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ПЕРЕДМОВА 

Важливу роль у формуванні творчого потенціалу майбутніх науковців та 

педагогів відіграє участь студентів в організованій і систематичній науково-дослідній 

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

передбачає навчання студентів методології і методики дослідження, а також 

систематичну участь у дослідницькій діяльності, озброєння технологіями і вміннями 

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

діяльності, що виражається насамперед у самостійному творчому дослідженні. Така 

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

відношень, теоретичне й експериментальне обґрунтування фактів, виявлення 

закономірностей за допомогою наукових методів пізнання. Внаслідок пошукової 

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

об'єктивної значущості та новизни. 

Наукове дослідження - це результат самостійного розроблення певної наукової 

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

висновки і гіпотези. 

На Фізико-математичному факультеті Національного педагогічного 

університету імені М.П.Драгоманова особлива увага приділяється роботі по залученню 

до науково-дослідної і науково-практичної роботи обдарованої студентської молоді. 

Студентська науково-дослідна робота організовується і спрямовується 7 

кафедрами факультету, при яких функціонують студентські наукові гуртки та наукові 

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

інформатики та методик їх навчання. 

 15-18 квітня 2019 року на Фізико-математичному факультеті відбулась звітна 

наукова студентська конференція «Освіта та наука – 2019», під час якої студенти 

факультету представили результати своїх наукових досліджень. В роботі 6 секцій взяло 

участь 122 студенти. На пленарному засіданні виступили 5 студентів, що представили 

результати наукових досліджень в галузі фізико-математичних наук, а також проблем 

методики навчання математики.  

Сімнадцятий випуск збірника студентських наукових робіт «Студентські 

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

власних наукових досліджень.  

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

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

збірника готова допомогти вам опублікувати ваші роботи у збірнику студентських 

наукових робіт «Студентські фізико-математичні етюди». 

Вимоги до оформлення статей та інформацію для авторів дивіться на сайті 

Фізико-математичного факультету. 

Гончаренко Я.В.  
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Віржанський В.В. 

магістрант  

Фізико-математичний факультету НПУ імені М.П. Драгоманова  

 

Науковий керівник:   академік НАПН України,  

доктор фізико-математичних наук, професор Шут М. І. 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ АКУСТИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ НАПОВНЕНИХ 

ПОЛІМЕРІВ 

 

Анотація. В статті проаналізовано ехо-імпульсний, імпульсно-фазовий та 

водоімерсійний методи дослідження твердих тіл. Також, з’ясовано про  акустичні 

параметри, їх обрахунки, для дослідження акустичних властивостей вибраного зразка. 

Розглянуто результати досліджень та стисло охарактеризовано їх зміст. 

Ключові слова: акустичні властивості, ультразвук, полімерний композиційний 

матеріал, пентапласт, йодид срібла, імпульсні методи дослідження, п’єзоефект. 

 

Abstract. The article analyzes echo-pulse, pulse-phase and water-imaging methods for 

the investigation of solids. Also, the acoustic parameters, their calculations, for studying the 

acoustic properties of the selected sample are explained. The results of the research are 

considered and their content is briefly described. 

Key words: acoustic properties, ultrasound, polymer composite material, pentaplast, 

silver iodide, pulsed research methods, piezoelectric effect. 

 

За останні роки із осучасненням новітньої технології зріс інтерес до 

досліджень полімерних матеріалів і їх властивостей. Дослідження полімерів і їх 

композитів має велике значення для фізики та техніки, можливість використання 

цих матеріалів в житті. 

Метою даної публікації є ознайомлення із методами досліджень акустичних 

властивостей полімерних матеріалів, можливості видозмінити ці матеріали, 

тобто покращити чи погіршити ці властивості добавляючи інші речовини. 

Також, показати і пояснити результати проведених досліджень.  

Поведінка полімерних композиційних матеріалів під впливом 

ультразвукових коливань характеризується акустичними властивостями. 

Акустичні властивості визначають здатність полімерного композиційного 

матеріалу до перенесення і поглинання енергії ультразвукових коливань (понад 

20 000 Гц). 

Акустичні властивості полімерів характеризуються наступними 

параметрами: 

 Швидкість поширення ультразвукових коливань в середовищі (у зразку); 
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 Коефіцієнт поглинання ультразвукових коливань. 

 

В якості зразка для дослідження акустичних властивостей використали 

полімерний композиційний матеріал на основі пентапласту та дисперсного 

наповнювача йодиду срібла [1]. 

Пентапласт (пентон, полі-3,3-біс[хлорметил]оксациклобутан) – безбарвний 

термопластичний лінійний полімер. Його формула має вигляд: 

 
Пентапласт стійкий до дії розчинників, а також характеризується високою 

теплостійкістю. Має високу хімічну стійкість та стійкий до дії концентрованих 

мінеральних кислот при нагріванні до 100°С, але руйнується в кислотах окисної 

дії. Здатний зберігати задані розміри та легко переробляється у інші вироби. 

Наповнювач AgI – світло-жовта кристалічна речовина із деяким 

зеленуватим відтінком, яка погано розчиняється у воді. Помітно розчиняється в 

концентрованих розчинах йодидів лужних металів, особливо при нагріванні. 

Реагує на джерело світла, тобто має чудові світлочутливі властивості і 

відповідно під дією сонячного світла здатен розкладається на складові його 

елементи: йод і срібло [2]. 

Йодид срібла можна отримати з розчину нітрату срібла при додаванні 

йодиду калію або йодиду натрію при кімнатній температурі:  

AgNO₃  + KI → AgI ↓ + KNO₃  

 

AgNO₃  + NaI → AgI ↓ + NaNO₃  

 

Дану речовину можете побачити у вигляді порошку та розчину: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Йодид срібла AgI – типовий представник твердих електролітів. Цей клас 

речовин має ряд унікальних властивостей: в більшості – це діелектрики, при 
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нагріванні яких до температур, значно нижчих від температур плавлення, 

стрибкоподібно (на 2 – 5 порядків) збільшується їх електропровідність за 

механізмом іонної провідності. 

Дослідження можна провести такими методами [3,4]: 

1) Ехо – імпульсний метод; 

2) Імпульсно – фазовий метод; 

3) Водоімерсійний метод.  

Для вимірювання акустичних параметрів використали вимірювач 

швидкості і поглинання ультразвуку «УС-12-ИМ». Розглянемо ці методи. 

 

1. Ехо – імпульсний метод 

 

Для визначення швидкості поширення та коефіцієнта поглинання 

ультразвуку твердих тіл (пружного середовища)  з відносно низьким 

коефіцієнтом поглинання, проводять ехо-імпульсним методом. Даний метод у 

вигляді блок-схеми зображений на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Генератор імпульсів збудження (1) подає електромагнітні імпульси на 

випромінювач ультразвукових коливань (2), що працює за принципом прямого 

п’єзоефекту. Ультразвуковий імпульс, збуджений випромінювачем, 

поширюється у зразку (3) досліджуваного матеріалу, відбивається від задньої 

грані зразка і знову потрапляє на випромінювач, який, працюючи тепер як 

приймач на принципі зворотного п’єзоефекту, перетворює механічний імпульс в 

Рис. 1. Блок-схема ехо-імпульсного методу: 1-генератор імпульсів; 2-випромінювач; 3-
досліджуваний зразок; 4-підсилювач; 5-індикаторний блок; 6-обчислювальний блок. 
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електромагнітний. Далі сигнал потрапляє на попередній підсилювач (4) та на 

індикаторний блок (5), відповідно і на обчислювальний блок (6). На екрані 

індикаторного блоку (5) спостерігається серія відбитих ехо-імпульсів (рис.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Якщо t – час пробігу відстані 2h, де h – висота досліджуваного зразка, то 

швидкість звуку визначається співвідношенням: 

𝑣 =
2ℎ

𝑡
 

Характер затухання ехо-імпульсів несе інформацію про коефіцієнт 

поглинання: 

𝐴 = 𝐴0𝑒
−𝛼𝑥, 

де А – амплітуда на відстані х від джерела, A0 – амплітуда при х=0, α – 

коефіцієнт поглинання, x – відстань, яку пройшла ультразвукова хвиля у 

середовищі. 

При використанні ехо-імпульсного методу, проблеми у дослідженнях 

виникають у зв’язку з порівняно високим поглинанням ультразвукових 

коливань, при якому виключається можливість одержання багаторазового 

відбивання, що знижує точність. У випадку температурних вимірювань 

застосування методу стає проблемним. 

 

2. Імпульсно – фазовий метод 

Для дослідження полімерних композитів, де середовище має велике 

поглинання, використовують імпульсний фазовий метод (рис.3). 

Генератор імпульсів збудження (1) подає електромагнітні імпульси на 

випромінювач (2), що працює на принципі прямого п’єзоефекту. Ультразвукові 

імпульси, збуджені джерелом (2), поширюються у зразок (3) досліджуваного 

матеріалу (3) і приймаються приймачем (4), що працює за принципом 

Рис. 2. Картина затухаючих імпульсів при ехо-імпульсному методі досліджень 
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зворотного п’єзоефекту. Він перетворює ультразвуковий імпульс у 

електромагнітний. На підсилювач (5) подається імпульс збудження від 

генератора (1) та імпульс, що пройшов через зразок. Потім від підсилювача 

підводиться до індикаторного блоку (6) і обчислювального блоку (7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Картина імпульсів на екрані індикаторного блоку показана на рис. 4. 

 
Рис. 4. Картина імпульсів при імпульсно-фазовому методі дослідження 

В даному випадку імпульс А відповідає моменту збудження, а імпульс Б – 

моменту приймання імпульсу приймачем. Тоді швидкість поширення 

ультразвуку в досліджуваному матеріалі визначається співвідношенням: 

𝑣 =
ℎ

𝑡
, 

де h – висота зразка , t – часова відстань між імпульсами А та Б. 

Рис. 3. Блок-схема імпульсно-фазового методу: 1-генератор імпульсів; 2-
випромінювач; 3-досліджуваний зразок; 4- приймач; 5-підсилювач; 6-індикаторний 

блок; 7-обчислювальний блок. 
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Використання імпульсного-фазового методу передбачає вимірювання часу 

проходження імпульсу в зразку та в металевих або буферних стержнях. В цьому 

випадку проходження імпульсу в досліджуваному зразку складає лише деяку 

частину від загальної вимірювальної величини, що знижує точність 

вимірювання. 

При вимірюваннях ехо-імпульсним та імпульсно-фазовим методами 

акустичний контакт посилюється за допомогою спеціальних контактних мастил, 

якими змащується поверхня зразка, випромінювача та джерела звуку. 

 

3. Водоімерсійний метод  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цей метод має схожість на ехо-імпульсний (рис. 5). Різниця полягає в тому, 

що простір між випромінювачем (2) і зразком (3) заповнений рідиною, яка 

виконує роль контактної рідини. Картина імпульсів, що виникають у даному 

випадку показана на рис. 6. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Блок-схема водоімерсійного методу: 1-генератор імпульсів; 2-
випромінювач; 3-досліджуваний зразок; 4-підсилювач; 5-індикаторний блок; 6-

обчислювальний блок. 
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Тоді швидкість поширення ультразвуку визначається: 

𝑣 =
2ℎ

𝑡
, 

де h – висота зразка, t – часова відстань між імпульсами. 

Цей метод використовується для покращення акустичного контакту між 

блоками схеми для кращого проходження імпульсу через зразок. 

Сутність будь-якого імпульсного методу вимірювання коефіцієнта 

поглинання ультразвуку полягає в порівнянні амплітуд імпульсів, що пройшли в 

досліджуваному зразку різний акустичний шлях, і в обчисленні  за формулою: 

α =
1

х
ln

A

A0
 , 

де x – відстань, яку пройшла ультразвукова хвиля у середовищі. 

Вимірювання швидкості ультразвуку зводиться до вимірювання часу 

пробігу акустичного імпульсу в досліджуваному зразку і вимірюванню довжини 

акустичного шляху [3]. 

Метою нашого дослідження імпульсно-фазовим методом, є вияснення 

акустичних властивостей досліджуваного матеріалу, тобто у знаходженні таких 

величин, як швидкість поширення та коефіцієнт поглинання ультразвуку.  

Результати виконаних досліджень на різних частотах (1-5 МГц, 2-7.5 МГц, 

3-10 МГц) наведені нижче у вигляді графіків (а-залежність швидкості 

поширення ультразвуку від вмісту (концентрації) наповнювача; б-залежність 

коефіцієнта поглинання ультразвуку від вмісту наповнювача) [4]. 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Картина імпульсів при водоімерсійному методі досліджень 
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Із рис. видно, що залежність швидкості поширення ультразвуку від вмісту 

наповнювача в системі пентапласт-AgI можна розбити на три характерні 

ділянки.  

За малого вмісту наповнювача (0 – 10 %) спостерігається відносно незначне 

зменшення швидкості ультразвуку. Причому, інтенсивність зменшення зростає з 

підвищенням частоти ультразвуку.  

Друга ділянка 10 – 30% відповідає інтенсивному падінню швидкості 

поширення ультразвуку. При цьому спостерігається інверсія зміни значень 

швидкості від частоти. Тобто, мінімальне значення швидкості має місце для 

найвищої частоти 10 МГц і, навпаки, найбільше – для найнижчої частоти 5 МГц.  

Третя ділянка 30 – 100% відповідає поступовому збільшенню швидкості 

ультразвуку. Причому, як видно, швидкість ультразвуку для всіх концентрацій 

AgI фактично є меншою від її значення для чистих пентапласту і йодиду срібла. 

На концентраційних залежностях поглинання ультразвуку системи 

пентапласт-AgI також можна виділити три характерні ділянки.  

Для малих концентрацій AgI має місце швидке зростання поглинання. На 

проміжних концентраціях поглинання практично не змінюється зі збільшенням 

вмісту AgI. На третій ділянці за великого вмісту наповнювача (ϕ > 60 %) 

спостерігається стрімке зменшення поглинання. Таким чином, характерним для 

композитів системи є значне зростання поглинання ультразвуку в порівнянні з 

вихідними складовими – як з полімером так і з наповнювачем, яке пов’язане, 

більш за все, зі змінами структури полімеру. 

Отже, ми розглянули декілька методів дослідження акустичних 

властивостей. Кожен з них має свої недоліки і свої переваги в залежності від 

технічного завдання. Розглянуті методи дозволять нам оцінити акустичні 

властивості полімерного композиційного матеріалу на основі пентапласту та 

йодиду срібла і оцінити перспективи його практичного використання. 
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За допомогою імпульсно-фазового методу дослідили відповідні властивості 

і показали їх у вигляді графіків залежно від концентрації наповнювача і частоти 

імпульсу. Результати досліджень показують можливості матеріалу поглитати або 

відбивати ультразвукові (звукові) хвилі, що часто використовують на практиці. 

Наприклад, покривати об’єкти, щоб їх складно було б найти радарами; 

використання в радіолокаціях, для підвищення чутливості прийняття сигналів 

тощо. 
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ВИЗНАЧЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ТЕРМОЕЛЕКТРОГЕНЕРАТОРА В 

ПЕРІОДИЧНОМУ ПЕРЕХІДНОМУ РЕЖИМІ РОБОТИ 

 

Анотація. У роботі запропоновано математичну модель перехідного режиму 

роботи термоелектричного генератора та методику визначення її параметрів. 

Розроблена математична модель дозволяє провести чисельні розрахунки ККД для ТЕГ, 

що працює в перехідному режимі, та визначити напрямки подальшої оптимізації. В 

роботі запропоновано вимірювальну установку та розроблено алгоритм вимірювання 

вихідної напруги ТЕГ в періодичному перехідному режимі. На основі результатів, 

отриманих у процесі вимірювань, проведено розрахунки та визначено параметри ТЕГ , 

що працює в періодичному перехідному режимі. 

 Ключові слова: термоелектричний генератор, спай, теплопровідність, 

теплоємність, тепловий баланс, перехідний режим роботи,  термоелектрика. 

 

Abstract. In this paper present a mathematical model of the transition mode of the 

thermoelectric generator and a method for determining its parameters are proposed. The 

developed mathematical model allows to carry out numerical calculations of the efficiency for 

TEM, working in the transition mode, and to determine the directions of further optimization. 

In this work a measuring device was proposed and an algorithm for measuring the output 

voltage of the TEG in the periodic transient mode was developed. On the basis of the results 

obtained in the process of measurements, calculations were made and the parameters of the 

TEG operating in the periodic transition mode were determined. 

Key words: thermoelectric generator, junction, thermal conductivity, heat capacity, 

thermal balance, transition mode, thermoelectricity. 

 

Вступ 

Поява нових матеріалів, удосконалення технології їх отримання, екологічні 

та енергетичні проблеми в останні декілька років стали причинами підвищеної 

цікавості до питання термоелектрики. Особливе місце серед відомих на сьогодні 

термоелектричних пристроїв займають термоелектрогенератори – ТЕГ, що 

дозволяють перетворювати теплову енергію в енергію електричного струму.  

Можливість застосування цих пристроїв для утилізації «теплових відходів», 

відсутність в їх складі механічних частин, мала інерційність і габарити 

визначають перспективність  цього напрямку. У той же час для ТЕГ характерним 

є низьке значення ККД перетворення. На сьогодні серійно випускаються ТЕГ, у 
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яких значення ККД не перевищує 2,5-4%, у той час як результати ряду 

досліджень вказують на можливість створення пристроїв з ККД ~ 10-15%. 

Підвищення ККД ТЕГ в першу чергу пов’язують з отриманням нових матеріалів, 

що характеризувались низькими значеннями коефіцієнта теплопровідності та 

питомим опором. Отримати якісні матеріали з такими характеристиками 

вдається в окремих випадках, при цьому мова іде, як правило, про лабораторні 

зразки. У випадку застосування напівпровідників, які на сьогодні є основним 

матеріалом для виготовлення ТЕГ, одночасно задовольнити цим вимогам не 

вдається.  

Доцільність і перспективність розвитку такої галузі як термоелектрика 

розглядаються у  працях [1-4]. Зокрема авторами праці с представлено 

результати експериментального дослідження чисельного моделювання роботи 

ТЕГ в перехідному режимі. Автори описують  вихідний сигнал ТЕГ та вказують 

на область максимуму в залежності термоЕРС від часу. Хоча процес був не 

періодичним, авторами виявляється припущення про його ефективність. 

Результати дослідження періодичного перехідного режиму представлено у 

роботах [1,3]. У роботі [1] проведено порівняльний аналіз   2-ох режимів роботи 

ТЕГ: стаціонарного або неперервного синусоїдального і перехідного 

періодичного режиму. У [3] показано можливість підвищення ККД ТЕГ в 

періодичному перехідному режимі роботи, а також експериментально доведено 

можливість підвищення генерованої потужності майже в 29 разів. 

У той же час до кінця нерозв’язаними залишається ряд питань, що 

стосуються створення математичної моделі роботи ТЕГ в перехідному режимі та 

встановлення фізичної природи максимуму у вихідному сигналі ТЕГ. 

Метою проведеного дослідження стала розробка математичної моделі ТЕГ 

в періодичному перехідному режимі та методики визначення її параметрів. 

Математична модель ТЕГ в перехідному режимі 

Підвищити ефективність термоелектричного перетворення енергії 

пропонується здійснити при переході до перехідного режиму роботи ТЕГ, для 

якого характерним є модуляція теплового потоку.  

У ході періодичної зміни місцями нагрівача та холодильника в середині 

ТЕГ виникає нестаціонарний тепловий потік, а вихідна напруга ТЕГ набуває 

знакозмінного виду з характерним максимумом. Оскільки відбувається  зміна 

напряму теплових потоків, то тепловий опір модуля на деякий час істотно 

збільшується[4]. Це означає, що теплові втрати всередині ТЕГ зменшуються і 

тепло, яке приходить в спаї напівпровідникових термопар від нагрівача, нагріває 

спаї до значно вищої температури, у той час як холодні спаї у ході такого 

процесу охолоджуються до значно нижчої температури, порівняно зі 

стаціонарним режимом. Особливості функціонування ТЕГ в періодичному 
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перехідному режимі роботи пояснюються різницею в швидкостях протікання 

електричних і теплових процесів всередині ТЕГ.  

У ході проведеного дослідження розроблено математичну модель 

перехідного режиму роботи ТЕГ, в основі якої лежать рівняння теплового 

балансу в диференціальній формі. Після чергової зміни напрямку зовнішнього 

теплового поля спаям, що приведені в тепловий контакт з нагрівачем, 

температура якого  𝑇𝐻𝐸𝐴𝑇 за час 𝑑𝑡 передається кількість теплоти: 

𝑘0(𝑇𝐻𝐸𝐴𝑇 − 𝑇1)𝑑𝑡, 

де 𝑘0 – коефіцієнт теплопровідності комутаційних пластин, що поєднують 

окремі термоелектричні гілки ТЕГ; 

Т1 – температура спаїв, причому 𝑇1 < 𝑇𝐻𝐸𝐴𝑇.  

Оскільки зовнішнє коло ТЕГ замкнуте на опір навантаження 𝑅Н в ньому 

виникає термо-ЕРС і починає протікати термострум,  як результат  в спаях 

починає поглинатися теплота Пельтьє:  

𝛼𝑇1
𝜀

𝑅𝑀+𝑅Н
𝑑𝑡, 

де 𝑅𝑀 – опір ТЕГ; 

𝛼 – коефіцієнт Зеєбека; 

𝜀 – вихідна напруга ТЕГ. 

За час 𝑑𝑡 вздовж термоелектричних гілок внаслідок теплопровідності 

передається кількість теплоти:  
𝑘𝑀𝜀

𝛼
𝑑𝑡, 

де 𝑘𝑀 – коефіцієнт теплопровідності термоелектричних гілок ТЕГ.  

Результуючий вплив перерахованих теплових складових визначає зміну 

температури спаїв з теплоємністю – 𝑐 на 𝑑𝑇1. 

  𝑐𝑑𝑇1 = 𝑘0(𝑇𝐻𝐸𝐴𝑇 − 𝑇1)𝑑𝑡 −
𝑘𝑀𝜀

𝛼
𝑑𝑡 − 𝛼𝑇1

𝜀

𝑅𝑀+𝑅Н
𝑑𝑡      (1) 

Аналогічний тепловий баланс має місце для спаїв, що мали початкову 

температуру 𝑇2 (𝑇2 > 𝑇𝐶𝑂𝐿𝐷) та були приведені в контакт з холодильником, 

температура якого 𝑇𝐶𝑂𝐿𝐷:  

             𝑐𝑑𝑇2 = −𝑘0(𝑇2 − 𝑇𝐶𝑂𝐿𝐷)𝑑𝑡 +
𝑘𝑀𝜀

𝛼
𝑑𝑡 + 𝛼𝑇2

𝜀

𝑅𝑀+𝑅Н
𝑑𝑡                (2) 

Комбінація (1) та (2) дозволяє отримати диференціальне рівняння 

відносно сигналу термоЕРС – 𝜀(𝑡): 

                                      
𝑑𝜀

𝑑𝑡
+ 𝑎(𝑡) ∙ 𝜀 = 𝑏                                     (3) 

де  𝑎(𝑡) =
𝑘0

𝐶
[1 + 2

𝑘𝑀(𝑡)

𝑘0
+

2𝛼2

𝑘0
〈𝑇〉 ∙

1

𝑅𝑀+𝑅Н
];                                               (4) 

            𝑏 = 𝑘0
𝛼

𝐶
(𝑇𝐻𝐸𝐴𝑇 − 𝑇𝐶𝑂𝐿𝐷).                                                                      (5) 
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Відзначимо, що температура 〈𝑇〉 – розглядається нами як постійна величина. 

Після зміни нагрівача і холодильника місцями T1 буде зменшуватись, в той час 

як T2 буде збільшуватися. Тому в першому наближенні можна вважати, що 

величина 〈𝑇〉 =
𝑇1+𝑇2

2
 залишається сталою величиною [4]. 

У ході отримання рівняння (3) вплив теплоємності термоелектричних 

гілок на процеси перенесення тепла всередині ТЕГ враховано шляхом переходу 

від коефіцієнта теплопровідності 𝑘𝑀 до часової залежності 𝑘𝑀(𝑡). 

Визначення параметрів запропонованої математичної моделі: 𝑘0, 𝑐, 𝑘𝑀, 

𝑘𝑀(𝑡) проводиться в результаті аналізу сигналу вихідної напруги ТЕГ – 𝜀(𝑡). 

Такі параметри як 𝛼, 𝑅𝑀 або надаються в довідковій літературі, або 

встановлюються у ході додаткових вимірювань (𝑇𝐻𝐸𝐴𝑇 , 𝑇𝐶𝑂𝐿𝐷).     

 

Експериментальна установка для дослідження ТЕГ в перехідному 

періодичному режимі. 

 

На рис.1 наведено експериментальну установку для дослідження ТЕГ в 

періодичному перехідному режимі роботи. Установка складається з трьох 

термоелектричних модулів М1-М3.  

 

 
Рис. 1. Структурна схема експериментальної установки: 

  1-джерело струмових імпульсів через модулі М1 та М3; 

  2- джерело струмових імпульсів через ТЕГ; 

  3- комутатор вхідних сигналів; 

  4- пристрій реєстрації; 

       5- блок калібрувальних сигналів. 

Термоелектричні модулі М1 і М3 відіграють роль нагрівача і 

холодильника. Через ці модулі від зовнішнього джерела пропускається 

постійний електричний струм. У випадку, якщо струм позитивний, то грань 

модуля М1, що контактує з модулем М2, нагрівається. Аналогічно грань модуля 
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М3, що контактує з модулем М2, охолоджується. У цьому випадку модуль 

виконує роль нагрівача, а модуль М3 – холодильника.  

При зміні напрямку зовнішнього струму нагрівач і холодильник 

поміняються місцями.  У цьому випадку грань модуля М1, що контактує з 

модулем М2, буде охолоджуватись в той час, як грань модуля М3, що стикається 

з модулем М2, нагріватиметься. Сам модуль М2 працює в режимі генерації 

електричної потужності, яка виділяється на опорі навантаження R . 

Вихідна напруга ТЕГ вимірюється за допомогою пристрою реєстрації, до 

складу якого входить АЦП. Напруга на модулі М2 представляє суму напруг на 

внутрішньому опорі модуля RM2 , яку позначимо  UM2, та  термоЕРС ε. Величина 

(UM2 + ε) вимірюється пристроєм реєстрації на вході 1. 

На вхід 2 періодично подається напруга калібрування, що дозволяє в 

подальшому провести калібрування вимірювального каналу та зменшити вплив 

на результати вимірювання зовнішніх чинників. 

