонування будівельної галузі залежить від державної 

політики щодо її підтримки та регулювання, спрямованого на інформаційне 

забезпечення, створення та нормативно-правової бази оптимального 

податкового навантаження тощо 

Виробнича функція (ВФ) вперше була побудована американськими 

економістами Ч. Коббом і П.Дугласом у 1928 р. на підставі даних економіки 

США за 1899-1922 рр. Вона являє собою двофакторну модель залежності 

обсягу продукції від використаних трудових ресурсів та виробничих фондів.  

Багатофакторну виробничу функцію можна розглядати як функцію 

багатьох змінних 1 2( ) ( , ,..., ).ny f X f x x x  Для окремої фірми, яка випускає 
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однорідний продукт, функція 1 2( , ,..., )nf x x x може пов’язувати обсяг випуску (у 

натуральному або вартісному виразі) із витратами робочого часу та різними 

галузями трудової діяльності, різними видами сировини, комплектуючих 

виробів, енергії, основного капіталу ( виміряного зазвичай у натуральних 

одиницях) тощо. ВФ такого типу характеризує технологію, що діє на 

підприємстві. 

На практиці можна розглядати як статичні ВФ, тобто такі, що разом зі 

своїми параметрами не залежать від часу, так і динамічні ВФ, які разом зі 

своїми параметрами змінюються з часом. Здебільшого в динамічних ВФ час 

фігурує як самостійна змінна, що впливає на обсяг виробленої продукції, а 

параметри таких ВФ є функціями часу.  

Виокремлення істотних видів ресурсів (факторів виробництва) і вибір 

аналітичної форми запису функції 1 2( , ,..., )nf x x x називається специфікацією ВФ.  

Перетворення реальних експертних даних на модельну інформацію, 

тобто розрахунок числових значень параметрів ВФ на базі статистичних даних 

за допомогою регресивного і кореляційного аналізу, називається 

параметризацією ВФ. 

Перевірка адекватності (правдивості) називається верифікацією ВФ. 

Вибір аналітичної форми ВФ 1 2( , ,..., )ny f x x x  (тобто її специфікація) 

диктується, передусім, теоретичним міркуванням, які мають явно або не явно 

враховувати особливості взаємозв’язків між конкретними ресурсами, 

особливості реальних або експертних даних, перетворених у параметри ВФ. На 

специфікацію і параметризацію у процесі побудови ВФ впливають результати 

верифікації. До речі, оцінювання параметрів ВФ зазвичай виконується за 

допомогою методу найменших квадратів. 

Окрім того, ВФ має характеризуватися певними властивостями [1],які 

випливають з її економічного змісту, а саме: 

1) 2 1 1 2(0, ,..., ) ( ,0,..., ) ... ( , ,...,0) 0;n nf x x f x x f x x     

2) 
( )

0; 0, 1,2,..., ;
i

f X
X i n

x


  


 

3) 
2 ( )

0; 0, 1,2,..., ;
i j

f X
X i n

x x


  

 
 

4) 1 2 1 2( , ,..., ) ( , ,..., )p

n nf tx tx tx t f x x x  

Властивість 1 відбиває  той факт, що за відсутності одного з ресурсів 

немає випуску продукції. Із властивості 2 випливає, що зі зростанням витрат 

ресурсів випуск не зменшується, тобто для 1 2, ,X X  таких, що 1 2 ,X X

виконується нерівність 1 2( ) ( ).f X f X  
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Пригадавши граничні величини, зазначимо, що вектор 

1 2

, ,...,
n

f f f f

X x x x

    
  

    
 є вектором граничних продуктів. 

Властивість 3 являє собою розглянутий раніше закон спадної 

ефективності. Недодатність других частинних похідних відбиває той факт, що 

зі зростанням витрат і-го ресурсу за незмінної кількості іншого ресурсу приріст 

випуску  на кожну додаткову одиницю і-го ресурсу не зростає. Якщо утворити 

матрицю Гессе других частинних похідних ВФ, то вона буде від’ємна 

визначеною. Геометрично це означає, що лінія або поверхня, яка відповідає ВФ, 

має бути опуклою вгору. 

Властивість 4, загалом кажучи, іноді не виконується, але якщо вона 

справджується, то ВФ є однорідною функцією виміру р; при цьому, якщо р>1, 

тозі зростанням масштабу виробництва в t раз обсяг випуску зростає в pt раз, 

тобто маємо зростання ефективності виробництва при зростанні його масштабу. 

При р<1, навпаки, ефективність виробництва знижується; при р=1 маємо сталу 

ефективність. 

Однією з найбільш поширених ВФ є ВФ Коба – Дугласа (ВФКД) вигляду 

21

21

 xxy  , де 1 2, , 0     - параметри 1 2( 1)   ; y - випуск продукції в 

ціновому або натуральному виразі. ВФКД використовується для розв’язування 

модельних економічних задач як на макро-, так і на мікроекономічному рівні. 

Здебільшого її аргументами є 1x - обсяг фондів у натуральній або ціновій 

вартості (обсяг використаного основного капіталу); 2x  - обсяг трудових 

ресурсів у тій самій вартості (витрати живої праці). Ця функція належить до так 

званого класу двофакторної мультиплікативної ВФ.  

Перевіримо виконання властивостей 1-4 для ВФКД. 

Властивість 1, очевидно, виконується: 

1 2 1 21 1

1 1 2 2 1 2

1 2

0; 0.
y y

x x x x
x x

      
     

 
 

Властивість 2 також виконується. Для перевірки властивості 3 знайдемо 

другі частинні похідні: 

1 2 1 2

2 2
2 2

1 1 1 2 2 2 1 21 2

1 2

( 1) 0; ( 1) 0.
y y

x x x x
x x

        
       

 
 

Матриця Гессе 
1 2 1 2

1 2 1 2

2 1 1

1 1 1 2 1 2 1 2

1 1 2

1 2 1 2 2 2 1 2

( 1)

( 1)

x x x x
U A

x x x x

   

   

   

   

  

  

 
    

 для ВФКД – 

від’ємна визначена, оскільки визначник 
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1 2 1 2

1 2 1 2

1 2 1 2

2 1 1

1 1 1 2 1 2 1 2 2 2

1 1 1 2 2 2 1 21 1 2

1 2 1 2 2 2 1 2

( 1)
( ( 1) )( ( 1) )

( 1)

x x x x
x x x x

x x x x

   

   

   

   
   

   

  

 

  


   


 

1 2 1 2 1 2 1 21 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 22 2

1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2( )( ) ( 1) ( 1)x x x x x x x x                       
       


1 2 1 2 1 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2( )( ) ( )x x x x x x                         
        

1 22 2 2 2

1 2 1 2 1 2( 1) 0x x      
     , при 1 2 1.    

Розглянемо основні економіко-математичні характеристики ВФКД.  

Середня продуктивність праці 
2

y

x
 - відношення обсягу виробленого 

продукту до кількості витраченої на це праці; середня фондовіддача 
1

y

x
 - 

відношення обсягу виробленого продукту до розміру фонду. Для ВФКД 

середня продуктивність 1 2

1 2x x    , якщо 1  , є спадною функцією. Таким 

чином, при зростанні витрат праці середня її продуктивність знижується. З 

погляду економіки це означає, що при  незмінності 1x приріст робочої сили не 

забезпечується додатковою кількістю засобів виробництва, а отже, 

продуктивність праці знижується. 

Гранична продуктивність праці 1 2 1

2 1 2

2

y
x x

x

  
 


, тобто вона пропорційна 

до середньої продуктивності і менша за неї.  

Те саме можна сказати й щодо аргументу 1x та відповідних значень 

середньої і граничної фондовіддачі.  

Важливою характеристикою є також фондоозброєність  1

2

x

x
, тобто обсяг 

фондів, що припадає на одного працівника. Знайдемо тепер еластичність 

продукції за працею:  

1 2

1 2

1

2 2 1 2 2
2

2 1 2

.
x x x xy

x y x x

 

 






 
  

 
 

Отже, 2 - це еластичність продукції за працею, аналогічно 1 - 

еластичність продукції за фондами. 

Розглянемо випадок 1 2 1.    Легко перевірити, що 1 2

1 2

.
y y

y x x
x x

 
 
 

Припустимо, що суспільство складається тільки з робітників і підприємців, тоді 

вироблена продукція y розпадається на дві частини, одна з яких іде в дохід 
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робітників, а друга – у дохід підприємців. Тоді 2

2

y
x

x




 являє собою частину 

доходу робітників а 1

1

y
x

x




 - частину доходу підприємців. 

 

Для дослідження виробничої функції на прикладі макроекономічних 

показників галузі будівництва України на основі ВВП, кількосіь зайнятих 

працівників, власного капіталу за 2012-2016 рр. 

Для дослідження виробничої функції на основі ВВП, кількість зайнятих 

працівників, власного капіталу та чистого прибутку за 2012-2016 рр. (див. табл. 

1). 

Нами розглядалася виробнича функція виду 21

21

 xxy   , яка після 

перетворень була зведена до наступної функції: 

0 1 1 2 2z t t     ,       (1) 

де lnz y , y — обсяг ВВП; 

1 1lnt x  , 1x — капітал;  

2 2lnt x  , 2x — кількість зайнятих працівників; 

0 1 2, ,b b b  — параметри виробничої функції.  

Таблиця 1. 

t, роки 

y, 

ВВП(грн.) 

x1, капітал 

(грн.) x2, кількість  зайнятих 

2012 39049 49961,4 411,1 

2013 36902 45881,1 371,7 

2014 36876 46330,8 286,1 

2015 38928 40090,2 248,1 

2016 49871 43743,7 247 

 

У практичних розрахунках обсяг виробничих фондів поділяється на 

складові елементи — основні і оборотні фонди, а модель для реалізації із 

степеневої перетворюється в лінійно-логарифмічну, в результаті чого рівняння 

(1) набуває такого вигляду: 

1 1 2 2ln ln ln lny x x    
 
         (2) 

 Користуючись методами багатофакторного лінійного регресійного 

аналізу та даними відповідних показників галузі будівництва України за 2012-

2016 рр., отримали таке рівняння: 
0,8926 (0,5245)

1 256,53y x x  
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Рис. 1. Емпіричні та теоретичні значення ВВП будівельної галузі за 2012-

2016рр. 

Перевіривши адекватність даного рівняння регресії, маємо, що 

множинний коефіцієнт детермінації – 0,5951, стандартна похибка рівняння – 

0,1427,  значущість критерія Фішера –  0,  6459. 

На основному рівнянні (3) можна зробити наступні висновки: 

1) еластичність ВВП в будівельній галузі України за капіталом 

становить 0,8926, це означає, що при збільшенні капіталу на 1% ВВП 

зросте на 0,8926%; 

2) еластичність за трудовими ресурсами – (-0,5245), це оначає, 

що при зменшені трудових ресурсів ВВП зменшиться на 0,5245%. 

Таким чином, класична модель виявилась недостатньо адекватною, що 

можна пояснити тим, що галузь будівництва в Україні в останні роки є 

нестабільною і дуже сильно залежить від зовнішніх чинників.  

Це дозволяє зробити висновок, що для будівельної галузі України на 

сучасному етапі класична виробнича функція Кобба-Дугласа не є достатньо 

адекватною моделлю для прогнозування обсягів виробництва, що відбувається 

в умовах нестабільності економіки.  
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МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ ПРИЙНЯТТЯ ОПТИМАЛЬНИХ 

РІШЕНЬ В НЕКООПЕРАТИВНИХ  ІГРАХ 

 
Анотація. В статті розглянуто деякі математичні методи прийняття оптимальних 

рішень, зокрема різні види рівноваг в некооперативних іграх, запропоновано приклади, 

в яких продемонстровано методи знаходження рівноваг та оптимальних стратегій. 

Ключові слова:  гравець, обстановка гри, стратегія, функція корисності,  

максимінна рівновага, рівновага Неша, домінантна стратегія, оптимум за Парето. 

 

Аbstract. In the article  we considered some mathematical methods of making optimal 

solutions, apart different  types of equilibria in non-cooperative games  and proposed 

examples, which shows  methods of finding equilibrium and optimal strategies. 

Key words: player, game situation, strategy, utility function, maximizing equilibrium, 

Nash equilibrium, dominant strategy, Pareto optimum. 

 

Теорія ігор – це математичний апарат для моделювання узгодження 

інтересів сторін. 

Метою застосування теорії ігор є визначення інтересів сторін, 

знаходження можливих варіантів узгодження таких інтересів, та пропозиція 

прогнозу розвитку подій у відповідності до зробленого сторонами вибору. 

Як наука теорія ігор зародилася ще в XVII ст., проте наступні 300 років не 

зазнавала розвитку. Першою істотною роботою з теорії ігор слід вважати 

статтю Дж. фон Неймана «До теорії стратегічних ігор» (1928), а з виходом в світ 

монографії американських математиків  Дж. фон Неймана та О. Морген-

штерна «Теорія ігор і економічна поведінка» (1944), теорія ігор сформувалась як 

самостійна математична дисципліна.  

На відміну від інших галузей математики теорія ігор із самого початку 

свого розвитку була направлена на розв'язання задач, які виникають в економіці. 

Наразі теорія ігор застосовується і в інших галузях знань, а саме: в 

військовій справі; в питаннях моралі; в медицині, в економічному і соціальному 

плануванні і прогнозуванні, в ряді питань науки та техніки. Таке широке 

застосування пояснюється тим що, вагому масу задач чи проблем у вказаних 

галузях, можна перевести на мову математики (скласти математичну модель 

задачі). 
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Основні визначення 

Сторони, які приймають участь в узгодженні своїх інтересів, називаються 

гравцями. 

Обстановкою гри називається сукупність всіх об’єктів та суб’єктів, які 

впливають на дану гру [1]. 

Характеристика одного гравця 

Гравець здатний формувати стратегії 𝑦 (опис послідовності дій, 

технологій, методів алгоритмів, способів тощо) та вибирати їх із деякої множини 

А. Під раціональною поведінкою гравця розуміють, що гравець з урахуванням 

всієї наявної у нього інформації вибирає саме ті стратегії, які приводять до 

найбільш бажаних для нього результатів [2]. 

Також варто розглянути функцію корисності 𝑣(𝑦), яка задана на множині 

стратегій діяльності гравця А. Для економічних задач в якості функції 

корисності гравця найчастіше обирають прибуток, витрати, зарплату, прикладені 

зусилля тощо. 

Характеристики багатьох гравців 

Кожному із n гравців відповідає його функція корисності 𝑣𝑖(𝑦) (𝐼 =

{1,2, … , 𝑛} - множина всіх гравців).  

Вектор 𝑦 = (𝑦1, 𝑦2, … , 𝑦𝑛)  називають вектором дій всіх гравців, 𝑦 ∈ 𝐴𝑛 =

∏𝐴𝑖  , 

𝐴𝑛 – простір стратегій всіх гравців; 

         𝐴𝑖 – простір стратегій i-того гравця. 

Таким чином, 𝑦𝑖  називають стратегією i-того гравця, а вектор  𝑦 - ситуацією 

гри (вектором стратегій усіх гравців). 

Сукупність стратегій 𝑦𝑖 = (𝑦1, 𝑦2, … , 𝑦𝑖−1, 𝑦𝑖+1, … 𝑦𝑛) називають  

обстановкою гри для i-того гравця [1] . 

Класифікація ігор 

В залежності від обмежень на суму виграшу розрізняють: 

 ігри із нульовою сумою (антагоністичні ігри); 

  ігри із довільною сумою. 

За рівнем інформованості гравців виділяють ігри: 

 з повною інформованістю гравців;   

 з неповною інформованістю гравців  щодо різних параметрів. 

За можливістю повторів: 

 одноразові ігри; 

  динамічні ігри  (послідовні). 

За видом проведення: 

 Дискретні (мають дискретну множину результатів гри); 
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 Неперервні ( допускають неперервну множину результатів). 

За можливістю спільних дій гравців: 

 Некооперативні ігри (гравці не можуть в процесі формування стратегій 

діяти спільно), які в свою чергу поділяються на: 

 Динамічні ігри; 

 Ігри в нормальній формі 

 кооперативні ігри (гравці вибирають свої стратегії спільно та формують 

коаліції) 

За зовнішнім контекстом розрізняють такі ігри: 

 унікальні (гра проводиться всього один раз); 

 популяційні (гравці користуються знанням щодо перебігу аналогічних 

ігор); 

  ігри, які повторюються  серед тієї ж самої сукупності гравців [1]. 

Одну й ту ж саму соціально-економічну задачу часто можна представити у 

вигляді різних ігор. Задачею дослідника у цьому випадку є перш за все 

обґрунтування форми представлення гри, а вже потім концепції її рішення. 

Розглянемо теорію некооперативних ігор, а саме ігри в нормальній формі та 

методи знаходження їх рішень. 

 

Некооперативні ігри задані в нормальній формі 

Гра в нормальній формі є заданою тоді, коли задано наступні три набори 

даних: 

1. Сукупність всіх гравців – множина 𝐼 = {1,2, … , 𝑛}. 

2. Простір стратегій всіх гравців 𝐴𝑛 = ∏𝐴𝑖. 

3.Функції корисності для всіх гравців  

   𝑣 = (𝑣1(𝑦), 𝑣2(𝑦), … , 𝑣і(𝑦), … , 𝑣n(𝑦), 

де 𝑦 = (𝑦1, 𝑦2, … , 𝑦𝑛)– вектор дій всіх гравців. 

Концепції рішень гри 

1. Максимінна рівновага 

 Відповідно до принципу максимального гарантованого результату  

гарантоване значення цільової функції i-го гравця визначається в такий спосіб: 

𝑓𝑖  = 𝑎𝑟𝑔 max
𝑦𝑖∈𝐴𝑖

 min
𝑦−𝑖∈𝐴−𝑖

𝑓𝑖(𝑦𝑖; 𝑦−𝑖) , 𝑖 ∈ 𝐼 , 𝐴−𝑖 = ∏ 𝐴𝑗𝑗∈𝐼\{𝑖}  , 𝑖 ∈ 𝐼, де 

𝑦𝑖 -  стратегія гри -го гравця; 

𝑦−𝑖 – обстановка гри для -го гравця; 

𝑓𝑖(𝑦𝑖; 𝑦−𝑖) −   виграш 𝑖-го гравця при фіксованих стратегіях 𝑦−𝑖  гравців.  

Це означає, що гравець вважає, що в результаті гри реалізується найгірша 

для нього обстановка, і вибором своєї стратегії 𝑦𝑖 ∈ 𝐴𝑖 він максимізує 

гарантоване значення цільової функції  𝑓𝑖 [1]. 
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Зауваження. 𝑓𝑖 не обов’язково є функцією корисності 𝑣𝑖(𝑦) 𝑖-го гравця, 

лише в деяких випадках 𝑓𝑖 = 𝑣𝑖(𝑦). 

Інтерпретація. «Всі навколо — мої вороги». Більше того: «вони свідомо 

прагнуть зробити мені якнайгірше».  

Алгоритм рішення гри:  

1. Знаходимо найменше значення виграшу для розглядуваного нами гравця. 

2. Фіксуємо стратегії всіх інших гравців. 

3. Перебираючи різні стратегії для гравця якого розглядаємо, вибираємо ті з 

них, які є максимальними. 

Особливості застосування концепції максимінної рівноваги: 

 Максимінні стратегії для кожного із гравців існують завжди. 

 Максимінні стратегії не обов’язково приносять «найменший» виграш! 

 Максимінної рівноваги гра може й не мати. 

За відсутності максимінної рівноваги важливе значення має те, хто саме 

робить перший хід.  

2. Рівновага в домінантних стратегіях 

  Для фіксованого гравця стратегія𝑦2строго домінується над  стратегією 

𝑦1якщо для довільної обстановки гри виконується нерівність 

∀ 𝑖 ∈ 𝐼, ∀ 𝑦−𝑖 ∈ 𝐴−𝑖  , ∀𝑦1
𝑖 , 𝑦2

𝑖  ∈ 𝐴𝑖 ∶  𝑓𝑖( 𝑦2
𝑖 ; 𝑦−𝑖) > 𝑓𝑖( 𝑦1

𝑖 ; 𝑦−𝑖)
 

де  𝑦1
𝑖 , 𝑦2

𝑖 −  фіксовані стратегії  𝑖-го гравця; 

      𝑦−𝑖 −
 
 стратегії гри всіх інших гравців; 

      𝑓𝑖( 𝑦2
𝑖 ; 𝑦−𝑖) − виграш 𝑖-го гравця при фіксованій його стратегії 𝑦2

𝑖 ; 

      𝑓𝑖( 𝑦1
𝑖 ; 𝑦−𝑖) − виграш 𝑖-го гравця при фіксованій його стратегії 𝑦1

𝑖 . 

Коли стратегія 𝑦2строго домінована над стратегією 𝑦1 це означає, що 

стратегію 𝑦1 взагалі можна відкинути і не розглядати надалі [1].  

Ситуація гри 𝑦𝑑 = (𝑦1
𝑑 , 𝑦2

𝑑 , … , 𝑦𝑛
𝑑)  називається рівновагою в домінантних 

стратегіях, якщо 

∀ 𝑖 ∈ 𝐼, ∀ 𝑦−𝑖 ∈ 𝐴−𝑖 , ∀ 𝑦𝑖 ∈ 𝐴𝑖  𝑓( 𝑦𝑖
𝑑; 𝑦−𝑖) ≥ 𝑓( 𝑦𝑖; 𝑦−𝑖) 

Властивості: 

1. Рівновага  не залежить від порядку відкидання домінованих стратегій. 

2. Домінантна стратегія кожного гравця не залежить від поведінки інших 

гравців. 

3. Не у всіх іграх існують рівноваги в домінантних стратегіях 

4. Будь-яка рівновага в домінантних стратегіях є рівновагою Неша, але не 

навпаки. 

3. Рівновага Неша  

 Вектор 𝑦𝑁 = (𝑦1
𝑁 , 𝑦2

𝑁 , … , 𝑦𝑛
𝑁) називається рівновагою Неша для даної гри, 

якщо: 
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∀ 𝑖 ∈ 𝐼, ∀ 𝑦𝑖 ∈ 𝐴𝑖  𝑓( 𝑦𝑖
𝑁; 𝑦−𝑖

𝑁 ) ≥ 𝑓( 𝑦𝑖; 𝑦−𝑖
𝑁 ) , де 

𝑦𝑖
𝑁 −стратегія 𝑖-го гравця, яка задовольняє рівновагу за Нешем; 

𝑦−𝑖
𝑁 −стратегії всіх інших гравців, які задовольняють рівновагу за Нешем; 

𝑓( 𝑦𝑖
𝑁; 𝑦−𝑖

𝑁 ) − виграш  𝑖 -го гравця, при дотриманні стратегій, які 

задовольняють рівновагу за Нешем; 

𝑓( 𝑦𝑖; 𝑦−𝑖
𝑁 ) − виграш 𝑖 -го гравця, при дотриманні стратегій, які не 

задовольняють рівновагу за Нешем, при «нешівських» стратегіях всіх інших 

гравців. 

Рівновага Неша вимагає: 

1) довіри до того, що всі інші гравці – також «розумні», і добре знають свою 

власну вигоду. 

2) якщо якийсь один гравець «зрозумів», яким чином можна досягти такої 

рівноваги, то найкраща його стратегія полягає в тому, щоб негайно 

інформувати інших гравців про всі ті стратегії, яких вони повинні 

дотримуватися, щоб збільшити їхній виграш. 

Приклад. Розглянемо самурайське суспільство в Японії. 

Відомо, що кожен самурай прагнув у бою передовсім «померти красиво». 

Кожен самурай під час бою, побачивши те місце, що є найнебезпечнішим – 

обов’язково кинеться туди та захистить його своїм життям. Але те ж саме 

бачили й інші самураї – і вони теж прямували в те ж саме «найнебезпечніше» 

місце на полі бою. В результаті – в це «небезпечне місце на поле бою» 

спрямовувалося декілька самураїв, і місце переставало бути небезпечним. 

Прагнучи до смерті, вони всі виживали!  

 Алгоритм знаходження рівноваги Неша для двох гравців: 

1. Для гравця «рядочок» в кожному стовпчику – тобто для кожної стратегії 

цього гравця при фіксованій строгій другого – відмічаємо найбільший 

виграш.  

2. Для гравця «стовпчик» робимо теж саме, відмічаючи у кожному рядочку 

найбільший його виграш. 

3. Ті комірчини, де будуть відмічені обидва виграші, і будуть рівновагою 

Неша. 

Зауваження. Точок  рівноваг Неша може бути декілька, або ж не бути 

жодної. 

Теорема 1. В змішаному розширені будь-якої гри із скінченною кількістю 

стратегій завжди існує рівновага Неша для змішаних стратегій. 

Теорема 2. Жодна із стратегій, які входять у рівновагу Неша, не може бути 

відкинута при видаленні сильно домінованих стратегій . 

Теорема 3. В змішаному розширені будь-якої гри із скінченною кількістю 

стратегій завжди існує рівновага Неша для змішаних стратегій [3,4,5]. 
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4. Парето-оптимальні ситуації 

Вектор стратегій 𝑦𝑝 = (𝑦1
𝑝
, 𝑦2
𝑝
, … , 𝑦𝑛

𝑝
)  називається Парето-оптимальним, 

якщо не існує іншої ситуації, у якій всі гравці виграють не менше і хоча б один 

гравець виграє більше, тобто 

∀ 𝑦 ∈ 𝐴 ∃ 𝑖 ∈ 𝐼 ∶  𝑓𝑖(𝑦) < 𝑓𝑖( 𝑦
𝑝), де 

𝑓𝑖(𝑦) − виграш 𝑖-го гравця при дотриманні всіма гравцями стратегій, які не 

належать оптимуму за Парето; 

𝑓𝑖(𝑦
𝑝) − виграш 𝑖-го гравця при дотриманні всіма гравцями стратегій, які 

належать оптимуму за Парето [6]. 

Інтерпретація.  «Людина людині – вовк».  

Для багатьох соціально-економічних ситуацій рівновага Неша та Оптимум за 

Парето – співпадають! 

Загальні правила знаходження Парето-оптимальної ситуації: 

Якщо в таблиці є така комірка, в якій збільшення виграшу одного із 

гравців можливе лише тільки за умови зменшення виграшу іншого гравця, і так 

для кожної іншої комірки – то ми знайшли стратегії, які задають оптимум  за 

Парето. 

Розглянемо описані методи рішень гри на прикладі. 

Приклад 1. 

     Гра задається описом наступної ситуації. Двох студентів підозрюють у 

здійсненні двох різних злочинів: СПИСАВ та ДАВ СПИСАТИ. Кожен зі 

студентів  має бажання залишитися друзями. Відомо, що якщо один студент 

донесе на іншого, а інший при цьому буде «опиратися» (стратегія «мовчати»), то 

інформатор отримає оцінку 5, а «мовчун» - 2. Якщо ж вони доноситимуть один 

на одного, то кожен із них отримає по 3 бали. 

     Студентам відомо, що у випадку, якщо ніхто із них не буде доносити на 

іншого, то обоє отримують по 1 балу. 

Допоможіть студентам прийняти оптимальне рішення! 

Розв’язання.  

Складемо таблицю (платіжну  матрицю гри). Рядочок – всі можливі стратегії 

студента І, стовпчик –  стратегії студента ІІ. 

1) Максимінна рівновага. 

 Сказати Мовчати 

Сказати 
3 

3 

2 

5 

Мовчати 
5 

2 

1 

1 

Розглянемо студента I виграші якого записані в рядочку. Для нього 

найгіршою стратегією буде стратегія «мовчати» студента стовпчика (виграш – 1 
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бал), але при цьому студент ІІ вибравши стратегію «мовчати» дав можливість 

обирати стратегії студенту І.   Максимізуючи свій виграш студент І вибере 

стратегію «сказати».   Аналогічний аналіз задачі проводиться і для студента 

ІІ. 

