
ССттууддееннттссььккіі  

ффііззииккоо--ммааттееммааттииччнніі  

ееттююддии  

22001111,,  №№  1100  
  



 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМЕНІ М.П.ДРАГОМАНОВА 

 
ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ІНСТИТУТ 

 

 

 

 

Студентські  

фізико-математичні 

етюди 

№ 10 
 

 

Матеріали звітної студентської наукової конференції 

 «Освіта та наука у вимірах ХХІ століття»  
  

 

 
 
 
 
 
 
 

  Київ - 2011 



 

 

 

УДК 51+53+004+372 
 

Студентські фізико-математичні етюди. –– Київ: Вид-во НПУ імені 
М. П. Драгоманова. — 2011. — № 10. —  139 с. 
 

 

Основу збірника складають наукові роботи студентів Фізико-математичного 
інституту Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, 
присвячені сучасним проблемам фізики, математики, інформатики та методик їх 
навчання. 

Для студентів фізико-математичних спеціальностей. 
 

Головний редактор 

Працьовитий М. В. –– доктор фіз.-мат. наук, професор, директор Фізико-
математичного інституту, завідуючий кафедрою вищої 
математики; 

 
Редакційна колегія 

Гончаренко Я. В. –– канд. фіз.-мат. наук, доцент, відповідальний редактор; 

Горбачук І.Т. –– канд. фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри 
методології та методики навчання фізико-математичних 
дисциплін вищої школи; 

Грищенко Г.О. –– канд. фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри 
експериментальної і теоретичної фізики та астрономії; 

Кондратьєв Ю.Г. –– доктор фіз.-мат. наук, професор кафедри методології та 
методики навчання фізико-математичних дисциплін вищої 
школи; 

Мусієнко Ю.А. –– викладач кафедри методології та методики навчання 
фізико-математичних дисциплін вищої школи; 

Торбін Г.М. –– доктор фіз.-мат. наук, завідувач кафедри математичного 
аналізу та диференціальних рівнянь; 

Фінкельштейн Д.Л. –– кандидат фіз.-мат. наук, доцент кафедри методології та 
методики навчання фізико-математичних дисциплін вищої 
школи; 

Швець В.О. –– кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 
математики і теорії та методики навчання математики; 

Шкіль М.І. –– доктор фіз.-мат. наук, професор, академік НАПНУ; 

Шут М.І. –– доктор фіз.-мат. наук, професор, академік НАПНУ, 
завідувач кафедри загальної і прикладної фізики. 

 
Затверджено до друку 

Вченою радою Фізико-математичного інституту 
НПУ імені М. П. Драгоманова 

 
  НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011 



 

ЗМІСТ 
ПЕРЕДМОВА ............................................................................................................... 4 

Фізика 
1. Маруженко О.В. Деякі  відомості  про  приховану масу  

    і  темну енергію ....................................................................................................... 5 

2. Ременець В.В. Загальна теорія відносності  

     та її експериментальні підтвердження  ............................................................... 10 

3. Малишко К.В.  Сонячна енергетика. Переваги та недоліки  ............................. 19 
 

Прикладна математика 
4. Венгриновська М.Т. Підвищення конкурентоспроможності за рахунок  

    економіко-математичної моделі оптимізації асортименту продукції .............  22 

5. Фенченко А.В. Математичне моделювання інноваційної  

    активності підприємств ........................................................................................  29 

6. Островська М.С. Оптимізаційна математична модель  

    міжгалузевого балансу .......................................................................................... 36 

7. Маркова А.М. Математичні моделі аналізу макроекономічної політики ........ 48 
 

Математика 

8.  Лахман В.М. Різницеві рівняння та їх застосування .......................................... 57 

9. Пустовіт О.С. Динамічні системи та їх використання  

    до проблем захисту інформації ............................................................................ 64 

10. Скрипник С.В. Деякі лінійні фрактали, пов’язані із  

      2Q  - представленням дійсних чисел .................................................................. 67 

11. Стригун Н.В. Застосування скінченних різниць  ............................................. 73 

12. Сидорук В.В. Про суперпозицію абсолютно неперервних функцій ............... 84 
13. Пасько Н.М. p-Адичні прості числа та їх застосування ............................................... 90 

14. Бородай А.П. Ряди і функції Уолша.................................................................... 93 
 

Методика навчання математика 
15. Чекавська Ю.В. Тестування знань студентів з лінійної алгебри .................... 95 

16. Козловець Б.О. Використання СКМ MAPLE при вивченні елементів теорії   

      апроксимації в курсі математичного аналізу ..................................................  101 

17 Науменко Н.П. Використання властивостей показникової функції для 

розв’язання рівнянь та нерівностей .................................................................. 114 

18 Павленко Т.Ю. Доцільність вивчення елементів теорії ймовірності  

      в шкільному курсі математики .......................................................................... 124 

Програма звітної студентської конференції 

«Освіта та наука у вимірах ХХІ століття».............................................................. 131 



 

 

ПЕРЕДМОВА 

Сучасний фахівець є гармонійно розвиненою людиною, яка має 

ґрунтовну фундаментальну та професійну підготовку, володіє високими 

особистісними якостями та при цьому має можливість максимально реалізувати 

свій творчий та інтелектуальний потенціал. З огляду на це, у Фізико-

математичному інституті Національного педагогічного університету імені 

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

дослідної і науково-практичної роботи обдарованої студентської молоді. 

Студентська науково-дослідна робота організовується і спрямовується 7 

кафедрами інституту, при яких функціонують студентські наукові гуртки та 

наукові семінари.  У центрі уваги студентів-науковців - сучасні проблеми 

фізики, математики, інформатики та методик їх навчання. 

У Фізико-математичному інституті щороку у рамках проведення тижня 

науки відбувається ряд наукових заходів: 

• зустрічі студентів з відомими науковцями України та світу; 

• студентська звітна наукова конференція, в рамках якої проводиться 

пленарне та ряд секційних засідань; 

• виставка досягнень науково-технічної творчості студентів.  

10-12 квітня 2012 року у Фізико-математичному інституті відбулась 

звітна наукова студентська конференція «Освіта та наука у вимірах ХХІ 

століття», під час якої студенти Інституту представили результати своїх 

наукових досліджень. В роботі 7 секцій взяло участь 113 студентів. На 

пленарному засіданні виступили 4 студенти, що представили результати 

досліджень найсучасніших проблем фізико-математичних наук.  

Десятий випуск збірника студентських наукових робіт «Студентські 

фізико-математичні етюди» містить статті, підготовані студентами за 

результатами виступів на конференції. В кінці збірника наведені програми 

пленарного та секційного засідань. 

Шановні студенти, якщо вас захоплює наукова творчість у галузі 

математики, фізики, інформатики, ви маєте власні наукові результати, то 

редакційна колегія збірника готова допомогти вам опублікувати ваші роботи у 

збірнику студентських наукових робіт «Студентські фізико-математичні етюди». 

Вимоги до оформлення статей та інформацію для авторів дивіться на сайті 

Фізико-математичного інституту. 

Гончаренко Я.В.  
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Маруженко О.В.  (студент 22 ФІА групи Фізико-математичного інституту 

НПУ імені М.П.Драгоманова) 

Науковий керівник: завідувач кафедри методології та методики навчання 

фізико-математичних дисциплін вищої школи, професор Горбачук І.Т. 

 

ДЕЯКІ  ВІДОМОСТІ  ПРО  ПРИХОВАНУ МАСУ   

І  ТЕМНУ ЕНЕРГІЮ 

 
З точки зору сучасних уявлень про оточуючий світ матерія, загалом, має 

дуалістичні властивості – існує в формі речовини і поля. Речовинна матерія має 

дискретний (квантовий) характер, на мікрорівні складається з атомів, молекул та 

елементарних частинок. Матерія у вигляді поля має хвильові властивості. З точки 

зору квантової фізики межа між цими видами матерії розмивається. Останнім 

часом увага вчених звернена на існування «прихованих» форм матерії: прихованої 

маси і темної енергії. 

Поняття прихованої маси та темної енергії істотно відмінні, хоча 

іноді вживаються в одному значенні. Розглянемо обидва поняття. 

Прихована маса (в космології та астрофізиці вживають ще поняття 

прихована матерія і темна речовина) – загальна назва сукупності 

астрономічних об’єктів, недосяжних прямим спостереженням. Тобто, це 

астрономічні об’єкти, які не випромінюють достатньої кількості 

електромагнітного чи нейтринного випромінювання для спостереження за 

ними. 

Щодо речовини, з якої складається прихована матерія, висунуто 

багато гіпотез. З часом частину цієї речовини було виявлено. Згідно 

останніх спостережень, до списку складових прихованої матерії належать 

остиглі білі карлики, нейтронні зірки, міжгалактичний газ і чорні дірки. 

Однак, за оцінками теоретиків, цих об’єктів занадто мало. 

За результатами багаторічних спостережень за галактичним 

кластером, який знаходиться на відстані п’яти з половиною мільярдів 

світлових років від Землі, вчені з Гавайського Університету описали 

структуру прихованої матерії. Астрономи стверджують, що прихована 

матерія являє собою «павутиння», яке служить свого роду будівельним 

матеріалом при формуванні у Всесвіті великих об’єктів, таких як 

галактичні скупчення. Вздовж волокон цього павутиння рухається гарячий 

міжзірковий газ, температура якого сягає 200 мільйонів градусів. 
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Всі перераховані об’єкти відносяться до баріонної форми матерії. 

Таких форм матерії, за оцінками вчених, трохи більше 4%. Ще 23% 

припадає на так звану небаріонну приховану матерію, яка не бере участі в 

сильних та електромагнітних взаємодіях. На сьогодні до такого виду 

матерії відносять елементарні частинки нейтрино. Ці частинки беруть 

участь лише в слабких та гравітаційних взаємодіях і виявити їх складно. 

Прихована матерія багатокомпонентна і її вивчення значною мірою 

проводиться на рівні гіпотез. Як вже було зазначено, особливий інтерес 

представляють дві можливі компоненти темної матерії: нейтрино і малі 

(«первинні») чорні дірки. Ці об’єкти можуть відчутно  проявляти себе не 

тільки в глибинах Всесвіту, а й на Землі. 

У сучасного розуміння прихованої матерії є дві проблеми: а) 

астрофізична – є протиріччя між даними спостережень за галактиками і їх 

скупченням та їхніми параметрами, які визначаються за гравітаційними 

ефектами; б) космологічна – протиріччя спостережуваних космологічних 

параметрів і розрахованих за астрофізичними даними. 

В наш час існує декілька методів спостереження за прихованою 

матерією. Один з методів оснований на теорії А. Ейнштейна, яка пояснює, 

чому масивні тіла не тільки заломлюють світло, а й викривлюють простір-

час навкруги: наш Всесвіт «тремтить» від гравітацій, які поширюються від 

надгігантських об’єктів. Тобто світло, що прямує від небесних тіл, може 

заломлюватись без видимих причин. Одержуючи такі результати, вчені 

стали стверджувати, що на шляху ходу променів знаходиться прихована 

матерія, яку не можна помітити за допомогою звичайних методів. 

Наприклад, промені квазара на Землі спостерігаються заломленими. Це 

означає, що на своєму шляху вони пройшли через деяку матерію. Цією 

матерією може бути галактика з темної речовини і ненормальним 

гравітаційним полем. 

Гравітаційне поле створює своєрідні лінзи, які затягують світло 

квазара, викривлюючи і збільшуючи його зображення. Кут відхилення 

світла вказує на кількість прихованої матерії в галактиці. Голубі дуги в 

галактиках – також ознака прихованої речовини на шляху променів світла. 

Таким чином, вивчення гравітаційних лінз дає можливість вченим з певною 

ймовірністю ідентифікувати та вимірювати темну матерію. 

За результатами, отриманими таким методом, вчені припускають, що 

Чумацький Шлях – це скупчення планет, порівняних за розмірами з 
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Землею, які притягуються до гігантської чорної діри, маса якої сягає 600-

3000 мільярдів мас Сонця. 

Є метод, який базується на спостереженнях за галактиками. 

Можливість реалізації досліджень за ним велика, оскільки такі досліди не 

потребують особливого обладнання. Принцип методу полягає в 

спостереженні за рухом і взаємодією галактик. Їх зіткнення утворює 

невеликі чорні діри, а злиття ядер галактик обумовлює утворення чорних 

дірок, маси яких сягають 2.5 мільярдів мас Сонця. 

За таким принципом була відкрита чорна діра в сузір’ ї Альфа 

Центавра, яка є найближчою до Сонця зоряною системою (4.35 світлових 

років). Вона набагато більша за чорну діру в Чумацькому Шляху і за годину 

поглинає масу, еквівалентну масі 4 планет Земля. 

Також одним із методів дослідження прихованої матерії є 

математичні розрахунки. За допомогою математичних обчислень було 

вперше відкрито існування прихованої матерії швейцарським астрономом 

Фріцом Звікі в 1937 році. Він проводив спостереження за обертанням 

скупчення галактик. Як відомо із законів гравітації, швидкість обертання 

галактичних об’єктів і скупчень галактик залежить від відстані до центра 

мас і розподілу маси всередині системи. Зіставивши розрахунки за 

відомими формулами з астрономічними спостереженнями, було отримано 

парадоксальний результат: маси галактик набагато більші, ніж раніше 

вважалось. 

Теоретичні роботи і отримані нещодавно експериментальні 

результати показують реальність практичних застосувань прихованої 

матерії. Перш за все – це нейтрино ультранизьких енергій. Тут 

відкриваються надзвичайні перспективи. Так, наприклад, нейтрино ультра-

низьких енергій може допомогти людству в енергетиці. Явна перевага 

такого виду енергії порівняно з сучасною ядерною полягає в тому, що в 

процесах, обернених до бета-розпадів, індукованих нейтрино, не виникають 

радіоактивні відходи. І, навпаки, якщо в якості палива використовувати 

відходи ядерних електростанцій, збереження яких є великою екологічною 

проблемою, то, крім вироблення енергії, буде відбуватися перетворення 

радіоактивних відходів в нерадіоактивні. 

Також нейтрино можуть бути використані в нових засобах передачі 

інформації. На відміну від електромагнітних хвиль, нейтрино може 
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реалізовувати зв'язок з підземними і підводними об'єктами, з об'єктами в 

металевих порожнинах. 

Залишкові 73% складу Всесвіту припадають на так звану темну 

енергію, про яку нам відомо ще менше, ніж про приховану матерію. 

На початку минулого століття А. Ейнштейн прагнув забезпечити 

незалежність космологічної моделі теорії відносності від часу (стаціонарна 

модель Всесвіту). Тому в рівняння цієї моделі він ввів так звану 

космологічну сталу, позначивши її буквою «лямбда» (λ). Ця величина була 

формальною константою, в якій, загалом,  не вбачалось ніякого фізичного 

змісту. Після встановлення факту розширення Всесвіту Ейнштейн визнав 

космологічну сталу своєю найбільшою науковою помилкою. Згодом було 

доведено, що стала Хаббла, яка визначала темп розширення Всесвіту, 

змінюється з часом, причому ця залежність характеризується саме 

«помилковою» ейнштейнівською сталою λ, яка робить внесок до щільності 

прихованої матерії Всесвіту. Ця частина прихованої матерії вважається 

темною енергією. 

Існує два варіанти пояснення сутності темної енергії: темна енергія є 

космологічною константою, тобто незмінна енергетична густина, яка 

рівномірно заповнює простір; темна енергія являє собою деяку 

квінтесенцію – динамічне поле, енергетична густина якого може 

змінюватись в просторі і часі. 

Дехто з прихильників першої гіпотези приписують темну енергію 

самому простору чи вакууму, що є питанням визначення. Альтернативний 

підхід випливає з твердження, що темна енергія – це свого роду 

частинкоподібне збудження деякого динамічного скалярного поля, що 

називається квінтесенцією. Відміна від космологічної константи полягає в 

тому, що густина квінтесенції може змінюватись у просторі і часі. Свідчень 

існування квінтесенції поки що не знайдено, однак відхиляти цю гіпотезу 

нема підстав. Підтвердженням існування квінтесенції могли б бути 

спостереження за змінами фундаментальних констант у просторі-часі. 

Таким чином, наш світ на 95% складається з матерії, про яку ми 

надто мало знаємо. Можна по-різному ставитися до цього факту. Це може 

викликати тривогу, як зустріч з чимось невідомим, смуток, що такий 

довгий і важкий шлях розвитку фізики привів до факту: більша частина 

Всесвіту прихована від нас і наразі невідома. Але досвід показує, що всі 

загадки, які ставило перед собою людство, рано чи пізно розв’язувались. 
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Безперечно, знайдеться відповідь і на загадку прихованої матерії та темної 

енергії, яка, безсумнівно, принесе людству радикально нові знання. 

Стаття підготовлена за публікаціями в літературі. 
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ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ ВІДНОСНОСТІ 

ТА ЇЇ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ПІДТВЕРДЖЕННЯ 

 

В даній статті розкривається суть теорії відносності крізь призму історії 

фізики для подальшого систематизування, узагальнення знань та використання 

системи взаємозв’язків між матерією, простором та часом у вищій школі. 

 

Постановка завдання. Метою статті є висвітлення підходів до теорії 

відносності, які дають змогу ефективно і з мінімальними затратами часу 

зрозуміти основи теорії відносності для подальшого поглибленого 

дослідження та навчання у вищій школі.  

Вступ. Обґрунтування об’єктивності простору і часу має важливе 

значення для сучасної фізики, яка зустрілася з їх новими властивостями в 

сфері мікросвіту. Виникнення неевклідових геометрій, поряд з доказом 

матеріальності електромагнітного поля, створює передумови для 

докорінної зміни уявлень про простір і час. 

Розглядаючи розвиток фізики крізь століття – відомо, що певні 

античні уявлення були або ж відкинуті або ж підтримані представниками 

класичної фізики –  Декартом, Галілеєм та Ньютоном. Останнього, як всім 

відомо, вважають батьком класичної фізики.  

Зазначені вище вчені прагнули осягнути і зрозуміти природу матерії 

простору та часу, прагнули створити всеохоплюючу концепцію, яка б 

пояснювала причину та наслідки всіх фізичних явищ. 

Основна частина. Першою найбільш обґрунтованою науковою 

теорією була класична фізика. Галілею людство зобов’язане двома 

принципами механіки, що зіграли велику роль у розвитку не тільки 

механіки, але і усієї фізики. Сформулювавши принцип відносності руху для 

прямолінійного і рівномірного руху, закон вільного падіння тіл, механіку 

їхнього руху по похилій площині (1604 — 1609) і тіла, кинутого під кутом 

до горизонту, ідею інерції (1609), Галілей заклав основи механічної системи 
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відліку, а другий принцип, пов’язаний з вільним падінням тіл, привів його 

до поняття інертної і гравітаційної маси.  

Галілей вважав рух відносним, тому були сформовані рівняння 

перетворення координат, в яких час вважався абсолютним. На малюнку 1 

зображено рухому систему координат К′  відносно нерухомої К . Рівняння 

перетворень координат Галілея мають вигляд виду (1). 

 
 

Мал. 1 

 

,

,

,
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y y
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Ньютон підтримав ідеї Галілея і на базі його тверджень сформулював 

закони динаміки. Ньютон в своїх працях, під тиском своїх роздумів, вважав 

простір і час абсолютним, хоча в нього все одно були сумніви відносно 

цього твердження. 

Класична фізика добре пояснювала явища макросвіту, але вже у ХХ 

ст. були відкриті елементи мікросвіту, до яких вона була незастосовна 

(відкриття електрона, радіоактивність). Класична фізика не могла 

прояснити гравітаційну взаємодію тіл, що рухаються зі швидкістю 

близькою до швидкості світла. 

Відкриття Максом Планком кванта світла і побудова спеціальної 

теорії відносності (СТВ) призвели до початку нової ери у фізиці. 

У своїй роботі – СТВ – Ейнштейн пішов далі ніж Галілей. Простір і 

час вже не вважалися абсолютними,  вони відносні! Лише швидкість світла 

вважається константою. Також говориться про те, що всі фізичні процеси 

протікають однаково в інерціальних системах відліку. 
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А.Ейнштейн поширив механічний принцип відносності Галілея на всі 

фізичні процеси, зокрема на світло, і вивів з нього наслідки про природу 

простору і часу (при цьому перетворення Галілея заміняються 

перетвореннями Лоренца (2)). 
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Але знову СТВ: 

1. Не змогла пояснити природу Гравітації; 

2. Застосовна тільки в інерціальних системах. 

Загальна теорія відносності (ЗТВ) — теорія гравітації, 

опублікована Альбертом Ейнштейном в 1915 році. На відміну від 

нерелятивістської теорії гравітації Ньютона ЗТВ придатна для опису 

гравітаційної взаємодії тіл, що рухаються зі швидкостями близькими до 

швидкості світла.  

Концептуальне ядро загальної теорії відносності, з якого випливає 

більшість її висновків — принцип еквівалентності, який стверджує, що 

гравітація та прискорення — це еквівалентні фізичні явища, тобто не існує 

такого фізичного експерименту, який би міг локально відрізнити дію на 

спостерігача однорідного гравітаційного поля від рівноприскореного руху 

системи відліку, у якій перебуває цей спостерігач. Ейнштейн говорить: 

«Сили гравітаційної взаємодії пропорційні гравітаційній масі (
2

3

з
гр

FR
m

М
= ) 

тіла, а сили інерції пропорційні інертній масі тіла ( iн

F
m

a
= ). Якщо інертна і 

гравітаційні маси тіла рівні між собою, то неможливо розрізнити, яка сила 

діє на тіло – гравітаційна чи сила інерції.  [1]. 

Принцип еквівалентності справедливий завдяки рівності 

гравітаційної та інерційної маси. 
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Загальна теорія відносності доповнила цю картину тим, що енергія 

гравітаційного поля (породжена матерією) здатна деформувати простір-час 

так, що «прямі» лінії в просторі та часі мають властивості «кривих» ліній. 

Згідно з загальною теорією відносності, має місце викривлення 

простору-часу [2]. 

Математики використовують термін «викривлення» для позначення 

будь-якого простору, де геометрія не є Евклідовою. Найчастіше ефект від 

викривлення ілюструється малюнком 2: 

 

 
 

Мал. 2 

 

Тут зображено, як масивне тіло «розтягує» уявну «сітку» простору-

часу, внаслідок чого лінії сітки, що були прямими у плоскому 

(Евклідовому) просторі, стають викривленими. Як наслідок, траєкторії тіл, 

які були б прямими в Евклідовому просторі, змінюють свою форму поблизу 

масивного об’єкта. Слід однак пам’ятати, що цей малюнок — лише 

ілюстрація, яка далеко не повністю відображає фізичну реальність. 

Насправді ж поблизу масивного тіла викривляється не лише простір, а 

простір-час, внаслідок чого змінюється не лише просторова форма 

траєкторій, а й часові параметри руху: тіла зазнають прискорення 

(сповільнення). Реальний простір є тривимірним, а простір-час — 

чотиривимірним. На малюнку довелось обмежитись зображенням 

двовимірного простору заради наочності [3]. 

Принцип еквівалентності послужив відправною точкою для 

переробки теорії відносності в нову теорію, яку Ейнштейн назвав 
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загальною теорією відносності. Нова теорія була викладена Ейнштейном 

після підготовчих робіт 1914-1915 рр.. у фундаментальній праці «Die 

Grundlage der all gemeinen Relativitats theorie» («Основи загальної теорії 

відносності»). Друга частина цієї роботи присвячена опису математичного 

апарату, необхідного для розвитку цієї теорії. На щастя, такий апарат вже 

існував - це було так зване «абсолютне диференціальне числення», 

наведене в систему ще в 1899 р. Грегоріо Річчі-Курбастро (1853-1925) і 

Тулліо Леві-Чівіта (1873-1941).  

 Основний постулат загальної теорії відносності полягає в тому, що 

не існує привілейованих систем координат. «Закони фізики, - говорить 

Ейнштейн, - повинні бути такі по природі, що вони повинні бути застосовні 

до довільно рухомих систем відліку» [4].  

 Закони фізичних явищ зберігають свою форму для довільного 

спостерігача, так що рівняння фізики повинні залишатися інваріантними не 

тільки для перетворень Лоренца, але і при довільних перетвореннях.  

 Виведені звідси Ейнштейном математичні наслідки не менш 

важливі, ніж наслідки із спеціальної теорії відносності. Вони ведуть до 

подальшого узагальнення понять простору і часу. Якщо кінематична зміна 

видозмінює або знищує гравітацію в будь-якій системі відліку, то ясно, що 

між гравітацією і кінематикою існує тісний зв’язок. А оскільки кінематика - 

це геометрія, до якої додана ще одна, четверта змінна - час, то Ейнштейн 

інтерпретує явища гравітації як геометрію простору-часу. Звідси випливає 

що, відповідно до загальної теорії відносності, наш світ не є евклідовим; 

його геометричні властивості визначаються розподілом мас і їх 

швидкостями.  

Експериментальні підтвердження ЗТВ. Нові закони тяжіння 

призводять до деяких наслідків, що піддається експериментальній 

перевірці. Оскільки енергія має масу, а інертна маса є також і гравітаційною 

масою, то звідси випливає, що тяжіння діє і на енергію. Тому промінь 

світла, що проходить у гравітаційному полі, повинен відхилятися. 

Фактично таке відхилення випливає також з ньютонівської корпускулярної 

теорії світла; розрахунок відхилення променя світла зірки, що проходить 

поблизу Сонця, був проведений ще в 1804 р. Зольднером, який мав 

значення вдвічі менше розрахованого з теорії відносності. Досліди, 

проведені під час повних сонячних затемнень 29 травня 1919 і 21 вересня 

1922 р., підтвердили висновки загальної теорії відносності і в кількісному 
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відношенні (хоча серед астрономів повної згоди не було). СТВ по 

відношенню до загальної теорії відносності виявляється лише наближеною 

теорією, точно так само як класична механіка є наближеною теорією по 

відношенню до спеціальної теорії відносності [5].  

 Друге підтвердження загальної теорії відносності було отримано при 

дослідженні руху планет. Одним з наслідків загальної теорії відносності є 

те, що еліптична траєкторія руху планети повинна повільно повертатися 

відносно Сонця. Цей ефект, не передбачений ньютонівською теорією, 

повинен бути найбільшим для найближчих до Сонця планет, для яких сила 

тяжіння максимальна. Найближчою до Сонця планетою є Меркурій, тому 

саме при русі цієї планети можна спостерігати зазначений ефект, який 

настільки слабкий, що, згідно з розрахунками, було б потрібно три 

мільйони років, щоб орбіта Меркурія зробила повний оберт.  

 Повільне обертання орбіти Меркурія, або, точніше, зміщення його 

перигелію, було відмічено астрономами, які намагалися пояснити це 

збуреннями руху Меркурія, що викликаються іншими планетами. Але 

розрахунки, проведені виходячи з цього припущення, призводять до 

значення зміщення менше спостережуваного. Розбіжність між 

розрахунковим і спостережуваними значеннями ніяк не вдавалося пояснити 

в рамках ньютонівської механіки. З точки зору загальної теорії відносності 

питання було розглянуто вперше в 1915 р. Ейнштейном і остаточно 

вирішено в 1916 р. Шварцшильдом. Збіг результатів розрахунку за 

загальною теорією відносності з даними астрономічних спостережень 

склало особливе враження тому, що воно було досягнуто без будь-яких 

додаткових гіпотез, як прямий наслідок загальної теорії відносності [6].  

 Третім підтвердженням загальної теорії відносності є так званий 

«ефект Ейнштейна», тобто зміщення спектральних ліній випромінювання 

зірок у бік червоного кольору. Згідно з СТВ, годинник, розташований в полі 

тяжіння, йде повільніше, а оскільки коливальний рух можна уподібнити 

годиннику, то теорія передбачає зменшення частоти світлового 

випромінювання в присутності поля сили тяжіння. Звідси випливає, що 

спектральні лінії світла, випромінені зіркою, повинні бути зміщені в 

червону сторону в порівнянні з відповідними лініями, в спектрах земних 

джерел. Цей факт, очевидно, підтверджується дослідженням спектру світла 

від зірок-карликів, середня щільність яких у десятки тисяч разів більша 

щільності води. У 1925 р. Адамі, фотографуючи спектри Сіріуса і його 



Матеріали звітної студентської наукової конференції 
«Освіта та наука у вимірах ХХІ століття» 

 16

супутника Сіріуса В, спостерігав червоний зсув. У кількісному відношенні 

це явище теж начебто добре узгоджується з передбаченнями теорії[7]. 

Сучасний погляд на матерію, її рух, простір і час. Світова наука 

опинилася на межі справжньої революції через відкриття астрофізика з 

американського Корнеллського університету Рейчел Бін. 

Учений поставило під сумнів ключове положення загальної теорії 

відносності Альберта Ейнштейна, що стосується просторово-часової моделі 

світобудови. 

Відомо, що світло віддалених зірок і галактик на своєму шляху через 

Всесвіт зазнає впливу гравітаційних полів масивних космічних об'єктів, 

таких як інші зірки або скупчення галактик. Траєкторія руху світла 

викривляється під впливом гравітації. Таким чином, зображення цих зірок 

доходить до Землі спотвореним, як ніби крізь лінзу. 