Струм від зовнішнього джерела, що пропускається через модулі М1 і М3 є 

періодичним  з періодом T . Напрям протікання струму через М1 і М3 

змінюється кожні 
Т

2
 , але його величина залишається сталою. На рис.2 показані 

струмові імпульси, які проходять через модулі М1-М3. Цифрами показано 

моменти, коли відбувається вимірювання. 

 
Рис.2. Струмові імпульси через модулі М1-М3 

У ході проведеного дослідження реалізовано режим, коли через М2 

пропускається струм – I0 від зовнішнього джерела). Відмітимо, що напрямок 

зовнішнього струму  співпадає з напрямком термоструму, що виникає в колі за 

відповідної різниці температур спаїв: T1 – T2 [2-4].  
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Методика визначення параметрів математичної моделі ТЕГ в 

перехідному режимі. 

 

Для визначення значень 𝑘0, 𝑐, 𝑘𝑀, 𝑘𝑀(𝑡) через М2 протягом часу 
𝑇

2
 

пропускається від зовнішнього джерела імпульсний струм 𝐼0 з періодом 𝑇𝑖 (𝑇𝑖 ≪

𝑇), напрямок протікання якого співпадає з напрямком термоструму. Під час 

наступного інтервалу  
𝑇

2
 відбувається зміна полярності імпульсів струму через 

М1, М3 та М2. Описаний алгоритм функціонування є періодичним. 

Вимірювання вихідної напруги відбувається як протягом дії імпульсу струму, 

так і між ними. Крім того є можливість зміни значення імпульсного струму. 

Для визначення коефіцієнту 𝑘0 значення струму 𝐼0 вибирається таким, 

щоб для досить великих 𝑇 вихідна напруга ТЕГ 𝜀(𝑡) прямувала до свого сталого 

значення рівного нулю. За таких умов кількість теплоти, що отримується від 

нагрівача/віддається холодильнику дорівнює теплоті Пельтьє, яка 

поглинається/виділяється в спаях [2]. За таких умов для спаїв, що знаходяться в 

тепловому контакті з нагрівачем маємо: 

                                k0(THEAT – T1) = α T1 I0                                                      (6) 

Аналогічне рівняння отримуємо для спаїв, що знаходяться в тепловому контакті 

з холодильником: 

                              k0(T2 – TCOLD) = α T2 I0                                                          (7) 

Після додавання (6) і (7), враховуючи, що T1 = T2 отримуємо вираз, що 

дозволяє розрахувати значення коефіцієнта теплопровідності комутаційної 

пластини: 

              𝑘0 =
2𝛼𝐼0〈𝑇〉

𝑇𝐻𝐸𝐴𝑇−𝑇𝐶𝑂𝐿𝐷
                            (8) 

 Для визначення значення теплоємності с спаїв ТЕГ, значення струму 𝐼0 

вибирається таким, щоб вихідна напруга ТЕГ 𝜀(𝑡) змінила свою полярність на 

протилежну. Тоді похідна 
𝑑𝜀

𝑑𝑡
 в точці де  𝜀(𝑡) = 0 буде дорівнювати: 

𝑑𝜀

𝑑𝑡
= 𝑘0

𝛼

𝐶
(𝑇𝐻𝐸𝐴𝑇 − 𝑇𝐶𝑂𝐿𝐷), 

звідки 

                          с =
𝑘0𝛼(𝑇𝐻𝐸𝐴𝑇−𝑇𝐶𝑂𝐿𝐷)

𝑑𝜀

𝑑𝑡

.                                                     (9) 

Значення похідної можна визначити в ході лінійної апроксимації ділянки 

залежності 𝜀(𝑡), яка знаходиться в околі точки переходу через нуль. 

Визначення значення коефіцієнта kM відбувається в режимі холостого 

ходу ТЕГ, тобто в умовах коли електричний струм через ТЕГ не протікає (I0 = 0). 

В цьому випадку тепло Джоуля в термоелектричних гілках не виділяється і 

з’являється можливість представити рівняння теплового балансу у вигляді: 
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                                     k0 (THEAT – T1) = kM(T1 – T2)                                         (10) 

                                    k0 (T2 – TCOLD) = kM(T1 – T2)                                         (11) 

Рівняння (10) і (11) відображають рівність теплових потоків через 

верхню(нижню) комутаційні пластини і через термоелектричні вітки ТЕГ. 

Додаючи рівняння (10) і (11) з урахуванням того, що стаціонарне значення термо 

– ЕРС дорівнює  𝜀𝑠𝑡= α ( T1 – T2), отримаємо: 

     𝑘𝑀 =
𝑘0𝛼

2
(
𝑇𝐻𝐸𝐴𝑇−𝑇𝐶𝑂𝐿𝐷

𝜀𝑠𝑡
− 1)                       (12) 

Встановлення  функції 𝑘𝑀(𝑡) проводилось у ході аналізу сигналу термо-ЕРС 𝜀(𝑡) 

з використанням чисельних методів аналізу. 

 

Отримані результати та їх обговорення 

На  рис. 3 наведено один період сигналу 𝜀(𝑡) для різних значень струму I0. 

Величина  зовнішнього струму  через модулі М1 і М3 складала 140 мА, а період  

– 320с. 

 
 

Рис.3.Сигнали UM1 + εM1 для 5-ти значень опору 

Як видно з  рис.3 вихідна напруга ТЕГ є знакозмінного виду з 

характерним максимумом. Відзначимо, що при досить тривалому періоду 

пропускання постійного струму в одному напрямку на опорі навантаження ТЕГ 

встановлюється стаціонарне значення напруги  𝜀𝑠𝑡.  

Результати визначення параметрів ТЕГ наведено у таблиці 1. 
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Таблиця 1 

Параметр Значення 

Коефіцієнт Зеєбека α, мВ/град 38,1 

Температура нагрівача Theat, К 303 

Температура холодильника Tcold, К 297 

Середнє значення температури спаїв 〈𝑇〉 =
𝑇1+𝑇2

2
, К 300 

Опір ТЕГ, Ом 2,8 

Опір навантаження, Ом 3,54 

Коефіцієнт теплопровідності комутаційної пластини 

𝑘0, мкВт/град 

8648,7 

𝑑𝜀

𝑑𝑡
, мВ/с 10,26 

Теплоємність спаїв ТЕГ с, мкДЖ/с 197855,7 

Коефіцієнт теплопровідності термоелектричних гілок  

𝑘𝑀𝑠𝑡, мкВт/град 242288,2 

 

Висновки 

Перехід від стаціонарного режиму роботи ТЕГ до періодичного 

перехідного режиму функціонування супроводжується появою змінної  вихідної 

напруги з характерним максимумом, що пояснюється збільшенням на деякий час 

теплового опору генератора. Поява такого максимуму у вихідній напрузі ТЕГ 

обумовлює збільшення генерованої потужності, при цьому з’являються підстави 

очікувати підвищення ККД, тому задача визначення параметрів ТЕГ набуває 

особливої важливості. В основу методики визначення характеристик 

перехідного режиму покладено аналіз вихідного сигналу ТЕГ, через який 

пропускається струм від зовнішнього джерела. Запропонована математична 

модель основується на рівняннях теплового балансу в диференціальній формі, 

що дозволило перейти в подальшому до аналізу часової залежності термоЕРС та 

визначення параметрів ТЕГ.   

Відзначимо, що отримані експериментальні результати характеризуються 

високим ступенем узгодженості з даними інших дослідників [1,2].  
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ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНА НАДПРОВІДНІСТЬ ТА 

ОСОБЛИВОСТІ ВТНП ТИПУ ReBaCuO 

 

Анотація. У даній статті розповідається про історію відкриття, переваги і 

перспективи використання високотемпературних надпровідникових матеріалів другого 

роду на основі рідкоземельних елементів та оксиду міді. 

Ключові слова: надпровідність, надпровідність другого роду, високотемпературна 

надпровідність, теорія БКШ, купрат. 

 

Abstract. This article describes the history of discovery, advantages and prospects for the 

use of high-temperature superconducting materials of the second type on the basis of rare-earth 

elements and copper oxide. 

Key words: superconductivity, superconductivity of the second type, high-temperature 

superconductivity, BCS theory, cuprate. 

 

Надпровідність – це квантове явище протікання електричного струму без 

втрат. Явище надпровідності було відкрито в 1911 році голландським 

фізиком Гейке Камерлінґ-Оннесом (нід. Heike Kamerlingh Onnes) (1853-1926), 

лауреатом Нобелівської премії 1913 року [1]. У дослідах із ртуттю (Hg) було 

встановлено, що при температурі 4,5 К вона стрибкоподібно втрачала опір. Так він 

вперше спостерігав, дослідив і описав спадання до нуля електричного опору 

металів при низьких температурах.  

В період з 1911 року по 1957 рік загальні риси теорії надпровідності було 

сформульовано. Перше пояснення надпровідності було дано німецькими фізиками 

братами Фріцом-Вольфганом (1900-1954) і Хайнцом (1907-1970) Лондонами у 1935 

році [2]. А в 1936 році радянський фізик Лев Васильович Шубніков (1901-1937), 

експериментуючи із надпровідними сплавами, помітив, що магнітне поле проникає 

в зразок, який частково усе ще залишається надпровідним і ефект Мейснера 

проявляється неповністю [3]. В 1950 році Віталієм Лазаровичем Гінзбургом (1916-

2009) та Левом Давидовичем Ландау (1908-1968) була запропонована нова загальна 

феноменологічна теорія, яка враховувала квантовомеханічну природу явища 

надпровідності. Відоме рівняння Гінзбурга-Ландау дозволяє обчислити 
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поверхневий натяг на границі надпровідного і нормального середовища [4]. В 

межах цієї теорії Олексієм Олексійовичем Абрикосовим (1928-2017) в 1957 році і 

було передбачено існування надпровідників II роду [5]. Остаточно природу 

надпровідності пояснили у 1956 році американські фізики Джон Бардін (1908-

1991), Леон Ніл Купер (н. 1930) і Джон Роберт Шріффер (н. 1931), створивши 

теорію БКШ, що отримала назву за першими літерами їх прізвищ [6]. Їх 

мікроскопічна теорія надпровідності була побудована на основі перетворень 

Миколи Миколайовича Боголюбова (1909-1992) [7], і до сьогодні ця теорія є 

домінуючою. 

Властивості надпровідних сплавів та матеріалів з домішками відрізняються 

від властивостей чистих надпровідників. Надпровідниковий матеріал (з 

домішками) за рахунок вихорів Абрикосова (протікання колового струму навколо 

мікроскопічних магнітних трубок, такі вихори ще називають флюксонами), стає 

проникним для магнітного поля, водночас маючи нульовий електричний опір при 

низьких температурах. Такі системи називали надпровідниками другого роду. 

Для порівняння на одному графіку умовно позначимо залежність 

внутрішнього поля надпровідника від зовнішнього магнітного поля для 

надпровідника І роду (синій колір) і для надпровідника ІІ роду (червоний колір) 

(рис. 1.) [8].  

 

 
Рис. 1. Залежності ВП від ЗП для надпровідника І (синій) і ІІ (червоний) роду  

 

До 1986 року досить мале коло вчених вірило у отримання нових цікавих 

результатів у галузі надпровідності. Проте, що важливо, ніхто не висловлював 

конкретних заперечень щодо цього. Велику роль зіграли припущення, що 

надпровідники з потрібними параметрами необхідно шукати серед штучних 

сполук.  

Так, у 1986 році під час експерименту з надпровідником другого роду (La-Ba-

Cu-O) дослідники IBM Laboratories Карл Александер Мюллер (н. 1927) и Йоханес 

Георг Беднорц (н. 1950) встановили, що температура переходу для цього матеріалу 
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становила 35 К (пізніше було визначено, що критична температура для цього 

матеріалу становить 58 К). Таким чином було відкрите явище високотемпературної 

надпровідності, за яке дослідники отримали Нобелівську премію у 1987 році [9]. 

Після цього відкриття в ряді провідних лабораторій, що спеціалізувалися на 

вивченні надпровідності і наднизьких температур, почали проводитися 

дослідження на базі даних Мюллера і Беднорца. 

На початку березня 1897 року було опубліковано повідомлення про 

надпровідність у сполуці ітрію, барію, купруму і кисню Y-Ba-Cu-O при 

температурі, яка перевищувала температуру кипіння рідкого азоту – 77,4К [10]. Це 

стало великим досягнення, адже азот значно дешевше гелію в якості охолоджувача 

(холодоагенту) [11].  

В тому ж році групою вчених під керівництвом Цзяньсун Ву (1912-1997) було 

одержано надпровідну кераміку з критичною температурою 92 К [12]. 

1 січня 2006 року рекорд критичної температури при нормальному тиску 

склав 138К. На цей раз в сполуці Hg-Ba-Ca-Cu-O(F) – кераміка з частковим 

заміщенням кисню фтором [13]. 

Незважаючи на всі ці здобутки, залишалося ще багато невирішених питань. 

Зокрема, одним із центральних було питання про те, як поводять себе електрони в 

надпровідній фазі. Напряму кількісно оцінити природу поведінки електрона в 

надпровідниках ще нікому не вдавалося.  

Вчені Університету Британської Колумбії (UBC) в 2010 році серйозно 

зайнялися дослідженнями високотемпературної надпровідності в зразках деяких 

оксидів міді, яку, в свою чергу, вони пов’язали з «некогерентними збудженнями». 

В нормальних умовах купрати не проводять струму (ізолятори), однак, якщо 

подібний зразок легувати дірками, тобто забрати частину електронів, то при 

охолодженні зразок стане надпровідним. 

Це були перші вдалі експерименти, в яких вдалося дослідити поведінку 

електрона. Дослідники помітили, що в надпровіднику електрони в певних режимах 

ведуть себе як окремі частинки, а в інших – як «нерозривна структура». Так вони 

змогли довести, що в перелегованому стані електрони поводять себе як окремі 

помітні квазічастинки фермі-рідини, а при переході в недолегований стан, 

електрони настільки сильно зв’язуються між собою, що їх не можливо розрізнити 

(сильно-корельований діелектрик Мотта) [14]. 

Зокрема, вчені кафедри Брукхейвенської національної лабораторії енергетики 

під керівництвом фізика Івана Божовіча (рис. 2) теж досліджували купрати. 

Створення необхідних умов для надпровідності в купратах включає в себе додавання 

інших хімічних елементів, таких як стронцій (Sr) (з яким і працював Божовіч). Так 

чи інакше, додавання цих атомів та охолодження матеріалу примушує електрони, 

які, зазвичай, відштовхуються один від одного, утворювати пари і без зусиль разом 



 

 

Студентські фізико-математичні етюди, 2018, № 17 
 

 
 

 

 

26 

рухатися через матеріал. Цікавими для вивчення купрати робить здатність досягати 

надпровідного стану при температурах на сто і більше градусів вище температур, 

необхідних для стандартних надпровідників. 

  

 
Рис. 2. Іван Божовіч та його колеги у Брукхейвенській національній 

лабораторії енергетики  

Джерело: Brookhaven National Laboratory 

 

Із стандартної теорії надпровідності слідує, що температура переходу в 

надпровідний стан контролюється силою взаємодії електронного спарювання. 

Але команда Божовіча виявила протилежне. Після аналізу понад 2000 зразків 

купратів з різними кількостями стронцію, вони виявили, що саме число 

електронних пар в межах певної області, визначає температуру переходу в 

надпровідний стан [15]. 

Можливість відкриття високотемпературного надпровідника, який би не 

втрачав надпровідні властивості при кімнатній температурі, зацікавила і 

українських вчених. Зокрема, проводилися досліди з ітрієвими купратами. В цих 

дослідженнях було розглянуто роль вмісту кисню у формуванні надпровідних 

властивостей YBa2Cu3Ох. Як виявилося, значна киснева нестехіометрія є яскравою 

особливістю надпровідникових купратів типу 123: в залежності від температури Т і 

парціального тиску кисню р(О2) кисневий індекс х змінюється в межах 6,2 < x < 

7,0, а в метастабільному стані – від 6,0 до 7,0 [16]. 

На даний час робота з дослідження високотемпературної  надпровідності все 

ще триває в колі сполук на основі оксидів міді і з температурами переходів в 

області азотних температур.  



 

 

Студентські фізико-математичні етюди, 2018, № 17 
 

 
 

 

 

27 

Практично всі ВТНП мають слоїсту структуру. Наприклад, на рис. 3 

зображено структуру YBa2Cu3O7-d. 

 
Рис. 3. Кристалографічна структура YBa2Cu3O7-d 

 

Результати багатьох дослідів підтверджують припущення про те, що площини 

з киснем є основним об’єктом у кристалографічній гратці. Саме вони відповідають 

як за провідність цих оксидних з’єднань, так і за виникнення в них 

надпровідникових властивостей при відносно високих температурах [17]. 

Передумовою для розвитку електроенергетики на технологічній основі 

високотемпературної надпровідності стала необхідність створення 

електроенергетичних систем великої потужності. Крім того, все ще проводиться 

дослідження надпровідникових магнітних акумуляторів. Проблемою також є 

підведення струму до приладів, що працюють у низькотемпературних зонах. У 

звичайних провідниках максимальний струм суворо обмежений тепловиділеннями 

(за законом Джоуля-Ленца), а у надпровідниках тепловиділення практично відсутні 

[18]. Результати сучасних досліджень пророкують великі перспективи для людства 

в освоєнні надпровідних матеріалів.  

Останнім часом велику увагу деякі дослідники приділяють 

високотемпературним надпровідникам типу ReBaCuO (Re – рідкоземельний 

елемент), який має великий потенціал для практичного застосування. Таких як 

надпровідні магнітні підшипники, надпровідні електродвигуни, пристрої 

магнітного поділу, системи зберігання енергії маховиків, постійні магніти тощо. 

У експериментах Y.L. Jiao, L. Xiao, M.H. Zheng (General Research Institute for 

Non-ferrous Metals), Q. Z. Yan (University of Science and Technology Beijing), K.X. 

Xu (Shanghai University) було досліджено CdBaCuO. Однодоменний надпровідник 

CdBaCuO був виготовлений шляхом нанесення розплаву з частинками 112Cd різних 
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розмірів. Під час проведення досліджень спостерігалося підвищення густини 

струму до 5,3·104 А/см2 при температурі 77 К [19]. 

Під час експериментів сила левітації зразка досліджувалася за допомогою 

динамометра. Фазовий склад характеризувався змінами рентгенівської дифракції і 

досліджувався енергодисперсною рентгенівською спектроскопією. Мікроструктуру 

вивчали з використанням скануючої електронної мікроскопії, оптичної мікроскопії 

тощо. Грунтуючись на висновках цих досліджень, можна порівняти фізичні 

параметри CdBaCuO і YBaCuO.  

Результати показають, що надпровідник на основі Кадмію (Cd) порівняно із 

зразком на основі Ітрію (Y), має більшу міцність і силу левітації. Крім того, 

максимально захоплене магнітне поле становило 0,65 Тл при 77 К, що більше ніж в 

YBaCuO. Такі результати є дуже корисними для досліджень надпровідної кераміки. 

Зокрема, сьогодні вже розглядаються проекти з використання CdBaCuO у галузях 

альтернативної енергетики.  

Як відомо, при експлуатації вітрогенераторів, в них використовують постійні 

магніти, які обертаються всередині котушок, для отримання електричного струму. 

Вчені з Університету Твенте (Нідерланди) запропонували замінити постійні магніти 

надпровідниковими. Зі слів Марка Дхалле, наукового співробітника університету, 

механізм з надпровідниковим магнітом забезпечуватиме таку ж потужність, 

приблизно в половину ваги і в половину об’єму сучасної турбіни.  

Такий генератор уже сконструйовано (рис.4).  

 
Рис. 4. Вітряна турбіна в Тібороні (Thyboron), Данія 

Фото: Ecoswing 
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Діаметр генератора – 4 м, що на 1,5 м менше ніж зазвичай. Він знаходиться 

всередині турбіни (потужність 3,6 МВт) на висоті 88 м. В ньому встановлено 

магніт - композитна стрічка з керамічним надпровідниковим шаром CdBaCuO. 

Всередині розміщено десятки кілометрів такої стрічки. Подібні установки більш 

компактніші і для роботи генератора потрібно набагато менше використання 

рідкоземельних металів (1 до 1000) [20]. 

Важко переоцінити можливості, які відкриває для людства надпровідність. 

Кожна сфера життя залежить від подібних досліджень. Наведений вище приклад 

ілюструє лише невелику частину того, що можуть дати технології засновані на 

явищі високотемпературної надпровідності.  
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ ТЕПЛОПРОВІДНОСТІ КОМПОЗИТІВ 

СИСТЕМИ ПЕНТАПЛАСТ – ВНТ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД КОНЦЕНТРАЦІЇ 

НАПОВНЮВАЧА 

 

Анотація: В статті розглядається теплопровідність системи пентапласт-вуглецеві 

нанотрубки та метод її дослідження. Наведені та проаналізовані температурні 

залежності теплопровідності. Дана оцінка щодо можливості використання 

досліджуваного композиційного матеріалу. 

Ключові слова: теплопровідність, полімер, пентапласт, вуглецеві нанотрубки. 

 

Annotation: The heat conductivity of the system of penton - carbon nanotubes and the 

method of its research are considered in the article. Temperature dependences of heat 

conductivity are given and analyzed. The possibility of using the investigated composite 

material is evaluated. 

Key words: heat conductivity, polymer, penton, carbon nanotubes. 

 

Одним з перспективних напрямків модифікації полімерів є введення в них 

різних твердих дисперсних і волокнистих наповнювачів неорганічної та 

органічної природи. Цілком очевидно, що властивості полімерних композицій 

залежать від властивостей як полімерного сполучного, так і наповнювача. У той 

же час вельми важливий характер взаємодії на межі полімер-полімер і полімер-

наповнювач. Процеси, що відбуваються на межі поділу, мають першорядне 

значення, і з'ясування аспектів цієї взаємодії визначає шляхи поліпшення 

властивостей гетерогенних полімерних систем [1]. 

Інтерес до дослідження нанокомпозитів на основі полімерів з добавками 

вуглецевих нанотрубок обумовлений можливістю створення матеріалів, що 

поєднують притаманну полімерам гнучкість і прозорість з високими електро- та 

теплопровідністю, що притаманні вуглецевим нанотрубкам. Вже невеликої 

домішки ВНТ (на рівні 1%) достатньо, щоб електропровідність композиційного 

матеріалу  виросла на 10-12 порядків і перевести тим самим матеріал із розряду 

діелектриків в розряд провідників. Аналогічний ефект очікується і для 

теплопровідності полімеру, оскільки теплопровідність ВНТ на 2-3 порядки 

перевищує існуючі значення для типових полімерів. Однак результати 
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виконаних недавно експериментів [2] вказують лише на незначне (в межах 15%) 

збільшення теплопровідності  полістеролу при зростанні вмісту одношарових 

ВНТ в полістеролі від 10 до 30%. 

Метою статті є дослідити та проаналізовати температурні залежності 

теплопровідності полімерних композиційних матеріалів в залежності від типу та 

концентрації дисперсного наповнювача. 

Для досягнення поставленої мети нами було обрано полімерні композиційні 

матеріали на основі пентапласту [3] та вуглецевих нанотрубок (ВНТ) [4,5]. 

Пентапласт – хімічно стійкий термопластичний полімер, що 

характеризується високими антикорозійними властивостями. Хімічна формула 

пентапласта має вигляд: 

 

C

CH2Cl

CH2Cl

CH2CH2 O

n  
Рис.1. Хімічна формула пентапласта. 

  

Завдяки симетричному розташуванню у просторі хлорметильних груп 

вздовж основного ланцюга (вміст хлору ~ 45.5 %) пентапласт стійкий до дії 

розчинників, а також характеризується високою теплостійкістю. По хімічній 

стійкості пентапласт займає проміжне положення між фторопластом і 

полівінілхлоридом. У більшості випадків зміна показників механічних 

властивостей пентапласту у агресивних середовищах не перевищує ± 5%. 

Підвищення температури до 55 – 60 Co
 і навіть до 100 Co

 не впливає на ці 

зміни. Експлуатаційна теплостійкість пентапласта оцінюється у 120 - 135 Co
, 

допускається короткочасне застосування виробів з нього при температурах 140 – 

150 Co
. Вироби з пентапласту не проявляють хладотекучість, не мають 

внутрішніх напруг і здатні зберігати задані розміри. Пентапласт характеризується 

невеликою усадкою, малим коефіцієнтом лінійного розширення, високою 

стійкістю до стирання і низькою в’язкістю розплаву. Температурний інтервал 

переробки пентапласта у вироби охоплює діапазон температур від 463 до 503 К у 

якому не спостерігається виділення хлориду водню.  

Комплекс властивостей пентапласту дозволяє його використання в якості 

конструкційного матеріалу для виготовлення деталей точних розмірів, захисних 

покриттів різноманітної апаратури, ємностей, що експлуатуються в агресивних 
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середовищах. Вироби з пентапласту можуть також використовуватись у 

медицині, нафтохімічній промисловості, радіо- та електротехніці тощо. 

ВНТ – це циліндричні структури діаметром від одного до декількох 

десятків нанометрів і завдовжки до декількох десятків міліметрів. Залежно від 

кількості шарів графіту, розрізняють одношарові та багатошарові ВНТ. ВНТ 

характеризуються високою міцністю та гнучкістю. Крім того ВНТ мають високі 

електро- та теплопровідні властивості. 

В даній роботі були використані кислотно очищені від мінеральних 

домішок багатошарові ВНТ, виготовлені згідно до ТУ У 24.1-03291669-009:2009. 

Для виготовлення зразків було використано порошкоподібний пентапласт 

промислового виробництва марки БП. 

Вихідний порошок пентапласту диспергували механічним способом із 

наступним фракціонуванням із використанням лабораторних сит марки УКС-

СЛ-200 з діаметром комірок 50 та 40 мкм. Перед пресуванням порошок 

пентапласту витримували протягом 24 год за температури 50 °С для видалення 

летких низькомолекулярних домішок. 

При виготовленні зразків для досліджень суміш порошків пентапласту та 

ВНТ  ретельно гомогенізували в рідинному середовищі за допомогою 

ультразвукового диспергатора УЗДН-А та після термообробки в термовакуумній 

шафі при температурі 333 К пресували з розплаву полімеру в однакових 

термобаричних умовах (Т = 483 К, р = 20 МПа), що відповідає оптимальним 

технологічним умовам переробки пентапласту у вироби.  