Таким чином,  стратегії, які задовольняють максимінну рівновагу: студент І  - 

«сказати», студент ІІ - «сказати»  

2) Рівновага в домінантних стратегіях 

 Сказати Мовчати 

Сказати 
3 

3 

2 

5 

Мовчати 
5 

2 

1 

1 

Як бачимо, з погляду студента ІІ – стратегія «сказати» сильно домінує над 

стратегією – «мовчати», тому відкинемо її. Отримаємо наступну матрицю гри: 

 Сказати 

Сказати 
3 

3 

Мовчати 
5 

2 

Тепер порівняємо між собою виграші для гравця рядочок. Як бачимо, 

стратегія «сказати» сильно домінує над стратегією – «мовчати», а тому 

відкинемо її. 

 Сказати 

Сказати 
3 

3 

Отже,  для оптимального рішення гри студентам І та ІІ варто дотримуватися 

стратегій – «сказати».  

3) Рівновага Неша  

Для студента І при фіксованій стратегії «сказати» студента ІІ обираємо 

максимальний виграш, а саме – 3 бали (стратегія «сказати»). Тепер фіксуємо 

стратегію студента ІІ «мовчати» та знову обираємо максимальний виграш для 

студента І, а саме – 5 балів (стратегія «сказати»). Аналогічним чином шукаємо 

максимальні виграші для студента ІІ, фіксуючи по черзі стратегії студента І. 

Отримаємо такі максимальні виграші – 3 бали (стратегія «сказати») та 5 балів 

(стратегія «мовчати»). 

 Сказати Мовчати 

Сказати 
3 

3 

2 

5 
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Мовчати 
5 

2 

1 

1 

Клітинка в яку потрапили виграшні стратегії обох гравці і буде оптимальним 

рішення гри. Тобто, студенту І варто притримуватися стратегії «сказати». 

Аналогічним чином і студенту ІІ. 

4) Парето-оптимальні ситуації 

 Сказати Мовчати 

Сказати 
3 

3 

2 

5 

Мовчати 
5 

2 

1 

1 

Аналізуючи комірчини таблиці методом перебору приходимо до 

висновку, що виграшними за Парето стратегіями будуть: 

студент І «сказати» -  студент ІІ «сказати» та 

студент І «мовчати» -  студент ІІ «мовчати».  

Оптимізуючи задачу обираємо стратегію:  студент І «сказати» -  студент ІІ 

«сказати». 

Відповідь: оптимальне рішення гри: 

 Студент І «сказати» -  Студент ІІ «сказати». 

Як бачимо, розв’язання задачі за допомогою різних концепцій привело до 

однакового результату. Однак, часто трапляються задачі в яких різні концепції 

приводять до різних розв’язків, або ж взагалі відповіді не дають. Тому важливою 

задачею є аналіз сфер застосування кожної з концепцій та добір саме тих 

концепцій, які приведуть до правильного розв’язання поставленої задачі. 

Великий інтерес приділяється іграм, які задані в динамічній формі, 

оскільки теоретико-ігровий розгляд таких ігор наближується до моделювання 

ситуацій реального життя 

 

Гра в динамічній формі 

Динамічною (позиційною) називається гра, в якій гравці здійснюють ходи 

послідовно. Для позиційних ігор поняття «стратегія» означає сукупність того, як 

саме гравець планує ходити кожен раз протягом всієї гри [1] .  

Гра називається грою із досконалою інформацією у тому випадку, коли 

кожен гравець може однозначно визначити своє місце в часовому розгортанню 

гри (коли відсутні одночасні ходи і коли всі гравці спостерігають за «ходами  

Природи»). 

Коли порушуються умови наведеного вище визначення, то в цьому випадку 

має місце гра із недосконалою інформацією. 

Гра в динамічній формі вважається заданою, якщо задано: 
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1. Скінченна множина гравців 𝐼 = {1,2, … , 𝑛} 

2. Дерево гри зі скінченною множиною вершин  X  і скінченною 

множиною ходів A.  Дерево гри повинно задовольняти наступні вимоги: 

1) Мати всього одну вершину, із якої починається гра.  

2) З кожної вершини всередині дерева можна однозначно вказати як 

попередні вершини, так і наступні. 

3) Дерево закінчується термінальними вершинами, які вже не мають 

«наступних вершин». 

3.  Ребра графа, які відповідають ходам того чи іншого гравця. 

4. Набір інформаційних множин, який структурований таким чином, що 

всі вершини, які відносяться до однієї інформаційної множини, мають 

одні й ті ж самі допустимі ходи. 

5. Співвідношення, яке визначає того гравця, який і буде ходити, 

використовуючи відомості даної  інформаційної множини. 

6. Ймовірності вибору Природою того чи іншого варіанту ходу. 

7. Функції виграшів для термінальних вершин даної гри. 

Детальні математичні визначення та математична деталізація введених 

понять наведено в [2,4,5,6,8]. 

Кожна посадова інструкція – це є опис деякої  динамічної гри. Кожне 

прийняття рішення щодо інновацій чи інвестицій, щодо впровадження нового 

товару – це також є приклади динамічних ігор.  

Рішення гри в динамічній формі 

Теорема Куна. Для кожної скінченної гри із досконалою інформацією 

існує рівновага Неша в чистих стратегіях [4,5]. 

Ця теорема гарантує, що кожна динамічна гра має таке рішення, при якому 

кожному з гравців невигідно відхилятися від певної стратегії. Але як же знайти 

рівновагу Неша? 

Метод зворотної індукції 

Для цього створений так званий метод зворотної індукції. Розглянемо його 

суть. 

Розглянемо сукупність дій, які може виконати певний гравець, який 

знаходиться  в заданій вершині дерева гри. Рішення, яке приймає гравець в цій 

вершині, не залежить від взаємодії з іншими, і тому гравець може однозначно 

вибрати своє оптимальне рішення. Знаючи це обране рішення гравця, ми 

можемо розглянути ситуацію в «попередній» вершині (вже для іншого гравця). І 

так далі. Очевидно, що такий розгляд повинен починатися «з кінця», від 

термінальних вершин для заданої динамічної гри.  

Теорема. Для кожної скінченної гри із досконалою інформацією існує 

рівновага Неша, яка може бути знайдена за допомогою методу зворотної 



 

 

Студентські фізико-математичні етюди, 2017, № 16 
 

 
 

 

 

140 

індукції. Якщо до того ж жоден з гравців не має однакових виграшів у жодній 

термінальній вершині, то існує лише одна рівновага Неша, яка й знаходиться за 

допомогою методу зворотної індукції [5,6]. 

Приклад 2.  «Острів Щасливий» 

На острові Щасливий закопано скарб. Два пірати – Джон і Рон знайшли 

місце схову. Відомо, що аби дістатися до скарбу необхідно зробити 11 “копків”. 

За один раз кожен з піратів має право зробити 3 або 4 “копки”. Перемагає той, 

хто першим дістанеться до скарбу, інший же залишиться “ні з чим”. 

      Відомо, що першим розпочинає гру Джон. 

1. Скільки існує варіантів  розвитку ходу гри? 

2. У кого з піратів більші шанси на перемогу? 

3. Які з стратегій гарантують Джону перемогу? 

Розв’язання:  

Для розв’язання задачі побудуємо так зване «дерево гри». Будемо 

розглядати задачу з позиції Джона. 

Проаналізуємо детальніше кожну з утворених стратегій та оберемо 

виграшні для Джона. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
При розвитку гри за стратегіями, які не відмічені напівжирними лініями, 

наступний хід належить Рону, і в будь-якому випадку перемога дістанеться йому 

(оскільки сумарна кількість зроблених  «копків» менша за 11, і наступний хід 

Рона ніяк не вплине на результат гри) . 

У відмічених же стратегіях сумарна кількість попередніх ходів є більшою 

ніж кількість необхідних «копків» до скарбу, тому при такій ситуації гри 

перемога дістанеться Джону. 

Відповідь: 

1) Всього існує 8 варіантів розвитку гри. 

+ 

3 

Джон 

Джон Джон Джон Джон 

Рон 
Рон 

Рон Рон Рон Рон Рон Рон Рон Рон 

3 

3 3 3 3 

3 

4 

4 

4 4 4 

4 

4 

+ + + + 
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2) Оскільки в половині з варіантів (4 з 8) можлива перемога Джона, то 

шанси на перемогу у піратів рівні. 

3) Стратегії, які  гарантують Джону перемогу: 

(3;4;4), (4;3;4), (4;4;3), (4;4;4). 

Порада. Для того, щоб максимально збільшити шанси на перемогу Джону варто 

розпочати шлях до скарбу з чотирьох «копків». 

Висновки. Теорія ігор – цікава і актуальна в багатьох застосуваннях 

галузь математики. Її елементи вивчаються студентами багатьох спеціальностей 

в рамках курсів, присвячених оптимізаційним задачам та управлінню процесами 

прийняття рішень в професійній галузі. Задачі, пов’язані з теорією ігор часто 

використовуються в математичних олімпіадах для школярів та в темах науково-

дослідницьких робіт Малої академії наук. Тому знання з теорії ігор і вміння 

розв’язувати та самостійно створювати цікаві «стратегічні» задачі є важливим і 

для майбутнього викладача математики. 
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ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ УЧНІВ В УМОВАХ 

ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ-ІНТЕРНАТУ  

 

Анотація. У статті здійснено аналіз особливостей роботи з учнями в умовах 

інтернатного закладу. Наголошується на тому, що в загально-освітньому школі-

інтернаті в навчанні математики доцільно застосовувати інтерактивні методи навчання 

і групову навчальну діяльність. 

Ключові слова: діти-сироти, інтернатний заклад, школа-інтернат, соціалізація 

вихованців. 

Abstract. The article analyzes peculiarities of the work with pupils in the conditions 

of the boarding school. It is emphasized that it is expedient to use interactive teaching 

methods and group learning activities in teaching mathematics at the general-educational 

boarding schools.  
Key words: orphans, boarding school, boarding school, socialization of pupils. 

 

Вступ. Однією з актуальних проблем сучасної педагогіки в даний час є 

навчання та виховання дітей в умовах інтернатних закладів. На сьогоднішній 

день вихованці спеціалізованих шкіл-інтернатів становлять близько десяти 

відсотків від загальної кількості дітей шкільного віку, тому становлення їх як 

повноцінних членів суспільства є важливим завданням держави.  

Більшість вихованців інтернатних закладів — діти з різними фізичними 

обмеженнями, труднощами у розвитку, а також діти-сироти та діти, які 

залишилися без піклування батьків. Закінчуючи навчання в інтернатному 

закладі, такі діти суттєво відстають у фізичному, психічному і особистісному 

розвитку від однолітків, які живуть в сім'ї. А ще почувають себе соціально і 

психологічно незахищеними і непідготовленими до самостійного життя. 

Пов’язано це, в першу чергу, з тим, що в суспільстві є певна дискримінація таких 

людей. З іншого боку, немає чіткої моделі адаптації їх в суспільство.  

Слід відмітити, що проблема навчання і виховання дітей у інтернатних 

установах розглядається у працях багатьох видатних дослідників (Денискіна В. 
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3., Єрмаков В. П., Земцова М. І., Литвак А. Р., Наумов М. Н., Феоктістова В. А. 

та ін.). Детально висвітлено особливості роботи з дітьми, які потребують 

корекції фізичного та (або) розумового розвитку, дітьми, що мають вади слуху, 

зору, з дітьми, які потребують тривалого лікування. 

Однак поки що недостатньо висвітлено такі питання як одночасне 

виховання і навчання в загальноосвітніх школах-інтернатах дітей абсолютно 

різних соціальних категорій: як дітей з фізичними обмеженнями, так і дітей-

сиріт і навіть абсолютно здорових дітей, у яких є батьки (наприклад, дітей 

вчителів). Вчитель, потрапляючи в такий «змішаний» клас, повинен знати і 

розуміти особливості роботи з кожною категорією дітей, вміти організовувати 

їхню співпрацю.   

Метою роботи є аналіз особливостей навчання математики в умовах 

загальноосвітньої школи-інтернату. 

Виклад основного матеріалу. Під інтернатним закладом розуміють 

навчальний заклад з цілодобовим перебуванням учнів, створений в цілях 

виховання дітей, формування у них навичок самостійного життя та всебічного 

розкриття творчих здібностей [3]. 

Концептуальні засади щодо управління навчально-виховним процесом у 

інтернатних закладах освіти ґрунтуються на положеннях Конституції України, 

Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну 

середню освіту», «Про охорону дитинства», у державних програмах «Освіта. 

(Україна ХХІ століття)», «Діти України», «Вчитель», у Національній доктрині 

розвитку освіти України, Національній стратегії розвитку освіти в Україні на 

2012-2021 роки. Названими державними документами законодавчо закріплені 

прогресивні зміни, які відбулися в освітній політиці у період становлення 

української державності, і одночасно окреслені нові завдання для подальшого 

розвитку системи освіти. 

Інтернатні навчальні заклади поділяються на наступні види: 

за контингентом: 

 для дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків; 

 для дітей з обмеженими можливостями здоров'я (слабозорі, слабочуючі 

тощо); 

 для дітей зі здібностями (відбираються, зокрема, на олімпіадах); 

 для «важких» підлітків (які перебувають на обліку в дитячій кімнаті поліції, 

або були затримані за бродяжництво, хуліганство, за іншими обставинами); 

за освітньою програмою: 

 загальноосвітні; 

 спеціальні (з поглибленим вивченням певних дисциплін); 



 

 

Студентські фізико-математичні етюди, 2017, № 16 
 

 
 

 

 

144 

 корекційні (з навчанням, орієнтованим на обмежені фізичні можливості). 

В даній роботі розглядатимемо особливості навчання математики в 

загальноосвітніх школах-інтернатах.  

Загальноосвітня школа-інтернат (далі школа-інтернат) – це 

загальноосвітній навчальний заклад I-II, I-III ступенів, що забезпечує реалізацію 

права дітей, які потребують соціальної допомоги, на загальну середню освіту.  

Основні засади організації діяльності таких закладів регламентуються 

Положенням про загальноосвітню школу-інтернат та загальноосвітню санаторну 

школу-інтернат [6]. Відповідно до даного Положення, головним завданням 

школи-інтернату є утримання, виховання та навчання дітей, які потребують 

соціальної допомоги (не мають необхідних умов для виховання та  навчання в 

сім'ї), розвиток їх природних здібностей, формування соціально зрілої  

особистості. 

В школах-інтернатах (за місцем проживання опікунів (піклувальників), 

родичів тощо) можуть утримуватися діти-сироти і діти, позбавлені батьківського 

піклування. Вони зараховуються до школи-інтернату за  рішенням органів опіки 

і піклування та відповідних для цієї категорії дітей документів. Водночас. за 

наявності відповідних контингентів,  матеріально-технічної бази та вчителів-

дефектологів школа-інтернат може мати  спеціальні класи (групи) для дітей, які 

потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку.  

Таким чином, в загальноосвітній школі-інтернаті можуть бути діти різних 

соціальних категорій: як діти-сироти, так і діти з фізичними обмеженнями,  

певними захворюваннями, а також «батьківські» діти (батьки яких не в змозі 

матеріально утримувати дітей або просто не бажають цього, і навіть діти 

вчителів). Зокрема, серед дітей можуть бути такі, які відзначаються високими 

досягненнями у навчанні. З метою забезпечення диференційованого підходу до 

навчання в школі-інтернаті можуть створюватися класи з поглибленим 

вивченням окремих предметів, однак якщо дітей певного віку в інтернаті 

небагато, то всі діти навчаються в одному класі. Тому перед вчителем постає 

серйозне питання, як одночасно навчати абсолютно різних дітей з різними 

пізнавальними потребами і фізичними можливостями.   

Розглянемо спочатку особливості роботи з кожною окремою соціальною 

категорією дітей.   

Робота з розумово відсталими вихованцями інтернатних закладів 

Недоліки розвитку пізнавальної діяльності розумово відсталих учнів, 

особливо мислення і мови, не дозволяють використовувати такі методи, як 

шкільна лекція і навчальні дискусії, диспути. Водночас корекційна 

спрямованість навчання вимагає активного використання не лише 
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репродуктивних, але і продуктивних методів, що сприяють розвитку аналітико-

синтетичної діяльності учнів. 

Тому в процесі навчання використовуються деякі продуктивні види 

самостійної роботи, елементи проблемного навчання (створення найпростіших 

проблемних ситуацій, евристичні бесіди). 

Розумово відсталі діти, як правило, погано підготовлені до навчальної 

діяльності. У них відсутній інтерес до навчання, понижена увагу, вони легко 

відволікаються, швидко втомлюються. Це вимагає більш широкого (ніж у 

масовій школі) включення в процес навчання методів, що викликають інтерес до 

навчання: використання пізнавальних ігор, створення цікавих ситуацій і т. д. 

Ігрові методи знаходять своє застосування в старших класах, вони часто 

використовуються для закріплення пройденого матеріалу [2, С. 34]. 

У процесі навчання широко використовуються словесні, наочні і 

практичні методи навчання. Специфіка їх застосування диктується 

особливостями пізнавальної діяльності розумово відсталих дітей. Учні, 

наприклад, не можуть одночасно засвоїти великий обсяг матеріалу, відтак 

необхідно ділити його на невеликі частини. Крім того, матеріал, який 

повідомляється тільки в словесній формі, не підкріплений наочністю або 

практичними діями, погано сприймається дітьми, не запам'ятовується, а отже, 

важливо поєднувати ці методи. Однак у зв'язку з тим, що у таких дітей 

взаємозв’язки між словесними і наочними компонентами утворюються з 

великими труднощами, потрібні спеціальні методичні прийоми, що 

забезпечують цей зв'язок. 

Робота з слабозорими дітьми 

Для ефективної організації корекційної роботи на уроці із такими дітьми 

необхідні: 

1. Правильне розуміння структури дефекту кожного учня: 

- стану зору; 

- відхилення у розвитку, обумовлені зоровою недостатністю і особливостями 

пізнавальної діяльності; 

- супутніх дефектів (слуху, мови, інтелекту, емоційно-вольової сфери, опорно-

рухового апарату). 

2. Єдність вимог лікаря-офтальмолога, учителя, вихователя, батьків у 

відношенні засобів впливу на дитину. 

Особливу увагу заслуговує активізація розумової діяльності слабозорих 

учнів, оскільки розвиток активності думки знаходиться в прямому зв’язку з 

компенсаційно-корекційним впливом мислення на процес формування знань та 

умінь. В цьому плані необхідно загострити увагу на навчанні учнів навичкам 

самостійної роботи. 
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Учні дуже обережно підходять до виконання якоїсь нової роботи. 

Важливою вимогою при цьому є забезпечити підбір таких завдань, які б учні 

могли виконати самостійно. При цьому слід дотримуватися принципу: не 

пояснювати того, у чому учні самі можуть розібратися, а лише обережно 

направити їхню думку. 

Робота з дітьми-сиротами і дітьми, позбавленими батьківського 

піклування 

В навчанні дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які 

перебувають в установах інтернатного типу, вчителі мають взяти до уваги 

існування явища "госпіталізму", пов’язаного з довготривалим перебуванням 

особи у специфічних умовах. Таким дітям властиві залежність від цього закладу, 

споживацьке ставлення до опіки та уваги, почуття ворожості, заздрощів щодо 

домашніх дітей, підвищена чутливість до образ, брак образу матері, ідеалізація 

батьків, низька здатність розуміти чиїсь почуття та співчувати, недостатня 

інформованість щодо своїх прав, невміння самостійно приймати рішення, 

труднощі у створенні сім'ї і вихованні власних дітей.  

Як же вчителю будувати урок в класі, в якому є представники різних 

соціальних категорій дітей? На нашу думку, відповідь слід шукати у  

застосуванні інтерактивних методів навчання і груповій навчальній діяльності.  

Суть інтерактивних технологій у тому, що навчання відбувається 

шляхом активної взаємодії учнів. Це співнавчання, у якому і вчитель, і учні є 

суб'єктами. Учитель виступає лише в ролі організатора навчання, кooрдинатора 

роботи груп і  безпосередньо втручається у роботу груп тільки в тому разі, якщо 

в учнів виникають запитання і вони самі звертаються по допомогу до вчителя. 

Організація інтерактивного навчання передбачає застосування дидактичних і 

рольових ігор, моделювання життєвих ситуацій.  

Групова робота в інтерактивному навчанні носить трохи інший характер. 

При традиційній груповій роботі одна людина навчає групу учнів і всі учні 

групи працюють над певним завданням, результат виконання якого контролює 

вчитель. Інтерактивні технології забезпечують співпрацю членів групи, кожний з 

яких вносить свій посильний внесок для успіху всієї групи. Учні вчаться 

самостійно розподіляти обов’язки, розвивають уміння продуктивного 

спілкування, розв’язують конфлікти, що виникають у спільній діяльності. У 

груповій роботі дитина бере на себе функції вчителя і виконує „дорослі” види 

діяльності. Крім того, у учнів формується рефлексія. самоконтроль, 

взаємоконтроль, почуття відповідальності.  

В навчанні математики можна застосовувати такі інтерактивні 

технології, як сюжетно-рольові ігри, дидактична гра, програвання життєвих 

ситуацій, «Мікрофон», «Мозковий штурм», робота в парах, в малих групах, 
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«ротаційні трійки», «Карусель», «Акваріум». Серед завдань можуть бути і такі: 

обговорити питання, розробити план, схему розв’язання, порівняти, знайти 

контпрприклад, обгрунтувати. 

Висновки. На думку автора, в навчанні математики в загальноосвітніх 

школах-інтернатах варто використовувати інтерактивні технології навчання. Це 

дозволить створити умови для співпраці дітей, взаємообміну знаннями, 

досвідом, сприятиме їхній соціалізації, формуватиме рефлексію, самоконтроль, 

взаємоконтроль, почуття відповідальності.  

Перші експерименти щодо впровадження елементів інтер-активного 

навчання математики в загальноосвітній школі-інтернаті, проведені автором,  

показали, що інтерактивне навчання створює умови, в яких учень відчуває свою 

успішність, свою затребуваність, підвищується самооцінка, формується 

самостійність, ініціативність і водночас, навички співпраці, відчуття командної 

роботи.      
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ЗАСТОСУВАННЯ ГРАФІВ ДЛЯ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ  

ОЛІМПІАДНИХ ЗАДАЧ 

  

 Анотація. У даній роботі наведені приклади використання елементів теорії 

графів при розв’язуванні математичних задач різного рівня. Це дозволяє підготувати 

учнів до сприйняття складних тем в курсі шкільної математики, а також сприяє 

поглибленню знань учнів при підготовці до олімпіад. В роботі було зроблено відбір 

олімпіадних задач з олімпіад різних рівнів та років за рівнем складності завдань. 

 Ключові слова: елементи теорії графів, олімпіадні задачі, критерії поділу задач, 

творча діяльність учнів. 

 

 Abstract. In this work examples of use of graphs theory elements in solving 

mathematical tasks of different levels are given. It helps to prepare pupils for perception of 

complex topics in the course of school Mathematics and it also helps to improve the pupils’ 

knowledge in preparation for the Olympiads. The selection of the Olympiad tasks from the 

Olympiads of different levels and years by the level of complexity was done in the work.    

 Key words: graphs theory elements, the Olympiad tasks, criteria for division of tasks, 

creative activity of pupils. 

 
1. Вступ 

 В даний час теорія графів широко застосовується в різних областях науки і 

техніки [1-4]. До числа прикладних задач, що розв’язуються за допомогою 

графів, відносяться, наприклад, проектування каналів зв'язку і дослідження 

процесів передачі інформації, побудова контактних схем і дослідження кінцевих 

автоматів, мережеве планування і управління, дослідження математичних 

операцій, вибір оптимальних потоків в мережах, аналіз і синтез ланцюгів і 

систем, моделювання нервової системи живих організмів, дослідження 

випадкових процесів і багато інших завдань.  

 Теорія графів пов'язана з багатьма розділами математики: геометрією і 

топологією, теорією множин та математичною логікою, теорією ймовірностей і 

математичною статистикою, теорією матриць і іншими [5-8]. Використовуючи 
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апарат цих розділів, теорія графів збагачує їхні методи і продовжує інтенсивно 

розвиватися [9,10]. 

 Внаслідок розвитку природничих наук, програмування теорія графів набула 

такого широкого спектру застосування, що вона потребує відповідної уваги 

шкільного курсу математики. Це, насамперед, пов’язано з тим, що за допомогою 

цієї теорії можна достатньо легко розв’язувати широке коло різноманітних 

математичних задач. На мові теорії графів умови задач набувають наочності, що 

спрощує їхній аналіз. Оскільки теорія графів не входить до шкільної програми з 

математики, то в умовах завдань не буває слова «граф». Проте завдання з теорії 

графів легко впізнати – це задачі на: знайомства і обмін, вибір або відповідність, 

маршрути, спортивні турніри, мости, комбінаторні задачі. 

 З іншого боку, дуже багато олімпіадних задач є фактами з теорії графів. У 

складних завданнях на графи часто використовуються ідеї спуску, редукції, 

циклічності – найважливіші з ідей так званої «олімпіадної» математики. Таким 

чином, теорія графів дозволяє дати школярам уявлення про нестандартні методи 

та ідеї, які застосовуються як при розв’язанні математичних, так і прикладних 

задач [11 - 14].  

 Мінімальність теоретичних відомостей, різноманітність і широкий спектр 

завдань по теорії графів роблять її невід'ємною частиною додаткової 

математичної освіти. 

2. Основні теоретичні відомості 

 Наведені нижче розв’язання задач, що будуть розглядатися, засновані на 

наступних теоретичних положеннях, з якими школярі знайомляться при 

вивченні елементів теорії графів. 

Означення 1. Кажуть, що задано скінченний неорієнтовний граф [9] (рис. 1), 

якщо задані наступні два об’єкти: 

1) непорожня скінченна множина 𝑋 = {𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛}; елементи цієї множини 

називаються вершинами графа; 

2) деяка множина невпорядкованих пар елементів з 𝑋; множина позначається 

𝑈, його елементи, тобто пари вершин, називаються ребрами. 

 
Рис. 1 
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Означення 2. Кажуть, що задано скінченний орієнтовний граф [9] (рис. 2), якщо 

задані наступні два об’єкти: 

1) непорожня скінченна множина 𝑋 – вершини графа; 

2) множина 𝑈, яка складається з впорядкованих пар вершин. 

 
Рис. 2 

 Означення 3. Дві вершини 𝑥1 і 𝑥2  графа 𝐺 = (𝑋, 𝑈) суміжні, якщо 

(𝑥1, 𝑥2)𝜖𝑈, і несуміжні – в протилежному випадку [5,15]. При цьому ребро 

(𝑥1, 𝑥2) є інцидентним вершинам 𝑥1 і 𝑥2 . 

 Означення 4. Степенем 𝑑𝑒𝑔(𝑥) вершини 𝑥 графа  називається число 

інцидентних їй ребер. Вершина степені 0 називається ізольованою, а вершина 

степені 1 – висячою, або кінцевою[3,8]. 

 Означення5. Підграфом  графа 𝐺 = (𝑋, 𝑈) називається граф (рис. 3), в 

який входить лише частина вершин графа , які утворюють множину , разом з 

ребрами (дугами), які їх з’єднують[6]. 

 
                       а                                               б                                           в 

Рис. 3 

 

Означення 6. Граф називається повним, якщо кожні дві різні його вершини 

з’єднані одним і тільки одним ребром (рис. 4)[1]. 
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Рис. 4 

 Означення 7. Послідовність  

𝑥1𝑢1𝑥2𝑢2𝑥3…𝑥𝑛−1𝑢𝑛−1𝑥𝑛(𝑛 ≥ 2), (1) 

в якій чергуються вершини та ребра і при цьому для кожного  

ребро 𝑢𝑖 має вигляд (𝑥𝑖 , 𝑥𝑖+1), називається маршрутом, з’єднуючим вершини 

𝑥1 і 𝑥𝑛 ( (𝑥1, 𝑥𝑛)-маршрутом) [10]. Число ребер в маршруті називається його 

довжиною. Маршрутом довжиною нуль називається послідовність, яка 

складається з єдиної вершини. Маршрут (1) називається замкнутим, якщо 

𝑥1 = 𝑥𝑛.   

 Означення 8. Маршрут, в якому всі ребра різні, називається ланцюгом. 

Замкнений ланцюг називається циклом. Якщо в маршруті й усі вершини є 

різними (окрім, можливо, першої та останньої), то маємо простий ланцюг (цикл). 