Дослідження Рейчел Бін ґрунтувалося на вивченні дії таких 

гравітаційних лінз. 

Відповідно до теорії Ейнштейна, дія гравітації пояснюється 

викривленням простору і часу під впливом маси космічних об'єктів. Учені 

можуть отримати уявлення про цей процес, спостерігаючи за траєкторією 

руху світла. При цьому, відповідно до загальної теорії відносності, 

коефіцієнт спотворення часу повинен бути рівний коефіцієнту викривлення 

простору. 

Тим часом на основі даних спостереження за більш ніж 2 мільйонами 

галактик за допомогою новітніх телескопів, включаючи Hubble, Рейчел Бін 

виявила явище, яке суперечить цьому правилу. Вона з’ясувала, що в 

проміжку між 8 і 11 мільярдами років тому коефіцієнт спотворення часу 

був в три рази більш значним, ніж коефіцієнт викривлення простору. 

Теорія відносності Ейнштейна отримала низку підтверджень своєї 

вірності в рамках однієї галактики. Однак вона ніколи ще не проходила 

перевірку на гігантських просторах Всесвіту. Робота Бін є першою, яка 

узагальнює дані про рух мільйонів галактик. 

Експерти поки не беруться судити, чим пояснюється виявлена 

аномалія і чи можна узгодити ці дані з теорією Ейнштейна на основі нових 

гіпотез. 

На думку деяких з них, порушення закономірностей може 

пояснюватися впливом відкритої в 1998 році темної енергії. Ця субстанція, 
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відповідно до сучасних уявлень, протистоїть силі тяжіння і змушує Всесвіт 

розширюватися. 

До речі, Альберт Ейнштейн передбачив наявність сили, яка не дає 

Всесвіту стискуватися. Правда, в науковому світі досі було прийнято 

вважати, що темна енергія почала домінувати приблизно 5-6 млрд. років 

тому. Проте дані, отримані нещодавно за допомогою того ж телескопа 

Hubble, дозволили вченим припустити, що вона почала впливати на Всесвіт 

на більш ранньому етапі. 

 Висновки 

І. Класична механіка: 

1. Можна повністю описати всі фізичні процеси в інерціальних 

системах, які зустрічаються в повсякденні; 

2. Всі фізичні закони класичної механіки стають некоректними 

для систем, швидкість яких наближається до швидкості світла та систем 

дуже малих розмірів; 

3. Принципи класичної механіки несумісні з деякими 

твердженнями класичної термодинаміки. 

ІІ. Спеціальна теорія відносності (СТВ): 

1. СТВ повністю описує протікання всіх фізичних процесів в 

інерціальних системах швидкості яких наближаються до швидкості 

світла; 

2. Розповсюджена помилка полягає в тому, що СТВ не може 

передбачити поведінку тіл, які рухаються з прискоренням (тобто для 

неінерціальних систем відліку). Але це не зовсім так. СТВ може 

передбачувати поведінку таких об’єктів за умов нульового або 

постійного гравітаційного поля, а також у системах відліку, які 

обертаються; 

3. СТВ не поширює дію своїх принципів на гравітаційні сили. 

ІІІ. Загальна теорія відносності (ЗТВ): 

1. ЗТВ повністю описує протікання всіх фізичних процесів в 

неінерціальних системах, швидкості яких наближаються до швидкості 

світла; 

2. Не існує такого фізичного експерименту, який би міг локально 

відрізнити дію на спостерігача однорідного гравітаційного поля від 

рівноприскореного руху системи відліку, у якій перебуває цей 

спостерігач; 
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3. ЗТВ придатна для опису гравітаційної взаємодії тіл, що 

рухаються зі швидкостями близькими до швидкості світла. Її також 

можна застосовувати у випадку сильних гравітаційних полів, що 

виникають, наприклад, поблизу нейтронних зір та чорних дір. У сонячній 

системі ефекти ЗТВ проявляють себе незначними відхиленнями 

фактичних траєкторій руху планет та інших космічних тіл від орбіт, 

розрахованих у рамках теорії Ньютона 
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СОНЯЧНА ЕНЕРГЕТИКА. ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ 

 

Сонячна енергетика - напрямок нетрадиційної енергетики, заснований 

на безпосередньому використанні сонячного випромінювання для 

отримання енергії в будь-якому вигляді. Сонячна енергетика використовує 

невичерпне джерело енергії і є екологічно чистою, тобто не виробляє 

шкідливих відходів. Виробництво енергії за допомогою сонячних 

електростанцій добре узгоджується з концепцією розподіленого 

виробництва енергії. 

Нижче представлені дані інсоляції України (рис. 1.1) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1.1. Середньорічна інсоляція по регіонах в України. 

Переваги та недоліки 

Переваги сонячної енергетики:  

- Загальнодоступність і невичерпність джерела; 
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- Теоретично, повна безпека для навколишнього середовища, хоча існує 

ймовірність того, що повсюдне впровадження сонячної енергетики може 

змінити альбедо (характеристику відбивної (розсіювальної) здібності) 

земної поверхні і привести до зміни клімату (однак при сучасному рівні 

споживання енергії це вкрай малоймовірно). 

Недоліки: 

- Залежність від погоди і часу доби. Як наслідок необхідність акумуляції 

енергії; 

- Висока вартість конструкції; 

- Необхідність періодичної очистки поверхні, що відбиває від пилу; 

- Нагрівання атмосфери над електростанцією. 

Методи отримання струму і тепла з сонячного випромінювання 

- Отримання електроенергії за допомогою фотоелементів; 

- Концентраційні сонячні батареї; 

- Перетворення сонячної енергії в електрику за допомогою теплових 

машин- Парові машини (поршневі або турбінні); 

- Двигун Стірлінга і т. д. 

- Геліотермальна енергетика; 

- Термоповітряні електростанції (перетворення сонячної енергії в енергію 

повітряного потоку, що направляється на турбогенератор); - Сонячні 

аеростатні електростанції (генерація водяної пари усередині балона 

аеростата за рахунок нагрівання сонячним випромінюванням поверхні 

аеростата, покритої селективно-поглинаючим покриттям). Перевага - 

запасу пари в балоні достатньо для роботи електростанції в темний час 

доби і в негоду. 

Розрахунок блока автономного гарантованого живлення 

Розрахунок блоку живлення буде проводитися для найгірших умов - 

найкоротша тривалість дня і погані метеоумови. Під ці умови підходить 

місяць грудень, а саме період з 7 грудня по 7 січня. Серединою цього 

проміжку є 22 грудня - день зимового сонцестояння. Головним завданням 

блоку живлення є забезпечення роботи ретранслятора в цей період, якщо 

він справляється з цим, то в інший час року проблем не буде. 

Розрахунок показників інсоляції в Україні по зонам 

Територія Україна розділена на 4 зони інсоляції. Знаючи добову 

інсоляцію в грудні в Києві ( 4 зона інсоляції), можна за допомогою 

пропорцій розрахувати добову інсоляцію в грудні для інших зон. 
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В результаті чого отримуємо значення добової інсоляції в грудні для всіх зон.   

Зона Добова інсоляція в 
грудні, Втг/м2 

1 1010 
2 935 
3 860 
4 750 

Розрахунок ретранслятора 

Споживання ретранслятора становить U = 48 В та I = 3 А, тобто P = 144 Вт. 

Добове споживання ретранслятора:  

Рсп = Р * Тс = 144 Вт * 24 год= 3456 Втгод. 

Місячне споживання ретранслятора:  

Рмп = Рсп * Тм = 3,5 кВтгод * 30 днів = 105 кВтгод/місяць 

Розрахунок блока живлення для зони 1 

Ефективна площа 5-х фотоелектричних модулів Sэ = 5,7 м2, коефіцієнт 

корисної дії  ФЕМ η = 15,7%. Добова інсоляція Ри = 1010 Втгод/ м2. 

Середньодобова робота модулів для грудня: 

Рсв = Ри*Sэ*η = 1010 Вт * 5,7 м2 * 0,157 % = 903 Втгод. 

Місячна робота модулів:  

Рмв = Рсв * Тм = 903 Втгод * 30 днів = 27,11 кВтгод/місяць.=  

= 27 кВтгод/місяць 

Енергетичний баланс за вибраний період являє собою різницю вироблення і 

споживання:  

Рб = Рмв -Рмп = 27 кВтгод/місяць - 105 кВтгод/місяць  - 78 кВтгод/місяць. 

Негативний баланс необхідно перекрити ємністю акумуляторів Необхідну 

ємність акумуляторів отримуємо розділивши 78 кВтгод від’ємного  баланса 

на 48 В напруги живлення : Е = Рб /U = 78 кВтгод : 48 В = 1625 Агод. 

Враховуючи рекомендовану глибину розряду акумуляторів в 50%, 

необхідно подвоїти ємність акумуляторів:  

Ен = 1625 Агод : 50% = 3250 Агод. 

Необхідна ємність акумуляторів для успішного функціонування  

ретранслятора круглий рік в 1 зоні становить 3250 Агод.  

За допомогою аналогічних розрахунків:  

• Для 2 зони: Ен = 1670 Агод : 50% = 3340 Агод.  

• Для 3 зони : Ен = 1710 Агод : 50% = 3420 Агод. 

• Для 4 зони : Ен = 1771 Агод : 50% = 3542 Агод. 
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Венгриновська М.Т. (студентка 6 МФМ групи Фізико-математичного  

       інституту НПУ імені М.П. Драгоманова)  

Науковий керівник: кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри 

методології та методики навчання фізико-математичних дисциплін вищої 

школи Фінкельштейн  Д.Л.       

                                                 

ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЗА 

РАХУНОК ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ 

ОПТИМІЗАЦІЇ АСОРТИМЕНТУ ПРОДУКЦІЇ  

 
У статті розглянуто економіко-математичну модель оптимізації 

асортименту продукції ПрАТ "Коломийська швейна фабрика" для підвищення 

конкурентоспроможності, її переваги, розглянуто етапи пороцесу побудови 

економіко-математичної моделі та зроблено практичну інтерпритацію отриманих 

результатів. 

 

Постановка проблеми. Перебіг економічних процесів у сучасному 

світі характеризується посиленням конкуренції. Глобальна фінансово-

економічна криза суттєво зменшила платоспроможний попит споживачів на 

багатьох сегментах ринку і загострила проблему конкурентоспроможності.  

Підвищення конкурентоспроможності підприємств є головним 

завданням кожного підприємства, що гарантує йому зміцнення власних 

позицій серед конкурентів, тому теоретичного і практичного значення 

набуває використання математико-економічних моделей для підвищення 

конкурентоспроможності. Оптимізаційні методи й моделі математичного 

програмування і дослідження операцій знайшли широке використання для 

розв’язування різноманітних задач економіки. Довільна оптимізаційна 

модель містить, як правило, дві складові: цільову функцію, обмеження. 

Цільова функція формалізує критерій оптимальності, за яким серед 

допустимих планів вибирається якнайкращий, а обмеження щодо змінних 

визначають множину допустимих планів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Методи оптимізації 

виробничої програми фірми було започатковано у 1939 р. 

Л.В.Канторовичем, який вважається засновником лінійного програмування. 

Дослідження питання використання математико-економічних моделей 

висвітлені в працях таких зарубіжних і вітчизняних вчених: Албанская 
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Л.В., Бабешко Л.О., Баусов Л.И, Дрогобицкий І.Н., Бережная Е.В., 

Бережной В.И., Федосеев В.В., Гармаш А.Н., Дайитбегов Д.М., Шимко 

П.Д., Кігель В. Р. 

Невирішені раніше частини загальної проблеми. Поглиблення рівня 

конкуренції між суб'єктами господарювання за економічної кризи вимагає 

посилення уваги керівників підприємств до управління 

конкурентоспроможністю, зокрема, через використання математико-

економічних моделей, реалізація яких могла б забезпечити стійкі конкурентні 

позиції підприємства протягом тривалого часу. А це вимагає розробки 

адекватних економіко-математичних моделей діяльності підприємства. 

Мета дослідження. Дослідити на основі ПрАТ "Коломийська швейна 

фабрика" економіко-математичну модель оптимізації асортименту продукції 

для  підвищення конкурентоспроможності підприємств в сучасних умовах 

господарювання. 

Основні результати дослідження.  

Визначимо етапи процесу побудови економіко-математичної моделі: 

1) формулювання економічної проблеми і її якісний аналіз.  

2)  побудова моделі – це етап формалізації економічної проблеми, 

тобто перевід на математичну мову. Тут встановлюється конкретний 

перелік змінних параметрів і визначається явний вид залежності.  

3) математичний аналіз моделі. Метою цього етапу є дослідження 

загальних властивостей моделі, тут використовуються чисто математичні 

методи дослідження.  

4) підготовка початкової інформації - найбільш трудомісткий 

етап моделювання, який не зводиться до пасивного збору початкових 

даних.  

5) кількісне розв'язання моделі – включає розробку алгоритмів або 

обчислювальних схем для кількісного розв'язання задачі, розробку програм 

для ЕОМ і проведення розрахунків. 

6) аналіз кількісних результатів і їх використання. 

Побудуємо модель оптимізації виробничої програми. На ПрАТ 

"КШФ" виділено чотири структурних підрозділи. В першому з них 

виготовляються блузи; в другому плаття і блузи; в третьому – брюки; в 

четвертому – спідниці, спецодяг, комбінезони, бриджі; та шорти. В 

першому структурному підрозділі виготовляються три моделі блуз двох 

прейскурантних номерів. В другому − дві моделі платтів одного 
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прейскурантного номера та одну модель блузи одного прейскурантного 

номера. В третьому – дві моделі брюк одного прейскурантного номера. В 

четвертому − дві модель спідниць одного прейскурантного номера, одна 

модель комбінезону прейскурантного номера, дві моделі шортів одного 

прейскурантного номера, одна модель бридж одного прейскурантного 

номера, одна модель спецодягу одного прейскурантного номера. 

Фонд робочого часу всіх робочих місць швейних потоків першого 

підрозділу Т1=45560 год., другого підрозділу − Т2=59000 год., третього 

підрозділу – Т3=52800 год., четвертого підрозділу – Т4=31100 год.  

Для виготовлення швейних виробів на підприємстві є тканини 

першого артикулу 132100 м²; другого артикулу − 109300 м²; третього 

артикулу – 70000 м²; четвертого артикулу – 45600 м².  

В табл. 1 приведенні данні про трудомісткість, витратах тканини і 

прибутку по кожній різновидності виробів. Блузи, які виготовляємо в 

першому структурному підрозділі користуються попитом  їх необхідно 

виготовляти не менше 67 тис. шт. Блузи, які виготовляємо і в другому 

структурному підрозділі користуються попитом їх потрібно випустити не 

менше 42 тис. шт.. Підприємству відомо, що платтів можна реалізувати не 

більше 37 тис. штук. (N22=37 тис. шт.); що брюк можна реалізувати не 

більше 40 тис. штук. (N31=40 тис. шт.), а шортів – не більше 50тис. штук 

(N43=50 тис. шт.). 

Потрібно розробити план виготовлення продукції підприємства, який 

забезпечив би для нього найбільший прибуток. Виготовлення продукції за 

визначеним планом потрібно оптимально розподілити по цехах. 

Відомі параметри моделі: γ - індекс підрозділу; s - прейскурантний 

номер виробу;  m- модель виробу; j – індекс сировини; m – кількість видів 

продукції; i – індекс продукції; а – артикул тканини; Тjі – кількість j-ї 

тканини, яка потрібна для виготовлення одиниці i-ї готової продукції; pi– 

прибуток від реалізації одиниці i-ї готової продукції; Qj – ресурси j-ї 

тканини  

Керовані параметри: xi– кількість i-ї продукції, що заплановано 

випустити;  

З урахуванням взаємозалежностей між керованими змінними, 

некерованими параметрами та відомими величинами економіко-

математична модель цієї задачі набуває такого вигляду: 
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Функціональні обмеження для задачі: 

0,68Х1111+0,68 Х1112+0,68 Х1123+0,72 Х1212 + W1 = 45560 

Х1111+ Х1112+ Х1123+ Х1212−W1=67000 

0,68Х2111+0,76Х2122+0,83Х 2212+0,76Х 1212+W2 = 59000 

Х2111+ Х2122 − W21 = 42000 

Х2212+ Х2223 + W22 =37000 

1,34 Х3114+1,48 Х3124+ W3 =52800 

Х3114+ Х3124+ W31 =40000 

0,6Х4112+0,85Х4123+0,25Х4214+0,63Х4311+0,72Х4322+3,55Х4414+0,22Х2514+

W4 = 31100 

Х4311+Х4322 +W43= 50000 

13,8Х1111+ 13,8Х2111 + 15,4Х4311+V1=132100 

13,8Х1112+14,2Х1212+23Х2122+5,7Х4112+15,0Х4322 +V2=109300 

13,8Х1123 + 14,0Х2223+ 7,8Х4123+V3=70000 

11,4Х3124 +11,8Х3124 +2,8Х4214 +31,5Х4414 +2,0Х2514+V4=45600 

Критерієм розв’язку задачі є загальний прибуток, який позначимо P, 

цільова функція: 

 
maxP= 5,8Х1111+6,6Х1112+6,1Х1123+5,6Х1212+5,7Х2111+6,0Х2122+17,5Х2212+ 

12,3Х2223+ 5,6Х3114+6,0Х3124+3,0Х4112 +3,5Х4123 +2,2Х4214 

+13,3Х4311+14,0Х4322+ 25Х4414 + 2,4Х2514. 

Умова невід’ємності змінних: Х1111 0; Х1112 0; Х1123 0; Х1212 0; 

Х2111 0; Х2122 0; Х2212 0; Х2223 0; Х3114 0; Х3124 0; Х4112 0; Х4123 0; 

Х4214 0; Х4311 0; Х4322 0; Х4414 0; W1 0; W11 0; W2 0; W22 0; V21 0;  

W3 0 ; W31 0 ; W4 0 ; W43 0 ; V1 0; V2 0; V3 0; V4 0. 

Економіко-математична модель задачі у векторно-матричній формі 

представлена на в табл. 2. Це задача лінійного програмування, яка 

розв’язана симплекс-методом. В результаті рішення задачі на ЕВМ 

отримано оптимальний асортимент продукції, при якому прибуток 

дорівнює 219 тис. грн. 

Висновок. Отже, за рахунок оптимізації асортименту продукції на 

ЗАТ "Коломийська швейна фабрика" з урахуванням резервів росту випуску 

продукції величина прибутку зросте  на 39 тис. грн. відносно 2010 року 
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У відповідності з оптимальним планом необхідно виготовляти блузи 

прейскурантного номера S=1, моделі j=1, з тканини α=1 та моделі j=2, з 

тканини α=3 у першому структурному підрозділі; а також у другому 

структурному підрозділі прейскурантного номера S=1, моделі j=1, з 

тканини α=1 відповідно у кількості 16290, 50730 і 40670 штук. 

Плаття необхідно виготовляти прейскурантного номера S=2, моделі j=1, з 

тканини α=2 в кількості 37770 штук. 

Брюки необхідно виготовляти прейскурантного номера S=1, моделі j=1, з 

тканини α=4 в кількості 40000 штук. 

Шорти необхідно виготовляти прейскурантного номера S=1, моделі j=1, з 

тканини α=4 в кількості 49365 штук. 

Спецодяг необхідно виготовляти прейскурантного номера S=1, моделі j=1, з 

тканини α=4 в кількості 17600 штук. 

Розроблена економіко-математична модель оптимізації асортименту 

продукції ЗАТ «КШФ» з метою максимізації прибутку визначила 

оптимальний асортимент продукції для підприємства, при якому величина 

прибутку підприємства зросте на 39 тис. грн., що зумовило підвищення 

рівня конкурентоспроможності 
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Таблиця 1 

Трудомісткість, витрати тканини і прибуток на один виріб 

Структурний 
підрозділ 

γ=1 γ=2 γ=3  γ=4 

Прейскурант
ний номер 
виробу  

S=1 S=2 S=1 S=2 S=1 S=1 S=2 S=3 S=4 S=5 

Модель j=1 j=2 j=1 j=1 j=2 j=1 j=2 j=1 j=2 j=1 j=2 j=1 j=1 j=2 j=1 j=2 
Артикул 
тканини 

α=1 α=2 α=3 α=2 α=1 α=2 α=2 α=3 α=4 α=4 α=2 α=3 α=4 α=1 α=2 α=4 α=4 

Планова 
кількість 

виробів хvsjα 
Х1111 Х1112 Х1123 Х1212 Х2111 Х2122 Х2212 Х2223 Х3114 Х3124 Х4112 Х4123 Х4214 Х4311 Х4322 Х4414 Х4514 

Трудомісткіс
ть одного 
виробу  
Тvsjα,, год. 

0,68 0,68 0,68 0,72 0,68 0,76 0,83 0,74 1,34 1,48 0,60 0,85 0,25 0,63 0,72 3,55 0,22 

Витрати 
тканини на 
один виріб, 

м² 
Вvsjα 

13,8 13,8 13,8 14,2 13,8 14,0 23 14,0 11,4 11,8 5,7 7,8 2,8 15,4 15,0 31,5 2,0 

Прибуток на 
один виріб 
Рvsjα, грн. 

5,80 6,60 6,10 5,60 5,70 6,0 17,5 
12,3

0 
5,60 6,0 3,0 3,5 2,20 13,3 14,0 25,0 2,4 
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Таблиця2 

Економіко-математична модель задачі оптимізації виробничої програми підприємства 

Х
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Х
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Х
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Х
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Х
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Х
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Х
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1 
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W
4

3 

W
4

3 

V
1 

V
2 

V
3 

V
4 

Б
ло
к 

і 

Х
ар
ак
те
ри

ст
ик

а 
ф
ак
то
рі
в 

Х0 
тис. 
грн. 

Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7 Х8 Х9 Х10 Х11 Х12 Х13 Х14 Х15 Х16 Х17 Х18 Х19 Х20 Х21 Х22 Х23 Х24 Х25 Х26 Х27 Х28 Х29 Х30 

1 Т1 45,56 0,680,680,680,72              1             

П
ід
ро
зд
іл

 
γ=

1 

2 А1 67,0 1 1 1 1               -1            

3 Т2 59,0     0,680,760,830,76            1           

4 А1 42,0     1 1               -1          

П
ід
ро
зд
іл

 
γ=

2 

5 N22 37,0       1 1              1         

6 Т3 52,8         1,321,48             1        

П
ід
ро
зд
іл

 
γ=

3 

7 N31 40,0         1 1              1       

8 Т4 31,1           0,6 0,850,250,630,723,550,22        1      

П
ід
ро
зд
іл

 
γ=

4 

9 N43 50,0              1 1           1     

10 Q1 132,1 13,8    13,8         15,4             1    

11 Q2 109,
3 

 13,8  14,2  14,023,0    5,7     15,0            1   

12 Q3 70,0   13,8     1,4    7,8                 1  Р
ес
ур
си

 
тк
ан
ин

и 

13 Q4 45,6         11,411,8   2,8   31,52,0             1 

Цільова функція 5,8 6,6 6,1 5,6 5,7 6,0 17,51,235,6 6,0 3,0 3,5 2,2 13,314,0 25 2,4              
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МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ 

ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 
 

В роботі представлені результати побудови та апробації динамічної 

макроекономічної моделі, що є суперпозицією трьох нелінійних функцій. 

 

Моделювання є важливим засобом розв’язання багатьох економічних 

завдань. Для економіки, де неможливе будь-яке експериментування, особливого 

значення набуває саме математичне моделювання. Завдяки застосуванню  

потужного математичного апарату воно є найефективнішим і найдосконалішим 

методом. У свою чергу, математичні методи не можуть застосовуватися  

безпосередньо щодо дійсності, а лише щодо математичних моделей того чи 

іншого кола явищ. Використання математичних методів в економіці йде за 

трьома напрямами: математична економіка, математичне моделювання 

економіки і економіко-математичні методи. 

Розв’язання  проблем формування державної макроекономічної політики 

і досягнення рівноважного стану в економіці присвячена велика кількість 

наукових праць, зокрема, фундаментальні дослідження Дж. М. Кейнса, М. 

Фрідмена, Р. Лукаса, Я.Тинбергена та ін. Значний внесок у розробку економіко-

математичних методів і моделей становлення і функціонування ринкового 

механізму в умовах сучасної економіки здійснено в роботах відомих зарубіжних і 

українських вчених: Амітана В.Н., Андриєнко В.М., Бакуменко В.Д., Белецького 

В.М., Васильєвої І.М., Вітлинського В.В., Гайдара Є.Т., Гєеца В.М., Ковальчука 

К.Ф., Ларрена Ф.Б., Лисенка Ю.Г., Михалевича В.С., Михалевича М.В., 

Михасюка І.Р., Петренка В.Л., Порохні В.М., Сакса Дж. Д., Ситника В.Ф. та ін. 

При цьому слід зазначити безліч поглядів, що стосуються шляхів досягнення 

стабільності і рівноваги засобами макроекономічної політики.  

Не дивлячись на значні надбання математичного моделювання економіки 

проблема побудови економіко-математичних моделей далека від остаточного 

вирішення: існують різні моделі, відсутня єдина методологічна база, не завжди 

надійна перевірка на адекватність.  
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Моделювання є процесом побудови, вивчення та застосування моделей. 

Воно поєднане з такими категоріями, як абстракція, аналогія, гіпотеза тощо. 

Процес  моделювання обов'язково включає конструювання наукових гіпотез. 

Головна особливість моделювання полягає у тому, що це метод   

опосередкованого пізнання за допомогою об'єктів-заміщувачів. Модель постає 

як своєрідний інструмент пізнання, що його дослідник (системний аналітик) 

ставить між собою та об'єктом і за допомогою якого вивчає об'єкт, який його 

цікавить. Саме ця особливість моделювання визначає специфічні форми 

використання абстракцій, аналогій, гіпотез, інших категорій і методів пізнання. 

Необхідність використання моделювання визначається тим, що багато 

об'єктів (чи аспектів, які стосуються цих об'єктів) безпосередньо досліджувати 

чи взагалі неможливо, чи це вимагає багато часу і коштів. 

Сьогодні можна стверджувати, що сучасна економіка з різноманітністю її 

засобів спостереження, методів обробки інформації та моделювання економічних 

систем стала значною мірою міждисциплінарним утворенням, що об’єднує 

багато галузей науки, таких як математика і інформатика, теорія ймовірностей та  

математична статистика, економетрія тощо.  

В загальному вигляді економіко-математичний аналіз складається з таких 

етапів: 

1. Формулювання теорії чи гіпотези. 

2. Розробка математичної моделі для перевірки цієї теорії. 

3. Оцінка параметрів обраної моделі. 

4. Перевірка моделі, статистичні висновки. 

5. Прогнозування на основі отриманої моделі. 

6. Застосування моделі (для контролю тощо). 

Одним з методів, які використовуються для обчислення параметрів 

рівняння лінійної регресії, є метод найменших квадратів. При цьому шукають 

такі параметри прямої, які б мінімізували загальну суму квадратів відхилень 

фактичних значень від значень, які лежать на побудованій прямій (теоретичних 

значень). 

Основні припущення моделі лінійної регресії: 

1) значеннями незалежної змінної  x  є або фіксовані числа, або, якщо 

вони є випадковими змінними, то вони статистично незалежні від   випадкової 

величини ε  (неспостережуваної випадкової величини); 
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2) випадкова величина ε  розподілена за нормальним законом з 

нульовим математичним сподіванням і постійною дисперсією; 

3) випадкові величини iε  та ix  статистично незалежні. 

Щоб оцінити щільність зв’язку між x  та y , використовують коефіцієнт  

кореляції та коефіцієнт детермінації, які показують, наскільки варіація змінної 

x  пояснює варіацію y . 

Щоб оцінити наскільки добре лінія регресії пояснює зв’язок між x  та y ,   

використовують стандартну помилку залишків, яка показує відхилення 

емпіричних значень від лінії регресії.  

При побудові регресійної моделі перевіряється гіпотеза про її 

адекватність. Для цього можна використовувати F -критерій Фішера. 

Під час оцінки параметрів регресії перевіряються гіпотези, чи 

статистично значимо вони відрізняються від нуля. Для цього можна 

використовувати t -тест Стьдента. 

Побудовану регресійну модель можна використовувати для 

прогнозування величини результативної ознаки y  при заданому значенні 

факторної ознаки x , при цьому бажано будувати інтервал довіри для прогнозу. 

В доповіді представляються результати дослідження моделі інноваційної 

активності підприємства.  

Вихідні дані для моделювання наведені в наступній таблиці. 

Інноваційна активність 

   

 

Питома вага підприємств, 

що займалися інноваціями 

Загальна  

сума витрат 

Дослідження і 

розробки 

t x 1 x 2 x 3 

2000 10,0 30926,2 612,4 

2001 8,3 34391,4 509,4 

2002 15,6 49717,3 1109,7 

2003 10,1 51251,2 837,8 

2004 9,3 41821,5 1037,4 

2005 9,0 35903,8 1132,1 

2006 7,5 31092,4 2739,6 

2007 8,9 34214,7 4613,0 

2008 11,6 45534,0 4725,0 
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2009 11,9 48835,6 5123,5 

2010 15,2 44351,7 5610,1 

Нехай 

• t – період часу від 2000 до 2010 року; 

• х1 – питома вага підприємств,що займалися інноваціями (у %); 

• х2 – загальна сума витрат; 

• х3 – дослідження і розробки. 

