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Банак В. Д. 

магістрант спеціальності «Фізика та астрономія» 

фізико-математичного факультету НПУ імені М.П. Драгоманова 

 

Науковий керівник: 

доктор фізико-математичних наук, професор Тартачник В.П. 

 

ПРЯМІ ТА НЕПРЯМІ ПЕРЕХОДИ «ЗОНА ПРОВІДНОСТІ – 

ВАЛЕНТНА ЗОНА» 

 

Анотація. У даній роботі коротко розглядається рекомбінаційне випромінювання 

напівпровідників під час фундаментальних переходів. Зокрема: прямі та непрямі 

переходи «зона провідності – валентна зона».  

Ключові слова: розглядається рекомбінаційне випромінювання 

напівпровідників, прямі та непрямі переходи. 

 

Abstract. In this paper, the recombination radiation of semiconductors during 

fundamental transitions is briefly considered. In particular: direct and indirect transitions 

"conduction band - valence band".  

Key words: recombination radiation of semiconductors, direct and indirect transitions. 

 

Під час збудження напівпровідника, який створює електронно-діркові 

пари, рекомбінаційне випромінювання може виникнути при безпосередній 

рекомбінації вільних електронів та вільних дірок, при анігіляції екситона, а 

також при рекомбінації вільних електронів та вільних дірок через 

рекомбінаційні пастки, які виступають тут в якості центрів світіння. 

Спочатку розглянемо фундаментальні переходи, при яких зміна енергії 

рівна ширині забороненої зони або близько до неї. 

 

1. Прямі переходи «зона провідності – валентна зона» 

У напівпровідниках з прямою забороненою зоною поглинання світла 

супроводжується утворенням вільного електрона та вільної дірки, хвильові 

вектори яких одинакові (k=k’). Після процесу поглинання світла утворені 

вільні носії заряду піддаються розсіянню, в результаті чого за час 

релаксації електрон опускається на дно зони провідності, а дірка 

піднімається до стелі валентної зони. Такий стан між вільними носіями 

заряду та кристалічною граткою встановлюється за час 10−10 − 10−12𝑐. 
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Пряма рекомбінація вільного електрона та вільної дірки з 

випромінюванням фотона найбільш імовірна, якщо після процесу 

релаксації хвильові вектори електрона та дірки будуть однакові (рис.1). 

 

Рис. 1 Прямі випромінювальні переходи 

 

В цьому випадку, як і при відповідних процесах поглинання спектр 

випромінювання описується виразом 

𝐼(ℎ𝑣) = 𝐵(ℎ𝑣 − 𝐸𝑔)
1
2, 

де B – стала, 𝐸𝑔 – енергія, рівна ширині забороненої зони. 

Із цієї формули випливає, що випромінювання під час рекомбінації 

вільних носіїв заряду повинно мати поріг із сторони низьких енергій при 

ℎ𝑣 = 𝐸𝑔 (рис.2, крива 3). 

 

Рис. 2 Випромінювання антимоніду індію n-типу при 77 К. 𝟏) −  𝟐, 𝟑 × 𝟏𝟎𝟏𝟔см−𝟑; 

 𝟐)  −  𝟗 × 𝟏𝟎𝟏𝟔см−𝟑;  𝟑) − 𝟏, 𝟖 × 𝟏𝟎𝟏𝟕см−𝟑(теоретичне значення); 𝟒) − 𝟏, 𝟖 × 𝟏𝟎𝟏𝟕см−𝟑 

 

При збільшенні температури, а також при зростанні енергії 

збудження заповнюються більш високі стани в зоні провідності. Це 

обумовлює випромінювання при більш високих енергіях фотонів, яке 

призводить до появи в спектрі люмінесценції високоенергетичного 

«хвоста». 
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В якості прикладу прямої випромінюваної між зонної рекомбінації 

на рис.2 показаний спектр фотолюмінесценції InAs n-типу з різним рівнем 

легування. Зсув максимуму випромінювання і його високоенергетичного 

краю в сторону більших енергій фотонів при зростанні рівня легування 

обумовлений зміщенням рівня Фермі в зону провідності. 

 

2. Непрямі переходи «зона провідності – валентна зона» 

У напівпровіднику з непрямою забороненою зоною поглинання 

світла відбувається з поглинанням або випромінюванням фотона. В такому 

напівпровіднику під час рекомбінації вільного електрона і вільної дірки 

повинні  також брати участь фонони, які забезпечують збереження 

квазіімпульсу (рис.3). 

 

Рис. 3. Непрямі випромінювальні переходи 

 

Найбільш імовірним процесом є емісія фонона. Процес поглинання 

фонона порівняно з випромінюванням фонона несуттєвий, оскільки його 

імовірність в 𝑁𝑝/(𝑁𝑝 + 1) раз менша ймовірності випускання фонона. 

Оптичний перехід, що супроводжується випусканням фонона, має менше 

енергії, ніж ширина забороненої зони, рівну ℎ𝑣𝑚𝑖𝑛 = 𝐸𝑔 − 𝐸𝑝. В такому 

випадку за аналогією з коефіцієнтом поглинання спектр випромінювання 

описується виразом 

𝐼(ℎ𝑣) = 𝐵(ℎ𝑣 − 𝐸𝑔 + 𝐸𝑝)
2
, 

де 𝐸𝑝 – енергія фонона, який бере участь в рекомбінації. 
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Якщо в напівпровідника можливі прямі та непрямі переходи, в 

спектрі його випромінювання спостерігаються дві смуги люмінесценції, як, 

наприклад, в германію (рис.4). 

 

Рис. 4. Спектр випромінювання германію (товщина зразка 𝟏, 𝟑 × 𝟏𝟎−𝟑См−𝟑: крива 2 – 

експериментальна; крива 1 – отримана з врахуванням самопоглинання 

 

Довгохвильова смуга випромінювання визначається непрямою 

випромінювальною рекомбінацією. Короткохвильова смуга люмінесценції 

обумовлена переходами електронів з випромінюванням із прямої долини, 

яка розташована на 0,15 еВ вище дна найнижчої долини. Крива 2 на цьому 

рисунку – експериментальна, а крива 1 отримана із кривої 2 шляхом 

введення поправки на поглинання в зразку. 
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Ільяшенко Д. В. 

магістрантка спеціальності «014 Середня освіта (фізика)» 

 

Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, професор Чумак М. Є. 

 

МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕГРАЦІЇ ЗНАНЬ З ФІЗИКИ І 

МАТЕМАТИКИ ЯК ЗАСОБУ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОГО 

МИСЛЕННЯ УЧНІВ 

 

Анотація. В статті досліджено стан проблеми інтеграції знань з фізики та 

математики як засобу формування творчого мислення в учнів, виділено завдання, що 

допоможуть досягти цілей інтегрованого навчання та критерії ефективності 

інтегрованих уроків. Інтеграція таких предметів, як фізика та математика дозволяє не 

тільки поєднувати обидва предмети, а й підвищити успішність учнів та розвивати у них 

творче мислення. Інтеграція є однією з інноваційних форм навчання, що дозволяє 

стверджувати про актуальність означеної тематики в умовах реформування 

національної освіти. 

Ключові слова: інтеграфіця знань, творче силення, навчання фізики та 

математики. 

 

Abstract. The article examines the state of the problem of integration of knowledge in 

physics and mathematics as a means of forming creative thinking in students, identifies tasks 

that will help achieve the goals of integrated learning and criteria for the effectiveness of 

integrated lessons. The integration of subjects such as physics and mathematics allows not 

only to combine both subjects, but also to increase student achievement and develop their 

creative thinking. Integration is one of the innovative forms of education, which allows us to 

assert the relevance of these topics in terms of reforming national education.  