Означення 9. Ейлерів цикл (рис. 5) – це цикл графа, який містить всі ребра 

графа. Гамільтонів цикл (рис. 6) – це простий цикл, який проходить через всі 

вершини графа.  

 
Рис. 5 

 
Рис. 6 

 Означення 10. Граф з n вершинами називається поміченим, якщо його 

вершини занумеровані числами від 1 до n [12]. 
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 Теорема 1. Число помічених графів з n вершинами рівна , де 

 [12]. 

 Лема 1. (Про рукостискання) Якщо  – неорієнтовний граф з  

вершинами і  ребрами, а  – степені  j
 
-й вершини, то сума степенів вершин 

рівна подвоєній кількості ребер[15]: . 

 Наслідок. Повний граф з n вершинами має 𝑛(𝑛 − 1)/2 ребер. 

 

3. Олімпіадні задачі різних рівнів складності  

 Розподіл задач на різні рівні складності відбувався за такими критеріями:  

1) витрати часу на розв’язання; 

2) можлива мінімальна кількість спроб для знаходження правильного 

розв’язку; 

3) об’єм і діапазон використаних знань, вмінь і навичок. 

 Окрім перерахованих критеріїв зверталась увага на той факт, на олімпіаді 

якого рівня (на рівні країни або міжнародному) була представлена та чи інша 

задача.  

 Також при розподіленні задач орієнтиром на початку була робота [12], в 

якій автором наведено умовне розподілення задач на рівні складності. Ця робота 

допомогла побачити критерії, за якими слід робити розподіл задач щодо їх 

складності. 

 

3.1. Задачі I рівня складності 

 Задача 1 (Районна олімпіада, Київ, 2014). 

 У місті Маленькому 15 телефонів. Чи можна їх з'єднати проводами так, щоб 

кожен телефон був з'єднаний рівно з п'ятьма іншими?[13] 

 Розв’язання. 

 Припустимо, що це можливо. Розглянемо тоді граф, вершини якого 

відповідають телефонами, а ребра – з'єднують їх проводами. У цьому графі 15 

вершин, степінь кожної з яких дорівнює 5. Підрахуємо кількість ребер в цьому 

графі. Для цього спочатку підсумуємо степені всіх його вершин. Ясно, що при 

такому підрахунку кожне ребро враховано двічі (адже воно з'єднує дві вершини) 

(див. Лему 1). Тому число ребер графа має дорівнювати . Але це число 

не є цілим! Отже, такого графа не існує, а тому і з'єднати телефони потрібним 

чином неможливо. 

Відповідь: з'єднати телефони потрібним чином неможливо. 

 Задача 2 (Львівська олімпіада, 2006). 
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 Доведіть, що існує граф з  вершинами, степені яких дорівнюють 

[14]. 

 Доведення. 

 Будемо будувати граф за індукцією.  

 Для  такий граф існує: дві вершини, з'єднані ребром. 

 Нехай граф з  вершинами і зазначеними степенями вже побудований. 

Додамо до нього дві вершини  . Вершину   з'єднаємо з  старими 

вершинами зі степенями , а також з вершиною . В результаті у половини 

старих вершин степені не зміняться, у решти – збільшаться на 1, степінь  буде 

дорівнювати , а степінь  буде дорівнює 1. Це і є шуканий граф з  

вершинами. 

Відповідь: існує граф з  вершинами, степені яких дорівнюють . 

 

3.2. Задачі II рівня складності 

 Задача 3 (Московська олімпіада, 1984). 

 В шаховому турнірі, в якому беруть участь 5 школярів, зіграно 6 партій. 

Більше всього зустріч провели Володимир і Михайло – по 3. Яку кількість 

партій зіграв учасник, який провів найменшу кількість зустрічей?[12] 

 Розв’язання. 

 Розглянемо 2 випадки: 1) Володимир і Михайло не грали один з одним; 2) 

Володимир і Михайло грали один з одним. 

1) В цьому випадку кожний з інших учасників провів по 2 зустрічі (рис. 7) 

2) Розіб’ємо цей випадок на 2 підвипадки: 

2.1) існує учасник, який не зустрічався ні з Володимиром, ні з Михайлом; 

2.2) кожний з учасників зустрівся або з Володимиром, або з Михайлом ( а 

можливо і з кожним з них) 

 
      Рис. 7                                        Рис. 8                                       Рис. 9 

 2.1) Цей випадок неможливий, оскільки провівши 6-е ребро, ми отримаємо 

суперечність з умовою задачі, так як буде ще один учасник, який також зіграв 3 

партії (рис. 8). 
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 2.2) Є тільки одна можливість провести 6-е ребро, не порушуючи умову 

задачі (рис. 9). 

Відповідь: найменша кількість зустрічей, проведених учасниками, дорівнює 2. 

 Задача 4 (Санкт-Петербурзька олімпіада, 1976). 

 В шаховому турнірі, в якому кожний учасник зустрівся з кожним, два 

шахісти захворіли і вибули з турніру до того, як пройшла його половина. Всього 

в турнірі було проведено 94 зустрічі. Скільки шахістів брало участь у 

турнірі?[11] 

 Розв’язання. 

  Якщо в турнірі брало участь 16 шахістів, то кількість зіграних ними 

зустрічей не повинно перебільшувати 120, якщо 15, то 105, якщо 14, то 91. Тому 

в турнірі грали або 16, або 15 шахістів. В другому випадку 13 шахістів, які 

закінчили турнір, провели між собою  партій. Отже, ті, хто 

вибули разом зіграли 16 зустрічей, тобто хтось із них провів більше половини 

можливих партій. В першому випадку 14 шахістів, які закінчили турнір, провели 

між собою  партію. Отже, гравці, які вибули провели разом 3 

зустрічі, що задовольняє умову задачі.  

Відповідь: в турнірі брало участь 16 людей. 

 

3.3. Задачі III рівня складності 

 Задача 5 (Соросівська олімпіада, 2001) 

 Чемпіонат молодіжного табору з футболу проводився в одне коло. За 

перемогу в матчі давалось 2 очка, за нічию – 1, за поразку – 0. Якщо дві команди 

набирали однакову кількість очок, то місце визначалося за різницею забитих і 

пропущених м’ячів. Чемпіон набрав 7 очок, другий призер – 5, третій – 3. 

Скільки очок набрала команда, яка зайняла останнє місце? [13] 

 Розв’язання.  

 Нехай в чемпіонаті брало участь  команд. Побудуємо граф  зустрічей. 

Оскільки команди провели всі зустрічі, то граф  – повний. Він має ребер 

. Незалежно від результату матчy в будь-якому матчі розігрується 

два очка. Це означає, що під час всього чемпіонату було розіграно  

очок. На долю трьох призерів приходить 15 очок, на долю всіх інших учасників 

–  . Кожна з інших команд, які не стали призерами, не може 

набрати більше трьох очок. Тому 
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 Якби в чемпіонаті брало учать 3 або 4 команди, то вони набрали би в сумі 

менше 15 очок. Тому в чемпіонаті брало участь 5 команд, які в сумі набрали 20 

очок. Одна з команд набрала 3, інша – 2 очка. (При іншому поділі очок, 

наприклад 4 і 1, змінився би склад призерів.) 

 Отже, команда, яка зайняла останнє місце набрала 2 очка. 

Місце I II III IV V Очки 

I . 1 2 2 2 7 

II 1 . 0 2 2 5 

III 0 2 . 1 0 3 

IV 0 0 1 . . 3 

V 0 0 2 0 2 2 

 Представлена таблиця показує, що таке розподіл очок можливий. 

Відповідь: команда, яка зайняла останнє місце набрала 2 очка. 

 Задача 6 (Всеукраїнська олімпіада, 2010) 

 Після скарг на дуже малу кількість учасників, вигравши головний приз у грі 

«Спортлото», організатори гри змінили правила. Тепер кожний присутній в 

студії пише незалежно від інших 8 різних пар різних цілих чисел із множини від 

1 до 7. Якщо у декількох учасників виписані ними пари співпадуть, то ці 

учасники ділять між собою 1 000 000 грн. Скільки тепер учасників повинно бути 

в студії, щоб приз заздалегідь був розіграний?[14] 

 Розв’язання. 

 Задаючи різні пари чисел, кожний учасник гри задає ребра поміченого 

графа, який має 7 вершин і 8 ребер. Головний приз буде розіграний, якщо два 

гравці зададуть один і той самий граф. 

 Визначимо скільки існує помічених графів з  вершинами і  ребрами. Для 

завдання графа потрібно з  потенційно можливих ребер вибрати 

 ребер. Число можливостей для вибору дорівнює  Скільки ж існує 

помічених графів з  вершинами і  ребрами.  

 Оскільки , то для того щоб головний приз був заздалегідь 

розіграним, стільки людей повинно знаходитись в студії.  

Відповідь: 203490 людей повинно знаходитись в студії. 

 

3.4. Задачі IV рівня складності 

 Задача 7 (Всесоюзна олімпіада, 1992). 

 Назвемо людину нетовариською, якщо у неї менше 10 знайомих. Назвемо 

людину диваком, якщо всі знайомі в нього нетовариські. Доведіть, що кількість 

диваків не більша кількості нетовариських людей[12].   
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 Доведення. 

 Розглянемо граф знайомств. Нетовариським людям буде відповідати 

множина  вершин, степені яких не перевищують 10. Дивакам буде відповідати 

множина  вершин, суміжних тільки з вершинами з . Необхідно довести, що 

множина  містить не менше елементів, ніж множина . 

 Нехай множина  (тобто вершини із , які не належать ) 

містить  елементів, а множина  містить  елементів. 

Обчислимо кількість  ребер між вершинами множин . Оскільки степені 

кожної вершини із  не більше 10, то . Так як в  відсутні вершини 

степені меншої, ніж 10, то . Звідси . Однакова кількість елементів 

в множинах  буде тільки тоді, коли ці множини співпадають. 

Відповідь: диваків не більше, ніж нетовариських. 

 Задача 8 (Міжнародна олімпіада, 1997 р.).   

 Доведіть, що в будь-якій компанії, яка складається з парної кількості людей, 

знайдуться дві такі людини, які будуть мати парну кількість спільних знайомих 

[11]. 

 Доведення. 

 Опишемо знайомство людей в компанії графом знайомств. Припустимо, що 

існує граф з парною кількістю вершин, у якого для двох будь-яких вершин 

кількість спільних суміжних вершин непарна. Розглянемо довільну неізольовану 

вершину . Позначимо через  множину, яка складається з вершин, що 

суміжні з , через  – множину вершин, які несуміжні з . Для будь-якої 

вершини  з  і вершину  число спільних суміжних з ними вершин 

непарна, і всі вони належать . Тому степінь будь-якої вершини підграфа, 

який породжений множиною , непарна. З леми про рукостискання  

випливає, що множина  містить непарну кількість вершин. Отже, степінь 

вершини  також парна. 

 Оскільки  – довільна вершина графа, то степінь будь-якої вершини графа 

парна. 

 Розглянемо довільну вершину  з . Вершини  мають непарну 

кількість спільних суміжних вершин, і всі ці вершини належать . Тому 

степінь вершини  в підграфі, породженим множиною , непарна. З леми 

про рукостискання випливає, що множина  містить парну кількість 
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вершин. Звідси випливає, що граф знайомств містить непарну кількість вершин, 

що суперечить умові. 

Відповідь: в будь-якій компанії, яка складається з парної кількості людей, 

знайдуться дві такі людини, які будуть мати парну кількість спільних знайомих. 

 

4. Висновки 

 Отже, теорія графів є цілком доступною, цікавою і не потребує спеціальних 

знань. Вона пов'язана з багатьма прикладними аспектами науки і техніки, що 

знаходить широке практичне застосування і дає сучасний погляд на предмет 

математики. 

 Слід також зауважити, що знайомство школярів з теорією графів розширює 

кругозір учнів і сприяє їх природному прагненню до пізнання нового. 

Особливий підхід до розв’язування задач за допомогою теорії графів, що 

виражається у візуалізації даних і зв'язків між ними, сприяє розвитку логічного 

мислення, вмінню будувати математичні моделі реальних процесів, дає поштовх 

до розвитку здібностей творчого розгляду виникаючих проблем як в ході 

навчання, так і в житті. Таким чином, реалізується основна мета шкільної 

математичної освіти – залучення учнів до творчої діяльності та формування 

вміння реалізувати себе в цій діяльності. 
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ФОРМУВАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 

СТАРШОКЛАСНИКІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ РІВНЯНЬ ТА 

НЕРІВНОСТЕЙ 

 
Анотація. У статті автор аналізує місце вивчення рівнянь та нерівностей в 

шкільному курсі математики старшої школи; розглядає основні підходи до їх вивчення 

та наводить розв’язання деяких видів рівнянь і нерівностей з параметрами з 

відповідними методичними вказівками. 

Ключові слова: рівняння, нерівності, задачі з параметрами, старша школа. 

 

Abstract. The article analyzes the place of learning equations and inequalities in the 

school course of mathematics high school; examines the basic approaches to their study and 

leads to solving certain types of equations and inequalities with parameters with 

corresponding methodological instructions. 

Keywords: equation, inequality, problems with parameters, high school. 
 

Вступ. Курс алгебри і початків аналізу передбачає навчити учнів 

розв'язувати трансцендентні рівняння й нерівності (тригонометричні, 

показникові, логарифмічні) та ірраціональні рівняння й нерівності. Це 

пов'язується з розглядом властивостей відповідних функцій. Відомо, що не 

існує загального способу розв'язування трансцендентних рівнянь і 

нерівностей. Проте за умов середньої школи доцільно ознайомити учнів зі 

способами розв'язування найпростіших та окремих видів таких рівнянь і 

нерівностей, до яких здебільшого зводиться розв'язування складніших. 

Практика свідчить, що доцільно звести в систему окремі види рівнянь і 

нерівностей за способами їх розв'язування. 

У статті розглянемо деякі питання методики розв’язування рівнянь, 

нерівностей та їх систем. 

Виклад основного матеріалу. Шкільна практика доводить, що часто 

учні правильно виконують потрібні перетворення, розв'язуючи складніші 

трансцендентні рівняння, і припускаються помилок під час розв'язування 

простіших рівнянь, до яких зводяться складніші. Тому важливо домогтися, 

щоб учні не формально запам'ятовували формули загального розв'язку, а 

усвідомлювали, чому отримано саме такі формули, а не інші. 

Відповідно до чинної програми з математики академічного рівня учні 

мають уміти розв'язувати найпростіші тригонометричні рівняння (sin 𝑥 =
𝑎, 𝑐𝑜𝑠𝑥 = 𝑎, 𝑡𝑔𝑥 = 𝑎, 𝑐𝑡𝑔𝑥 = 𝑎) та деякі нескладні види тригонометричних 
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рівнянь, які зводяться до найпростіших; навчитися розв'язувати нескладні 

показникові, логарифмічні, ірраціональні рівняння, нерівності та їхні 

системи [1]. Програма курсу алгебри і початків аналізу також передбачає 

ознайомлення учнів зі способами розв'язування лише найпростіших 

тригонометричних нерівностей вигляду sinx>a, sinx< а, cosx>a, 

cosx<а,  tgx>a, tgx<а. Досвід показав, що найзручніше це зробити за до-

помогою одиничного кола. 

Доцільно ознайомити учнів з основними способами розв’язування 

показникових рівнянь, до яких належать рівняння вигляду 𝑎𝑓(𝑥) = 𝑎𝜑(𝑥). 
Теоретичною основою його розв’язування є наслідок з властивості 

монотонності показникової функції: якщо степені того самого числа, 

відмінного від одиниці, рівні, то рівні і їхні показники [2]. 

Важливо наголосити, що теоретичною основою розв'язування 

показникових нерівностей є властивість монотонності показникової 

функції, а способи розв'язування аналогічні способам розв’язування 

показникових рівнянь. 

Для розв'язування логарифмічних рівнянь використовують 

логарифмічні тотожності, властивості логарифмів і операцію 

потенціювання. Важливо звернути увагу учнів на те, що оскільки 

логарифмічна функція визначена лише на множині додатних чисел, то ще 

до розв'язування рівняння потрібно знайти область визначення виразів, з 

яких складається рівняння. Теоретичною основою розв'язування 

логарифмічних нерівностей є властивість монотонності логарифмічної 

функції. Способи розв'язування логарифмічних нерівностей аналогічні 

способам розв'язування логарифмічних рівнянь. 

Слід звернути увагу учнів, що складовими ірраціональних рівнянь і 

нерівностей є лише арифметичні корені. Такий підхід дає змогу уникнути 

неоднозначного тлумачення значень коренів. Розв'язування ірраціональних 

рівнянь пов'язується з вивченням в 10 класі властивостей кореня і-го 

степеня. Основною метою під час розв'язування таких рівнянь є зведення 

ірраціонального рівняння до алгебраїчного за допомогою перетворень, які 

дають можливість позбутися коренів. Доцільно ознайомити учнів з двома 

способами розв'язування ірраціональних рівнянь: піднесення обох частин 

рівняння до степеня з показником, який дорівнює показнику кореня і 

спосіб введення допоміжної невідомої. Відповідно до програмних вимог 

обов'язкових результатів навчання можна не ознайомлювати учнів зі 

способами розв'язування ірраціональних нерівностей. Однак на 

підвищеному і поглибленому рівнях потрібно передбачити розв'язування 

найпростіших ірраціональних нерівностей [2]. 

Значне місце в програмі приділено розв’язуванню задач з 

параметрами. У процесі розв’язування таких задач до арсеналу прийомів та 
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методів мислення старшокласників природно включаються аналіз, індукція 

та дедукція, узагальнення та конкретизація, класифікація та 

систематизація, аналогія. Ці задачі дозволяють перевірити рівень знання 

основних розділів шкільного курсу математики, рівень логічного мислення 

учнів, початкові навички дослідницької діяльності. Тому завдання з 

параметрами мають діагностичну та прогностичну цінність. Саме 

розв’язування задач, а, точніше, рівнянь і нерівностей з параметрами, 

відкриває перед учнями велику кількість прийомів загального характеру. 

Учні, які володіють методами розв’язування задач з параметрами, успішно 

розв’язують і інші задачі [5]. 

Розглянемо приклади деяких задач з параметрами та наведемо 

методичні коментарі до їх розв’язання. 

Тригонометричні рівняння з параметром 

Приклад 1 [4]. Розв'язати рівняння  𝑠𝑖𝑛2𝑥 + 𝑎 𝑐𝑜𝑠22𝑥 =
1

2
. 

Розв'язання. Скориставшись тотожність 
1

2
− 𝑠𝑖𝑛2𝑥 =

1

2
𝑐𝑜𝑠2𝑥, 

перетворимо рівняння 𝑎 𝑐𝑜𝑠22𝑥 =
1

2
𝑐𝑜𝑠2𝑥 або 𝑐𝑜𝑠2𝑥 (𝑎𝑐𝑜𝑠2𝑥 −

1

2
) = 0. 

Таким чином, розв’язком рівняння виявляться 𝑥 =
𝜋

4
+
1

2
𝜋𝑛, задовольняючи 

𝑐𝑜𝑠2𝑥 = 0, а також розв’язок рівняння 𝑎𝑐𝑜𝑠2𝑥 =
1

2𝑎
. Якщо 𝑎 = 0, то 

розв'язку немає. При  𝑎 ≠ 0 воно рівносильне рівнянню 𝑐𝑜𝑠2𝑥 =
1

2𝑎
. Ця 

рівність має розв'язок при умові |
1

2𝑎
| ≤ 1, 𝑎 ≥

1

2
 або  𝑎 ≤ −

1

2
 . Цей розв'язок 

задається формулою 𝑥 =
1

2
(±𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠

1

2𝑎
+ 2𝜋𝑚). 

Відповідь:𝑥 =
𝜋

4
+
1

2
𝜋𝑛, 𝑥 =

1

2
(±𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠

1

2𝑎
+ 2𝜋𝑚), при 𝑎 ≥

1

2
 або 

 𝑎 ≤ −
1

2
 ,  𝑛, 𝑚 ∈ 𝑍  

Показникові нерівності з параметром 

Приклад 2 [3]. Для всіх значень параметра 𝑎 розв’язати нерівність 

36𝑥 − (𝑎 − 4) ∙ 6𝑥 − 2𝑎2 + 10𝑎 > 12. 
Розв’язання. Нехай  6𝑥 = 𝘵,𝘵> 0. 
Рівняння приймає вигляд: 

𝘵2 − (𝑎 − 4)𝘵 − 2𝑎2 + 10𝑎 − 12 > 0; 
𝐷 = (3𝑎 − 8)2 ≥ 0, 𝑎 ∈ 𝑅; 
𝘵1 = 2𝑎 − 6, 𝘵2 = 2 − 𝑎. 

Можна використати графік функції 

𝑓(𝘵) = 𝘵2 − (𝑎 − 4)𝘵 − 2𝑎2 + 10𝑎 − 12. 
Можливі випадки: 

1). обидва корені квадратного рівняння недодатні: 

2).  корені квадратного рівняння мають рівні знаки: 
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3).  обидва корені квадратного рівняння додатні: 

Відповідь: якщо 𝑎 ∈ (−∞;2), то 𝑥 ∈ (log6(2 − 𝑎);∞); 
                   якщо 𝑎 ∈ [2; 3], то𝑥 ∈ 𝑅; 

                   якщо 𝑎 ∈ (3;∞), то 𝑥 > log6(2 − 𝑎). 
Зауваження. 

Нерівність розв’язана стандартним способом, для застосування якого 

достатньо розуміти, що розв’язком нерівності виду 𝑎𝑥2 + 𝘣𝑥 + с >
0(𝑎 > 0), є проміжки 𝑥 ∈ (−∞;𝑥1) ∪ (𝑥2;∞). 

Крім цього, треба розуміти: 

𝑎𝑥 > 𝑏,  𝑏 ≤ 0, 𝑥 ∈ 𝑅(6𝑥 > −1, 𝑥 ∈ 𝑅); 
𝑎𝑥 < 𝑏,  𝑏 ≤ 0, 𝑥 ∈ ∅(6𝑥 < −1, 𝑥 ∈ ∅). 

Логарифмічнi нерівнoстi з параметром 

Приклад 3 [4]. Знайти всі значення 𝑥, при яких виконується 

нерівність  𝑥log𝑎 𝑥 < 𝑎 .  

Розв'язання. Нерівність має сенс при 𝑥 > 0  і 𝑎 > 0, 𝑎 ≠ 1. Нехай 

0 <  𝑎 < 1. Логарифмуючи задану нерівність за основою 𝑎 < 1, отримаємо 

(log𝑎 𝑥)
2 > 1, що розпадається на дві нерівності: log𝑎 𝑥 < −1, log𝑎 𝑥 > 1. 

Перше з них дає: 𝑥 >
1

𝑎
 , а друге 0 < 𝑥 <  𝑎. Нехай тепер 𝑎 > 1. Після 

логарифмування даної нерівності, отримаємо (log𝑎 𝑥)
2 < 1,−1 < log𝑎 𝑥 <

1 і значить 
1

𝑎
 < 𝑥 <  𝑎. 

Відповідь: якщо 0  <  𝑎 < 1, то 0 < 𝑥 <  𝑎 або 𝑥 >
1

𝑎
 , якщо 𝑎 > 1, 

то 
1

𝑎
 < 𝑥 <  𝑎. 

Ірраціональнi нерівнoстi з параметром 

Приклад 4 [4]. Розв'язати нерівність  𝑥+ √𝑎 − 𝑥 > 0,   𝑎 > 0. 

Розв'язання. Нерівність визначено при 𝑥 ≤  𝑎. Запишемо нерівність у 

вигляді √𝑎 − 𝑥 > −𝑥. При 0 ≤ 𝑥 ≤  𝑎 нерівність справедлива, так як в лівій 

частині стоїть невід'ємна величина. При 𝑥 < 0 задана нерівність 

рівносильна наступній: 𝑎 − 𝑥 > 𝑥2. Розв'язуючи останню нерівність 

спільно з умовою 𝑥 < 0,   отримаємо  
−1−√1+4 𝑎

2
< 𝑥 < 0. 

Відповідь: 
−1−√1+4 𝑎

2
< 𝑥 < 0. 

Задачі з параметрами традиційно входять до завдань зовнішнього 

незалежного оцінювання з математики з метою перевірки рівня логічного й 

абстрактного мислення. Розв’язування задач з параметрами вимагає 

певного рівня розвитку відповідних типів мислення. Формування у 

школярів здатності до роботи з такими завданнями вимагає часу й 

послідовної методичної роботи вчителя [5]. 



 

 

Студентські фізико-математичні етюди, 2017, № 16 
 

 
 

 

 

163 

Процес розв’язування завдань із параметрами, на наше глибоке 

переконання, розвивальний для будь-якої особистості та потенційно 

творчий. Але, безумовно, ця діяльність базується на цілком визначених, 

простих та стабільних основах. Тому навчитись розв’язувати такі вправи, 

принаймні найпростіші, зможе кожен, хто має таке бажання [6]. 

Висновки. Таким чином, під час для якісного вивчення методики 

розв’язання рівнянь та нерівностей з математики в 10-11 класах доцільно 

використати систематизуючий метод навчання. Зокрема, під час 

розв’язання певних видів рівнянь, нерівностей та їх систем 

використовувати узагальнюючі графічні схеми, спрямовані на 

систематизацію та узагальнення знань учнів, за декількома 

системоутворюючими факторами (вид функцій, що входять до запису, 

основні методи розв’язування). Проте основним системоутворюючим 

фактором, що сприяє закріпленню відповідних математичних 

компетентностей, є загальні методи розв’язування. 
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РОЗВИТОК ПРОСТОРОВОЇ УЯВИ ТА ГРАФІЧНИХ УМІНЬ 

СТАРШОКЛАСНИКІВ ПРИ ПОБУДОВІ МНОГОГРАННИКІВ ТА ЇХ 

ПЕРЕРІЗІВ 
 

Анотація. У даній статті розглянуто місце теми «Многогранники» в програмі 

різних рівнів курсу геометрії старшої школи, проведено аналіз підручників, 

рекомендованих Міністерством Освіти України. В роботі описані прикладні 

застосування многогранників, приділено увагу проблемі формування в 

старшокласників умінь зображати стереометричні фігури та їх комбінації. 

Ключові слова: стереометрична фігура, многогранник, просторова уява, 

побудова многогранників, зображення фігури, застосування многогранників.  

 

Abstract. The article examines the place of topic “Polyhedra” in geometry curriculums 

of various levels for junior high school and conducts the analysis of geometry textbooks 

recommended by Ministry of Education of Ukraine. The paper described the modes of 

practical application of polyhedra and highlights the need to build up the skills necessary for 

representing stereometric figures and their combinations in the junior high school students. 

Keywords: stereometric figure, polyhedron, spatial imagination, polyhedron 

construction, figure image, polyhedron application. 
 

З теми «Многогранники» починається стереометрія в 11 класі. 

На тему «Многогранники» на рівні стандарту виділяється 14 годин. Тема 

включає в себе такі підтеми: многогранник та його елементи, опуклі 

многогранники, призма, пряма і правильна призми; паралелепіпед, піраміда, 

правильна піраміда; перерізи многогранників; площі бічної та повної поверхонь 

призми, піраміди. 

За діючою навчальною програмою рівня стандарту до учнів висуваються 

такі вимоги:  

Учень (учениця): 

розпізнає основні види многогранників та їх елементи;  

формулює означення, многогранників, вказаних у змісті програми;  

обчислює основні елементи многогранників;  

застосовує вивчені формули і властивості до розв’язування задач [1, с.11]. 

На тему «Многогранники» на академічному рівні виділяється 16 годин. 

Тема включає в себе такі підтеми: двогранні кути, лінійний кут двогранного 
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кута, многогранник та його елементи, опуклі многогранники, призма, пряма і 

правильна призми, паралелепіпед, піраміда, правильна піраміда, перерізи 

многогранників, площі бічної та повної поверхонь призми та піраміди, 

правильні многогранники. 