I етап . Побудова частинних моделей. 

Аналізуючи статистичні дані (ukrstat.gov.ua ) сформулюємо припущення 

по видам залежностей між х1, х2, х3  і  t . А саме: 

х1 = f1(t) =at2+bt+c – квадратична залежність;  

х2 = f2(t)= b0+b1t+a1cos(t)+c1sin(t) – модель сезонних коливань першого 

порядку; 

х3 =f3(t)= αβt – експоненціальна крива. 

II етап. Побудова та дослідження рівнянь регресії. 

1) Для параболи  f1(t) ,  виконуючи  заміну  t2 =у  отримали лінійне 

рівняння х1 = aу+bt+c. Використовуючи МНК (метод найменших квадратів) 

знайшли параметри за загальною формулою: 

)()( 1 YXXXB TT −= ,  де                                                  (1) 
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В результаті проведених обчислень, отримали  рівняння:   

х1(t)= 0,14t2 - 1,14t + 11,61. 
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Враховуючи стандартну похибку =
−

= ∑
n

yy ii
e

2
^

)(
σ 2,14, де iy

^

- теоретичні  

значення функції та критерій Фішера (емпіричне значення 3,38 є більшим за 

критичне значення 3,11 для рівня надійності 0,9), приходимо до висновку,що 

наша модель  адекватна.  

2) Для  моделі сезонних коливань f2(t)  параметри  b0 і b1 обчислюємо за 

МНК по формулам: 

2
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Коефіцієнти a1 і  c1 за формулами : 

n

kxy
a ii

k
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)cos(
                                                                                (4) 

n

kxy
c ii

k
∑=

)sin(
.                                                                                (5) 

Отримали  рівняння :  

x2(t)= -1190563,31 +614,11t - 3533cos(t) – 8410,1sin(t). 

Враховуючи стандартну похибку =
−

= ∑
n

yy ii
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σ 3,762, де iy
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- 

теоретичні значення функції та критерій Фішера (емпіричне значення перевищує 

критичне з ймовірністю 0,8) приходимо до висновку, що наша модель адекватна. 
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3) Для експоненціальної кривої  f3(t) прологарифмуємо праву і ліву 

частину:  lпх3 = lпα + t lпβ. Замінимо: lпх3=w   ,   lпα = b0   ,   lпβ = b1   і отримаємо 

лінійне рівняння: w = b0+b1t. Параметри  b0  і  b1 знайшли за формулами (2), (3). 

Параметри α  і  β знаходимо з співвідношень:  

79,3260 == beα  ,     32,11 == beβ . 

Враховуючи стандартну похибку =
−

= ∑
n

yy ii
e

2
^

)(
σ 706,  

де iy
^

- теоретичні значення функції та критерій Фішера (емпіричне значення 

критерію 6,86 більше критичного 3,31 з ймовірністю 0,9), приходимо до 

висновку, що наша модель адекватна. 

 

III етап. 

Отримані рівняння можна використати для побудови загальної моделі, 

що є суперпозицією побудованих рівнянь регресії: 

Y=f(x1(t),x2(t),x3(t)), де Y – прибуток від інноваційної діяльності. 

В найпростіший випадок ми розглянемо лінійну відносно x1(t), x2(t) та 

x3(t) модель: Y= a0+a1x1(t)+a2x2(t)+a3x3(t), яка в той же час описує досить складну 

нелінійну залежність прибутку від інноваційної діяльності від часу. 

Застосувавши метод найменших квадратів для багатофакторних рівнянь 

отримаємо результуюче рівняння: 

Y= 6193,855-172,815 x1(t)+0,899 x2(t)+0,300 x3(t)= 

x 3 - дослідження і розробки
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=6193,855-172,815 (0,14t2 - 1,14t + 11,61)+ 

+0,899(-1190563,31 +614,11t - 3533cos(t) – 8410,1sin(t))+ 

+0,300(326,79 · 1,32t)=-1066129-24,1941t2 + 749,094t-3176,167 cos(t) – 7560,68 

sin(t) + 98,037·1,32t 
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ОПТИМІЗАЦІЙНА МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ  

МІЖГАЛУЗЕВОГО БАЛАНСУ  

 
В статті, за допомогою методів моделювання балансових та оптимізаційних 

задач, побудовано і досліджено математичну модель оптимізації виробничої програми 

підприємства.  

 

Вступ 

Розглядаючи будь-яку економічну систему виникають питання: «Який 

попит на вироблену продукцію на внутрішньому та зовнішньому ринках? Яку 

продукцію і в якому обсязі доцільно виробляти, а яку купувати? Як раціонально 

розподілити наявні ресурси на потреби виробництва певної продукції? Які 

початкові ціни встановити на товар?» Конкретизація цих питань зумовлена як 

властивостями економічної системи, так і степенем деталізації досліджуваного 

явища. Від того, як саме вирішуються такі та подібні питання, залежить характер 

розвитку відповідного економічного процесу, його спрямованість і, у певному 

розумінні, ефективність. При проведенні досліджень такого типу питань добре 

апробованими допоміжними інструментами є математичні моделі відповідних 

економічних систем, явищ або процесів. Застосування таких моделей дає змогу 

помічати та правильно тлумачити тенденції розвитку явища, прогнозувати його 

найближче або віддалене майбутнє, оцінювати можливі способи використання 

наявних ресурсів, розробляти як загальні, так і конкретні принципи економічної 

політики. 

Міжгалузевий баланс в економіці – це метод аналізу взаємозв’язків між 

різними галузями економічної системи. 

Досить часто при економічному плануванні на рівні регіонів або країни в 

цілому виникає необхідність визначення об’єму випуску товарів, при заданій 

технології, що задовольняв би попит населення. Цим і визначається мета 

балансового аналізу – дати відповідь на запитання, яке постає в макроекономіці 

й пов’язане з ефективністю ведення багатогалузевого господарства: яким має 
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бути обсяг виробництва кожної з галузей, щоб задовольнити всі потреби в 

продукції цієї галузі? 

Математичною постановкою даної задачі є відома модель «Затрати-

Випуск», отримана в 1930 році американським економістом В. Леонтьєвим, яка є 

частинним випадком моделі Вальраса. 

Як правило, схема міжгалузевого балансу містить інформацію про 

кінцеву продукцію всіх галузей матеріального виробництва, де під кінцевою 

продукцією мається на увазі продукція, що виходить зі сфери виробництва в 

кінцеве використання (на споживання та накопичення). У таблиці 1 цей розділ 

подано в загальному вигляді як один стовпчик  величин iY  . У  розгорнутій схемі 

балансу кінцевий продукт кожної галузі можна подати диференційовано за 

напрямами використання: на особисте споживання населення, суспільне 

споживання, на накопичення, покриття збитків, експорт.  

Схема міжгалузевого балансу характеризує національний дохід, але з 

боку його вартісного складу – як суму чистої продукції й амортизації; чисту 

продукцію розглядають як суму оплати праці та чистого доходу галузей. Обсяг 

амортизації ( jC ) та чистої продукції ( )jj mv +  деякої галузі називають умовно 

чистою продукцією цієї галузі ( )iZ . 

  Зазвичай міжгалузевий баланс містить два розділи: формування 

промислових ресурсів і використання результатів виробництва на виробниче і 

кінцеве споживання. В даному випадку говорять про міжгалузевий баланс у 

натуральній формі. 

Більш складну структуру має схема міжгалузевого балансу в вартісній 

формі, яка складається із чотирьох частин: проміжного продукту, кінцевого 

продукту, амортизації, утвореній вартості і її перерозподілу.  

Розглядаючи схему балансу по стовпчиках, можна зробити висновок, що 

сума матеріальних витрат будь-якої галузі-споживача та її умовно чистий 

продукт дорівнює валовій продукції цієї галузі: 

,
1
∑

=

+=
n

i
jijj ZxX      .,....,1 nj =  

Підсумовуючи за j дану систему рівнянь дістанемо  
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Розглядаючи МГБ по рядках для кожної галузі-виробника валова 

продукція будь-якої галузі дорівнює сумі матеріальних витрат галузей, які 

споживають її продукцію, і кінцевої продукції даної галузі: 
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 в скороченій формі: 

,
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∑
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n

i
iiji YxX      .,....,1 ni =                                                (2) 

Рівняння (1) називають співвідношеннями балансу.  

Підсумовуючи за і дану систему рівнянь дістанемо  
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Звідси слідує .
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Останнє рівняння показує, що в міжгалузевому балансі виконується 

принцип еквівалентності матеріального та вартісного складу національного 

доходу. 

Таким чином, рівняння (1) показують: 

• рівновагу економічної системи;  

• самостійність виробництва: для випуску товару будь-якої галузі системи 

достатньо мати продукт виробництва інших галузей системи;  

• весь валовий випуск цілком розподіляється між споживачами.  

Це свідчить про замкнутий характер даної моделі економіки. 

 

Математична модель «витрати-випуск» 

   Основу інформаційного забезпечення моделі міжгалузевого балансу 

становить технологічна матриця, що містить коефіцієнти прямих матеріальних 

втрат на виробництво одиниці продукції. Ця матриця є базою економіко-

математичної моделі міжгалузевого балансу. 

     Припускається гіпотеза, згідно з якою для виробництва одиниці 

продукції в j-й галузі необхідна певна кількість витрат проміжної продукції і-ї 

галузі, що становить ija .Ця величина не залежить від обсягів виробництва в j-й 
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галузі та є досить стабільною величиною в часі. Якщо обсяг міжгалузевих 

поставок і-ї галузі в j-ту поділити на обсяг валової продукції j-ї галузі, 

отримаємо величину ija , яку називають коефіцієнтом матеріальних втрат: 

,
j

ij
ij X

x
a =      ,constaij =     .,....,1, nji =                                  (3) 

   Коефіцієнти прямих матеріальних втрат показують, яку кількість 

продукції і-ї галузі необхідно витратити, якщо враховувати лише прямі втрати, 

для виробництва одиниці продукції j-ї галузі. Ці коефіцієнти утворюють 

квадратну матрицю коефіцієнтів прямих втрат, яку іноді називають 

технологічною матрицею: 
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   Матриця А містить інформацію про структуру міжгалузевих зв’язків, 

про технологію виробництва даної економіко-виробничої системи. З рівності (3) 

випливає .ijijij Xax =     (4) 

  Враховуючи формулу (4) систему рівнянь балансу (2) можна записати у 

вигляді 
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j
ijiji YXaX         .,....,1 nj =                               (5) 

Останню рівність зображують  в матричній формі: 
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Або   

               X=AX+Y                                                       (6) 

Співвідношення (2.3) або в матричній формі (2.4) називають економіко-

математичною моделлю міжгалузевого балансу (модель Леонтьєва). Розглянута 

модель дає можливість виконувати декілька варіантів розрахунків: 

Задаючи обсяги валової продукції кожної галузі ( iX ), можна визначити 

обсяг кінцевої продукції в кожній галузі ( iY ):   

,)( XAEY −=        (7) 
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де Е – одинична матриця п-го порядку.  

Приклад 1. Нехай матриця обсягів валової продукції галузі й матриця 

коефіцієнтів прямих витрат мають відповідно такий вигляд: 
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Використовуючи формулу (7) і правило множення матриць, дістаємо 

матрицю обсягів кінцевої продукції, що призначена для реалізації: 
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  Недоліком планування «від валу» є існування небезпеки отримання 

нераціональної структури і пропорцій національного доходу, і всього 

суспільного продукту, невиправданого зростання проміжної продукції без 

відповідного зростання кінцевого продукту. 

Задаючи обсяги кінцевої продукції всіх галузей ( iY ),  можна визначити 

обсяги валової продукції кожної галузі ( iX ):   

( ) ;1YAEX −−=        (8) 

За економічним змістом задачі iX  мають бути невід’ємними , оскільки 

0≥iY  і ,0≥ija  де .,....,1, nji =   

При даному плануванні розраховані рівні валової продукції можуть бути 

надто високими для окремих галузей, не забезпеченими сукупністю відповідних 

ресурсів, одночасно в інших галузях можуть виникнути недозавантаженість 

діючих виробничих потужностей. 

Для ряду галузей задаючи обсяги валової продукції, а для решти - обсяги 

кінцевої продукції, можна відшукати величини кінцевої та валової продукції всіх 

галузей. Цей змішаний варіант вважається найбільш прийнятним в практичному 

сенсі, коли «від валу» планують роботу базових галузей, а від «кінцевої 

продукції» планують роботу галузей, що задовольняють суспільні та особисті 

потреби. Відповідними розрахунками знаходять збалансований план 

виробництва валового суспільного продукту і національного доходу у складі 

всіх галузей матеріального виробництва. 

   Якщо визначник матриці ( )AE −  не дорівнює нулеві, тобто матриця не 

вироджена, тоді існує матриця обернена до даної: ( ) 1−−= AEB . 
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Рівність (8) можна записати у вигляді:  

.BYX =             (9) 

Якщо ijb - елемент матриці В, тоді з матричного рівняння для будь-якої і-ї галузі 

має зміст співвідношення:  

j

n

j
iji YbX ∑

=

=
1

    .,....,1 nj =         (10) 

   Матрицю ( ) 1−−= AEB  називають матрицею повних витрат, кожен 

елемент якої є обсягом валової продукції і-ї галузі, необхідної для забезпечення 

випуску одиниці кінцевої продукції j-ї галузі. На відміну від коефіцієнтів прямих 

втрат ija , коефіцієнти ijb  називають коефіцієнтами повних матеріальних втрат,  

вони включають у себе як прямі, так і опосередковані витрати всіх порядків. 

Якщо прямі витрати відбивають кількість засобів виробництва, використаних 

безпосередньо на виготовлення певних обсягів даного продукту, то 

опосередковані стосуються попередніх стадій виробництва і входять у 

виробництво продукції не прямо, а через інші (проміжні) засоби виробництва. 

   Коефіцієнти повних матеріальних витрат показують, який обсяг 

продукції j-ї галузі необхідно виробити, щоб з урахуванням прямих і 

опосередкованих витрат цієї продукції отримати одиницю кінцевої продукції j-ї 

галузі.  

   Коефіцієнти повних матеріальних витрат можна застосовувати, коли 

необхідно визначити, як вплинуть на валовий випуск певної галузі деякі зміни 

щодо обсягів випуску кінцевої продукції всіх галузей: 

,
1

j

n

j
iji YbX ∑

=

∆=∆  

iX∆  та jY∆  - прирости обсягів валової й кінцевої продукції відповідно. 

Тому матрицю ( ) 1−−= AEB  часто називають  матричним мультиплікатором. 

На практиці досить поширеною є ситуація коли потрібно оцінити існуючі 

можливості галузей і визначити раціональні шляхи вдосконалення виробничих 

можливостей економічної системи, в такому випадку постає проблема 

розв’язання задачі про оптимальний міжгалузевий баланс. 

Приклад 2. Постановка задачі: підприємство складається з 6 цехів, 

взаємини між якими визначені структурною (технологічною) матрицею 

розміром 66×  - це є обмежуючим фактором, бо в першу чергу треба забезпечити 

умови діючої технології. Відомі максимально допустимі потужності цехів, що 



Матеріали звітної студентської наукової конференції 
«Освіта та наука у вимірах ХХІ століття» 

 42

випускають певну продукцію – це, фактично, наявні ресурси підприємства, які 

теж виступають як обмеження. Відомі ціни на готову продукцію, яку направлять 

на зовнішній ринок. Отже, треба оптимізувати виробничу програму, визначити 

такий розподіл готової продукції на власні потреби і експорт, щоб прибуток від 

реалізації продукції був максимальним. 

Математична модель.  Нехай: 

і- поточний номер цеху-виробника, і=1,…,6 

j  - поточний номер цеху-споживача, j =1,…,6 

ix - кількість виготовленої продукції і-им цехом 

iy - кількість продукції і-го цеху на експорт 

ic  - ціна одиниці продукції і-го цеху 

iz  - максимальна потужність і-го цеху 

ija  - норма споживання продукції і-го цеху-виробника j -м цехом-

споживачем 

662211 ... ycycycCYP +++==  - загальний прибуток від реалізації 

виготовленої продукції на експорт 

( )61,...,xxX =  - план виробництва,  

),...,( 61 yyY =  - експорт 

),...,( 61 zzZ =  - максимальні потужності цехів 

( )61,...,ccC =  - ціни готової продукції цехів. 

Модель оптимального балансу: 

Знайти такий план виробництва Х і об’єм продукції на експорт AXXY −=  

за яким прибуток max→= CYP (цільова функція), 

за обмежень: 

1. ZX ≤  (вал не більше максимальних потужностей) 

2. X=AX+Y (вал = внутрішні потреби + експорт) 

3. X=AX+Y (вал не менший за внутрішні потреби) 

4. 0≥X  (невід’ємні значення елементів плану). 

Задача має 12 невідомих (система ZX ≤  з 6 лінійних нерівностей шляхом 

додавання 6-ти проміжних змінних представляється системою 6 лінійних 

рівнянь з 12 невідомими), а рівнянь лише 6, тому математична модель – 

невизначена система лінійних рівнянь розміром 126× , яка має нескінченну 

кількість розв’язків. Задача оптимального балансу – знайти серед них єдиний, 

найкращий (оптимальний). 
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Табличну модель можна реалізувати в середовищі Excel таким чином: 

Введення початкових даних: технологічної матриці А ( 66× ), вектора-стовпця С 

(Ціна) і вектора-рядка Z (потужність). 

 A B C D E F G H 
1 Оптимальний баланс 
2 Початкові дані: норми, ціни, потужності 
3  Цех 1 Цех 2 Цех 3 Цех 4 Цех 5 Цех 6 Ціна 
4 Цех 1 0,01 0,03 0,05 0,07 0,09 0,12 2 
5 Цех 2 0,03 0,05 0,06 0,08 0,1 0,13 6 
6 Цех 3 0,05 0,07 0,07 0,09 0,11 0,14 3 
7 Цех 4 0,07 0,09 0,08 0,1 0,12 0,15 7 
8 Цех 5 0,09 0,11 0,09 0,11 0,13 0,16 8 
9 Цех 6 0,11 0,13 0,1 0,12 0,14 0,17 1 
10 Потужність 400 300 900 500 450 250  
Визначення місця вектора-рядка Х (план) 

 A B C D E F G H 
1 Оптимальний баланс 
2 Початкові дані: норми, ціни, потужності 
3  Цех 1 Цех 2 Цех 3 Цех 4 Цех 5 Цех 6 Ціна 
4 Цех 1 0,01 0,03 0,05 0,07 0,09 0,12 2 
5 Цех 2 0,03 0,05 0,06 0,08 0,1 0,13 6 
6 Цех 3 0,05 0,07 0,07 0,09 0,11 0,14 3 
7 Цех 4 0,07 0,09 0,08 0,1 0,12 0,15 7 
8 Цех 5 0,09 0,11 0,09 0,11 0,13 0,16 8 
9 Цех 6 0,11 0,13 0,1 0,12 0,14 0,17 1 
10 Потужність 400 300 900 500 450 250  
11 План        
Формування матриці потоків за формулою jij xa × і пошук їх суми по рядках (цим 

отримуємо вектор АХ) 
 A B C D E F G H 
1 Оптимальний баланс 
2 Початкові дані: норми, ціни, потужності 
3  Цех 1 Цех 2 Цех 3 Цех 4 Цех 5 Цех 6 Ціна 
4 Цех 1 0,01 0,03 0,05 0,07 0,09 0,12 2 
5 Цех 2 0,03 0,05 0,06 0,08 0,1 0,13 6 
6 Цех 3 0,05 0,07 0,07 0,09 0,11 0,14 3 
7 Цех 4 0,07 0,09 0,08 0,1 0,12 0,15 7 
8 Цех 5 0,09 0,11 0,09 0,11 0,13 0,16 8 
9 Цех 6 0,11 0,13 0,1 0,12 0,14 0,17 1 
10 Потужність 400 300 900 500 450 250  
11 План       АХ 
12 0 0 0 0 0 0 0 
13 0 0 0 0 0 0 0 
14 0 0 0 0 0 0 0 
15 0 0 0 0 0 0 0 
16 0 0 0 0 0 0 0 
17 

 
 
Потоки 

0 0 0 0 0 0 0 
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Формування векторів-стовпців AXXY −= і AX+Y 
 
 A B C D E F G H I J 
1 Оптимальний баланс 

2 Початкові дані: норми, ціни, потужності 
3  Цех 

1 
Цех 2 Цех 

3 
Цех 
4 

Цех 
5 

Цех 
6 

Ціна Х Y 

4 Цех 1 0,01 0,03 0,05 0,07 0,09 0,12 2 0 0 
5 Цех 2 0,03 0,05 0,06 0,08 0,1 0,13 6 0 0 
6 Цех 3 0,05 0,07 0,07 0,09 0,11 0,14 3 0 0 
7 Цех 4 0,07 0,09 0,08 0,1 0,12 0,15 7 0 0 
8 Цех 5 0,09 0,11 0,09 0,11 0,13 0,16 8 0 0 
9 Цех 6 0,11 0,13 0,1 0,12 0,14 0,17 1 0 0 
10 Потужність 400 300 900 500 450 250  
11 План       АХ AX+Y 
12 0 0 0 0 0 0 0 0 
13 0 0 0 0 0 0 0 0 
14 0 0 0 0 0 0 0 0 
15 0 0 0 0 0 0 0 0 
16 0 0 0 0 0 0 0 0 
17 

 
 
Потоки 

0 0 0 0 0 0 0 0 
 

Формування цільової функції за формулою 

:=СУММПРОИЗВ ( )6161 :;: yycc . 

Для зручності можна надати змістовні імена діапазонам клітинок 

відповідно до економіко-математичної моделі: прибуток (Р), план (Х), 

внутрішні_експорт (AX+Y), потужність (Z). 

Запускаємо програму Поиск решения, у відповідних полях вказуємо: 

Адресу клітинки цільової функції; 

Критерій – максимум 

Адреси вектора Х (шуканий валовий випуск) 

Натискаємо кнопку Добавить, щоб додати обмеження ZX ≤ , X=AX+Y, 

X=AX+Y 

Натиснути кнопку Параметры і зафіксувати режим: Линейная модель та 

Неотрицательные значения. 

Натиснути кнопку Выполнить 
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 A B C D E F G H I J 
1 Оптимальний баланс 

2 Початкові дані: норми, ціни, потужності 
3  Цех 

1 
Цех  
2 

Цех 
3 

Цех 
4 

Цех 
5 

Цех 
6 

Ціна Х Y 

4 Цех 1 0,01 0,03 0,05 0,07 0,09 0,12 2 131,3 0 
5 Цех 2 0,03 0,05 0,06 0,08 0,1 0,13 6 300 144,9 
6 Цех 3 0,05 0,07 0,07 0,09 0,11 0,14 3 310,5 131,7 
7 Цех 4 0,07 0,09 0,08 0,1 0,12 0,15 7 500 297,5 
8 Цех 5 0,09 0,11 0,09 0,11 0,13 0,16 8 450 223,7 
9 Цех 6 0,11 0,13 0,1 0,12 0,14 0,17 1 250 0 
10 Потужність 400 300 900 500 450 250  
11 План       АХ AX+Y 
12 1,3 9 15,5 35 40,5 30 131,3 131,3 
13 3,9 15 18,6 40 45 32 155,1 300 
14 6,6 21 21,7 45 49 35 178,8 310,5 
15 2,9 27 24,8 50 54 37,5 202,5 500 
16 11,8 33 27,9 55 58 40 226,3 450 
17 

 
 
Потоки 

14,4 39 31,1 60 63 42,5 250 250 
Отримавши результат, побудувати звіт Устойчивость і ввести в обчислювальну 

таблицю двоїсті оцінки. 

 A B C D E F G H I J 
1 Оптимальний баланс 

2 Початкові дані: норми, ціни, потужності 
3  Цех 1 Цех  

2 
Цех 3 Цех 

4 
Цех 
5 

Цех 
6 

Ціна Х Y 

4 Цех 1 0,01 0,03 0,05 0,07 0,09 0,12 2 131,3 0 
5 Цех 2 0,03 0,05 0,06 0,08 0,1 0,13 6 300 144,9 
6 Цех 3 0,05 0,07 0,07 0,09 0,11 0,14 3 310,5 131,7 
7 Цех 4 0,07 0,09 0,08 0,1 0,12 0,15 7 500 297,5 
8 Цех 5 0,09 0,11 0,09 0,11 0,13 0,16 8 450 223,7 
9 Цех 6 0,11 0,13 0,1 0,12 0,14 0,17 1 250 0 
10 Потужність 400 300 900 500 450 250  
11 План 131,3 300 310,5 500 450 250 АХ AX+Y 
12 1,3 9 15,5 35 40,5 30 131,3 131,3 
13 3,9 15 18,6 40 45 32 155,1 300 
14 6,6 21 21,7 45 49 35 178,8 310,5 
15 2,9 27 24,8 50 54 37,5 202,5 500 
16 11,8 33 27,9 55 58 40 226,3 450 
17 

 
 
Потоки 

14,4 39 31,1 60 63 42,5 250 250 
18 Н-вартість 0,0 2,6 0,0 3,3 3,5 4,6   
19 Т-ціна обм. -0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -9,2   

Потім проводиться аналіз отриманого оптимального плану з 

використанням нормованих вартостей величин плану та тіньових цін, 

приймається рішення щодо розвитку підприємства, згідно з яким вносяться 

зміни у початкові дані і відшукується наступний оптимальний план. 
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Аналіз отриманого оптимального балансу і прийняття рішень 

План Потужність Внутрішні Експорт Н-вартість Т-ціна Висновок 
131,3 400 131,3 0 0 -0,7  
300 300 155,1 144,9 2,6 0 розширення 
310 900 178,8 131,7 0 0  
500 500 202,5 297,5 3,3 0 розширення 
450 450 226,3 223,7 3,5 0 розширення 
250 250 250 0 4,6 -9,2 розширення 

Дана таблиця дозволяє об’єктивно оцінити стан виробництва на 

підприємстві і визначити програму його подальшого розвитку. 

Цех 1: «невигідний», потужності недовантажені, його продукція 

споживається лише на внутрішні потреби, рекомендується зберегти його 

профіль, але перейти на випуск більш вигідної для реалізації продукції. 

Величина -0,7 означає, що вимушений випуск додаткової одиниці «невигідної» 

продукції на експорт призведе до зниження загального прибутку на 0,7. 

Цех 2: «вигідний», його потужність використовується повністю, 

продукція споживається на експорт і дає прибуток, рекомендується розширити 

його потужність, за рахунок чого випуск додаткової одиниці продукції 

збільшить загальний прибуток на 2,6. 

Цех 3: «вигідний», але його потужність використовується не повністю і є 

резерв, продукція споживається на експорт і дає прибуток, тому залишаємо без 

змін. 

Цех 4: «вигідний», його потужність використовується повністю, 

продукція споживається на експорт і дає прибуток, рекомендується розширити 

його потужність, за рахунок чого випуск додаткової одиниці продукції 

збільшить загальний прибуток на 3,3. 

Цех 5: «вигідний»,  його потужність використовується повністю, 

продукція споживається на експорт і дає прибуток, рекомендується розширити 

його потужність, за рахунок чого випуск додаткової одиниці продукції 

збільшить загальний прибуток на 3,5. 

Цех 6: «найбільш вигідний» його потужність використовується повністю, 

але лише для забезпечення внутрішніх витрат і тому на експорт, яки би дав 

прибуток, нічого не залишається. Рекомендується розширити його потужність в 

першу чергу, оскільки дефіцит його продукції затримує виробництво на інших 

цехах. 
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 A B C D E F G H I J 

1 Оптимальний баланс 

2 Початкові дані: норми, ціни, потужності 
3  Цех 1 Цех 

2 
Цех 3 Цех 

4 
Цех 
5 

Цех 
6 

Ціна Х Y 

4 Цех 1 0,01 0,03 0,05 0,07 0,09 0,12 2 131,9 0 

5 Цех 2 0,03 0,05 0,06 0,08 0,1 0,13 6 300 144,3 

6 Цех 3 0,05 0,07 0,07 0,09 0,11 0,14 3 318,3 138,8 

7 Цех 4 0,07 0,09 0,08 0,1 0,12 0,15 7 500 296,7 

8 Цех 5 0,09 0,11 0,09 0,11 0,13 0,16 8 450 22,8 

9 Цех 6 0,11 0,13 0,1 0,12 0,14 0,17 1 251 0 

10 Потужність 400 300 900 500 450 251  
11 План 131,3 300 310,5 500 450 250 АХ AX+Y 

12 1,3 9 15,5 35 40,5 30 131,9 131,9 

13 3,9 15 18,6 40 45 32 155,7 300 

14 6,6 21 21,7 45 49 35 179,5 318,3 

15 2,9 27 24,8 50 54 37,5 203,3 500 

16 11,8 33 27,9 55 58 40 227,7 450 

17 

 
 
Потоки 

14,4 39 31,1 60 63 42,5 251 251 

18 Н-вартість 0,0 2,6 0,0 3,3 3,5 4,6   

19 Т-ціна обм. -0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -9,2   

Величина -9,2 показує, що вимушений випуск додаткової одиниці цієї 

продукції на експорт без збільшення потужності цеху №6 призведе до зниження 

загального прибутку на 9,2 (за рахунок зменшення експортної програми). Отже, 

прибуток підприємства за рахунок експорту забезпечують цехи №№2-5. Тому 

актуальним є рішення збільшити потужність цеху 6 і знайти новий план. 
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МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ АНАЛІЗУ  

МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ 

 
 В статті, за допомогою методів регресійного аналізу та диференціальних рівнянь 

другого порядку, побудовано і досліджено математичну модель макроекономічної 

політики на прикладі інвестицій в основний капітал.  