Вимірювання температурної залежності теплопровідності проводили при 

неперервній зміні температури нагрівника в режимах, близьких до регулярного 

нагріву з використанням динамічного  - калориметра, що являє собою 

модернізований вимірювач теплопровідності “ИТ--400”, блок-схема якого, 

представлена на рис. 2. 
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Рис. 2. Блок-схема установки для визначення теплопровідності полімерних 

композиційних матеріалів 

До складу установки входять: вимірювальний блок 4, вимірювальна 

комірка 5, блок живлення 1, блок регулювання 2, блок реєстрації. Блоки 

живлення та регулювання 1 і 2 забезпечують подання зростаючої у часі напруги 

на основний нагрівач. Крім того, блок регулювання 2 має регулятор 

температури, який забезпечує адіабатичність теплової схеми приладу. 

Вимірювальний блок 4 має вимірювальну комірку 5 та систему вимірювальних 

термопар. Досліджуваний зразок 9, пластина 7, контактна пластина 8 та 

стержень 10 нагріваються тепловим потоком, який подається від системи до 

основи 6; бічні поверхні стержня 10, зразка 9, пластин 7 та 8 адіабатично 

ізольовані. Блок реєстрації 3 складається з підсилювача постійного струму Ф-136 

та потенціометра КСП-4. 

Відносна похибка при дослідженні теплопровідності становила ε =±3 %. 

Вимірювання температурних залежностей теплопровідності за різного 

об’ємного вмісту дисперсних наповнювачів (0 ≤ φ ≤ 2 %) в інтервалі температур 

293 – 443 К проводили при неперервній зміні температури нагрівника в 

режимах, близьких до регулярного нагріву Результати дослідження 

температурних залежностей теплопровідності композитів системи пентапласт –

 ВНТ [6] наведені на рис. 3. 
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Рис. 3. Температурні залежності теплопровідності композитів системи 

пентапласт – ВНТ з концентраціями 1 – 0 %, 2 – 0,12 %, 3 – 0,2 %, 4 – 0,25 %, 5 – 

0,3 %, 6 – 0,37 %, 7 – 0,75 %, 8 – 2 %  відповідно. 

 

У температурному інтервалі 293 < Т < 403 K теплопровідність композитів 

системи пентапласт - ВНТ нагріванні понижується практично за законом  

 T  10     

 (1) 

де λ0 – коефіцієнт теплопровідності при температурі Т0; 
00

0

T






  – 

коефіцієнт, що виражає відносну зміну коефіцієнта теплопровідності при зміні 

температури на 1 К. 

Злам інтенсивності зміни теплопровідності чистого пентапласту та 

композитів з низьким вмістом наповнювача на рис. 3 при температурах вищих 

360 К відбувається завдяки тому, що полімерна матриця за таких температур 

повністю переходить із склоподібного у високоеластичний стан. Подальше різке 

зростання теплопровідності композитів відбувається за рахунок порушення 

режиму вимірювання як наслідок процесів передплавлення полімерної матриці, 

зміни її в’язкості і товщини зразків під дією температури. При підвищенні 

концентрації вуглецевих нанотрубок цей ефект спостерігається при вищих 

температурах внаслідок перебування за таких концентрацій полімерної 
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складової у стані пристінного шару із більш досконалою структурою, утворення 

жорсткого каркасу з частинок наповнювача і малої сумарної деформації 

композитів. 

На рис. 4 представлені концентраційні залежності теплопровідності 

композитів системи пентапласт – ВНТ при різних температурах. 
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Рис. 4. Концентраційні залежності теплопровідності композитів системи 

пентапласт – ВНТ при температурах 

1 – 313 К, 2 – 333 К, 3 – 353 К, 4 – 373 К, 5 – 393 К відповідно. 

 

При малому вмісті дисперсного наповнювача теплопровідність полімерних 

композиційних матеріалів низька і близька до теплопровідності полімеру і 

забезпечується реалізацією фононного механізму у кристалічних та аморфних 

областях пентапласту, а також за рахунок провідності кінетичними елементами 

аморфних ділянок полімеру за дифузійним механізмом. 

При збільшенні концентрації ВНТ (φ ≥ 0,37 об. %) спостерігається 

підвищення теплопровідності, пов’язане, очевидно, з утворенням навколо 

частинок наповнювача перехідних міжфазних шарів із більш щільною та 

впорядкованою структурою, що в свою чергу, має вищу теплопровідність. 

При подальшому збільшенні вмісту ВНТ у складі композитів їх теплопровідність 

практично не змінюється, що свідчить про перехід всього об’єму пентапласту у 

стан пристінного шару, що підтверджується експериментальними результатами, 

одержаними іншими методами так і проведеними дослідженнями системи 

пентапласт – AgI [7]. 

Отже, за результатами досліджень було виявлено, що з підвищенням 

концентрації наповнювача теплопровідність підвищується, це пов’язано з 
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різницею в теплопровідності полімерної матриці і наповнювача. Підвищення 

значення теплопровідності композитів системи пентапласт - ВНТ лежить в 

допустимих межах, що дає можливість широкого практичного застосування. 
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МЕТОДИ ОДЕРЖАННЯ УЛЬТРАЗВУКУ 

 

Анотація. В статті розглянуто історичний аспект утворення ультразвуку. 

Ознайомлення із основними методами одержання ультразвуку. Схематичне 

ілюстрування і пояснення принципу роботи випромінювачів ультразвуку. Узагальнення 

всіх відомостей про «Методи одержання ультразвуку». 
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На даний момент ультразвук  часто використовується в різних галузях 

науки (дослідження, діагностика, тощо) та життя (УЗД, очищення, зварювання,  

левітація, орієнтування, медицина тощо). Це  дозволяє нам  припустити, що 

дійсно  ультразвук важливий як сьогоденно, так і в майбутньому. Ось в цій 

публікації ми хочемо розглянути основні методи одержання ультразвуку, тобто 

ознайомитися із теоретичним обґрунтуванням утворень ультразвукових 

коливань, які відповідно можна утворити декількома методами. Але перед цим  

давайте ознайомимося із невеличкою історією виникнення ультразвуку.  

У 1880 році французькі фізики, брати П’єр і Жак Кюрі, відмітили, що при 

стисненні і розтягуванні кристала кварцу з двох сторін на його  

гранях,  перпендикулярних  напряму  стиснення, з’являються  електричні   заряди 

[1]. 

Це явище було назване п'єзоелектрикою (від грецького «п'єзо» – «тисну»), 

а  матеріали  з такими властивостями – п’єзоелектриками. Пізніше це явище 

пояснили анізотропією кристала кварцу – різні фізичні властивості уздовж 

різних граней.  

Під час першої світової війни французький дослідник Поль Ланжевен 

запропонував використовувати п'єзоелектричний ефект для виявлення підводних 

човнів. Якщо п’єзоелектрик зустрічає на своєму шляху  ультразвукову  хвилю 

від гвинта човна, який розповсюджується із швидкістю 1460 км/с, то вона 

стискає його грані, і на них з'являються електричні заряди. Стискаючись і 

розтискаючись, кристал як би генерує змінний електричний струм, який можна 

вимірювати чутливими приладами. Якщо ж до граней кристала прикласти 

змінну напругу, він сам почне коливатися, стискаючись і розтискаючись з 
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частотою змінної напруги. Ці коливання  кристала передаються середовищу, що 

граничить з кристалом (повітрю, воді, твердому тілу). Так 

виникає  ультразвукова хвиля.  

Ланжевен спробував зарядити грані кварцового   кристала  електрикою від 

генератора змінного струму високої частоти. При цьому він відмітив, що кристал 

коливається в такт зміні напруги. Щоб підсилити ці коливання, учений вклав 

між сталевими листами-електродами не одну, а декілька пластинок і добився 

виникнення резонансу – різкого збільшення амплітуди коливань. Ці дослідження 

Ланжевена дозволили створювати  ультразвукові випромінювачі різної частоти 

[1,2].  

 Пізніше з'явилися випромінювачі на основі титанату барію, а також 

інших  кристалів  і кераміки, які можуть бути будь-якої форми і розмірів.  

Ультразвук можна отримати і іншим способом. У 1847 році англійський 

фізик Джеймс Джоуль виявив, що при перемагнічуванні електричним струмом 

залізних і нікелевих стрижнів вони то зменшуються, то збільшуються в такт 

змінам напряму струму. При цьому в навколишньому середовищі збуджуються 

хвилі, частота яких залежить від коливань стрижня. Це явище назвали 

магнітострикцією (від  латинського  «стриктус» – «стиснення»).  

Отже, ультразвук можна утворити  двома способами: використовуючи 

п’єзоефект та магнітострикцією. Але існують і інші можливості одержати їх. 

Давайте розглянемо їх… 

Щоб отримати ультразвукові хвилі досить лише змусити вібрувати 

частинки речовини з відповідною частотою. Вібрацію можна здійснити 

наступними методами, які і лягли в основу створення ультразвукових 

генераторів [3]: 

1) Механічний (акустичні коливання виникають при 

механічному ударі по твердому тілу або при його терті); 

2) Електростатичний (акустичні коливання виникають при 

впливі на діелектрик змінного електричного поля); 

3) Електродинамічний (акустичні коливання виникають при 

впливі на електропровідних середу змінного магнітного поля); 

4) П'єзоелектричний (акустичні коливання виникають при 

впливі на п'єзоелектрик змінного електричного поля); 

5) Магнітострикційний (акустичні коливання виникають при 

впливі на феромагнетик змінного магнітного поля). 
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Механічні випромінювачі ультразвуку 

 

Історично найпершими були механічні випромінювачі ультразвуку. Проста 

сталева струна від рояля може стати джерелом ультразвуку. Як відомо, 

натягнута сталева струна довжиною 50 см. При ударі молоточком збуджує в 

повітрі звукові хвилі частотою 5 кГц. Оскільки генеруюча частота обернено 

пропорційна довжині струни, скорочуючи довжину струни, можна збільшити 

частоту звуку. Наприклад, струна довжиною 10 см. може дати ультразвук 

частотою 25 кГц. 

При ударі молоточком по натягнутій струні в навколишньому просторі 

виникають акустичні хвилі [3]. 

 Використовувані музикантами камертон також здатні генерувати 

ультразвук, якщо зменшити всі розміри цього пристрою (гранична частота 

досягається ультразвуку ~ 100 кГц). 

Однак такі прості джерела ультразвуку не можуть дати велику акустичну 

інтенсивність. 

Більш потужний ультразвук можна отримати за допомогою свистка 

Гальтона (50 кГц). Перший  ультразвуковий свисток зробив в 1883 році англієць 

Гальтон (Рис.1). Ультразвук тут створюється подібно до звуку високого тону на 

вістря ножа, коли на нього потрапляє потік повітря. Роль такого вістря в свистку 

Гальтона грає «губа» в маленькій циліндровій резонансній порожнині. Газ, що 

пропускається під високим тиском через порожнистий циліндр, ударяється об 

цю «губу»; виникають коливання, частота яких (вона складає близько 170 кГц) 

визначається розмірами сопла і губи. Потужність свистка Гальтона невелика. В 

основному його застосовують для подачі команд при дресируванні собак [2,3].  

Газовий потік  через трубку 1 підводиться до 

кільцеподібної щілини 2, через яку він потрапляє на 

гостре циліндричне лезо 3. При цьому навколо леза 

виникають періодичні завихрення (турбулентність), що 

збуджують резонатор 4 акустичні коливання. Резонатор 

настроюється рухомим поршнем 5, який приводиться в 

рух мікрометричним гвинтом 6. Другий мікрометричний 

гвинт 7 регулює величину зазору між щілиною 2 і лезом 

3, визначаючи частоту випромінюваного ультразвуку 

(чим вище швидкість газового потоку і менше ширина 

щілини, тим вище частота акустичних коливань). 

Наступний механічний вид одержання ультразвуку і є різновидом свистка 

Гальтона – рідинний свисток. Принцип роботи такого свистка схожий із 

Рис. 7. Свисток Гальтона 

http://ua-referat.com/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA
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газовим, тільки замість газового струмення використовується потік рідини. 

Частота і потужність ультразвуку в рідинному свистку ~ 40 кГц (Рис.2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Іншим механічним джерелом ультразвуку є газоструменевий акустичний 

випромінювач  Гартмана (Рис.3). 

Гранична частота ультразвуку при використанні повітряного струменя 

досягає 120 кГц. Принцип роботи цього пристрою заснований на виникненні 

акустичних коливань в газовому струмені, що має надзвукову швидкість 

витікання. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Якщо перед соплом 1 помістити резонатор 2, в ньому будуть посилюватися 

акустичні коливання, частота яких визначається глибиною і діаметром 

порожнини резонатора [3]. 

І нарешті, ще одним із механічних випромінювачем – це є сирена.  

Рис. 8. Схема рідинного свистка. Лівий мал.: 1-металева пластина, 2-сопло; 
Правий мал.: 1-насос, 2-сопло, 3-пластина, 4-камера.  

Рис. 9. Газоструменевий випромінювач Гартмана 
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Всі ротаційні сирени складаються з камери, закритої зверху диском 

(статором), в якому зроблена велика кількість отворів (Рис.4). Стільки ж отворів 

є і на диску, що обертається усередині камери, – роторі. При обертанні ротора 

положення отворів в нім періодично співпадає з положенням отворів на статорі. 

У камеру безперервно подається стисле повітря, яке виривається з неї в ті 

короткі миті, коли отвори на роторі і статорі співпадають. За рахунок 

періодичного переривання потоку повітря виникають акустичні коливання 

певної частоти, що залежить від числа отворів в дисках і частоти обертання 

ротора. Чим більше отворів в дисках і вище число оборотів ротора, тим вище 

частота випромінюваного ультразвуку. Гранична частота ультразвуку сирени 

досягає 50 кГц, хоча в оригінальних конструкціях частота ультразвуку становить 

кілька сотень [2]. 

  

 

Електростатичні випромінювачі ультразвуку 

 

 Принцип роботи 

електростатичного акустичного 

генератора заснований на взаємодії 

електрично заряджених 

частинок. Тобто, як ми знаємо, 

однойменні заряди відштовхуються 

один від одного, а різнойменні 

притягуються. Якщо зарядити дві 

паралельні металеві пластини різними 

зарядами, то пластини будуть взаємно 

притягатися. Якщо ж подати на 

Рис. 10. Сирена: 1-корпус, 2-нерухомий диск, 3-рухомий диск. 

Рис. 11. Електростатичний випромінювач 
ультразвуку 
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пластини змінну напругу, пластини почнуть здійснювати механічні коливання, 

частота яких буде визначатися частотою змінної напруги.  

 

В електростатичному випромінювачі одна пластина нерухома, а інша являє 

собою тонку металізовану плівку, яка і здійснює коливання, порушуючи 

поздовжню акустичну хвилю. 

Електростатичний випромінювач здатний генерувати ультразвук досить 

великий частоти, яку можна обчислити десятками МГц. 

Електродинамічні випромінювачі ультразвуку 

На будь-який провідник з струмом, що знаходиться в магнітному полі, діє 

сила Лоренца. Це явище використовується в електродинамічному акустичному 

генераторі (Рис.5).  

Якщо в провідниках котушки 

протікає змінний струм, його магнітне 

поле створює вихрові струми в 

електропровідному стрижні, змушуючи 

його робити механічні 

коливання. Стрижень з'єднаний з 

мембраною, яка і створює в 

навколишньому середовищі поздовжню 

акустичну хвилю, частота якої залежить 

від частоти змінного струму в котушці.  

 

Цей метод використовується для 

генерації низькочастотного ультразвуку, частота якого не перевищує 100 кГц. 

 

П'єзоелектричні випромінювачі ультразвуку 

 

П'єзоелектричні випромінювачі використовуються для генерації 

ультразвуків з частотою більшою 200 кГц. Їх дія заснована на 

явищі п'єзоелектричного ефекту [4]. 

Принцип роботи п'єзоелектричного випромінювача ультразвуку заснований 

на використанні зворотного п'єзоефекту, тобто виникненні механічних 

деформацій в деяких кристалах при впливі на певні межі кристала зовнішнього 

електричного поля (Рис.7).  

П'єзоелектричний ефект дозволяє генерувати найширший спектр 

ультразвукових частот (близько до 100 кГц і вище).  

Рис. 12. Електродинамічні випромінювачі 
ультразвуку 
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П’єзоелектричний випромінювач складається із пластини (іноді полімерна 

плівка), виготовлена з п'єзоелектричного матеріалу (кварц, турмалін, титанат 

барію, цирконат-титанат свинцю, тощо). Пластина поміщається між двома 

електродами, на які подається змінна електрична напруга ультразвукової 

частоти. 

Якщо до торцевих поверхонь пластинки, вирізаної певним чином з 

кристала кварцу (або інше), за допомогою електродів прикласти змінну 

електричну напругу, то товщина пластинки буде по черзі зменшуватися і 

збільшуватися з частотою прикладеної напруги. При зменшенні товщини 

пластинки в прилеглих шарах навколишнього середовища утворюється 

розрідження, а при збільшенні - згущення частинок середовища. Таким чином, в 

результаті періодичної зміни товщини пластинки, так званим п'єзоелектричним 

перетворювачем, в середовищі виникає ультразвукова хвиля, що 

розповсюджується в напрямку, перпендикулярному поверхні пластинки. 

Магнітострикційні випромінювачі ультразвуку 

Магнітострикція - це зміна форми та об'єму феромагнетика (залізо, його 

сплави з нікелем) при вміщенні його в змінне магнітне поле (Рис.8). Це поле діє 

як  сила, що змушує стрижень з заліза стискатися і розтягуватися в залежності 

від зміни величини магнітної індукції в часі. Частота стиснень і розтягувань буде 

визначатися частотою змінного магнітного поля. При цьому в повітрі у кінців 

стрижня виникають деформації стиснення, які поширюються в вигляді 

ультразвукових хвиль. Тобто, якщо помістити феромагнітний стержень в змінне 

магнітне поле, геометричні розміри стержня будуть змінюватися, відповідно  в 

навколишньому середовищі виникнуть акустичні хвилі [3,4]. 

Рис. 13. П’єзоелектричний випромінювач 
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Рис. 14. Магнітострикційний випромінювач 

Отже, ми розглянули всі методи одержання ультразвуку. Ці методи 

дозволяють отримати різні діапазони ультразвуку від 50 до 200 кГц і вище. 

Звичайно, можливо існують і інші методи, більш сучасні, які використовуються 

в різних галузях. Наприклад, у науці, що є частиною установки для дослідження 

структури матеріалів; у медицині – для діагностики внутрішніх органів; в 

металургії – для різки металу; у побуті – свисток для собак; тощо.   

Якщо так роздивитися, то можна сказати, що ці методи можливо розділити 

на дві групи. Перша група – це механічні випромінювачі, а друга – 

електроакустичні випромінювачі. Узагальнюючи, ці пристрої дозволяють нам 

штучно отримати хвилі ультразвукової частоти, що й нам потрібно було 

розглянути в даній публікації. 
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ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРА НА ЗАНЯТТЯХ З 

РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ 

 

Анотація. У статті розглядаються прикладні програмні засоби та апаратні 

пристрої для проведення лекційних занять інноваційного спрямування з електроніки, 

допомоги у виконанні лабораторних робіт студентом , підготовки викладача до заняття. 

Ключові слова: радіоелектроніка, комп’ютер, прикладне програмне 

забезпечення, техніка, педагогічне ПЗ. 

 

Інформаційні технології в навчанні дозволяють по-новому вирішити 

багато педагогічних завдань. На даний час розроблено досить багато навчальних 

програм, що дозволяють вивчати та повторювати матеріал з теми. Інші програми 

дозволяють «побачити» той матеріал, який важко уявити учням. 

Переваги комп'ютера як засобу підтримки навчального процесу досить 

широкі (наочність, швидкість доступу до великих обсягів інформації тощо) [1, 

С.50]. Однак створення повноцінних програм, які використовують засоби 

мультимедіа, вимагає досить високого рівня знань і досвіду, тому під силу лише 

підготовленому програмісту. Більшість же вчителів (особливо вчителів фізики, 

яким застосування мультимедійних технологій могло б дати максимальні 

переваги, але які, як правило, мають набагато менший досвід роботи з 

комп'ютером, ніж вчителі інформатики) такими знаннями не володіють. 

Під час підготовки до уроків незамінним помічником учителя (викладача) 

фізики може виявитися додаток PowerPoint. Програма дозволяє вчителю 

самостійно за власним сценарієм підготувати інтерактивний мультимедійний 

посібник до уроку з будь-якої теми з мінімальними тимчасовими витратами [1, 

С.55]. 

До переваг Microsoft PowerPoint як інструментального засобу розробки 

мультимедіа-додатків можна віднести: 

 доступність (пакет Microsoft Office сьогодні вважається стандартним 

програмним забезпеченням практично для будь-якого персонального 

комп'ютера); 
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 легкість в освоєнні та простота створення мультимедіа-презентацій (при 

досить широкому наборі наявних можливостей, зокрема, для реалізації 

«оформлювальних» анімаційних ефектів); 

 можливість перенесення даних з інших додатків Microsoft Office, що 

дозволяє розширити для непрофесійного користувача можливості підготовки 

змістовного наповнення, а також включати в створювані презентації матеріали, 

раніше підготовлені засобами Word і Excel; 

 наявність вбудованої мови програмування Visual Basic, що дозволяє при 

необхідності реалізувати необхідні інтерактивні функції (наприклад, 

автоматизоване тестування знань). 

 

Для лабораторних занять з електроніки та електрики також розроблено 

багато програм. Зокрема, для складання електричних кіл; обчислення певних 

фізичних величин; автоматичного запису показів приладів; проведення 

віртуальних лабораторних робіт тощо. Зробимо короткий огляд деяких таких 

програмних засобів. 

1. Початки ЕЛЕКТРОНІКИ - мультимедійний додаток являє собою 

електронний конструктор, в якому учень може «збирати» різні електричні схеми 

та спостерігати за сталим режимом їх роботи, підключаючи різні джерела 

постійного або змінного струму [3, С.271-280]. 

2. Педагогічний програмний засіб «Віртуальна фізична лабораторія». 

Завданням цього методичного електронного посібника є організація виконання 

віртуальних лабораторних робіт з фізики. В навчально - виховному процесі 

фізики даний електронний посібник виступає як керівництво до дій учнів та як 

засіб планування їх навчальної діяльності та контролю навчальних досягнень. 

Серед педагогічних можливостей ППЗ слід відзначити: 

 Можливість самопідготовки учня до виконання лабораторних досліджень; 

 Скорочення часу для підготовки до виконання лабораторних робіт; 

 Формування орієнтовних основ діяльності при виконанні лабораторних 

досліджень; 

 Самоконтроль результатів діяльності в процесі підготовки і виконання 

лабораторних досліджень; 

 Надання можливостей отримання інформації про фізичний процес і про 

кількісні значення фізичних величин, що його характеризують (характер 

їх зміни) – відеофрагменти; 

 Безпосередня участь учня в процесі виконання лабораторного 

дослідження - інтерактивні моделі лабораторних робіт. 
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3. ІТМ лабораторія – комплекс апаратних і програмних засобів 

автоматизації вимірювань. [4] 

Основою є комп’ютерний вимірювальний прилад – електронний блок, що 

включає аналого-цифровий перетворювач (АЦП), мікроконтролер, інтерфейс 

сполучення з комп’ютером та інші елементи. До електронного блоку 

підключаються датчики вимірювання фізичних величин (струму, напруги, 

освітленості, температури, сили пружності тощо) та виконавчі пристрої. 

Результати вимірювань датчиків автоматично записуються до журналу, 

звідки їх можна експортувати до Excel та побудувати графік. 

Комплекс з успіхом використовується в середніх і вищих навчальних 

закладах для постановки і виконання демонстраційного, лабораторного 

експерименту, робіт практикумів природничонаукових і технічних дисциплін, 

проведення досліджень. 

Оснащення шкільного фізичного кабінету подібним обладнанням дозволяє 

замінити застарілі прилади і підвищити ефективність навчального процесу. 

4. Калькулятор опору резисторів дозволяє розраховувати опір і допуск 

опору резисторів з кольоровим маркуванням у вигляді 4 або 5 кольорових 

кілець. Резистор необхідно розташувати так, щоб кільця були зрушені до лівого 

краю або широка смуга була зліва [3, С.151-160]. 

5. QuickPic SchemCreator - растровий графічний спрайтовий редактор. 

Поставляється з бібліотекою спрайтів-радіодеталей для малювання принципових 

електричних схем. 

6. Програма інвентаризації контрольно-вимірювальних приладів. 

Основним призначенням програми є облік контрольно-вимірювальних приладів. 

У програмі передбачена можливість друку відомості з показами вимірювальних 

приладів, що позбавляє від нудного заповнення вручну [2, С.178].. 

7. Віртуальний осцилограф. Містить багатофункціональний осцилограф, 

аналізатор спектру, генератор сигналів, вимірювач ємності, характерограф АЧХ. 

Працює через звукову карту комп'ютера. Не вимагає покупних пристроїв для 

підключення. 

8. Генератор сигналів. Програма може генерувати сигнали низьких частот 

(10 Гц - 20 кГц) з виходу звукової карти. Форми сигналів: прямокутний зі 

змінною шаруватістю, синусоїда зі змінним коефіцієнтом гармонік, сума 

синусоїд двох частот, пилкоподібний, з можливістю зсуву різниці фаз між 

каналами, шумоподібний. [2, С.201]. 

9. Універсальний довідник інженера. Ця програма, написана Кіртом 

Блаттенбергером, являє собою великий довідник, де зібрані кілька сотень 
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основних співвідношень, формул і довідкових матеріалів по електроніці, 

механіці та інших загальнотехнічних дисциплінах.  

У зручних меню можна знайти формули перетворення зірки в трикутник, 

перерахунку коефіцієнту стоячої хвилі в коефіцієнт відбиття і зворотного 

згасання, перетворення параметрів чотириполюсників, рівняння Максвелла, 

закони Кірхгофа і багато іншого. 

У закладці «References» (Довідники) приведене кольорове маркування 

резисторів, конденсаторів, котушок індуктивності, частоти кодування DTMF 

сигналів, карти Карно, терморегулятори портів, електротехнічні характеристики 

різних матеріалів та ін. Інсталяції програма не вимагає. 

10.  Coded Element 1.0. Програма для розрахунку опорів, ємностей та 

індуктивностей радіоелементів за їх колірними маркуваннями. Зручний у 

використанні інтерфейс, простота у використанні. З її допомогою ви зможете в 

одну мить дізнатися опір, ємність, індуктивність за колірними та кодовими 

маркуваннями. Користування нею не складе особливих труднощів. [3, С. 251-

260]. 