За діючою навчальною програмою академічного рівня до учнів 

висуваються такі вимоги: Учень (учениця): 

розпізнає основні види многогранників та їх елементи 

формулює означення двогранного кута, лінійного кута двогранного кута, 

многогранників, вказаних у змісті програми;  

обґрунтовує властивості многогранників, формули для обчислення площі 

бічної та повної поверхонь призми, піраміди;  

обчислює основні елементи многогранників;  

застосовує вивчені формули і властивості до розв’язування задач [2, с.16]. 

На тему на поглибленому рівні виділяється  27 год (24 год, якщо на 

геометрію виділяється 210 годин, замість 280) та включає такі підтеми: 

двогранні кути. лінійний кут двогранного кута, многогранні кути; 

многогранник та його елементи, призма, пряма і правильна призми, 

паралелепіпед; піраміда, зрізана піраміда, правильна піраміда; перерізи 

многогранників, площі бічної та повної поверхонь призми, піраміди, зрізаної 

піраміди. Відношення площ поверхонь подібних многогранників. Правильні 

многогранники.  

За діючою програмою профільного рівня до учнів такі вимоги: Учень 

(учениця): 

розпізнає основні види многогранників та їх елементи;  

формулює означення двогранного кута, лінійного кута двогранного кута, 

многогранного кута, многогранників, зазначених у змісті програми;  

обґрунтовує властивості многогранників, формули для обчислення площ 

бічної та повної поверхонь призми, піраміди, зрізаної піраміди;  

будує зображення многогранників та їх елементів, користуючись 

властивостями паралельного проектування;  

обчислює основні елементи многогранників;  

будує перерізи многогранників площинами; 

використовує вивчені формули і властивості для розв’язування задач [3, 

с.19]. 

На тему на поглибленому рівні виділяється 21 година та включає такі 

підтеми: Многогранник та його елементи. Опуклі многогранники. Призма. 

Пряма і правильна призми. Паралелепіпед. Піраміда. Зрізана піраміда. 

Правильна піраміда. [Елементи геометрії тетраедра.] Площі бічної та повної 
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поверхонь призми, піраміди, зрізаної піраміди. Відношення площ поверхонь 

подібних многогранників. Правильні многогранники. [Теорема Ейлера.].  

За діючою програмою профільного рівня до учня такі вимоги:   

розпізнає основні види многогранників та їх елементи; 

обґрунтовує властивості многогранників, формули для обчислення площ 

бічної та повної поверхонь призми, піраміди, зрізаної піраміди; 

будує зображення многогранників та їх елементів, користуючись 

властивостями паралельного проектування; 

обчислює основні елементи многогранників; 

використовує вивчені формули і властивості для розв’язування задач.[4, 

с.21] 

Основна мета вивчення теми «Многогранники»: систематизувати відомості 

про основні види многогранників, їх зображення та властивості, навчити 

застосовувати отримані теоретичні знання для вирішення завдань. У процесі 

вивчення теми актуалізують знання учнів про многокутники з курсу планіметрії, 

а також знання про взаємне розташування прямих і площин з курсу стереометрії 

в 10 класі.  

Теоретичний матеріал теми невеликий за обсягом, тому можна більше 

уваги приділити вирішенню практичних завдань. При плануванні теми слід 

попередньо розділити її на логічно закінчені частини. Наприклад: 

1. Многогранник, його елементи, опуклі многогранники. 

2. Призми. Паралелепіпеди. 

3. Піраміди. 

4. Правильні многогранники. 

5. Об’єми многогранників [5].  

Перед тим як вводити означення многогранника варто показати окремі його 

частини на моделях. Показати приклади многогранників в навколишньому 

середовищі, зокрема в класній кімнаті (на прикладі парти, шафи, тощо).  

При формуванні понять теми доцільно звернути увагу на те, що в 

стереометрії фігурами, аналогічними многокутникам, є многогранники [6]. З 

найпростішими з них учні вже ознайомились на уроках математики, праці, 

креслення, у побуті (прямокутний паралелепіпед, куб, призма, піраміда). 

Елементами многокутників є вершини, сторони, кути. Потрібно пригадати 

означення кута, плоского кута. Слід також пригадати введене в курсі 

стереометрії поняття півплощини, кута між площинами. 

Елементами многогранників є вершини, грані, двогранні, тригранні або 

многогранні кути. Отже, виникає потреба у з’ясуванні, що таке двогранний, 

тригранний і многогранний кути. Потім можна запропонувати учням прочитати 
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пояснювальний текст за підручником, відповісти на запитання і порозв’язувати 

завдання.  

Міністерство освіти і науки України рекомендує такі підручники: 

1) Математика (рівень стандарту) (підручник) Бевз Г.П., Бевз В.Г. 11 клас; 

2) Математика (рівень стандарту) (підручник) Афанасьєва О.М., Бродський 

Я.С., Павлов О.Л., Сліпенко А.К. 11 клас; 

3)  Геометрія (академічний, профільний рівень) (підручник) Бевз Г.П., Бевз 

В.Г., Владімірова Н.Г., Владіміров В.М. 11клас; 

4) Геометрія (академічний, профільний рівень) (підручник)  Апостолова 

Г.В. 11 клас [7].  

1. В підручнику «Математика» 11 клас рівня стандарту Бевз Г.П., Бевз В.Г. 

немає розділу многогранники.  Перший розділ геометрії «Координати і вектори 

у простори» далі «Геометричні тіла. Об’єми та площі поверхонь геометричних 

тіл» який включав в себе такі теми: Геометричні тіла та многогранники, призми, 

піраміди, правильні многогранники, тіла обертання, конуси, куля і сфера, 

комбінації геометричних фігур, об’єм призми та циліндра, об’єм піраміди, 

конуса та кулі, історичні відомості [8]. 

2. В підручнику «Математика» 11 клас рівня стандарту Афанасьєва О.М., 

Бродський Я.С. тема: «Многогранники» міститься у розділі 5, який має назву: 

«Геометричні тіла і поверхні» та містить такі теми: «Піраміда і конуси», 

«Призми і циліндри», «Многогранники», «Куля та сфера», «Тіла обертання» [9]. 

3. В підручнику «Геометрія» 11 клас академічного рівня та профільного 

рівня Апостолова Г.В. другий розділ «Багатогранні кути», який містить теми 

двогранні кути, тригранні кути, багатогранні кути. Третій розділ 

«Багатогранники. Тіла обертання» який включає тіла, багатогранники, правильні 

багатогранники, властивості призми, властивості піраміди, геометрія тетраедра, 

властивості циліндра, властивості конуса, властивості сфери і кулі, вписана та 

описана сфери [10]. 

4. В підручнику «Геометрія» 11 клас академічного рівня та профільного 

рівня Бевз В.Г., Бевз Г.П. другий розділ «Многогранні кути. Многогранники»  

містить теми: двогранні кути, тригранні кути, многогранні кути, геометричні 

тіла, многогранники, призми, паралелепіпеди, піраміди і зрізані піраміди, 

правильні многогранники [11]. 

З початком вивчення учнями курсу стереометрії перед вчителем постає 

завдання навчити їх виконувати зображення просторових фігур та їх елементів. 

Застосування чіткої і логічно вибудуваної технології формування та розвитку 

вмінь старшокласників виконувати стереометричні побудови дозволить 

сформувати у них цілісну картину про зображення як такі. Враховуючи 

запропоновані Л.М. Фрідманом та Я.Й. Груденовим закономірності формування 
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вмінь і навичок, розроблену М.Ф. Четверухіним  теорію зображень в умовах 

педагогічного процесу та згідно діючої програми з математики, пропонуємо 

технологію формування та розвитку вмінь, якими учні повинні оволодіти, 

вивчивши аксіоми стереометрії та наслідки з них. Також виокремимо часткові 

вміння, які надалі складатимуть загальне вміння будувати зображення точки, 

прямої, площини, та перерізів многогранників [12, c.139]. 

Однією з основних проблем є зображення многогранників. Проблемі 

формування в старшокласників умінь зображати стереометричні фігури і їх 

комбінації в педагогічній науці присвячено немало досліджень. Аналіз змісту й 

операційного складу вмінь будувати стереометричні зображення вказує на те, що 

процес їх формування й розвитку є послідовним та довготривалим. 

Структурування вмінь на часткові та загальні дає змогу вибудувати чітку 

ієрархічну схему їх формування, що робить процес їх вироблення послідовним і 

успішним. Часткові та загальні вміння будувати просторові фігури повинні 

містити так звані елементарні побудови, які слугують основою подальшого 

розвитку графічної культури школярів. У навчальних програмах з математики 

для старшої профільної школи має чітко прослідковуватися поетапне 

формування та вироблення в учнів умінь зображати стереометричні фігури та їх 

комбінації з урахуванням принципу диференційованості. 

Оскільки зображення в курсі стереометрії мають здебільшого 

ілюстративний характер, то для їх побудови, що переконливо доведено в 

наукових дослідженнях професора М.Ф. Четверухіна та його послідовників, в 

педагогічному процесі слід застосовувати вільне паралельне проекціювання з 

дотриманням відповідних принципів побудови та вимог до рисунка. Для 

простоти виконання побудовані зображення можуть бути як неповними за 

певних умов, так і повними, метрично невизначеними.  

Уміння будувати зображення просторових фігур та їх комбінацій є 

складеними вміннями, тому вони мають бути структуровані на елементарні 

вміння, з яких формуються більш складені, поки не сформуються узагальнені 

вміння, яких повинні набути учні на кінець вивчення курсу стереометрії [13, 

c.17]. Учитель повинен у повній мірі володіти теоретичними засадами щодо 

побудов просторових зображень, вміти досліджувати зображення на предмет їх 

повноти та метричної визначеності, що дає змогу розширити сутність принципу 

їх побудови. Таким чином, обізнаність вчителів у питанні теоретичних основ 

принципів побудови просторових зображень у курсі стереометрії допоможе 

сформувати в учнів уміння та навички виконувати стереометричні зображення, 

що забезпечить цілісну картину, розуміння ними зображень у цілому [14, c. 124]. 

 Крім проблеми зображення просторових фігур, а саме многогранників, 

існує ще ряд проблем. Мало уваги приділяється саме прикладному застосуванню 
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теми. Ми пропонуємо розробити гурткові заняття з даної теми, в яких показати 

наступні прикладні застосування многогранників. 

Євграф Степанович Федоров займався розробкою теорії математичних 

многогранників і вивченням симетрії. Внесок Федорова у розвиток науки 

виявився неоціненним. Федоров розробив класифікацію кристалічних 

многогранників, теорію будови і симетрії кристалів. У праці «Симетрія 

правильних систем фігур» Федоров виводить 230 просторових груп – 230 

геометричних законів, за якими можуть розміщуватись атоми у кристалах. 

Значення цієї геніальної праці виявилося лише тоді, коли відкриття 

рентгеноаналізу кристалів показало, що закони, встановлені Федоровим, лежать 

в основі всіх реальних кристалічних структур. Кристали і їх симетричні 

властивості мають широке застосування. Деякі кристали перетворюють теплову 

енергію в електричну, кристали кремнію використовують як фотоелектричні 

елементи; в техніці управління світловими пучками нелінійні оптичні кристали 

використовуються для подвоєння частоти лазерного випромінювання. Важливі 

галузі сучасної техніки – інформатика, мікроелектроніка, обчислювальна техніка 

– базуються на використанні напівпровідних кристалів і монокристалічних 

плівок (германій, кремній). А ось рідинні кристали працюють в електронних 

годинниках і вимірюють температуру тіл [15]. 

Отже, враховуючи широкий аспект застосування теми «Многогранники» 

варто проводити факультативні заняття, на яких розглядати прикладне 

застосування теми. Адже саме прикладна спрямованість курсу показує 

старшокласникам важливість вивчення геометричних знань. 
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РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИКЛАДНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ КУРСУ 

ГЕОМЕТРІЇ СТАРШОЇ ШКОЛИ В РАМКАХ ВИВЧЕННЯ ТЕМИ 

«ГЕОМЕТРИЧНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ»  

 
Анотація. В даній статті розглянуто місце теми «Геометричні перетворення» в 

програмах різних рівнів курсу геометрії старшої школи, проведений аналіз підручників, 

рекомендованих Міністерством Освіти України, описані прикладні застосування 

геометричних перетворень при створенні орнаментів. 

Ключові слова: геометричні перетворення, рухи, орнаменти, мотиви 

орнаментів, принципи побудови орнаментів. 

 

Abstract. The article examines the place of topic “Geometrical Transformations” in 

geometry curriculums of various levels for junior high school, conducts the analysis of 

geometry textbooks recommended by Ministry of Education of Ukraine and describes the 

modes of practical application of geometrical transformations in the creation of ornaments. 

Keywords: geometrical transformations, motions, ornaments, motives of ornaments, 

principles of ornament construction. 

 

Вступ. Тема «Геометричні перетворення» вивчається в шкільному курсі 

геометрії. Але, на нашу думку, вона досить складно сприймається учнями і їй не 

приділяється достатньої уваги для вивчення. 

Вивчення курсу геометрії в школі починається з 7 класу. За новою 

навчальною програмою тема, в якій учні вивчають геометричні перетворення 

зустрічається вперше лише в кінці 9 класу. Геометричні перетворення 

вивчаються в темі «Геометричні переміщення», на яку, за діючою навчальною 

програмою, відводиться 6 годин [1, c. 40]. Тут, згідно з діючою навчальною 

програмою, подається перетворення подібності та його частинні випадки: рухи 

(паралельне перенесення, симетрія відносно точки – центральна симетрія та 

симетрія відносно прямої – осьова симетрія, поворот), гомотетія; 

обґрунтовуються властивості цих перетворень. Подібність фігур, порівняно з 8-м 

класом, розглядається в більш загальному аспекті. Значна увага приділяється 

формальному опису перетворень мовою декартових координатах і пошуку 

алгебраїчних інтерпретацій їх геометричної суті [2, c. 22] . 
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Продовжують учні знайомитися з даною темою уже в старшій школі. В 

залежності від рівня навчальної програми на вивчення відводиться різна 

кількість навчальних годин і різна кількість підтем. 

Геометричні перетворення – цікава і важлива тема в геометрії, але на її 

вивчення відводиться дуже мало годин. Вчителю важко розподілити навчальний 

час так, щоб показати всю важливість, необхідність вивчення і можливості 

застосування даної теми. Тому, на нашу думку, слід проводити гурткові заняття 

з даної теми, на яких показати прикладні застосування геометричних 

перетворень. 

Мета даної статті полягає в тому, щоб проаналізувати навчальні програми 

з геометрії і показати, що на різних рівнях ставляться різні вимоги до знань і 

вмінь учнів. Крім того, показати, що процес зацікавлення навчанню 

геометричних перетворень можна активізувати за допомогою прикладних задач, 

та запропонувати декілька ідей для використання на гурткових або 

факультативних заняттях з даної теми. 

Виклад основного матеріалу. За діючою навчальною програмою з 

геометрії для учнів 10-11 класів рівня стандарту розгляд даної теми не 

передбачений. 

 За діючою навчальною програмою з геометрії для учнів 10-11 класів 

академічного рівня на 2016/2017 навчальний рік тема: «Геометричні 

перетворення» вивчається як частина теми: «Координати, геометричні 

перетворення та вектори у просторі». Дана тема вивчається четвертою в 11 класі, 

на її вивчення відводиться 16 годин. Назва підтеми: «Перетворення у просторі». 

Вимоги до  знань і вмінь учнів: наводити приклади перетворень у просторі. 

 За діючою навчальною програмою з геометрії для учнів 10-11 класів 

профільного рівня на 2016/2017 навчальний рік тема: «Геометричні 

перетворення» вивчається як частина теми: «Координати, геометричні 

перетворення та вектори у просторі». Дана тема вивчається п’ятою  в 11 класі, на 

її вивчення відводиться 30 (18) годин. Назва підтеми: «Перетворення у просторі 

та їх властивості». Вимоги до  знань і вмінь учнів: наводити приклади 

перетворень у просторі та описувати їх властивості. 

 За діючою навчальною програмою з геометрії для учнів 10-11 класів 

поглибленого рівня на 2016/2017 навчальний рік тема: «Геометричні 

перетворення» вивчається як частина теми: «Координати, геометричні 

перетворення та вектори у просторі». Дана тема вивчається п’ятою  в 11 класі, на 

її вивчення відводиться 22 години. Назва підтеми: «Перетворення у просторі та 

їх властивості». Вимоги до  знань і вмінь учнів: наводити приклади перетворень 

у просторі та описувати їх властивості. 
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Основними підручниками, рекомендованими МОН, для вивчення геометрії 

в 11 класі є такі [3]:  

 

Назва Автор Клас Видав-

ництво 

Підстава 

Геометрія 

(академічний, 

профільний 

рівень) 

Бевз Г.П., Бевз В.Г., 

Владімірова Н.Г.,  

Владіміров В.М.  

11 Генеза Наказ МОН, 

молоді, 

спорту від 

16.03.2011 № 

235 

 

Геометрія 

(академічний, 

профільний 

рівень)  

Апостолова Г.В. 11 Генеза Наказ МОН, 

молоді, 

спорту від 

16.03.2011 № 

235 

 

Таблиця 1. Підручники, рекомендовані МОН 

За підручником Бевз Г.П., Бевз В.Г., Владімірова Н.Г., Владіміров В.М. 

«Геометрія (академічний, профільний рівень)» тема «Геометричні 

перетворення» вивчається в першому розділі підручника, як підтема теми 

«Координати, геометричні перетворення та вектори у просторі» параграфами 9-

14:  

o «Геометричні перетворення. Рухи»; 

o «Симетрія відносно площини»; 

o «Поворот і симетрія відносно прямої»; 

o «Паралельне перенесення»; 

o «Композиція рухів і рівність фігур»; 

o «Гомотетія та перетворення подібності» [4]. 

 В першому параграфі дається означення руху, теорема про перехід трьох 

точок однієї прямої в три точки, які лежать на одній прямій із збереженням 

орієнтації, теорема про відображення трикутника в результаті руху та теорема 

про визнання симетрії відносно точки рухом. В другому параграфі спочатку 

розповідається про те, що називають симетрією відносно площини, після цього 

йде теорема про те, що симетрія площини є рухом, розкривається питання зміни 

орієнтації базису. В наступному параграфі пояснюється, що називається 

поворотом і симетрією відносно прямої і доводиться теорема  про те, що поворот 
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навколо прямої є рухом. Далі йде параграф: «Паралельне перенесення». У ньому 

розкривається що називають паралельним перенесенням і теорема про те, що 

паралельне перенесення є рухом. В наступному параграфі пояснюється  що 

називають композицією рухів, які рухи є гвинтовими рухами, приклади рухів 

першого і другого роду, поняття рівності фігур. В останньому параграфі, що 

стосується досліджуваної теми, розглядається поняття гомотетії, теорема про те, 

що відображає гомотетія та перетворення подібності. 

 В даному підручнику задачі поділено за рівнями складності, також є 

вправи для повторення. Після кожного параграфу є запитання та завдання для 

самоконтролю, приклади розв’язаних задач з теми параграфа. Більшість 

параграфів містять ілюстрації – пояснення деяких означень і теорем. Також є 

завдання для усного виконання. 

За підручником Апостолової Г.В. «Геометрія (академічний, профільний 

рівень)» [5] тема «Геометричні перетворення» вивчається в першому розділі 

підручника десятим параграфом, як підтема теми «Координати, вектори 

геометричні перетворення у просторі». Складається із таких підтем: загальні 

відомості, рух і його властивості, паралельне перенесення, * паралельне 

перенесення у житті, приклади розв’язування задач, центральна симетрія, 

приклади розв’язування задач, * центральна симетрія у житті, симетрія відносно 

площини, приклади розв’язування задач, * симетрія відносно площини у житті, 

поворот навколо прямої, приклади розв’язування задач, *поворотна симетрія у 

житті, перетворення подібності та гомотетія простору, приклади розв’язування 

задач, дещо з історії. 

 Даний підручник відрізняється великою кількістю наочного матеріалу, а 

також прикладами розв’язування задач декількома способами. Наприклад, 

знайдіть образ паралельного перенесення площини 𝑥 − 2𝑦 + 3𝑧 = 0  на вектор 

(1; 2; −1)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅. 

Спосіб І 

Точка 𝑀1(𝑥1; 𝑦1; 𝑧1)  − образ паралельного перенесення на (1; 2; −1)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ точки 

𝑀(𝑥; 𝑦; 𝑧), яка задовольняє заданому рівнянню, прообразу площини. 

З умови  𝑥1 = 𝑥 + 1, 𝑦1 = 𝑦 + 2, 𝑧1 = 𝑧 − 1 знаходимо 𝑥 = 𝑥1 − 1, 𝑦 = 𝑦1 −

2, 𝑧 = 𝑧1 + 1. Тоді 

(𝑥1 − 1) − 2(𝑦1 − 2) + 3(𝑧1 + 1) + 1 = 0. 

Звідси маємо шукане рівняння площини-образу 

𝑥1 − 2𝑦1 + 3𝑧1 + 7 = 0. 

Точка (𝑥1; 𝑦1; 𝑧1)  − довільна точка шуканої площини. Змінні в рівнянні 

площини прийнято позначати через 𝑥; 𝑦; 𝑧. Тому останнє рівняння можна 

записати у вигляді 
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𝑥 − 2𝑦 + 3𝑧 + 7 = 0. 

Відповідь:  𝑥 − 2𝑦 + 3𝑧 + 7 = 0. 

 

Спосіб ІІ 

Скористаємось тим, що при паралельному перенесенні площина-образ 

паралельна площині-прообразу. 

Дві площини паралельні тоді і тільки тоді, коли в них пропорційні перші 

три коефіцієнти. Шукане рівняння прообразу має вигляд 𝑥 − 2𝑦 + 3𝑧 + 𝑝 = 0. 

Точка (−1;  0;  0) задовольняє задане рівняння площини-прообразу. Тоді 

точка (−1 + 1;  0 + 2;  0 − 1) задовольняє рівняння площини-образу. Маємо: 

0 − 2 ∙ 2 + 3 ∙ (−1) + 𝑝 = 0 

Звідси 𝑝 = 7, маємо 𝑥 − 2𝑦 + 3𝑧 + 7 = 0. 

Відповідь: 𝑥 − 2𝑦 + 3𝑧 + 7 = 0.  [4, c. 62] 

Цікавим для учнів при вивченні даної теми може бути прикладне 

застосування геометричних перетворень при створенні орнаментів. Геометричні 

побудови, сполучення та закономірні криві використовуються з давнини до 

сьогодення в орнаменті. Застосувавши ритмічний повтор (лінійний і 

центричний), дзеркальну симетрію (дзеркальну симетрію і / або поворот), 

накладання декількох елементів (створення сітки) ми отримуємо надзвичайно 

красиві зображення. Саме такий метод називається геометричною побудовою 

орнаменту, який дає нам змогу подивитися на навколишній світ зовсім іншими 

очима [6, c. 81].  

Геометричний орнамент формує лінійні, просторові композиційні системи. 

Саме геометричний орнамент дає можливість осягнути суть математичного, 

раціонального «пояснення» навколишнього світу. Створюючи різноманітні 

композиції, що складаються з центричних, квадратних, трикутних сегментів, 

митець спирається на вихідні положення побудови геометричного орнаменту — 

математичний розрахунок [7, c. 165].  

Схеми орнаментів розробляються на основі ряду принципів побудови, які 

дозволяють вибрати з сукупності наявних мотивів той, що дає найвиразніший 

ефект. Гарний декоративний ефект дає принцип повторення, який часто 

зустрічається в бордюрах, стрічках, фризах та ін. Поперемінне повторення 

мотиву в протилежних напрямках дає принцип інверсії. Принцип чергування має 

місце у поперемінному вертикальному і горизонтальному розташуванні мотиву 

орнаменту. Принцип симетрії проявляється в розташуванні двох однакових 

мотивів по обидві сторони від осі. Вісь може бути як зображеною, так і уявною 

(рис. 1) [8, с. 26].  

Ще одним цікавим застосуванням геометричним перетворень є створення 

інверсора. Інверсор – найперший площинний шарнірний механізм здатний 
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перетворювати обертальний рух у прямолінійний і, навпаки. Винахід, що 

моделює високоточне прямолінійне переміщення, має надто широке 

застосування в техніці, зокрема в розробці й удосконаленні конструкцій із 

поршневим двигуном зовнішнього згорання, призначеним для перетворення 

теплової енергії пари на механічну роботу (парові машини) [2, c. 23]. 

Математичний опис інверсора прямо пов’язаний з інверсією кола [9, c. 884].  

Геометричні перетворення, а саме рухи проникли навіть у найпоширенішу 

в мистецтві гармонічну пропорцію — золотий переріз. Золотий переріз неможна 

розглядати окремо, сам по собі, окремо, без зв’язку з симетрією. Великий 

російський кристалограф Г.В. Вульф (1863—1925) вважав золотий переріз 

одним із проявів симетрії.  Художня форма, в основі побудови якої лежать 

пропорції золотого перерізу, і, особливо, поєднання золотого перерізу і симетрії, 

є високоорганізованою формою, яка сприяє найбільш зрозумілому вираженню 

змісту, найлегшому зоровому сприйняттю і появі  у глядача відчуття 

прекрасного.  

 

Принцип повторення 

 
 

Принцип інверсії 

 

Принцип чергування 

 

Принцип симетрії 

Рис.1. Принципи побудови орнаментів 
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 Дуже часто в одному й тому самому витворі мистецтва зустрічається 

поєднання симетричного поділу на однакові частини по вертикалі і поділ на 

неоднакові частини за принципом золотого перетину по горизонталі. Прикладом 

може слугувати картина Андрія Рубльова «Трійця». Про її симетричність 

написано багато. Але ніхто не звернув увагу на те, що по горизонталям тут 

здійснений принцип золотих пропорцій [10, с.19]. 

 Процес навчання сане ще цікавішим, якщо заняття гуртка проводити не 

лише в навчальних аудиторіях. Наприклад, можна організувати екскурсію для 

учнів. Такою екскурсією може бути виставка писанок, яка проводилася цього 

року на Софіївській площі. Там було представлено багато розфарбованих 

писанок. Майже на кожній з них прослідковувалась геометрична закономірність. 

(рис. 2) 

  

  

Рис. 2. Приклади писанок 

Висновки. Процес навчання теми «Геометричні перетворення» може 

зацікавити учнів не лише при вивченні геометрії, а й підштовхнути учнів до 

подальшого дослідження не тільки даної теми, а і геометрії та її прикладних 

проявів в цілому. У загальноосвітніх навчальних закладах висуваються різні 

вимоги до знань і вмінь учнів. Ми запропонували лише декілька варіантів 

прикладного застосування геометричних перетворень, але їх набагато більше. 

Показавши учням, що геометрія ближче, ніж вони думають, вони самі 

захопляться і знайдуть нові приклади таких застосувань. 

 



 

 

Студентські фізико-математичні етюди, 2017, № 16 
 

 
 

 

 

178 

Список використаних джерел 

 

1. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів з математики 5-

9 класи / Міністерство освіти і науки України (від 07.06.2017). – 40 с. 

2. Ленчук І. Г. Природа перетворень фігур на площині / Тези доповідей  

Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми теорії і методики 

навчання математики: до 70-річчя кафедри математики і теорії та методики навчання 

математики НПУ імені М. П. Драгоманова», 11–13 травня 2017 р, Київ, Україна. К.: 

НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017.  22-23 с. – Режим доступу: 

http://fmi.npu.edu.ua/images/Scientific_work/Tezykonf17.pdf 

3. Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних 

посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в 

основній і старшій школі загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням 

українською мовою. / Міністерство освіти і науки України (від 17.08.2017)  

4. Бевз Г.П., Бевз В.Г., Владімірова Н.Г., Владіміров В.М. Геометрія: 11 кл.: 

підручник для загальноосвіт. навч. закл.:  академ. рівень, профіл. рівень. К.: Генеза, 

2011. 336 с. 

5. Апостолова Г.В. Геометрія: 11 кл.: підручник для загальноосвіт. навч. закл.:  

академ. рівень, профіл. рівень. К.: Генеза, 2011. 304 с. 