 

Основне призначення економіки — забезпечення суспільства предметами 

споживання та послугами, котрі створюють умови для життя та безпеки людини, 

родини, суспільства, країни. У зв’язку з цим є сенс розглядати, досліджувати та 

моделювати соціально-економічні системи. 

Основним інструментальним та ефективним методом дослідження систем є 

метод моделювання, тобто спосіб теоретичних і практичних дій, спрямованих на 

створення та використання моделей. А під моделлю можна розуміти образ 

реального об’єкта (процесу) в матеріальній чи ідеальній формі (тобто такий, 

який описано знаковими засобами певною мовою), що відображає суттєві 

властивості модельованого об’єкта (процесу) й заміщує його в ході дослідження 

й управління. Метод моделювання ґрунтується на принципі аналогії, тобто 

можливостях вивчення реального об’єкта не безпосередньо, а шляхом 

дослідження подібного йому й більш доступного цьому дослідженню об’єкта — 

його моделі. 

Макроекономічна політика, на основі котрої формуються загальні умови, 

згідно з якими діють індивідуальні виробники і споживачі, розробляється та 

реалізується з використанням деяких моделей (формальних чи неформальних). 

Вивчення економічних ідей, особливо таких, що оформлені в чіткі 

формалізовані моделі, необхідне й корисне для виявлення закономірностей під 

час прийняття рішень і реалізації макроекономічної політики. 

Для багатьох ситуацій макроекономічний аналіз зручно проводити у 

термінах «цілі—засоби». Тут макроекономічна політика може розглядатись як 

цілеспрямована зміна стану системи, зумовлюваного змінами параметрів 

останньої. Параметри системи можна поділити на дві групи: структурні 
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характеристики системи та стани зовнішнього середовища (надсистеми чи 

надмоделі), котрі є неконтрольованими (некерованими) впливами; 

контрольованими (керованими) параметрами. Зміни останніх, по суті, і є 

«політиками», застосування яких приводить до бажаних змін параметрів стану. 

Макроекономічні моделі допомагають побачити відносну суперечливість 

різних цілей політики макроекономічної стабілізації, забезпечити узгодженість 

(когерентність) цілей стабілізаційної політики і засобів (інструментів) щодо їх 

досягнення. 

Загальні підходи до моделювання та аналізу макроекономічної 

політики 

Припускається, що параметри системи є взаємно незалежними; це дозволяє 

обчислювати ефекти застосування конкретної політики у «чистому» вигляді за 

сталих значень усіх інших, окрім обраного, параметрів системи. 

У загальному випадку m-мірний вектор V вважається вектором допустимих 

макроекономічних політик (тут може використовуватись і термін 

«інструментальні змінні» чи «засоби»), а n-мірний вектор X — вектор станів 

макроекономіки. Макроекономічна рівновага здебільшого описується векторно-

матричним рівнянням: 

( ) ,0, =− VXFX      (1) 

де F(X, V) — матриця розмірності nхm, що характеризує структуру 

макроекономіки та її взаємодію із зовнішнім середовищем, чи «надсистемою». 

Вектор рівноважного стану макроекономіки є функцією параметрів системи: 

( ) ,** VXX =       (2) 

після підстановки якої в (1) останнє задовольняється тотожно. 

Для малого околу точки рівноваги зміни макроекономічної політики 

(вектор ∂V) і зміни стану системи (вектор ∂X*) задовольняють рівняння: 

,0
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=
∂
∂−

∂
∂
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∂
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X

F

V

X

     (3) 

звідси маємо, що ефекти макроекономічних політик визначаються матричним 

рівнянням: 
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     (4) 

де I — одинична матриця, а 
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є матрицею Якобі макроекономічної системи (3), що обчислена в точці 

рівноваги. 

Добуток двох матриць, які записані в правій частині (4) (матриці на вектор), 

характеризує реакції макроекономіки на зміну параметрів системи, котрі 

інтерпретуються як реалізація (допустимої множини) макроекономічних 

політик. 

Із (4) ясно, що оскільки матриця 








∂
∂−
X

F
I

 у загальному випадку 

невироджена, то обернена до неї завжди існує (окрім дуже спеціальних випадків, 

що не становлять економічного інтересу). Тому нетривіальний (ненульовий) 

розв’язок системи (3) має місце, коли макроекономічні політики спричиняють 

ефект не лише на вектор рівноважних станів, але й на структуру системи, отже, 

матриця X

F

∂
∂

 не повинна складатись лише з нульових елементів. 

Незалежні прирости (вектори ∂V і ∂X) вздовж гіперповерхні 

макроекономічних рівноваг завжди підпорядковуються умові: 

,0=
∂
∂−

∂
∂− dV

V

F
dX

X

F
dX

     (5) 

яка, власне, і визначає переміщення з однієї точки рівноваги в іншу. Водночас 

вплив макроекономічних політик на стан системи, зокрема на її структуру, 

означає, що їх ефект може виявитися нейтральним, тобто «політичний імпульс» 

може бути повністю демпферованим (згладженим, згашеним) зміною стану 

системи. 

Моделювання податків, бюджетного дефіциту і виробництва 

Нехай реальний ринок, чи ринок товарів і послуг, перебуває у рівновазі в 

розумінні того, що агрегований дохід Y дорівнює обсягам агрегованих витрат E. 

У лінійній моделі реального ринку Кейнса ціни не впливають на поведінку 

системи, а сукупне споживання вважається функцією доходу ( ),TYY D −=  де 

податки стягуються фіксованими, тобто споживання: 

( ) .0 TYcCC −+=  
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У точці рівноваги реального ринку для податків, що не залежать від рівня 

доходу, має місце рівність (проста скалярна форма рівняння (1)): 

( ) ,1 0 GIcTCYc ++−=−  
і за заданих екзогенно, тобто поза моделлю, значень інвестицій і державних 

витрат I, G > 0 рівноважне значення реального доходу дорівнює: 

( ) .1),( 0
1* csGIcTCsY −=++−= −

   (6) 

У досить малому околі точки рівноваги для ринку товарів і послуг, згідно з 

теоремою про наявну функцію, умови котрої, як правило, вважаються такими, 

що виконуються, існує функція: 

( )TGYY ,** = , 

тобто рівноважний дохід параметрично залежить від державних витрат і 

податків (G і T відповідно) Для даної моделі реакція рівноважного доходу на 

зміну бюджетних витрат дорівнює 

,0
1*

>=
∂
∂

sG

Y

 
а реакція рівноважного доходу на зміну податків (за фіксованих обсягів 

витрат) — 

.0
*

<−=
∂
∂

s

c

T

Y

 
Ці реакції обчислюються диференціюванням рівняння (6) за відповідними 

аргументами. 

Фіскальна політика, яка полягає у зміні обсягів державних (урядових) 

витрат і обсягів податків, викликає зміни рівноважного доходу на величину 

,
**

* dT
T

Y
dG

G

Y
dY

∂
∂+

∂
∂=

 
яка для даної моделі записується так: 

).(111* cdTdGscdTsdGsdY −=−= −−−
 

Рівноважний дохід залишиться незмінним (dY* = 0), якщо обсяги податків 

(прирости) збільшаться більше ніж обсяги (прирости) державних витрат, тобто: 

cdTdG= . 

Отже, нейтральним щодо рівноважного доходу є бюджет з позитивним 

сальдо (профіцитом). Навпаки, в умовах рівності приростів обсягів податків і 

урядових витрат, тобто збалансованого бюджету 
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,dTdG=  
рівноважний дохід зростатиме, але в мінімально допустимих обсягах, що 

показує рівність: 

.11
**

* dGcdGsdGsdT
T

Y
dG

G

Y
dY =−=

∂
∂+

∂
∂= −−

 

У цьому випадку мультиплікатор збалансованого бюджету дорівнює 

одиниці 







= 1

*

dG

dY
, а це означає, що збалансоване зростання доходів і витрат 

сприяє зростанню реального доходу, але у пропорції лише 1:1. 

Отже, збалансований бюджет насправді не є нейтральним (нейтральною 

політикою) щодо доходу, а є стимулом, хоча і мінімальним, до виробництва. 

Тому збалансований бюджет виявляється хоча й найменш ефективним, але 

засобом щодо стимулювання виробництва, а не інструментом скорочення 

виробництва. 

Розглянемо випадок моделі (6), коли виконується наступні припущення: 

1) dG=kYdT, тобто зміна державних витрат пропорційна доходу та 

зміні величині податку; 

2) величина інвестицій не залежить від податків. 

Тоді з рівняння рівноважного значення доходу: 

)(
1

kIc
sdT

dY +−= , тобто 
s

c
I

s

k
Y −=−′  - лінійне диференціальне рівняння 1-го 

порядку. 

Зробимо заміну Y=uv, vuvuY ′+′=′ . Тоді 
s

c
uv

s

k
vuvu −=−′+′ , 

s

c
vuu

s

k
uv −=′+−′ )( ,   u

s

k
u =′ , тобто u

s

k

dT

du = . Візьмемо інтеграл 

∫ ∫= dT
s

k

u

du
, T

s

k
u =ln . Звідси 

T
s

k

eu = , 
s

c
ev

T
s

k

−=′ , 
T

s

k

e
s

c
v

−
−=′ , тобто 

Ae
k

c
v

T
s

k

+=
−

, де А – const. Отже 
T

s

k

Ae
k

c
Y += . 

Можна зробити висновок, що при с>1, споживання перевищують дохід, 

збільшення податків буде впливати негативно. 

Одним із важливих макроекономічних показників є інвестиції держави в 

основний капітал. Подальший розвиток матеріальної бази різних сфер 

господарювання залежить від інвестиційної політики держави, яка включає 
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загальні принципові рішення і заходи, що визначають обсяги та напрями 

державної підтримки з метою забезпечення ефективності їх розвитку, усунення 

внутрішньогалузевих диспропорцій, стимулювання інвестиційної діяльності 

недержавних інвесторів. 

Складемо модель інвестицій держави в основний капітал. Для цього 

використаємо реальні статистичні дані, які наведено в таблиці (Ті – час, в роках, 

Уі – інвестиції, в млн. грн..) 

 
На їх основі побудуємо графік залежності 

0

50000

100000

150000

200000

250000

1995 2000 2005 2010 2015

Ряд1
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Можна побачити, що до 2008 року функція веде себе як експоненційна 

залежність. А далі криза залишила свій відбиток. 

Використовуючи статистичні дані, обчислимо абсолютні та відносні 

прирости величини y  за формулами: 

1) абсолютні прирости першого порядку: 1-iii yyy −=∆ ; 

2) відносні прирости першого порядку: 
i

i

t

y

∆
∆

; 

3) абсолютні прирости другого порядку: 1-iii
2 yyy ∆−∆=∆ ; 

4) відносні прирости другого порядку: 
2

2

i

i

t

y

∆
∆

. 

Використовуючи співвідношення  

i

i

t t

y
y

∆
∆

=
→∆ 0

lim' , 
2

2

0
lim''

i

i

t t

y
y

∆
∆

=
→∆

, 

запишемо рівняння: 

ybybby 210 ''' ++=                             (7) 

За допомогою методу найменших квадратів знайдемо коефіцієнти 

210 ,, bbb  за формулами (8) , записаними у матричному виді: 

)()( 1 YXXXB TT −= , де  
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=

2

1

0

b

b

b

B                   (8) 

Використавши результати обчислень, наведені в додатках, перепишемо рівняння 

(7): 

yyy 4091,0'6795,18020,3529'' −+=  
Перенесемо доданки із функцією та її похідною вліво і отримуємо лінійне 

диференціальне рівняння другого порядку з сталими коефіцієнтами: 

8020,35294091,0'6795,1'' =+− yyy  
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Складаємо відповідне лінійне однорідне диференціальне рівняння 

(ЛОДР): 

04091,0'6795,1'' =+− yyy  
Загальний розв’язок ЛОДР запишеться у вигляді: 

tt eCeCy 3839,1
2

2956,0
1 +=  

Загальний розв’язок ЛДР матиме вид: 

3
3839,1

2
2956,0

1 CeCeCy tt ++= . 

Щоб знайти невідомі значення сталих, використаємо початкові умови: 

188486)2007(

51011)2003(

17552)1999(

=
=
=

y

y

y

 
Отримуємо: 

069,2811001767,0579,4518 3839,12956,0 ++= tt eey  
Проілюструємо відповідність між емпіричними та теоретичними 

значення графічно: 
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 Обчислимо стандартну похибку отриманого рівняння за формулою: 

n

yy
n

i
ii∑

=

−
= 1

2

e

)(
⌢

σ = 1254 

Порівнюючи її значення з середнім квадратичних відхиленням y , яке дорівнює 

=yσ 76756, робимо висновок, що побудована нами модель є адекватною. 
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 Запропонований в нами метод може бути використаний для моделювання 

макроекономічних показників, що мають нелінійну динаміку. При цьому в 

залежності від значень параметрів рівняння регресії, можуть бути отримані 

наступні види залежностей: 

1) 321
21y СeСeС tktk ++= , де 

2

4 2
2
11

2,1

bbb
k

+±
=   у випадку, коли 04 2

2
1 >+ bb ; 

2) 321y СteСeС ktkt ++= , де 
2
1b

k =  у випадку, коли 04 2
2
1 =+ bb ; 

3) 321 )sincos(y СbtСbtСeat ++= , де ka Re= , kb Im= , 
2

4 2
2
11 bbb

k
+±

=  у 

випадку, коли 04 2
2
1 <+ bb . 
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РІЗНИЦЕВІ РІВНЯННЯ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ 

  

В статті розглянуто застосування апарату різницевих рівнянь до моделювання 

нелінійних процесів, зокрема в демографії. 

 

В наш час, багато в чому скритий внутрішній світ різницевих рівнянь, 

відкривається у всій своїй повноті. Перед спеціалістами, які звикли мати справу 

з диференціальними рівняннями і які повірили в їх універсальність, 

відкривається зовсім нова область, в значній мірі несхожа на теорію звичайних 

диференціальних рівнянь. Різницеві рівняння, відображаючи одну з невід’ємних 

властивостей оточуючого світу – його дискретність, завойовують своє місце в 

математичному апараті природознавства.  

Інтерес до різницевих рівнянь пояснюється простотою в зверненні до них. 

Достатньо мінімуму обчислювальних і графічних засобів, щоб побачити, як 

поводять себе розв’язки різницевих рівнянь.   

 

Різницевий оператор та його властивості 

Нехай функція f  визначена в точці x  і в деякому її околі і нехай h  таке 

число, що f  визначена і в точці hx+ . 

О з н а ч е н н я 1. Операція переходу )(xf  до )()( xfhxf −+  називаєтъся 

оператором знаходження різниці, або різницевим оператором. 

З означення легко отримати такі властивості різницевого оператора. 

Теорема 1. (Однорідністъ). Якщо С - константа, то .)( fCCf ∆=∆  

 (Адитивністъ). .)( gfgf ∆+∆=+∆  

.)( gfgffgfg ∆∆+∆+∆=∆  

О з н а ч е н н я 2. Різницевими рівняннями називаються функціональні 

рівняння, які пов’язують змінну x , невідому функцію )(xf  і її скінченні різниці 
)(),...,(),( 2 xfxfxf n∆∆∆ , тобто рівняння виду: 

.0))(),...,(),(),(,( 2 =∆∆∆ xfxfxfxfxF k

    (1) 
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Якщо в рівнянні (1) замість скінченних різниць підставити їх вираження 

через значення функції, то отримаємо іншу форму різницевого рівняння: 

.0))(),...,2(),(),(,(1 =+++ khxfhxfhxfxfxF    (2) 

О з н а ч е н н я 3. Лінійним різницевим рівнянням називається різницеве 

рівняння виду: 

).()()(

)1()(...)1()()()( 110

xQxfxa

xfxakxfxakxfxa

k

k

=+
++++−+++ −

  (3) 

В цьому рівнянні )(xai  ( ),...,2,1,0( ki = ) і )(xQ  - відомі функції, які 

визначені в деякій області .RD ⊂   

Якщо всі ia  – сталі, то рівняння (3) називається лінійним різницевим 

рівнянням зі сталими коефіцієнтами. 

Якщо 0)( =xQ , то рівняння (3) називається однорідним. 

В іншому випадку, рівняння – неоднорідне. 

Позначимо ліву частину рівняння (3) через ))(( xfL  і будемо називати її 

лінійним різницевим оператором. 

Теорема 2. Якщо функція )(xf  є розв’язком лінійного різницевого 

рівняння, а C  - стала, то і функція )(xfC ⋅  також є розв’язком різницевого 

рівняння. 

Теорема 3. Якщо функції )(1 xf  і )(2 xf  є розв’язками лінійного 

однорідного різницевого рівняння, то і функція )()()( 2211 xfCxfCxf += , де 

1C  і 2C  - сталі, також є розв’язком цього рівняння. 

Теорема 4. Якщо комплексно-значна функція )()()( xivxuxf +=  є 

розв’язком лінійного однорідного різницевого рівняння, то функції )(xu  і )(xv  

також є розв’язками рівняння. 

Теорема 5. Якщо функція )(1 xf  є розв’язком лінійного однорідного 

різницевого рівняння 0))(( =xfL , а )(xϕ  –  будь-який розв’язок лінійного 

неоднорідного різницевого рівняння )())(( xQxfL = , то функція 

)()()( 1 xxfxf ϕ+=  є розв’язком неоднорідного рівняння )())(( xQxfL = . 
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Розв’язання лінійних однорідних рівнянь зі сталими коефіцієнтами 

Лінійне однорідне різницеве рівняння зі сталими коефіцієнтами першого 

порядку має вигляд: 

0)()1( 10 =++ xfaxfa .     (4) 

В цьому рівнянні 0a  і 1a  - сталі, відмінні від нуля. Будемо шукати 

розв’язки рівняння (4) у вигляді: 
xrxf =)(1 .        (5) 

Підставляючи функцію (5) у рівняння (4), отримаємо 

01
1

0 =⋅+⋅ + xx rara  або 0)( 10 =+⋅ arar x
. 

Так як 0≠xr , то 010 =+⋅ ara  і, отже, 
0

1

a

a
r −= . Таким чином, при 

0

1

a

a
r −=  функція (5) буде розв’язком рівняння (4). Звідси випливає, що для 

знаходження розв’язку рівняння (5) достатньо скласти і розв’язати алгебраїчне 

рівняння  

010 =+⋅ ara ,       (6) 

яке називається характеристичним рівнянням для різницевого рівняння 

(4). 

За теоремою 2, розв’язком рівняння (4) буде функція: 
xrCxCfxf ⋅== )()( 1 ,      (7) 

де C  - довільна стала. 

Надаючи C  різних числових значень, ми отримаємо нескінченну 

множину розв’язків рівняння (4). 

О з н а ч е н н я. Розв’язок (7) рівняння (4), який залежить від довільної 

сталої, називається загальним розв’язком рівняння (4). 

О з н а ч е н н я. Розв’язки, які отримуємо із загального розв’язку при 

деякому числовому значенні C , називають частинними розв’язками рівняння 

(4).  

Зазвичай для відшукання частинного розв’язку рівняння (4) задається 

додаткова умова 00)( yxf = . Тоді, покладаючи в загальному розв’язку рівняння 
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(7) 0xx = , отримаємо 0
0

xCry = . Звідси, 
0

0
xr

y
C =  і шуканий частинний розв’язок 

матиме вигляд 
x

x r
r

y
xf ⋅=

0

0)( . 

 

Різницеві рівняння у демографії 

У багатьох сферах діяльності, зокрема екології, економіці, інженерії 

виникає потреба у математичних моделях динамічних систем, які 

змінюються з часом. Декілька властивостей системи, кожна з яких виміряна 

у дискретних часових інтервалах, утворюють послідовність векторів 

,...,, 210 xxx . Координати вектора kx  дають інформацію про стан системи в 

момент     k -го вимірювання. 

Якщо існує матриця А така, що 1201 , xAxxAx ==  і, загалом, 

kk xAx =+1  для ,...2,1,0=k      (8)  

то (8) називають лінійним різницевим рівнянням (або рекурентним 

відношенням).  

Для такого рівняння можна обчислити вектори 21,xx і т. д. за умови, 

що 0x  відоме.  

Приклад 1. Важливою проблемою демографії є дослідження 

міграцій населення — переміщення груп людей з одного регіону в інший. 

Розглянемо просту модель змін у чисельності населення сучасного міста і 

прилеглих до нього приміських районів упродовж декількох років. 

Зафіксуємо початковий рік — наприклад, 2010 — і позначимо населення 

міста і передмість у цей рік через 0r  і 0s  відповідно. Нехай 0x  — вектор 

населення 









=

0

0
0 s

r
x

; 

0r  - Міське населення у 2010 році;  

 0s  - Приміське населення у 2010 році. 
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Для 2011 і наступних років, позначимо населення міста і передмість 

векторами 

,
1

1
1 








=

s

r
x

 
,

2

2
2 








=

s

r
x

 
,

3

3
3 








=

s

r
x .... 

Наша мета описати математично, як ці вектори можуть бути пов'язані 

між собою. 

Розв'язання. Припустимо в результаті дослідження було встановлено, 

що кожен рік близько 5% міського населення переїжджає у передмістя 

(95% залишається у місті), тоді як 3% приміського населення переїжджає у 

місто (і, отже, 97% залишається у передмісті, див. рис. 1). 

 

 

 

Рис 1. Річна процентна міграція між містом і передмістям 

 Через рік початкові 0r  людей у місті тепер розподілилися між 

містом і передмістям так 

Залишилися у місті 








=









⋅
⋅

05,0

95,0

05,0

95,0
0

0

0 r
r

r
 

Виїхали у передмістя 
(1.1) 

0s  людей з передмістя  2010 році перерозподілилися після першого 

року так 

Виїхали у місто 









97,0

03,0
0s  

Залишилися у передмісті 
  (1.2) 

Вектори з (1.1) і (1.2) додаються для обчислення всього населення у 

2011 році. Тому 









⋅







=








+







=









0

0
00

1

1

97,005,0

03,095,0

97,0

03,0

05,0

95,0

s

r
sr

s

r
 

Останню рівність можна записати в такому вигляді 

01 xMx =         (1.3) 

Місто Передмістя 
0,97 0,95 

0,05 

0,03 
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де матриця М (назвемо її міграційною матрицею) визначена з 

наступної таблиці: 

Виїхали з: 

міста передмістя 
Переїхали у: 

0,95 

0,05 

0,03 

0,97 

місто 

передмістя 

Рівняння (1.3) описує як чисельність змінюється з 2010 по 2011 роки. 

Якщо міграційні відсотки залишаються постійними впродовж кількох 

років, то зміна населення з 2011 до 2012 буде задана рівністю 

.12 xAx =  

і аналогічно з 2012 до 2013 і в наступні роки. Загалом, 

kk xAx =+1  для ,...2,1,0=k       (1.4) 

Послідовність векторів ,...,, 210 xxx  описує населення регіону 

місто/передмістя періодично протягом років. 

Обчислимо населення описаного регіону для 2011 і 2012 років, якщо 

відомо, що на початку 2010 року 600000 жителів жили у місті і 400000 – у 

передмісті. 

Вихідне населення у 2010 році є .
400000

600000
0 








=x

  

Для 2011 року: 

.
418000

582000

400000

600000

97,005,0

03,095,0
1 








=
















=x  

Для 2012 року: 

.
434560

565440

418000

582000

97,005,0

03,095,0
12 








=
















== xMx  

Як бачимо, міське населення з часом зменшується, а приміське – 

збільшується. Цікаво, що буде з цією тенденцією через багато років. 

Модель руху населення (1.4) є лінійною, оскільки 1+kk xx ֏  є 

лінійним перетворенням.  
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Отже, теорія різницевих рівнянь знаходить багато застосувань в області 

природознавства. Все більш виразно вимальовується та фундаментальна роль, 

яку різницеві рівняння з дискретним і неперервним аргументом відіграють для 

розуміння нелінійних явищ і процесів, які відбуваються в системах різної 

природи. 

 

Література 

1. Шарковський А.Н., Майстренко Ю.Л., Романенко Е.Ю.  Разностные уравнения и 

их приложения. – К.: Наук. думка, 1986. – 280 с. 

2. Лихтарников Л.М. Элементарное введение в функциональные уравнения / 

Оформление Олексенко А., Шапиро С. – СПб.: Лань, 1997. – 160 с. 

3. Рокіцький І.О., Панасенко О.Б.  

4. Романко В.К. Разностные уравнения: Учебное пособие / В.К. Романко. – 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. – 112 с. 

 

 



Матеріали звітної студентської наукової конференції 
«Освіта та наука у вимірах ХХІ століття» 

 64

Пустовіт О.С. (студент 52 МІАм групи Фізико-математичного інституту  

                          НПУ імені М.П. Драгоманова)  

Науковий керівник: доктор фізико-математичних наук, професор  

      Кондратьєв Ю.Г. 

  

ДИНАМІЧНІ СИСТЕМИ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ  

ДО ПРОБЛЕМ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ 

 
Представлено алгоритм кодування (захисту) інформації, що базується на 

використанні графів, визначених динамічними системами певного виду. 

 

Необхідністю вивчення динамічних систем є той фактор, що вони можуть  

використовуватися для захисту інформації. 

Під  динамічною системою великого обгорту розуміємо послідовність 

нелінійних бієктивних  відображень Dt=D(t, n, F) , n=1,2…   лінійного простору  

вимірності  n над полем F, де ненульовий параметр  t  називатимемо часом,  з 

наступними властивостями: 

1. Необхідно, щоб зворотною до  D(t, n, F)  була функція  D(-t, n,F).  

2.   Часову послідовність  називатимемо нескоротною коли для всіх 

і елемент   відрізняється від – .  Для такої послідовності розглянемо 

композицію  D( )  відображень D( , n, F) ,  D( , n, F), …, D( , n, 

F). Необхідне існування такої додатної  константи с, що для  всякої пари  

нескоротних часових послідовностей та довжин  

k<сn  та s< сn  та кожного вектору  х  лінійного простору значення  

D( )(х) та D( )(х)  є різні. З означення випливає що 

відображення  D( )  при s< 2сn не мають нерухомих точок  у 

лінійному просторі виміру n.   

Розглянемо бінарні відношення Г (n, F) (графи) що визначені за динамічною 

системою  D(t, n,F), n=1,2…на nвимірному просторі наступним чином : вектори 

Х1 та Х2  знаходяться у відношенні  Г (n, F) (з’єднані стрілкою у графі) тоді й 

лише тоді коли знайдеться таке t, що відображення D(T, n,F)  переводить Х1 у  

Х2 . 

У випадку скінченого поля Fq  нескінчена родина графів Г (n, Fq) , n=1,2…є 

родиною графів великого обгорту за Ердешем що є важливим об’єктом 
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екстремальної теорії графів. Таким чином виникає корисний зв’язок між 

графами та динамічними системами. Зокрема означена вище динамічна система 

єдиним чином визначається сім’єю двудольних графів великого обгорту з 

множинами точок і прямих вигляду . 

Розглянемо динамічну систему, що визначається наступною сім'єю графів: 

K-  скінченне поле Fq. 

N - додатнє число 

 
Елементи множини P назвемо точками, а елементи множини L– лініями. Для 

того, щоб відрізняти точки від ліній будемо використовувати круглі та квадратні 

дужки. 

Нехай  

 

 
Тепер визначимо структуру належності  наступним чином: ми 

говоримо, що точка (p) належить лінії [ ], то ми пишемо , якщо 

виконується відношення: 

 

 
Простір вхідних та зашифрованих текстів 

h - поліномінальне відображення пов’язане зі шляхом у графі наступним 

чином: кольором вершини (точки або прямої) будемо вважати першу координату 

 цього вектора 

). 

Оператор динамічної системи  обчислює сусіда для X з 

кольором .  

Нехай  – нескоротна часова послідовність .  Тоді 

вершини  

 

утворюють простий шлях у графі, що залежить від гасла . h  

відображає X (відкритий текст) на шифрограму . 

Алгоритми: 

1. Базовий алгоритм (c- шифротекст): 
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2. Приховане шифрування за графом. Ми спряжемо відображення  для 

обраного графу  за допомогою бієктивного розрідженого лінійного 

перетворення  . Тепер відображення шифрування має вигляд: 

 

Можна вибрати ціле число  і розглянути  (композиція з самим собою) 

в якості відображення шифрування. Тут з'являється  зв'язок з проблемою 

дискретного логарифму (знаходження розв'язку рівняння , для 

невідомого параметру ). 

Примітки: 

1. Для кожної пари з текстів  існує , для якого 

. Це означає, що алгоритм має потокову природу і не є 

блоковим. 

2. Опонент, що знає відкритий текст  і шифрограму , може використати 

алгоритм Дійкстри D для знаходження шляху  від до  (гасла ).  Але 

складність D дорівнює ,  де , що набагато гірше, ніж 

перебір гасел. Це обґрунтовує рівень безпеки алгоритму. 