Key words: knowledge integration, creative strengthening, teaching of physics and 

mathematics. 

 

Як правило, під час навчання у школі учні отримують знання через 

вивчення диференційованих предметів. Знання, отримані таким способом, 

є відокремленими, тому що предметно розділені. Учні вивчаючи шкільну 

програму, цілісно не сприймають картину навколишнього світу, що 

породжує відповідну проблему. Вважаємо, що застосування 

міжпредметних зв’язків та інтеграції в цілому допоможе вирішити цю 

проблему.  

Інтеграція навчальних дисциплін є одним із важливих механізмів 

реалізації основних дидактичних принципів у сучасній школі [1; 2]. 
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Аналіз змісту робіт А. Я. Данилюка, В. С. Ільїна, В. М. Максимової, 

В. В. Серікова та ін. показує, що думки авторів співпадають у визначенні 

цілей і результатів навчання: демонстрування зв’язку між навчальними 

предметами, навчання бачити єдність навколишнього світу. 

Максимова В. М. писала, що в умовах сучасного світу виникає 

необхідність формування в учнів не часткових, а узагальнених умінь, яким 

притаманна властивість широкого переносу. Такі вміння, будучи 

сформованими в процесі вивчення будь-якого предмета, потім вільно 

використовуються учнями при вивченні інших предметів і в практичній 

діяльності [3]. 

Безрукова В. С., Богданов О. О. та ін. досліджували методологічні 

основи інтеграції наук. Загальнотеоретичні засади інтеграції відображено в 

працях А. Я. Данилюка, Ю. А. Кустова та ін. Різні підходи до визначення 

напрямків інтеграції в освітніх системах відображено в працях 

З. Ш. Каримова, Н. О. Крель, М. Т. Мартинюка та ін. Коротков Т. П., 

Морєва Н. О. та ін. досліджували міждисциплінарні зв’язки як засіб 

підвищення ефективності засвоєння знань і умову розвитку пізнавальної 

активності. Застосування ідей інтеграції для формування узагальнених 

знань і цілісної картини світу, дослідження їх впливу на становлення і 

розвиток світорозуміння учнів досліджені в працях Ю. І. Діка, 

І. Д. Звєрєвої та ін. 

Інтеграція необхідна сучасній школі, тому що вона доповнює 

диференціацію, сприяє вихованню ерудованої молодої людини, що володіє 

творчим мисленням і здатністю до нетрадиційних підходів у вирішенні 

проблем. Інтеграція може бути метою навчання, коли в учня створюється 

єдина картина світу, а може бути і засобом навчання, в разі зближення 

міжпредметних знань.  

Розглянемо поняття «інтеграція». Цей термін був вперше 

застосований в 30-х роках XX століття німецькими та шведськими 

вченими. На даний момент він широко застосовується в різних науках: 

біології, фізики, хімії, в області політики, інформаційної, соціальної, 

культурної сферах тощо. Найбільш широко вживане значення цього 

терміна - об’єднання, взаємопроникнення [4]. 

На думку Ю. М. Колягіна, відповідно до системи навчання, поняття 

«інтеграція» набуває двох значень: «по-перше, це створення у школяра 

цілісного уявлення про навколишній світ (тут інтеграція розглядається як 
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мета навчання); по-друге, це знаходження загальної платформи зближення 

предметних знань (тут інтеграція - це засіб навчання, тому що інтеграція, 

як мета навчання, повинна дати учневі ті знання, які відображають зв’язок 

окремих частин світу як системи, навчити учня з перших кроків навчання 

представляти світ як єдине ціле, в якому всі елементи взаємопов’язані. 

Інтеграція, як засіб навчання, спрямована на розвиток ерудиції учня, на 

оновлення вузької спеціалізації, що існує в навчанні. У той же час 

інтеграція не повинна замінити традиційне навчання, вона повинна лише 

поєднати отримані знання в єдину систему. На думку автора, складність 

проблеми полягає в тому, як динамічно розвивати інтеграцію від початку 

до кінця навчання. Якщо на початку найдоцільніше засвоїти «потроху про 

все», потім необхідний синтез розрізнених знань і думок, то до кінця 

навчання необхідно знати «все про дещо», тобто це вузька спеціалізація, 

хоча і на новому інтегративному рівні [5]. 

Аналізуючи визначення, подані вище, можна стверджувати, що 

основу інтеграції становлять міжпредметні зв’язки, вона не може існувати 

без диференціації і є причиною створення цілісної картини світу. На основі 

розглянутих визначень цього терміну, сформулюємо своє визначення 

інтеграції в контексті вивчення фізики. Отже, на нашу думку, інтеграція - 

природний взаємозв’язок розділів і тем різних навчальних дисциплін, на 

основі якого відбувається глибоке і багатогранне розуміння фізичних явищ 

і закономірностей, що в подальшому призводить до розуміння цілісності 

природи і навколишнього світу.  

Під час інтеграції шкільних дисциплін в учнів активізуються розумові 

процеси, що в свою чергу формує дослідний тип особистості, змушуючи 

школяра шукати нові способи пізнання і узагальнення матеріалу, 

підтверджувати або спростовувати гіпотези, на основі власних 

спостережень, робити висновки при вивченні фізичних явищ. 

Застосовуючи інтеграцію на уроках, можна створити «ситуацію успіху» 

для слабких учнів, адже для будь-якого підлітка дуже важливо отримати 

схвалення від учителя і однокласників. Тому інтеграція є сильним засобом 

для мотивації навчання кожного учня, тому що активізує навчально-

пізнавальну діяльність, розвиває творче мислення, дозволяє застосовувати 

отримані знання в житті, виховує культуру спілкування, формує якості 

особистості. 
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У педагогіці запропоновано кілька класифікацій інтеграції. 

Розглянемо деякі з них. О. Католіков запропонував два види інтеграції: 

горизонтальна інтеграція (об’єднання подібного матеріалу в різних 

навчальних предметах), вертикальна інтеграція (об’єднання одним 

учителем у своєму предметі матеріалу, який тематично повторюється в 

різні роки навчання на різних рівнях складності) [6]. 

На думку І. Коложварі і Л. Сеченікової міжпредметна інтеграція 

проявляється у використанні законів, теорій, методів однієї навчальної 

дисципліни при вивченні іншої. Здійснена на цьому рівні систематизація 

змісту призводить до такого пізнавальному результату, як формування 

цілісної картини світу в свідомості учнів, що, в свою чергу, веде до появи 

якісно нового типу знань. Міжпредметна інтеграція суттєво збагачує 

внутрішньопредметну [7]. 

Вищим рівнем інтеграції змісту, що об’єднує в єдине ціле є зміст 

освітніх програм навчання зі змістом освіти, що отримують учні поза 

навчальним закладом, є транспредметна інтеграція. Зміст навчального дня 

школи-комплексу представляється єдиним полем діяльності учнів і його 

можна побудувати так, щоб він постав перед дітьми в різних видах 

діяльності. Саме на поєднання різноманітності діяльності та обліку якостей 

особистості звертав увагу ще В. О. Сухомлинський. «Головне, - писав він, - 

вміння підмітити в кожній дитині її сильну сторону, домогтися того, щоб 

живинка отримала своє втілення і розвиток в діяльності, щоб у дитини 

заблищала індивідуальність. Усвідомлення свого успіху в певній справі є 

для дитини могутнім джерелом моральної гідності, джерелом моральної 

стійкості і подолання труднощів в інших справах» [8]. 

Таким чином, ідея інтегрованого підходу і використання 

міжпредметної інтеграції в навчанні далеко не нова, вона з’явилася в ході 

пошуку шляхів відображення цілісності природи в змісті освіти. 