6. Шаповалова Н. В., Панченко Л. Л. Орнаменти на площині: їх види, властивості 

і застосування [Електронний ресурс] // Математика в сучасному технічному 

університеті. – 2015. – Номер 1 (1). – С. 80-92. – Режим доступу: 

http://mmtu.in.ua/issues/1/MMTU_Iss1_10.pdf  

7. Шаповалова Н. В., Слободенюк І. І. Геометрія в мистецтві створення 

орнаментів // Матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф. «Математика в сучасному 

технічному університеті», Київ, 28—29 грудня 2017 р. . Київ: КПІ ім. Ігоря 

Сікорського, 2018.  164-169 с. – Режим доступу:  

http://matan.kpi.ua/public/files/2017/mvstu6/MSTU6.pdf 

8. Моран А . История декоративно-прикладного искусства. Москва : Искусство, 

1982. 540 с. 

9. Техническая энциклопедия в 26 томах: том 25 / Фитопатология - шарнирные 

направляющие механизмы (за ред. Мартенс Л.К.). Москва: Совет. енциклопедія,1934. 

900 с. 

10. Ковалев Ф.В. Золотое сечение в живописи: учеб. пособие. Киев: Выща шк. 

Головное изд-во, 1989.147 с. 

11. Шаповалова Н. В., Слободенюк І. І. Роль і місце геометричних перетворень у 

вивченні курсу геометрії // Сучасні виклики науки ХХІ століття, ХVІІ Міжнародна 

науково-практична інтернет-конференція. – м. Вінниця, 23 лютого 2018 року. – Ч.2. – 

С. 86-91. – Режим доступу: http://el-conf.com.ua/wp-content/uploads/2018/03/частина-

2.pdf 

  

http://fmi.npu.edu.ua/images/Scientific_work/Tezykonf17.pdf
https://docs.google.com/spreadsheets/d/16NyRYEKgeQ4T5BE68La-s2gn0q2MPyIWSWx-Vdw-zmA/edit#gid=337295027
https://docs.google.com/spreadsheets/d/16NyRYEKgeQ4T5BE68La-s2gn0q2MPyIWSWx-Vdw-zmA/edit#gid=337295027
https://docs.google.com/spreadsheets/d/16NyRYEKgeQ4T5BE68La-s2gn0q2MPyIWSWx-Vdw-zmA/edit#gid=337295027
https://docs.google.com/spreadsheets/d/16NyRYEKgeQ4T5BE68La-s2gn0q2MPyIWSWx-Vdw-zmA/edit#gid=337295027
https://drive.google.com/file/d/0B3m2TqBM0APKdE9oclBFMl93Q3M/view?usp=sharing
http://mmtu.in.ua/issues/1/MMTU_Iss1_10.pdf
http://matan.kpi.ua/public/files/2017/mvstu6/MSTU6.pdf
http://el-conf.com.ua/wp-content/uploads/2018/03/частина-2.pdf
http://el-conf.com.ua/wp-content/uploads/2018/03/частина-2.pdf


 

 

Студентські фізико-математичні етюди, 2017, № 16 
 

 
 

 

 

179 

Комина Т.О. 

магістрантка спеціальності «Середня освіта (математика)» 

фізико-математичного факультету НПУ імені М.П. Драгоманова 

 

Науковий керівник: кандидат педагогічних наук Сушко О.С. 

 

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ КОМПЛЕКСНИХ ЧИСЕЛ В КЛАСАХ З 

ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ МАТЕМАТИКИ 
 

Анотація. У статті автором розглядаються питання методики вивчення теорії 

комплексних чисел у класах поглибленого вивчення математики. Наводяться власні 

методичні розробки з вивчення комплексних чисел на заняттях математичного гуртка 

«Застосування комплексних чисел з геометрії». 

Ключові слова: комплексне число, методика математики, математичний гурток. 

 

Abstract. In the article the author deals with the methods of studying the theory of 

complex numbers in classes depth study of mathematics. Are given their own methodical 

study of complex numbers in the classroom mathematical circlе "Application of complex 

numbers in geometry". 

Key words: complex number, mathematical method, mathematical circle. 

 

Вступ. Метод комплексного числа широко використовується в різних 

науках, причому не тільки в математичних, а й в таких, як механіка, аеро- і 

гідродинаміка. Комплексне число використовують в алгебраїчній і неевклідових  

геометріях, теорії чисел. Разом з тим алгебру комплексних чисел можна успішно 

використовувати і в більш простих розділах математики – елементарної 

геометрії, тригонометрії тощо.  

На жаль, вивчення розділу «Комплексні числа» передбачено лише у  10 

класі діючої «Програми  поглибленого вивчення математики в 10-11 профільних 

класах». Тема включає такі питання для вивчення: Множина комплексних чисел. 

Геометрична інтерпретація комплексного числа. Алгебраїчна і тригонометрична 

форми запису комплексного числа. Дії над комплексними числами в різних 

формах запису. Формула Муавра. Корінь n-го степеня з комплексного числа[1]. 

Такий обсяг навчального матеріалу для учнів профільних класів 

природничо-математичного напряму забезпечує формування цілісного уявлення 

про число. Однак це не є достатнім для розвитку в учнів стійких пізнавальних 

інтересів до математики і, зокрема, до розділу «Комплексні числа». Тому, 

актуальним є поглиблене вивчення комплексних чисел на факультативних 

заняттях чи заняття математичного гуртка. 
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Виклад основного матеріалу. Практика показує, що  ця тема є найбільш 

важкою для сприйняття учнів. Якщо у 8 класі було зроблено перший крок до 

завершення числової лінії курсу математики введенням поняття числа i  при 

розв’язуванні квадратних рівнянь з від’ємним дискримінантом, то це спрощує 

подальшу роботу.  

Сприйняття учнями комплексних чисел значно полегшується, якщо вводити їх 

так, як вони виникли історично. Отже, на першому занятті учні ознайомлюються з 

історією розвитку поняття числа від натурального до дійсного, розширенням 

множини дійсних чисел та виникненням поняття комплексного числа. 

Далі доцільно обрати метод проблемної лекції у поєднанні з різними 

прийомами активізації пізнавальної діяльності учнів. Цей метод дозволяє 

актуалізувати вже відомі учням знання і підтримує інтерес, примушує думку 

учня слідувати за думкою учителя. Це допомагає учневі зосередити увагу, 

грамотно вести записи у конспектах, виховує повагу до строгості математичного 

тексту. 

Тему “Геометрична інтерпретація комплексних чисел” також можна подати 

у формі лекції. Взагалі, ця тема є дуже важливою для сприймання 

старшокласниками комплексних чисел. Як відомо з історії математики, 

комплексні числа, як і числа від’ємні, отримали повне визнання лише після того, 

як була введена їх геометрична інтерпретація. Тому при вивченні комплексних 

чисел потрібно якнайширше спиратися на їх геометричне тлумачення. 

 Тригонометрична форма комплексного числа вводиться виходячи з його 

геометричної інтерпретації. Важливо, щоб учні самостійно вивели формули 

переходу від алгебраїчної форми комплексного числа до тригонометричної і 

навпаки, формулу для знаходження головного значення аргументу. Важливо 

наголосити, що в літературі можна зустріти й інше означення головного значення 

аргументу (коли береться проміжок [0; 2 ) ). З метою забезпечення наступності 

при вивченні цього питання у вищій школі, вважаємо, що головним значенням 

аргументу доцільно назвати те із його значень, яке належить проміжку  ;  .  

Дії над комплексними числами в тригонометричній формі доцільно дати 

учням на самостійне опрацювання з наступною доповіддю біля дошки. Доведення 

теореми про існування n  значень кореня n -го степеня з ненульового 

комплексного числа доцільно опрацювати з сильнішими учнями в 

індивідуальному порядку. 

Навчальні можливості учнів математичних та фізико-математичних класів 

дозволяють частину інформативних функцій учителя передавати учням, 

сприяючи тим самим розвитку їхньої пізнавальної активності. Оскільки 

самостійна робота є невід’ємною формою діяльності учнів, то це забезпечить 
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умови для дотримання наступності у методах навчання у старшій школах. Таким 

чином, можна вивчати “Показникову форму комплексного числа”, обов’язково 

сформувавши поняття показникової форми у всіх учнів курсу за вибором, як 

зручної і компактної форми запису комплексного числа та дій над комплексними 

числами в показниковій формі. 

Важливим компонентом лекційно-практичної системи навчання є 

семінарські заняття, на яких учні мають змогу продемонструвати свої вміння 

працювати з додатковою літературою, оформлювати свої думки у вигляді 

повідомлень, доповідей, рефератів. Вікові особливості учнів 10-го классу уже 

дозволяють узагальнювати і виділяти головне у тексті.  

Як показує практика, дуже часто підготовка учнів до семінарських занять 

приводить до їхнього перевантаження. Тому в певних випадках доцільним є 

проведення уроків-семінарів, які не вимагають великого обсягу підготовчої 

роботи.[2, 32-34] 

При вивченні матеріалу, пов’язаного з комплексними числами, вчителі 

стикаються з проблемою підбору вправ і задач, які ілюстрували б реальні 

застосування комплексних чисел. Для її розв’язання доцільно залучити 

міжпредметні зв’язки, зокрема між алгеброю і геометрією. Це пояснюється тим, 

що кожне завдання цікаве і не повторює попереднє, хоч можна прослідкувати їх 

послідовне ускладнення. Однотипні вправи в даному випадку недоцільні, 

оскільки метою навчання є не вміння користуватися певними алгоритмами, а 

вміння застосовувати знання з різних галузей науки до розв’язування певної 

задачі, знаходити різні способи розв’язування. 

Дуже корисним для учнів профільних класів є розв’язування одних і тих 

самих задач кількома способами. Ще американський математик У. Сойєр 

переконував, що “людині... часто корисніше розв’язати одну й ту саму задачу 

різними способами, ніж розв’язати три-чотири різні задачі. Розв’язуючи одну 

задачу різними методами, можна шляхом порівнянь з’ясувати, який з них 

коротший і ефективніший. Так виробляється досвід” [3, с.16]. Доцільно показати 

учням розв’язання задач міжпредметного та внутрішньопредметного характеру 

методом комплексних чисел і традиційним методом. Такий підхід дає змогу 

учням розширити коло методів пізнання, порівнювати способи розв’язування 

задач та вибирати найбільш доцільний. 

 У своєму дослідженні ми вирішили розглянути застосування теорії 

комплексних чисел при розв’язуванні геометричних задач. Для цього автором 

було розроблено та апробовано програму математичного гуртка «Застосування 

комплексних чисел з геометрії» для учнів старшої школи. Курс розрахований на 

систематизацію методів розв’язання геометричних задач за допомогою 

комплексних чисел. 
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 Цілі математичного гуртка: 

1. Ознайомити учнів з деякими методами розв’язання геометричних задач 

за допомогою комплексних чисел. 

2. Показати застосування комплексних чисел при розв’язання різних 

геометричних задач. 

3. Формувати вміння бачити раціональний метод для розв’язання 

конкретних видів задач. 

4. Формувати логічне мислення. 

5. Формувати наполегливість, цілеспрямованість, працьовитість через 

розв’язування складних завдань. 

6. Розвивати математичну мову з властивою для нею стислістю, точністю і 

лаконічністю. 

7. Підготувати учнів до вступу у вищі навчальні заклади. 

 Знання та вміння, якими повинні володіти учні перед вивченням нового 

матеріалу математичного гуртка «Застосування комплексних чисел з геометрії»: 

1. Володіти основними поняттями, що відносяться до теорії комплексних 

чисел. 

2. Володіти означеннями понять комплексної множини і комплексного 

числа. 

3. Знати властивості комплексних чисел. 

4. Повинні мати уявлення про загальні методи розв’язування задач. 

 Мета курсу: дослідити можливості розв’язання геометричних задач за 

допомогою теорії комплексних чисел.  

Зміст навчального матеріалу математичного гуртка «Застосування 

комплексних чисел в геометрії» 

 Програма розрахована на 12 годин. Заняття проводиться по 2 години. 

Заняття №1 

Тема: Прямі на комплексній площині. 

Мета: ознайомити учнів з поняттям комплексної площини; показати прямі 

на комплексній множині. 

Короткий зміст: визначення поняття комплексної площині та задання 

прямої на ній. 

Заняття №2-6 

Тема: Комплексній числа в геометричних побудовах. 

Мета: навчити використовувати учнів комплексні числа в геометричних 

побудовах; закріпити вивчення раніше матеріал; підготувати учнів до вивчення 

нового матеріалу. 

Короткий зміст: коло на комплексній множині, побудова правильних 

многокутників, уявні числа, площа многокутників. 
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Наведемо приклади застосування теорії комплексних чисел при розв’язанні 

геометричних задач елементарного характеру, які були запропоновані учням на 

занятті математичного гуртка. 

Задача 1. Довести, що сума квадратів діагоналей паралелограма дорівнює 

сумі квадратів його сторін.  

Доведення. Нехай числам𝑧1 = 𝑥1 + 𝑖𝑦1, 𝑧2 = 𝑥2 + 𝑖𝑦2 відповідають 

вершини𝑧1, 𝑧2 паралелограма (рис. 1).Тоді його діагоналі будуть|𝑧1 + 𝑧2| 

і|𝑧1 − 𝑧2|. Додавши рівності|𝑧1 + 𝑧2|
2 = (𝑥1 + 𝑥2)

2 + (𝑦1 + 𝑦2)
2, |𝑧1 − 𝑧2|

2 =

(𝑥1 − 𝑥2)
2 + +(𝑦1 − 𝑦2)

2 і виконавши  алгебраїчні перетворення, дістанемо:|𝑧1 +

𝑧2|
2 + +|𝑧1 − 𝑧2|

2 = 2|𝑧1|
2 + 2|𝑧2|

2[4, 71]. 

 
Рис. 1 

 
Задача 2. Доведіть, що середня лінія трикутника паралельна основі і 

дорівнює її половині.  

Доведення.Нехай вершини трикутникаABC (рис. 2 ) мають комплексні 

координатиa, b, c відповідно, а середина сторінAC іBC - точкиKіM – комплексні 

координати𝑧1 і 𝑧2. Тоді 𝑧1 =
𝑎+𝑐

2
, 𝑧2 =

𝑐+𝑏

2
. 

 
Рис. 2 

Вектор KM має комплексну координату𝑧 =
𝑐+𝑏

2
−
𝑎+𝑐

2
=

𝑏−𝑎

2
 , а векторAB - 

комплексну координатуb - a. Звідси отримуємо, що відношення комплексних 

координат цих векторів дорівнює дійсному числу
1

2
. Отже, векториKM іAB є 
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колінеарними, а прямі, що їх містять, паралельними.  

Крім цього,|𝐾𝑀| = |
𝑏−𝑎

2
| =

1

2
|𝑏 − 𝑎| ==

1

2
|𝐴𝐵|, що і треба було 

довести[1,32].  

Задача 3. В результаті повороту на 90   ۫  навколо точки О відрізок АВ 

переходить у відрізок А1В1. Довести, що медіана ОМ трикутника ОАВ1, 

перпендикулярна прямій А1В(рис. 3). 

 
     Рис.3 

Розв’язання. Нехай координати О, А, В рівні, відповідно, 0,1,b. Тоді точки 

А1і В1 будуть мати координати 𝑎1 = 𝑖  і  𝑏1 = 𝑏𝑖, а середина М відрізка АВ1 – 

координату 𝑚 =
1

2
(1 + 𝑏𝑖). Знаходимо : 

𝑎1−𝑏

𝑚−0
=

𝑖−𝑏
1

2
(1+𝑏𝑖)

=
2𝑖(𝑖−𝑏)

(𝑖−𝑏)
= 2𝑖. Це число – 

число уявне. На основі критерію  перпендикулярності прямі ОМ і А1В 

перпендикулярні.[5,24] 

Після вивчення геометричних застосувань на підсумковому занятті з учнями 

можна скласти таблицю основних співвідношень між відомими геометричними 

поняттями. 

Таблиця 1. Основні розглядувані співвідношення 

 Метод координат Метод комплексних чисел 

Рівняння кола радіуса R з 

центром у точці

0 0 0z x iy   

   
2 2 2

0 0x x y y R     0z z R   

Відстань між точками 

1 1 1z x iy   і 2 2 2z x iy   
   

2 2

2 1 2 1d x x y y   

 

2 1d z z   

Координати середини 

відрізка з кінцями в 

точках 1 1 1z x iy  , 

2 2 2z x iy   

1 2

2

x x
x


 , 1 2

2

y y
y


  1 2

2

z z
z
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Рівняння прямої, що 

проходить через початок 

координат і точку 

1 1a a ib   

1

1

b
y x

a
  

az az , 

 

Рівняння прямої, 

перпендикулярної до 

відрізка, що сполучає 

точки 1 1 1z a ib   і 

2 2 2z a ib  , і проходить 

через його середину 

 

   2 1 2 12 2a a x b b y   

 2 2 2 2

1 1 2 2 0a b a b      

1 2z z z z   ,  

 

Критерій колінеарності 

векторів 1 1a a ib   і 

2 2b a ib   

1 1

2 2

a b

a b
  a a

b b

 
  
 

, причому 

0
a

b
  - вектори співнапр. 

0
a

b
  - вектори 

протилежнонапрямлені 

Рівняння прямої, що 

проходить через дві точки 

1 1a x iy  , 2 2b x iy   

1 1

2 1 2 1

x x y y

x x y y

 


 
     0a b z b a z ab ba     

 

Рівняння одиничного кола 2 2 1x y   
1z  або

1
z

z
  

 

Впровадження пробільності навчання у старшій школі ставить перед 

освітянами цілу низку проблем, вирішення яких потребує нових теоретичних і 

практичних досліджень. Тому, актуальною залишається проблема добору змісту 

навчання для курсу математики профільного рівня, курсів за вибором та розробка 

відповідного методичного забезпечення. 

Висновки. Поняття комплексного числа завершує і збагачує одну зі 

змістових ліній шкільної математики – ідея розвитку поняття числа. Знання 

комплексних чисел дозволяє глибше усвідомити такі розділи шкільної програми 

як розв’язування рівнянь і нерівностей, тригонометричні функції. Наявність в 

арсеналі учнів комплексних чисел збагачує їхні уявлення про сукупність методів 

пізнання, зокрема, розширює їхні можливості при розв’язуванні задач. Знання 

про комплексні числа сприяють розвитку математичної культури учнів та 

успішному продовженню освіти у вищих навчальних закладах. Широке коло 

застосувань комплексних чисел відкриває значні дидактичні можливості для 

розвитку математичних інтересів учнів. 
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Методика вивчення комплексних чисел повинна базуватися на 

використанні історичних і конкретно-практичних даних про їх введення, логіко-

математичних зв’язків з уже відомими учням математичними поняттями, 

обґрунтуванні питання зв’язку математики з практикою, що доцільно показати 

наприкінці вивчення даної теми у вигляді розв’язування прикладних задач та 

задач із міжпредметними та внутрішньопредметними зв’язками.  
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МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ТЕОРІЇ 

ВИПАДКОВИХ ПРОЦЕСІВ СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНИХ 

СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 

 

Анотація. В роботі розглянуто проблеми методики навчання елементів теорії 

випадкових процесів студентів економічних спеціальностей, запропоновано приклади 

задач економічного змісту, які доцільно пропонувати студентам при вивченні різних 

типів випадкових процесів.  

Ключові слова: методика навчання математики у вищій школі, випадкові 

процеси, прикладні задачі. 

 

Abstract. The problems of teaching the elements of the theory of random processes of 

students of economic specialties are considered in the paper; examples of problems of 

economic content are suggested, which it is advisable to offer to students in the study of 

various types of random processes. 

Key words: mathematics teaching method in high school, random processes, applied 

problems. 

 

Дисципліни економіко-математичного циклу є фундаментом підготовки 

фахівців-економістів. Особливе місце серед них займає теорія ймовірностей та 

математична статистика. Разом з тим, глибоке засвоєння теоретичного матеріалу 

цієї дисципліни, пов’язане із виробленням навичок практичного оперування 

інформацією, є базою при вивченні цілого ряду економічних дисциплін: 

«Економіко-математичне моделювання», «Дослідження операцій», 

«Економетрія», «Мікроекономіка», «Економічний аналіз», «Теорія прийняття 

рішень» тощо.  

Оскільки більшість економічних процесів і явищ мають багато випадкових 

факторів, що змінюються в часі, виникає гостра необхідність у дослідженні, 

вивченні та аналізі методики навчання студентів економічних спеціальностей у 

вищих навчальних закладах теорії ймовірності та математичної статистики, 

зокрема теорії випадкових процесів. 
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Студенти економічних спеціальностей, як правило, не вивчають окремо 

навчальну дисципліну «Теорія випадкових процесів», її елементи включають в 

курс «Теорія ймовірностей та математична статистика». При цьому в навчальних 

програмах такого курсу на вивчення змістовного модуля «Елементи теорії 

випадкових процесів» відводиться незначна кількість часу (іноді його виносять 

на самостійне опрацювання або взагалі не включають в програму). Причиною 

цього є недостатня кількість годин на вивчення всього курсу та надмірна 

абстрактність матеріалу.  

Проте студенти-економісти продовжують «зустрічатись» з випадковими 

процесами при вивченні наступних цілої низки економічних дисциплін: 

«Прикладні моделі економічних процесів», «Статистичне моделювання та 

прогнозування» тощо [5,7]. Звідси видно, що випадкові процеси є 

математичними моделями багатьох економічних процесів і явищ.  

Тобто, студенти стикаються з деяким протиріччям: з одного боку – 

вивчення надміру формалізованого матеріалу з теорії випадкових процесів 

(часто самостійне опрацювання) при вивченні «Теорії ймовірностей та 

математичної статистики»; з іншого боку – застосування теорії випадкових 

процесів до розв’язування економічних задач без належного математичного 

обґрунтування (наприклад, при вивченні курсу «Дослідження операцій»). Такий 

підхід до економіко-математичної підготовки майбутніх економістів негативно 

впливає на їх подальшу професійну діяльність, адже в сучасних ринкових 

умовах статистичні методи аналізу та прогнозування займають не останнє місце. 

Крім того, при вивченні «Елементів теорії випадкових процесів» постає 

питання якісного методичного забезпечення. Деякі підручники та посібники не 

перевидаються, а тому студенти мають обмежений доступ до них [4,6]. Серед 

сучасних підручників розрахованих для студентів економічних спеціальностей 

багато таких, що або не містять модуля «Випадкові процеси», або матеріал 

поданий коротко, без належного доведення, або, навпаки, занадто складно 

[1,2,3]. 

Мета вивчення змістовного модуля «Елементи теорії випадкових 

процесів» - навчити студентів будувати і досліджувати математичні моделі 

стохастичних за своєю природою економічних, соціальних і т.п. явищ.  

Теорія випадкових процесів відіграє важливу роль у тих розділах економіки, 

статистики, кібернетики, де враховуються стохастичні аспекти фізичних явищ. Апарат 

цієї теорії використовується в ряді спеціальних курсів. 

Теорія випадкових процесів – один з найкрасивіших розділів сучасної 

математики, і в той же час вона слугує фундаментом для багатьох розділів 

прикладних наук, наприклад: механіки, статистичної теорії зв’язку, передачі 
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інформації, теорії управління та оцінки, статистики, теорії дифузії, космології, 

фінансової математики, економіки і ін.  

Саме тому теорія випадкових процесів в тій чи іншій мірі 

використовується в навчальному процесі при побудові багатьох курсів для 

студентів як природознавчих, так і більшості економічних спеціальностей.  

Курс теорії випадкових процесів повинен стати демонстрацією тісного 

зв’язку між теорією і практичними застосуваннями в різних економічних 

областях. 

При вивченні даного змістовного модуля до тематичного плану мають 

входити такі під модулі: 

1. Вступ до теорії випадкових процесів. Основні поняття. 

2. Ланцюги Маркова та їх застосування. 

3. Приклади випадкових процесів: пуассонівський, вінерівський, процеси 

випадкових блукань, загибелі та розмноження. 

На нашу думку, навчання теорії випадкових процесів студентів 

економічних спеціальностей повинно супроводжуватись прикладами та 

прикладними задачами, причому це стосується і викладу лекційного матеріалу. 

Так, наприклад, введення означення випадкового процесу: незалежно від того, 

чи буде це означення на рівні уявлення про випадковий процес, чи 

формалізоване (через простір випадкових подій, сігма-алгебру, параметр часу) – 

студенти повинні чітко розуміти різницю між випадковою подією та випадковим 

процесом. Таким чином, першим завданням викладача буде популяризувати 

теорію випадкових процесів серед студентів, зацікавити їх, показати, що 

використання випадкових процесів – один із найпростіших способів розв’язання 

економічної задачі чи прийняття правильного управлінського рішення 

(мотивація студентів). Друге завдання: сформувати вміння створювати 

математичні моделі та вміння використовувати програмні засоби. 

  

Задача 1. 

Внаслідок світової економічної кризи на грошових ринках деяких країн 

ООН виникла наступна ситуація, яка потребує втручання МВФ: Україна – 38,4 

млрд. доларів, США – 134,2 млрд. доларів, Греція – 23,3 млрд. доларів. 

Внаслідок обороту грошової маси між цими країнами за рік (без втручання 

МВФ) отримали такі дані: з України до США перейшло 4,1 млрд. доларів, до 

Греції – 2,1 млрд. доларів; із США до України – 7,3 млрд. доларів, до Греції – 

22,4 млрд. доларів; із Греції до України – 0,6 млрд. доларів, до США – 0,2 млрд. 

доларів. З метою врегулювання ситуації на грошових ринках цих країн, МВФ 

планує щороку до покращення ситуації: надати кредит Україні в сумі 8,3 млрд. 

доларів, Греції – 12,4 млрд. доларів, а для США створити штучну інфляцію 
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(вплив на курс долара), щоб зменшити грошову масу на 8,4 млрд. доларів. Яка 

ситуація буде на грошових ринках даних країн при такій політиці МВФ через 2 

роки? 

Розв’язання. 1.  Формалізуємо дану задачу. 

Очевидно, що тут доцільно скористатися марківським випадковим 

процесом з поглинальним станом (зникнення грошової маси з обігу). 

1) Виписуємо вектори: 

�⃗⃗⃗� = (38,4; 134,2; 23,3) 

(реальна ситуація на ринку) 

𝑓 = (8,3; −8,4; 12,4) 

(вплив МВФ: додає грошову масу, або вилучає) 

2) Будуємо матрицю переходу: 

Спочатку знаходимо 𝑝𝑖𝑗 – частка грошей країни 𝑤𝑖, яка перейде до країни 

𝑤𝑗. 

Отримали наступну матрицю: 

𝑃 =

(

 
 

𝑤1 𝑤2 𝑤3 𝑤4
𝑤1 0,63 0,11 0,05 0,21
𝑤2 0,05 0,71 0,17 0,07
𝑤3 0,03 0,01 0,41 0,37
𝑤4 0 0 0 1 )

 
 

 

де 𝑤1 – Україна, 𝑤2 – США, 𝑤3 – Греція,  

𝑤4 – поглинальний стан (гроші готівкою зберігаються вдома). 

 

2. Канонізуємо матрицю: 

𝑃 =

(

 
 

𝑤4 𝑤1 𝑤2 𝑤3
𝑤4 1 0 0 0
𝑤1 0,21 0,63 0,11 0,05
𝑤2 0,07 0,05 0,71 0,17
𝑤3 0,37 0,03 0,01 0,41)

 
 

 

 

Далі запишемо матрицю: 

𝑃 = (
0,63 0,11 0,05
0,05 0,71 0,17
0,03 0,01 0,41

) 

 

3. Знайдемо як зміниться ситуація на грошовому ринку через 2 

роки (без втручання МВФ). Для цього скористаємось формулою: 
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�⃗⃗⃗�𝑃2 = (38,4; 134,2; 23,3) (
0,63 0,11 0,05
0,05 0,71 0,17
0,03 0,01 0,41

)

2

= (25,92; 74,61; 32,61) 

 

4. Відшукаємо за формулою, як вплине політика МВФ на 

грошову масу в країнах : 

∑𝑓𝑃𝑘
2

𝑘=0

= (8,3; −8,4; 12,4) + (8,3; −8,4; 12,4) (
0,63 0,11 0,05
0,05 0,71 0,17
0,03 0,01 0,41

) + 

+(8,3;−8,4; 12,4) (
0,63 0,11 0,05
0,05 0,71 0,17
0,03 0,01 0,41

)

2

= (16,63; −16,21; 17,56) 

 

5. �⃗⃗⃗�𝑃2 + ∑ 𝑓𝑃𝑘2
𝑘=0 =

(25,92; 74,61; 32,61) + (16,63; −16,21; 17,56) = 

 

= (42,55; 58,4; 50,17). 