Література 
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ДЕЯКІ ЛІНІЙНІ ФРАКТАЛИ, ПОВ’ЯЗАНІ ІЗ  

2Q  - ПРЕДСТАВЛЕННЯМ ДІЙСНИХ ЧИСЕЛ 

 

У статті розглянуто тополого-метричні властивості множин із забороною 

комбінації трьох цифр, а саме ніде не щільність, самоподібність, записано рівняння, 

розв’язком якого є самоподібна розмірність даної множини.  

Т е о р е м а 1. Для кожного дійсного числа x  з відрізка [ ]0;1  існує 

послідовність ( )nα , { }:1,0=∈ Anα  

 ,2

211 ......
2

1

1

Q

j

k

j
kjj

qx αααααα ββ ∆=




+= ∑ ∏
∞

=

−

=
                             (1.1) 

де 
kk

qk αα αβ −⋅= 1  ( )010 ,0 q== ββ . 

О з н а ч е н н я  1. Подання числа x  у вигляді  

∑ ∏
∞

=

−

=





+=
2

1

1
1

j

k

j
jj

qx ααα ββ  

називається 2Q - представленням ( 2Q - поданням), а подання 

2

21 ......

Q

k
x ααα∆=  

називають 2Q - зображенням. При цьому число jα  називається j - ою цифрою 

(символом) числа x .  

З’ясуємо геометричний зміст цифр числа у його 2Q -розкладі.  

 

 

 

Рис.1 
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 «Розіб’ємо» відрізок [ ]0;1  точкою 0q на відрізки, які, слідуючи зліва 

направо, позначимо відповідно 2

0

Q∆ і 2

1

Q∆ , та назвемо їх відрізками першого 

рангу.  

Очевидно, що довжина відрізка 2

1

Q

α∆   дорівнює 
1

qα , оскільки 

[ ]111

2

1
; +=∆ ααα ββQ . Кожний відрізок k -го рангу 

1 2... kα α α∆ , Кожен з відрізків першого 

рангу, слідуючи зліва направо, «розіб’ємо» на відрізки другого рангу 2

1

Q

αα∆ , 

1,0=α  так, що αααα qqQ ⋅=∆
1

2

1
  і т.д. слідуючи зліва направо, «розіб’ємо» на 

відрізки ( )1k + -го рангу 2

21

Q

kαααα …
∆ , 1,0=α  так, що ∏

=
⋅=∆

k

j

Q qq
kk

1

2

21 αααααα …
  і т.д.  

В результаті одержимо систему відрізків різних рангів, які володіють 

наступними властивостями: по-перше, 2

21

2

21

QQ

kk ααααααα ……
∆⊂∆  для кожного 1,0=α , 

і, по-друге, ∏
=

→=∆
k

j

Q

kk
q

1

02

21 αααα …
 при k → ∞ . А тому за аксіомою Кантора 

кожна послідовність { }kα , а разом з нею і послідовність відрізків { }2

21

Q

kααα …
∆ , 

визначає єдину точку x  відрізка [ ]0;1 , яку ми позначили 2

21 ......

Q

kααα∆ . І навпаки, для 

кожної точки ( ]0;1x∈  існують відрізки ( )
2

1

Q

xα∆ , ( ) ( )
2

21

Q

xx αα∆ , … , ( ) ( )
2

1

Q

xx kαα …∆ , … , які 

містять x  і  

( ) ( ) ( ) ( )
2

1

2

1
1

Q

xx
k

Q

xx kk
x

………∩ αααα ∆=∆=
∞

=
. 

Тепер, якщо 2

1

Q

k
x

……αα∆= , то існує рівно 1α  відрізків першого рангу, які 

лежать лівіше від точки x , 2α  відрізків другого рангу, які належать 2

1

Q

α∆  і лежать 

лівіше від точки x ; kα  відрізків k -го рангу , які належать 2

1 1

Q

k−
∆ αα … , лежать 

лівіше x  і мають сумарну довжину 
1

1
k j

k

j

qα αβ
−

=
∏  і т.д. Тому для будь-якого x  існує 

послідовність ( ){ }k xα , 1,0=kα , така, що  

( ) ( ) ( )1

1

2 1
k j

k

x x x
k j

x qα α αβ β
−∞

= =

 
= +  

 
∑ ∏ . 
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О з н а ч е н н я  2. Нехай ( )mссс ,,, 21 …  - фіксований впорядкований набір чисел 

з{ }1,0 . Циліндром рангу m з  основою ( )mссс ,,, 21 …  називається множина 2

21

Q

ccc m…
∆  

всіх чисел [ ]1,0∈x , які мають наступне 2Q -зображення 

,2

121

Q

aaccc kmmm
x

……… ++
∆=  { }1,0∈+ jma . 

Легко довести, що циліндри є відрізками, а саме: 

( ) ( )[ ]222

1000 , QQQ ∆∆=∆ , ( ) ( )[ ]222

110011 , QQQ ∆∆=∆ ,  

( ) ( )[ ]2

21

2

21

2

21 100 , Q

ccc

Q

ccc

Q

ccc mmm ………
∆∆=∆ . 

О з н а ч е н н я  3. Циліндричним 2Q - інтервалом рангу m з основою 

( )mссс ,,, 21 …  називається внутрішність циліндра 2

21

Q

ccc m…
∆ , тобто множина 

.int 2

21

2

21

Q

ccc

Q

ccc mm ……
∆=∇  

Циліндричні множини (циліндри) мають наступні властивості. 

В л а с т и в і с т ь 1. 2

21

2

21

2

21 10

Q

ccc

Q

ccc

Q

ccc mmm ………
∪ ∆∆=∆  . 

В л а с т и в і с т ь  2. 0
1

2

21
→=∆ ∏

=

m

j
c

Q

ccc jm
q

…
  ( )∞→m . 

В л а с т и в і с т ь  3. =∇∇ 2

21

2

21 10

Q

ccc

Q

ccc mm ……
∩ Ø. 

В л а с т и в і с т ь  4. 2

1

2

1
1

Q

cc
k

Q

cc kk
x

………∩ ∆≡=∆
∞

=
 - випливає з аксіоми Кантора, 

оскільки відрізки 2

1

Q

c∆ , 2

21

Q

cc∆ , … , 2

1

Q

cc k…
∆ , … утворюють послідовність вкладених 

відрізків і довжина k -го  з них монотонно прямує до нуля з ростом k . 

З а у в а ж е н н я. Символічне позначення 

 2

21

Q

aaa m
x

……
∆=       (1) 

2Q - зображення числа x  є природним, оскільки для довільного [ ]1,0∈x  існує 

послідовність вкладених циліндрів 2

1

Q

a∆ , 2

21

Q

aa∆ , … , 2

21

Q

aaa m…
∆  таких, що має місце 

рівність (3). І довільна послідовність вкладених циліндрів 2

1

Q

a∆ , 2

21

Q

aa∆ , … , 2

21

Q

aaa m…
∆  

однозначно визначає точку x  таку, що має місце рівність (1) 
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Розглянемо множину 2,D Q ijs 
   всіх чисел відрізка [ ]0;1 , 2Q - зображення 

яких не містить комбінації трьох послідовних 2Q - символів, що співпадає з ijs , 

тобто   

{ }2

1 22 ... ... 1 2, : , , .
k

Q
k k kD Q ijs x x ijs kα α α α α α+ +  = = ∆ ≠ ∀ ∈ Ν   

Нас цікавитимуть тополого-метричні, самоподібні і фрактальні властивості цієї 

множини.  

Т е о р е м а  2. Множина 2,D D Q iii ≡    є ніде не щільною, самоподібною 

множиною, самоподібна розмірність якої є розв’язком рівняння: 

( )2
1 1 1 1.

xx x x
i i i i iq q q q q− − −+ + ⋅ =  

Доведення.  Доведення проведемо для випадку, коли 0i = , оскільки для випадку 

1i =  це робиться аналогічно. 

Доведемо спочатку ніде не щільність множини D . Нехай u – довільний 

інтервал з [ ]0;1 . 2

21

Q

mααα …
∆ – циліндр, який повністю належить u. Тоді в інтервалі 

2

1 2 000m

Q
α α α∇
…

 немає жодної точки множини D . Отже, D  є ніде не щільною 

множиною згідно з означенням. 

Доведемо самоподібність D . Очевидно, що 

001011 ∆′∪∆′∪∆′=D , 

D
1q

~ ,2

11 DQ ∩∆=∆′ D
10qq

~ 2
01 01

Q D′∆ = ∆ ∩ , D
100 qqq

~ 2
001 001

Q D′∆ = ∆ ∩ . 

Тому множина D  є самоподібною за означенням і її самоподібна розмірність є 

розв’язком рівняння 

( )2
1 0 1 0 1 1,

xx x xq q q q q+ + ⋅ =  тобто ( ) ( ) .111 1

2

1111 =−+−+ xxxxx qqqqq  

Доведемо, що при 0 1p< <  рівняння 

( ) ( ) 111 2 =⋅−+⋅−+ xxxxx ppppp   (2) 

завжди має єдиний додатний розв’язок. Для цього дослідимо функцію: 

( ) ( ) ( )2
1 1 1.

x xx x xf x p p p p p= + − ⋅ + − ⋅ −  

Оскільки   

( ) ( ) ( ) ( ) ( )2 2
ln 1 ln 2 1 ln 1 1 ln 0

x x xx x x xf x p p p p p p p p p p p′ = + − + − − + − < ,  

то ( )f x  є спадною.  
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Зі строгої монотонності та неперервності даної функції і ( )0 2 0,f = >  

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )2 2 2 3
1 1 1 1 1 1 1 0f p p p p p p p p p= + − + − − = − − − = − <  випливає 

існування єдиного ( )0 0;1x ∈  такого, що ( )0 0f x = , що і треба було довести.  

Цим ми обгрунтували існування неявно заданої функції ( )pFy = , де  y  – 

корінь рівняння, ( ) ( ) ( )0;1D y E y= = . Теорему доведено. 

Перетворимо рівняння ( )∗ : 

( ) ( )( ) 1111 2 =−+−+ xxx ppp , 

( ) ( ) 1
1

11 2 −=−+−
x

xx

p
pp . 

Розглянемо рівняння  

( ) ( ) ,1
1

11 2 −=−+−
a

aa

p
pp  

де a  - фіксоване, для якого виконується дана рівність. Тепер p  – змінна. 

З’ясуємо, скільки розв’язків матиме це рівняння для фіксованого a . Для 

цього дослідимо окремо функції, що стоять в лівій і правій частинах рівняння:  

( ) ( ) ( ) aa tttf 2

1 11 −+−=  і ( ) .1
1

2 −=
at

tf  

1) ( ) ( ) ( ) aa tttf 2

1 11 −+−= .  

Її похідна матиме вигляд: 

( ) ( ) ( ) .0121 121

1 <−−−−=′ −− aa tatatf  

Отже, функція спадна. Обчислимо другу похідну функції ( )tf1 : 

( ) ( )( ) ( )( ) 0112211 222

1 <−−+−−=″ −− aa taataatf , якщо 
1

2
a < . 

Це означає, що якщо 
1

2
a < , то ( )tf1  – опукла вгору. 

2) ( ) .1
1

2 −=
at

tf  

Обчислимо похідну функції ( )tf2 : 

( ) ,01
2 <−=′ −−aattf  

значить, функція ( )tf2  спадна. Знайдемо її другу похідну: 
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( ) ( ) .01 2
2 >⋅+=″ −−ataatf  

Отже, функція ( )tf2  – опукла донизу. 

 
Рис. 2 

Оскільки перетин двох опуклих множин – опукла множина, то функції ( )tf1  і 

( )tf2  при 
1

2
a < матимуть лише одну спільну точку, крім точки ( )0,1 , яка не 

потрапляє в область визначення. 

Отже, при фіксованому a  рівняння ( ) 1
1

1 −=−
a

a

p
p  матиме єдиний 

розв’язок.  

 
Література 

1. Турбин А.Ф., Працевитый Н.В. Фрактальные множества, функции, 

распределения. – Киев: Наукова думка. – 208 с. 

2.  Працевитый Н.В. Случайные величины с независимыми 2Q -символами // 

Асимптотические методы в исследовании стохастических моделей. – Киев: Ин-т 

математики АН УССР, 1987. – С. 92 – 102. 

3.  Працьовитий М.В. Фрактальний підхід у дослідженнях сингулярних розподілів. 

– К., Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова. – 1998. – 298с.  



Студентські фізико-математичні етюди, 2011, № 10 

 73

Стригун Н.В. (студентка 52 МІАм групи Фізико-математичного інституту  

                          НПУ імені М.П. Драгоманова)  

Науковий керівник: кандидат фізико-математичних наук Залізко В.Д. 

 

ЗАСТОСУВАННЯ СКІНЧЕННИХ РІЗНИЦЬ 

 

Скінченні різниці є важливим  математичним апаратом у дослідженні теорії 

наближень. В даній статті розглядається застосування методу скінченних різниць при 

розв’язанні різних прикладних задач. Наводяться приклади розв’язання модельних 

рівнянь, зокрема рівняння гіперболічного типу (газової динаміки), лінійних крайових 

задач.  

 

Постановка проблеми. В теорії апроксимації, зокрема в інтерполяції 

функцій, широко застосовуються скінченні різниці. Вони являються одним з 

найлегших у використанні інструментом для знаходження проміжних значень 

величини за наявним дискретним набором відомих значень. Постає питання про 

застосування скінченних та розділених різниць  в розв’язанні більш конкретних 

завдань і місце відповідної теми в різних курсах дисциплін технічних 

спеціальностей. 

Аналіз останніх досягнень і публікацій. Дослідженнями,   що   

стосуються   скінченних   різниць займалися Дзядик В.К., Кушнір Р. М., Примак 

А. В., Шевчук І. О. та чимало інших українських і зарубіжних вчених. 

Революційний розвиток обчислювальної техніки привів до появи 

численних методів обчислення. На даний час в природничих науках виділився 

окремий науковий напрям, пов’язаний з застосуванням обчислювальних методів. 

Важливість цього напряму і його самостійність підтверджується, зокрема, 

появою таких словосполучень як «обчислювальна фізика», «обчислювальна 

гідродинаміка» і т. д. Дані словосполучення вже стійко ввійшли в ужиток точних 

наук, вони характеризують підхід до досліджень, який значно відрізняється від 

класичного і тісно пов’язаний з наближеним аналізом. [1]  

Останнім часом широко застосовують числові методи розв’язання задач 

математичної фізики. Перевагою є те, що числові методи дають змогу розв’язати 

широкий клас початково-граничних задач та побудувати на цій основі 

автоматизовані алгоритми.[2]. 

Більшість рівнянь прикладної та теоретичної фізики, хімії, біології містять 

параметри або функції, які знаходяться експериментально і тому не є строго 
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фіксованими. У той же час рівняння, які моделюють реальні явища та процеси, 

повинні бути досить простими для того, щоб їх можна було успішно 

проаналізувати та розв'язати. [3] 

Постановка задачі та її розв’язання. Метою роботи є систематизація 

знань, що стосуються чисельних методів, зокрема методів скінченних різниць і 

узагальнення досліджень в області розв’язування різних завдань за допомогою 

цих методів, запропонувати місце вивчення даного матеріалу студентами . 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким 

присвячується стаття. Для з’ясування можливості застосування методу 

скінченних різниць при розв’язуванні різних диференціальних рівнянь 

необхідно: ґрунтовно розібратись в суті самого методу, його варіаціях;  провести 

детальне дослідження набутих досягнень в області прикладної математики, 

фізики, зокрема, в галузях, де  для дослідження досить часто використовують 

диференціальні рівняння.  

І як результат аналізу відповідних матеріалів, запропонувати на якому 

етапі можливо почати вивчення даної теми студентами. 

 

Виклад основного матеріалу 

Поняття про скінченні різниці різних порядків.  

Побудова інтерполяційних формул значно спрощується, коли вузли 

інтерполяції nxxx ,...,, 10  — рівновіддалені, тобто крок інтерполяції 

).1 ..., ,1 ,0(const 1 −==−= + nixxh ii  

Перш ніж перейти до виведення інтерполяційних формул для 

рівновіддалених вузлів інтерполяції, розглянемо поняття скінченних різниць. 

Нехай функцію )(xfy =  задано своїми значеннями ( )00 xfy = , 

( )11 xfy = , ( )nn xfy =...,  причому hxx += 01 ; ,,...,2 002 nhxxhxx n +=+=  де 

11201 ... −−==−=−= nn xxxxxxh . 

Назвемо скінченною різницею першого порядку різницю між значеннями 

функції у сусідніх вузлах інтерполяції: 001 Дyyy =− ;   112 Дyyy =− ;   

11 Д... −− =− nnn yyy . 

Зі скінченних різниць першого порядку можна одержати скінченні різниці 

другого порядку: 010
2 ДДД yyy −= ;    121

2 ДДД yyy −= ;   212
2 ДД...Д −−− −= nnn yyy  

Скінченні різниці п-го порядку визначаються формулами 
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0
1

1
1

0 ДДД yyy nnn −− −= ; 1
1

2
1

1 ДДД yyy nnn −− −= ; ,...1
1

1... iyn
iyn

iyn −∆−+
−∆=∆  

Різниці різних порядків можуть бути виражені безпосередньо через 

значення функції: 

iii yyy −= +1Д ; 

( ) ( ) iiiiiiiiii yyyyyyyyyy +−=−−−=−= ++++++ 121121
2 2ДДД ; 

( ) ( )=++−+−+++−+=∆−+∆=∆ iyiyiyiyiyiyiyiyiy 1211223
2

1
23  

iiii yyyy −+−= +++ 123 33 . 

Неважко довести, що для будь-якого т 

i

m

i

m

mi ymyy
mmm

mi
y

mm
mi
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Скінченні різниці різних порядків зручно розташовувати у вигляді таблиць: 

горизонтальної і діагональної: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Метод скінченних різниць. 

Дискретизація рівнянь – заміна безперервної області сукупністю 

ізольованих точок (сітка), причому розв’язок рівнянь шукається тільки в цих 

точках (вузлах сітки). 

Рівняння в часткових похідних зводиться до системи алгебраїчних 

рівнянь. 

Основні позначення, які використовуватимуться надалі на прикладі 

розв’язку деякої задачі ),( yxu  в прямокутнику yx LyLx ≤≤≤≤ 0,0 . Введемо 
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декартову сітку, вузли якої є точками перетинів ліній декартової системи 

координат з абсцисами { }ix  і ординатами { }iy , де xNi ,...,1= , yNj ,...,1=  - індекси 

вузлів; yx NN ,  – кількість вузлів уздовж x- і у - напрямків. 

Значення обчислюваної змінної у вузлі сітки з просторовими 

координатами xi і yj позначається нижніми індексами: ),( jiij yxuu = . 

Якщо є залежність від часу, то аналогічно вводиться тимчасова сітка 

),,( nji
n
ij tyxuu = , при цьому номер вузла в часі позначається верхнім індексом. 

Верхнім індексом позначається також будь-яка маршова координата. 

Крок сітки 1−−= ii
x
i xxh . 

У випадку, якщо у рівняннях наявні похідні не тільки від фізичної 

величини, але і від її градієнтів (потоків), зручно вводити також значення 

функції в напівцілих вузлах сітки 








 += −
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ji y
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uu ,

2
1

,21 . 

 

Скінченно-різницеві апроксимації диференціальних операторів. 

Використовується математичний апарат – розкладання у ряд Тейлора. 

Визначення: припустимо )(xLu  - диференціальний вираз, а ihuL  – його 

скінченно-різницевий вираз в точці xi. Якщо при достатньо малих h має місце 

співвідношення 0),()( >==− γψ γhOuLxLu iihi , то iψ  називається похибкою 

апроксимації (відхилом), а величина γ  – порядком апроксимації. 

Символ O широко використовується в асимптотичних методах. Вираз 

))(()( xgOxf =  для всіх Sx∈  означає, що існує така константа K , яка не 

залежить від x, що для всіх Sx∈  має місце 

)()( xgKxf ≤ . 

Скінченно-різницеві апроксимації першої похідної. 

Права різниця (беруться величини праворуч від вузла): 

+

+

++ +
∂
∂=−=∇ i

ii

ii
i x

u

h

uu
u ψ

1

1 , 

ліва різниця (беруться величини ліворуч від вузла): 

−−− +
∂
∂=−=∇ i

ii

ii
i x

u

h

uu
u ψ1 , 

де ±
iψ  - похибки апроксимацій. 
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З формули Тейлора випливає 
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тобто )(hOi =±ψ  – права і ліва різниці мають похибку апроксимації першого 

порядку. 

Якщо додамо праву різницю, помножену на hi, і ліву різницю, помножену 

на hi+1, то головні члени похибок скоротяться, що дозволяє нам підвищити 

порядок апроксимації похідної до другого 
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на рівномірній сітці hhi =  одержуємо центральну різницю 

h
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u ii

i 2
11 −+ −=∇ . 

Скінченно-різницева апроксимація другої похідної. 

Для отримання апроксимації другої похідної застосуємо двічі центрально-

різницевий оператор 
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ℏ  крок «напівцілої сітки». 

Застосовуючи формулу Тейлора, можна показати, що 
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тобто iu2∇  є апроксимацією першого порядку. 

 На «слабонерівномірних» сітках, таких, що ),( 2
1 hOhh ii =−+  iu2∇  можна 

розглядати як апроксимацію другого порядку. 

На рівномірній сітці iu2∇  є апроксимацією другого порядку 
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Скінченно-різницева апроксимація дифузійного оператора. 
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[ ] )()(3
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21 hOuu
hh

i
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i +′′′+′′−= + λλψ . 

Компактні апроксимації високих порядків точності. 

Розглянемо вираз для відхилу скінченно-різницевої апроксимації другої 

похідної 
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Введемо позначення 2

2
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u
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∂=  і перепишемо вираз таким чином: 

)(
12

)(
12

42
2

4
2

22
2 hOq

h
qhO

x

qh
qu ii

i

ii +∇+=+
∂
∂+=∇ , або 

)(
12

102 411
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11 hO
qqq

h
uuu iiiiii +++=+− −+−+  - неявна апроксимація другої похідної 

четвертого порядку, яка побудована на триточковому шаблоні. 

 

Застосування методів скінченних різниць для розв’язання модельних 

рівнянь 

Рівняння гіперболічного типу. 

Приклад: рівняння газової динаміки в акустичному наближенні 
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Якщо вважати збудження густини і швидкості малими величинами, 

одержимо лінеаризоване рівняння 
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При високих частотах коливань кожен газовий об'єм можна вважати 

адіабатичним, тому мала зміна тиску пов'язана з малою зміною густини через 

рівняння стану ρρ
ρ

2, ic
p

p =








∂
∂= . 

Звідси випливає рівняння акустики 2

2
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x
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∂
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Рівняння можна подати у вигляді 
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Загальніший випадок: система квазілінійних рівнянь 1-го порядку 
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∂
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. 

Для визначення типу рівняння необхідно знайти власні числа )(nλ  і власні 

вектори )(n
il  матриці ijA  з рівняння jjij llA λ= . 

Система буде гіперболічною, якщо всі власні значення в даній області 

простору ),,( utx
�  дійсні і різні. Помножимо рівняння на к-й власний вектор і 

врахуємо його визначення 
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Оператор 
k

k
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∂
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∂
∂+

∂
∂ )(λ  є похідною уздовж лінії, що задається 

рівнянням ( ) ),,( utx
dt

dx k �λ= , яка називається характеристикою. 

Рівняння можна записати у характеристичній формі 

i
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i
k
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i bl

dt

du
l )()( =







 . 

Початкові умови для гіперболічної системи рівнянь можна задавати на 

будь-якій кривій C, напрям якої не збігається з напрямом характеристик. 

Простішим гіперболічним рівнянням є 

одновимірне лінійне рівняння перенесення 

0=
∂
∂+

∂
∂

x

u
c

t

u , 

яке має точний розв’язок для початкових умов 

)()0,( xFxu = , )(),( ctxFtxu −= . 

Рис.1 Зображення інтерполяційно-характеристичного 

методу 

Різницеві схеми для рівнянь перенесення. Явний метод Ейлера. 
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i  Похибка апроксимації ),( 2xtO ∆∆ . 

Проведемо аналіз стійкості методом Неймана. Перепишемо схему у 

вигляді ( ),
2 11

1 n
i

n
i

n
i

n
i uu

C
uu −+

+ −−=  де 
x

tc
C

∆
∆=  - число Куранта. 

підставляємо в неї ( )ikxtui +λexp~ , після чого отримаємо xkCe t ∆−=∆ sin1λ  - 

завжди стійка! 
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Нижче будемо користуватися так званим інтерполяційно-

характеристичним методом побудови різницевих схем для рівняння 

перенесення. У цьому підході використовується властивість перенесення 

розв’язку вздовж характеристик. Розв’язок в точці )( 1
,

1 ++ = n
i

n
i txuu  буде 

дорівнювати значенню функції з попереднього шару у точці a                         

(див. рис. 1): xCxtcxatauu ii
nn

i ∆−=∆−==+ ),,(1 . 

Для того щоб побудувати схему, потрібно виразити величину ),( ntau  

через значення функції у сусідніх вузлах за допомогою інтерполяції. 

Метод різниць проти потоку. 

Лінійна інтерполяція по сусідніх вузлах 
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Похибка апроксимації ),( xtO ∆∆ . 

Проте схема є точною при ,1=C  коли 1−= ixa . 

Розглянемо рівняння диференціального наближення (або модифіковане 

рівняння). Для цього підставимо в скінченно-різницеву схему розкладення у ряд 

Тейлора в околі точки ( )n
i tx ,  для функції, ),( txu , яка збігається з чисельним 

розв’язком у вузлах сітки 
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у результаті одержуємо диференціальне наближення 
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cuu xxxxxxi ∆+−−∆−−∆=+ . 

Видно, що при числах Куранта, менших за одиницю, наявна схемна 

в'язкість і дисперсія. Дисперсійне співвідношення для цього рівняння має вигляд 
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Фазова швидкість 2
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ccph −−∆−= , 5.00 << C  – відставання по фазі, 

при 15.0 << C  – випередження. 

Центрована за часом неявна схема. 

Апроксимуємо рівняння у точці ( )21, +n
i tx : 

)(
),( 2

121

tO
t

uu

t

txu n
i

n
i

n
i ∆+

∆
−=

∂
∂ ++

, 

),(
),(),(

2

1),( 2
121

xO
x

txu

x

txu

t

txu n
i

n
i

n
i ∆+














∂
∂

+
∂

∂
=

∂
∂ ++

 

0
222

1 11
1

1
1

1
1

=








∆
−+

∆
−+

∆
− −+

+
−

+
+

+

x

uu

x

uu
c

t

uu n
i

n
i

n
i

n
i

n
i

n
i . 

Похибка апроксимації ),( 22 xtO ∆∆ . 

Стійкість 
( )
( ) xkiC
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e t
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∆−=∆

sin2/1
sin21λ , безумовно стійка. 

Диференціальне наближення 
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схемна в'язкість дорівнює нулю. 

Метод скінченних різниць для розв’язання лінійних крайових задач. 

Маємо відрізок [a,b]. Потрібно знайти розв’язок лінійного 

диференціального рівняння другого порядку 

)()()( xfyxqyxpy =⋅+′⋅+′′ , 
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Виберемо рівномірну сітку: x=a+ih, i=0,1,2,…,n. Нехай 

.)(,)(,)(,)(,)(,)( iiiiiiiiiiii yxyyxyyxyfxfqxqpxp ′′=′′′=′====  Апроксимуємо )( ixy′  і 
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)( ixy ′′  у кожному внутрішньому вузлі (i = 1, 2, …, n-1) центральними різницями 
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i
−+ +−=′′  і на кінцях відрізка – односторонніми 
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Використовуючи ці формули, одержуємо різницеву апроксимацію 

вихідного крайового завдання: 
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Коефіцієнти різницевих рівнянь залежать від кроку сітки. Введемо позначення: 
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Перепишемо систему з урахуванням введених позначень 
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Маємо різницеву схему крайового завдання. Запишемо систему рівнянь у 

розгорнутій матричній формі: 
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Таким чином, завдання зводиться до розв’язання системи лінійних 

алгебраїчних рівнянь, що можна записати у вигляді Ay=d. 

Висновки. Особливістю статті є те, що спочатку коротко розглядається 

саме поняття скінченних різниць, пояснюється суть методу скінченних різниць, 

а вже потім досліджується застосування вищерозглянутого методу. Тобто,  
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стаття, найперше, має на меті зацікавити читача поставленою проблемою, навіть 

якщо він не володіє потрібною інформацією щодо чисельних методів.  