Сучасне суспільство потребує від школи формування 

різноспрямованої особистості, яка вміє міркувати, бачити рішення 

складних завдань і вирішувати їх. Для задоволення такої потреби під час 

традиційного уроку вчитель вимушений докласти чимало зусиль. Уваги 

заслуговують проблеми сучасної освіти, які полягають в тому, що учні 

можуть добре оволодіти теоретичними знаннями і при цьому відчувати 

труднощі під час вирішення практичних завдань. Виникає необхідність у 

пошуку такої форми організації занять, яка дозволила б учням не тільки 
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оволодіти теоретичними знаннями, а й вміти застосовувати їх на практиці, 

при вирішенні різних проблем і завдань. 

Для того щоб система традиційного навчання задовольняла вимоги, 

які диктує європейський освітній простір, потрібні нові форми організації 

освітнього процесу. До таких форм відносяться: продуктивне навчання, 

пошукова і творча діяльність, інтегроване навчання та інші. 

Одним з найважливіших компонентів творчої діяльності є творче 

мислення. Творче мислення учнів – це мислення, результатом дії якого є 

створення суб’єктивно або об’єктивно нових ідей в галузі техніки, побуту, 

інших життєвих проявів людини. Воно носить динамічний характер, який 

можна описати, як сукупність інтелектуальних операцій, які пронизують 

різноманітні особисті рівні мислення. Під інтелектуальними операціями 

розуміємо процес оперування структурними одиницями мислення: 

образами, поняттями, символами тощо. 

Виявлення і формулювання проблеми - початкова і найважливіша 

ланка творчості. Воно вимагає нестандартного мислення, 

спостережливості, вміння помічати суперечності й факти, що не 

«вписуються» у звичну картину світу. Гнучкість мислення виражається в 

умінні знаходити різноманітні варіанти та шляхи вирішення одного і того 

ж творчого завдання, переходити від одного способу вирішення до іншого. 

Продуктивність (швидкість) пов’язана з легкістю відтворення ідей та 

їхньою кількістю. Оригінальність полягає у вмінні знаходити незвичайне 

вирішення проблеми, розглядати дійсність у незвичному ракурсі. З 

оригінальністю тісно пов’язане вміння долати інерцію мислення, яке 

виражається у ламанні звичних шаблонів і стереотипів, що заважають 

знайти правильне рішення. Операція абстрагування припускає вміння 

виокремлювати найістотніші ознаки об’єкта, що вивчається, 

відволікаючись від інших, відокремлювати властивості від предмета, 

знаходити загальні закономірності (властивості, ознаки), властиві класу 

предметів або явищ. Вміння знаходити аналогії і асоціації необхідне під 

час пошуку рішень, побудованих на використанні подібних ідей і 

принципів, запропонованих в інших сферах життя, науки і техніки або 

«винайдених» природою. Аналогія часто служить основою для висування 

припущень і гіпотез. Операція конкретизації виражається в умінні 

надавати ідеям предметного характеру, знаходити форми і засоби їх 

конкретного технічного втілення. Гнучкість, оригінальність й 
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продуктивність мислення складають основу творчої обдарованості й 

становлять підґрунтя такого інтегрального прояву творчої обдарованості, 

як винахідливість. 

Дж. Гілфорд (J. P. Guilford) є одним із перших, хто досліджував 

творче мислення. Він виділив чотири його особливості: 

 Оригінальність, незвичайність ідей. 

 Семантична гнучкість - здатність бачити об’єкт під різними кутами 

зору. 

 Образна гнучкість - здатність змінювати сприйняття об’єкта, для 

того щоб побачити його приховані сторони. 

 Можливість спільно переглядати різні ідеї в невизначеній ситуації 

[9]. 

Грахам Уоллес (G. Wallas) [10] використовуючи дані 

самоспостереження, розмежував чотири стадії творчого процесу: 

підготовка, дозрівання, осяяння і перевірка істинності. Центральним 

специфічним творчим моментом вважалося осяяння - інтуїтивне 

«вхоплення» бажаного результату. Експериментальні дослідження 

показали, що інтуїтивне рішення виникає в предметній діяльності, що 

доступна під час об’єктивного аналізу. Осяяння, творчий акт, що є кроком 

у щось невідоме. Те, що постає в результаті вільного або мимовільного 

здійснення цього кроку, для одних обертається драмою, розкриваючи 

перед ними те, до сприйняття чого вони внутрішньо не готові, для інших є 

припливом життєвої енергії, захопленням, насолодою у гармонії, 

досконалістю і неосяжністю світу, що ним відкривається. 

Таким чином, творче мислення відрізняється оригінальністю, 

гнучкістю, образністю. В основі творчого мислення лежить синтез 

логічного мислення і уяви. Ці процеси не взаємо виключають один одного, 

а є такими, що взаємо доповнюють один одного, проте їх роль неоднакова 

на різних етапах творчого процесу. 

Розвиток креативного мислення відбувається в процесі навчання і 

виховання. Воно створюється в ході взаємодії зі світом, за допомогою 

освоєння в ході навчання змісту матеріальної і духовної культури, 

мистецтва. 

Розвиток творчого мислення нерозривно пов’язаний із формуванням 

виконавських умінь і навичок. Різнобічні та досконалі вміння і навички у 

людини свідчать про її багату фантазію, реальні замисли. 
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Переваги інтеграції на уроці цілком очевидні: вона дозволяє показати 

єдність шкільного циклу предметів, допомагає розвинути потенціал самих 

учнів, вмотивувати їх до навчальної діяльності; інтеграція на уроках 

дозволяє використовувати безліч форм для проведення уроку, що викликає 

інтерес в учнів. Інтеграція дає можливість розкритися учневі і його 

здібностям, а вчителю - набути досвіду в нових для себе умовах і показати 

свою творчість. 

Інтегроване навчання допомагає розвинути науковий стиль мислення 

в учнів, підвищує якість їх знань, розширює світогляд, дозволяє формувати 

у них інтерес до науково-дослідницької діяльності, підвищує інтерес до 

предметів і показує взаємозв’язок предметів, що вивчаються. В основу 

інтегрованого навчання закладено інтегрований урок. 

Інтегрований урок, як одне з нововведень сучасної освіти, може бути 

організований у вигляді лекції, бесіди, семінару, ділової гри, екскурсії, 

практикуму тощо. На таких уроках доцільно застосовувати самостійну 

діяльність учнів, організовувати дослідницьку, пошукову та частково-

пошукову діяльність. Такі уроки дозволяють поєднати на перший погляд 

не сумісні предмети, що в свою чергу, демонструє взаємозв’язки в усіх 

речах. 

Цілі інтегрованого навчання досягаються за рахунок наступних 

завдань: 

1) узагальнення міжпредметних знань; 

2) формування творчих здібностей; 

3) уміння аналізувати, порівнювати, узагальнювати тощо; 

4) формування всебічно розвиненої особистості. 

Серед типів уроків, які найкраще підходять для проведення 

інтегрованого уроку є урок узагальнення і систематизації знань. На таких 

уроках учні вже володіють навчальним матеріалом і у них є невеликий 

практичний досвід розв’язування задач. Такі уроки вимагають гарної 

підготовки як вчителя, так і учня, тому вибір такого типу уроку буде 

найбільш оптимальним. 