6. Отже, в результаті політичного впливу МВФ на грошові ринки 

країн отримали наступні результати: 

Грошова маса України за два роки зросла на 4,15 млрд. доларів, Греції – 

на 26,87 млрд. доларів, а США – зменшилась на 75,8 млрд. доларів. 

 

Після розв'язання цієї залдачі варто запропонувати студентам 

проаналізувати отримані результати. Для цього їм необхідно буде скористатись 

знаннями з мікро- та макроекономіки, економічної теорії, менеджменту тощо. 

Таким чином, можна пов’язати теорію випадкових процесів безпосередньо з їх 

професійними вміннями та навичками. 

 

Задача 2. На підприємстві конвеєр складається з трьох вузлів; потік 

відмов – найпростіший, середній час безвідмовної роботи кожного вузла 10 

годин. Вузол, який відмовляє (ламається)  відразу ж відправляється на ремонт; 

середній час ремонту (відновлення) становить 5 годин; потік відновлення – 

пуассонівський. Знайти середню продуктивність конвеєру, якщо при трьох 

вузлах вона дорівнює 100%, при двох – 50%, а при одному і менше – конвеєр 

взагалі не працює. 

Розв’язання. Так як потік відмов кожного вузла найпростіший, то 

проміжок часу між відмовами в цьому потоці розподілений за показниковим 

законом з параметром 𝜆 =
1

𝑡б̅
, де  𝑡б̅ = 10 – середній час безвідмовної роботи 

вузла. 



 

 

Студентські фізико-математичні етюди, 2017, № 16 
 

 
 

 

 

192 

Розглянемо перехід системи в різні стани за допомогою відмов. Якщо 

система знаходиться в стані 𝜔0, то працюють всі три вузли; кожен із них 

підлягає потоку відмов з інтенсивністю  
1

𝑡б̅
 ; значить, потік відмов, що діє на всю 

систему, втричі більш інтенсивний: 𝜆01 =
3

𝑡б̅
.  

Якщо система знаходиться в стані 𝜔1, то працює два вузли; загальний 

потік відмов має інтенсивність: 𝜆12 =
2

𝑡б̅
. Аналогічно, 𝜆23 =

1

𝑡б̅
. 

Розглянемо перехід між станами за допомогою відновлень (ремонтів). 

Середній час відновлення вузла дорівнює 𝑡р̅ = 5, значить, інтенсивність потоку 

відновлень, діючих на один вузол, дорівнює 𝜇10 =
1

𝑡р̅̅̅
, на два вузли - 𝜇21 =

2

𝑡р̅̅̅
, на 

три - 𝜇32 =
3

𝑡р̅̅̅
. 

Користуючись процесом народження і загибелі, маємо: 

𝑝0 =
1

1 +
𝜆01
𝜇10

+
𝜆01𝜆12
𝜇10𝜇21

+
𝜆01𝜆12𝜆23
𝜇10𝜇21𝜇32

=
1

1 + 3 (
𝑡р̅
𝑡б̅
) + 3 (

𝑡р̅
𝑡б̅
)
2

+ (
𝑡р̅
𝑡б̅
)
3 = 

=
1

1 + 3 ∙
5
10
+ 3 ∙ (

5
10
)
2

+ (
5
10
)
3 =

8

27
; 

 

𝑝1 = 3(
𝑡р̅

𝑡б̅
)𝑝0 =

3

2
∙
8

27
=
12

27
; 

𝑝2 = 3(
𝑡р̅

𝑡б̅
)

2

𝑝0 =
3

4
∙
8

27
=
6

27
; 

𝑝3 = (
𝑡р̅

𝑡б̅
)

3

𝑝0 =
1

8
∙
8

27
=
1

27
. 

Середня продуктивність конвеєру в установленому режимі дорівнює: 

100%𝑝0 + 50%𝑝0 = (
800

27
+
600

27
)% = 51,9%    номіналу.∎ 

 

Задача 3. Розглянемо обчислювальний центр з трьома взаємозамінними 

комп’ютерами для розв’язання вхідних задач. Потік задач, що надходить на 

обчислювальний центр, має інтенсивність 1 задача на годину. Середня 

тривалість обслуговування 1,8 год. Потік заявок на розв’язання задач і потік 

обслуговування цих заявок є найпростішими. Необхідно обчислити значення: 

ймовірності станів обчислювального центру, ймовірності відмови в 

обслуговуванні заявки, відносну пропускну здатність центру, абсолютну 

пропускну здатність обчислювального центру, середнє число зайнятих 
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комп’ютерів. Визначити, скільки додатково потрібно закупити комп’ютерів, щоб 

збільшити пропускні здатності обчислювального центру вдвічі. 

Розв’язання: 

1. Визначимо параметр 𝜇 потоку обслуговувань: 

𝜇 =
1

𝑡обсл̅̅ ̅̅ ̅̅
=
1

1,8
= 0,555. 

2. Інтенсивність потоку заявок дорівнює: 

𝜌 =
𝜆

𝜇
=

1

0,555
= 1,8. 

3. Знайдемо граничні ймовірності станів за формулами Ерланга: 

𝑃1 =
𝜌

1!
𝑃0 = 1,8 ∙ 𝑃0;  𝑃2 =

𝜌2

2!
𝑃0 = 1,62 ∙ 𝑃0;  𝑃3 =

𝜌3

3!
𝑃0 = 0,97 ∙ 𝑃0; 

𝑃0 =
1

∑
𝜌𝑘

𝑘!
3
𝑘=0

=
1

1 + 1,8 + 1,62 + 0,97
≈ 0,186; 

𝑃1 = 1,8 ∙ 0,186 ≈ 0,334; 

𝑃2 = 1,62 ∙ 0,186 ≈ 0,301; 

𝑃3 = 0,97 ∙ 0,186 ≈ 0,180. 

4. Ймовірність відмови в обслуговуванні заявки: 

𝑃відм = 𝑃3 = 0,180. 

5. Відносна пропускна здатність обчислювального центру: 

𝑞 = 1 − 𝑃відм = 1 − 0,180 = 0,820. 

6. Абсолютна пропускна здатність обчислювального центру: 

𝐴 = 𝜆 ∙ 𝑞 = 1 ∙ 0,820 = 0,820. 

7. Середня кількість зайнятих каналів – комп’ютерів: 

�̅� = 𝜌 ∙ (1 − 𝑃відм) = 1,8 ∙ (1 − 0,180) = 1,476. 

Таким чином, при встановленому режимі роботи СМО в середньому буде 

зайнято 1,5 комп’ютера із трьох – решта 1,5 будуть простоювати. Роботу 

розглянутого обчислювального центу навряд можна рахувати задовільною, адже 

центр не обслуговує заявки в середньому в 18% випадків (𝑃3 = 0,180). 

Очевидно, що пропускну здатність обчислювального центру при даних 𝜆 і 𝜇 

можна збільшити за рахунок збільшення кількості комп’ютерів. 

Визначимо, скільки необхідно використати комп’ютерів, щоб зменшити 

кількість не обслугованих заявок, що надходять на обчислюваний центр, в 10 

раз, тобто щоб ймовірність відмови в розв’язанні задач не перевищувала 0,0180. 

Для цього використаємо формулу: 

𝑃відм =
𝜌𝑛

𝑛!
∙ 𝑃0. 

Складемо наступну таблицю: 
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𝑛 1 2 3 4 5 6 

𝑃0 0,357 0,226 0,186 0,172 0,167 0,166 

𝑃відм 0,643 0,367 0,18 0,075 0,026 0,0078 

Аналізуючи дані таблиці, варто відмітити, що розширення кількості 

каналів обчислювального центру при даних значеннях 𝜆 і 𝜇 до 6 одиниць 

комп’ютерів дозволить забезпечити обслуговування заявок на розв’язування 

задач на 99,22%, так як при 𝑛 = 6 ймовірність відмови в обслуговуванні (𝑃відм) 

складає 0,0078. [1] 

Висновок:  

1. Змістовний модуль «Елементи теорії випадкових процесів» є 

необхідною складовою курсу «Теорії ймовірностей та математичної статистики» 

для студентів економічних спеціальностей. 

2. Під час вивчення даного модуля доцільно розглянути наступні теми: 

1) Поняття випадкового процесу. 

2) Приклади випадкових процесів, зокрема, пуассонівський, вінерівський, 

процеси випадкових блукань, загибелі та розмноження. 

3) Ланцюги Маркова та їх застосування. 

3. Підвищити мотивацію навчання, реалізувати принцип професійної та 

прикладної спрямованості навчання за рахунок задач економічного змісту. 

 
Список використаної літератури 

1. Бережная Е.В., Бережной В.И. Математические методы моделирования 

экономических систем: Учеб. пособие. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Финансы и 

статистика, 2006. - 432 с 

2. Вентцель А. Д. Основные понятия // Курс теории случайных процессов : учеб. 

пособие / А. Д. Вентцель. - М., 1975. – С. 13–32. 

3. Вентцель, Е. С. Теория случайных процессов и ее инженерные приложения : 

учеб. пособие / Е. С. Вентцель, Л. А. Овча- ров. – 4-е изд., стер. − М. : Высш. шк., 2007. 

– 479 с. 

4. Вітлінський В.В. Моделювання економіки. Навчальний посібник. -К.: КНЕУ, 

2003.  

5. Гнеденко Б. В. Введение в теорию случайных процессов // Элементарное 

введение в теорию вероятностей / Б. В. Гнеденко, А. Я. Хинчин. - Изд. 9-е. - М.,1982. – 

С. 132–148. 

6. Жлуктенко В. І., Наконечний С. І., Савіна С. С. Стохастичні процеси та моделі в 

економіці, соціології, екології: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2002. — 226 с. 

7. Карлин С. Основы теории случайных процессов. М.: "Мир", 1971, — 537 с. 

8. Самойленко М.І., Скоков Б.Г. Дослідження операцій (Математичне 

програмування. Теорія масового обслуговування): Навч. посібник. – Харків: ХНАМГ, 

2005. – 176 с. 



 

 

Студентські фізико-математичні етюди, 2017, № 16 
 

 
 

 

 

195 

Куриліна Д.В. 

магістрантка спеціальності «Середня освіта (математика)» 

фізико-математичного факультету НПУ імені М.П. Драгоманова  

 

Науковий керівник: кандидат педагогічних наук Сушко О.С. 

 

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ПРИКЛАДНИХ 

ЗАДАЧ У ШКІЛЬНОМУ КУРСІ МАТЕМАТИКИ 

 
Анотація. У даній статті аналізується доцільність використання прикладних задач 

та наводяться методичні рекомендації щодо їх розв’язання на уроках математики в 5 – 

6-х класах. 

Ключові слова: математика, прикладна задача, математична модель. 

 

Abstract. In this article analyzed the feasibility of using applied problems and 

methodological recommendations for their solution in the classes of mathematics in 5-6 

grades are given. 

Key words: mathematics, applied problem, mathematical model. 

 

Вступ.  Кожній людині у житті доводиться мати справу не стільки з 

готовими задачами, рівняннями, нерівностями, формулами, скільки виражати 

реальні залежності між явищами і величинами за допомогою формул, рівнянь та 

нерівностями. Тому важливо, щоб учні не лише оволоділи алгоритмом 

розв’язування тих чи інших задач, а й знали, як вони виникають [2].  

Проблемі класифікації задач з практичним та прикладним змістом в 

сучасній методичній та психологічній літературі приділено дуже багато уваги. 

Так, під прикладною  ж називається задача, в якій ми маємо справу з готовими 

даними, основна мета якої полягає у побудові математичної моделі та її 

реалізації. 

Розв’язування прикладних задач дуже корисне, воно сприяє розвитку в 

учнів уміння нешаблонно мислити, з інтересом підійти до розв’язування задач, 

до ускладнення умов, систематизує відомі знання й досвід, тобто сприяє 

всебічному розвитку математичного мислення [1]. 

На основі аналізу змісту курсу математики виділено наступну класифікацію 

задач прикладного характеру [4] за: змістом (абстрактні й конкретні, з 

виробничим та історичним наповненням); дидактичною метою (тренувальні, 

контролюючі, творчі); способом подання умови (текстові, графічні, завдання-

малюнки, завдання-досліди); за рівнем складності (прості, складні, комбіновані); 

за характером і методом дослідження (обчислювальні, якісні, експериментальні, 

дослідницькі). 
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Розглянуту класифікацію задач не можна вважати повною, адже одна й та ж 

задача може належати до різних груп.  

Учитель математики може ознайомити учнів з розв’язанням деяких типів 

прикладних задач у процесі вивчення відсотків, пропорції, лінійної функції, 

елементів прикладної математики, арифметичної та геометричної прогресій, 

показникової та логарифмічної функцій, похідної. На основі цього нами була 

розроблена наступна класифікація прикладних задач з шкільного курсу 

математики: 

1) задачі на ознаки подільності;  

2) задачі на пропорції; 

3)  задачі на складання рівнянь або системи рівнянь; 

4)  задачі на знаходження відсоткових розрахунків; 

5)  задачі на використання  арифметичної та геометричної прогресій; 

6) задачі з використанням похідної; 

7)  задачі, з використанням властивостей показникової і логарифмічної 

функцій; 

8)  комбінаторні задачі та задачі на використання теорії ймовірностей. 

У статті ми розглянемо методичні аспекти використання прикладних задач 

на уроках з математики в 5 – 6-х класах. 

Виклад основного матеріалу. Не виникає сумніву, що найефективнішим 

способом розвитку математичної діяльності учнів є розв’язування задач, 

особливо прикладних. Саме завдяки ним учні починають цікавитися 

математикою. На уроках математики навчальний процес іде здебільшого від 

практичних задач до теорії, а потім від теорії – до практики.[1] 

Перехід від задачі до теорії нерідко створює проблемну ситуацію. Саме за 

допомогою задач слід підводити учнів до усвідомлення доцільності вивчення 

теорії. Взаємозв’язок з практикою можна розглянути за таким планом: 

1. Прикладна задача 

2. Математична модель прикладної задачі 

3. Теоретична задача 

Насамперед, слід показати учням, як за допомогою прикладної задачі 

створити проблемну ситуацію, як задача не математичного змісту набирає 

математичного характеру. 

Тема «Подільність чисел» має важливе значення в курсі математики. Під 

час вивчення цієї теми учні знайомляться з новими властивостями чисел, 

дізнаються багато цікавого. Знаючи властивості найбільшого спільного дільника 

(НСД) і найменшого спільного кратного (НСК) можна оригінально розв’язувати 

деякі задачі. Корисно показати учням застосування понять НСД і НСК при 

розв’язуванні прикладних задач.  
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Задача 1 [2]. Зубчаста передача верстата складається з трьох шестерень 

різного діаметра; дві з них мають 15 і 25 зубців. Скільки зубців повинна мати  

третя велика шестірня, щоб при одному її оберті інші повернулись ціле число 

разів? 

Розв’язання. До чисел 15 і 25 підберемо кратні їм числа. Дістаємо запис: 

На 15 діляться 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, … . 

На 25 діляться 25, 50, 75, 100, 125, … . 

Бачимо, що у цих рядах чисел перше число, яке ділиться на 15 і 25 – 75. 

Отже, велика шестерня повинна мати 75 зубців, щоб при одному  її оберті кожна 

з малих повернулась ціле число разів. Розв’язування задачі зводиться до 

знаходження НСК чисел 15 і 25.  

Задача 2. Повз станцію проходять один за одним три потяги метро: у 

першому 118 пасажирів, у другому – 94, в третьому – 56. Скільки пасажирських 

вагонів у кожному потязі, коли відомо, що в кожному вагоні метро однакове 

число пасажирів і їх число – найбільше з усіх можливих? 

Задача  3. О 8-й годині ранку 3 автобуси виходять з площі в трьох 

напрямах; перший повертається через 3 години 10 хвилин і через 30 хвилин 

виходить знов, другий повертається через 2 години 48 хвилин і виходить знов 

через 12 хвилин; третій повертається через 1 годину 36 хвилин і виходить знов 

через 4 хвилини. О котрій годині вони знов одночасно вийдуть з площі? 

Задача 4. Чотири потяги відходять від платформи залізничного вокзалу в 

одному напрямі: перший – через кожні 5 днів, другий – через кожні 8 днів, 

третій – через кожні 12 днів, четвертий – через кожні 15 днів. Через скільки часу 

вперше зустрінеться на цій платформі перший потяг з другим, з третім і 

четвертим, другий з третім, всі чотири разом? 

Повторивши з учнями на цілих числах, як змінюється сума із зміною 

доданків, вчитель може запропонувати приклади і задачі на зміну суми дробів. 

Наприклад: 

Задача 1. Як зміниться межа прямокутного поля, якщо його довжину 

збільшити на 3
1

4
 км, а ширину на 1

1

5
 км? 

Задача 2. Турист повинен був пройти за 3 дні певний маршрут, але пройшов 

за перший день на 4
3

8
 км, більше, за другий – на 5

1

12
 км менше і за третій – на 4

1

10
 

км більше, ніж повинен був проходити за кожний з цих днів. На скільки 

пройдена відстань більша чи менша від запланованої? 

Так само можна повторити на дробових числах зміну різниці. Наприклад, 

розв’язати задачі: 
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Задача 1. В одному ящику на 5
1

2
 кг цукерок більше, ніж у другому. Яка буде 

різниця між кількостями цукерок, якщо 1) перекласти 3
1

4
 кг цукерок з першого 

ящика в другий? 2) перекласти 2
1

2
 кг цукерок з другого ящика в перший? 

Задача 2. Бронза містить 
4

5
 частини олова, решта – мідь і свинець. Скільки 

важить злиток, якщо в ньому 1
3

5
 кг олова? 

Для кращого засвоєння теми «Дії із звичайними дробами» можна 

розв’язувати з учнями велику кількість вправ, приділяючи особливу увагу 

задачам прикладного змісту. Наприклад: 

Задача 1. 1 дм
3
 деревини важить 

23

25
 кг. Знайти вагу 

3

4
 дм

3 
деревини. 

Задача  2.  Літак пролітає 380 км/год. Яку відстань він пролетить за 5 год? за 

2 год? за 1
1

2
 год? За 

1

4
 год? За 

1

5
 год? За 

2

3
  год?  

Задача 3. Насіння соняшника містить 
3

10
 частини (за вагою) олії. Скільки 

олії в 
7

25
 т насіння соняшника, які взято для виготовлення олії? 

При вивченні теми «Десяткові дроби. Дії з десятковими дробами» можна 

використати такі завдання, умови яких подані нижче: 

Задача 1. Треба виготовити 2 шурупи, один довжиною 8,2 см, другий 

довший на 12,9 см. Якої довжини треба взяти стальний прут, коли вважати, що 

0,85 см буде втрачено при нарізанні? 

Задача 2. На заготівельний пункт привезли спочатку 257,8 т зерна, потім 

ще на 87,5 т більше, ніж першого разу. Скільки всього зерна привезли на 

заготівельний пункт? 

Із задачами, розв’язування яких зводиться до складання пропорцій, ми 

зустрічаємося дуже часто і не тільки в математиці. У задачах на відношення чи 

пропорцію явно чи неявно ставиться питання про пропорційність величин. 

Особливу увагу потрібно звернути на прикладну спрямованість теми, 

звертаючись до задач навколишнього життя. На застосування пропорції 

розв’язуються задачі на суміші, сплави, розчини, спільну роботу, витрати 

зарплати і інші.  

Такі задачі розвивають в учнів логічне мислення, привчають їх 

користуватися додатковими матеріалами. Деякі задачі подані в підручниках 

коротко, надто лаконічно, тому корисно пояснити їх учням описово, включаючи 

в них елементи новизни. Це сприятиме активізації розумової діяльності учнів, 

викликатиме продовжити бесіду після розв’язання задачі [2]. 

Задача 1. 1 кг печива коштує 44 грн. Скільки треба заплатити за 725 г цього 

печива?  
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У цій задачі спосіб зведення до одиниці (1 г коштує...) менш зручний, ніж 

зведення до кратних частин (725 = 500+250-25, звідки вартість цукерок дорівнює 

22+11-1,1=31,9, тобто 31 грн 90коп). 

Крім того, цю задачу можна звести до знаходження дробу від числа і 

пропорційної зміни: 725 г = 
29

40
 кг; знайдемо 

29

40
 від ціни 44 грн; 44∙

29

40
= 31,9 (грн) 

= 31 грн 90 коп. 

Задача 2. При восьмигодинному робочому дні певне замовлення можна 

виконати за 15 днів. За скільки часу можна виконати те саме замовлення, якщо 

працювати щодня по 2 год понаднормово? Умову записують у вигляді таблиці: 

8 год за день – 15 днів; 

10 год за день – х днів. 

Учні розв’яжуть її так: 

1) 8∙15 = 120 (робочих годин потрібно для виконання роботи); 

2) 120:10=12 (днів потрібно буде для виконання замовлення, якщо 

працювати щодня по 8 + 2 = 10 год на день). 

ІІ спосіб – спосіб пропорції. Це обернено пропорційна залежність. 

х=8∙15:10=12 (днів). 

Задача 3. 36 робітників, працюючи по 7 год на день, закінчили роботу за 20 

днів. За скільки днів ту саму роботу виконають 40 робітників, працюючи по 6 

год на день? [3]  

Шукана величина – число днів роботи – обернено пропорційна числу 

робітників і тривалості робочого дня. 

Запис умови: 

36 робітн. 7 год. 20 днів; 

40 робітн. 6 год. х днів. 

Задачу поділяють на дві підзадачі. Припустимо, що 40 робітників 

працювали також по 7 годин. Тоді число днів повинно змінитися тільки в 

залежності від числа робітників. Дістаємо задачу: 

36 робітн. виконають роботу за 20 днів; 

40 робітн. виконають роботу за у днів. 

Невідоме число позначаємо через у; воно не є шуканим задачі, бо не 

відповідає всім її умовам. у менше 20 в стільки разів, у скільки разів 36 менше 

40:у:20 = 36:40 (обернена пропорційність). Звідси, у = 18 (днів). 

Змінюємо число годин щоденної роботи відповідно до умови. При 7-

годинному робочому дні роботу можна виконати за 18 днів. При 6- годинному 

робочому дні роботу можна виконати за х днів.  

х:18 =7:6 (обернена пропорціональність), х=21 (день). 
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Задача 4. У саду на двох ділянках посадили 224 штуки розсади полуниць. 

Визначити, скільки штук розсади посадили на кожній ділянці, якщо площа 

першої ділянки 8 м
2
, а площа другої – 24 м

2
. (На кожному квадратному метру 

землі садять розсаду в середньому порівну). 

Розв’язання: Спочатку визначимо площу двох ділянок разом: 8+24=32(м
2
). 

Визначимо скільки штук розсади припадає на 1 м
2
: 224:32=7 (штук). 

Обчислимо число штук розсади на 8 м2 і на 24 м
2
: 7·8=56 (штук), 7·24=168 

(штук). 

Висновки. Використовуючи активні методи навчання при формуванні 

вмінь і навичок учнів у процесі розв’язування задач прикладного змісту, учитель 

повинен прагнути, щоб учні при розв’язанні задач краще аналізували, 

співставляли, узагальнювали, робили правильні висновки, вміло застосовували 

набуті знання, а також, щоб у них підвищився інтерес до набуття математичних 

вмінь та навичок.  
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ПАРАДОКСИ, СОФІЗМИ, ПАРАЛОГІЗМИ ЯК ЗАСІБ 

ФОРМУВАННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ У СТУДЕНТІВ 

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 
 

Анотація. Аналізується поняття культури, математичної культури. Розглядається 

один із доцільних засобів формування математичної культури у студентів фізико-

математичних спеціальностей, такий як парадокси, софізми та паралогізми. 

Abstract. The article analyzes the concept of culture, mathematician culture. 

Сonsidered one of expedient means formation of mathematician culture for students of 

physical and mathematical specialties, such as paradoxes, sophisms and paralogisms. 

Ключові слова: культура, математична культура, софізми, паралогізми, 

парадокси. 

Keywords: culture, mathematician culture, sophisms, paralogisms, paradoxes. 
 

Підготовка майбутнього вчителя передбачає вирішення комплексу 

методологічних, педагогічних, методичних проблем, які ставляться і 

розв’язуються через залучення студентів вищої школи до практичної 

педагогічної діяльності, спрямованої на підвищення рівня їхнього 

професіоналізму. Професійна підготовленість допомагає вчителеві в 

нестандартних ситуаціях приймати рішення, оволодіти педагогічним мисленням, 

усвідомити ставлення до своєї професійної діяльності.  

Підготовка майбутніх педагогів до опанування професією здійснюється як 

під час вивчення загально технічних та фахових дисциплін, так і у ході вивчення 

психолого-педагогічних курсів. Відтак, саме у студентські роки потрібно 

формувати в майбутніх вчителів психолого-педагогічну готовність до 

професійної діяльності та постійного самовдосконалення. Слід розуміти, що це 

щоденна і наполеглива праця над розвитком здібностей до педагогічної 

діяльності, формування комунікативних умінь, власної професійної підготовки, 

педагогічної культури і фахової майстерності[3].  

Як свідчить культурний досвід людства, переважну більшість 

інтелектуальних якостей особистості «неможливо сформувати та розвинути поза 

навчанням математики» і низький рівень математичної культури аж ніяк не 

сприяє розвитку креативних сфер діяльності в суспільстві та підвищенню 

освітнього та інтелектуального рівня його членів[6]. 
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Дуже часто, ми зустрічаємо у розмовах поняття «культура» та 

«математична культура». Виникають питання: «Що під цими питаннями 

розуміють?» та «Чи лише ті, хто обрав математичний напрям для своєї освіти, 

мають бути математично грамотними, а для всіх інших математична культура не 

обов'язкова?». Спробуємо поміркувати над цими запитаннями та дати на них 

відповіді.  

Математична культура є складовою частиною загальнолюдської культури. 

Культура (лат. colere «населяти», «вирощувати», «сприяти», «успадковувати») 

— це сукупність матеріальних і духовних цінностей, створених людством 

протягом його історії. Це поняття може вживатися у таких значеннях: 

•  рівень розвитку суспільства у певну епоху; 

•  те, що створюється для задоволення духовних потреб людини; 

•  освіченість, вихованість; 

•  рівень, ступінь досконалості якої-небудь галузі господарської або 

розумової діяльності; 

•  алгоритми людської поведінки і символічних структур, які надають цій 

поведінці сенсу і значимості[7]. 

Поняття культура об'єднує у собі науку і освіту, мистецтво, мораль, уклад 

життя та світогляд. 

Слово «культура» було вперше зафіксоване в праці Марка Порція Катона 

«De agri cultura» (ІІІ ст. до н. е.), присвяченій турботам землевласника, який 

обробляв землю з використанням рабської праці. Але згодом мислителі відійшли 

від основного значення поняття «культура», тобто землеробство, і значно 

розширили його тлумачення. Так Цицерон в одному із своїх листів говорив про 

«культуру духу», тобто про розвиток розумових здібностей, що є гідним 

завданням для вільної людини і дається завдяки заняттям філософією. 

У середньовічній Європі слово «культура» вживалося лише у 

словосполученнях і означало ступінь майстерності у якій-небудь галузі, 

придбання розумових навичок. До XVIII століття слово «культура» стало 

окремою, самостійною одиницею, означаючи обізнаність, освіченість, 

вихованість – усе те, що і зараз ототожнюють з культурністю. Як його синонім, 

використовувалося також поняття «цивілізація».  

Культурні процеси і явища відрізняються складністю і багатоплановістю. 

Тому у сучасній науці нараховується декілька сотень визначень культури. Деякі 

з них широко відомі: культура – це сукупність досягнень людства; усе багатство 

матеріальних і духовних цінностей; це інтегральний образ, що об'єднує науку, 

освіту, літературу, мистецтво, мораль[4]. 
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Якщо вважати науку і мистецтво двома галузями культури, то математика 

становить «третю» культуру, яка чітко відрізняється від названих. Це є думка 

провідного американського математика              Р. Беллмана.  Розвиток 

математики базується не на якомусь окремому періоді людської історії, а 

навпаки, сплітається з розвитком культури на всіх її ступенях[2].  