Проведений аналіз використання методу скінченних різниць показує 

доцільність його у розв’язанні різних завдань, зокрема при знаходженні 

розв’язків диференціальних рівнянь. Тому доцільно пропонувати студентам 

вивчення цього методу в курсі «Диференціальних рівняь». Одним з 

найпростіших методів  для розвязування лінійної крайової задачі, яка являється 

предметом вивчення однієї із тем вищезгаданої  дисципліни, є зведення її до 

системи скінченно-різницевих рівнянь. Взагалі даний метод тісно пов'язаний з 

теорією апроксимації, а тому наявність його в одній з тем курсу «Методів 

обчислень» просто необхідне. Та я пропоную ознайомити студентів раніше з 

поняттям скінченних різниць. Це можна досить просто зробити на заняттях з 

математичного аналізу. Сформувати уявлення про скінченні різниці різних 

порядків можна вже на першому курсі вивчення даної дисципліни, причому це 

можна зробити незалежно від робочої програми курсу. Даний матеріал для 

ознайомлення можна запропонувати на засіданні гуртка,  такого що  полегшує 

розуміння студентами вивчення скінченних різниць і методів, які на них 

базуються.  
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ПРО СУПЕРПОЗИЦІЮ АБСОЛЮТНО НЕПЕРЕРВНИХ ФУНКЦІЙ 

 
В статті висвітлюються властивості абсолютно неперервних функцій. Основна 

увага приділена дослідженню властивостей суперпозиції двох абсолютно неперервних 

функцій. Наведено клас достатніх умов абсолютної неперервності суперпозиції двох 

абсолютно неперервних функцій. Пропонується проста конструкція двох абсолютно 

неперервних функцій, суперпозиція яких вже не є абсолютно неперервною. 

 

Нагадаємо поняття абсолютно неперервної функції, яка є природним і 

важливим узагальненням поняття рівномірно неперервної функції. 

Означення. Нехай на відрізку  задана функція . Якщо для  

будь-якого  існує таке  що для будь-якої системи взаємно 

неперетинних інтервалів , для якої  

 
випливає  

 

то функція  називається абсолютно неперервною на . 

Прикладами абсолютно неперервних функцій можуть бути функції, які 

мають скінченну похідну на одиничному відрізку. 

Можна довести (див [2]), що функція ,  є абсолютно 

неперервною тоді і тільки тоді, коли виконується хоча б одна з наступних умов: 

1.  є неперервною функцією з обмеженою варіацією, яка володіє 

властивістю , тобто образ  будь-якої множини , яка має міру 

нуль, також є множиною міри нуль. (Теорема С. Банаха – М. А. 

Зарецького).  
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2.  представляється у вигляді інтеграла Лебега зі змінною 

верхньою межею 

 
Деякі властивості абсолютно неперервних функцій цілком аналогічні 

властивостям неперервних функцій. Зокрема, має місце  

Теорема 1 ([2]). Якщо функції  і  абсолютно неперервні на 

деякому відрізку, то на цьому відрізку  абсолютно неперервними будуть сума, 

різниця і добуток цих функцій. Крім того, якщо  не має коренів на цьому 

відрізку, то абсолютно неперервною буде і частка . 

Як відомо, суперпозиція двох неперервних функцій завжди є 

неперервною. У той же час суперпозиція  двох абсолютно неперервних 

функцій  і  може й не бути абсолютно неперервною функцією. 

Наведемо декілька умов, які забезпечують абсолютну неперервність 

суперпозиції двох абсолютно неперервних функцій. 

Теорема 2 ([2]). Нехай на відрізку задана абсолютно неперервна 

функція , значення якої попадають в відрізок . Якщо задана на  

функція задовольняє умові Ліпшиця, то складена функція 

абсолютно неперервна. 

Теорема 3 ([2]). Нехай абсолютно неперервна функція , задана на 

, строго зростає. Якщо  абсолютно неперервна на , то 

функція  абсолютно неперервна на . 

Теорема 4 (Г. М. Фіхтенгольц, [3]). Припустимо, що функція  і  

абсолютно неперервні і, також, що функція  приймає будь-яке своє 

значення  в окремих точках і в проміжках сталості, загальне число яких не 

перевищує деякого сталого числа , незалежного від .Тоді і функція  

буде абсолютно неперервною. 
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З курсу теорії функції дійсної змінної відома наступна теорема про 

інтегрування частинами. 

Теорема 5 ([1]). Нехай функції  і  абсолютно неперервні на відрізку 

, тоді 

 

(1) 

Операція інтегрування частинами дуже часто використовується при 

вивченні диференціальних рівнянь. Причому інколи теорема 5 виявляється 

недостатньою. Наведемо приклад в цьому напрямі. Часто приходиться 

інтегрувати частинами вираз 

 

(2) 

де  – двічі неперервно диференційовна функція однієї змінної , а 

функція  вибрана в залежності від  спеціальним чином, наприклад 

, де  – абсолютно неперервна функція (зокрема, , тут 

для нас буде цікавий випадок ). 

Ми не можемо в даному випадку використати теорему 5, оскільки 

суперпозиція , взагалі кажучи, може не бути абсолютно неперервною. 

Відмітимо, що це може трапитися і для функцій  самого простого вигляду, 

наприклад для функції , . Якщо в якості  ми візьмемо 

функцію  при  і , де  і 

, і виберемо , , то функція  буде двічі 

неперервно диференційовною (оскільки )ю В той час як суперпозиція 

 не буде абсолютно неперервною функцією на 

 (так як з умови  випливає, що похідна цієї функції не являється 

сумовною на ). 
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Все ж проінтегрувати частинами в (2) можна, якщо використати наступні 

міркування. Спростимо, по-перше, умову теореми 5. 

Теорема 6 ([1]). Нехай 

1) похідні  і  існують майже скрізь на ; 

2) хоча б один добуток  і  сумовний; 

3) добуток  абсолютно неперервний. 

Тоді справедлива формула (1). 

Вагому роль для виконання інтегрування частинами в (2) буде відігравати 

наступна теорема. 

Теорема 7 ([1]). Нехай функція  диференційовна скрізь на  і 

похідна  абсолютно неперервна. Нехай далі функція  абсолютно 

неперервна на відрізку . Тоді 

функція 

 (3) 

також абсолютно неперервна на . 

Зразу ж відмітимо, що множник  в умовах теореми 5 не повинен 

бути абсолютно неперервним; таким чином, множення суперпозиції  на 

абсолютно неперервну похідну  покращує властивості добутку в 

порівнянні з множником  і робить цей добуток абсолютно неперервним. 

В розглянутому вище прикладі (2) , . По теоремі 7 добуток 

 абсолютно неперервний. Крім того, функція  

 

сумовна,  існує скрізь. Таким чином,  

 

(4) 

якщо похідна  існує майже скрізь. 
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Теорема 8. (Г. М. Фіхтенгольц, [3]). Нехай  і дві абсолютно 

неперервні функції, причому значення  попадають в сегмент, на якому 

задана . Для того, щоб суперпозиція  була абсолютно неперервною, 

необхідно і достатньо, щоб вона мала обмежену варіацію. 

Природно виникає питання як побудувати приклад двох абсолютно 

неперервних функцій, суперпозиція яких не є абсолютно неперервною. Досить 

складні конструкції таких функцій можна знайти в роботі [2].  Ми ж пропонуємо 

досить простий приклад (його можна наводити як студентам на лекції, так і під 

час засідань студентського наукового гуртка). Отже, побудуємо дві абсолютно 

неперервні функції такі, щоб суперпозиція не була абсолютно неперервною. 

Нехай , а  

а між цими точками застосуємо лінійну інтерполяцію (рис. 1). 

Розглянемо випадок, коли  визначена на проміжку Всі 

значення функції  попадають в сегмент на якому задана функція  

Абсолютна неперервність функції  на відрізку [0,1] є очевидною. 

Покажемо, що  також буде абсолютно неперервною. Ця функція буде 

функцією обмеженої варіації. Оскільки 

 
Дана функція задовольняє умові Ліпшиця  

 

з коефіцієнтом  Тому  – абсолютно неперервна. 

Суперпозиція  

(рис. 2) вже не буде абсолютно неперервною, тому що буде функцією 

необмеженої варіації, оскільки 



Студентські фізико-математичні етюди, 2011, № 10 

 89

 
 

 
                      Рис. 1                                               Рис. 2 
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P-АДИЧНІ ПРОСТІ ЧИСЛА ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ 

 

Нехай  – довільне просте число. Визначимо відображення  на 

множину раціональних чисел  наступним чином: 

 

де  

 

Функція є неархімедовою нормою на  (нормою, для якої виконується 

нерівність ). 

Таку норму називають р-адичною нормою. [1] 

Означимо  як розширення поля раціональних чисел  по р-адичній нормі 

.  є повним нормованим полем, яке називають полем р-адичних 

чисел. 

Кожний елемент  поля р-адичних чисел може бути представлений у 

вигляді збіжного відносно р-адичної норми ряду 

 
 

де  – деяке ціле число, а , або у вигляді: 

 
 Таке представлення називається канонічним p-адичним розкладом числа . 

Цілим р-адичним числом називається таке число , що його 

канонічний розклад містить лише невід’ємні степені числа р. [2] 

Множина цілих р-адичних чисел позначається наступним чином 
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Зокрема, довільне 2-адичне число може буде представлене як 

 
р-адичні числа мають широке застосування в сучасній математиці, зокрема 

вони використовуються у квантовій механіці, математичній фізиці, у теорії 

турбулентності, теорії динамічних систем, для розв’язання проблем передачі 

інформації тощо. Тому знаходження р-адичних аналогів для всіх базових 

структур в стандартній математиці, є цікавою, змістовною та актуальною 

задачею. Я розглядаю зв'язок р-адичних чисел з такими математичними 

об’єктами, як фрактали. 

Наприклад, відображення 

 
є гомоморфізмом, що переводить  в множину кантора С (рис. 1). [1] 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Множина Кантора 

В доповіді розглядається зв'язок р-адичних чисел зі складнішими 

математичними об’єктами, такими як: трикутник або серветка Серпінського 

(рис. 2) і його модифікаціями  (рис. 3), які є двовимірними аналогами множини 

Кантора.  
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        Рис. 2. Трикутник Серпіньського                    Рис. 3. Фрактальний пил 
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РЯДИ І ФУНКЦІЇ УОЛША 

 

Розглянемо на пів інтервалі [0;1) функцію ro(x)  

і продовжимо її періодично з періодом 1 на всю числову пряму. Визначимо 

функції rk (x) ≡ ro (2
kx),  k = 0, 1, 2,…, що являє собою стиснення функції ro(x) в 

2k раз. Функції rk (x) називаються функціями Радемахера.  

Для функцій rk (x), як бачимо з самого визначення, справедливо 

відношення rk+m ( ) = rk .З визначення видно, що rk ( ) має період   , 

стала на двійкових пів інтервалах [  ,  ], де  будь – яке ціле число що 

приймає на цих пів інтервалах по черзі значення 1 і -1 а в точках виду   , що 

являються для rk ( ) точками розриву, вона неперервна справа. Функції 

Радемахера іноді визначають формулою rk ( ) = sign  π  , де  

sign t =  

Систему функцій Уолша n=0 ми отримаємо в результаті всіляких 

перемножень між собою функцій Радемахера. При цьому нумерацію функцій 

Уолша прийнято називати нумерацією Пелі. Нехай ≡1. Щоб визначити 

 при n ≥ 1, представимо натуральне число n в двійковому записі, тобто у 

вигляді 

 

де    і    або 1    Очевидно що   

. Нехай 
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Таким чином функції системи Уолша приймають лише два значення: 1 і 

– 1. В точках розриву вони неперервні справа. 

Наведені визначення функцій Радемахера і функцій Уолша дозволяють 

розглядати їх на всій дійсній прямій. ,Однак часто функції Уолша  

розглядають лише на пів інтервалі [0,1). 

Система функцій Уолша задовольняє відношенням ортогональності  

 
Тобто являється ортонормованою системою на [0, 1).  

Система Уолша повна відносно простору   

Система Уолша замкнута відносно кожного простору  

 іншими словами множина поліномів по 

системі Уолша всюди щільна в кожному просторі   

Якщо функція  має обмежену варіацію на  і виконується 

співвідношення 

 
то ряд Фур'є - Уолша функції   абсолютно збігається.   

Ряди і функції Уолша мають широке застосування в сучасній 

математиці, зокрема вони використовуються при дослідженні цифрової обробки 

сигналів та в теорії кодування. 
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ТЕСТУВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ З ЛІНІЙНОЇ АЛГЕБРИ 

 

 У статті розглянуто один з видів контролю за навчальною діяльністю. 

Тестування є ефективним засобом вимірювання рівня знань та визначення успішності 

навчання студентів. Проаналізовано переваги та недоліки тестування порівняно з 

іншими формами контролю знань; наведено різні види тестів, які можна 

використовувати під час навчання студентів лінійній алгебрі; аргументовано принципи 

оцінювання тестових завдань різних типів. 

 

 Найважливішим компонентом навчального процесу є контроль за 

навчальною діяльністю студентів, призначений для визначення успішності 

навчання кожного студента, аналізу отриманих результатів та корекції 

подальшого процесу навчання. 

 Необхідність забезпечення контролю й оцінювання не тільки результату, а 

й процесу навчання сприяє пошуку оперативних та об'єктивних методів 

контролю знань. Система оцінки і контролю повинна відповідати вимогам 

управління пізнавальною діяльністю студентів і виступати в ролі відповідного 

інструментарію для її здійснення. 

 Сучасна методика пропонує тест як інструмент вимірювання рівня знань, 

за допомогою якого можна не тільки виявити якість навчання, але і оптимально 

управляти навчальним процесом. 

 Тест (з англ., іспит, спроба, випробування) – це стандартизоване завдання, 

за результатами якого роблять висновок про знання, уміння, навички (здібності, 

професійну придатність, обдарованість тощо) особи, яку  випробовують. У 

сучасній практиці тестового контролю нараховується понад 20 різновидів тестів: 

залежно від мети, характеру та функцій контролю, характеру та форми відповіді 

[5]. 

 Практика показала наступні переваги тестування порівняно з іншими 

формами контролю знань: 
• упродовж досить обмеженого часу може бути перевірена якість знань, 

навичок у значної кількості студентів; 
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• можливість здійснення контролю знань, умінь, навичок на необхідному, 

заздалегідь запланованому рівні; 
• поглиблення самоконтролю з боку студентів; 
• об’єктивний характер оцінювання; 
• увага студента фіксується не на формуванні відповіді, а на осмисленні її 

суті; 
• створюються умови для постійного зворотного зв’язку між студентом і 

викладачем. 

 Процес створення тестів дуже трудомісткий, він потребує розгалуженого 

банку даних завдань. При складанні тестів потрібно ретельно підбирати не 

тільки завдання, але й варіанти можливих відповідей, щоб вони були 

вірогідними, при цьому потрібно врахувати найбільш типові помилки. Тоді 

можна позбутися одного з недоліків тестового оцінювання: випадкового вибору 

студентом правильної відповіді. 

 Не слід захоплюватись якимось одним видом тестів. Оскільки це призведе 

до позбавлення студента можливості критично мислити, спонукатиме до 

співставлення варіантів відповідей, унеможливить прояв творчого потенціалу та 

демонстрування належного рівня знань. 

Також слід відзначити і такі недоліки тестів: 

1) певна стандартизація мислення, що не враховує рівень розвитку особистості 

(психологічний недолік); 

2) обмеженість у висловлюванні, тобто тест закритого типу при застосуванні 

дає можливість оцінити лише кінцевий результат (правильно - неправильно), у 

той час як сам процес, що привів до нього, не розкривається; 

3) тести не сприяють розвитку мови. 

Тести для діагностування навчальних досягнень студентів поділяють на 

два види: 

– тести, орієнтовані на співвідносну групу (нормативні) – їх застосовують 

для порівняння індивідуального результату з результатами достатньої вибірки, 

які формують уявлення про норму; 

– тести, орієнтовані на критерії (критеріально орієнтовані) – дають змогу 

порівняти індивідуальні результати з певним стандартом вимог до засвоєння 

навчального матеріалу, наприклад, базовими вимогами до засвоєння дисципліни 

на певному етапі навчання. 

Однак існують й інші, загальні,  класифікації видів тестів [1]. 
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1) Альтернативний тест – передбачає вибір правильної відповіді з 

декількох можливих. Він доречний для завдань, які виключають варіанти різного 

тлумачення правильної відповіді. 

Приклад 1. 

Виберіть правильний варіант відповіді: 

Дві матриці А і В називаються узгодженими, якщо:  

а) кількість рядків матриці А дорівнює кількості рядків матриці В;  

b) кількість стовпців матриці А дорівнює кількості рядків матриці В;  

c) кількість стовпців матриці А дорівнює кількості стовпців матриці В;  

d) кількість рядків матриці А дорівнює кількості стовпців В.  

2) Вибірковий, або варіативний, тест, який передбачає 10-12 варіантів 

відповідей на тестове завдання, з яких 6-8 відповідей правильні. За цими тестами 

перевіряють передусім повноту знань класифікації того чи іншого явища. 

Приклад 2. 

Визначте рядки, в яких правильні твердження: 

а) Визначник 2-го порядку – це число, що дорівнює добутку елементів, що 

стоять на бічній діагоналі матриці 2-го порядку мінус добуток елементів, що 

стоять на головній діагоналі;  

б) Інверсія – таке розташування чисел перестановки, коли менше число 

стоїть праворуч більшого; 

в) Перестановка – будь-яке розміщення перших n натуральних чисел; 

г) Парна перестановка – перестановка, в якій число інверсій парна;  

д) Транспозиція – операція, при якій два елементи перестановки 

залишаються на своїх місцях, а інші міняються місцями; 

е) Одна транспозиція змінює парність перестановки; 

є) Кількість різних перестановок, які можна утворити з n чисел, дорівнює 

n;  

ж) Кількість парних перестановок з n чисел, дорівнює кількості непарних і 

дорівнює  

з) Кількість парних перестановок з n чисел, дорівнює кількості непарних і 

дорівнює  

и) 2, 5, 3, 1, 4, 7, 6 – не є нормально-впорядкованою перестановкою; 

к) 2, 3, 4, 1, 5 – є парною підстановкою. 
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3) Кількісний тест – це альтернативний, або вибірковий, тест, але для 

відповіді на тестове завдання потрібно вибрати правильну або правильні 

відповіді з цифрових варіантів запропонованих відповідей. 

Приклад 3. 

 

Обчислити визначник      . 

а) 14;   б) 0;   в) -14;  г) -7. 

 

 

4) Розподільний тест, який вимагає розподілу ознак серед декількох 

понять, тобто опитувані розподіляють правильні варіанти характеристик 

досліджуваних об'єктів, процесів, понять. 

Приклад 4. 

Дайте характеристику операцій над двома множинами: 

1. Операції над 

множинами 
2. Означення 3.Позначення 

1.1. Перетин 
2.1. Це сукупність елементів, які 

належать хоча б одній множині. 
3.1. А|В 

1.2. Об’єднання 

2.2. Множина таких елементів, що 

належать одній множині і не 

належать іншій. 

3.2. А В 

1.3. Різниця 
2.3. Це сукупність елементів, які 

одночасно належать двом множинам. 
3.3. А В 

У першій колонці запропоновано об'єкти для аналізу, в інших – їхні 

ознаки. Кількість ступенів може бути різною залежно від глибини аналізу. 

Кількість балів за такий тест пропорційна кількості аналізованих об'єктів та 

враховує кількість ступенів аналізу. 

5) Узагальнювальний (збірний) тест, який дає можливість окрім 

контролю знань перевірити вміння студентів узагальнювати, робити 

висновки, класифікувати те чи інше явище. Під час розробки такого виду 

тесту завдання дають у двох колонках: в одній колонці наведено багато 

ознак, що характеризують 2-3 правила, об'єкта, в іншій – самі правила, 

об'єкти. 
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Приклад 5. 

З перелічених властивостей встановити, які з них виконуються 

для наведених відношень: 

Властивості Приклади відношень 

Рефлективність 

Антирефлексивність 

Симетричність 

Асиметричність 

Антисиметричність 

Транзитивність 

Відношення менше на множині 

натуральних чисел. 

Відношення паралельності на 

множині прямих площини. 

Відношення подільності на множині 

цілих чисел. 

6) Аналітичний тест, як і попередній, передбачає перелік ознак 

будь-якого об'єкта, явища та їх визначення, але сформульованих у 

зворотному порядку. 

Приклад 6. 

Які з перелічених нижче ознак характерні для системи лінійних 

рівнянь? 

а) Сумісна; 

б) Розширена; 

в) Визначена; 

г) Рівносильна; 

д)Нульова; 

е)Одинична. 

7) Порівняльний тест передбачає знаходження спільного та 

відмінного в досліджуваних процесах, явищах; спрямований окрім 

контролю якості знань та вмінь на перевірку вміння знаходити схожість та 

відмінність у досліджуваних явищах. 

Приклад 7. 

З перелічених нижче властивостей зазначте, які належать: 

а) групам; 

б) кільцям; 

в) полям. 

1) Існування нульового елемента;  

2) Існування одиничного елемента;  

3) Операція * асоціативна;  

4) Відсутність дільників нуля;  

5) Існування протилежного елемента;  

6) Дистрибутивність відносно віднімання;  

7) Операція * замкнена; 

8) Операція * комутативна. 
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8) Операційний тест може бути побудований аналогічно до будь-

якого з перелічених вище тестів, але передбачає перевірку знання 

студентами практичного використання тих чи інших процесів. 

Приклад 8. 

Розв’язати систему рівнянь  

 
У відповідь записати суму х1 + х2. 

а) 1;   б) -3;   в)3;   г)-1.

9) Проблемно-пошуковий тест передбачає необхідність творчого 

переносу знань у нестандартну ситуацію й тому являє собою проблему 

(складне запитання, завдання, що потребує розв'язання), закладену в 

тестовому завданні; пропозицію варіантів (гіпотез) його розв'язання та 

систему доводів.  

Приклад 9. 

Виберіть правильний варіант відповіді: 

Якщо система лінійних рівнянь однорідна, то:  

а) r(A) ≠ r(B/A);   

в) r(A) > r(B/A);  

с) r(A) < r(B/A);  

d) r(A) = r(B/A).  
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ВИКОРИСТАННЯ СКМ MAPLE ПРИ ВИВЧЕННІ ЕЛЕМЕНТІВ  

ТЕОРІЇ АПРОКСИМАЦІЇ В КУРСІ МАТЕМАТИЧНОГО АНАЛІЗУ 

 
В роботі коротко розглянуто історичні відомості про розвиток комп’ютерів, 

описано причини, що призвели до кардинальних змін у освіті і розвитку інформаційно-

комунікаційних технологій. Також розглянуто методику використання системи 

комп'ютерної математики (СКМ) Maple під час розв’язування задач з математичного 

аналізу. Описано переваги СКМ Maple. Установлено, що використання СКМ Maple 

дозволяє підняти рівень підготовки студентів і мотивувати інтерес до вивчення 

математичних дисциплін. 

Актуальність. Інформаційно-комунікаційні технології активно 

використовуються у навчальному процесі. Вони є потужним засобом для 

діяльності науковців, учнів, студентів, педагогів, інженерів. Тому проблема 

розробки методик навчання математичних дисциплін з використанням 

інформаційно-комунікаційних технологій залишається актуальною. 

Мета дослідження:  

- ознайомити студентів з принципами роботи в СКМ Maple; 

- продемонструвати використання СКМ Maple на заняттях математичного 

аналізу присвячених апроксимації функцій. 

Виклад нового матеріалу. У ХХ столітті в світі спалахнула четверта 

інформаційна революція, пов’язана з винаходом мікропроцесорної технології і 

персонального комп'ютера. Вона характеризується переходом від механічних, 

електричних засобів перетворення інформації до електронних та створення 

програмного забезпечення цього процесу. 

Вчені більше 500 років намагалися створити обчислювальну машину, і всі 

їхні зусилля зводилися до створення найпростіших пристроїв для виконання 

арифметичних операцій над числами. В основі всіх винайдених пристроїв  було 

зубчате колесо, розраховане на фіксацію 10 цифр десяткової системи числення. 

Перший у свiтi ескізний малюнок тринадцятирозрядного десяткового 

підсумовуючого пристрою на основі коліс iз десятьма зубцями належить 

Леонардо да Вiнчi (1452-1519). Він був зроблений в одному iз його щоденників. 
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У 1623 р. німецький вчений Вільгельм Шиккард (1592-1636) створив свою 

обчислювальну машину на базі шестирозрядного десяткового обчислювача, що 

складався також iз зубчатих коліс, був призначений для виконання додавання, 

вiднiмання, а також табличного множення та ділення.  

Французький вчений Блез Паскаль (1623-1662) створив обчислювальну 

машину яка дістала назву "паскалiна", – 6-ти (або 8-ми) розрядний пристрiй на 

зубчатих колесах, розрахований на додавання та вiднiмання десяткових чисел 

(1642 р.). 

Після "паскалiни" у 1673 р. з'явився "арифметичний прилад" Готфрiда 

Вільгельма Лейбнiца (1646-1716) – дванадцятирозрядний десятковий пристрій 

для виконання арифметичних операцій, включаючи множення i ділення, для 

чого, на додаток до зубчатих коліс використовувався східчастий валик. Про 

машину Лейбнiца було відомо в усіх країнах Європи.  

Англієць Чарльз Беббiдж (1791-1881) здійснив якісно новий крок у 

розвитку засобів цифрової обчислювальної техніки – перехід вiд ручного до 

автоматичного виконання обчислень за складеною програмою. Програми для 

розв'язання задач на машині Беббiджа, а також опис принципів її роботи були 

складені Адою Августою Лавлейс – дочкою Байрона (1816-1852).  

Говард Айкен (Howard Aiken, 1900-1973) – американський учений, що 

створив у 1944 р. перший в США релейно-механiчний комп'ютер. Його основні 

блоки – арифметики i пам’яті – були виконані на зубчатих колесах. 

Принципи побудови комп’ютерів, висловлені Еккертом i Нейманом (США, 

1946 р.) i, незалежно, Лебедєвим (СРСР, 1948 р.), стали завершенням першого 

етапу розвитку науки про комп'ютери. 

Подальшому розвитку цифрової технiки сприяв розвиток у другiй половинi 

ХХ ст. науки про комп'ютери. Науковi основи цифрових ЕОМ у цей час 

поповнилися теорiєю цифрових автоматiв, основами програмування, теорiєю 

штучного iнтелекту, теорiєю проектування ЕОМ, комп'ютерними технологiями 

різноманітних iнформацiйних процесiв, що забезпечили становлення нової 

науки, яка отримала назву "Computer Science" (комп'ютерна наука) у США i 

"iнформатика" у Європi [1]. 

Завдяки цій комп’ютерній революції бурхливо почали розвиватися 

інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ). Це призвело до змін і в освіті, 

зокрема в початковій, середній та вищій школі. ІКТ значно покращують 

навчання учнів та студетів, а вчителю та викладачу допомагають краще подати 



Студентські фізико-математичні етюди, 2011, № 10 

 103 

матеріал та зобразити наочно, зберегти час, який можна використати на 

вивчення додаткових питань. 

ІКТ почали розвиватися з 60-х років XX століття, разом з появою і 

розвитком перших інформаційних систем. Інвестиції в інфраструктуру та сервіси 

Інтернету викликали бурхливе зростання галузі інформаційно-комунікаційних 

технологій в кінці 90-х років XX століття. 

Основоположником ІКТ в Українi й у колишньому Радянському Союзi став 

В. М. Глушков – засновник всесвітньо відомого Iнституту кiбернетики НАН 

України, що носить зараз його iм'я [2]. 

Інформаційна технологія — це сукупність методів, засобів і прийомів, що 

використовуються для пошуку, накопичення, опрацювання, зберігання, подання, 

передавання інформації (даних і знань) за допомогою засобів обчислювальної 

техніки і зв'язку, а також способів їх раціонального поєднання з безмашинними 

процесами опрацювання інформації. 

Інформаційно-комунікаційні технології – програмно-апаратні засоби й 

пристрої, що функціонують на базі комп'ютерної техніки, а також сучасних 

засобів і систем інформаційного обміну, забезпечуючи операції щодо пошуку, 

збирання, накопичення, зберігання, опрацювання, подання, передавання 

інформації [5]. 

В наш час майже не залишилося наук, де б не використовувалися ІКТ. Вони 

знайшли застосування і в природничо-географічних, фізико-математичних, 

філологічних та інших науках. 

Інформаційно-комунікаційні технології також вплинули на математичний 

аналіз. На даний час існує багато програмних засобів, завдяки яким можна 

покращити навчання. 

Зокрема система Maple, що призначена для символьних обчислень, хоча 

має ряд засобів і для чисельного розв’язування диференціальних рівнянь і 

знаходження інтегралів тощо. У цій програмі є розвинені графічні засоби. Вона 

має власну мову програмування, що нагадує Паскаль. 

З появою персонального комп’ютера (ПК) класу IBM PC і Macintosh і з 

покращенням їх можливостей системи символьної математики, які були 

орієнтовані на великі ЕОМ, були перероблені під них і доведені до рівня 

масових серійних програмних систем. В наш час систем символьної математики 

створюється дуже багато і різного призначення, від швидкої і зручної для 
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простих символьних обчислень  системи Derive до комп’ютерних гігантів, таких 

як Mathematica і Maple. 

Система Maple була розроблена для ПК фірмою Waterloo Maple Inc. 

(Канада) [4]. 

У 1982 році була випущена перша версія Maple 1.0. У 1985 вийшла широко 

доступна версія Maple 3.3. Останньою версією є Maple 15, випущена у 2011 році. 

Зокрема Maplesoft продає як студентську, так і професійну версії Maple. 

Maple володіє рядом переваг перед іншими пакетами. Може виконувати 

аналітичні обчислення. Підвищення ефективності чисельних розрахунків у 

Maple дозволяє використати його в чисельному моделюванні й у виконанні 

складних обчислень, у тому числі з довільною точністю.  