Переваги інтегрованих уроків цілком очевидні: учні зможуть 

отримати повну інформацію про той чи інший об’єкт; відбувається 

розвиток їх потенціалу, умінь порівнювати, робити висновки, 

узагальнювати; форма проведення занять є цікавою, захоплюючою; 

різноманітність видів діяльності; учні мають можливість 
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самореалізуватися і розкрити свій творчий потенціал. Можна виділити ряд 

критеріїв ефективності інтегрованих уроків: 

1) активізація пізнавальної діяльності учнів та інтересу; 

2) залучення учнів до самостійної діяльності; 

3) розвиток науково-дослідницьких навичок; 

4) формування в учнів сучасних уявлень про цілісність 

навколишнього світу; 

5) формування творчих здібностей. 

Підстави для інтеграції навчальних предметів вибираються вчителем 

самостійно, в залежності від цілей і завдань уроку. При цьому 

міжпредметні зв’язки дозволяють учням краще опанувати предмети, 

зрозуміти взаємодію дисциплін, що вивчаються і закріпити практичні 

навички. 

Здійснення міжпредметних зв’язків під час вивчення фізики впливає 

на розвиток просторово-часових уявлень учнів. Використання фактичного 

матеріалу з інших предметів не тільки сприяє пізнанню об’єктивних 

закономірностей розвитку матерії в просторі і часі, а й створює необхідні 

передумови для ефективного засвоєння курсу, матеріал якого 

використовується. 

Поступовий перехід від вивчення макроскопічних явищ і 

властивостей макротіл до вивчення мікроскопічних об’єктів і явищ дає 

змогу на певних етапах вивчення фізики узагальнити знання певних теорій, 

які відображені в кількох навчальних предметах, з’ясувати просторово-

часові зв’язки, що існують між поняттями. 

Перші уявлення про простір і час учні дістають, вивчаючи матеріал 

про систему координат, будуючи графіки руху. 

Інтегровані уроки з фізики та математики, перш за все, націлені на 

формування в учнів цілісної картини світу, на розвиток пізнавальних 

інтересів, творчого мислення, а також виховання духовності та моральних 

якостей особистості. 

Отже, інтеграція таких предметів, як фізика та математика є достатньо 

актуальною та ефективною в наш час. Вона дозволяє не тільки поєднувати 

обидва предмета, підвищити успішність школярів та розвивати у них 

творче мислення. 
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ПРИРОДА, ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИКОРИСТАННЯ СВІТЛА СОНЦЯ 

 

Анотація. У статті розглядається природа, властивості та використання світла 

сонця. 

Ключові слова: світло, фотовольтаїка, геліотермальна енергетика, 

термоповітряна енергетика, сонячні аеростатні електростанції. 

 

Abstract. The article discusses the nature, properties and use of sun light. 

Key words: light, photovoltaics, solar thermal power, thermal air power, solar balloon 

power plants. 

 

Стародавні філософи задавали питання " Що таке світло?". Більшість з 

них дотримувалося думки, що світло створюється в людині і 

випромінюється з їхніх очей. Деякі філософи розглядали світло, як 

матеріальні промені, що сполучають тіло, яке світиться, та людське око. 

Вони вважали, що відкрите око випромінює "Флюїди" і вона відчуває, як 

би найтоншими щупальцями, об'єкти, які бачить. Інші вважали, що будь-

який об'єкт позбавлений своєї оболонки, подібно до самих об'єктів. Ці 

"образи", потрапляючи до ока, викликають відчуття форми й кольору 

предметів [3]. 

Наприкінці XVII ст. майже одночасно виникли дві різні теорії, які 

пояснювали природу світла, ґрунтуючись на законах механіки: 

корпускулярна теорія англійського фізика Ісаака Ньютона (1643–1727) і 

хвильова теорія голландського фізика Крістіана Гюйґенса (1629–1695) [4]. 

Між цими двома теоріями тривала дискусія, у витоків якої стояли 

відомі вчені: І. Ньютон (1643-1727), який вважав світло потоком частинок, 

названих ним корпускулами, і X. Гюйгенс (1629-1695), на переконання 

якого світло -це хвилі, які заповнюють навколишній простір і проникають 

усередину тіл. Завдяки авторитету цих вчених та здатності пояснювати 

найпростіші світлові явища, обидві теорії існували паралельно тривалий 
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час. Так І. Ньютон пояснив лінійне поширення світла та дисперсію в 

результаті закону інерції, заснованого на корпускулярних уявленнях. X. 

Гюйгенс пояснив відбиття та заломлення світла за допомогою хвильових 

уявлень [3]. Однак переважала хвильова теорія світла, оскільки в цей час 

були виявлені світлові явища, які можна було пояснити лише як рух хвилі 

з точки зору поширення світла. На початку 19 ст. Т. Юнг (1773-1829) 

спостерігав інтерференцію (посилення та ослаблення світлових променів 

під час їх накладення) та дифракцію світла (обгинання хвилями перешкод), 

що неможливо було пояснити з точки зору гіпотези корпускулярного 

світла І. Ньютона. Пізніше О. Я. Френель (1788-1827), який повторив 

експерименти Т. Юнга, був переконаний у хвильовій природі світла і 

сформулював принцип поширення світла як хвилі (принцип Гюйгенса-

Френеля). Через своє пояснення явищ світла хвильова теорія остаточно 

зарекомендувала себе як домінуюча в інтерпретації природи світла. 

Тріумф хвильової теорії світла підтвердив Дж. Максвелл (1831-1879), який 

теоретично довів, що світло є особливим випадком електромагнітного 

випромінювання. Він довів, що світло – це поширення електромагнітних 

хвиль певної частоти (довжини хвилі) у просторі. Крім видимого світла, 

електромагнітне випромінювання включає також радіохвилі, 

інфрачервоне, ультрафіолетове, рентгенівське випромінювання та жорстке 

гамма-випромінювання. Як відомо, основними характеристиками 

електромагнітного випромінювання є частота 𝑣 і довжина хвилі λ, які 

обернено пропорційні і відносяться до швидкості світла через 

співвідношення:  λ= 
с

𝑣.
  [4]. На початку 20 ст. з розвитком квантової теорії 

уявлення про природу світла почали докорінно змінюватися. Коли А. 

Ейнштейн (1879-1955) припустив, що квантові властивості світла 

неоднозначні. Він стверджував, що світло – це потік мікрочастинок, званих 

фотонами, які несуть найменшу кількість світлової енергії. Згодом стало 

зрозуміло, що корпускулярна теорія світла, як і хвильова теорія, має право 

на існування, особливо коли мова йде про тлумачення випромінювання і 

поглинання світла. 

Обмежений характер теорії хвиль був підтверджений експериментами 

О.Г. Столєтова (1839-1896) з фотоефекту, який показав, що в цих явищах 

світло поводиться як потік частинок, які мають певну енергію та імпульс і 

підкоряються законам квантової фізики. Численні дослідження світлових 

явищ показують неоднозначний прояв властивостей світла: в одних 
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випадках (інтерференція, дифракція) вони підтверджують хвильовий 

характер світла, в інших (випромінювання та поглинання) – де 

корпускулярна природа проявляється більш чітко. Тому світлу властивий 

корпускулярно-хвильовий дуалізм – воно має як безперервні, хвильові 

властивості, так і дискретні, корпускулярні [5]. 

Енергія, отримана від сонця, повинна бути перетворена в іншу форму. 

Необхідність в цьому виникає, оскільки у людства досі немає таких 

пристроїв, які могли б споживати сонячну енергію в чистому вигляді. 

Таким чином, були розроблені перетворювачі сонячної енергії, такі як 

сонячні колектори та сонячні панелі. Якщо перший використовується для 

генерації тепла, інший безпосередньо генерує електрику. 

Існує кілька способів перетворення енергії сонця: 

- Фотовольтаїка; 

- Термоповітряна енергетика; 

- Геліотермальна енергетика; 

- З використанням сонячних аеростатних електростанцій [5, 2]. 