11. DEDALO - Програма для моніторингу та аналізу. Програма DEDALO 

дозволяє здійснювати завантаження, графічне відображення, збір і аналіз 

електричних параметрів. Можливий статистичний аналіз параметрів якості 

електроенергії. Відображає дані результатів вимірювань, виконаних 

електроаналізаторами ALGODUE, в реальному масштабі часу. Виміряні дані 

можуть бути виведені в цифровому або графічному форматі. DEDALO дозволяє 

виводити форму хвилі.  

Доступна інформація включає: 

 Миттєві значення в реальному масштабі часу (напруга, струм, 

потужність, коефіцієнт потужності та ін.). 

 Гармоніки до 64-го порядку. 

 Форми сигналу напруги і струму. 

 Графіки залежності вимірюваних значень від часу. 

 Показання шкали аналогових приладів. 

12. Solve Elec 2.5. – це програма, яка завдяки своїй ціні (абсолютно 

безкоштовна) і можливостям ідеально підходить для будь-якого студента 

електроніки, так як дозволяє визначити поведінку будь-якого електричного кола 

в залежності від його конструкції, і таким чином виявити, в якому місці кола 

«сталася помилка». 

Програма має досить ясний та чистий інтерфейс, що включає бічну панель 

з усіма інструментами, нижній простір, де показані властивості кожного 

проекту, і праву зону для формул або відображення графіків. 
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13. Logisim 2.7.1. При проектуванні друкованих плат виникає необхідність 

використання програми, здатної здійснити їх аналіз. Проте, перед початком 

дизайну потрібно зрозуміти логіку схем, і для цього немає кращої програми, ніж 

Logisim. 

Logisim дозволяє конструювати складні цифрові схеми з допомогою 

інтерфейсу, що містить необхідні для цього елементи, такі, як базові логічні 

вентилі Булевої алгебри (AND, NOT, OR ...) або схеми найбільш часто 

використовуваних з'єднань. Завдяки цим функціям моделювання ви самі 

зможете переконатися, який ефект роблять вироблені вами модифікації або 

розширення, як разом узяті, так і окремо. 

 

Як бачимо, для полегшення роботи студентів та викладачів на 

лабораторних заняттях з радіоелектроніки існує чимало хороших програм, що 

мають непоганий графічний інтерфейс, навігацію та можуть допомогти студенту 

не тільки виконати лабораторну роботу, а ще й розробити власний експеримент 

для демонстрації певного електричного явища. 
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ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ 

 
Анотація. В даній статті розглядаються історичні етапи розвитку особливої 

галузі науки й техніки – радіоелектроніки. Висвітлюються вчені-фізики, які зробили 

вагомий внесок у розвиток даної галузі.  Звернено увагу на визначні відкриття в історії 

електроніки. 

Ключові слова: радіоелектроніка, електроніка, етап розвитку, українські вчені, 

наука, техніка. 

 

Сучасний етап розвитку науки характеризується швидким зростанням 

розвитку електроніки у всіх сферах людської діяльності. Життя  сучасного  

суспільства  практично  неможливе  без засобів радіоелектроніки.  

Радіомовлення,  телебачення, телефон, телетайп, радіолокація, промислова, 

медична та аграрна електроніка –  далеко не повний перелік електронних 

засобів, які широко використовуються у нашому житті. Щодня ми користуємось 

пристроями радіоелектроніки  і навіть не замислюємося, за яким принципом 

вони працюють. Цю проблему розглядає особлива галузь науки й техніки – 

радіоелектроніка. 

Фундамент електроніки був закладений за допомогою праць науковців у 

XVIII – ХІХ ст. Це такі вчені, як П. ван Мюсхенбрук (1692-1761), Ш. О. Кулон 

(1736-1806), А. Вольта (1745-1827),  У. Нікольсон (1753-1815), Г. Деві (1778-

1829), X. Ерстед (1777-1851), Д. Ф. Араго (1786-1853), Ж.Б. Біо (1774-1862), Ф. 

Савар (1791-1841), Т. Зеєбек (1779-1831), М. Фарадей (1791-1867), П. Барлоу 

(1776-1862), А. Ампер (1775-1836), Г.С. Ом (1787-1854), Дж. Генрі (1797-1878),   

Е. X. Ленц (1804-1865), Дж.П. Джоуль (1818-1889), Ж. Б. Л. Фуко (1819-1868), Г. 

Р. Кірхгоф (1824-1887), Б. С. Якобі (1801-1874) та ін. 

Термін «радіоелектроніка» з'явився в 50-х роках ХХ століття.  

Радіоелектроніка – галузь  науки  і  техніки,  яка охоплює теорію, методи 

створення та використання пристроїв для передавання, приймання та 

перетворення інформації. В  основі  їх  функціонування лежить  рух  заряджених  

частинок  та  електромагнітних  хвиль  у  різних середовищах. Радіоелектроніка 

охоплює радіотехніку і електроніку, в тому числі напівпровідникову 

електроніку, мікроелектроніку, квантову електроніку, інфрачервону техніку, 

хемотроніку, оптоелектроніку, акустоелектроніку, кріоелектроніку та ін. [3] 

Розвиток електроніки пройшов декілька етапів. В історії радіоелектроніки 

можна виділити п’ять етапів її розвитку. 
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Перший етап розвитку електроніки: поява перших електронних 

приладів 

 

До даного етапу розвитку електроніки належить винахід лампи 

розжарювання та радіо.  «Хто винайшов лампочку?», «Хто  винайшов радіо?» – 

це питання, на які дати відповідь досить складно. Оскільки їх винаходило 

декілька людей приблизно в один і той же час і кожен вносив своє 

удосконалення. 

Деякі науковці вважають, що першим створив лампочку російський 

електротехнік А. Н. Лодигін. Він отримав патент на ниткову лампу  у 1874 році.  

У 1875 р.  російський електротехнік                В. Ф. Дідріхсон удосконалив лампу 

А. Н. Лодигіна. 

Американський винахідник Т. Едісон також вів дослідження в цій області. 

У 1879 р. він запатентував лампу із платиновою ниткою, вартість якої була 

занадто великою. У 1880 р. він створив лампу з тривалістю роботи 40 годин. Це 

істотно збільшило світло здатність і тривалість роботи ламп. Нитка розжарення 

для лампи Т. Едісона була розроблена з волокон бамбука. Саме він випустив 

лампу в масове виробництво. Крім того геніальний винахідник створив перший 

електролічильник, електростанцію, електромережу, першим почав використання 

для передачі змінний струм (спільно з Н. Теслою), його розробки лежать у 

основі сучасних електромереж та електротехніки. 

У 1874 році німецький учений К. Ф. Браун відкрив випрямляючий ефект в 

контакті метал-напівпровідник. Саме використання цього ефекту російським 

винахідником О. Поповим для детектування радіосигналу дозволило створити 

йому перший радіоприймач. 7 травня 1895 р. О. Попов виступив із доповіддю і 

демонстрацією на засіданні фізичного відділення російського фізико-хімічного 

товариства у Петербурзі і вже 24 березня 1896 р. він передав перше 

радіоповідомлення на відстань 350 м. Але світове наукове товариство не вважає 

його винахідником радіо. Відомо, що практично в один і той же час це геніальне 

відкриття зробили кілька вчених з різних країн. Г. Марконі, Н. Тесла, Г. Герц,  Е. 

Резерфорд – всі ці люди так чи інакше пов’язані із відкриттям радіо. 

В різних країнах поширені різні дані стосовно винахідника першого 

працюючого радіоприладу. В Німеччині творцем радіо вважають Г. Герца (1888 

р.), в США – Д. Хьюза (1878 р.), а також Т. Едісона (1875 р., патент 1885 р.) 

також у США і низці балканських країн – Н. Тесла (1891 р.), в Білорусі – Я. 

Наркевіча-Іодко (1890 р.), у Франції – Е. Бранлі (1890 р.), в Індії – Дж. Чандра 

Боше (1894), в Англії – О. Д. Лоджа (1894 р.), в Бразилії – Л. де Муру (1893-1894 

р.). Однак Нобелівський комітет у 1909 році присудив Нобелівську премію з 

фізики за це відкриття Г. Марконі та Е. Брауну [1, С.17-18]. 

 

Другий етап розвитку електроніки : електровакуумні прилади 

 

Другий етап розвитку електроніки характеризується електровакуумним 

діодом, який сконструював англійський  вчений                Д. Флемінг у 1904 р., а 
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також тріодом, сконструйованим американським інженером Лі де Форестом у 

1907 р. 

У різних країнах стало швидко розвиватися виробництво 

електровакуумних ламп. Радіолампи  пройшли  дуже  великий  шлях  розвитку.  

З'явилися більш  довершені  тетроди (1924 р.)  і  пентоди (1930 р.)  -  лампи  з  

чотирма  і  п'ятьма електродами  та  великими  коефіцієнтами  підсилення.  

Почали  робити більш  складні  радіолампи:  з  більш,  ніж  п'ятьма  електродами.  

З  них  найбільше  поширення  отримали  здвоєні  радіолампи:  здвоєні  діоди,  

тріоди, діод-тріоди і т.д. 

 

Третій етап розвитку електроніки: твердотільна електроніка 

 

Третій період розвитку електроніки – це період створення і впровадження 

дискретних напівпровідникових приладів. 23 грудня 1947 р., співробітники 

лабораторії «Бел телефонс», а саме Дж. Бардін і У.Браттейн, під керівництвом В. 

Шоклі отримали працюючий напівпровідниковий прилад. Інформація про 

винахід з'явилася у журналі «The Physical Review» у липні 1948 р.  Винахід 

транзисторів стало знаменною віхою історії розвитку електроніки і тому Дж. 

Бардін, В. Браттейн і В. Шоклі отримали Нобелівську премію з фізики у 1956 р. 

[1, С.23] 

 

Четвертий етап розвитку електроніки: мікросхеми 

 

У 1960 р. Р. Нойс з фірми «Фейчилд» запропонував і запатентував ідею 

монолітної інтегральної схеми і, застосувавши планарну технологію, виготовив 

перші кремнієві монолітні інтегральні схеми. Сімейство монолітних 

транзисторно-транзисторних логічних елементів з чотирма і більше біполярними 

транзисторами з одним кристалом кремнію було випущено фірмою «Фейчилд» в 

лютому 1960 р. й одержало назву «мікрологіка». Планарна технологія Дж. Хорні 

і монолітна технологія Р. Нойса заклали в 1960 р. фундамент розвитку 

інтегральних мікросхем, спочатку на біполярних транзисторах, та потім у 1965 – 

1985 рр. на польових транзисторах і комбінаціях тих та інших [1, С.29]. 

Протягом 1970 – 1990-х років вся електроніка розвивалася під впливом 

стрімкого розвитку мікроелектроніки, технологій зберігання інформації та 

мікропроцесорної і комп’ютерної техніки. За цей час змінилися декілька 

поколінь мікросхем та процесорів. Цей розвиток відбувався за рахунок 

постійного зменшення фізичних розмірів окремих мікроелектронних елементів в 

напівпровідниковому кристалі, що відкривало все нові можливості для 

збільшення ступеню інтеграції мікросхем та підвищенню їх працездатності. 

 

П’ятий етап розвитку електроніки: наноелектроніка 

 

Криза напівпровідникової електроніки та перехід до електронних 

елементів з розмірами ~ 10-9 нм починаючи з 1990-х років поклало початок 

новому етапу розвитку електроніки – наноелектроніці. У свою чергу це 
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визначило розвиток потужного напряму теоретичної та експериментальної науки 

– нанотехнології              [1, С.30]. 

Однією з головних особливостей наноелектроніки є перехід до нових 

технологій створення та керування окремих елементів, що працюють на основі 

квантових ефектів. 

На даний момент (2010-2020 рр.) цей етап розвитку електроніки остаточно 

ще не сформовано. Паралельний розвиток багатьох напрямків електроніки 

відбувається стрімко і переможцем виявиться найбільш вдала, 

енергетичновигідна та економічно конкурентоспроможна технологія, що зможе 

задовольнити постійно зростаючи потреби інформатизації людства. 

 

Внесок українських вчених у розвиток радіоелектроніки 

 

У розвиток радіоелектроніки зробили величезний внесок чимало 

українських вчених. Їх вклад у розвиток даної галузі науки і техніки 

висвітлюється у багатьох навчальних посібниках та науково-методичних статтях  

Але незважаючи на це, дане питання залишається i надалі актуальним, оскільки 

здобутки українських вчених є значними i потребують подальшого дослідження. 

Серед вітчизняних учених особливо відзначилися своїми дослідженнями у 

галузі радіотехніки та електроніки:  

 Іван Павлович Пулюй (1845-1918) удосконалив технологію виготовлення 

розжарювальних ниток для освітлювальних ламп, був причетний до розвитку 

телефонних мереж та будівництва електростанцій; 

 Микола Дмитрович Пильчиков (1857–1908) винайшов спосіб керування 

різними механізмами й пристроями по радіо. 

 Борис Павлович Грабовський (1901-1966) у 1924 р. винайшов катодний 

комутатор, що став основою побудови передавальної телевізійної трубки; 

 Вадим Євгенович Лашкарьов (1903 – 1974) експериментально вiдкрив р-п 

перехiд у закисi мiдi (1941 р.) [2, С.69].. 

 Семен Якович Брауде (1911-2003) брав участь у розробці перших у світі 

потужних багаторезонансних магнетронів надвисокочастотних коливань; 

провів успішну бойову перевірку трикоординатного імпульсного 

радіолокатора із довжиною хвилі 64 см; у 1950-і роки заснував новий 

науковий напрям — радіо океанографію; разом з колегами і учнями він 

створив найбільші радіоастрономічні системи декаметрових хвиль, унікальні 

за своєю чутливістю і роздільною просторовою здатністю — радіотелескоп 

УТР-2 і радіоінтерферометри УРАН; 

 завдяки працям Миколи Григоровича Находкіна (нар. 1925) створено новий 

носій інформації, за яким визначають радіостанції в ефірі та моментально і 

безпомилково встановлюють їхні параметри; 

 Володимир Мефодійович Яковенко (нар. 1934) в рамках теоретичної 

радіофізики сформував новий напрям — плазменні явища в провідних 

твердих тілах; 

 та багато інших. 
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Як ми бачимо, радіоелектроніка пройшла декілька етапів розвитку. Кожен 

етап мав неабияке значення для її становлення. Багато вчених, зокрема і 

українських,  приклали чимало своїх зусиль для виготовлення різних пристроїв, 

якими ми користуємось чи не щодня. Радіоелектроніка продовжує інтенсивно 

розвиватися та вдосконалюватися в сучасному світі. 
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ІСТОРИЧНІ ЗАДАЧІ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМЛИВОСТІ ТА 

ФІНАНСОВОЇ ГРАМОТНОСТІ  

 

Анотація. У статті автором розглядається формування в учнів такої 

компетентності як підприємливість та фінансова грамотність на основі використання 

вчителем історичних задач з математики. Наводяться історичні задачі фінансового 

змісту, які можна використати на уроках математики, алгебри або на заняттях 

математичного гуртка. 

Ключові слова: компетентність, історичні задачі, уроки в школі. 

 

Abstract. In the article the author considers formation of such competence in students 

as entrepreneurship and financial literacy on the basis of the use of historical problems in 

mathematics by a teacher. Historical tasks of financial content are given, which can be used at 

the lessons of mathematics, algebra or at classes of the mathematical circle. 

Key words: competence, historical tasks, lessons in school. 

 

Вступ. Зміна змісту програм основної школи передбачає нові показники 

якості освіти – компетентності, які базуються на уміннях учнів використовувати 

здобуті на уроках знаннях та їх готовності до вирішення складних задач в 

життєвих ситуаціях.  

Однією із 10 ключових компетентностей Нової української школи 

визначено ініціативність і підприємливість – уміння генерувати нові ідеї й 

ініціативи та втілювати їх у життя з метою підвищення як власного соціального 

статусу та добробуту, так і розвитку суспільства і держави. Вміння раціонально 

вести себе як споживач, ефективно використовувати індивідуальні заощадження, 

приймати доцільні рішення у сфері зайнятості, фінансів тощо [1].  

Математика як наука і складова загальнолюдської культури має потужний 

ціннісний потенціал, а тому вивчення математики в школі має зробити вагомий 

внесок у розвиток молодого покоління. З цією метою у сучасні програми з 

математики інтегровані наскрізні лінії, які спрямовані на формування в учнів 

ключових компетентностей. Наскрізна лінія “Підприємливість та фінансова 

грамотність” спрямована на розвиток лідерських ініціатив, здатність успішно 

діяти в швидкозмінному середовищі, розуміння учнями практичних аспектів 
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фінансових питань (здійснення заощаджень, інвестування, запозичення, 

страхування, кредитування тощо). 

Виклад основного матеріалу. Запропонована до розгляду наскрізна лінія 

пов’язана з розв’язуванням практичних задач щодо планування господарської 

діяльності та реальної оцінки власних можливостей, складання сімейного 

бюджету, формування ощадливого ставлення до природних ресурсів тощо. 

Для дієвої реалізації у навчальному плані цієї наскрізної лінії слід 

з’ясувати зміст таких понять як «фінансова грамотність», «фінансова 

обізнаність», «фінансова культура». Вичерпний аналіз цих понять наведено у 

статті Г. Ю. Кучерової [2].  

Фінансова грамотність – це багаж здобутих знань і навичок, які формують 

розумне ставлення до особистих коштів і дозволяють людині приймати вигідні 

для себе рішення під час різноманітних фінансових операцій.  

Фінансова обізнаність  –  це наявність у людини достатнього рівня 

фінансових знань та навичок, що створюють  відповідний рівень компетентності 

людини з фінансових питань. Тому оцінкою фінансової грамотності населення 

країни має бути рівень фінансової обізнаності.  

Фінансова культура допомагає розуміти основні фінансові поняття і 

використовувати їх для прийняття рішень про витрати, доходи чи заощадження 

для вибору відповідних фінансових інструментів, планування бюджету, 

накопичення коштів на певні цілі тощо. 

Високий рівень фінансової грамотності населення країни робить 

позитивний вплив як на економіку держави, так і на рівень добробуту її 

громадян, а саме: 

 – допомагає заробляти, зберігати, збільшувати та раціонально 

використовувати кошти;  

– допомагає здійснити раціоналізацію сімейного бюджету та розширити 

сфери його планування, здатність керувати фінансами протягом життєвого 

шляху сім'ї; 

 – сприяє захисту громадян від грошового шахрайства, підвищує 

фінансову безпеку населення;  

– підвищує рівень розуміння фінансових  продуктів, прозорості 

фінансового ринку та стабільності ринків; 

 –сприяє зменшенню числа сумлінних позичальників, зниженню ризиків, 

пов’язаних з діяльністю банків; 

 – покращує емоційний стан громадянина країни [3]. 

Звернення до історії математики дає змогу залучити різноманітний та 

цікавий матеріал. Історичні задачі є джерелом створення проблемних ситуацій і 

чим більше школярі вирішуватимуть старовинні задачі, тим кращими будуть їх 
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можливості для розвитку глибокого і стійкого інтересу до математики, як науки. 

Історичні задачі виступають документом часу, який відображає реальні життєві 

ситуації, практичні потреби людства, рівень наукових знань на певному етапі 

розвитку цивілізації. Використання історичних задач фінансового спрямування 

дозволяє залучити учнів до пошуку нових смислів і альтернативних 

інтерпретацій математичного матеріалу, побачити значення вивчених понять, їх 

зв'язок з іншими, раніше вивченими поняттями, а це сприяє розвитку в школярів 

тих компетентностей, яких прагне досягти Нова українська школа.  

Для успішного розвитку підприємливості та фінансової грамотності на 

уроках математики через історичні задачі можна запропонувати такі критерії їх 

відбору: доступність для школярів, відповідність програмному матеріалу, 

зрозуміла умова, перспектива застосування здобутих навичок в життєвій 

ситуації, а також, задачі, в яких закладено потужний апарат розвитку мислення, 

образного сприйняття.   

Задача вчителя, що піклується про реалізацію наскрізної лінії 

“Підприємливість та фінансова грамотність” та формування відповідних 

компетентностей, так підбирати навчальні завдання історичного характеру, в 

яких би дохідливо і чітко було видно привабливі і досконалі сторони матеріалу, 

що вивчається. Адже історія математики – це не лише набір математичних 

фактів, але й невичерпне джерело для пошуку красивого і потворного, 

досконалого і громіздкого, злету фантазії і неминучих тупиків, простого і 

складного, загальних і часткових конструкцій і теорій. 

Історичні задачі фінансового змісту несуть за собою ще й такі функції:  

• освітню функцію, бо їх використання напрямлене на формування в учнів 

сукупності знань, вмінь і навичок на різних періодах навчання;  

• розвиваючу функцію, бо вирішення таких задач розвиває здатність 

усвідомлювати зміст понять, застосовувати здобуті знання на практиці, 

аналізувати результати, робити доречні узагальнення, порівняння та висновки; 

 • виховну функцію, бо економічне та та фінансове виховання на уроках 

математики може виконуватися насамперед завдяки даному класу задач;  

• контрольну функцію, як навчальні задачі. 

Вирішення будь-якої задачі починається з ознайомлення з її змістом, який 

може зацікавити чи не зацікавити учнів. І саме тут історичні задачі мають 

найбільшу цінність. Ажде учням буде цікаво розв’язати задачу, наприклад VIII 

ст. Вони будуть думати так: “Хмм, якщо люди тих часів вирішували такі задачі, 

то чим ми гірші, тим паче у XXI столітті!”  

Розв’язуючи історичні задачі фінансового змісту з учнями, вчитель 

повинен бути обізнаним в таких питаннях, як країна походження даної задачі, 

розуміти основи підприємництва та фінансів, а головне, донести це учням, 
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підготувати довідку про валюти, які використовуються в умові задачі чи 

підготувати інформацію про вченого, який склав цю задачу. 

Для розв’язування історичних задач фінансового змісту з математики, я 

пропоную використовувати такий алгоритм:  

1. Аналіз змісту задачі (уважно розбираємо умову задачі, виділяємо для 

себе незрозумілі слова чи терміни).  

2. Пошук плану розв’язання (намагаємося скласти математичну модель до 

даної задачі та шукаємо найкращий варіант вирішення).  

3. Реалізація знайденого способу розв’язання та перевірка відповідності 

отриманого результату вимогам задачі.  

4. Обговорення вирішення задачі (вчитель з учнями підводить підсумок 

задачі, ще раз може пояснити деякі моменти розв’язання, для тих учнів, які не 

зрозуміли). 

Наведемо приклади історичних задач фінансового змісту з розв’язками, 

які вчителі можуть використовувати на уроках математики, алгебри та на 

заняттях математичного гуртка.  

Задача з Стародавнього Китаю. Продали 2 буйвола, 5 баранів, купили 13 

свиней, залишилось 1000 цяней. Продали 3 буйвола, 3 свині, купили 9 баранів, 

як раз вистачило. Продали 6 баранів, 8 свиней, купили 5 буйволів, не вистачило 

600 цяней. Скільки коштує буйвол, баран і свиня? 

Розв’язання. Якщо через x, y, z позначимо відповідно вартість буйвола, 

барана і свині, тоді умова задачі приведе нас до системи: 

{

2x + 5y = 13z + 1000;
3x + 3z = 9y;

6y + 8z = 5x − 600,
 

де 1000 – залишок цяней від продажі 2 буйволів, 5 баранів і покупки 13 свиней; 

600 – недостача цяней від продажі 6 баранів, 8 свиней, покупки 5 буйволів. 

Задача з Стародавньої Індії. З чотирьох жертводавців другий дав вдвічі 

більше, ніж перший, третій – втричі більше, ніж другий, четвертий – вчетверо 

більше, ніж третій, а всі разом дали 132. Скільки дав перший? 

Розв’язання. Автор рукописі пропонує вирішувати дану задачу 

“правилом припущення”, коли шукане береться за одиницю. Міркування 

ведеться наступним чином. Нехай невідоме дорівнює одиниці, тоді перший дав 

1, другий – 2, третій – 6, четвертий – 24. Сума пожертвувань буде складати 33. 

Тепер розділимо 132 на 33. Це і буде шуканий результат, тобто представляє те 

число, яке дав перший. 

Задача Аріабхати. Двоє мають рівні капітали, причому кожний 

складається з відомого числа речей однакової цінності і відомого числа монет. 

Але як число речей, так і сума грошей у кожного різні. Яка цінність речі? 
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Розв’язання. Нехай у 1-го буде a речей і m монет, а у 2-го – b речей і p 

монет. Тоді, позначивши через x цінність речі, будемо мати рівняння: ax + m = 

bx + p. Розв’язуючи відносно x, отримаємо x =  
p − m

a − b
. 

Задача з Стародавньої Індії. Дехто сказав своєму другу: “Дай мені 100 

рупій, і я буду вдвічі багатшим за тебе”, на що останній відповів: “Якщо ти мені 

дасиш тільки 10 рупій, я стану в шість разів багатшим за тебе”. Скільки було у 

кожного? 

Розв’язання. Нехай у першого буде 2x - 100 рупій, а у другого – x + 100 

рупій. Зрозуміло, що перша умова буде виконана. Маючи на увазі другу умову, 

отримаємо: 6(2x - 110) = x + 110. Розвязавши це рівняння, отримаємо x = 70. 

Отже, у першого було 140 - 100 = 40 рупій, у другого – 70 + 100 = 170 рупій. 

Задача з "Арифметики" Л.Ф. Магницького. Один чоловік, найнявши 

працівника на рік, пообіцяв йому дати 12 руб. і кафтан. Але той, відпрацювавши 

7 місяців, захотів звільнитись і попросив гідної плати з кафтаном. Господар дав 

йому гідний розрахунок – 5 руб. і кафтан. Яка ціна кафтана? 

Розв’язання. Нехай х – вартість кафтана. Маємо рівняння:  

7(x + 12) : 12 = x + 5; 

7х + 84 = 12х + 60; 

5х = 24; 

х = 4,8 руб. вартість кафтана. 

Задача з «Азбуки» Л.М.Толстого. П'ятеро братів розділили між собою 

спадщину батька порівну. У спадщині було три будинки. Три будинки не можна 

було ділити, їх взяли старші три брати. Кожен із старших заплатив по 800 рублів 

меншим. Менші розділили ці гроші між собою, і тоді у всіх п'яти братів стало 

порівну. Чи багато коштували будинки? 