Maple можна застосувати в багатьох розділах математичного аналізу, 

зокрема: диференціальному численні, інтегральному численні, числових та 

функціональних рядах, границі й неперервності функції, диференціальних 

рівняннях. 

У даній роботі буде розглянуто застосування  програми Maple у розділі 

“Апроксимація функцій”. За допомогою програмного засобу Maple можна 

розв’язати багато задач з даної теми. 

Нагадаємо що називається інтерполяційним многочленом Лагранжа. 

Нехай у точках  ( , якщо ) з відрізка  

задано значення функції : . Точки  

називаються вузлами інтерполювання. Треба побудувати такий поліном 

 (степеня, не вищого за ), який у вузлах 

 набуває тих самих значень, що й функція , тобто 

.     (1) 

З умови (1) для знаходження коефіцієнтів  дістанемо 

систему рівнянь: 

  (2) 

Визначником цієї системи є так званий визначник Вандермонда: 

 
який, як відомо, дорівнює  
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Отже, система (2) має єдиний розв’язок при будь-яких значеннях 

 
Таким чином, коли серед вузлів немає таких, що збігаються, то 

алгебраїчний інтерполяційний многочлен існує і єдиний (з точністю до форми 

запису).  

Щоб дістати інтерполяційний многочлен у явному вигляді, не 

розв’язуватимемо систему (2), а побудуємо безпосередньо многочлен , 

який задовольняє умову (1). 

Многочлен  шукатимемо у вигляді лінійної комбінації деяких 

многочленів степеня , причому коефіцієнтами цієї лінійної комбінації будуть 

задані значення функції  у вузлах, тобто 

 

де  – поки що невідомі многочлени степеня . З умови (1) 

випливає, що многочлени  мають задовольняти умову 

 
тобто  

 

Підставивши вирази  у формулу (3), дістанемо вираз інтерполяційного 

многочлена  : 

 
Інтерполяційний многочлен, записаний у вигляді (4), називається 

інтерполяційним многочленом Лагранжа. Многочлени  називаються 

коефіцієнтами Лагранжа [3]. 

Приклад 1. Побудувати інтерполяційний многочлен Лагранжа для функції, 

що задана таблично: 
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х 0 1 3 5 

f(x) 
1 3 2 7 

 

I спосіб. Розв’яжемо приклад 1 теоретичним методом. 

В даному випадку . Тоді за формулою (4) знаходимо: 

 

Розклавши цей многочлен за степенями , матимемо: 

 
II спосіб. Розв’яжемо за допомогою СКМ Maple. 

Введемо значення вузлів та значення функції у вузлах. Щоб у програмі 

ввести якісь дані, потрібно натиснути піктограму «Insert Maple Input after the 

current execution group» . Для введення виразів зручно скористатися пунктом 

меню “Expression”, яке знаходиться на лівій панелі вікна програми. 

 Введемо формулу квадратичного інтерполювання. Отримаємо такий 
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результат:

 
Спростимо отриманий вираз. Для цього введемо команду “expand(%)”. 

Матимемо: 

 
Перевіримо отриманий результат, користуючись реалізованою у системі 

командою знаходження інтерполяційного многочлена таблично заданої функції: 

interp([значення вузлів], [значення функції у вузлах], змінна 

інтерполювання);

 
Графік інтерполяційного многочлена походить через точки площини з 

координатами . Побудуємо геометричну 

інтерпретацію прикладу. 
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Одним із  методів наближення функцій є метод найменших квадратів.  

Нехай функція  задана своїми значеннями в скінченому числі точок 

 з відрізка . Будемо шукати найкраще наближення функції 

 узагальненими многочленами 

 

де  – лінійно незалежні функції, . 

У цьому випадку многочлен найкращого наближення шукаємо в просторі 

функцій, що задані на дискретній множині точок  і 

скалярним добутком 

 

Позначимо цей евклідів простір через . Норма елемента і відстань між 

двома елементами визначаються відповідно формулами: 

 

 

Отже, коефіцієнти  многочлена найкращого 

наближення знайдемо з нормальної системи 

 
де  

 

При  многочлен найкращого наближення, побудований методом 

найменших квадратів, збігається з інтерполяційним многочленом.  

 

а для  значення 0 є найменшим з усіх можливих [3]. 
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Приклад 2. Побудувати за методом найменших квадратів многочлен 

другого степеня, якщо функція  задана таблицею: 

x 0,37 0,74 1,02 2,34 

y -1,60  -0,59 0,05 0,95 

I спосіб. Розв’яжемо приклад теоретичним методом. 

Обчислимо вирази для скалярних добутків 

 
та провівши обчислення з трьома знаками після коми, для визначення 

коефіцієнтів  дістанемо систему: 

 
Розв’язавши її, матимемо:  

Таким чином, шуканий поліном 

  
II спосіб. Розв’яжемо за допомогою СКМ Maple. 

Введемо дані таблиці у пам’ять комп’ютера за допомогою двох списків. 

 
Для знаходження матриці нормальної системи обчислимо скалярні добутки. 

 

 
Вводимо для підключення бібліотеки “Лінійна алгебра” команду 

“with(linalg)”. Вказуємо розмірність нашої матриці, а командою “dotprod” 
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обчислюємо скалярні добутки векторів. 

 
Обчислимо значення вільних членів нормальної системи. 

 

Розв’яжемо матричне рівняння . За допомогою команди linsolve. 

 
Отже, шуканий апроксимуючий поліном можна записати у вигляді: 

  

 Розв’язавши приклад теоретичним методом та СКМ Maple ми бачимо, що 

більш точніший розв’язок отримано за допомогою СКМ Maple. 

Інтерполяційний многочлен Ньютона також широко застосовується у 

наближенні функцій. 

Нехай для функції  задано її значення  для значень 

аргументу, які утворюють арифметичну прогресію 

 де –крок таблиці. Потрібно побудувати 

многочлен  степінь якого був би не більшим за , а значення його у 

вузлах інтерполювання збігалися б із значенням функції , тобто 

 

Многочлен  визначатимемо у вигляді 
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Коефіцієнти  визначимо так, щоб виконувалися умови (6). Для 

цього підставимо в (7) замість � значення  

Покладемо . Тоді . 

, 

Звідси 

 
Аналогічно знайдемо: 

 
Тоді 

. 

Скориставшись формулою  

 
яка виражає різниці через значення функції, дістанемо: 

 
Продовжуючи цей процес, знайдемо: 

 
Підставивши значення  у формулу (7), матимемо: 

 
 

Формула  називається першою інтерполяційною формулою Ньютона 

[3]. 

Приклад 3. Побудувати інтерполяційний многочлен Ньютона, для функції 

що задана таблицею. 

х 0 1 3 8 

f(x) - 1 3 2 4 

Розв'язання. 
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Введемо значення вузлів інтерполювання функції та її значення в них. 

 
Обчислимо скінченні різниці та побудуємо інтерполяційний многочлен. 

 
За допомогою команди “ factor” розкладемо многочлен на множники  

 
 Отже інтерполяційний многочлен Ньютона матиме вигляд 

 . 

Висновки. Працювати з сучасними СКМ, зокрема Maple, просто, зручно і 

повчально. Завдяки цьому освоєння системи Maple сприймається студентами з 

великим інтересом, що служить спонукальним мотивом до її впровадження в 

систему освіти вищої школи. 

За допомогою системи Maple студент може самостійно перевіряти себе, 

контролювати рівень формування навичок і умінь, подавати результати у 

найбільш наочній формі, будувати складні двовимірні і тривимірні зображення.  

У роботі було наведено деякі приклади використання СКМ Maple у темі 

«Апроксимація функцій», що вивчається студентами математичних 

спеціальностей у курсі «Математичного аналізу». До основних переваг 

використання СКМ при вивченні математичного аналізу можна віднести 

наступне. Підвищується інтерес до предмету, покращується організація 

індивідуальної навчальної діяльності студентів, економиться час викладача і 
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студента, здійснюється розвиток творчої активності студентів, формується 

мотивація студента до подальшого вивчення математичних дисциплін.  
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Науменко Н.П. (студентка 52МІАм групи Фізико-математичного інституту 

         НПУ імені М.П.Драгоманова) 

Науковий керівник: доктор фіз.-мат.наук, професор Кондратьєв Ю.Г. 

 

ВИКОРИСТАННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПОКАЗНИКОВОЇ ФУНКЦІЇ 

ДЛЯ РОЗВ’ЯЗАННЯ РІВНЯНЬ ТА НЕРІВНОСТЕЙ 

 

В роботі актуалізовано проблему  використання властивостей паказникової 

функції для розв’язання рівнянь та неревсностей. Запропоновано системи задач, що 

сприяють глибокому розумінню навчального матеріалу, розвитку мислення. 

 

Модернізація сучасної школи передбачає орієнтацію освіти не лише на 

засвоєння певної суми знань, а, в першу чергу, на всебічний розвиток 

особистості, її пізнавального інтересу, потенційних здібностей. Кожній людині, 

незалежно від її професії та місця роботи, бажано, а дуже часто і необхідно, мати 

такі якості як аналітичне мислення, увага, пунктуальність, працелюбність, 

допитливість, самостійність суджень, здатність до узагальнень і творчих 

дослідницьких пошуків. 

Не таємниця, що одним із найефективніших засобів формування і розвитку 

цих якостей є саме математична освіта. В який спосіб? В процесі розв’язування 

задач. Зрозуміло, що розробити таку систему задач, в якій кожна задача була б 

цікавою для кожного окремо взятого учня практично майже неможливо. Тому, в 

першу чергу, слід подбати про формування стійкого інтересу до математики, 

стимулювати бажання самостійно шукати розв’язання задачі. Дуже важливим 

фактором при виборі завдань являється можливість їх використання як базових 

для розв’язання  інших подібних завдань, а також щоб розв’язок завдання 

поєднував у собі відразу декілька властивостей ,  посилань на теореми  чи 

попередньо розв’язанні завдання. 

Як показує досвід, через обмежену кількість часу, що в сучасній школі 

відводиться на вивчення математики, формуються так званні «проблемні теми», 

тобто такі які як правило викликають труднощі у учнів. Однією з таких так 

званих «проблемних тем» являється показникова функція та її використання при 

розв’язування та доведенні  рівнянь та нерівностей. 

Таким чином, доволі актуальною являється розробка такої системи задач, 

яка б в умовах обмеженості в часі давала можливість учням чітко розібратися в 
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даному питані і сформувати навички та вміння використовувати теоретичні 

знання на практиці. 

Нами була поставлена мета дібрати такі завдання, для розв’язання яких 

учні використовують властивості показникової функції. Важливо, щоб вони 

сприяли розвитку особистості учня і в той же час, ці завдання  могли б бути 

використані як базові і для засвоєння теми, і при підготовці учнів до 

математичних олімпіад та конкурсів. 

Розроблена система задач, яка доволі легко інтегрується в навчальний  

процес, суттєво поліпшує  формування та вдосконалення вмінь і навичок учнів 

розв’язувати  рівняння та нерівності з даної теми. 

Послідовне викладання властивостей показникової функції і розв’язування 

задач, починаючи з найпростіших, поступово підвищуючи рівень складності, 

дозволяє в короткі терміни дійти до вивчення досить складних задач. 

Для перевірки того, як учні засвоїли властивості показникової функції 

доцільно провести “ Мозковий штурм” 

1.Які із функцій є показниковими ? 

а) у= 2 х  ,      б) у=х 3,   

в) у= (-5) х ,      г) у=(π )х. 

2.Запишіть вираз через степінь з показником х: 

а) 2 х+1;      б) 3 х+2; 

в) 4 2х;      г) 4 2х-3. 

3.Розставте в порядку зростання: 

22 ; 5.02 ; 32 ; π−2 π2  

   4.Порівняйте  х та у : 

а) 2 х >2 у;      б) 0,2 х<0,2 у. 

   5.Чи є серед значень функції  у=(0,5) х: 

а) найбільше; 

б) найменше ? 

6. Знайдіть значення  у=3 х, якщо: 

а) х= - 1     б) х=2. 

7.Знайдіть область значень функції: 

а) у=2 х+ 6 ;    б) у=(0,2) /х/+2; 

в) у=3 х+1. 

  8.Які функції зростаючі ? 

а) у=(0,5) х;    б) у=5 х; 
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в) у=0,7 х;    г) у=π х. 

 9. Які із зазначених вище функцій спадні ? 

 10. Подайте вирази у вигляді степеня: 

а) 2 х . 2 у;      б) 2 х . 3 х; 

в) (2 х) у;     г) 2 х : 5 х. 

 11. Чому дорівнює х ? 

а) 2 х =1;      б) 2х =2; 

в) 2 х =0,5;              г) 2 х =4. 

Переконавшись, що учні  засвоїли властивості показникової функції, 

переходимо до вивчення показникових рівнянь та нерівностей. 

Найпростішими показниковими рівняннями називається рівняння вигляду 

ах=b, в якому а і b– задані числа; нагадаємо, що показникова функція за 

означенням розглядається тільки при 0,0 ≠> aa . Оскільки функція монотонна, 

кожне своє значення вона набуває рівно один раз. По-іншому, при будь-якому b  

рівняння має один і тільки один розв’язок; якщо ж 0<b , то  рівняння не має 

розв’язку. 

Способи розв’язання рівнянь: 

а) Спосіб приведення рівняння до спільної основи, тобто якщо а f(x)=а g(x), 

f(x)=g(x) 

б) Спосіб приведення рівняння до спільного показника, тобто якщо  

а f(x)=b f(x), то f(x)=0 

Показникові рівняння, права частина яких, як і ліва, уже подана у вигляді 

степеня числа а, тобто, якщо а x=а с, то x=c. 

Аналогічно розв’язуються рівняння, обидві частини яких - степені однієї й 

тієї самої основи  з показниками, що мають невідоме. Цей перехід у рівнянні 

називають “ відкиданням основ ”. 

Приклад 1. Розв’язати рівняння: 7sin x=7. 

Розв’язання: 

1sin =x , nx ππ
2

2
+= , де Zn∈  

Відповідь: nππ
2

2
+ , де Zn∈  

Приклад 2. Розв’язати рівняння: 
31)10(1.052 −⋅=⋅ xxx  

Розв’язання: 
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10х=10 3х-4, х=3х-4, 2х=4, х=2.         

Відповідь:2 

в) Спосіб винесення спільного  множника за дужки з найменшим 

показником. 

Приклад 3. Розв’язати рівняння: 

    3 2х-3 -3 2х-2 + 32х=675 

Розв’язання 

а) Спільна основа - 3; 

б) Винесемо спільний множник 32х-3 за дужки: 

675)2731(3 32 =+−⋅−x  

675253 32 =⋅−x
,  3

2х-3=33,  2х-3=3,   2х=6,   х =3. 

Відповідь:3 

г) Спосіб заміни 

* Розв’язати рівняння: 

 32х-3-3 2х-2 + 3 2х = 675 

Розв’язання 

Ми бачимо, що не тільки основа всіх доданків у лівій частині однакова, 

але й показники відрізняються один від одного на сталі числа. Один із цих 

доданків можна позначити як у, зручно взяти перший доданок, тоді не 

доведеться мати справу з дробами: у=32х-3. Після заміни отримуємо лінійне 

рівняння відносно у: 

    у=3у+27у=675. 

Тепер початкове рівняння зводиться до найпростішого: 

32х-3 =33,  2х-3=3,  2х=6,  х=3. 

Відповідь: 3. 

** Способи приведення показникового рівняння через заміну до 

квадратного. 

Приклад 4. Розв’язати рівняння: 

       4-х – 0,5 х-1=8. 

Розв’язання 

Приведемо всі степені до основи 2: 

2-2х – 22-х – 8=0 

Введемо заміну змінної у=2-х>0; 

у2–2у–8=0. 

Корені цього рівняння 
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у1= –2 ( не задовольняє умову у>0), у2=4. 

Отже, 2 –х = 4; –х =2, х = –2. 

Відповідь: –2. 

д) Спосіб розв’язування показникових однорідних рівнянь. 

Приклад 5. Розв’язати рівняння: 

3.16 х + 2 .81х = 5 .36х. 

Розв’язання 

Використовуючи властивості степенів, запишемо степені через основу 4 чи 9. 

Отримуємо: 
xxxx 9549243 22 ⋅=⋅+⋅  

Спосіб полягає в тому, що обидві частини рівняння ділимо на степінь з 

найбільшим показником 9 2х чи 4 2х. 

Зауваження. Ця дія не звужує ОДЗ рівняння, оскільки 92х>0 при  будь-

якому значенні х. 
xx








=+








9

4
52

9

4
3

2

 

 Замінюємо y
x

=








9

4
 отримуємо: 3у 2–5у+2=0. 

Корені квадратного рівняння .1;
3

2
21 == yy  

Виконуємо зворотну заміну: 
3

2

9

4 =







x

 або .0,1
9

4 ==







x

x

 

2

1
,12 == xx  

Відповідь: 
2
1

;0 . 

е) Графічний спосіб. 

Приклад 6. Розв’язати рівняння графічно:  2/ х/=8. 

Розв’язання. 

у =2 /х/ – парна показникова функція, тому її графік симетричний відносно осі 

OY. 

у =8 – рівняння прямої, що проходить через точку (0;8), паралельно до осі OX 

(див. рис.1). 
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Рис.1. 

Відповідь:-3;3. 

 

Пропонуємо вашій увазі систему задач, яку доцільно застосувати,  в фізико-

математичних класах та з обдарованими дітьми при підготовці до математичних 

олімпіад та конкурсів, але тоді, коли учні розібралися з найпростішими 

показниковими рівняннями та властивостями показникових функцій: 

a)  

Розв’язання: 

; 

 

 

; 

. 

Відповідь:  . 

b)  

Розв’язання: 

 

8 

-3 3 0 

у 
у=8 

х 
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; 

; 

; 

. 

Відповідь: . 

 

c)  

Розв’язання: 

; 

 

; 

; 

; 

; . 

Відповідь:  

 

d)  

Розв’язання 

; 

; 

; 

; 
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; 

Відповідь:  

Уміння розв’язувати показникові нерівності складається з уміння 

розв’язувати алгебраїчні (раціональні та ірраціональні) нерівності, вміння 

розв’язувати показникові рівняння та міцних знань властивостей показникової 

функції  у=а х. 

Приклад 1. Розв’язати нерівність:  (0,3) х+2 ≥  (0,3)   2.  

 Розв’язання 

Оскільки функція  у=0,3 1 спадна, то маємо, що 
1

2

1

2

−
≤

−
+

xx

x
, тобто 

0
1

<
−x

x
  

За допомогою методів інтервалів (рис.2) розв’яжемо останню нерівність: 

   

 

               +                     -                         +  

 

 

Рис.2. 

Відповідь: )1;0[  

Приклад 2. Розв’язати нерівність:  4 –х – 0,5 -1 < 8. 

Розв’язання 

Приведемо всі степені до основи 2: 2 2х – 2 1-х – 8 < 0. Нехай  у= 2 –х, 

причому у>0, тоді нерівність (1) має вигляд  у 2 -2у – 8 <0. Розв’язавши отриману 

квадратну нерівність, маємо, що  у є (-2; 4). Оскільки  у набуває тільки додатних 

значень, то у<4;2–х<4;2-х <4; х> -2. 

Відповідь: (-2; ∞ ). 

Такий міцний зв’язок між розв’язками нерівностей і відповідних рівнянь 

існує для більшості показникових нерівностей. 

Пропонуємо вашій увазі систему задач, яку доцільно застосувати,  в фізико-

математичних класах та з обдарованими дітьми при підготовці до математичних 

олімпіад та конкурсів 

a) . 

0 1 
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Розв’язання 

;  

; 

; 

; 

. 

Відповідь: . 

b)  

Розв’язання 

Помножимо ліву і праву частину нерівності на додатнє при будь- якому 

х виразі  

; 

; 

; 

; 

. 

Відповідь: . 

c)  

Розв’язання 

; 

; 

  



Студентські фізико-математичні етюди, 2011, № 10 

 123 

 

; 

Відповідь:  

d)  

Розв’язання 

; 

 

; 

; 

; 

Відповідь: . 

Отже, дані системи вправ стимулюють пізнавальну діяльність і 

самостійність учнів, зміцнюють внутрішньо предметні зв’язки,  систематизують 

знання  з даної теми,  дає можливість  учням проявити особистісні якості 

(спостережливість,  пам’ять, увагу, гнучкість мислення). 
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Павленко Т.Ю. (студентка 52МІАм групи Фізико-математичного інституту, 

          НПУ імені М.П.Драгоманова) 

Науковий керівник: кандидат фіз.-мат. наук, доцент кафедри методології та 

методики навчання фізико-математичних дисциплін вищої школи 

Фінкельштейн Д. Л. 

 

ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИВЧЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ТЕОРІЇ ЙМОВІРНОСТІ  

В ШКІЛЬНОМУ КУРСІ МАТЕМАТИКИ 

 

Проведено аналіз, як сприймається цей матеріал учнями: ступінь зацікавленості при 

вивченні цього матеріалу, рівень доступності, труднощі, що виникають при вивченні 

цього матеріалу, якість засвоєння, прикладна спрямованість теми.  

Розвиток теорії ймовірностей з моменту зародження цієї науки і до 

теперішнього часу був дещо своєрідним. На першому етапі історії цієї науки 

вона розглядалася як збірка курйозних завдань, пов'язаних в першу чергу з 

азартними іграми в кості й картами. Засновниками теорії ймовірностей були 

французькі математики Б. Паскаль і П. Ферма, і голландський вчений Х. 

Гюйгенс, у відповідях яких на запити азартних гравців і листування між собою, 

були введені основні поняття цієї теорії - імовірність події та математичне 

сподівання.  

Протягом останніх десятиліть елементи теорії ймовірностей і комбінаторики 

то вводилися розділом в курс математики загальноосвітньої школи, то 

виключалися взагалі. Увага, яка приділяється цьому навчальному предмету в 

усьому світі, дозволяє припустити, що концепція його введення є актуальною.  

Чому ж реально викладати в початковій школі елементи теорії 

ймовірностей?  

Вона вимагає дуже небагато чого від технічно формалізованої математики: 

якщо опанувати діями з дробами, можна вже досить далеко просунутися. 

Зародки алгебри дозволяють сформулювати теоретико-імовірнісні принципи в 

загальному вигляді. Теорію ймовірностей можна застосовувати також 

безпосередньо як і елементарну арифметику, тобто з допомогою моделей, які 

кожен може зрозуміти відразу.  

Відомо багато чудових дослідів введення теорії ймовірностей вже на ранніх 

стадіях навчання. Я підтримуємо ідею А. Енгеля пронизувати елементами теорії 

ймовірностей вивчення дробів у молодших класах, вважаючи таке наближення 
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до реальної дійсності - корисним. На мою думку, якщо школяри займатимуться 

теорією ймовірностей в досить ранньому віці, то вони легше перенесуть 

абстрактну, далеку від реальної дійсності, математику в старших класах. Також 

їм піде на користь вивчення теорії ймовірностей у старших класах, якщо вже в 

молодших були введені деякі елементи предмету на описовому рівні.  

З огляду на вимоги до сучасного навчання та можливості 6-10 річних дітей, 

шкільна програма передбачає сформувати в учнів елементи математичних 

понять і логічної структури мислення. Це потрібно від вчителя, але, на жаль, 

багато хто з них ігнорують програму. Але навіть якщо вчитель програму не 

ігнорує, то він до кінця не розуміє як викладати елементи розділу математики, 

який називається математична логіка, як включати в систему навчання елементи 

теорії ймовірностей і статистики. На жаль, мало методичних посібників для 

вчителів початкової школи, які допомогли б упоратися з такими завданнями, 

зробили б навчальний процес цікавим і доступним.  

Заради чого необхідно викладати теорію ймовірностей?  

На перший погляд здається, що точну відповідь на це питання можна дати 

лише в тому випадку, якщо відомо, в якій формі і на якому рівні здійснюється 

викладання теорії ймовірностей. Тим паче, деякі загальні твердження на цю тему 

можливо висловити без яких би там не було уточнюючих припущень. Мається 

на увазі головні цілі викладання теорії ймовірностей. Саме їх, на мою думку, 

повинен ставити перед собою кожний, хто викладає будь-який розділ теорії 

ймовірностей, хоча наголоси, зрозуміло, можуть варіюватися залежно від типу 

навчального закладу. Отже, я вважаю, що при виборі головних цілей будь-якого 

курсу теорії ймовірностей належить керуватися такими мотивами: 

а) Теорію ймовірностей необхідно викладати тому, що вона відіграє важливу 

роль у розвитку мислення учнів. 

б) Теорію ймовірностей необхідно викладати тому, що її висновки знаходять 

застосування у повсякденному житті, науці, техніці тощо. 

в) Теорію ймовірностей необхідно викладати тому, що вона має важливе, ні з 

чим незрівнянне значення для математичної освіти. 

Прокоментуємо коротко ці аргументи. 

а) Ознайомлення з основними поняттями теорії ймовірностей необхідне для 

того, щоб ми могли пізнавати оточуючий світ і створювати одну з науково 

обгрунтованих картин цього світу. Викладання будь-якого розділу математики 

благодатно позначається на розумовому розвитку учнів, оскільки прищеплює їм 
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навички ясного логічного мислення, що оперує чітко визначеними поняттями. 

Все сказане про викладання будь-якого розділу математики в повному обсязі 

стосується і викладання теорії ймовірностей, але навчання «законам випадку» 

грає дещо більшу роль і виходить за межі звичайного. Слухаючи курс теорії 

ймовірностей, учень пізнає, як застосовувати прийоми логічного мислення в тих 

випадках, коли необхідно мати справу з невизначеністю (а такі випадки 

виникають на практиці). 

Вивчення теорії ймовірностей належним чином впливає і на характер учнів, 

наприклад, розвиває хоробрість, оскільки дає змогу зрозуміти, що при певних 

обставинах невдачі можна віднести до випадковостей і, отже, зазнавши невдачі, 

зовсім не варто відмовлятися від боротьби за досягнення поставленої мети. 

Люди, що знаходяться на низькому рівні розвитку, схильні до надмірної 

недовірливості: яка б біда не трапилась з ними, вони схильні приписувати її 

чиємусь злому наміру, навіть якщо подібні твердження позбавлені найменших 

підстав. Пояснюється це необізнаністю з таким поняттям, як випадковість. 

Викладання теорії ймовірностей може принести безперечну користь, оскільки 

дозволяє остаточно порвати з пережитками магічного мислення кам'яного 

століття. Вивчаючи теорію ймовірностей, люди стають більш доброзичливими і 

толерантними до оточуючих, і, отже, легше вписуються в життя суспільства. 

б) У повсякденному житті нам постійно доводиться зустрічатися з 

випадковістю, і теорія ймовірностей вчить нас, як діяти раціонально з 

урахуванням ризику, пов'язаного з прийняттям окремих рішень. Гарним 

прикладом застосування теорії ймовірностей у повсякденному житті може 

слугувати вибір найбільш доцільної форми страхування. При плануванні 

сімейного бюджету або подорожі за кордон часто доводиться оцінювати 

витрати, які, у певній мірі, мають випадковий характер. Ці приклади показують, 

що ознайомлення на тому чи іншому рівні із законами випадку необхідні 

кожному. 

Застосування теорії ймовірностей у науці, техніці, економіці тощо набуває раз 

у раз зростаючого значення. Саме тому увсе більшого числа людей в процесі 

роботи виникає необхідність у вивченні теорії ймовірностей. Зрозуміло, обсяг 

курсу теорії ймовірностей залежить від типу навчального закладу. Але не треба 

забувати і про інше: сучасна освічена людина, незалежно від професії і роду 

діяльності, повинна мати принаймні загальне уявлення про те, що таке атомна 

енергія, радіоактивність, генетика і т. ін. Перелік необхідних знань включає в 



Студентські фізико-математичні етюди, 2011, № 10 

 127 

себе і ознайомлення, нехай навіть суто поверхове, з найпростішими поняттями 

теорії ймовірностей. Нині, коли прогноз погоди містить повідомлення про 

ймовірність дощу завтра, кожен повинен знати, що власне це означає. 

в) Вивчення теорії ймовірностей сприяє кращому розумінню взаємозв'язків 

між дійсністю і математикою, математичних моделей дійсності. Якщо в курсі 

математики теорія ймовірностей обминається повною мовчанкою, то в учнів 

складається невірне уявлення про істинний характер математики та її 

застосування. Люди, не знайомі з теорією ймовірностей, поділяють помилкову 

думку, нібито математичні методи можна застосовувати лише в тих випадках, 

коли йдеться про прості й точні залежності між величинами, які можна точно 

виміряти і обчислити. Нерідко можна почути і твердження, наче математичні 

методи непридатні для вивчення і опису тих або інших явищ, через те що ті 

«дуже складні». Подібний забобон живе в свідомості людей, які не вивчали ні 

математику, ні, тим паче, теорію ймовірностей. Саме ті, хто дотримується цих 

докорінно невірних поглядів, до недавнього часу перешкоджали (принаймні, у 

деяких країнах) застосуванню математичних методів в економіці, соціології, 

біології, психології та інших галузях науки. Не можна не згадати й про думку 

тих, хто вважає, що викладання теорії ймовірностей не виходить за межі програм 

з математики в учбових закладах середнього або нижчого рівня. Ця думка 

узгоджується з іншими сучасними тенденціями у викладанні математики, що 

легко пояснити: її поділяють ті, хто викладає теорію ймовірностей і своєю 

діяльністю реалізує нові тенденції. Цілком очевидно, що викладання теорії 

ймовірностей спрощується, якщо учні заздалегідь ознайомлені з теорією множин 

або теорією булевих алгебр. З іншого боку, вивчення теорії ймовірностей дає 

чудову нагоду для більш ґрунтовного і глибокого ознайомлення як з теорією 

множин, так і з теорією булевих алгебр. 