Термін «математична культура» використовується для того, щоб відмітити, 

яким чином особа взаємодіє з математичними знаннями та як математика може 

впливати на структуру та внутрішній світ особистості. Поняття математичної 

культури значно ширше, ніж просто система математичних знань, вмінь та 

навичок. 

Математична культура — це інтегральна характеристика особистості, яка 

у всій повноті на даний момент часу фіксує здатність цієї особистості адекватно 

сприймати доступну її розумінню математичну складову наукової картини світу 

і вибудувати у відповідності з цим сприйняттям свою освітню, професійну, 

суспільну діяльність, творити свої морально-етичний та естетичний ідеали[8]. 

Формуванню математичної культури притаманне не тільки у процесі 

шкільного чи університетського періоду навчання індивіда, а протягом всього 

життя. Це пов’язано із широким застосуванням її в різних сферах 

життєдіяльності людства. Нажаль, ми спостерігаємо негативне ставлення до 

вивчення предметів математичного напряму і, відповідно, приділення 

недостатньої кількості уваги формуванню математичної культури. Особливе 

значення формування математичної культури займає у процесі підготовки 

студентів фізико-математичних спеціальностей, бо саме вони нестимуть 

елементи цієї культури в суспільство. 

Важливими умовами готовності студентів до здійснення професійної 

діяльності у руслі формування математичної культури є вивчення софізмів, 

паралогізмів та парадоксів. Більш детально зосередимо свою увагу на цих 

поняттях та їх суті.  

Помилки в міркуваннях, пов’язані з порушенням законів логіки бувають 

двох родів: паралогізми і софізми.  Софізм — певний висновок чи якесь 

міркування, яке має на меті обгрунтувати  якусь безглуздість, можливий абсурд 

або, можливо,  парадоксальне твердження, що перечить  правилам та 

постулатам, які є. 

Як зазначає Бевз В.Г. у своїй роботі «Розвиток математичних здібностей у 

школярів»: «софізми — це міркування, побудовані так, що містять навмисне 

допущену помилку і, звичайно, приводять до хибних висновків. Введення 

софізмів було великим кроком у розгадуванні закономірностей людського 

мислення. Воно сприяло вдосконаленню ораторського мистецтва та підвищенню 
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логічної культури мислення. Щоправда, диспути софістів перетворилися в 

безрезультатні суперечки. Звідки й значення слова «софіст» — людина, яка 

готова за допомогою будь-яких прийомів захищати певні тези, не рахуючись з 

об’єктивною істинністю чи хибністю цих тез. Дуже часто софістичне міркування 

ґрунтується на підміні понять, на двозначності слів, на навмисне неправильному 

доборі посилок, на зовнішній подібності.»[1]. Розглянемо приклад. 

Приклад 1. Довести, що 2 = 1.  

Доведення. Нехай a = b + c. Помножимо це рівняння на 2: 2a=2+2c. Додамо 

почленно рівняння перше з другим: 2b + 2c + a = b + c + 2a. Від обох частин 

рівності віднімемо 3a: 2(b + c – a) = (b + c – a). Поділимо ліву і праву частини 

рівності на вираз (b + c – a), одержимо 2 = 1. Пояснення: софізм утворився у 

зв’язку із замаскованим діленням на вираз b + c – a, який дорівнює нулеві. 

До паралогізмів відносяться хибні міркування як результат логічних 

помилок, допущених не навмисне, а через втрату послідовності у міркуваннях 

або при порушенні хоча б одного закону логіки. Найрізноманітніші математичні 

помилки, яких припускаються і студенти, і математики, здебільшого є саме 

паралогізмами. 

 Розглянемо приклад паралогізмів, які можуть траплятися на заняттях 

математики. 

Приклад 2. Розв’язати рівняння:  √(x-5)  = √(3-x)    

Розв’язання. Піднесемо до квадрату обидві частини рівняння: х – 5 = 3 – х. 

Звідси маємо: х = 4. Легко переконатися, що х = 4 не є дійсним розв’язком 

рівняння. Тут втрачена послідовність міркувань. Спочатку потрібно було 

встановити область існування розв’язків рівняння. Вона визначається системою 

нерівностей: х ≥ 5 і х ≤ 3, яка несумісна. Отже, дане рівняння розв’язків не має. 

Парадокс — це формально логічна суперечність, суть якої полягає у тому, 

що у процесі доведення були створені умови для доказу істинності та хибності 

певного висловлення одночасно[5]. 

Суперечності у вигляді паралогізмів або софізмів можна спростувати, 

відшукавши помилку в ланцюжку міркувань, яка може бути математичною або 

логічною, і далі позбавитися від неї. У випадку парадоксів – логічно правильні 

міркування приводять до взаємно протилежних висновків, причому кожний з 

яких не можна віднести ні до істинних, ні до хибних. Наводячи приклади 

найбільш відомих і найцікавіших з усіх логічних парадоксів є, мабуть, парадокс 

«Брехун». Варіантами цього парадоксу є наступні: у простому варіанті 

«брехуна» особа   вимовляє тільки одну фразу: «Я брешу». Або каже: 

«Висловлення, яке я зараз вимовляю, є хибним». Або: «Це висловлювання 

хибне». Якщо висловлення  справді є помилковим, то оратор сказав правду, а 
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значить, сказане ним вже не є брехнею. Тому, якщо ж висловлення не є 

помилковим, а мовець стверджує, що воно насправді хибне, то це його 

твердження помилкове. Виходить, таким чином, що, коли опонент бреше, він 

говорить правду, і навпаки. Поширеним було таке формулювання: сказане 

Платоном – помилкове  (Сократ). – Те, що сказав Сократ, – істина, – говорить 

Платон. Тоді логічним є питання, хто з них говорить істину, а хто  – ні? 

На сучасному етапі можливе перефразування даного парадоксу. 

Припустимо, що з однієї сторони сторінки ми  напишемо тільки слова: «На 

іншій стороні цієї картки написане щире висловлення». Зрозуміло, що ці слова є  

осмисленим твердженням. Перевернувши картку, ми маємо  виявити обіцяне 

твердження, або  встановити, що його немає. Якщо воно написано на звороті, то 

воно є або істинним, або немає. Однак на звороті стоять слова: «На іншій 

стороні цієї картки написане помилкове висловлення» – і нічого більше. 

Припустимо, що твердження на лицьовій стороні  є істинним. Тоді твердження 

на звороті повинне бути істинною і, значить, твердження на іншій стороні має 

бути помилковим. Але коли твердження на лицевому боці є невірним, тоді 

твердження на звороті також має бути невірним, і, отже, твердження на лицьовій 

стороні має бути істинним. У результаті – парадокс[5]. 

Свого часу парадокс «Брехун» справив враження на греків. Питання, яке в 

ньому ставиться здається зовсім простим: брехун чи той, хто говорить тільки те, 

що він бреше? Але відповідь «так» приводить до відповіді «ні», і навпаки. І 

роздум нітрохи не прояснює ситуацію. Побутує навіть легенда, що  Філіт 

Коський, зневірившись, бо не міг вирішити цей парадокс, покінчив із собою. 

Один із відомих давньогрецьких логіків - Діодор Кронос, дав обітницю не 

споживати  їжі до тих пір, поки не знайде рішення «брехуна», і помер, так нічого 

не добившись.В наш час розвиток логіки досягнув рівня, коли проблеми, що 

стоять за цим парадоксом, дали можливість формулювати  в термінологічному 

вимірі.  

Отже, для того, щоб не потрапити у пастку математичних і логічних 

помилок, потрібно вивчати відповідну літературу і брати до уваги застереження 

від хибних кроків. Знання суті паралогізмів, софізмів і парадоксів мають велику 

педагогічну цінність. Аналіз помилок, одержаних при таких відхиленнях, 

відвертає можливість повторення їх учнями і студентами вищих навчальних 

закладів та виховує в них критичне ставлення до різних міркувань.  

У своїй роботі ми з’ясували, що слід розуміти під поняттям «культура», 

виокремили поняття «математична культура». Проаналізували місце 

паралогізмів, софізмів, парадоксів у процесі пізнавальної діяльності студентів з 

метою уникнення математичних, логічних помилок. Наголосили на важливості 

даної теми, як одного із засобів формування математичної культури. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ПІДГОТОВКИ 

ФАХІВЦІВ МАТЕМАТИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 
 

Анотація. Досліджено процес адаптації студентів-першокурсників до 

вузівського життя. Визначено психолого–педагогічні умови активізації пізнавальної 

діяльності студентів. Проаналізовано особливості підготовки студентів-математиків. 

Ключові слова: особистість, освіта, адаптація, активізація, діяльність, 

самостійність. 

 

           Abstract. The process of adaptation of first-year students to university life has been 

explored. The psychological and pedagogical conditions of activation of cognitive activity of 

students have been determined. The peculiarities of the training of mathematicians have been 

analyzed.  

Key words: personality, education, adaptation, activation, activity, independence. 

 

Підготовка фахівців у вищій школі – процес складний та багатогранний, а 

особливо якщо мова йде про майбутніх фахівців-математиків. Проблема якісної 

професійної підготовки майбутніх вчителів залишається актуальною в будь-

якому суспільстві. У зв'язку з цим на сучасному етапі інтенсивно ведеться пошук 

і розробка оптимального змісту, форм і методів підготовки педагогічних кадрів, 

готових до професійної творчості, яка сприяє самоактуалізації і самореалізаціі. 

Час за який студент зможе адаптуватися до вузівського життя, опанувати 

прийоми, методи та засоби навчання, подолає труднощі психологічного 

характеру, усе це визначить якість його підготовки та успіх навчальної 

діяльності. 

Питанню адаптації студентів до навчання у вищому навчальному закладі, з 

урахуванням їх вікових особливостей, присвячені роботи     О. Г. Фомкіної [1], 

О. В. Куделіної [2], С. А. Ракова [3]. 

Як зазначає О. Г. Фомкіна у роботі «Удосконалення методики навчання 

математики в економічному вузі»: розв’язання проблеми адаптації може 

здійснюватися за двома, одночасно діючими напрямками: 

1) розробка і використання в практиці заходів, які забезпечують 

наступність в формах, методах, засобах навчання і контролю в середній і вищій 

школі. Вони у вузі мають бути перехідними і на І – ІІ курсах близькими до 

шкільних, хоча і не дублювати їх; 
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2) озброєння студентів методами і прийомами навчальної та наукової  

роботи. З цією метою актуальним є впровадження в навчальний процес 

невеликого курсу „Вступ до спеціальності”, проведення спеціальних бесід з 

першокурсниками про те, як слухати і конспектувати лекцію, як готуватися до 

практичних занять, колоквіумів, екзаменів, як шукати в бібліотеці необхідну 

літературу, складати конспект прочитаного [1, с. 16]. 

Систематична робота викладачів на заняттях, консультування з питань 

навчальної і наукової роботи – одна з найефективніших форм озброєння 

студентів методами, формами і засобами навчальної роботи. 

Стан розвитку сучасного суспільства потребує підвищення якості 

підготовки та конкурентоспроможності випускників вищих навчальних закладів. 

Студентам математичних спеціальностей слід вміти добре використовувати на 

практиці знання, які отримують в процесі навчання, мати добре розвинуте 

логічне мислення, а також досить високий рівень розвитку пізнавальних 

здібностей, достатньо добре розвинуті вміння та навички використання 

інформаційно-комунікаційних технологій. 

Як показує практика, першокурсники з року в рік демонструють не досить 

високий рівень результатів навчальних досягнень, не стійкий інтерес до 

навчання та відсутні навички самостійної роботи, стосовно навчальної 

діяльності. Це проблема, яка перш за все стосується предметів математичного 

блоку навчальних дисциплін. 

Проблеми математичної освіти та культури математики, методичні та 

теоретичні аспекти навчання математики в умовах сучасного суспільства, 

розглядаються багатьма українськими вченими (С.М. Бурда, М. Жалдак, В. 

Клочко, С. Раков, О. Скафа, З. Слєпкань та ін.). 

Праці вчених найчастіше присвячується впровадження у процес 

математики на різних ланках системи освіти концепцій особистісно-

орієнтованого навчання, гуманізації, диференціації, інформатизації освіти, а 

також реалізації положень Болонської декларації у системі вищої освіти України 

у процесі навчання математики. На цей час бракує робіт щодо підвищення 

успішності студентів-першокурсників з вищої математики, але питання аналізу 

психолого-педагогічних передумов успішності першокурсників потребують 

уваги викладачів вищих навчальних закладів і науковців. Звертаючи увагу на те, 

що зміст навчання це конструктивне поєднання змістового та методичного 

компонентів, вважаємо, що слід детальніше розглянути ті методи і засоби 

навчання, що дають можливість послідовно перевести процес навчання 

математики студентів-першокурсників на якісно новий рівень, шляхом 

активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів і підвищення рівня її 

самостійності [1].  
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Не можемо не погодитися з думкою О. В. Куделіної, яка визначає, що  

«психолого-педагогічними умовами активізації пізнавальної діяльності 

студентів є: 

1. забезпечення єдності цілей процесу навчання – освітньої, розвивальної і 

виховної; 

2. педагогічно доцільне використання принципів дидактики вищої школи; 

3. забезпечення емоційності навчання і створення сприятливої атмосфери;   

4. динамічність, різноманітність методів, прийомів, форм і засобів 

навчання, спрямованість їх на розвиток активної дослідницької діяльності 

студентів, пріоритетність методів і форм активного навчання; 

5. орієнтація студентів на систематичну самостійну роботу, забезпечення 

регулярності й ефективності контролю і оцінювання успішності студентів; 

6. використання системи психологічних і педагогічних стимулів активної 

навчальної діяльності; 

7. комплексне, педагогічно доцільне використання технічних засобів 

навчання і сучасних інформаційних технологій» [2]. 

Враховуючи зазначене, під час побудови методичної системи навчання 

вищої математики слід орієнтуватися не тільки на актуалізацію опорних знань 

студентів, а й дотримуватися принципу наступності навчання (М. Бурда, О. 

Дубинчук, В. Шавальова та інші), що передбачає встановлення як 

ретроспективних (повторення навчального матеріалу), так і перспективних 

зв’язків, що дозволятимуть використовувати нові знання і вміння у подальшому. 

Апеляція до попереднього досвіду студентів сприяє вдосконаленню їхніх знань і 

вмінь, перенесенню їх у нові, нестандартні умови, а значить дає студентам 

можливість усвідомити власну спроможність досягати більш високого рівня у 

навчанні математики, що позитивно впливає на самооцінку та значно стимулює 

пізнавальну активність. Повною мірою це стосується і виконання завдань 

практичного змісту, коли продуктом діяльності студентів є побудова графіку, 

математизація певних практичних ситуацій (самостійно розв’язана прикладна 

задача) тощо [2]. 

 В наш час, реалізація мети математичної підготовки молоді та сучасні 

суспільні вимоги потребують більш гнучкої стратегії і тактики математичної 

освіти. В першу чергу, це стосується спрямованості на системну цілісність і 

безперервність освіти. При цьому «провідну роль у здійсненні поставлених 

завдань виконує викладач математики. Від його математичної, психолого-

педагогічної і методичної підготовки, особистих якостей залежать професійна 

компетентність і здатність організувати навчально-виховний процес на рівні 

сучасних вимог» [3]. 
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Не менш важливу роль у підготовці фахівців відіграє їх самостійна робота. 

У психолого-педагогічній літературі самостійна робота тлумачиться як 

навчальна діяльність студента, спрямована на вивчення і оволодіння матеріалом 

навчального предмета без безпосередньої участі викладача. Роль самостійної 

роботи студентів полягає у тому, що самостійна робота сприяє розвитку 

творчого ставлення до знань, спонукає студента до поглибленого вивчення 

теорії, допомагає застосовувати її для розв’язування практичних завдань, формує 

вміння самостійно здобувати знання, що є важливим не тільки для навчання, а й 

для практичної діяльності після закінчення вищого навчального закладу. 

Недостатнє володіння студентами-першокурсниками необхідними прийомами та 

навичками раціональної організації розумової праці вимагає розвитку методики 

організації самостійної роботи студентів з врахуванням сучасних досягнень 

психології та педагогіки і розробки нових пізнавальних технологій і засобів. За 

своєю суттю самостійна робота може розглядатися як активна розумова 

діяльність студента, пов’язана з виконанням навчального завдання, тому її 

характерними ознаками є наявність завдання і цільової установки на його 

виконання. Управління самостійною роботою студентів-першокурсників з боку 

викладача має поширюватися на планування самостійної роботи студентів; 

формування в них потреб і мотивів до активної, творчої самостійної діяльності; 

своєчасний контроль за виконанням навчальних завдань. 

Звертаючи увагу на недостатній рівень математичних знань та вмінь 

студентів-першокурсників самостійно опрацювати матеріал, викладач повинен 

заздалегідь передбачити такі моменти, і провести інструктажі зі складання 

конспектів, виконання практичних робіт та забезпечити наявність матеріалів, що 

будуть допоміжними у виконанні окремих завдань, наприклад, таблиці, формули 

тощо [2].  

Як зазначає О.В. Куделіна: «центральним особистісним новоутворенням 

першокурсників є становлення якісно нового рівня самосвідомості, Я-концепції, 

що знаходить відображення у прагненні зрозуміти себе, свої можливості, 

особливості, знайти свою схожість з іншими людьми і одночасно – власну 

неповторність, унікальність. Зростання значення Я-концепції супроводжується 

першими спробами самоаналізу, самооцінки, формуванням норм і цінностей, у 

чому великого значення набуває розвиток самостійності й активності навчальної 

і практичної діяльності студентів» [2]. 

«Вища математика для більшості студентів є складним предметом, під час 

вивчення якого студенти зазнають значних труднощів. І якщо немає мотивів 

вивчати математику (або ці мотиви є слабкими, нестійкими), то не можна і 

сподіватися на отримання якісних змін як в розвитку системи особистісних 

цінностей студентів, так і в покращенні їх навчальних досягнень» [2]. 
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Отже, доцільно спрямувати математичні курси на використання здобутих 

знань і вмінь під час розв’язуванні професійних вправ, що підвищує мотивацію 

навчання математики, а як наслідок, стимулює пізнавальну активність студентів, 

розвиток математичних і професійних компетентностей, сприяє підвищенню 

успішності студентів. 

У своїй роботі ми проаналізували проблеми адаптації студентів до 

навчання у вищому навчальному закладі, виокремили психолого-педагогічні 

умови активізації пізнавальної діяльності студентів, з’ясували особливості 

адаптації до навчання студентів-математиків. Виявили, що бракує робі у яких 

досліджується питання підвищення успішності студентів-першокурсників при 

вивчення математичних дисциплін. Наголошуємо на важливості курсу «Вступ до 

спеціальності», як одного із засобів адаптації студентів до університетського 

життя. 
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ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ТЕМИ «ПЕРЕТВОРЕННЯ 

ГРАФІКІВ ФУНКЦІЙ»  

 
Анотація. У статті представлені новітні та досить зручні у користуванні 

педагогічні програмні засоби (ППЗ) для побудови графіків функцій та їх перетворень, 

наводяться їх особливості використання, спільні риси та демонструється можливості їх 

застосування на уроках математики. 

Ключові слова: педагогічні програмні засоби (ППЗ), перетворення графіків 

функцій. 

 

Abstract. The article presents the newest and quite convenient in use of pedagogical 

software tools (PST) for constructing graphs of functions and their transformations, presents 

their usage features, common features and demonstrates the possibilities of their application 

in mathematics lessons.. 

Key words: pedagogical software tools (PST), conversion of function graphs. 

 

Вступ. У шкільному курсі математики тема «Перетворення графіків 

функцій» пронизує всю змістову лінію курсу алгебри. А, як відомо і 

неодноразово доведено вченими, використання інформаційно-комунікаційних 

технологій (ІКТ) на уроках математики сприяє перетворенню репродуктивної 

навчальної діяльності в навчально-дослідницьку, творчу та пошукову. Тому, на 

нашу думку, є доцільним використання ППЗ різних типів, зважаючи на 

складність перетворення та вікові особливості учнів. ППЗ – це засіб навчання, 

що має на меті полегшити процес сприймання матеріалу для учнів за рахунок 

гри, використання малюнків, анімацій, відеофрагментів тощо [1]. 

Не секрет, що значною мірою саме від школи залежить творчий та 

інтелектуальний потенціал суспільства. Саме тому учнів важливо орієнтувати на 

вміння висловлювати думку, вести конструктивний діалог, переносити свої 

вміння на нетипові ситуації. У процесі комп’ютерно-орієнтованого навчання 

математики мова не повинна йти лише про вивчення певного навчального 

матеріалу, а перш за все про всебічний і гармонійний розвиток особистості 

учнів, їх творчих здібностей [3]. 

Виклад основного матеріалу. Розвиток ІКТ не тільки не зупиняється, а й 

вдосконалюється , тому в наш час є багато програм, які можна використати для 

побудови графіків функцій.  
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Деякі ППЗ є досить відомими (GRAN, DERIVE, FNGraph 2.61, Maxima), їх 

впровадженням в навчальний процес займалися М.І.Жалдак, Н.В. Морзе, С.А. 

Раков [2]. У статті розглянемо приклади та особливості використання на уроках 

математики лише тих, які апробуються у використанні. 

Програма Graph створена для побудови графіків різноманітних функцій та 

дій над ними, при цьому у користуванні вона не є вибагливою і стане доступною 

навіть для учнів 5 класу. Наведемо основні характеристики цієї програми. 

 

5 фактів про Graph: 

1) Графіки можна зберігати у спеціальному форматі Graph для 

подальшого редагування. 

2) Серед додаткових 

можливостей є побудова 

дотичної чи перпендикуляра до 

функції (Рис.1). 

3) Корисна функція 

зафарбовування виділеної 

області на графіку. В 

програмі передбачені 

наступні типи штриховки: 

 під функцією; 

 над функцією; 

 всередині функції;                                                  

 між функцією і віссю Ох; між функцією і віссю Оу;    

    Рис. 1 

 між функціями. 

4) Передбачена кнопка [Показати 

таблицю значень], яка відкриває вікно із 

списком значень для вказаного діапазону та 

кроку (Рис. 2). Повний список з’явиться в 

таблиці, дані з якої можна експортувати, 

зокрема у формат txt. 

5) Розрахування довжини шляху між 

двома точками. Від користувача вимагається 

лише виділити частину кривої (за 

допомогою затискання лівої клавіші миші 

або діапазону полів Від і                                            

До). 
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           Рис. 2 

 

KmPlot –  програма, в яку вбудовано потужний інтерпретатор 

математичних функцій, є частиною освітнього проекту KDE[4]. 

 

5 фактів про KmPlot: 

1) Можливість комбінувати різні функції для вираження нових. 

𝑓(𝑥) Наприклад, якщо маємо вже задані 

та 𝑔(𝑥), то в цій же системі 

координат ви можете побудувати суму 

цих функцій як показано на рис. 3:  

𝑓(𝑥) = 3 sin 𝑥; 

𝑔(𝑥) = 5 cos(2𝑥 −
𝜋

2
); 

ℎ(𝑥) = 𝑓(𝑥) + 𝑔(𝑥). 

 

2) Побудова графіків функцій, 

заданих різними способами:   Рис. 3 

 явна функція; 

 неявна функція; 

 параметрична функція (Рис. 4) : 

{
𝑥(𝑡) = 0,5(𝑡 − 2 sin 𝑡)

𝑦(𝑡) = 2(1 − 2 cos 𝑡)
, 

 функція, задана диференціальним 

рівнянням; 

 функція у полярній системі координат.           

3) Вираз 𝑃[𝑎, {𝑏 … }] вказує                                                   Рис. 

4 

список можливих значень додаткового параметра. Наприклад, запис 𝑓(𝑥, 𝑘) =

𝑘𝑥; 𝑃[1,2,3] побудує графіки функцій 𝑓1(𝑥) = 𝑥, 𝑓2(𝑥) = 2𝑥, 𝑓3(𝑥) = 3𝑥. Також 

замість чисел можна вказувати вирази. 

4) Під час запису формули можна «пропустити» знак множення. 

5) Програма працює з різними ОС (Windows, Linux). 

 

Desmos – онлайн сервіс, що дозволяє крім інших обчислень будувати 

графіки найскладніших математичних функцій та виконувати перетворення 

графіків функцій. 

5 фактів про Desmos: 
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1) Інтерактивна демонстрація: вводьте параметри, а не конкретні 

значення, і вам буде запропоновано додати повзунки (це займає декілька секунд) 

(Рис. 5).  

2) Таблиці, за допомогою яких ви можете організувати впорядковані пари. 

Значок кола у верхній частині дозволяє налаштувати більше, ніж просто колір: 

налаштовуйте стиль або перетворюйте всю таблицю на рухомі точки. Задавши 

параметри та вказавши їх можливі значення спостерігайте як «рухається» точка  

по координатній площині (Рис. 6). Навівши курсор на будь-яке місце на графіку 

з легкістю можна дізнатися координати точки  (наприклад, точки перетину 

графіків). 

  
  Рис. 5.        Рис. 6. 

 

Примітка: скопіювати таблицю можна із Exсel, використовуючи комбінації 

Ctrl + C, Ctrl +V.                                                                      

3) Папки. Збирайте «великі ідеї» у папки та показуйте чи ховайте, 

згортайте чи розгортайте їх вміст за потреби (Рис. 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Рис. 7 
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4) Імпортуйте фото та створюйте математичні моделі (Рис. 8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           Рис. 8      

5) Створюйте власний обліковий запис та обмінюйтеся посиланнями з 

друзями. 

 

Наведемо 5 ознак, які, на нашу думку, є спільними для цих трьох 

програмних засобів: 

1) Можливість змінення кольору та накреслення графіка; 

2) Обмеження області побудови графіка; 

3) Можливість приховувати створені графіки та змінювати існуючі; 

4) Побудова декількох графіків функцій на одній координатній площині; 

5) Нескладний синтаксис. 

Розглянемо приклад застосування однієї із вище зазначених програм на 

уроці алгебри 9 класу під час вивчення нового матеріалу в якості швидкого і 

легкодоступного демонстраційного матеріалу. 

Тема: Функція 𝑦 = 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐, її графік та властивості. 

Мета: сформувати поняття квадратичної функції, навчити учнів будувати її 

графік, використовуючи геометричні перетворення графіка елементарної функції 

𝑦 = 𝑥2 та описувати властивості функції 𝑦 = 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 по її графіку; 

           розвивати навики учнів використання програм новітніх 

інформаційних технологій для побудови графіків функцій; 

           демонструвати міжпредметні зв’язки при вивченні даної теми; 

формувати думку учнів про те, що математика – наука всеосяжна. 

Тип уроку: урок засвоєння нового навчального матеріалу. 

Обладнання: підручник «Алгебра 9 клас» О.С. Істер, мультимедійна 

дошка, комп’ютерне забезпечення (Graph). 

 Щоб побудувати графік функції 𝑦 = 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐, виділимо повний 

квадрат. Маємо: 
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𝑦 = 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 = 𝑎 (𝑥2 +
𝑏

𝑎
𝑥 +

𝑐

𝑎
) = 𝑎 (𝑥2 + 2

𝑏

2𝑎
𝑥 +

𝑏2

4𝑎2
−
𝑏2

4𝑎2
+
𝑐

𝑎
)

= 𝑎 ((𝑥 +
𝑏

2𝑎
)
2

+
𝑐

𝑎
−
𝑏2

4𝑎2
) = 𝑎 ((𝑥 +

𝑏

2𝑎
)
2

−
𝑏2 − 4𝑎𝑐

4𝑎2
)

= 𝑎(𝑥 +
𝑏

2𝑎
)2 −

𝑏2 − 4𝑎𝑐

4𝑎
 . 

Позначивши 
𝑏

2𝑎
= 𝑚, 

𝑏2−4𝑎𝑐

4𝑎
= 𝑛, дістанемо 𝑦 = 𝑎(𝑥 + 𝑚)2 − 𝑛, що дає 

можливість будувати графік квадратичної функції за допомогою геометричних 

перетворень. 