Розв’язання. 800  3 = 2400 (руб.) – заплатили двом меншим братам;  

2400 : 2 = 1200 (руб.) – одержав кожен у спадщину;  

1200  5 : 3 = 2000 (руб.) – коштував будинок. 

Задача Озанама. Троє хочуть купити дім за двадцять шість тисяч ліврів. 

Вони домовились, що перший дасть половину, другий –одну третю, а третій – 

одну четверту. Скільки дасть кожний? 

Розв’язання. За умовою: 
1

2
+

1

3
+

1

4
=

13

12
 складає 26 000. Звідси  

1

12
 складає 

2000, звідси, перший дасть 12 000, другий – 8000 і третій – 6000 ліврів. 

Задача Безу. Дехто купив коня і через деякий час продав його за 24 

пістоля. Під час цієї продажі він втрачає стільки процентів, скільки коштував 

йому кінь. Запитується, за яку суму він його купив? 
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Розв’язання. Нехай коня купили за x пістолів, тоді під час продажі дехто 

втратив 
x2

100
 пістолів. Тоді маємо рівняння: x −

x2

100
= 24. 

Розв’язавши це квадратне рівняння, отримаємо: x1 = 40 і x2 = 60. Таким чином, 

дехто купив коня за 40 або 60 пістолів.  

Задача Ньютона. Деякий торговець кожний рік збільшує на одну третю 

свій статок, зменшений на сто фунтів, які щорічно витрачає на свою сім’ю. Через 

три роки він виявляє, що його статок подвоївся. Скільки було в нього грошей 

спочатку?  

Розв’язання. Нехай у торговця було – x фунтів, з яких він за перший рік 

витрачає 100 фунтів – (x - 100), а залишок збільшує на третину: x − 100 +
x − 100

3
, 

або 
4x − 400

3
. За другий рік він знову витрачає 100 фунтів і залишок збільшує на 

третину: 
4x − 700

3
− 100, або 

4x − 700

3
, 
4x − 700

3
+

4x − 700

9
, або 

16x − 2800

9
.  За третій рік 

він знову витрачає 100 фунтів і залишок збільшує на третин, причому він 

виявляється вдвічі багатшим, ніж був спочатку: 
16x − 2800

9
−

100, або 
16x − 3700

9
,
16x − 3700

9
+

16x − 3700

27
, або 

64x − 14800

27
,
64x − 14800

27
= 2x. 

Розв’язавши останнє рівняння, отримуємо: x = 1480. Таким чином, статок 

торговця спочатку становив 1480 фунтів. 

Задача Леонардо Пізанського. Дехто купив 30 птахів за 30 монет, із цих 

птахів за кожних 3 горобців заплачена 1 монета, за кожні 2 горлиці – також 1 

монета і, нарешті, за кожного голуба – по 2 монети. Скільки було птахів кожної 

породи? 

Розв’язання. Нехай x – число горобців, y – число горлиць, z – число 

голубів. Тоді отримаємо систему: 

{

x + y + z = 30;
1

3
x +

1

2
y + 2z = 30.

 

Виключаючи z, отримаємо 10x + 9y = 180, або y = 20 -  
10

9
x. Вважаючи x = 

9, отримаємо y = 10 і z = 11. 

Задача Адама Різе (ХVІ ст.) Троє хочуть купити коня за 12 флоринтів, 

але ніхто особисто не має такої суми. Перший каже двом іншим: «Дайте мені 

кожен по половині своїх грошей, і я куплю коня». Другий каже першому і 

третьому: «дайте мені по одній третій ваших грошей, і кінь буде мій». Потім, 

третій каже двом першим: «Дайте мені тільки по чверті ваших грошей, і кінь 

буде мій». Питання: скільки грошей було у кожного?  
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Розв’язання. Нехай x – кількість грошей у першого, y – кількість грошей 

у другого, z – кількість грошей у третього. Тоді питання зводяться до вирішення 

системи: 

{
 
 

 
 x +

1

2
(y + z) = 12;

y +
1

3
(x + z) = 12;

z +
1

4
(x + y) = 12.

 

Звідси, x = 3
9

17
, y = 7

13

17
, z = 9

3

17
. 

Висновки. Історичні задачі фінансового змісту, які створювалися 

протягом століть математиками та звичайними людьми різних періодів, здатні 

позитивно впливати на пізнавальний інтерес школярів. Справа в тому, що дітям 

набагато цікавіше розв’язувати задачі з цікавим, незвичним змістом, що суттєво 

відрізняється від задач, які їм пропонує шкільний підручник. Математичні 

поняття та формули, в ході виконання таких завдань, пов'язуються в пам'яті не 

лише з числами і буквами, а ще асоціюються з історичними подіями, постатями 

чи предметами які їх стосуються. 

Істотною перевагою застосування даних задач на уроках математики є те, 

що їх розв’язання потребує не тільки математичних знань, а й кмітливості, 

творчості, вміння логічно мислити, бажання знайти неординарні шляхи 

розв’язання, а це одне з основних завдань Нової української школи. 
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ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАННІ 

УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ РОЗВ’ЯЗУВАТИ ТЕКСТОВІ ЗАДАЧІ 

 

Анотація. У статті обгрунтовано доцільність використання комп’ютерних 

технологій під час навчання учнів математики в основній школі, розглянуто переваги 

впровадження нових засобів комп’ютерних технологій у навчально-виховний процес та 

їх вплив на організацію навчального процесу по навчанню учнів розв’язуванню 

текстових задач. Проаналізовано комп’ютерні програми, завдяки яким можна 

урізноманітнити подання навчального матеріалу на уроці, ефективно організувати 

повторення чи тестування.  

Ключові слова: комп’ютерні технології, текстові задачі, комп’ютерні програми. 

 

Abstract. The article considers the advantages and expediency of the use of computer 

technology in study, the need for the introduction of computer technology in the educational 

process and the impact of computer technology in the educational process. Computer 

programs were considered, thanks to which it is possible to diversify the supply of 

educational material in the classroom. 

Key words: computer technology, word problems, computer program. 

 

Поява комп’ютерів викликала небувалий інтерес до їх застосування в 

сфері навчання. Процес комп’ютеризації незворотний, зупинити його 

неможливо. Практично всі розвинені країни широко розробляють комп’ютерні 

технології навчання. Це викликано тим, що комп’ютер став засобом підвищення 

продуктивності праці в усіх сферах діяльності людини. Різко зріс обсяг 

необхідних знань і за допомогою традиційних технологій навчання вже 

неможливо підготувати необхідну кількість високопрофесійних фахівців для 

сталого розвитку сучасного суспільства. Вміле використання обчислювальної 

техніки набуває в наші дні загальнодержавного значення і одне з найважливіших 

завдань школи – озброювати учнів навичками використання сучасної 

обчислювальної техніки [1,4].  

Комп’ютерні технології на даний час вже важко назвати «молодими». 

Вони проникли у наш побут вже досить давно, і посідають чи не найголовніше 
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місце під час виконання поставлених задач, будь-то пошук інформації, інженерні 

розрахунки чи донесення інформації до слухачів.  

З комп’ютеризацією навчання в усьому світі пов’язані надії підвищити 

ефективність навчального процесу, зменшити розрив між вимогами, які 

суспільство висуває підростаючому поколінню, і тим, що дійсно дає школа. 

Використання сучасних КТ можуть мати на меті як підвищення мотивації 

навчання, візуалізація інформації або розв’язування задач на побудову, а також 

надання допомоги вчителю в організації та проведення індивідуальних занять, 

позакласної та самостійної роботи, причому в дистанційній формі. 

Людство завжди прагнуло збільшити обсяг навчання, пришвидшити 

розрахунки.  Ціль комп’ютерних технологій в сучасній освіті досить чітка – 

оптимізація та інтенсифікація навчального процесу. 

Для успішної оптимізації та інтенсифікації навчального процесу, як 

зазначає Ю.К. Бабанський [2], необхідно розробляти і впроваджувати науково 

обґрунтовані методи керування пізнавальним процесом, що мобілізують творчий 

потенціал особистості. 

Оцінюючи оптимальність методики або методик навчального процесу, 

Бабанський Ю. К. виділяє такі критерії: 

• максимально можливі результати у формуванні знань, навчальних 

умінь та навичок; 

• мінімальні витрати часу учнів і вчителів для досягнення визначених 

результатів; 

• мінімально необхідні зусилля для досягнення визначених 

результатів за відведений час; 

• мінімальні, у порівнянні з типовими, витратні засоби для 

досягнення визначених результатів за відведений час. 

Застосування комп’ютерних технологій у навчальному процесі впливає на 

методичну систему навчання математики на всіх її рівнях, змінює цілі та зміст 

навчання: з’являються нові методи, організаційні форми та засоби навчання. 

Раніше, у більш ніж 95% для донесення інформації учителем учню з 

використанням комп’ютерних технологій використовувалися наступне 

програмне забезпечення – Microsoft Office, котре включає в себе наступні 

компоненти: Word, PowerPoint, Excel, Publisher, Visio, Project, OneNote та інше. 

Це було спричинено тим, що офісний пакет Microsoft Office одразу постачався з 

новими ноутбуками та комп’ютерами. Також, були й інші фактори: відсутність 

якісних безкоштовних альтернатив, малий досвід роботи учителів з 

інноваційними технологіями, відсутність інформації про нове програмне 

забезпечення, простота у використанні базового пакету для виконання 

елементарних завдань, як: документ, презентація та інше.   
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Використання комп’ютерних технологій, в сучасному розумінні для 

навчання учнів, можна поділити на наступні типи: навчальний плакат 

(роздруківка-довідник); рухома-презентація; тест; пошук інформації, за 

допомогою всесвітньої мережі інтернет. 

Якщо йде річ про роздруківку, то тут все зрозуміло – вчитель роздруковує 

заздалегідь підготовлений матеріал та роздає його учням. Це можуть бути: 

схеми-алгоритми способів розв’язування певних видів задач, кроки-настанови 

для пошуку плану розв1язування нестандартної текстової задачі, формули і 

зразки базових задач, які розв’язуються за допомогою цієї формули (наприклад 

задачі на різні види руху, задачі на суміші і сплави, задачі на виконання роботи). 

Абсолютним лідером в цьому сегменті – Microsoft Office Word. Простота, в разі 

роботі з текстом є вирішальним фактором, коли справа стосується вибору 

платформи та програми для підготовки матеріалу. 

Проте даний підхід є досить однотипним, та вже встиг набриднути не 

одному поколінню учнів. Сучасні учні хочуть вчитись у вчителя, який знає і вміє 

більше за них. Тому, враховуючи обізнаність сучасних учнів в технічних 

новинках. Вчителю варто постійно підвищувати свій власний рівень володіння 

комп’ютерними технологіями.  

У цьому напрямку доречно звернути увагу на наступний пакет. 

Основний напрямок роботи Adobe Photoshop – растрова графіка. Завдяки 

цій програмі, можна створювати дійсно цікаві та красиві ілюстрації до уроку з 

розв’язування текстових задач, при чому, створений об’єкт можна не тільки 

роздруковувати, а й використовувати у презентаціях, чи інших дидактичних 

матеріалах. 

Якщо взяти Adobe Illustrator – це векторна графіка. Ця програма стане в 

нагоді під час вивчення діаграм чи розв’язування задач із наскрізної ліній 

підприємливість та фінансова грамотність чи здоров’я та безпека. 

 
Рис.1 
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Останній елемент – Adobe Indesign. Професійний інструмент для 

дизайнерів-типографів, хоча й можна застосовувати не тільки для типографії. 

Основний напрямок – робота з текстом, швидка автоматизація, велика кількість 

стилів та неймовірна зручність в роботі. Ця програма може стати у нагоді під час 

підготовки шкільної олімпіади чи тижня математики. Також зручно її 

використати для виготовлення пам’яток по розв’язуванню типових задач. 

Щодо проекційних та Smart дошок, то найрозповсюдженішим, але тим 

більш, й найпотужнішим інструментом є презентація. Багато шкіл України вже 

мають мультимедійні комплекси, до яких входить мультимедійна дошка, 

комп’ютер і проектор. До кожного такого комплексу входить програмне 

забезпечення, розроблене компанією-виробником. Безперечною перевагою 

мультимедійної дошки є можливість редагувати інформацію в реальному часі. 

Готуючись до уроку з мультимедійною дошкою. Вчитель може використовувати 

вже готові програмні засоби, відео, презентації, або створювати їх самостійно 

[3]. Також можна пропонувати учням виконувати творчі завдання (наприклад, 

міні-проекти) із підготовкою їх результатів у вигляді презентацій. 

Варто звернути увагу на PowToon – хмарний сервіс, що дозволяє 

створювати анімовані презентації та ролики. цей сервіс зручно використовувати 

для створення наприклад відео-ролика про спосіб розв’язування задачі чи етапи 

доведення теореми. Створений ролик вчитель може запропонувати учням для 

перегляду під час проведення уроку, а також він є доступним для домашнього 

перегляду для учнів, які пропустили урок або бачили ролик на уроці, але 

потребують додаткового його перегляду під час виконання домашньої роботи. 

На наступному рисунку продемонстровано зразок використання даного 

хмарного сервісу для розв’язування текстової задачі у 5 класі. 

 
Рис.2 



 

 

Студентські фізико-математичні етюди, 2018, № 17 
 

 
 

 

 

67 

Крім того можна використовувати Google presentations – сервіс схожий на 

Power Point, але має ряд істотних переваг. Створювати, редагувати і переглядати 

презентації можна на будь-якому пристрої - телефоні, планшеті або комп'ютері. 

Навіть без підключення до інтернету, якщо завантажити додаток. У цьому 

сервісі підтримується колективне редагування, тому його зручно 

використовувати під час виконання групових проектів по розв’язуванню 

прикладних задач. 

Заслуговує на увагу ще один інструмент – Prezi.  Це онлайн продукт, 

котрий дозволяє створити презентації у вигляді полотна, над яким немов 

«перелітає» спостерігач. Оскільки є можливість скачати презентацію в окремому 

файлі, який не потребує доступу до інтернету та може бути запущеним на будь-

якому комп’ютері, то створені презентації можна пропонувати учням для 

перегляду під час дистанційного навчання в випадку канікул чи карантинів. 

Отже, як свідчить шкільна практика, за рахунок використання КТ під час 

навчання учнів: підвищується ефективність і якість процесу навчання; 

підвищується активність пізнавальної діяльності; в учнів розвиваються різні 

види мислення та комунікативні здібності; формуються вміння приймати 

оптимальне розв’язання проблеми або пропонувати варіанти розв’язання в 

складних ситуаціях; естетичне виховання за рахунок використання 

комп’ютерної графіки, технології мультимедіа; формується інформаційна 

культура, уміння здійснювати обробку інформації; розвивається уміння 

моделювати задачу або ситуацію; формуються вміння здійснювати 

експериментально-дослідницьку діяльність. 

Комп’ютерні технології не тільки полегшують доступ до інформації і 

відкривають можливості варіативності навчальної діяльності, її індивідуалізації 

та диференціації, але і дозволяють по-новому організувати взаємодію всіх 

суб’єктів навчання, побудувати освітню систему, в якій учень був би активним і 

рівноправним учасником освітньої діяльності. 
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СИМЕТРІЯ В КОМП’ЮТЕРНІЙ ГРАФІЦІ 

 

Анотація: в області мистецтва і науки, а також в нашому повсякденному житті, 

симетрія зробила значний вплив. Аналогічно, застосування симетрії і теорії груп 

(кінцевої математичної формалізації симетрії) відіграє важливу роль в обчислювальних 

науках. Пошук симетрій в цифрових даних було зроблено протягом більш ніж чотирьох 

десятиліть. Сьогодні використання обчислювальної симетрії в реальних даних - це 

досить складне завдання, і навіть після десятиліть досліджень, повністю 

автоматизована симетрією система залишається недосконалою для комп’ютерних 

програм, зокрема комп’ютерної графіки. Стаття  являє собою короткий виклад 

відповідної математичної теорії, історичну перспективу деяких важливих ідей симетрії 

та  стан виявлення алгоритмів  симетрій. 

Ключові слова:  симетрія, алгоритм, тексел, графіка, фрагмент, текстура, 

повторюваний елемент, інваріантність. 

 

Симетрія є поширеним явищем як в природньому, так і в техногенному 

світі. Значна частина розуміння навколишнього світу базується на сприйнятті та 

визнанні спільних або повторюваних структур, а також на нашому відчутті 

краси. Симетрія є поширеним явищем як в природньому, так і в техногенному 

світі. Від галактик до біологічних структур, скрізь можна спостерігати це явище. 

У людей є вроджена здатність сприймати і користуватися симетрією у 

повсякденному житті, але не зовсім очевидно, як автоматизувати та впровадити 

ці знання в комп’ютерні технології. Впровадження комп’ютерів створює складні 

завдання для машинного представлення та міркування щодо симетрії та теорії 

груп.  

В області фундаментальних наук, симетрія відіграє значну роль в ряді 

важливих відкриттів, в тому числі: теорія відносності (відкриття ізометрій 

простору-часу), подвійна структура спіралі ДНК (поворотна симетрія), відкриття 

квазікристалів. Нобелівські премії – свідчать про фундаментальну значимість 

симетрії в науці. 

Симетрія – це грецьке слово, яке перекладається як «співрозмірність», 

уявлення про яке широко розповсюджене у повсякденному житті. 

Симетричними ми називаємо тіла, які складаються з рівних, однакових частин, 
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що мають закономірне повторення. Ці частини можуть суміщатися одна з 

одною.  

Розглянемо поняття симетрії більш формально. 

Означення. У метричному просторі M, симетрія g ∈ G множини S ⊆ M   є 

ізометрією (перетворення, яка зберігає відстань), що відображає S саму в 

себе(автоморфізм), g(S)= S. Перетворення g зберігає S інваріантним загалом при 

перестановці його окремих частин.  

Симетрія G з  S утворює групу {G,∗}, замкнену відносно операції *, яку 

називають групою симетрії S. [1, с. 3] 

Теорія груп забезпечує рівень абстракції, що призводить до простоти і 

повноти в практичній розробці алгоритмів і їх застосуванні. 

Очевидно, що розробка надійних алгоритмів виявлення симетрії для 

різних наборів даних реального світу породжує список безпосередніх завдань.  

Симетрія особливо цікава для  комп’ютерної графіки, або машинного 

інтелекту в цілому   через її  розповсюдженість: як фізичний, так і цифровий світ 

заповнюються різними формами симетрії, близькою симетрією і викривленими 

моделями симетрії: розпізнавання симетрій - це перші степи, що мінімізують 

надмірність, що часто призводить до різкого скорочення обчислень.  

Незважаючи на деякий досвід, ми досі не маємо надійного, широко 

застосовного «детектора симетрії» для реальних зображень. Бо з інженерної 

точки зору незрозуміло, як моделювати здатність людини розрізняти симетрію 

для комп’ютерів.   

Проте симетрія вже знайшла широке застосування в світі комп'ютерної 

графіки, особливо в генерації шаблонів і текстур. Деякі аспекти симетрії 

настільки натуральні і інтуїтивно зрозумілі, що їх можна знайти наявно в 

багатьох графічних методах. [2, с.243] 

Здавалося б, зображувати повторювані елементи нескладно і такий  

алгоритм вже є: 

1) існує фрагмент, який регулярно повторюється в межах області, яка 

велика порівняно з його розміром; 

2) цей фрагмент утворено певними елементарними (непохідними) 

частинами, що розміщені невипадковим порядком; 

3) елементарні частини є приблизно однаковими в межах всього 

зображення. [3, с.295] 

Цей алгоритм не значно спрощує розпізнавання симетрії комп’ютером, 

адже необхідно враховувати безліч факторів.  

Виявлення повторюваних елементів зображення, можна розглядати в двох 

аспектах:  
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1) зосередивши увагу на індивідуальності текселей ( або близького 

околу), не звертаючи уваги на їх глобальність та регулярність; 

2) формувати строгі вимоги до загальної структури зображень 

(повторення текстур в умовах глобального перспективного 

перетворення). [4, с.530] 

Перший може обробляти широкий спектр текстур, але за рахунок зовнішнього 

вигляду окремих текстелей. В другому використовується загальне компонування 

текстелей, яке можна застосовувати до обмежених трансформованих текстур. 

За допомогою комп’ютерної графіки, можна розробити наступний алгоритм: 

1) пропозиція текселей: нові «кандидати» текселей будуть запропоновані на 

основі детектора точки інтересу кореляції з обраним шаблоном, або 

елементом з попередньої ітерації; 

2) призначення: відбираються потенційні текселі до підгруп симетрії; 

3) інтерпретація відібраних груп; 

4) ініціалізація частини зображення.  

Створення кожної частини зображення представляє одну ітерацію через ці 

чотири етапи. [5, с. 158] 

Для створення візуалізації візерунків шпалер, фрагментів мозаїк, текстур, 

калейдоскопічних і фрактальних зображень, 

та навіть скульптур слід використовувати 

спеціальні  програмні засоби комп’ютерної 

графіки, які базуються на створенні 

планарних симетричних зображень. При 

створенні шпалер, текстур реплікують лінії, 

сегменти, використовуючи ієрархію 

рекурсивних функцій, що виводяться назовні в відображені даних: кожна пряма і 

відтворена орієнтація сегмента малюється в кожному відображені, перш ніж 

перейти до наступного [6, с. 247].  Або ж фрагменти текстур, мозаїк – це набір 

метрик, в якій всі елементи є конгруентними для однієї форми, що називається 

прототипом. Звичайно, елементи являють собою конструкцію в площині з 

асоційованою групою симетрії. З іншого боку, вони мають просту структуру і 

повністю класифіковані. Вони потрапляють у розрізнені комбінаторні типи, що 

ґрунтуються на відношеннях між елементами (фрагментами мозаїк, текстур) та 

їх сусідніми елементами (в свою чергу є споріднені типи фрагментів, які 

відрізняються внутрішніми симетріями), і допускають ефективну програмну 

реалізацію. [8, с.285] 

Можливий такий процес, в якому користувач описує ребра, що складають 

половину периметра, і ще, можливо, додають декоративні маркування. 
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Комп’ютер заповнює іншу половину фрагмента  і покриває з нею область в 

цілому, як це показано на малюнку.  

Дослідження показали, що для 

відтворення симетричних фрагментів 

передбачена система на основі мови 

програмування Java, яка показує, що 

фрагменти можуть бути параметризовані 

таким чином, що алгоритм оптимізації може 

шукати простір фрагментів для тих, чиї прототипи найбільш нагадують форму 

цільової фігури, яку надає користувач. Фрагменти порівнюються з формою 

цільової фігури, використовуючи метрику з найменшими квадратами. Цей 

процес можемо назвати угрупуванням, коли зображення ділиться, і на 

однорідних  ділянках і їх околицях розглядаються всі пікселі. Наприклад, так 

можна шукати ділянки одного кольору або ж схожі текстури. 

  Або ж на основі JavaScript: симетрія може використовуватись в якості 

глобальної ознаки, де всі  точки об’єкта 

сприятимуть визначенню симетрії і зображення є 

симетричним відносно осі симетрії (рис. а – вісь 

дзеркальної симетрії підтримується всіма 

точками зображення), або в якості локальної 

ознаки, де кожен елемент симетрії підтримується 

локально деякою підмножиною об’єкта (рис. b – 

осі симетрії (криві), кожна підтримує локально 

підмножину об’єкта ).   

Багатогранні симетричні групи є сприятливим ґрунтом для створення 

симетричних скульптур у трьох вимірах. Ці твори мистецтва мають бездоганний 

математичний ефект і спонукають глядача оцінити те, що можна назвати 

«геометричною естетикою». За допомогою 3D-моделювання та програмного 

забезпечення створюється необхідна форма, потім використовують програму 

(наприклад Surface Evolver), яка мінімізує площу поверхні, що підлягає 

обмеженням положення та симетрії. [9, с. 38] 

Деякі наукові роботи були зроблені на візуалізації фракталів в інших 

просторах чи на основі інших груп симетрії. Зображення фракталів з 

використанням комп’ютерної графіки набули визнання з того часу, як 

комп’ютери та растрові дисплеї вперше дозволили візуалізувати ці складні 

системи. Їх безмежна різноманітність, нескінченні деталі та непередбачуваність 

роблять їх відкритим джерелом комп’ютерних зображень.  

Симетрія − захоплююча тема у багатьох різних галузях, включаючи науку, 

техніку та мистецтво. Виявлення симетрії, як чисте інтелектуальне прагнення до 
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програмного сприйняття, або як практичний інструмент для стиснення даних 

використовується в комп’ютерних програмах і  комп’ютерній графіці. Численні 

біологічні, фізичні або штучні структури містять симетрію як фундаментальний 

принцип конструкції або в якості одного з найважливіших аспектів їх 

функціонування. Симетрія також відіграє важливу роль в зоровому сприйнятті і 

естетиці людини. Велика частина розуміння оточуючого нас світу побудована на 

основі сприйняття і розпізнаванні  повторюваних структур. З огляду на 

різноманітність ідей, отриманих від концепції симетрії, сподіваємося, що вона 

зробить значний вплив на обчислювальні технології, зокрема комп’ютерну 

графіку. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ КУРСУ «МАТЕМАТИЧНЕ 

ПРОГРАМУВАННЯ» У ПЕДАГОГІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ 

 

Анотація. У статті автором розглядається доцільність та практичність 

використання інформаційно-комунікаційних технологій при вивченні дисципліни 

«Математичне програмування» для студентів педагогічних університетів. Наводяться 

приклади розв’язання задач математичного програмування за допомогою Simplex, 

Excel, Maple з покроковими методичними вказівками. 

Ключові слова: математичне програмування, лабораторна робота, прикладні 

програмні засоби. 

Abstract. In the article the author considers expediency and practicality of use of 

information and communication technologies in studying the discipline "Mathematical 

programming" for students of pedagogical universities. Examples of solving mathematical 

programming tasks using Simplex, Excel, Maple with methodological instructions are given. 

Key words: mathematical programming, laboratory work, applied software tools. 

 

Вступ. Вивчення курсу «Математичне програмування» здійснюється не 

лише на математичних спеціальностях педагогічних університетів, зокрема ця 

дисципліна є особливо актуальною і для студентів  економічних спеціальностей, 

адже вона поєднує у собі математичний апарат розв’язування задач та 

розв’язання цих же задач за допомогою прикладних програмних засобів. 

У НПУ імені М.П. Драгоманова курс «Математичне програмування» 

вивчається студентами ступеня бакалавр напрямку підготовки 111 

«Математика» (додаткова спеціалізація фахівець математичної економіки) та 

014 Середня освіта «Математика» (додаткова спеціалізація вчитель економіки). 