Найбільш поширеним методом є фотовольтаїка. Принцип цього 

перетворення полягає у використанні фотоелектричних сонячних батарей 

(Рис. 1), або, як їх ще називають, сонячних панелей, за допомогою яких 

відбувається перетворення сонячної енергії в електричну. Сонячна батарея 

складається з'єднаних послідовно і паралельно фотоелементів. Кожен з цих 

елементів являє собою фотодіод великої площі, структура якого 

оптимізована для перетворення сонячного випромінювання в електричну 

енергію. Принцип роботи фотоелектричних елементів заснований на 

фотогальванічному ефекті. Цей ефект був відкритий Беккерелем в 1839 

році. Пізніше роботи Ейнштейна в галузі фотоефекту дозволили йому 

пояснити це явище, за що він був удостоєний Нобелівської премії в 1905 

році. Дослідження Беккереля показали, що енергія сонця може бути 

перетворена в електрику за допомогою напівпровідників.  
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Фотоелементи на основі напівпровідників складаються з двох шарів з 

різною провідністю. До кожного з них приєднують контакти, які 

використовуються для підключення до зовнішнього кола. Роль катода грає 

шар з n-провідністю (електронної провідності), а роль анода – p-шар 

(діркова провідність). Струм в n-шарі генерує рух електронів, які при 

попаданні світла через фотоефект починають рухатися. Відповідно, струм 

в р-шарі генерується рухом дірок. На перетині шарів з провідністю n і p 

створюється перехід n-p. Утворюється свого роду діод, який генерує 

різницю потенціалів, за рахунок потрапляння на нього променів світла [1] 

У термоповітряній енергетиці сонячна енергія перетворюється в 

енергію повітряного потоку, яка потім направляється до турбогенератора. 

Але в разі використання сонячних повітряних куль в повітряній кулі 

утворюється водяна пара. Цей ефект досягається нагріванням поверхні 

повітряної кулі сонячним світлом, на яке вибірково наноситься 

селективно-поглинаюче покриття [2]. Основною перевагою цього методу є 

достатня подача пари, якої вистачає для продовження роботи 

електростанції в погану погоду і вночі. 

Принцип геліотермальної енергетики полягає в нагріванні поверхні, 

яка поглинає і фокусує сонячні промені, щоб продовжувати 

використовувати отриманого тепла. Найпростішим прикладом є нагрівання 

води, яку потім можна використовувати для домашнього господарства, 

наприклад, для подачі теплої води до батарей, заощаджуючи газ або інше 

паливо (Рис 2). 

Рисунок 1 . Сонячна батарея. 
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Основний елемент сонячних аеростатів-повітряна куля-може бути 

розміщена на кілька кілометрів над поверхнею землі, над хмарами, що 

забезпечує безперервне використання сонячної енергії протягом дня. 

Концепція сонячної аеростатної електростанції з паровою турбіною 

полягає в поглинанні сонячного випромінювання з поверхні повітряної 

кулі і нагріванні водяною парою всередині. В цьому випадку оболонка 

повітряної кулі складається з двох шарів. Сонячні промені, проходячи 

через зовнішній прозорий шар, нагрівають внутрішній шар оболонки з 

покриттям, що поглинає сонячне випромінювання. Водяна пара, що 

знаходиться всередині оболонки, нагрівається за рахунок теплового 

потоку, який зменшує вхід через оболонку, до 100-150°C. Прошарок газу 

(повітря) між шарами виступає в якості теплоізоляції, зменшує втрати 

тепла в атмосферу. Тиск пари майже дорівнює тиску зовнішнього повітря. 

Водяна пара подається в парову турбіну з основного парового 

трубопроводу, а потім конденсується в конденсаторі. Вода з конденсатора 

перекачується назад у внутрішню частину оболонки, де вона 

випаровується при контакті з перегрітою водяною парою [2]. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Геліотермальна електрична станція. 
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ПОБУДОВА ФОРМАЛЬНОГО РОЗВ’ЯЗКУ ВИРОДЖЕНОЇ 

ЛІНІЙНОЇ ОДНОРІДНОЇ СИНГУЛЯРНО ЗБУРЕНОЇ СИСТЕМИ 

ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ 1-ГО ПОРЯДКУ 

 

Анотація. У даній статті досліджується питання побудови формального 

розв’язку лінійної виродженої сингулярно збуреної системи диференціальних рівнянь 

1-го порядку. Для побудови формального розв’язку розглядуваної системи 

диференціальних рівнянь було використано теорію лінійних в’язок матриць та теорію 

вироджених систем диференціальних рівнянь. 

Ключові слова. Вироджена система диференціальних рівнянь, формальний 

розв’язок, лінійна в’язка матриць. 

 

Annotation. In this article explores the problem of constructing the formal solution a 

linear degenerate singularly perturbed system of differential equations of the first order. To 

construct a formal solution of the system of differential equations under consideration the 

theory of linear matrix ligaments and the theory of degenerate systems of differential 

equations was used. 

Keywords. Degenerate system of differential equations, formal solution, linear 

bundles of matrices. 

 

Різноманітні практичні задачі приводять до математичних моделей, 

що описуються диференціальними рівняннями або їх системами, які 

залежать від малого параметра. Такі рівняння або системи рівнянь 

поділяють на 2 групи: регулярно збурені та сингулярно збурені. Якщо 

малий параметр міститься біля похідної найвищого порядку шуканої 

функції, то таке диференціальне рівняння або система рівнянь називають 

сингулярно збуреним, у противному випадку – регулярно збуреним. 

Найбільш ефективними та поширеними методами знаходження 

наближених розв’язків таких рівнянь або систем є асимптотичні методи. 
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Основна ідея асимптотичних методів полягає в тому, що розв’язок такого 

диференціального рівняння або системи рівнянь знаходять у вигляді 

формального ряду за степенями незалежної змінної, або параметру так, 

щоб він формально перетворював дане рівняння або систему в тотожність. 

Такий формальний ряд, як правило, є розбіжним, але, як виявилося, за 

певних умов його часткова сума прямує до точного розв’язку вихідного 

диференціального рівняння або системи рівнянь. 

У даній статті розглянемо систему диференціальних рівнянь вигляду 

                                                 𝜀ℐ
𝑑𝑥

𝑑𝑡
  = 𝐴(𝑡; 𝜀)𝑥,                             (1) 

в якій 𝑥(𝑡; 𝜀)- шуканий n-вимірний вектор,  

ℐ = (

0 1 0
0 0 1
… … …

   
0 … 0
0 … 0
… … …

0 0 0   0 0 0

) 

 - тотожно вироджена квадратна матриця 𝑛 – го порядку, 𝐴(𝑡; 𝜀) =

‖𝑎𝑖𝑗(𝑡)‖1
𝑛

 - відома матриця, коефіцієнти якої є дійсні функції, 𝜀 𝜖 (0; 𝜀0] - 

малий дійсний параметр, 𝑡 ∈ [0; 𝑇], 𝜀0 ≪ 1. 

Припустимо, що система (1) задовольняє умови: 

1. Матриця 𝐴(𝑡; 𝜀) допускає на відрізку [0; 𝑇] рівномірні 

асимптотичні розвинення за степенями малого параметра 𝜀: 

                                         𝐴(𝑡; 𝜀) ~∑𝜀𝑘𝐴𝑘(𝑡)

𝑘≥0

, ∀ 𝑡 ∈ [0; 𝑇]                 (2) 

2. Коефіцієнти розвинення (2) нескінченно диференційовні на 

відрізку [0; 𝑇]: 

𝑎𝑖𝑗(𝑡) ∈ 𝐶
∞[0, 𝑇], 𝑖, 𝑗 ∈ 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅.                        (3) 

3. Характеристичне рівняння det(𝐴0 − 𝜆0ℐ) = 0 має на відрізку [0; 𝑇] 

𝑛 − 1 простих коренів 𝜆𝑖(𝑡), 𝑖 = 1, 𝑛 − 1̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ . 