В чудовій маленькій книжці «Госпожа удача» У. Уівер пише: «Теорія 

ймовірностей і математична статистика — дві важливі галузі, нерозривно 

пов'язані з нашим повсякденним життям. Світ промисловості, фінансів, страхові 

компанії сьогодні є боржниками ймовірнісних законів. Сама фізика має суттєво 

ймовірнісну природу. Такою ж, по суті своїй, є й біологія. Між тим, не 

дивлячись на цю важливість та універсальний характер теорії ймовірностей і 

математичної статистики, цей предмет ще не став загальноприйнятим в освіті. 

Сьогодні ймовірність вивчають у середніх школах більшості країн, і питання про 
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те, коли вона ввійде складовою частиною в шкільні програми всіх країн, є не 

більше, ніж питанням часу». 

З цим важко не погодитись, адже навіть на рівні середніх школярів вивчення 

ймовірності вносить багато свіжих та плідних ідей. Не маючи ймовірнісних 

понять, діти мають деформовану уяву про математику, вважаючи, що між 

«істинним» та «хибним» більше нічого немає! Але ж пізніше вони обов'язково 

виявляють існування цілої області математики, яка базується на понятті «Може 

бути!». Саме тут математика торкається повсякденного життя набагато тісніше, 

ніж цьому традиційно вчать у школі, і саме тому більшість фахівців у галузі 

шкільної математики вважають необхідним введення до шкільного курсу 

елементів теорії ймовірностей та математичної статистики. Звичайно, це питання 

досить складне і не може бути вирішене одностайно та миттєво, адже 

ймовірність — розділ вищої математики і доступність її для школярів — 

питання сумнівне. Тут слід звернутися до світового досвіду, і неможливе стане 

ймовірним! Все, що необхідно зробити — це майстерно пов'язати теорію 

ймовірності зі світом дитини. Насправді, зробити це неважко, адже навкруги нас 

легко знайти безліч ситуацій, які можуть послужити поштовхом до глибоких 

міркувань, досліджень, висновків. Мета вчителя — використати ці ситуації для 

навчання, і, зрозумівши необхідність та можливість вивчення ймовірності, 

продумати кожен крок цього шляху. 

За словами А.А. Столяра: «Ми повинні навчати учнів не заучувати готовий 

матеріал, а відкривати математичні істини (відкривати для себе те, що вже 

відкрито в науці), логічно організовувати добутий дослідним шляхом 

математичний матеріал і. нарешті, застосовувати теорію в різних конкретних 

ситуаціях».Мислення й активність учня направляються на постановку питань, 

гіпотез, на їхню перевірку доступними йому математичними засобами. Дитина 

може помилятися, сумніватися, шукати інший шлях пошуку відповіді на 

поставлене запитання – усе це і є математичною діяльністю. Висновки учні 

можуть відрізнятися від висновків учителя й інших учнів. Суперечливі висновки 

учнів варто визнавати правильними з визначеною ймовірністю. Наприклад, на 

запитання «Якщо при 10 підкидань монети всі 10 разів випала цифра, то що 

більш ймовірно випаде при наступному підкиданні – цифра чи герб?», можуть 

бути дані різні відповіді: 

• з однаковою ймовірністю може випасти як цифра, так і герб; 

• цифра; 
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• герб. 

Перша відповідь говорить про те, що учень упевнений у тому, що монета 

правильна, і з однаковою ймовірністю вона може впасти будь-якою стороною. 

Друга відповідь має на увазі, що монета не симетрична, ймовірність випадання 

цифри при кожному підкидання монети більша від ймовірності випадання герба. 

Учні, що дали третю відповідь, переконані втому, що монета має пам'ять, і якщо 

вона 10 разів упала цифрою вгору, то пора вже з'явитися і гербу. Жодна з 

наведених відповідей не може бути визнаною абсолютно неправильною. У 

цьому одна з особливостей навчання теорії ймовірностей в школі. Тут 

одержання правильної відповіді розглядається не тільки як мета навчання, 

скільки як база для організації повноцінної інтелектуальної діяльності учнів. 

Теорія ймовірності в шкільному навчанні повинна стати засобом опису 

навколишньої дійсності і розв'язання конкретних проблем, що цікавлять 

школяра. Теорія ймовірності суттєво підвищує прикладну спрямованість 

навчання математики. Вона стає незамінним засобом у навчанні учнів 

математичному моделюванню. За допомогою розв'язування ймовірнісних задач 

можуть прийматися рішення про поводження в тій чи іншій ситуації (яке 

приймати рішення в телевізійному шоу, який вибрати пристрій для захисту 

різних предметів і приміщень), про оцінювання здібностей, професійних якостей 

того чи іншого фахівця, про ефективність перевірки знань за допомогою тесту 

(чи не є отриманий результат результатом угадування правильних відповідей). Г. 

Фройденталь писав: «Якщо хотіти застосувати теорію ймовірностей, то не 

потрібно вставляти між математикою і дійсністю складну теорію; теорію 

ймовірностей можна застосовувати так само, як і елементарну арифметику, 

тобто за допомогою моделей, що кожен може зрозуміти відразу». 

Цінність вивчення теорії ймовірності в школі полягає в тому, що навіть 

звичайні навчальні задачі розв'язуються за відомою схемою, що складається з 3-

х етапів. Так, задача на підрахунок ймовірності події в досліді, заданому 

описово, передбачає: 

• побудову математичної моделі випадкового експерименту, тобто опис 

його простору елементарних подій і задання їхніх ймовірностей; 

• розв'язування задачі у середині моделі, а саме обчислення ймовірності 

випадкової події за означенням чи з використанням теорем; 

• частотну інтерпретацію результату. 
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Аналогічна ситуація має місце в задачах на підрахунок числових 

характеристик випадкових величин, заданих описово. Побудова математичної 

моделі зводиться до складання закону розподілу випадкових величин. 

Розв'язання задачі в середині моделі полягає в обчисленні математичного 

сподівання чи дисперсії. Розв'язання задачі завершується статистичною 

інтерпретацією отриманих результатів. 

Отже, можу зробити висновок, що ефективність реалізації такої методики 

навчання теорії ймовірності потребує створення якісного навчально-

методичного забезпечення, відповідної підготовки і перепідготовки вчителів 

математики та суміжних предметів, координованої діяльності науковців, 

учителів, організаторів освіти.  
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ЗВІТНА СТУДЕНТСЬКА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ 

«ОСВІТА ТА НАУКА У ВИМІРАХ ХХІ СТОЛІТТЯ» 

 

ПРОГРАМА ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ 
1. Вступне слово директора Фізико-математичного інституту, доктора фізико-

математичних наук, професора Працьовитого М.В. 

2. Кандидат фізико-математичних наук, професор кафедри загальної та прикладної 

фізики Левандовський В.В. «Про організацію наукової роботи студентів на 

кафедрі загальної та прикладної фізики» 

3. Про роботу Студентського наукового товариства Фізико-математичного 

інституту, Карпенко Олександр Вікторович, голова СНТ 

4. Тополого-метрична теорія дійсних чисел, Скрипник Софія Вікторівна, 
51 МФІм.  Науковий керівник: професор Працьовитий М.В. 

5. Суперпозиції сингулярних функцій, Лупаїн Марина Леонідівна, 42 МІА. 
Науковий керівник: професор Торбін Г.М. 

6. Термомеханічні властивості модифікованих нанокомпозитів, Микитенко Павло 
Васильович, 52 ФІАм. Науковий керівник: академік НАПНУ Шут М.І. 

 
СЕКЦІЯ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ 

1.  Четвірковий аналіз, Бондаренко Ольга Ігорівна, 51 міс 
Науковий керівник: професор Працьовитий М.В. 

2.  Функції, ряди і перетворення Уолша, Бородай Анна Петрівна, 51 мім 
Науковий керівник: професор Працьовитий М.В. 

3.  Застосування математичних методів до обчислення ризиків, Величко Юлія 
Григорівна, 6ммз. Науковий керівник: доцент Шаповалова Н.В. 

4.  Використання ІКТ в процесі навчання побудовам перерізів многогранників, 

Данілова Наталія Сергіївна, 51меіс.  
Науковий керівник: доцент Шаповалова Н.В. 

5.  Двійковий аналіз, Дажук Антоніна Іванівна, 51 мім 
Науковий керівник: професор Працьовитий М.В. 

6.  Про розв’язки рівнянь, що містять функцію частоти двійкових цифр 

Карпенко Олександр Вікторович, 41 меі 
Науковий керівник: професор Працьовитий М.В. 

7.  Діофантові рівняння в курсі за вибором «Елементи теорії чисел» 

Зєльова Ярослава Олегівна, 21 мфі 
Науковий керівник: доцент Требенко О.О. 

8.  Плоскі криві як математичні моделі реальних об’єктів 

Карпук Марина Вікторівна, Рожко Надія Сергіївна, 
Онищук Анатолій Іванович, 21 мфі 

Науковий керівник: доцент Панченко Л.Л. 
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9.  Числова послідовність Каталана: означення, властивості та застосування 

Корх Вікторія Сергіївна, 41 меі 
Науковий керівник: старший викладач Василенко Н.М. 

10. Математичні моделі в підготовці майбутніх економістів, Кутєпова Вікторія 
Юріївна, 51меім. Науковий керівник: доцент Панченко Л.Л. 

11. Динамічні системи, пов’язані з двійковим кодуванням дійсних чисел 

Лахман Віктор Миколайович, 52 мім 
Науковий керівник: професор Працьовитий М.В. 

12. Топологічні властивості тривимірних многовидів 

Люліна Марина Юріївна, 51 мфім 
Науковий керівник: доцент Шаповалова Н.В. 

13. Топологія простору-часу, Марункевич Оксана Василівна, 41 мфі 
Науковий керівник: доцент Шаповалова Н.В. 

14. Геометрія класичного двійкового зображення дійсних чисел та його узагальнення, 

Нерознак Антоніна Анатоліївна, 51мфім 
Науковий керівник: професор Працьовитий М.В. 

15. Система навчання проективної геометрії майбутніх вчителів 

Пугачова Марія Олександрівна, 51 меім 
Науковий керівник: доцент Панченко Л.Л. 

16. Різницеві рівняння та їх застосування 

17. Пустовіт Олександр Сергійович, 52 мім 
Науковий керівник: професор Працьовитий М.В. 

18. Немонотонні сингулярні функції, Свинчук Ольга Василівна, 52 мім 
Науковий керівник: професор Працьовитий М.В. 

19. Підготовка школярів до математичних олімпіад 

Хоменко Лариса Вікторівна, 51мфіс 
Науковий керівник: доцент Верпатова Н.Ю. 

20. Тестування знань студентів з лінійної алгебри 

Чекавська Юлія Вікторівна, 51 мфіс 
Науковий керівник: доцент Верпатова Н.Ю. 

21. Використання геометричних об’єктів під час розв’язування задач математичного 

аналізу, Шеремета Алла Іванівна, 22 міа 
Науковий керівник: доцент Школьний О.В. 

22. Використання інформаційних технологій в курсі лінійної алгебри 

Новіцька Любов Вікторівна, 31 ім (Інститут інформатики) 
Науковий керівник: доцент Процак Л.В. 
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СЕКЦІЯ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ 
1.  Інтерактивні технології навчання математики в старшій профільній школі 

Гуменюк Олена Василівна, 52 мім 
Науковий керівник: професор Швець В.О. 

2.  Вивчення трансцендентних нерівностей в класах з поглибленим вивченням 

математики, Качинська Дар’я Іванівна, 52 мім 
Науковий керівник: професор Швець В.О. 

3.  Організація контролю навчальних досягнень учнів з математики в умовах 

зовнішнього незалежного оцінювання 

Швець-Вегера Ольга Яківна, 51 мем 
Науковий керівник: професор Бевз В.Г. 

4.  Інновації у навчанні математики учнів профільної школи 

Гич Світлана Олександрівна, 51 мем 
Науковий керівник: професор Бевз В.Г. 

5.  Формування вмінь математичного моделювання у старшокласників під час 

вивчення алгебри і початків аналізу, Дозорець Оксана Олександрівна, 51 мфм 
Науковий керівник: доцент Забранський В.Я. 

6.  Елективні курси з математики та методика їх проведення в профільній школі 

Шевчук Тетяна Олександрівна, 51 мем 
Науковий керівник: доцент Лук’янова С.М. 

7.  Інноваційні технології навчання  елементарної математики студентів 

педагогічних університетів, Івоненко Оксана Анатоліївна, 52 мім 
Науковий керівник: доцент Яценко С.Є. 

8.  Інноваційні технології вивчення змістової лінії «Вектори» 

у сучасній школі, Кравченко Наталія Вікторівна, 52 мім 
Науковий керівник: доцент Яценко С.Є. 

9.  Відсоткові обчислення в курсі основної школи 

Юзвак Віталій Вікторович, 51 мес, Науковий керівник: професор Швець В.О. 

10.  Тестова технологія перевірки навчальних досягнень учнів з математики у 

старшій школі, Олексієвець Дмитро Олександрович, 51 міс 
Науковий керівник: професор Швець В.О. 

11.  Дидактичні ігри на уроках геометрії в основній школі,  

Цюрупа Юлія Миколаївна, 51 мфс 
Науковий керівник: професор Швець В.О. 

12.  Історичні геометричні задачі як засіб активізації навчально-пізнавальної 

діяльності учнів, Франков Віталій Леонідович, 51 міс 

Науковий керівник: професор Бевз В.Г. 

13.  Прикладна спрямованість вивчення функцій в школі 

Бабкін Дмитро Олексійович, 51 мфс 
Науковий керівник: професор Бевз В.Г. 
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14.  Реалізація прикладної спрямованості курсу математики в основній школі 

Майорко Олена Сергіївна, 51 мес 
Науковий керівник: професор Бурда М.І. 

15.  Навчання учнів розв’язуванню задач на побудову в основній школі 

Полос Сергій Вікторович, 51 мфс 
Науковий керівник: старший викладач Сазонова О.П. 

16.  Навчання учнів розв’язуванню рівнянь в основній школі 

Бринюк Роман Віталійович, 51 міс 
Науковий керівник: старший викладач Сазонова О.П. 

17.  Диференційоване вивчення рівнянь в класах з поглибленим вивченням 

математики (основна школа), Собко Галина Геннадіївна, 51 міс 

Науковий керівник: доцент Забранський В.Я. 

18.  Десяткові дроби в шкільному курсі математики 

Джуська (Максимчук) Анна Володимирівна, 51 мес 
Науковий керівник: старший викладач Соколовська І.С. 

 
СЕКЦІЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ І ТЕОРЕТИЧНОЇ 

ФІЗИКИ ТА АСТРОНОМІЇ 
1.  Кваліметричний моніторинг пізнавальної діяльності студентів-фізиків (на 

приклада лабораторного практикуму з астрофізики) 

Білоконь (Глянь) Олена Михайлівна, 52 ФІАм 
Науковий керівник: професор Грищенко Г.О. 

2.  Результати навчання з термодинаміки у професійній підготовці майбутніх 
вчителів фізики, Чичкан Сергій Віталійович, 52 ФІАм 
Науковий керівник: професор Грищенко Г.О. 

3.  Методичні засади тестової діагностики навчальних досягнень студентів в процесі 
навчання теоретичної фізики, Олексієнко Леся Сергіївна, 52 ФІАм 
Науковий керівник: доцент Філоненко М.М. 

4.  Наближення ефективної маси при описанні енергетичного спектра екситона в 
наносистемах, Сергійчук Вікторія Валеріївна, 52 ФІАм 
Науковий керівник: професор Покутній С.І. 

5.  Формування спеціальних компетентностей студентів-фізиків під час 

астрономічних спостережень, Гоменюк Яна Василівна, 52 ФІАм 
Науковий керівник: доцент Бойко Г.М. 

6.  Застосування тестового контролю під час вивчення курсу класичної механіки 

Цісар Вікторія Вікторівна, 52 ФІАм 
Науковий керівник: доцент Рибалко А.В. 

7.  Розвиток методичної компетенції майбутніх учителів фізики в процесі практичної 
підготовки, Федина Олександр Іванович, 52 ФІАм 
Науковий керівник: професор Вернидуб Р.М. 
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8.  Програмні засоби діагностики якості засвоєних знань з теоретичної фізики 

Федина Юлія Андріївна, 52 ФІАм 
Науковий керівник: професор Вернидуб Р.М. 

9.  Роль астрономічних та фізичних знань у формуванні наукового світогляду учнів 

Несин Юлія Василівна, 51 ФІАс 
Науковий керівник: професор Вернидуб Р.М. 

10. Нанотехнології: історія виникнення та основні етапи розвитку 

Бойко Оксана Сергіївна, 21 ФІА, Воробієнко Катерина Миколаївна, 21 ФІА 
Науковий керівник: доцент Філоненко М.М. 

11. Температура, Бойко Любов Анатоліївна, 41 ФІА 
Науковий керівник: професор Грищенко Г.О. 

12. Оптичні квантові генератори, Білоніжка Тетяна Володимирівна, 41 ФІА 
Науковий керівник: професор Грищенко Г.О. 

 
СЕКЦІЯ ТЕОРІЇ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ 

ФІЗИКИ І АСТРОНОМІЇ 
1. Навчальні проекти у процесі формування самоосвітньої компетенції учнів та 

студентів, Ніколайчук Ольга Вікторівна, 52 ФІАм 
Науковий керівник: професор Сиротюк В.Д. 

2. Сучасні форми і методи активізації професійного самовизначення учнів на уроках 

фізики, Старущенко Людмила Олександрівна, 52 ФІАм 
Науковий керівник: професор Сиротюк В.Д. 

3. Лабораторні заняття з оптики на побутовому і саморобному обладнанні 

Казнадзей Микола Васильович, 51 ФІАс 
Науковий керівник: професор Нижник В.Г. 

4. Демонстраційний експеримент при вивченні природи електричного струму в 

різних середовищах, Царенко Юрій Васильович, 51 ФІАс 
Науковий керівник: професор Нижник В.Г. 

5. Методика вивчення фізичних величин та обчислення похибок при їх вимірювані 

Гавриленко Мирослава Володимирівна, 51 ФІАс 
Науковий керівник: доцент Вознюк М.Ф. 

6. Творчі задачі у вивченні шкільному курсі фізики 

Богдан Олександр Олексійович, 51 ФІАс 
Науковий керівник: доцент Вознюк М.Ф. 

7. Особливості методики навчання основ класичної електронної теорії в 11 класі 

Тульженкова Олеся Сергіївна, 51 ФІАс 
Науковий керівник: доцент Касянова Г.В. 

8. Особливості використання знань про наноматеріал  для формування наукового 

мислення, Ткачук Ольга Іванівна, 51 ФІАс 
Науковий керівник: доцент Касянова Г.В. 
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СЕКЦІЯ МАТЕМАТИЧНОГО АНАЛІЗУ ТА ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ 
1. Виведення асимптотичних формул для періодичних розв’язків сингулярно збурених 

систем диференціальних рівнянь з періодичними коефіцієнтами 

Іщенко М.В., 51 мфс 
Науковий керівник: професор Шкіль М.І. (доцент Кондакова С.В.) 

2. Абсолютно неперервні функції та їх властивості, Сидорук В.В., 51мфс 
Науковий керівник: професор Шкіль М.І. (професор Торбін Г.М.) 

3. Подвійні інтеграли та їх застосування, Галицький О.В., 51 міс 
Науковий керівник: професор Яковець В.П. 

4. Використання комп’ютерних програмних засобів та Web-ресурсів 

при вивченні математичного аналізу, Костенко Е.В., 51 міс 
Науковий керівник: доцент Білоцький М.М. 

5. Асимптотичне розвинення розв’язків систем лінійних диференціальних рівнянь 

першого порядку з повільно змінними коефіцієнтами, Кравчук О.О., 51 міс 
Науковий керівник: професор Шкіль М.І. (доцент Кондакова С.В.) 

6. Векторно-матричний метод розв’язування лінійних систем диференціальних 

рівнянь зі сталими коефіцієнтами, Максимейко А.В., 51 міс 
Науковий керівник: професор Шкіль М.І. (доцент Кондакова С.В.) 

7. Застосування диференціального числення функції однієї змінної до розв’язування 

задач курсу математики середніх навчальних закладів, Хоменко А.П., 51 міс 
Науковий керівник: доцент Білоцький М.М. 

8. Інтегрування диференціальних рівнянь за допомогою степеневих рядів 

Стужук Ю.Ю., 51мфм 
Науковий керівник: професор Яковець В.П. 

9. Ряди Уолша, Бородай А.П., 51 мім 
Науковий керівник: доцент Залізко В.Д. 

10. Розвиток поняття функції в шкільному курсі математики, Дудаленко І.І., 51мем 
Науковий керівник: професор Колесник Т.В. 

11. Поліноміальний розклад одиниці, Антипенко С.І., 51мфім 
Науковий керівник: професор Шевчук І.О. 

12. Теорема Банаха та її застосування в теорії фракталів, Богданова О.О., 51міам 
Науковий керівник: професор Шкіль М.І. 

13. Наближення коопуклих функцій, Козловець Б.О., 51 міам 
Науковий керівник: доцент Залізко В.Д. 

14. Класи функцій, які визначаються k-ми модулями неперервності 

Стригун Н.В., 51 міам 
Науковий керівник: доцент Залізко В.Д. 

15. Про особливості введення поняття границі в шкільному курсі математики 

Костенко В.В., 41 меі 
Науковий керівник: професор Колесник Т.В. 
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16. Про дидактичні функції задач в шкільному курсі математики 

Дідківська К.І., 41 меі 
Науковий керівник: професор Колесник Т.В. 

17. Про метричну та розмірнісну теорію ланцюгових дробів, Дишкант Л.В., 31 міа 
Науковий керівник: професор Торбін Г.М. 

18. Потужність, міра, розмірність та категорії як інструменти порівняння множин 

Коваль Ю.П., 31 міа 
Науковий керівник: професор Торбін Г.М. 

19. Самоподібні множини в метричних просторах, Гарко І.І., 31 меі 
Науковий керівник: професор Торбін Г.М. 

20. Різні підходи до доведення сингулярності функції Салема, Черчук Н.В., 31 мфі 
Науковий керівник: професор Торбін Г.М. 

21. Математичне моделювання економічних явищ засобами диференціального та 

інтегрального числення, Чепікова Н., 6 фмз 
Науковий керівник: професор Шкіль М.І. (професор Торбін Г.М.) 

22. Ймовірнісні моделі в економіці, Щиннікова А.С., 6 фмз 
Науковий керівник: професор Шкіль М.І. (професор Торбін Г.М.) 

 
СЕКЦІЯ ЗАГАЛЬНОЇ ТА ПРИКЛАДНОЇ ФІЗИКИ 

1. Властивості нанокомпозитів на основі поліхлортрифторетилену 

та оксиду олова, Борбіч Ю.О., аспірант 
Науковий керівник: академік НАПНУ Шут М.І. 

2. Особливості теплового розширення матрично-дисперсної системи 

на основі йодиду срібла, Рокицька Галина Василівна, 52 ФІАм 
Науковий керівник: академік НАПНУ Шут М.І. 

3. Розвиток творчої діяльності учнів основної школи у процесі навчання фізики 

Вакуленко Ганна Анатоліївна, 51 ФІАс 
Науковий керівник: доцент Благодаренко Л.Ю. 

4. Оптичні нелінійні явища, Сова Інна Ігорівна, 33 ФІА 
Науковий керівник: доцент Благодаренко Л.Ю. 

5. Основні проблеми сучасної фізики, Шостаковська Яна Ігорівна, 33 ФІА 
Науковий керівник: доцент Благодаренко Л.Ю. 

6. Використання мультимедійних технологій у процесі теоретичних узагальнень при 

вивченні фізики в школі, Лесун Інна Петрівна, 52 ФІАм 
Науковий керівник: академік НАПНУ Шут М.І. 

7. Дослідження планети Марс, Степанов Володимир Васильович, 33 ФІА 
Науковий керівник: доцент Благодаренко Л.Ю. 

8. Комплекс для фізико-хімічних досліджень – прилад для розпізнавання запахів 

Маруженко Олексій Васильович, Білоусов Віктор Петрович, 22 ФІА 
Науковий керівник: доцент Січкар Т.Г. 
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9. Ефект та явища в температурному інтервалі фазового переходу наповнювача з 

аномальною дилатометричною поведінкою 

Слепченко Михайло Михайлович, 52 ФІАм 
Науковий керівник: професор Левандовський В.В. 

10. Нанофізика і сучасність, Титула Вікторія Віталіївна, 23 ФІА 
Науковий керівник: професор Левандовський В.В. 

11. Застосування нанофізики і нанотехнологій,  

Тупиця Катерина Федорівна, 23 ФІА 
Науковий керівник: професор Левандовський В.В. 

12. Нанофізика і нанотехнології. Недоліки нанотехнологій 

Рибалко Віра Валеріївна, 23 ФІА 
Науковий керівник: професор Левандовський В.В. 

13. Історія та етапи розвитку нанофізики і нанотехнологій 

Шитова Світлана Леонідівна, 33 ФІА 
Науковий керівник: професор Левандовський В.В. 

14. Полімерні нанокомпозити з карбоновими наповнювачами 

Макаренко Ольга Володимирівна, 42 ФІА 
Науковий керівник: професор Левандовський В.В. 

15. Класифікація полімерів. Мультимедійне подання 

Коноваленко Світлана Миколаївна, 42 ФІА 
Науковий керівник: професор Левандовський В.В. 

16. Електропровідні полімери, Зайченко Юлія Анатоліївна, 41 ФІА 
Науковий керівник: професор Левандовський В.В. 

 
СЕКЦІЯ МЕТОДОЛОГІЇ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ФІЗИКО-

МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН У ВИЩІЙ ШКОЛІ 
1. Загальна теорія відносності. Експериментальні підтвердження 

Ременець Віктор Вікторович, 52 ФІАм 
Науковий керівник: професор Горбачук І.Т. 

2. Проблеми енергетики України та деякі способи їх вирішення 

Козак Катерина Володимирівна, 52 ФІАм 
Науковий керівник: професор Горбачук І.Т. 

3. Нанотехнології в житті людини, Ющук Ганна Володимирівна, 23 ФІА 
Науковий керівник: професор Горбачук І.Т. 

4. Використання показникової функції у доведенні показникових рівнянь і 

нерівностей, Науменко Ніна Петрівна, 52 МІм 
Науковий керівник: професор Кондратьєв Ю.Г. 

5. Доцільність вивчення теорії ймовірності в шкільному курсі математики 

Павленко Тетяна Юріївна, 52 МІм 
Науковий керівник: доцент Фінкельштейн Д.Л.  
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6. p-адичні прості числа та їх застосування, Пасько Надія Володимирівна, 52 Мім    
Науковий керівник: професор Кужель С.О. 

7. Динамічні системи та їх застосування до проблем інформаційної безпеки 

Пустовіт Олександр Сергійович, 52 МІм 
Науковий керівник: професор Кондратьєв Ю.Г. 

8. Підвищення конкурентоспроможності за рахунок економіко-математичної 

моделі оптимізації асортименту продукції 

Венгриновська Мальвіна Тимофіївна, 6М (фін.мат.) 
Науковий керівник: доцент Фінкельштейн Д.Л. 

9. Динамічні моделі в економіці, Фенченко Альона Володимирівна, 6М (фін.мат.) 
Науковий керівник: доцент Гончаренко Я.В. 

10. Міжгалузеві балансові моделі в аналізі економічних показників 

Островська Марія Сергіївна, 6М (фін.мат.) 
Науковий керівник: доцент Гончаренко Я.В. 

11. Математичні моделі аналізу макроекономічної політики 

Маркова Аліна Миколаївна, 6М (фін.мат.) 
Науковий керівник: доцент Гончаренко Я.В. 

12. Побудови за допомогою циркуля і лінійки, Гедзун Мар’яна Вікторівна, 51 МФс 
Науковий керівник: професор Працьовитий М.В. 

13. Системи диференціальних рівнянь типу Лотки-Вольтерра 

Донченко Ольга Петрівна, 51 МФс 
Науковий керівник: професор Кондратьєв Ю.Г. 

14. Четвірковий аналіз, Бондаренко Ольга Ігорівна, 51МІс 
Науковий керівник: професор Кондратьєв Ю.Г. 

15. Методика викладання розділу «Фізика атомного ядра» в середній 

загальноосвітній школі, Назарчук Наталія Володимирівна, 51ФІАс 
Науковий керівник: старший викладач Возний П.О. 

16. Симетрія простору-часу і закони збереження класичної фізики 

Блищик Людмила Володимирівна, 51ФІАс 
Науковий керівник: професор Горбачук І.Т. 
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