Згідно з навчальним планом, цей курс викладається у 7 семестрі. Дисципліна є 

варіативною, на її вивчення виділяється 3 кредити із загальною кількістю 

аудиторних годин – 33 год. (лекції – 11 год., лабораторні – 22 год.) та 57 год. 

самостійної роботи. 

У зв’язку із затвердженням нових навчальних планів, абітурієнти, які 

вступили до університету в 2016 року, будуть вивчати цей курс дещо інакше, 

ніж попередні: замість звичних практичних занять вивчення дисципліни 

передбачає проведення лабораторних робіт. Відповідно до такого рішення, 
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особливо актуальним постає питання розробки комплексу лабораторних робіт з 

використанням прикладних програмних засобів для вивчення курсу 

«Математичне програмування». 

Виклад основного матеріалу. Для розв’язання поставленої задачі та 

користуючись розробленими навчальною та робочою програмами [5], було 

створено лабораторні роботи за такими темами: 

ЛР1. Графічний метод розв’язування задач лінійного програмування. 

ЛР2. Симплексний метод розв’язання задач лінійного програмування. 

ЛР3. Двоїстість у задачах лінійного програмування.  

ЛР4. Транспортна задача.  

ЛР5. Цілочисельне програмування.  

ЛР6. Дробово-лінійне програмування.  

ЛР7. Елементи теорії ігор.  

ЛР8. Нелінійне програмування.  

ЛР9. Динамічне програмування.  

ЛР10. Стохастичне програмування. 

Кожна лабораторна робота має таку структуру: тема, мета, хід роботи, в 

якому наводить детальний розв’язок задач відповідної тематики з 

використанням програмного засобу, перелік задач для аудиторної та домашньої 

роботи. 

Оскільки даний курс передбачає в основному розв’язування оптимізаційних 

задач, то перед нами постало завдання віднайти арсенал таких програмних 

засобів за допомогою яких можна розв’язати ряд прикладних оптимізаційних 

задач. Тому, провівши аналіз, було з’ясовано, що для розв’язання 

оптимізаційних задач найчастіше використовують табличний процесор Excel, 

для розв’язання графічним методом відповідних задач – Gran 1, Gran 2D, для 

розв’язання задач симплексним методом – Simplex, універсальні програмні 

засоби – Maple, MathCAD та ряд інших програмних засобів, за допомогою яких 

також можна знайти розв’язки задач математичного програмування. 

Розглянемо методичні рекомендації щодо використання деяких з наведених 

програмних засобів під час розв’язання задач з лабораторних робіт №1, №2 та 

№7. 

Задача 1. Розв’язати графічним методом задачу лінійного програмування: 
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Зрозуміла річ, студентам доцільно задати питання: чи вдасться нам 

розв’язати цю задачу озвученим методом?; оскільки вона містить дві невідомі і в 

цільовій функції та системі обмежень містяться лінійні залежності, то її можна 

розв’язати графічним методом. 

Розв’язання: 

Запропонуємо знайти розв’язки даної задачі за допомогою програмного 

засобу Maple. 

Для цього спочатку введемо такі команди у вікно Maple. 

 
Знайдемо графічний розв’язок задачі. Для цього знову викликаємо ряд 

вбудованих у програмних засіб команд. Побудова області (багатокутника) 

допустимих розв’язків (див. рис. 1): 

 

 
Рис. 1. Побудова системи обмежень задачі 

Горизонтальна вісь – значення х1, а вертикальна – х2. 
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Доповнити рисунок вектором нормалі цільової функції не можна через 

відсутність вбудованої функції. Тому задаємо додаткову нерівність і відтинаємо 

лінією рівня частину багатокутника допустимих розв’язків (див. рис. 2): 

  

 
Рис. 2. Знаходження оптимального значення задачі 

На рисунку видно, що точкою виходу лінії рівня цільової функції з 

багатокутника допустимих розв’язків є точка (1;8). Це точка перетину ліній, які 

описані першим і третім рівнянням. Координати даної точки є розв’язками 

задачі і визначаються за допомогою функції solve: 

 

 Відповідь: .26max,8,1 21  Zxx  
 Розглянемо приклад розв’язання універсальної оптимізаційної задачі 

лінійного програмування, яка містить кількість невідомих, більшу за два та 

розв’яжемо її за допомогою програмного засобу Simplex. 

Задача 2. Підприємство виготовляє продукцію чотирьох видів А, Б, В і Д, 

для чого використовується три види ресурсів: 1, 2 і 3. Норми витрат ресурсів на 

одиницю продукції та запаси ресурсів на підприємстві наведені в таблиці 1: 

Таблиця 1. 

Ресурс  Норма витрат на одиницю продукції  Запас 

ресурсу А Б В Д 
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1 2 1 1 1 280 

2 1 - 1 1 80 

3 1 5 1 - 250 

Відома ціна одиниці продукції кожного виду: А – 4 у.о., Б – 3 у.о., В – 6 

у.о., Д – 7 у.о. Попередній аналіз збуту показав, що попит на продукцію виду В 

становить не менше 50 од. Визначити план виробництва продукції, який 

забезпечує підприємству максимальний дохід. 

 Розв’язання: 

Запишемо математичну модель даної задачі. 

х1 – кількість продукції виду А; 

х2 – кількість продукції виду Б; 

х3 – кількість продукції виду В; 

х4 – кількість продукції виду Д. 
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Для введення даних на панелі задач (Рис. 3) обираємо «Файл», «Новая 

задача». «Количество уравнений» - це кількість змінних. «Количество 

ограничений» - це кількість нерівностей (рівнянь) в системі обмежень. Вказавши 

параметри натискаємо «ОК».  

 

Рис. 3. 

Вводимо дані відповідно до побудованої математичної моделі у діалогове 

вікно «Новая задача» та обираємо функцію «Максимизировать». (рис. 4). 
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Рис. 4. 

Одразу з’являється вікно «Ход решения задачи» (Рис. 5), у якому 

перевіряємо коректність введених даних та натискаємо «ОК». 

 
Рис. 5. 

Після цього обираємо «Операции» та «Решить симплекс-задачу» (рис. 6).  
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Рис. 6. 

В результаті не складних дій, отримали розв’язки, які представлені на рис. 

7. 

 

Рис. 7. 

Відповідь: Підприємство отримає максимальний дохід у розмірі 710 ум. 

од. за такого плану виробництва: 50 одиниць продукції виду Б, 80 одиниць 

продукції виду Д та відмова від виготовлення продукції видів А і В. 

Наступний тип задач розв’язує коло оптимізаційних матричних ігор, 

розв’язання яких зводиться до побудови моделі лінійного програмування. А з 

таким типом задач найпростіше використовувати табличний процесор Excel. 

Задача 3. Фірма розробила шість бізнес-планів ),,,,,( 654321 XXXXXX  для їх 

здійснення у наступному році. Залежно від зовнішніх умов (погодного стану, ринку 

тощо) виділено п'ять ситуацій ),,,,( 54321 YYYYY . Для кожного варіанта 
)6,1( iX i

бізнес-плану та зовнішньої ситуації 
)5,1( iYj обчислені прибутки, які наведені 

у таблиці 2. 

Таблиця 2.  

Варіант 

бізнес-

плану 

Зовнішня ситуація 

 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 

Прибутки, тис. грн 
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X1 1,0 1,5 2,0 2,7 3,2 

X2 1,2 1,4 2,5 2,9 3,1 

X3 1,3 1,6 2,4 2,8 2,1 

X4 2,1 2,4 3,0 2,7 1,8 

X5 2,4 2,9 3,4 1,9 1,5 

X6 2,6 2,7 3,1 2,3 2,0 

Необхідно вибрати найкращий варіант бізнес-плану або комбінацію із 

розроблених планів. 

Розв’язання: 

Елементами платіжної матриці є елементи у таблиці вище. 

Визначаємо наявність сідловок точки: 

α = max {min(l,0; 1,5; 2; 2,7; 3,2); min(l,2; 1,4; 2,5; 2,9; 3,l); min(l,3; 1,6; 2,4; 

2,8; 2,l); min (2,1; 2,4; 3; 2,7; 1,8); min(2,4; 2,9; 3,4; 1,9; 1,5);min(2,6; 2,7; 3,1; 2,3; 

2)} = max{l,0; 1,2; 1,3; 1,8; 1,5; 2} = 2,  

a також 

β = min (max(1,0; 1,2; 1,3; 2,1; 2,4; 2,6); max(l,5; 1,4; 1,6; 2,4; 2,9; 2,7); 

max(2;2,5;2,4;3;3,4;3,l); max(2,7;2,9;2,8;2,7;l,9;2,3);max(3,2;3,l;2,l;l,8;l,5;2)}= 

min{2,6;2,9;3,4;2,9;3,2} = 2,6. 

Отже, , тобто немає сідлової точки. Необхідно звести гру до задачі 

лінійного програмування: 

654321min ttttttZ   

за умов: 

























;125,18,11,21,32,3

;13,29,17,28,29,27,2

;11,34,334,25,22

;17,29,24,26,14,15,1

;16,24,21,23,12,1
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)6,1(0  it  

Вносимо дані в таблицю Excel (рис. 8). 
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Рис. 8. 

 Задамо обмеження для лівих частин нерівностей. У комірку G2 вводимо 

формулу =СУММПРОИЗВ($A$10:$F$10;A2:F2), яка має зміст 

1*t1+1,2*t2+1,3*t3+2,1*t4+2,4*t5+2,6*t6. Фіксуємо у формулі комірки 

$A$10:$F$10 (за допомогою команди F4) і копіюємо формулу для комірок G3: 

G6. 

 Значення цільової функції рівне сумі Z min=t1+ t2+ t3+ t4+ t5+ t6. Значить 

у комірку Н12 вводимо формулу =СУММ(A10:F10). 

У комірку В12 вводимо формулу ціни гри =1/H12, яка є виведеною з 

формули t1+ t2+ t3+ t4+ t5+ t6 =


1
. 

Для знаходження початкових значень змінних хі , виходячи з формул 

зв’язку ix  з it  : 


 iii
i txt

x
, ,  у комірку А15 вводимо формулу =A10*$B$12 і 

копіюємо для комірок В12: F12. 

У меню «Данные» обираємо «Поиск решения» і задаємо цільову функцію 

таким чином: 
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Рис. 9. 

Після команди «Найти решение» отримуємо «Результаты поиска 

решения»: 
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Рис. 10. 

Та результати обчислень в таблиці. 

 
Рис. 11. 

  Відповідь: Оптимальний розв’язок задачі t1=0,11, t2=0,36. Оптимальний 

розв’язок для початкової задачі х1=0,24, х2=0,76. Ціна гри 2,26. Найкращим 

варіантом бізнес-плану є 6 тип бізнес-плану або комбінація із 2-го і 6-го типів 

планів, оскільки вони передбачатимуть отримання прибутку у сумі 2, 26 тис.грн. 

Висновки. Аналізуючи вищесказане, можна зробити висновок, що 

використання ІКТ під час вивчення курсу «Математичне програмування» 

автоматизує розв’язання задач, чим значно спрощує роботу, дозволяє робити 
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точні висновки і давати чіткі відповіді на поставлені в задачах питання. Оскільки 

задачі даного курсу є прикладними, реальними і можуть мати громіздкі 

обчислення у яких можливо зробити помилку. 

Безумовно потрібно використовувати прикладні програмні засоби, бо ці 

знання знадобляться під час навчання  і у майбутній професійній діяльності. Але 

все вище зазначене  не означає, що розв’язування задач на парах має відбуватися 

виключно за допомогою програмних засобів. Адже головною метою 

залишається – допомогти студентам засвоїти теоретичний матеріал та навчити 

застосовувати його на практиці шляхом самостійного виконання завдань. 

Використання програмного забезпечення має допомагати при розв’язуванні 

задач, а не заміняти хід розв’язання бездумним натисканням клавіш і виконання 

команд без розуміння істинного їх сенсу. 
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ЗОЛОТИЙ ПЕРЕТИН ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ 

КУЛЬТУРИ У СТУДЕНТІВ МАТЕМАТИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 

 

Анотація. Аналізується поняття культури, математичної культури. Розглянуто 

один із доцільних засобів формування математичної культури у студентів 

математичних спеціальностей, такий як золотий перетин. 

Ключові слова: математична культура, золотий перетин, математична 

компетентність. 

 

Abstract. The article analyzes the concept of culture, mathematical culture . One of the 

most expedient means of mathematical culture formation in students of physical and 

mathematical specialties, such as the golden section, is considered. 

Keywords: mathematical culture, golden section, mathematical competence. 

 

Метою даної статті є показати доцільність вивчення золотого перетину у 

студентів математичних спеціальностей, задля формування їх математичної 

культури. 

Формування математичної культури — це ціленаправлений процес 

математичної підготовки, який здійснюється з перших днів в школі. Вчитель 

закладає основи знань, здійснює вплив на інтереси та здібності учнів. Від нього 

багато в чому залежить рівень залучення учнів до культури математичної 

діяльності як складової частини загальної культури. Саме тому формування 

математичної культури майбутнього вчителя - одне із завдань його підготовці у 

ЗВО. 

Сучасна парадигма освіти представлена багатоаспектним, комплексним 

феноменом, в рамках якого здійснюється взаємодія традиційної та інноваційної 

освіти. Безпосередньо взаємодія здійснюється при розвитку аксіологічного 

особистісного потенціалу, який орієнтований на домінанту гуманізму [3, С.112]. 

Істотним мінусом є те, що теоретична підготовка педагогів не завжди 

відповідає вимогам, що пред'являються практикою. Це обумовлено 

недостатністю її взаємозв'язку з практичними видами 

діяльності в процесі отримання професійної освіти, що згодом виражається в 

невмінні ряду вчителів здійснювати перехід до нелінійного мислення з баченням 



 

 

Студентські фізико-математичні етюди, 2018, № 17 
 

 
 

 

 

86 

проблем, за допомогою застосування нової культури і методології аналітичного і 

логічного мислення, аналізуючи досвід культури і суспільства в цілому. 

У зв'язку з цим проектування освіти в ЗВО необхідно здійснювати так, 

щоб воно створювало передумови для формування 

базових основ математичної культури.  

При аналізі змісту визначень математичної культури і математичної 

компетентності визначається їх місце розташування і складається логічний 

ланцюжок: педагогічна грамотність –педагогічна освіченість – педагогічний 

професіоналізм –математична компетентність – математична культура – 

педагогічна та особистісна культура. 

Сучасному вчителю для вирішення поставлених перед ним завдань  

необхідно оволодіння системою математичних компетентностей, які формують 

фундамент математичної культури [6, С.168]. 

У зв'язку з цим інтерес представляє точка зору О.В. Артебякіной, у якої 

математична культура студентів педагогічних вузів представляється у вигляді 

складної системи, «інтегративного результату взаємодії» мовної, психолого і 

самоосвітніх культур, «відбиває ряд аспектів математичного розвитку» і 

визначається її склад: 

- система математичних знань; 

- комплекс математичних умінь, які включають: 

а) математичну мову; 

б) математичну самоосвіту [1, С.11]. 

Учитель закладає в учнів основи наукових знань, впливаючи на їх 

інтереси і здібності. Саме від професіоналізму вчителя залежить рівень їх 

залучення до математичної культури, при формуванні 

якої педагог впливає на формування особистісної культури в цілому . 

Математичну культуру вчителя математики визначають такі його знання та 

уміння. 

 Знання: 

- основних фактів з фахових математичних дисциплін; 

- загальних методів розв’язування математичних задач, включаючи і методи 

доведення тверджень; 

- сутності математичного моделювання і методів побудови математичних 

моделей ; 

- прикладів важливих застосувань математики у різних галузях науки, 

техніки і життя; 

- найяскравіших фактів з історії математики; 
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- шкільного курсу математики та його особливостей у різних типах середніх 

навчальних закладів; 

- логічних прогалин шкільного курсу математики, причин їх виникнення та 

можливі засоби їх усунення; 

- основних математичних видань (підручники, посібники, монографії, 

журнали тощо), пов’язаних з професійною діяльністю вчителя математики. 

Уміння: 

- використовувати знання з фахових математичних дисциплін у своїй роботі 

в школі; 

- розв’язувати математичні задачі, зокрема, і доводити твердження різного 

рівня складності, демонструючи зразок логічного мислення, обґрунтованості 

кожного кроку міркувань, гнучкість думки, творчий підхід, широкий 

математичний кругозір, математичну інтуїцію, яскравість уявлень; 

- розвивати прикладну спрямованість математики, будувати математичні 

моделі процесів і явищ, пов’язаних з матеріалом шкільного курсу математики та 

доступних учням середніх шкіл; 

- використовувати практично значущі задачі для підвищення рівня 

мотивації вивчення математики; 

- використовувати факти з історії математики для підвищення інтересу 

учнів до математики та активізації процесу навчання математики; 

- використовувати різні підходи та різні методи введення найважливіших 

понять і різні методи доведень тверджень; подавати один і той самий матеріал на 

різних рівнях строгості, проте кожного разу чітко, точно, зв’язно висловлюючи 

думки; 

- при необхідності пояснювати учням сутність логічних прогалин 

шкільного курсу математики та розкривати можливі шляхи їх усунення; 

- систематично працювати над математичною літературою і навчати цього 

своїх учнів, виховуючи критичність мислення, вміння виявляти помилки і 

неповноту міркувань, будувати контрприклади, узагальнювати; розвивати 

нахили учнів до творчої діяльності            [4, С. 18]. 

Формування математичної культури властиво не лише тільки в процесі 

шкільного або ж університецького періоду навчання людини, а й протягом  

усього життя. Це пов'язано з широким спектром застосування математики в 

різних сферах життєдіяльності людини. На жаль, ми спостерігаємо негативне 

ставлення до вивчення предметів математичного спрямування і, відповідно, 

приділення недостатньої кількості уваги формуванню математичної культури. 

Особливе значення формування математичної культури займає у процесі 
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підготовки студентів математичних спеціальностей, бо саме вони нестимуть 

елементи цієї культури в суспільство. 

Важливими умовами готовності студентів до здійснення професійної 

діяльності у руслі формування математичної культури є вивчення «золотого 

перетину». Більш детально зосередимо свою увагу на цьому понятті та його суті.  

Золотий перетин – це такий пропорційний поділ відрізка на дві нерівні 

частини, при якому весь відрізок відноситься до більшої частини так, як більша 

частина відноситься до меншої [2, С.22]. 

Стахов О.П. у своїй роботі «Роль «Золотого Сечения» и «Математики 

Гармонии» в преодолении «стратегических ошибок» в развитии математики» 

зазначає, що виникає питання: яким чином «золотий перетин» відображено в 

сучасній математиці? Відповідь, автор дає, однозначну – ніяк. Саме в математиці 

ідеї гармонії і «золотого перетину» вважаються результатом «нестримної і дикої 

фантазії» піфагорійців. І тому вивчення «золотого перетину» вважається 

заняттям, негідним серйозного математика. [5, С 6]. 

Справді, ми бачимо, велику кількість літератури, яка присвячена 

осмисленню численних прикладів прояву «золотого перетину» в мистецтві, 

біології, музиці, архітектурі та в іншому навколо нас середовищі. Однак, як це не 

парадоксально, в сучасній математиці  «золота пропорція» відображена 

недостатньо.  

Провівши опитування серед студентів 1 курсу Фізико-математичного 

факультету НПУ імені М.П. Драгоманова (спеціальність «111 Математика» (1 

М) , «014 Середня освіта (математика)» (1 МСО) з’ясувалося, що більшість з них 

не знайомі з поняттям «золотого перетину», а незначна частина про це  поняття 

лише чули, але його сутності не знають. 

Золотому перетину в математиці не надають серйозного значення, але його 

вивчення збагачує математичну культуру студентів, покращує математичне 

мислення, допомагає удосконалювати математичні знання, вміння, навички та 

дозволяє подивитися на предмети навколо нас під іншим кутом, кріз призму 

математичної гармонії.  

В рамках нашого дослідження питань математичної культури ми 

запропонували вивчити тему «Золотий перетин» студентам-математикам І курсу 

в межах дисципліни «Вступ до спеціальності «Математика»» наступним чином: 

в одній групі (1 МСО) ми провели лекцію з презентаційним матеріалом у якій 

розглянули: суть поняття «золотий перетин» та історичний аспект його 

виникнення; математичну інтерпретацію золотого перетину; застосування 

золотого перетину в житті та науці та навели ряд прикладів. 

В другій групі (1 М), лише означили поняття «золотий перетин» та 

показали його математичну інтерпретацію, і дали завдання самостійно більш 
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детально ознайомитися з цим поняттям, з історією його виникнення, з тим де ще, 

окрім, математики можна зустріти «золотий перетин», і взагалі чи справді він 

такий важливий, можливо не варто приділяти увагу цій темі!?  

В обох групах провели практичне заняття, попередньо розбивши кожну 

групу на шість підгруп і давши завдання кожній підгрупі, відповідно підготувати 

доповідь-презентацію на такі теми: 

    1.Золотий перетин в математиці. 

    2. Золотий перетин в музиці. 

    3. Золотий перетин в літературі. 

    4. Золотий перетин в природі. 

    5. Золотий перетин в мистецтві. 

    6. Золотий перетин в архітектурі. 

В ході вивчення теми нами було розроблено та проведено вікторину-

тестування, ми проаналізували результати двох груп: в якій читалась лекція (1 

МСО) та яка самостійно опрацьовувала матеріал          (1 М) і отримали наступне 

(таб. 1): 

Перевіримо гіпотези :  

Н0: середні показники ЕГ і КГ рівні. 

Н1: середні показники ЕГ більші. 

 

Таб. 1 

1.Знайдемо основні числові характеристики вибіркових даних для ЕГ і КГ 

(таб.2) :                                
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. 

Таб. 2 

2. Вибираємо рівень значущості α=0,1 та рівень надійності γ=0,9. 

3. Знайдемо tемпіричне  та  tкритичне значення критерію Стьюдента (таб. 3): 

. 

Таб. 3 

. 

4. Висновок : 

За критерієм Стьюдента з надійністю γ=0,9 середні бали ЕГ і КГ 

відрізняються суттєво, тобто показники ЕГ більші. 

Перевіримо гіпотези щодо рівності дисперсій у КГ і ЕГ . 

Н0: дисперсії ЕГ і КГ рівні. 

Н1: дисперсія  ЕГ більша за КГ. 

1. Вибираємо рівень значущості α=0,1 та рівень надійності γ=0,9. 

2. Знайдемо Fемпіричне  та  Fкритичне значення критерію Фішера (таб. 4): 

. 

Таб. 4 

 

Перевіримо  однорідність досліджуваних груп за рівнями 

сформованості навчальних результатів. 

Н0: частка осіб і-го рівня в  ЕГ і КГ однакова. 

Н1: частка осіб і-го рівня в  ЕГ і КГ суттєво відрізняється. 
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1.Розділимо навчальні результати ЕГ і КГ на кілька рівнів (таб. 5) : 

                 

 
Таб. 5 

2. Вибираємо рівень значущості α=0,1 та рівень надійності γ=0,9. 

3. Знаходимо частки  pi та qi та кутове перетворення Фішера  φі
* (таб.6) : 

 
Таб. 6 

 

 4.Порахуємо спостережуване значення кутового коефіцієнта Фішера φі
*(і) для 

всіх рівнів. 

 

Таб. 7 

5. Висновок:   

Частка осіб високого, достатнього, середнього рівнів в експериментальній 

групі (1 МСО) суттєво переважає. Це можна пояснити тим, що студентам цієї 

групи попередньо було викладено навчальний матеріал з теми, розставлені 
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акценти, наведені влучні приклади. Щодо студентів контрольної групи (1 М), що 

опрацьовували матеріал самостійно, можемо зазначити, що, відповідно до 

нашого дослідження, вони мають нижчий рівень засвоєння матеріалу.  

 Отже, безперечно,вивчення золотого перетину є необхідною складовою 

процесу формування математичної культури у студентів математичних 

спеціальностей, оскільки «золотий перетин» — вищий прояв структурної і 

функціональної досконалості цілого і його частин у мистецтві, науці, техніці і 

природі. Тобто це ще раз нам підтверджує, що математика тісно пов’язана з 

усіма науками. 

Необхідно створити всі умови для формування та розвитку якостей 

особистості педагога до професійного навчання, які будуть сприяти 

високоефективній майбутній професійній діяльності. 
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ВСЕУКРАЇНСЬКА СТУДЕНТСЬКА ОЛІМПІАДА З МАТЕМАТИКИ  

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ ТА ГУМАНІТРНИХ 

УНІВЕРСИТЕТІВ – 2018 

 

Анотація. У статті наведено задачі та їхні розв’язки ІІ етапу Всеукраїнської 

студентської олімпіади з напряму і спеціальності «Математика» серед студентів 

педагогічних та гуманітарних університетів за 2018 рік. Серед розв’язків представлені 

як оригінальні (належні авторам задач), так й авторські (належні автору статті) 

розв’язки. 

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 1572 від 

06.12.2017 р. «Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 

2017/2018 навчальному році» Державний заклад «Південноукраїнський 

національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського» визначений 

базовим щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з 

напряму і спеціальності «Математика» серед педагогічних та гуманітарних 

університетів.  

Олімпіада відбулась 18-21 квітня 2018 р. і проходила в два етапи. Під час 

першого етапу учасникам були запропоновані завдання з математики, які 

передбачають використання знань з математичних дисциплін, що вивчаються в 

педагогічних та гуманітарних університетах, під час другого –– завдання з 

елементарної математики.  

 

Задачі І туру (вища математика) 

Задача 1.1. Знайдіть похідну шостого порядку функції   2

1

1
f x

x



 в 

точці 0х  . 

Розв’язання. І спосіб. Зрозуміло, що шукану похідну можна знайти 

безпосередньо. Проте це не найбільш раціональний спосіб.  
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ІІ спосіб. Натомість помітимо, що цю функцію на інтервалі  1;1  можна 

легко розкласти в степеневий ряд, що є сумою членів нескінченної геометричної 

прогресії з першим членом рівним 1 та знаменником прогресії 2х . 

  2 4 6
2

1
1 ...

1
f x х х х

x
     


 . 

Тоді коефіцієнт біля доданку 6х  буде рівним 

   
6

0

6!

f
. Звідси  

   
6

0 6! 720f   . 

ІІІ спосіб. Розглянемо функцію комплексного аргументу  1 2

1

1
f z

z



. 

Зрозуміло, що на множині дійсних чисел вона буде тотожна функції  f x . 