При виконанні умов 1-3 досліджуватимемо питання побудови 

формального розв’язку системи диференціальних рівнянь (1). 

Дослідження систем вигляду (1) має важливе як теоретичне, так і 

практичне значення. Справа в тому, що частковим випадком систем 

вигляду (1) є гібридні системи рівнянь. Такі системи складаються з 

диференціальних і алгебраїчних рівнянь. Досить багато математичних 

моделей різноманітних прикладних задач зводяться до гібридних систем 
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рівнянь. Зокрема, такі задачі виникають в геодезії, теорії електричних кіл і 

т.д. 

У даній статті ми розглянемо лише питання побудови формального 

розв’язку системи (1), а в подальших наших роботах ми плануємо знайти 

умови при яких побудований формальний розв’язок є асимптотичним 

розвиненням точного розв’язку системи (1) при 

𝜀 → 0. 

Розв’язок системи (1) шукатимемо у вигляді: 

                                 𝑥(𝑡, 𝜀) = 𝑢(𝑡; 𝜀) ∙ exp(𝜀−1∫𝜆(𝑠; 𝜀)𝑑𝑠

𝑡

0

),                   (4) 

де 𝑢(𝑡; 𝜀)  - n-вимірний вектор, 𝜆(𝑡; 𝜀)  - скалярна функція, які 

зображуються у вигляді формальних розвинень за степенями малого 

параметра 𝜀: 

                                                  𝑢(𝑡; 𝜀) = ∑𝜀𝑘𝑢𝑘(𝑡),

∞

𝑘=0

                                      (5) 

                                                   𝜆(𝑡; 𝜀) = ∑𝜀𝑘𝜆𝑘(𝑡)

∞

𝑘=0

,                                      (6) 

коефіцієнти яких визначатимемо таким чином, щоб вектор (4) задовольняв 

систему (1). 

Підставимо (4) в систему (1). Отримаємо рівність:  

ℐ𝜀∑𝜀𝑘
+∞

𝑘=0

𝑑𝑢𝑘(𝑡)

𝑑𝑡
 + ℐ∑𝜀𝑘𝜆𝑘

+∞

𝑘=0

(𝑡) ∙ ∑ 𝜀𝑘𝑢𝑘(𝑡)

+∞

𝑘=0

− 

−∑𝜀𝑘𝐴𝑘(𝑡) ∙∑ 𝜀𝑘𝑢𝑘(𝑡) = 0

+∞

𝑘=0

+∞

𝑘=0

 

Використавши формулу множення рядів, з останньої рівності 

отримаємо 

ℐ𝜀∑𝜀𝑘
+∞

𝑘=0

𝑑𝑢𝑘−1(𝑡)

𝑑𝑡
 + ℐ∑𝜀𝑘

+∞

𝑘=0

∙ (∑𝜆𝑖(𝑡)𝑢𝑘−𝑖(𝑡)

𝑘

𝑖=0

) − 

−∑𝜀𝑘 ∙ (∑𝐴𝑖(𝑡)𝑢𝑘−𝑖(𝑡)

𝑘

𝑖=0

) = 0

+∞

𝑘=0

 

або, змінивши порядок підсумування в першій сумі, маємо 



 

 

Студентські фізико-математичні етюди, 2020, № 19 
 

 
 

 

 

26 

ℐ∑𝜀𝑘
+∞

𝑘=1

𝑑𝑢𝑘−1(𝑡)

𝑑𝑡
 + ℐ∑𝜀𝑘

+∞

𝑘=0

∙ (∑𝜆𝑖(𝑡)𝑢𝑘−𝑖(𝑡)

𝑘

𝑖=0

) − 

−∑𝜀𝑘 ∙ (∑𝐴𝑖(𝑡)𝑢𝑘−𝑖(𝑡)

𝑘

𝑖=0

) = 0

+∞

𝑘=0

 

Прирівняємо в останній рівності коефіцієнти при однакових степенях 

параметра 𝜀. В результаті отримаємо нескінченну систему алгебраїчних 

рівнянь:  

                                       ℐ𝜆0(𝑡)𝑢0(𝑡) − 𝐴0(𝑡)𝑢0(𝑡) = 0,                                 (7)  

ℐ
𝑑𝑢0(𝑡)

𝑑𝑡
+ ℐ(𝜆0(𝑡)𝑢1(𝑡) + 𝜆1(𝑡)𝑢0(𝑡)) − 

                                  −(𝐴0(𝑡)𝑢1(𝑡) + 𝐴1(𝑡)𝑢0(𝑡)) = 0,                                 (8) 
… 

        ℐ
𝑑𝑢𝑘−1(𝑡)

𝑑𝑡
+ ℐ (∑𝜆𝑖(𝑡)𝑢𝑘−𝑖(𝑡)

𝑘

𝑖=0

) −∑𝐴𝑖(𝑡)𝑢𝑘−𝑖(𝑡)

𝑘

𝑖=0

= 0,       (9) 

𝑘 = 2, 3,…. 

Покажемо, що із систем (7), (8), (9) можна визначити всі коефіцієнти 

розвинень (5) і (6). 

Розглянемо спочатку систему (7). Перепишемо її в наступному 

вигляді: 

                                       ( 𝐴0(𝑡) − ℐ𝜆0(𝑡))𝑢0(𝑡) = 0.                                    (10)  

Система (10) є системою лінійних однорідних алгебраїчних рівнянь. 

Дана система матиме не нульові розв’язки при умові, що визначник 

матриці системи дорівнює нулю, тобто det(𝐴0(𝑡) − ℐ𝜆0(𝑡)) = 0. Тому 

функцію 𝜆0(𝑡) визначатимемо таким чином, щоб остання умова 

виконувалася. Якщо умову det(𝐴0(𝑡) − ℐ𝜆0(𝑡)) = 0 представити в іншому 

вигляді (розкрити визначник), то отримаємо алгебраїчне рівняння 𝑛 − 1-го 

степеня відносно невідомої функції 𝜆0(𝑡). Тому, згідно з умовою 3 маємо: 

𝜆0(𝑡) = 𝜆0
(𝑖)(𝑡), 𝑖 = 1,… , 𝑛 − 1.                            (12) 

Для кожного значення 𝜆0
(𝑖)(𝑡), 𝑖 = 1,… , 𝑛 − 1, з системи (10) 

визначимо відповідний ненульовий вектор 

𝑢0(𝑡) = 𝑢0
(𝑖)(𝑡), 𝑖 = 1,… , 𝑛 − 1.                           (13) 
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Потрібно зазначити, що для кожної функції 𝜆0
(𝑖)(𝑡) із системи (10) можна 

отримати нескінченну кількість не нульових векторів 𝑢0
(𝑖)(𝑡). Серед цих 

векторів ми будемо вибирати лише один вектор довільним чином. 

Отже, в результаті вдалося знайти 𝑛 − 1 різних значень функції 𝜆0(𝑡) і 

відповідних їм векторів 𝑢0(𝑡). 

Інші коефіцієнти розвинень (5), (6) визначатимемо із систем (8), (9). 