Якщо 𝑎 > 0, ланцюжок перетворень матиме вигляд: 

o 𝑦 = 𝑥2 – парабола; 

o 𝑦 = (𝑥 + 𝑚)2 – паралельне перенесення вздовж осі Ох вліво (𝑚 > 0) 

або вправо (𝑚 < 0); 

o 𝑦 = 𝑎(𝑥 + 𝑚)2 – розтяг (𝑎 > 1) або стиск (0 < 𝑎 < 1) відносно осі Ох; 

o 𝑦 = 𝑎(𝑥 + 𝑚)2 − 𝑛 – паралельне перенесення вздовж осі Оу вгору 

(𝑛 < 0) або вниз (𝑛 > 0). 

Таким чином, після послідовно виконаних перетворень за допомогою ППЗ 

Graph, учні в результаті повинні отримати наступне графічне зображення (Рис. 

9). 

 

Рис. 9 

Якщо 𝑎 < 0, ланцюжок перетворень матиме вигляд: 

o 𝑦 = 𝑥2 – парабола; 
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o 𝑦 = (𝑥 + 𝑚)2 – паралельне перенесення вздовж осі Ох вліво або вправо; 

o 𝑦 = |𝑎|(𝑥 + 𝑚)2 – розтяг або стиск відносно осі Ох; 

o 𝑦 = −|𝑎|(𝑥 + 𝑚)2 – відображення симетрії відносно осі Ох; 

o 𝑦 = −|𝑎|(𝑥 + 𝑚)2 − 𝑛 – паралельне перенесення вздовж осі Оу вгору або 

вниз. 

Як результат, учні отримають зображення, подане на Рис. 10. 

 
Рис. 10 

У будь-якому випадку вершина параболи знаходиться в точці з 

координатами 𝑥 = −𝑚, 𝑦 = −𝑛.  

Якщо 𝑎 > 0, вітки параболи напрямлені вгору, якщо 𝑎 < 0 – вниз (ця 

відмінність наглядно показана на Рис.9-10). Якщо 𝑥 = 0, то 𝑦 = с, тобто графік 

функції перетинає вісь ординат в точці з координатами (0; с). 

Точки перетину графіка з віссю абсцис знаходять розв’язуванням рівняння 

𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 = 0. Якщо рівняння має рівні корені, то графік дотикається до осі 

абсцис. У випадку відсутності лінійних коренів графік не має спільних точок з 

віссю абсцис і знаходиться або вище від неї (якщо 𝑎 > 0), або нижче від неї 

(якщо 𝑎 < 0). Пряма 𝑥 = −𝑚 є віссю симетрії параболи 𝑦 = 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐. 

Приклад. Побудувати графік функції 𝑦 = 𝑥2 + 2𝑥 − 3, користуючись 

графіком, описати її властивості. 

Перетворимо праву частину рівності: 𝑦 = 𝑥2 + 2𝑥 + 1 − 4 == (𝑥 + 1)2 − 4. 

Запишемо ланцюжок перетворень графіка функції 𝑦 = 𝑥2 + 2𝑥 − 3: 

а) 𝑦 = 𝑥2;            б) 𝑦 = (𝑥 + 1)2;           в) 𝑦 = (𝑥 + 1)2 − 4. 

 Вчитель може швидко перевірити правильність виконаних учнями 

перетворень за допомогою ППЗ Graph, побудувавши графік функції 𝑦 = 𝑥2 +

2𝑥 − 3. 
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На основі побудованого графіка функції учні зможуть виділити наступні 

властивості функції: 

1) Координати вершини параболи (−1;−4).  

2) Оу: 𝑥 = 0, то 𝑦 = −3, 

Ох: 𝑦 = 0, то 𝑥1 = −3; 𝑥2 = 1 – нулі функції. 

3) Функція спадає при  𝑥 ∈ (−∞;−1), зростає при 𝑥 ∈ (−1;+∞). 

4) 𝑦 > 0 при 𝑥 ∈ (−∞;−3) ∪ (1;+∞), 𝑦 < 0 при 𝑥 ∈ (−3; 1). 

5) 𝑦𝑚𝑖𝑛 = −4 при 𝑥 = −1. 

 

Висновки. Обираючи для уроку з досить значного ряду програмний засіб, 

особливу увагу при відборі, на нашу думку, слід надавати таким показникам 

(критеріям), як зовнішній вигляд інтерфейсу; наявність спеціальних знань з 

інформатики; мова програмування; доступність; спроможність побудови 

декількох графіків у одному вікні. 

Разом з тим у нашому дослідженні, основною метою використання ППЗ на 

уроках математики, було забезпечення комп’ютерної підтримки, поєднання 

традиційних і новаторських технологій навчання; підвищення пізнавального 

інтересу учнів до вивчення математики; розвиток творчих здібностей учнів за 

рахунок формування навичок розв’язування задач практичного та 

дослідницького характеру. 
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ФОРМУВАННЯ ЦІЛІСНИХ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ЗВО І РІВНЯ 

АКРЕДИТАЦІЇ ПРО ІНТЕГРАЛ  

В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ДО ДПА ТА ЗНО 

 

Анотація. В статті розглянуто методику вивчення поняття «інтеграл», деяких 

методів інтегрування та застосувань визначеного інтегралу в процесі підготовки 

студентів до ДПА та ЗНО. 

Ключові слова: методика навчання, державна підсумкова атестація, зовнішнє 

незалежне оцінювання, інтеграл. 

 

Abstract. The article deals with the method of studying the concept of "integral", some 

methods of integration and the application of a certain integral in the process of preparing 

students for the state final attestation and external independent evaluation. 

Key words: training method, state final attestation, external independent evaluation, 

integral. 

 

Вступ. На сьогоднішній день в Україні існує дві форми проведення 

підсумкового оцінювання навчальних успіхів учнів з математики на державному 

рівні, до них ми відносимо державну підсумкову атестацію (ДПА) та зовнішнє 

незалежне оцінювання (ЗНО). 

Державна підсумкова атестація студентів проводиться відповідно до 

Положення про державну підсумкову атестацію студентів у системі загальної 

середньої освіти. Студенти ЗВО (заклади вищої освіти) І рівня акредитації після 

вивчення інтегрованого курсу «Математика», який зазвичай вивчається на рівні 

стандарту (280 годин) здають ДПА після 4 семестру навчання. Їм необхідно 

виконати завдання першої (12 завдань), другої (4 завдання) та третьої (2 

завдання) частин атестаційної роботи.  У третій частині студенту необхідно 

розв’язати завдання достатнього рівня з алгебри та початків аналізу (3.1) , а 

також одне із завдань високого рівня за власним вибором (3.2 або 3.3).  ДПА з 

математики виконує контролюючу функцію і є основним засобом перевірки 

якості математичних знань студентів.  

Останні дослідження і публікації. В останні роки ДПА як вид 

підсумкового контролю залишились лише в ЗВО І рівня акредитації, у той час як 
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в школі замість написання ДПА учні пишуть ЗНО з вибраного предмету В 

роботах українських науковців розкрито різні аспекти зовнішнього незалежного 

оцінювання з математики: розроблення програмових вимог, специфікацій тестів, 

схем оцінювання завдань, методики роботи з екзаменаторами, удосконалення 

змісту тестових завдань і тестів, аналіз результатів тестувань, розробка 

методичних рекомендації щодо підготовки (Л.І. Захарійченко, О.В. Школьний 

[4] та інші), розроблення концепції дворівневих тестів (Л.І. Захарійченко, Ю.О. 

Захарійченко, О.В. Школьний [4] та інші) тощо. Оскільки ЗНО в Україні 

запроваджено відносно не давно, тому щороку відбуваються певні зміни щодо 

його вдосконалення з метою пошуку ефективної моделі його проведення.    

Варто зазначити, що питання якості шкільної освіти, результатів навчання 

учнів, зовнішнього незалежного оцінювання, державної підсумкової атестації 

випускників були і залишаються актуальними в процесі обговорення не лише 

серед освітян, а й у батьківській громадськості, у всьому суспільстві. 

Мета статті: метою даної статті є розгляд та аналіз системи завдань з теми 

«Інтеграл та його застосування» в процесі підготовки до ДПА та ЗНО, виділення 

основних типів завдань, які зустрічаються в атестаційній роботі та розроблена 

система завдань з теми «Інтеграл та його застосування» для формування 

цілісних знань студентів.  

Виклад основного матеріалу. У ЗВО І рівня акредитації як вид 

підсумкового контролю є Державна підсумкова атестація. Для належної 

підготовки студентів до написання ДПА викладачі математики мать постійно 

використовувати на своїх заняттях системи вправ, які спрямовані на перевірку і 

систематизацію знань з кожної теми.  

Проблема забезпечення якості завдань з математики та комплексів цих 

завдань (тестів, контрольних робіт тощо), є чи не найголовнішою частиною 

загальної проблеми забезпечення якості математичної освіти, а якість 

математичних завдань та їх комплексів, що пропонуються учням у процесі 

навчання на різних його етапах, є визначальним фактором для забезпечення 

належної ефективності цього процесу. По суті, саме якість завдань з математики 

якщо й не визначає однозначно, то суттєво впливає на результати оцінювання 

навчальних досягнень учнів старшої школи, зокрема, під час ДПА. [4] 

У завданнях ДПА з математики досить популярними є завдання на 

використання геометричного змісту визначеного інтеграла, зокрема, на 

обчислення окремих інтегралів через площу криволінійної трапеції. Внаслідок 

цього в частини студентів формується хибне уявлення про те, що визначений 

інтеграл завжди є додатним числом. Варто за допомогою вдалих прикладів 

звернути на це увагу студентів 
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Рис. 5 

Розглянемо декілька прикладів, які варто навести учням на занятті, щоб 

показати студентам, що інтеграл може набувати не лише додатніх значень.  

Приклад 1.  Обчисліть площу фігури, обмеженої прямими 1, 8x x  , 

віссю Ox  і графіком функції 3y x . 

Розв’язання 

Для початку зобразимо лінії, які дані в умові задачі (рис.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утворена фігура є криволінійною трапецією, тому її площу можна 

обчислити за формулою   
b

a

S f x dx  , де   31, 8,a b f x x   .  

Тоді площа дорівнює  
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Відповідь: 
1

11
4

 кв. од. 

Приклад 2.  Знайти інтеграл синуса подвійного кута sin2y x  в межах від 

0  до 
4


. 

Розв’язання 

Напишемо інтеграл від синуса та підставимо межі інтегрування 

       
4

4

0
0

1 1 1 1
sin 2 cos 2 cos 2 cos 0 0 1

2 2 4 2 2
x dx x


   

           
  

  

За фізичним змістом визначений інтеграл дорівнює площі фігури 

обмеженої функцією sin x  та віссю абсцис (рис.2) 
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Рис. 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Але визначений інтеграл і площа, це не одне і те саме. Інтеграл може бути 

від'ємним, а площа ні. Якщо функція більшу площу має під віссю абсцис, то її 

визначений інтеграл від'ємний. 
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Велику роль у формуванні знань, вмінь і навичок майбутнього спеціаліста 

відіграють задачі прикладного змісту. Студентам необхідно показати 

актуальність застосування інтеграла при вивченні інших наук, зокрема фізики, 

хімії, біології, економіки тощо. Відповідно до стандартних вимог вивчення 

інтеграла та його застосування існують різні типи прикладних задач, зокрема це: 

 Задачі практичного змісту на застосування інтеграла до обчислення 

площ плоских фігур та об’ємів обертання; 
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 Задачі на обчислення шляху за відомим законом швидкості; 

 Обчислення маси неоднорідного тіла; 

 Прикладні задачі, що приводять до поняття «визначений інтеграл»; 

 Прикладні задачі на застосування визначеного інтеграла у різних 

галузях. 

Висновки: формування цілісних знань з теми «Інтеграл та його 

застосування» є не лише, підготовкою до написання атестаційної роботи, а й в 

свою чергу пропедевтикою до вивчення дисциплін, які допоможуть студенту 

стати висококваліфікованим спеціалістом у майбутньому.  
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ЗОБРАЖЕННЯ ТІЛ ОБЕРАТАННЯ ТА ФОРМУВАННЯ 

ПРОСТОРОЇ УЯВИ УЧНІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ТЕМИ «ТІЛА 

ОБЕРТАННЯ» В ШКІЛЬНОМУ КУРСІ ГЕОМЕТРІЇ 

 
Анотація. У даній статті наведено означення зображення фігури, проаналізовано, 

коли задача зображення фігури вважається розв’язаною, описані вимоги до процесу 

зображення фігури, сформульовані правила-орієнтири побудови тіл обертання, що 

вивчаються в школі. У роботі досліджені можливості застосовування сучасних 

технологій при побудові зображень тіл обертання та зосереджена увага на необхідності 

розв’язування прикладних задач при вивченні теми «Тіла обертання» для формування 

просторової уяви учнів. 

Ключові слова: стереометрія, зображення фігури, правило-орієнтир, тіло 

обертання, конус, циліндр, сфера, GeoGebra, прикладні задачі. 

 

Abstract. This article gives the definition of the figure image, analyzes when the 

problem of representing figure image is considered as solved, outlines the requirements to 

representation of figure image, formulates step-by-step reference rules for constructing solids 

of revolution studies in the school course. The work also explores the ways of using up-to-

date technologies and software for constructing images of solids of revolution and 

underscores the need to solve the applied problems while studying topic “Solids of 

revolution” in order to improve students’ spatial imagination. 

Keywords: stereometrics, figure image, reference rule, solid of revolution, cone, 

cylinder, sphere, GeoGebra, applied problems. 

 

Вступ. У процесі вивчення шкільного курсу стереометрії просторові 

об’єкти доводиться зображувати на площині, тобто виконувати рисунки 

просторових фігур. Проте досі в шкільній практиці немає єдиного 

загальноприйнятого підходу в трактуванні цього питання. Більш того, багато 

вчителів приділяють цьому питанню мало уваги, вважаючи його другорядним. 

Немає єдиної думки і в питанні про те, що слід розуміти під рисунком 

просторової фігури, придатним з методичного погляду. Немає 

загальноприйнятих способів побудови цих рисунків. Основним з завдань 
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геометрії є формування просторової уяви, тому необхідно цьому приділяти 

достатньо уваги на уроках, а також застосовувати вивчений матеріал при 

розв’язуванні прикладних задач для пов’язання теми з життям. 

Виклад основного матеріалу. 

Під час вивчення курсу стереометрії перед вчителем постає завдання 

навчити учнів зображати стереометричні фігури та їх комбінації, тобто виробити 

в них вміння виконувати такі побудови. Чому саме повинні навчитися учні? Які 

саме вміння повинні сформуватися в них? Щоб дати відповідь на ці питання 

розглянемо операційний склад умінь будувати просторові зображення і з’ясуємо 

яких вмінь та навичок повинен набути учень та як вони пов’язані між собою. 

З огляду на структурування психологами та дидактами вмінь на узагальнені 

та часткові проаналізуємо структуру вмінь зображати просторові фігури. 

Зазначимо, що у загальній системі навчання вміння виконувати зображення 

просторових фігур можна вважати частковим, оскільки воно входить в загальне 

вміння – розв’язувати стереометричні задачі. Якщо ж розглядати вміння 

зображати стереометричні фігури та їх комбінації як загальне, то воно 

складається з таких часткових умінь: 1) аналіз умови, переведення словесних 

даних в графічний образ; 2) виділення суттєвих ознак та властивостей 

геометричного образу і його числових характеристик; 3) вибір просторового 

положення даного образу та його структури задля унаочнення зображення; 4) 

побудова зображення просторового образу, за допомогою методу паралельного 

проекціювання (косокутного або ортогонального); 5) позначення на рисунку 

даних елементів й добудова шуканих елементів в разі необхідності; 6) побудова 

базових планіметричних фігур, що є складовими стереометричного зображення 

задля полегшення сприйняття й усвідомлення завдання. 

Перші три часткові вміння пов’язані з оперуванням геометричними 

образами. Відбувається графічна обробка прочитаного в умові задачі та 

створення образу, можливо навіть дещо загального. Виділення суттєвих ознак та 

властивостей, а також урахування числових характеристик графічного образу 

уточнює його, перетворюючи спочатку утворений уявою образ на той, що 

відповідає умові. Наступні два часткові вміння є безпосереднім 

демонструванням учнями їх вмілості виконувати просторові зображення. 

Важливим є крок переходу від образу до зображення. Саме вмілість учнів 

втілити побачене в своїй уяві на папері й визначає рівень їх знань, вмінь і 

навичок зображати стереометричні фігури та їх комбінації. На цьому етапі 

відбувається акумулювання вивченого ними раніше теоретичного матеріалу та 

застосування певних елементарних побудов [6]. 

Зображенням фігури (прообразу) називається будь-яка фігура (образ), 

подібна до паралельної проекції даної фігури на площину. Форма зображення 
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залежить від положення зображуваної фігури щодо площини проекцій, а також 

від вибору напряму проектування. 

Задача зображення фігури вважається розв’язаною, якщо одержано будь-

яке зображення фігури, яке вдало, правильно і наочно відображає форму 

геометричної фігури і співвідношення між її елементами. Для цього у процесі 

виконання малюнків мають бути реалізовані такі вимоги:  

 правильність, яка означає, що існує такий спосіб проектування, при 

якому зображення фігури подібне до його проекції;  

 наочність, яка передбачає, що образ фігури створює саме те враження, 

що і прообраз;  

 простота зображення, яка полягає в тому, що для виконання додаткових 

побудов не треба користуватися складними допоміжними побудовами;  

 повнота, суть якої полягає в тому, що за розміщенням усіх елементів 

геометричної фігури або її частин на малюнку можна говорити про розміщення 

цих елементів у просторі.  

Кожному вчителеві відомо, яке велике значення під час викладання 

стереометрії мають рисунки просторових фігур. За допомогою таких рисунків в 

учнів створюється правильне просторове уявлення про вивчені геометричні 

форми. Наочний рисунок дає можливість учням правильно розв’язати задачу, 

зробити певні висновки щодо властивостей тих чи інших просторових об’єктів. 

У процесі вивчення стереометрії рисунок є одним із засобів засвоєння нового 

матеріалу, розвинення просторової уяви учнів, і через це дуже важливо навчити 

їх вільно і свідомо виконувати рисунки геометричних форм, ознайомити їх з 

ефективними способами виконання таких рисунків. Звичайно, рисунки в курсі 

стереометрії не можуть бути самоціллю – вони є тільки допоміжними засобами 

як на уроці, так і в процесі виконання учнями самостійних письмових робіт [1, С. 

52]. 

Вміння правильно зображати фігури допоможе учням вдало побудувати 

малюнок до задачі, що є одним з головних засобів її розв’язання. При побудовах 

малюнків до задач, зрозуміло, можливо деякі неточності. Проте вдаватись у 

деталі в таких випадках на уроках стереометрії не треба. Малюнок до 

стереометричної задачі повинен бути правильним не з погляду нарисної 

геометрії, а з погляду правильності відображення в ньому основних відношень, 

важливих для даної задачі [2, С. 166]. 

Способи побудови зображення фігур ґрунтуються на властивостях 

паралельного проектування (мається на увазі загальний випадок, коли 

проектування здійснюється паралельно прямій, яка не паралельна тим прямим 

чи відрізкам, що проектуються). При зображенні тіл обертання, як і будь яких 

фігур у стереометрії необхідно звернути увагу, що всі побудови ми робимо за 
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правилами паралельного проектування. Тема «Тіла обертання» вивчається після 

теми «Многогранники», тому після неї варто вивчити саме ті властивості 

паралельного проектування, які стосуються нашої теми, а саме: 

 проекцією прямої лінії є пряма або точка; 

 проекції паралельних прямих паралельні або збігаються; 

 проекції двох прямих, що перетинаються, перетинаються або збігаються; 

 проекції двох мимобіжних прямих перетинаються або паралельні; 

 проекцією кола є еліпс; 

 проекцією центра кола є центр відповідного еліпса; 

 проекцією взаємно перпендикулярних діаметрів кола є спряжені 

діаметри еліпса; 

 проекцією дотичної до кола є дотична до еліпса – проекція цього кола; 

 точки кулі проектуються на контур еліпса або всередину його. 

Для того щоб учням було легше зрозуміти та запам’ятати побудову фігур 

корисно при вивченні кожного з тіл обертання одразу ж дати учням правила-

орієнтири їх зображення.  

Правило-орієнтир побудови конуса: 

1) побудувати зображення основи – фігури, обмеженої еліпсом (рис. 1, а); 

2) вибрати зображення вершини конуса на перпендикулярі, проведеному з 

центра зображення основи (рис.1, б); 

3) сполучити зображення вершини із зображенням основи двома 

відрізками, дотичними до нього (рис. 1, в);  

4) виділити видимі та невидимі лінії (рис. 1, г) [3, С. 270]. 

Правило-орієнтир побудови циліндра: 

1) побудувати зображення границі верхньої основи – еліпс (рис. 2, а); 

2) провести два паралельні і рівні між собою відрізки, дотичні до еліпса 

(зображення двох твірних) (рис. 2, б); 

3) побудувати зображення нижньої основи, враховуючи видимі і невидимі 

лінії (рис. 2, в) [3, С. 292].  

Рисунок 7 

Рисунок 2 
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Правило-орієнтир побудови сфери: 

1) побудувати коло (рис. 3, а);  

2) зобразити центр кола (рис. 3, б); 

3) побудувати еліпс, центр якого збігається з центром кола («екватор»),  

враховуючи видимі і невидимі лінії (рис.3, в). 

Іноді зображення сфери доповнюють зображенням точок її перетину з 

прямою, яка проходить через центр сфери перпендикулярно до зображення 

«екватора» – полюсів (рис. 3, г) [3, С. 316].  

З практики навчання школярів стереометрії відомо, з якими великими 

труднощами вони засвоюють навчальний матеріал. Штучний поділ геометрії на 

два курси – планіметрію і стереометрію – з точки зору дидактики хоча і 

виправдано, але не природно. У старшокласників, після закінчення основної 

школи, слабо сформовані просторова уява, просторові уявлення, уміння мислити 

геометричними образами в тривимірному просторі. Це призводить до того, що 

школярі найчастіше формально заучують означення, теореми, їх доведення, 

відчувають значні труднощі в процесі вирішення завдань. Уже перші уроки 

стереометрії показують, що вчителі змушені шукати матеріальні об’єкти, які 

моделюють площини, прямі, їх взаємне розташування в просторі для 

ілюстрування доведень теорем, вирішень завдань. Маніпулювати такими 

об’єктами складно в силу різних причин (їх, наприклад, не можна повертати, 

перетинати тощо). Вихід з такого положення можливий з допомогою 

комп’ютерного моделювання [7, C. 18-19]. 

Рисунок 3 
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Саме для цього в допомогу учням можуть також можуть прийти засоби 

ІКТ. «Упровадженню ІКТ у процес вивчення математики в Україні, починаючи з 

середини 90-х років минулого сторіччя, приділялась значна увага. Результатом 

чого стала розробка таких інноваційних засобів, як Gran1W, Gran2D, Gran3D, 

DG та відповідного науково-методичного забезпечення. Проте, з багатьох 

причин, використання навчальних програм у загальноосвітніх навчальних 

закладах не набуло системного характеру. Недостатня увага приділяється 

впровадженню у навчальний процес систем динамічної математики, 

розроблених в інших країнах. Переважна більшість учителів ЗНЗ з ними просто 

не знайомі»[4]. 

В даний час створено значну кількість програмних засобів, що дають змогу 

учням будувати зображення геометричних тіл – 3dMAX, Maple, Blender Maya, 

Lightwave 3D а також такі популярні середовища як GeoGebra, що є у вільному 

доступі, Geometer's Sketchpad та Cabri 3D. 

Однією із найбільш вдалих серед таких програм є GeoGebra. Це вільне 

програмне забезпечення, призначене для моделювання як планіметричних, так і 

стереометричних фігур, дослідження їх властивостей залежно від зміни 

параметрів. GeoGebra дає змогу будувати графіки функцій, фігури за їх 

рівняннями; будувати прямі і площини, базові просторові фігури, динамічно 

змінювати ракурс зображення (ефект обертання), розробниками передбачено 

можливість правильного зображення видимих і невидимих елементів («розумні» 

ребра), імітацію освітлення, можливість використання перспективи [5]. 

Програма має інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, перекладена багатьма мовами, 

зокрема й українською. Співтовариство розробників і користувачів програми 

регулярно публікує презентації, цікаві методичні розробки, створено 

Міжнародний інститут GeoGebra та Інститут GeoGebra в Україні. Тому, даний 

засіб є зручним, доступним та ефективним при вивченні тіл обертання та 

геометрії в цілому.  

З огляду на те, що навчання геометрії має базуватися на образах 

математичних об’єктів, їх створення й оперування ними у спеціалізованих 

комп’ютерних середовищах може стати тією основою, яка забезпечить швидке і 

якісне засвоєння складного стереометричного матеріалу та покращенню 

просторової уяви. 

Особливу увагу при вивчені теми «Тіла обертання» потрібно звертати на 

розв’язування прикладних задач, щоб учні мали можливість самі моделювати, а 

не тільки аналізувати вже готові математичні моделі. Такі задачі не лише будуть 

розвивати просторову уяву, а будуть мотивувати учнів до вивчення теми. 

Розглянемо декілька прикладів таких задач. 
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Задача 1.Скільки повних порцій супу міститься в каструлі, яка має форму 

циліндра, висота якого 40 см, а діаметр 0,3 м. Відомо, що одна порція містить 

0,25 л супу. 

Дано: 𝑉п = 0,25 л = 250 см
3, ℎ = 40 см, 𝑅 = 15 см. 

Знайти: 𝑛 – кількість порцій. 

Розв’язання 

𝑉 = 𝜋𝑅2ℎ = 3.14 ∙ 152 ∙ 40 = 28260 (см3) 

𝑛 =
28260

250
= 113,04 ≈ 113 (порцій). 

Відповідь: 113 порцій. 

Задача 2. Циліндрична димова труба діаметром 65 см має висоту 18 м. 

Скільки жерсті треба для її виготовлення, якщо на заклепку іде 10 % матеріалу? 

Дано: циліндр, 𝑑 = 65 см,𝐻 = 18 м = 18000 см. 

Знайти: 𝑆б. 

Розв’язання: 

𝑆б = 𝜋𝑑𝐻 = 𝜋 ∙ 65 ∙ 1800 = 117000𝜋 см
2 = 11.7 м2. Але це становить 90 % 

від усієї жерсті. 

𝑆ж =
𝑆б
0,9

=
11,7

0,9
= 13 м2 

Відповідь: жерсті потрібно взяти 13 м
2
. 

Задача 3. Конусоподібний намет висотою 3,5 м і діаметром основи 4 м 

покрито тканиною. Скільки тканини пішло на намет? 

Дано: конус, 𝑆𝑂 = 𝐻 = 3,5 м, 𝑑 = 4 м. 

Знайти: 𝑆б. 

 

 

Розв’язання 

𝑆б = 𝜋𝑅𝑙 

З трикутника AOS: кут О = 90°, за т. Піфагора: 

𝑙 = √𝐴𝑂2 + 𝑂𝑆2 = √22 + 3,52 = √16,25 ≈ 4.03 м2 

𝑆б = 3,14 ∙ 2 ∙ 4,03 = 25,3 м
2. 

Рисунок 4 
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Відповідь: 25,3 м
2
 тканини пішло на намет. 

Зрозуміло що розв’язуючи подібні задачі, потрібно дотримуватись правил 

наближених обчислень. В даних задачах не тільки величини наближені, але й 

матеріальні об’єкти – не ідеальні циліндри, паралелепіпеди тощо. 

Висновки. 

Для стереометричних задач найбільш характерні труднощі, пов’язані з 

правильним усвідомленням учнями просторової форми та використанням 

рисунка. На жаль, цьому питанню дуже мало відводиться місця у сучасних 

підручниках «Стереометрії». Формування просторої уяви та правильних уявлень 

про всі просторові фігури є одним з ключових завдань геометрії, тому цьому 

завжди необхідно приділяти достатньо уваги використовуючи різні способи. 
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