Функцію  1
f z  можна легко представити у вигляді суми елементарних дробів: 

 
 

   
1 1

1 2 2

1 1 1 1 1 1 1
1 1

2 1 1 2 21 1 іz
f z іz іz

іz іzz

  
     

 
   

  
. 

А вже знайти вираз для шостої похідної такої функції не викликає значних 

технічних труднощів.  

 

Задача 1.2. Однією з поширених помилок знаходження похідної є 

знаходження похідної добутку за формулою  f g f g


    . Нехай  
2хf x е . 

Чи існують такий інтервал  ,а b  і така визначена на  ,а b  ненульова функція 

 g x , що ця хибна формула виконується для всіх  ,х а b ? 

Розв’язання. Нехай  g x  – така функція, що задовольняє умову задачі. 

Тоді за умовою задачі виконується рівність 
2 2х хе g е g   

   
   


 
   . Звідси 

2 2 2
2 2х х ххе g е g хе g  ; 

2 2хg g хg   . 

Отримали диференціальне рівняння першого порядку, яке розв’яжемо 

методом відокремлення змінних: 

2 2
dx dx

dg dg
хg х  ; 
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 2 2 1
dx

dg
хg х  ; 

2
2 1

dx
g

dgх
х




; 

2
2 1

dgх
dx

х g
  ; 

0,
1

1
2 1

ln lnC Cdx
х

g
 
 
 




  . 

Оскільки ми хочемо знайти хоча б одну таку функцію, то для зручності 

покладемо 1C  . 

2 1

2

ln
ln

x
gx


  ; 

2 1x x ge   . 

Покладемо   2 1xх xg e  . Покажемо що ця функція задовольняє 

умову задачі для 
1

,1
2

x
 
  
 

  : 

 

 

    
2 2

2 2

2

2 2

;

1
2 1 2 1

2 1

4
2 1 2 1 1

2 1 2 1

2 1 2 1

х х х х

х x х х

х х х х

f g

х x
x

е х е
х х

x x

е e x е x

е е

 



 

   
   
   



 


   

     


     
 

 
 

 

 

 
2 2

2

2

2

2

2 1 2 2 1
2 1

2 4
2 2 1 .

2 1 2 1 2 1

1
2 1 1

х х х х

x
х x xх

х х

f g x х x
x

хе х е
х x

x x x

e
е e e

x

е

е
 



  
   

   

 
 
 

      


  
  

 


   

 

Отже, при   2 1xх xg e   для 
1

,1
2

x
 
  
 

   має місце рівність 

 f g f g


    . 

Тому такий інтервал  ,а b  і така визначена на  ,а b  ненульова функція  g x , 

що дана хибна формула виконується для всіх  ,х а b , існують. 
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Задача 1.3. Корені рівняння 3 2 0z az bz c    ,  0а  ,  0b ,  0с   з 

комплексними коефіцієнтами лежать на одиничному колі. Доведіть, що а b . 

Розв’язання. Нехай 
1 2 3
, ,z z z  – корені даного рівняння, причому за 

умовою 
1 2 3

1z z z   . За теоремою Вієта  1 2 3
а z z z   , 

1 2 1 3 2 3
b z z z z z z  . Тоді  

 

1 2 3 1 2 3
1 2 3 1 1 2 2 3 3

1 2 3 1 2 32 2 2

1 2 3

1 2 3 1 2 3

31 2

31 2
1 2 3

1 2 3
.

1 1 1b

z z z

z z z а

zz z
z z z z z z

z z z z z z z z z

zz z
z z z z z z

z z z

z z z z z z

  
  

   
   

 
 
  
 

 

   

   

  

 

 



  

 

Звідси 
1 2 3 1 2 3

b а а аz z z z z z       , що і треба було довести. 

 

Задача 1.4. Нехай на довільній множині S  визначена бінарна алгебраїчна 

операція * , яка для всіх ,a b S  задовольняє умову  * *a b a b . Доведіть, що 

ця бінарна алгебраїчна операція для всіх ,a b S  задовольняє умову 

 * *a b a b . 

Розв’язання. З того, що для довільної пари ,a b S  справедливо 

 * *a b a b , то для пари   ,*b a b S  матиме місце рівність 

    * * * *b a b b a b . Але за умовою  * *b a b а . Тому 

      * * * * * *b a b b a а b a b  . Отже, в силу довільності вибору пари 

,a b S , бінарна операція * задовольняє умову  * *a b a b . 

 

Задача 1.5. Послідовність  nа  задано наступним рекурентним 

співвідношенням: 

2017 2017

1 2017

, якщо

2017, якщо

n n

n
n n

a a
а

a a










 
 . 
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а. Доведіть, що для довільного цілого значення 
1

a  і для довільного 

натурального n  виконується співвідношення  1
mod 2017na a . 

b. Доведіть, що для кожного натурального 
1

2018a  найменшим членом 

цієї послідовності є 
1

a . 

Розв’язання. a.) Доведемо дане твердження методом математичної 

індукції. При 1n  очевидно, що  1 1
mod 2017a a . Нехай при n k  маємо 

 1
mod 2017

k
a a .  

Якщо 2017
k

a  , то 2017
1k k

a a

 . Звідси 2017

1k k
a a


 . Оскільки 2017 – 

просте число, то, згідно малої теореми Ферма,  2017
1 1

mod 2017
k k

a a
 

 . Тому 

 2017
1 1 1

mod 2017
k k k

a a a a
 
   . 

Якщо 2017
k

a  , то 
1

2017
k k

a a


  і  1 1
mod 2017

k k
a a a


  . 

Отже, в обох випадках твердження справедливе і при 1n k  . В силу 

принципу математичної індукції, твердження справедливе для довільного 

натурального n . 

b.) Нехай  1
1, 2, ..., 2017a  . Зрозуміло, що в цьому разі члени 

послідовності  na  є натуральними числами і при цьому конгруентні 
1

a  за 

модулем 2017. Але оскільки  1
1, 2, ..., 2017a  , то 

1
a  є найменшим 

натуральним числом, яке конгруентне йому за вказаним модулем. Тому 
1

a  є 

найменшим членом послідовності  na .  

Нехай 
1

2018a  . Припустимо, що 
1

a  не є найменшим членом в 

послідовності  na . Тоді деякий член 1
k

a  , оскільки при 
1

2018a   всі члени 

послідовності  na  є натуральними числами. Але звідси 
1

1 2017
k k

a a


   . 

Тому це можливо тільки коли 2017
1 1

1 1
k k k

a a a
 

   . Але тоді 

обов’язково 
1

1a  , що суперечить тому, що 
1

2018a  . Отримане протиріччя 

доводить, що при 
1

2018a   член 
1

a  є найменшим у послідовності  na . 

Таким чином ми довели, що для кожного натурального 
1

2018a   

найменшим членом цієї послідовності є 
1

a . 
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Задача 1.6. Всередині трикутника, площа якого дорівнює 1, розміщено 

еліпс. Доведіть, що площа області, яка обмежена цим еліпсом, не перевищує 

3 3


. 

Розв’язання. Нехай 
1

  – таке афінне перетворення, яке переводить 

вписаний в даний трикутник еліпс в коло. В результаті дії цього перетворення на 

площині отримаємо трикутник з колом в середині нього. Взагалі кажучи, площа 

отриманого трикутника не обов’язково збереглася рівною 1. Тому застосуємо 

таке перетворення подібності 
2

 , в результаті дії якого на одержаний трикутник 

отримаємо трикутник з площею 1. Нехай 
1 2

    – композиція застосованих 

перетворень. Тоді   – афінне перетворення. Оскільки для довільного афінного 

перетворення відношення площ фігур, що є образами та їхніми прообразами, є 

сталим числом, а для перетворення   образом даного трикутника з площею 1 є 

трикутник з площею 1, то перетворення   зберігає площі.  

Результатом дії перетворення   на даний трикутник площею 1 з еліпсом 

всередині нього є трикутник з площею 1 з колом всередині нього. Причому це 

коло є такої ж площі, що й еліпс. Тому для розв’язання задачі достатньо 

показати, що площа круга, обмеженого цим колом не перевищує 
3 3


. Не 

складно показати, що з усіх кіл, що лежать в середині трикутника, найбільший 

радіус має саме вписане коло. Тому достатньо довести, що в трикутнику з 

площею 1 площа вписаного круга не перевищує 
3 3


, тобто що 2 1

3 3
r  . 

Згідно формули Герона,     2 1p p a p b p c S     . Отже,  

           .r rp p a p b p c S p a p b p c p a p b p c             

Звідси    3 3

3 3

p a p b p c p
r p a p b p c 

    
     . Отже, 

3 1
3 3 3

rp S
r r    . Таким чином  

3
4 3

3

1

3
r r r  , а тому  

2 1

3 3
r  . 

 

Задачі ІІ туру (вища математика) 

Задача 2.1. Відомо, що прямі y kx b  , 2 2y kx b   і y bx k   є 

різними і перетинаються в одній точці. Знайдіть координати цієї точки. 
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Розв’язання. Нехай ці три прямі перетинаються в точці  0 0
,х у . Тоді має 

місце система рівностей 

0 0

0 0

0 0

,

2 2 ,

.

y kx b

y kx b

y bx k







 

 

 

 

Віднявши від другого рівняння перше, отримуємо, що 0 0 0y kx b   . З 

першого та третього рівняння отримуємо, що 0 0kx b bx k   . Звідки 

   0k b x k b   , а тому   0 1 0k b x   . Зрозуміло, що k b , інакше тоді 

перше та третє рівняння задавали б одну й ту ж пряму, що суперечить умові. 

Тому 0 1x  . Отже, ці три прямі перетинаються в точці з координатами  1;0 . 

 

Задача 2.2. Яку цифру потрібно вставити замість зірочки в число 

2018 2018

999...999*999...999 , щоб воно стало кратним 13? 

Розв’язання. Помітимо, що число 999 999 ділиться на 13. Тоді не складно 

довести методом математичної індукції, що будь-яке число виду 

6

999...999
n

 

також ділиться на 13. Перепишемо дане в умові число в зручному для нас 

вигляді: 

 

 

 

2021 2016

2021 2016 2018

2021 2016 2018

2018 2018 2016 2016

2016

6 336

999...999 *999...999 999...999 10 99*99 10 999...999

999...999 10 1 99099 10 * 10

999...999 10 1 13 7623 10 * 10


     

       

       

 

За умовою це число повинно ділитися на 13. Але з трьох останніх доданків 

перші два діляться на 13. Тому третій доданок 2018* 10  також має ділитися на 

13. Оскільки число 13 є взаємно простим з числом 201810 , то на 13 обов’язково 

має ділитися невідоме число *. Але оскільки число * відіграє роль розрядної 

одиниці, то воно може набувати тільки цілих значень від 0 до 9 включно. 

Єдиним числом з цієї множини, яке ділиться на 13, є число 0. Тому * 0 .  
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Задача 2.3. Нехай х  та у  – дійсні числа, для яких виконується 

співвідношення 2 2 6 4 5 0х у х у     . Знайдіть найменше можливе значення 

виразу 2 2х у . 

Розв’язання. Виконаємо деякі тотожні перетворення виразу в лівій 

частині співвідношення: 

   

      

2 2 2 2

2 2

6 4 5 6 9 4 4

3 2 5 1

х у х у х х у у

х у х у х у

         

        
 

Отже,   5 1 0х у х у     . Тому дане співвідношення рівносильне 

наступній сукупності: 

5 0 ,

1 0 .

х у

х у





  

  
 

Продовжити розв’язування задачі можна двома способами. 

І спосіб. Розглянемо задачу з геометричної точки зору. Нехай на площині 

задано прямокутну декартову систему координат. Дане в умові співвідношення 

рівносильне останній сукупності, а тому задає множину точок, яка є 

об’єднанням двох прямих. Значення виразу 2 2х у  є нічим іншим, як квадратом 

відстані від початку координат до деякої точки з цієї множини.  

З геометричних міркувань зрозуміло, що найменше значення буде 

досягатися тільки для перпендикуляру, опущеного на одну з цих двох прямих. 

Не складно обчислити довжини перпендикулярів, опущених на ці дві прямі. Їх 

довжини рівні відповідно 
5 2

2
 та 

2
2

. Звідси отримуємо, що найкоротшою 

відстанню від початку координат до точок заданої множини є 
2
2

, а тому 

 
2

2 2 2

2

1
min

2
х у

 
  
 

   . 

ІІ спосіб. З першого та другого рівнянь виразимо змінну у  та підставимо 

до виразу 2 2х у . Отримаємо два вирази:  
22 5х х   та  

22 1х х  . За 

допомогою диференціального числення не складно знайти найменші значення, 

яких можуть набувати ці два вирази. Це відповідно 
25
2

 та 
1
2

. Отже, 

 2 2 1
min

2
х у  . 
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Задача 2.4. Розв’яжіть рівняння 2sin2 sin cos2 cos3 3,5x x x x   . 

Розв’язання. Врахуємо, що  

 cos3 cos 2 cos2 cos sin2 sinx x х x x x x   . 

Підставивши цей вираз в початкове рівняння, отримаємо рівносильне: 

sin2 sin cos2 cos2 cos 3,5x x x x x   . 

Виконаємо тотожні перетворення над лівою частиною одержаного 

рівняння: 

 

 

sin2 sin cos2 cos2 cos cos2 cos sin2 sin cos2

cos 2 cos2 cos cos2 .

x x x x x x x x x x

x х x x x

     

    

Таким чином отримуємо рівняння cos cos2 3,5x x  . Проте очевидно, що 

cos cos2 1 1 2 3,5x x     . Тому дане рівняння не має дійсних коренів. 

 

Задача 2.5. В опуклому п’ятикутнику ABCDE  O90ABC CDE   , 

1BC CD AE   , 1AВ DE  . Знайдіть площу п’ятикутника ABCDE . 

Розв’язання. Нехай ED x . Тоді 1АВ x  . На прямій ED  за точку D  

побудуємо таку точку Т , що 1DТ х  , тобто 1ЕТ  . Тоді трикутники СDТ  

та ABC  рівні як прямокутні за двома катетами. Звідси отримуємо, що 

СТ АС . Тепер отримуємо, що також рівними є трикутники ЕСТ  та ЕСА  за 

трьома сторонами. 

 

Таким чином ЕСА ЕСТ ЕСD СDТ ЕСD ABC
S S S S S S    . Тоді  

1
2 2 2 1

2ABCDE ЕСА ЕСD ABC ЕСА ЕСТ
S S S S S S CD ET        . 
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Задача 2.6. На площині розташована скінченна множина кіл таким чином, 

що будь-які два з них можна накрити кругом діаметра 10. Доведіть, що всі ці 

кола можна накрити кругом діаметра 10 2 . 

Розв’язання. Введемо на площині довільним чином прямокутну 

декартову систему координат. Зрозуміло, що в кожного кола є точка, яка має 

найбільше значення абсциси серед всіх точок цього кола. Оскільки кіл скінченна 

кількість, то існує точка  1 1
,А х у , яка серед сукупності всіх точок даних кіл має 

найбільше значення абсциси. Аналогічно існує точка  2 2
,В х у  з найменшим 

значенням абсциси та точки  3 3
,C х у  та  4 4

,D х у з найбільшим та найменшим 

значеннями ординати відповідно серед всіх точок сукупності даних кіл. 

Отже, дані кола повністю містять в смузі, обмеженій прямими 
1

х х  та 

2
х х , та в смузі, обмеженій прямими 

3
у у  та 

4
у у . Тому ці кола повністю 

містяться в прямокутнику, який обмежений цими чотирма прямими, і їх можна 

накрити кругом, який обмежений описаним навколо цього прямокутника колом. 

Діаметр цього круга рівний діагоналі прямокутника, тому ми можемо його 

оцінити: 

   

       

22

1 2 3 4

2 22 2

1 2 1 2 3 4 3 4

2 2
.

d x x y y

x x y y x x y y

АВ CD

    

        

 

 

Зауважимо, що оскільки кожні два кола можна накрити кругом діаметра 

10, то відстань між будь-якими двома точками сукупності даних кіл не 

перевищує 10. Тому має місце наступна оцінка: 

2 2 2 210 10 10 2d АВ CD     . 

Отже, всі дані кола можна накрити кругом, діаметр якого не перевищує 

10 2 , а тому і кругом, діаметр якого становить 10 2 . Для цього достатньо 

взяти круг діаметра 10 2 , який має із знайденим кругом діаметра d  спільний 

центр. 
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МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ В КУРСІ 

МАТЕМАТИКИ 5-6-х КЛАСІВ 

 

Анотація. В статті розглядається проблема щодо ознайомлення на уроках 

математики учнів 5-6-х класів з методом математичного моделювання; наведено 

приклади різних видів моделей; описано умови, що сприяють формуванню в учнів 

умінь використовувати математичні моделі під час розв’язування текстових задач. 

Ключові слова: навчання математики в 5-6-х класах, ключові компетентності, 

математичні моделі. 

 

 Abstract. The article deals with the problem of familiarization in the lessons of 

mathematics of pupils of 5-6th classes with the method of mathematical modeling;  

different types of models are presented; describes the conditions that contribute to the 

formation in students of the ability to use mathematical models when solving text problems. 

Key words: the study of mathematics in grades 5-6,  key competencies, mathematical 

models. 

 

Роль математики, як потужного інструмента дослідження навколишнього 

світу, основи науково-технічного прогресу та економічного зростання 

суспільства зростає з кожним роком. Саме тому, на думку авторів нової 

Програми з математики [4], одним із основних завдань сучасної шкільної 

математичної освіти є розвиток здатності учнів застосовувати отримані в школі 

знання і вміння в життєвих ситуаціях.  

Як зазначено в пояснювальній записці[4], навчання математики з 

урахуванням реалій сьогодення повинно бути спрямоване на формування в учнів 

ставлення до математики як невід’ємної складової загальної культури людини, 

необхідної умови її повноцінного життя в сучасному суспільстві на основі 

ознайомлення з ідеями і методами математики як універсальної мови науки і 

техніки, ефективного засобу моделювання і дослідження процесів та явищ 

навколишнього світу.  

Отже, під час навчання математики в школі учні повинні не просто 

вивчати абстрактні формули, а й ознайомитись з поняттям математичного 
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моделювання, різними видами моделей, що дають змогу описувати загальні 

властивості об’єктів, процесів та явищ.  

На думку науковців і методистів, одним із дієвих шляхів у цьому 

напрямку є розв’язування текстових задач з різними прикладними сюжетами та 

виконання практико-орієнтованих проектів на вимірювання, пошук інформації 

статистичного характеру тощо. 

Варто зазначити, що раніше про поняття математичного моделювання  

учням розповідали в випускних класах під час вивчення тем «Основи 

комбінаторики, теорії ймовірностей і математичної статистики» (9 клас) і 

«Похідна та її застосування», «Інтеграл та його застосування», «Елементи 

комбінаторики, теорії ймовірностей і математичної статистики» (11 клас).  

Вважалось, що саме в цей час відбувається профорієнтація учнів на майбутню 

професійну діяльність і тому їм потрібно розкрити роль математичного 

інструментарію (методів та теорій) для вирішення проблемних питань в різних 

сферах людської життєдіяльності: в наукових дослідженнях, в розробці техніки 

нового покоління, в суспільно-економічному житті та в побуті.  

Серед сучасних тенденцій реформування шкільної математичної освіти є 

компетентністний підхід, що передбачає формування за час навчання в школі 

десяти ключових компетентностей: спілкування державною мовою; спілкування 

іноземними мовами; математична компетентність; основні компетентності у 

природничих науках і технологіях; інформаційно-цифрова компетентність; 

уміння вчитися впродовж життя; ініціативність і підприємливість; соціальна і 

громадянська компетентності; обізнаність і самовираження у сфері культури; 

екологічна грамотність і здорове життя.  

Аналіз компонентів вказаних ключових компетентностей, що описані в 

Програмі [4], свідчить, що знайомити учнів з елементами математичного 

моделювання та видами моделей потрібно набагато раніше. Найкраще, на наш 

погляд, це слід починати робити в 5 класі під час розв’язування текстових задач 

різних сюжетів.  

Текстові задачі завжди були невід’ємною частиною вітчизняного 

шкільного курсу математики. Вміння розв’язувати текстові задачі є показником 

сформованості в учнів математичної культури, наявності в них математичних 

знань і вмінь використовувати ці знання під час розв’язування задач, які 

зазвичай сформульовані природною мовою, але потребують для вирішення 

сформульованого в тексті запитання використання числових, алгебраїчних чи 

іншого виду математичних моделей [3]. 

В Україні проблемою прикладного спрямування ШКМ та використання 

математичного моделювання займались Л.С.Межейнікова, Л.І.Нічуговська, 

Л.Л.Панченко, А.В.Прус,  Л.О.Соколенко, В.О.Швець та інші. Дослідження 
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математичних моделей засобами ІКТ виконали М.І. Жалдак, С.А. Раков.  

Проте в цих дослідженнях недостатньо приділено уваги розгляду даної 

проблеми під час навчання учнів математики саме в 5-6-х класах.  

Проведене нами дослідження практичної діяльності вчителів математики 

5-6-х класів та аналіз навчально-методичної літератури дозволив нам зробити 

наступні висновки: 

1. Текстові задачі (ТЗ) викликають найбільше ускладнень під час 

розв’язування у учнів саме через те, що учні мають недостатньо знань про 

структуру (ТЗ), їх типи, способи і методи розв’язування,  види математичних 

моделей, які можна використати для аналізу математичної структури задачі і 

математичних моделей, які є розв’язуючими [3]. 

2. Потрібно систематично проводити з учнями роботу щодо навчання 

їх побудові презентаційних моделей різних видів. При цьому варто пропонувати 

учням завдання 2-х видів: скласти за текстом задачі схематичний запис, 

ілюстративну чи графічну схему, таблицю і навпаки: за схемою складати тексти 

задач різних сюжетів, структуру яких можна було б представити даною 

презентаційною моделлю.  

Наприклад, можна запропонувати учням таку задачу: «Після привалу на 

галявині група туристів розділилась на дві групи. Перша вирушила до селища А, 

а друга до В, відстань між якими 39 км. Перша група була в дорозі 4 години і 

рухалась зі швидкістю 6 км/год. З якою швидкістю рухалась друга група 

туристів, якщо вони прибули в селище В через 3 години?» 

Коротку умову цієї задачі зручно зобразити у вигляді графічно-

ілюстративної схеми. 

2v1v

2s1s

s

A B
2t1t

 

Рис.1 

 

Графічно-ілюстративна модель умови сприяє кращому розумінню умови 

задачі та усвідомленню залежностей між даними і шуканими величинами, 

оскільки активізує зорове сприймання інформації. Такі схеми учні звикли 

виконувати ще у початковій школі під час розв’язування задач на рух.  
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Після завершення розв’язання задачі учням варто показати, як скласти 

табличну модель для цієї задачі та пояснити, що таблиці за текстами задач дуже 

допомагатимуть учням в 7-9-х класах, коли вони будуть розв’язувати задачі 

більш ускладненого змісту за допомогою дробово-раціональних рівнянь чи 

систем рівнянь. Аналогічні взаємо обернені завдання можна пропонувати і після 

складання розв’язуючої моделі задачі. Наприклад, після складання числового 

виразу чи для розв’язування задачі в якості домашнього творчого завдання 

можна запропонувати учням скласти текст задачі. 

3. Варто ознайомити учнів 5-6-х класів з етапами математичного 

моделювання, наголосивши на їх схожість з певними етапами розв’язування ТЗ.  

4. Слід відмовитись від казкових сюжетів для текстів задач у 

підручниках, а більше уваги приділити практико зорієнтованим сюжетам і 

прикладним задачам. Проте також не слід занадто ускладнювати сюжети 

прикладних задач, оскільки іноді більше часу вчитель може витратити на 

пояснення специфічних термінів, що зустрічаються в тексті, ніж на 

розв’язування самої задачі. Оскільки у сучасній програмі з математики 

пропонуються чотири наскрізні лінії ключових компетентностей 

«Підприємливість та фінансова грамотність», «Екологічна безпека й сталий 

розвиток», «Громаданська відповідальність», «Здоров’я і безпека», які 

розглядатимуться під час вивчення математики та інших шкільних предметів, то 

варто тематику розв’язуваних задач підбирати відповідно до вказаних 

наскрізних ліній. Для цього можна використати наприклад збірник [1]. 

 Висновки. Сучасному суспільству потрібні особистості, які після 

закінчення навчання в загальноосвітніх закладах не просто мають суму базових 

знань, набір необхідних навичок, які вони отримали протягом всього навчання в 

школі, але й вміють застосовувати їх на практиці, адаптуючи до швидкоплинних 

ситуацій сьогодення [2]. Саме тому варто посилити увагу до прикладного 

спрямування шкільного курсу математики та навчати учнів елементам 

математичного моделювання.   
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ВИВЧЕННЯ ОСНОВ ТЕОРІЇ ГРУП БАКАЛАВРАМИ 

МАТЕМАТИКИ В РАМКАХ ВИБІРКОВОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Анотація. В статті обґрунтовано доцільність поглибленого вивчення студентами 

математичних спеціальностей основ теорії груп в рамках вибіркової навчальної 

дисципліни в бакалавраті, виділено мету і завдання даної дисципліни, очікувані 

результати навчання, запропоновано тематичне планування. 

Ключові слова: курс «Основи теорії груп», вибіркова навчальна дисципліна.  

 

Abstract. The article substantiates a need for deep studying the basics of group theory 

by students of mathematical specialties within the elective academic discipline of bachelor's 

degree programme, reveals the aim and tasks of this discipline, expected learning outcomes. 

Also thematic planning is proposed in the article. 

Key words: course ‘Basics of Group Theory’, an elective academic discipline. 

 

Вступ. Студенти старших курсів університетів мають можливість 

обирати дисципліну відповідно до власних інтересів. Це переважно дисципліни, 

які дозволяють спеціалізуватися та поглиблювати знання з обраної 

спеціальності. Так, студентам спеціальності «Математика» бакалаврату НПУ 

імені М.П.Драгоманова серед інших спеціалізованих математичних дисциплін 

пропонується курс «Основи теорії груп», в якому доцільно більш детально 

ознайомити з сучасною теорією груп, історією виникнення, розвитку та 

застосуванням в різних професіях та науках.  

В даній статті автором пропонується зміст такого курсу, його тематичне 

планування і розподіл годин, виділяються результати навчання студентів, 

виокремлюються особливості вивчення теоретичного матеріалу та особливості 

добору практичних завдань. 