Для цього зафіксуємо 𝑖. Тоді система (8) набуде вигляду 

(𝐴0(𝑡) − 𝜆0
(𝑖)(𝑡)ℐ) 𝑢1(𝑡) = 

                   = 𝜆1(𝑡)ℐ𝜑
(𝑖)(𝑡) − 𝐴1(𝑡)𝜑

(𝑖)(𝑡) + ℐ
𝑑𝜑(𝑖)(𝑡)

𝑑𝑡
.                        (14) 

Введемо позначення 

𝑏1(𝑡) = 𝜆1(𝑡)ℐ𝜑
(𝑖)(𝑡) − 𝐴1(𝑡)𝜑

(𝑖)(𝑡) + ℐ
𝑑𝜑(𝑖)(𝑡)

𝑑𝑡
. 

В системі (14) права частина залежить лише від однієї невідомої 

функції 𝜆1(𝑡). Необхідно підібрати 𝜆1(𝑡) таким чином, щоб ця система 

була сумісна. Для цього розглянемо наступну союзну систему  

(𝐴0(𝑡) − 𝜆0
(𝑖)(𝑡)ℐ)

∗
𝜓(𝑡) = 0,                                (15) 

де  𝜓(t)  - довільний розв’язок даної системи, в якій (𝐴0(𝑡) − −𝜆0
(𝑖)(𝑡)ℐ)

∗
- 

матриця, спряжена до матриці (𝐴0(𝑡) − 𝜆0
(𝑖)(𝑡)ℐ). 

Згідно з [1] система (14) буде сумісною тоді і тільки тоді, коли 

довільний розв’язок відповідної союзної системи (15) буде ортогональним 

до правої частини системи (14), тобто 

(𝜆1(𝑡)ℐ𝜑
(𝑖)(𝑡) − 𝐴1(𝑡)𝜑

(𝑖)(𝑡) + ℐ
𝑑𝜑(𝑖)(𝑡)

𝑑𝑡
, 𝜓(𝑡)) = 0. 

Функцію 𝜆1(𝑡) визначатимемо таким чином, щоб виконувалася 

остання умова. 

Перетворимо останню умову. За властивостями скалярного добутку 

запишемо: 

(𝜆1(𝑡)ℐ𝜑
(𝑖)(𝑡), 𝜓(𝑡)) − (𝐴1(𝑡)𝜑

(𝑖)(𝑡), 𝜓(𝑡)) + (ℐ
𝑑𝜑(𝑖)(𝑡)

𝑑𝑡
, 𝜓(𝑡)) = 0. 

Винесемо 𝜆1(𝑡), після чого отримаємо 

           𝜆1(𝑡)(ℐ𝜑
(𝑖)(𝑡), 𝜓) = (𝐴1(𝑡)𝜑

(𝑖)(𝑡), 𝜓(𝑡)) − (ℐ
𝑑𝜑(𝑖)(𝑡)

𝑑𝑡
, 𝜓(𝑡)).  
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Підберемо 𝜆1(𝑡) так, щоб тотожність виконувалась. 

Припустимо, що скалярний добуток  (ℐ𝜑(𝑖)(𝑡), 𝜓(𝑡)) ≠ 0,  ∀𝑡 ∈

[0; 𝑇], тоді 

𝜆1
(𝑖)(𝑡) =

(𝐴1(𝑡)𝜑
(𝑖)(𝑡), 𝜓(𝑡)) − (ℐ

𝑑𝜑(𝑖)(𝑡)
𝑑𝑡

, 𝜓(𝑡))

(ℐ𝜑(𝑖)(𝑡), 𝜓(𝑡))
.            (16) 

Отже, ми підібрали 𝜆1
(𝑖)(𝑡) так, щоб система (14) була сумісна. Тоді, 

використовуючи [1], розв’язок цієї системи знайдемо за формулою: 

𝑢1
(𝑖)(𝑡) = (𝐴0(𝑡) − 𝜆0

(𝑖)(𝑡)ℐ)
+
∙ 𝑏1(𝑡),                    (17) 

де (𝐴0(𝑡) − 𝜆0
(𝑖)(𝑡)ℐ)

+
 - матриця, узагальнено обернена до матриці 𝐴0(𝑡) −

𝜆0
(𝑖)(𝑡)ℐ. 

Проведемо аналогічні міркування для визначення функцій 𝜆𝑘
(𝑖)(𝑡), 𝑘 =

2,3,…, та векторів  𝑢𝑘
(𝑖)(𝑡), 𝑘 = 2,3,…., розвинень (5), (6). Для цього 

представимо систему (9) у вигляді 

(𝐴0(𝑡) − 𝜆0
(𝑖)(𝑡)ℐ) 𝑢𝑘(𝑡) = 

= ℐ𝜆𝑘
(𝑖)(𝑡)𝜑(𝑖)(𝑡) + ℐ

𝑑𝑢𝑘−1(𝑡)

𝑑𝑡
+ ℐ∑𝜆𝑖(𝑡)𝑢𝑘−𝑖(𝑡)

𝑘−1

𝑖=1

− 

−∑𝐴𝑖(𝑡)𝑢𝑘−𝑖(𝑡)

𝑘

𝑖=1

, 𝑘 = 2,3,….                           (18) 

Введемо позначення 

𝑏𝑘(𝑡) = ℐ𝜆𝑘
(𝑖)(𝑡)𝜑(𝑖)(𝑡) + ℐ

𝑑𝑢𝑘−1(𝑡)

𝑑𝑡
+ ℐ∑𝜆𝑖(𝑡)𝑢𝑘−𝑖(𝑡)

𝑘−1

𝑖=1

− 

−∑𝐴𝑖(𝑡)𝑢𝑘−𝑖(𝑡)

𝑘

𝑖=1

, 𝑘 = 2,3,….  

Тоді функції 𝜆𝑘
(𝑖)(𝑡) визначатимемо таким чином, щоб система (18) 

була сумісною, тобто виконувалася умова 

𝜆𝑘
(𝑖)(𝑡) (ℐ𝜑(𝑖)(𝑡), 𝜓(𝑡)) + (ℐ

𝑑𝑢𝑘−1(𝑡)

𝑑𝑡
, 𝜓(𝑡)) + 
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+∑(𝜆𝑖(𝑡)ℐ𝑢𝑘−𝑖(𝑡), 𝜓(𝑡))

𝑘−1

𝑖=1

−∑(𝐴𝑖(𝑡)𝑢𝑘−𝑖(𝑡), 𝜓(𝑡))

𝑘

𝑖=1

= 0. 

Враховуючи, що (ℐ𝜑(𝑖)(𝑡), 𝜓(𝑡)) ≠ 0,  ∀𝑡 ∈ [0; 𝑇], отримаємо 

𝜆𝑘
(𝑖)(𝑡) = −

(ℐ
𝑑𝑢𝑘−1(𝑡)

𝑑𝑡
, 𝜓(𝑡)) + ∑ (𝜆𝑖(𝑡)ℐ𝑢𝑘−𝑖(𝑡), 𝜓(𝑡))

𝑘−1
𝑖=1

( ℐ𝜑(𝑖)(𝑡), 𝜓(𝑡))
+ 

+
∑ (𝐴𝑖(𝑡)𝑢𝑘−𝑖(𝑡), 𝜓(𝑡))
𝑘
𝑖=1

( ℐ𝜑(𝑖)(𝑡), 𝜓(𝑡))
, 𝑘 = 2,3,….                         (19) 

Вектори 𝑢𝑘
(𝑖)(𝑡), 𝑘 = 2,3,…, визначаються за формулою: 

𝑢𝑘
(𝑖)(𝑡) = (𝐴0(𝑡) − ℐ𝜆0

(𝑖)(𝑡))+ ∙ 𝑏𝑘(𝑡), 𝑘 = 2,3,….             (20) 

Отже, із систем (7), (8), (9) рекурентним чином можна визначити всі 

коефіцієнти розвинень (5), (6). В результаті вдалося побудувати 𝑛 − 1 

різних формальних розв’язків системи (1). Потрібно зазначити, що 

побудовані формальні розв’язки системи (1) є лінійно незалежними, 

оскільки лінійно незалежними є вектори 𝑢0
(𝑖)(𝑡),  𝑖 = 1, 𝑛 − 1̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ . 