Основні результати. Пропонований курс «Основи теорії груп» може 

бути адресований двом аудиторіям. З одного боку, він містить весь матеріал, 

який зазвичай включається в базовий курс вищої алгебри, що читається на 1-2 

курсі студентам математичних спеціальностей (математика, прикладна 

математика, теоретична інформатика) (див., наприклад, [1]-[2]). Основні ідеї 

теорії груп вивчаються студентами і в рамках таких фундаментальних 
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математичних дисциплін як «Проективна геометрія та методи зображень», 

«Аналітична геометрія», «Числові системи» тощо. Це дозволяє систематизувати 

знання студентів, поглибити їх, ознайомити із сучасним рівнем наукових 

досліджень в теорії груп. Такий курс для математиків може допомогти 

визначитись із вибором подальшого вектора навчання у магістратурі.  

З іншого боку, в силу прикладного значення, знайомство з основами теорії 

груп може бути корисне багатьом фізикам, хімікам, геологам і інженерам, і 

вивчення курсу дасть їм можливість ознайомитися з необхідними розділами 

теорії груп без проходження повного курсу алгебри для математиків. В курсі для 

«нематематиків» слід виділити більше годин на розгляд базових понять (група, 

підгрупа, нормальна підгрупа, фактор-група, гомоморфізм та ізоморфізм груп) і 

розглянути більше прикладів з відповідної галузі наук.    

Основною метою курсу є розширення знань з теорії груп; формування 

умінь і навичок застосування вивчених теорем в доведеннях нових теорем та для 

побудови прикладів груп; розширення математичного світогляду студента, 

підвищення загального рівня розвитку, посилення інтересу до математики, 

наукової творчості, вибір напрямку для самостійних творчих досліджень в 

магістратурі. 

Для успішного освоєння курсу будуть необхідні знання з таких дисциплін, 

як «Лінійна алгебра», «Алгебра та теорія чисел», «Математичний аналіз». 

Досягнення зазначеної мети забезпечується через реалізацію таких 

завдань: 

 формування загальної математичної культури студентів; 

 розширення, поглиблення та систематизація знань студентів; 

 формування стійкого інтересу до курсу; 

 цілісне і систематизоване засвоєння студентами теоретичних основ теорії 

груп і їх застосувань до розв’язування відповідних практичних задач;  

 формування вмінь і навичок розв’язування задач з теорії груп (зокрема, 

задач підвищеного рівня складності); 

 розвиток логічного мислення, алгоритмічної культури, математичної 

інтуїції, нестандартного мислення, творчих здібностей студентів; 

 уміння знаходити найраціональніший і «найкрасивіший» спосіб 

розв’язування. 

У процесі вивчення дисципліни необхідно придбати знання, вміння і 

навички для професійної діяльності дослідника і викладача за спеціальністю 

«Математика». 

В результаті вивчення курсу студент повинен: 

•  мати уявлення: про предмет і основні розділи теорії груп; роль 
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математиків в розвитку теорії груп, вплив теорії груп на розвиток інших розділів 

математики, застосування теорії груп в математиці та суміжних науках; 

основні напрями досліджень і основні методи, що використовуються в теорії 

груп, зв’язки між окремими розділами теорії груп; 

•  знати: основні поняття і твердження: основні класи груп, класичні 

приклади кінцевих і нескінченних груп, базові теореми теорії груп, тенденції 

розвитку теорії груп; 

•  уміти:  

o обґрунтовувати теоретичні положення і застосовувати їх до 

розв’язування практичних завдань;  

o аналізувати, порівнювати, узагальнювати і систематизувати 

навчальний матеріал курсу, наводити приклади і контрприклади,  

o висувати і перевіряти гіпотези;  

o володіти основними алгоритмами курсу, евристиками; 

o визначати алгебраїчний апарат, потрібний для розв’язування 

конкретної математичної задачі, складати алгоритм розв’язування задачі і 

розв’язувати її, користуючись набутими знаннями з курсу; 

o застосовувати вивчені теореми в доказах нових теорем; 

o використовувати спеціальну літературу, довідники, математичні 

енциклопедії; 

o застосовувати методи теорії груп в різних областях математики. 

Вивчення дисципліни сприятиме формуванню наступних 

компетентностей:  

- володіння основними положеннями математичної науки, базовими 

ідеями і методами математики, системою основних математичних структур; 

- готовність використовувати на практиці алгоритми розв’язування 

типових задач; 

- здатність розпізнавати типові задачі, зводити задачі до типових; 

- володіння культурою математичного мислення, логічною і 

алгоритмічною культурою, здатність до узагальнення, аналізу, сприйняття 

інформації, постановки цілі і вибору шляхів її досягнення; 

- володіння вміннями: зрозуміти поставлену задачу, оцінити коректність 

поставленої задачі, на основі аналізу побачити і коректно сформулювати 

очікуваний результат, самостійно побачити наслідки сформульованого 

результату; 

- здатність методично грамотно організувати роботу із кожною задачею, 

розуміючи її роль і функції в процесі навчання; 

- готовність проводити строгі дедуктивні міркування, обґрунтовувати їх 

правильність та шукати помилки в неправильних дедуктивних міркуваннях; 
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здатність відтворювати дедуктивні доведення теорем, виділяти головні етапи 

доведення; 

- здатність обґрунтовувати правильність розв’язання задачі, оцінювати 

отриманий результат, встановлювати зв’язки із попередніми результатами; 

оцінювати доцільність використаних методів; 

- здатність точно представляти математичні знання в усній формі, логічно 

правильно, аргументовано і зрозуміло будувати усну і письмову мови, володіння 

навичками ведення дискусії і полеміки;  

- здатність публічно представляти власні і відомі наукові результати;  

- володіння основами мовної професійної культури, вмінням грамотно 

користуватись математичною мовою, грамотно використовувати математичну і 

логічну символіку;  

- здатність застосовувати набуті знання і навички до створення і аналізу 

математичних моделей реальних об’єктів, процедур і явищ; 

- здатність самостійно набувати і використовувати в практичній діяльності 

нові знання і вміння, пов’язувати нові знання з уже набутими, прагнути до 

саморозвитку;  

- володіння основними методами, способами і засобами отримання, 

зберігання і перероблювання інформації, здатність використовувати різні 

інформаційні джерела (підручники, довідники, Internet-ресурси) для пошуку 

необхідного теоретичного матеріалу, процедур розв’язування типових задач; 

- здатність розуміти універсальний характер законів логіки математичних 

міркувань, їхню застосовність в різних областях людської діяльності, роль і 

місце математики в системі наук, її загальну структуру, взаємозв’язок між 

різними математичними дисциплінами, а також розуміти значення математичної 

науки для розв’язання задач, що виникають в теорії і практиці та 

загальнокультурне значення математики. 

 

Структура навчальної програми 

Програму подано у формі таблиці, що містить дві колонки: зміст 

навчального матеріалу та вимоги до навчальних досягнень студентів. Зміст 

навчального матеріалу структуровано за розділами із зазначенням годин на їх 

вивчення. Розподіл годин між розділами є орієнтовним і може змінюватись 

викладачем залежно від потреб і можливостей конкретної групи студентів. 

Перелік вимог до навчальних досягнень учнів за кожним розділом орієнтує на 

результати навчання, допоможе в плануванні системи контролю, доборі 

необхідного мінімального теоретичного матеріалу, розробці системи задач за 

кожною із тем. 
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РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ  

№

№ 
Розділ 

Кількість годин 

Лекція 
Практичне 

заняття 

Самостійна 

робота 

1

1 
Основи теорії груп 5 5 12 

2

2 
Відображення груп 3 3 6 

3

3 

Класи груп, види задання 

груп 
4 3 10 

4

4 
Структура групи 2 2 8 

5

5 
Добутки груп 2 2 4 

6

6 

Важливі класи та приклади 

груп 
4 5 10 

 Разом 20 20 50 

 

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ТА ВИМОГИ ДО НАВЧАЛЬНИХ 

ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ 

К-сть 

годин 
Зміст навчального матеріалу Навчальні досягнення студентів 

10 

Розділ 1. Основи теорії груп 

Виникнення теорії груп. Групи, 

підгрупи. Найпростіші 

властивості груп. Властивості 

суміжних класів. Індекс 

підгрупи, теорема Лагранжа, 

наслідки. Нормальні підгрупи. 

Фактор-група. 

 

Студент: 

 формулює означення групи, 

підгрупи, нейтрального елемента, 

оберненого елемента, бінарної 

алгебраїчної операції, лівого 

(правого) суміжного класу, індексу 

підгрупи, фактор-групи; 

 застосовує основні властивості груп, 

критерій про підгрупу, теорему 

Лагранжа та наслідки з неї, критерій 

нормальної підгрупи до розв’язування 

задач; 

 перевіряє чи є задана множина і 

операція на ній групою; 

 вміє розкладати групу в об'єднання 

суміжних класів за підгрупою; 

 знаходить фактор-групи. 



 

 

Студентські фізико-математичні етюди, 2018, № 17 
 

 
 

 

 

113 

6 

Розділ 2. Відображення груп 

Ізоморфізми груп, теорема 

Келі. Гомоморфізми, 

автоморфізм і внутрішні 

автоморфізм груп. 

 

 

Студент: 

 формулює означення ізоморфізму 

груп, гомоморфізму, автоморфізму; 

 застосовує основні властивості 

ізоморфізму груп, теорему про 

підгрупу до розв’язування задач; 

 доводить ізоморфність, 

гомоморфність груп; 

 знаходить ядро і образ 

гомоморфізма; 

 визначає автомормізми, 

гомоморфізми, ізоморфізми груп. 

7 

Розділ 3. Класи груп, види 

задання груп 

Скінченні і нескінченні групи, 

абелеві групи, періодичні 

групи, групи без скруту. 

Задання груп за допомогою 

породжуючих множин. 

Циклічні групи.  

 

Студент: 

 формулює означення скінченних і 

нескінченних груп, абелевих груп, 

періодичних групи, групи без скруту;  

 наводить приклади різних класів 

груп; 

 уміє визначати, чи належить задана 

група до певного класу; 

 формулює означення циклічної 

групи, властивості циклічних груп; 

 визначає, чи є група циклічною, 

порядок групи, породжуючий 

елемент циклічної групи. 

4 

Розділ 4. Структура групи. 

Означення та властивості 

класів спряжених елементів, 

приклади. Централізатор, 

нормалізатор. Центр, комутант.  

Студент: 

 формулює означення централізатора; 

нормалізатора, центра, комутанта; 

 застосовує властивості класів 

спряжених елементів до 

розв’язування задач; 

 доводить твердження на основі 

відомих понять. 

4 

Розділ 5. Добутки груп 

Прямий і декартовий добутки. 

Напівпрямий добуток.  

 

 

Студент: 

 формулює означення прямого, 

декартового добутків, напівпрямого 

добутку; 

 вміє користуватися таблицею Келі; 

 знаходить прямий і декартовий 

добутки; 

 розкладає в прямий добуток на 
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Курс розрахований на 36 годин (2 години на тиждень протягом семестру). 

В даному курсі коротко спочатку розглядаємо базові означення та теореми 

теорії груп. Потім вводимо студентів в область сучасної теорії груп через виклад 

результатів останніх десятиліть. Особливо докладно зупиняємось на прикладах 

груп і групах з додатковими умовами для підгруп.  

В якості основних посібників можна взяти [3]-[7].  

Даний курс охоплює велику кількість задач різного рівня складності: починаючи 

від задач «на означення» і закінчуючи задачами, що розв’язуються за допомогою 

поєднання і використання комплексу результатів, теорем, інших задач, різних 

технічних прийомів та завдяки логічним міркуванням і математичній фантазії. 

Крім того, варто згадати і про застосування ЕОМ для розв’язування задач теорії 

груп (зокрема, перевірки всіх аксіом групи, циклічності групи, нормальності 

підгрупи тощо). 

Таким чином, пропонований курс «Основи теорії груп» є досить 

актуальним, цікавим, потрібним для студентів різних спеціальностей.   
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неодиничні підгрупи задану групу.  

9 

Розділ 6. Важливі класи та 

приклади груп 

Абелеві групи. Група дієдра. 

Група підстановок і матриць. 

Геометричні перетворення. 

Рухи. Симетрії фігур. Групи з 

Ар-підгрупою. 

Студент: 

 формулює означення абелевої групи, 

групи дієдра, групи підстановок, 

групи матриць, групи рухів, групи з 

Ар-підгрупою; 

 застосовує властивості різних груп 

для розв’язування задач. 
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ДІЛОВІ ІГРИ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ІНТЕГРОВАНИХ УРОКІВ З 

АЛГЕБРИ І ЕКОНОМІКИ 

 

Анотація: в статті розглядається можливості проведення ділових ігор 

економічного змісту на уроках математики; наводиться приклад інтегрованого уроку 

алгебри і економіки для старшої профільної школи. 

Ключові слова: фінансова грамотність, ділова гра, задачі економічного змісту, 

інтегрований урок. 

 

Abstract.  In the article considers the possibility of conducting simulation games of 

economic content at the lessons of mathematics; an example of an integrated algebra and 

economics lesson for a high specialist school is given, 

Key words: financial literacy, simulation games, tasks of economic content, 

integrated lesson. 

 

Фінансова грамотність є неодмінним атрибутом успішної людини. Вона 

являє певне вміння застосовувати фінансові знання та використовувати здобуті 

фінансові навички для управління своїми власними і сімейними фінансами, 

розбиратися на ринку фінансових послуг тощо. Фінансова грамотність 

представляє собою сукупність знань, умінь, навичок, а також особистих 

характеристик. Сформованість саме особистих характеристик визначає здатність 

і готовність людини до виконання певних соціально-економічних ролей, 

наприклад, ролі клієнта банку, платника податків чи інвестора. 

Фінансово-економічні кризи 2008-2009 рр. і 2014-2015 рр. виявили певні 

ризики, пов’язані з недостатнім рівнем економічної грамотності населення нашої 

країни. Громадяни не можуть достатньо ефективно спланувати свій бюджет, 

часто рівень витрат перевищує рівень доходів, що тягне за собою борги із 

споживчими кредитами. За результатами НБУ близько 65% населення не володіє 

фінансовою грамотністю [3]. На нашу думку, однією із причин є те, що основи 

фінансової грамотності не розвиваються в шкільному віці у нинішнього 

покоління учнів на достатньому рівні.  

Українська держава зараз впевнено демонструє нам, що в основі нашого 

сучасного життя лежать економічні відносини, стрижнем яких є підприємницька 
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діяльність. Тому формується природній загострений інтерес до економічних 

знань, законів економіки і реалій економічних відносин взагалі і фінансових 

зокрема. 

Сучасні діти, починаючи з початкових класів, мають справу з готівковими 

грошима, які батьки дають їм на кишенькові витрати, проте вони не володіють 

знаннями як економно їх витрачати. Тому формування фінансової грамотності є 

важливим для них як з точки зору сьогоденних витрат, так і для майбутнього 

дорослого життя.   

Крім того,  стрімка економізація українського суспільства також вимагає 

оволодіння школярами деяким набором економічних знань уже на шкільному 

рівні, а перебудова математичної освіти, посилення практичної спрямованості 

шкільного курсу математики, дозволить в її рамках розглянути нову змістово-

методичну лінію – економічну, і збудувати «економічну складову шкільного 

курсу математики».  

Під економічною складовою шкільного курсу математики розуміємо 

сукупність економічних понять, їх властивостей і спеціально сконструйований 

набір задач, які мають реальний економічний зміст і розв’язуються на основі 

наявних математичних знань.  

Варто зауважити, що в оновлених програмах з математики розглядається 

наскрізна лінія «підприємливість та фінансова грамотність». Автори підручників 

і посібників пропонують добірки задач економічного (та фінансового) змісту, які 

можна розв’язувати з учнями під час вивчення окремих тем. Але постає питання, 

щодо пошуку ефективних форм роботи вчителів та учнів під час розв’язування 

таких задач. 

 Гра – один із найсильніших виховних засобів в руках педагога, саме в  грі 

виявляються і розвиваються різні сторони особистості школяра, 

задовольняються його інтелектуальні та емоційні потреби, закладається 

характер. У діловій грі кожен розв’язує завдання відповідно до своєї ролі, 

знаючи, що його дії відображаються на загальних результатах. Це навчання  

умінням і навичкам співпраці, виховання відповідальності за якість виконаної 

роботи перед колективом [1]. 

В ході гри кожному учаснику необхідно максимально мобілізувати всі 

свої знання, досвід, уяву. Особливо приємно те, що тут справа не зводиться 

лише до механічного використання програмного матеріалу. В процесі гри 

виробляється вміння мислити системно, продуктивно, пробуджується прагнення 

до пошуку нових ідей, а це вже крок до творчості. 

Ділова гра передбачає постановку і досягнення наступних освітніх, 

розвиваючих і виховних цілей: 

 набуття досвіду ділової комунікації; 
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 оволодіння соціальними нормами міжособистісної взаємодії; 

 коригування індивідуального стилю, особистих цінностей, мотивації; 

 розвиток навичок колективного прийняття рішень в умовах конструктивної 

взаємодії і співпраці; 

 виявлення і розвиток лідерського потенціалу учня [4]. 

Ділові ігри фінансового змісту в навчанні математики багато в чому 

сприяють формуванню і розвитку якостей сучасної людини, сприяють розвитку 

елементарної фінансової грамотності. Крім того, проведення уроків у вигляді 

гри дозволяють імітувати живу динамічну обстановку реального банку, 

«обіграти» на конкретних числових прикладах дію важливих факторів 

економічного середовища. Той, хто задіяний у грі, становиться в центрі подій. 

Саме в такій формі можна пояснити, як важливо правильно робити раціональний 

вибір з фінансової точки зору. При цьому можливо одночасно задіяти в 

навчальний процес практично кожного учасника.  

Наведемо для прикладу розробку інтегрованого уроку з алгебри і 

економіки для учнів 11 класу та методичні рекомендації щодо його підготовки та 

проведення. Такий урок варто провести під час вивчення теми «Показникова і 

логарифмічна функція» для проведення узагальнення та систематизації 

вивченого навчального матеріалу та ознайомлення учнів з тим, де на практиці 

можуть бути застосовані математичні знання з даної теми.  Уроку-грі можна 

дати назву «Банк в нашому житті». 

Мета уроку: 

– розширення математичних та економічних знань учнів з тем 

«Показникова і логарифмічна функція» та «Банківські послуги»; 

– розвиток логічного мислення, вміння аналізувати, порівнювати та 

приймати рішення, працювати в групах, застосовувати набуті знання в 

життєвих ситуаціях; 

– виховання позитивних моральних якостей, розвиток ділових якостей. 

        На початку уроку (умовно І етап гри) вчитель пропонує учням тест. Щоб 

перевірити як учні орієнтуються в економічних поняттях, які будуть в 

подальшому використовуватись на уроці.  

Тест «Економічні поняття» 

1) Грошова сума, передана банку на зберігання на певних умовах це ... 

а) кредит б) депозит в) податок г) застава 

2) Відомості про те, чи брали ви в минулому в борг у банків і наскільки добре ви 

ці борги погашали це ... 

А) біографія б) історія в) кредитна історія г) кредитна біографія 

3. Діяльність, пов'язана з видачею кредиту називається ... 

а) маркетинг б) менеджмент в) кредитування г) спекуляція 
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4. Як називають в кредитному договорі фізична або юридична особа, яка бере 

кредит 

а) кредитор б) позичальник в) боржник г) підприємець 

5) Платоспроможність – це: 

а) Можливість надавати кредити; 

Б) Можливість сплачувати борги; 

В) Право на отримання кредитів; 

Г) Можливість відкладати виплати відсотків. 

 

Далі потрібно пригадати разом з учнями формули простих та складних відсотків.  

𝑆 = 𝑃 (1 +
𝑖𝑛

100
) − формула простих відсотків; 

𝑆 = 𝑃 (1 +
𝑖

100
)
𝑛

− формула складних відсотків,   

де 𝑆 − накопичувальна сума 

𝑖-річна процентна ставка; 

𝑛-період часу, на який поклали гроші в банк (в роках). 

На ІІ етапі власне проводиться ділова гра (рольова гра). Перед її початком 

вчитель розподіляє учнів на тих, хто буде клієнтами банку і тих, хто буде 

працівниками банку. Для цього можна використати наступні завдання:  

1) Розв’яжіть рівняння: 33+2𝑥 = 9𝑥−5 

2) Розв’яжіть нерівність: (
1

4
)
𝑥

>
1

16
 

3) Розв’яжіть рівняння: 𝑙𝑔(3 − 2𝑥) = 2 

4) Клієнт положив в банк під 11% річних 100 тис. грн. Яка сума буде на 

рахунку клієнта через 2 роки. 

Перші учні, які правильно виконають завдання, будуть працівниками банку і 

вони мають обрати в якому відділі вони працюватимуть. Для цього  вони 

записують свої імена в таблицю  (в кожному відділені може бути близько 4 

учнів). 

 Відділ депозитів Відділ кредитів 
Відділ обміну 

валют 

Працівник банку    

Клієнт банку    

 

Рольова гра проходить у вигляді групової роботи. На партах стоять відповідні 

таблички з назвами відділів. Клас  поділено на 6 рівних груп. Перші 3 групи, які 
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відносяться до «Працівників банку»  отримують у вчителя відповідне завдання. 

Останні три групи будуть класифікуватись як «Клієнти банку». Кожна група має 

індивідуальне завдання. В учнів є 10 хв для розв’язування завдань. Кожна група 

має презентувати розв’язання однієї з двох задач біля дошки для решти учнів. 

Наведемо зразки можливих завдань для різних груп. 

 

Завдання для працівників банку 

Роль банківського 

робітника 

Завдання 

 

1. Робота з 

вкладниками. 

 

Відділ депозитів 

1. Вкладник поклав до банку 11 000 грн під 15% 

річних. Через кільки років його вклад становитиме 

44 000 грн? 

2. Вкладник поклав до банку 12 000 грн під 15% 

річних. Через скільки років його вклад становитиме 

36 000 грн, якщо нарахування здійснюється кожні 

півроку. 

Примітка. Якщо нарахування здійснюється кожні 

півроку, то формула для обрахунку складного 

відсотку набуде вигляду: 

𝑆 = 𝑃 (1 +
𝑖

100𝑡
)
𝑛𝑡

, 

 де 𝑡 − періодичність нарахування. 

Тобто у вашому випадку 𝑡 = 2 (два раза на рік) 

2. Робота із 

позичальниками 

Відділ кредитів 

1. Клієнт бере «Автомотокредит» на покупку 

автомобіля вартістю 3 000 000 грн на 5 років під 

банківський відсоток 20%. Зробіть відповідні 

розрахунки щодо виплату кредиту. 

2. Позичальник взяв кредит на суму 50 000 грн під 25% 

річних. На скільки років взяв позичальник кредит, 

якщо сума, яку він повинен сплачувати протягом 

даного терміну становить 97 656,25 грн? 

3. Відділ обміну 

валют 

1. Клієнт хотів обміняти 5000 грн на долари. 1 долар 

дорівнює 27,04 грн. Скільки гривень зможе отримати 

клієнт? 

2. В першому банку один фунт стерлінгів коштує 34,5. 

В другому банку 25 фунтів котують 900 грн. В 

третьому банку 12 фунтів коштують 426 грн. Яку 

найменшу суму необхідно буде заплатити за 20 
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фунтів стерлінгів. 

Завдання для клієнтів банку 

Ролі клієнта Завдання 

1. Ти вкладник 1. Тобі потрібно покласти на терміновий депозит 

300 000 грн. Відсоток в банку на депозит становить 

10%. Скільки грошей буде на депозиті через 3 роки? 

2. Ти поклав до банку 10 000 грн під 12% річних. Через 

скільки років твій вклад становитиме 11 236 грн, 

якщо нарахування здійснюється кожні півроку. 

Примітка. Якщо нарахування здійснюється кожні 

півроку, то формула для обрахунку складного 

відсотку набуде вигляду: 

𝑆 = 𝑃 (1 +
𝑖

100𝑡
)
𝑛𝑡

, 

 де 𝑡 − періодичність нарахування. 

Тобто у вашому випадку 𝑡 = 2 (два раза на рік) 

2. Ти – 

позичальник. 

1. Яку суму грошей взято у кредит на 6 років із ставкою 

процента 12% при піврічному нарахуванні складних 

відсотків, якщо через 6 років сума склала 10 000? 

2. Ти взяв кредит на суму 25 000 грн під 20% річних. 

Через скільки років потрібно повернути суму банку  

у розмірі 43 200 грн? 

3. Ти – користувач 

банку  

1. При оплаті послуг через платіжний термінал 

береться комісія у розмірі 7%. Термінал приймає 

суми, які кратні 5 грн. Ти хочеш оплатити послугу за 

інтернет у розмірі 124 грн. Яку мінімальну суму 

потрібно положити до терміналу? 

2. Ви хочете обміняти 6000 доларів на гривні. 1 долар 

дорівнює 27,04 грн. Скільки гривень ви отримаєте? 

 

На ІІІ етапі відбувається рефлексія, тобто оцінювання роботи кожної із груп. 

Діяльність працівників банку оцінює вчитель, при цьому слід врахувати думку 

«клієнтів банку» про те, чи зрозумілими для них були пояснення працівників 

банку. Діяльність клієнтів можна доручити оцінити працівникам банку.  

Для домашньої роботи  учні обмінюються завданнями: ті, хто був 

працівниками банку бере завдання від клієнта банку, і навпаки. 
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Висновок: Сучасний розвиток банківської, інвестиційної та страхової 

діяльності розширюють сферу застосування математики в повсякденному 

житті кожного з членів суспільства. Саме тому задача виховання економічного 

мислення учнів засобами математики та підготовка їх до адекватного 

розуміння різних економічних понять потребує створення відповідної 

методичної системи навчання математики, яка передбачає інтеграцію 

математичної і економічної підготовки учнів [2]. 

Основна ідея наведеного прикладу ділової гри полягає в тому, щоб створити 

ситуацію наближену до можливої ситуації в реальному житті, в якій учні, 

«примірявши» на себе певну роль (працівника банку чи клієнта), змогли 

переконатись у значенні математичних знань для вирішення певних завдань 

фінансового змісту. Завдяки цьому підвищується зацікавленість учнів до 

вивчення математики в цілому і зростає їх фінансова освіченість в розумінні 

ключових фінансових понять, що є важливим для прийняття рішень про доходи, 

витрати і заощадження для вибору відповідних фінансових інструментів, 

планування бюджету, нагромадження коштів на майбутні цілі тощо. 
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