За теоремою про структуру загального розв’язку виродженої лінійної 

системи диференціальних рівнянь 1-го порядку, доведеною в [1], 

фундаментальна система розв’язків системи (1) складається 𝑛 − 1-го 

частинного лінійно незалежного розв’язку системи (1). Нам вдалося 

побудувати 𝑛 − 1 лінійно незалежний формальний розв’язок системи (1). 

Тому правильна наступна теорема. 

Теорема 1. Якщо виконуються умови 1- 3, а також умова, що 

(ℐ𝜑(𝑖)(𝑡), 𝜓(𝑡)) ≠ 0,  ∀𝑡 ∈ [0; 𝑇], то система (1) має  𝑛 − 1 формальних 

лінійно незалежних розв’язки, які утворюють її фундаментальну систему 

розв’язків. Ці формальні розв’язки будуються у вигляді векторів 

𝑥𝑖(𝑡, 𝜀) = 𝑢𝑖(𝑡; 𝜀) ∙ exp(𝜀
−1∫𝜆𝑖(𝑠; 𝜀)𝑑𝑠

𝑡

0

) , 𝑖 = 1, 𝑛 − 1̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ , 

в яких 𝑢𝑖(𝑡; 𝜀)  - n-вимірні вектори, 𝜆𝑖(𝑡; 𝜀)  - скалярні функції, які 

зображуються у вигляді формальних розвинень за степенями малого 

параметра 𝜀: 
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                                                  𝑢𝑖(𝑡; 𝜀)   = ∑𝜀𝑘𝑢𝑘
(𝑖)(𝑡),

∞

𝑘=0

                                       

                                                   𝜆𝑖(𝑡; 𝜀)   = ∑𝜀𝑘𝜆𝑘
(𝑖)(𝑡)

∞

𝑘=0

,                                       

коефіцієнти цих розвинень визначаються за рекурентними формулами 

(12), (13), (16), (17), (19), (20). 
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ПРОГНОЗУВАННЯ ОБСЯГІВ КАПІТАЛУ  

РАЙФФАЙЗЕН БАНКУ АВАЛЬ 

 

Анотація. В роботі проаналізовано основні показники фінансової діяльності 

Райффайзен Банку Аваль, зібрані на основі статистичних даних, за період 2009 – 2018 

рр. Побудовано регресійну модель залежності капіталу від активів, зобов’язань перед 

кредитними установами та зобов’язань перед клієнтами. А також, розглянуто задачу 

прогнозування обсягів капіталу Банку Аваль на наступні три роки.  

Ключові слова: математична модель, ризик, рівняння регресії, рівняння тренду, 

прогноз.  

 

Abstract. This paper analyzes the main indicators of Raiffeisen Bank Aval's financial 

performance, based on statistical data, for the period 2009 - 2018. Also, the task of 

forecasting the capital of Bank Aval for the next three years is considered. 

Key words: mathematical model, risk, regression equation, trend equation, forecast. 

 

Різноманітними послугами комерційних банків користується 

величезна кількість людей. Оскільки, з кожним роком чисельність банків 

зростає, все складніше обрати той, з яким вигідніше було б співпрацювати. 

А тому питання прогнозу подальшого фінансового стану банків сьогодні є 

актуальним. Розглянемо задачу: спрогнозувати обсяги капіталу банку на 

наступні три роки. Для цього, в якості факторних показників розглянемо: 

X1 – активи; X2 – зобов’язання перед кредитними установами; X3 – 

зобов’язання перед клієнтами. Оскільки між обраними величинами 

наявний взаємозв’язок, для моделювання залежності капіталу від цих 

показників скористаємося багатофакторним рівнянням регресії виду: �̂� =

𝑏0 + 𝑏1𝑥1 + 𝑏2𝑥2 + 𝑏3𝑥3. Знайдемо його коефіцієнти методом найменших 

квадратів (МНК) [1, c. 13], використовуючи формулу: 𝐵 = (𝑋𝑇 ∙ 𝑋)−1 ∙

(𝑋𝑇 ∙ 𝑌). Шукана матриця 𝐵 матиме вигляд: 
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𝐵 = 

1 863 963,04 

0,17 

-0,31 

0,06 

Отримали рівняння регресії: �̂� = 1 863 963,04 + 0,17𝑥1 − 0,31𝑥2 + 0,06𝑥3. 

Відповідні обчислення наведено в таблиці. 

 

Таблиця 1. Значення капіталу, обчислені за допомогою побудованої моделі  

Рік Активи 

(X1) 

Зобов’язання перед 

кредитними 

установами (X2) 

Зобов’язання 

перед клієнтами 

(X3) 

�̂� 

2009 55 871 315 19 464 536 26 575 531 6 796 540 

2010 56 791 612 19 409 987 27 268 833 7 009 848,68 

2011 54 255 897 16 020 052 27 243 773 7 636 319,93 

2012 51 202 561 11 941 762 27 964 034 8 435 146,92 

2013 47 085 394 7 708 249 26 832 644 8 991 376,25 

2014 47 351 693 8 478 126 29 678 995 8 969 842,08 

2015 53 573 225 5 634 999 39 879 899 11 515 528,26 

2016 57 364 637 3 295 105 44 103 262 13 134 387,09 

2017 67 016 816 2 533 468 52 272 275 15 485 005,66 

2018 73 800 833 1 148 692 58 359 863 17 422 014,12 

 

 

Отримані результати відображено на графіку:  

 
Рис. 1. Теоретичні та емпіричні значення капіталу 
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На графіку лінія регресії не співпадає з емпіричною залежністю, 

починаючи з певного періоду. Це пояснюється тим, що в 2014 році 

відбулося стрибкоподібне зменшення капіталу банку, пов’язане з 

соціально – політичними причинами. Протягом наступних років обсяг 

капіталу продовжував зростати, зберігаючи попередню тенденцію. Що дає 

можливість при моделювання обсягів капіталу використати паралельне 

перенесення графіка на величину: 𝑦𝑖2013 − 𝑦𝑖2014 = 8 999 803 −

3 854 692 = 5 145 111 грн. Тобто, будемо вважати, що виведення 

капіталу Райффайзен Банку Аваль з України в 2014 не відбувалося. При 

прогнозуванні виконаємо обернене перетворення, тобто віднімемо від 

прогнозованих значень величину 5 145 111 грн. Виконавши, необхідні 

обрахунки, отримаємо таблицю 2. 

 

Таблиця 2. Значення капіталу після виконаного паралельного перенесення 

 

Рік Y* 

2009 6 801 708 

2010 7 158 029 

2011 7 773 897 

2012 8 069 507 

2013 8 999 803 

2014 8 999 803 

2015 10 605 608 

2016 14 165 786 

2017 15 985 664 

2018 16 836 204 

 

На графіку ці значення виглядатимуть наступним чином:  
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Рисунок 2. Модель, без урахування виведеного капіталу в 2014 році 

 

Для перевірки адекватності: 

1)  Обрахуємо стандартну похибку: 

𝜎𝑦
2

𝜎𝑒
2
=
12 635 969 813 454,50

266 114 365 500, 33
= 47,48. 

Оскільки похибка більше п’яти рівняння адекватне. 

2) Скористаємося критерієм Фішера [1, с. 20]. Для цього обчислимо 

𝐹𝑒𝑚𝑝 та 𝐹𝑘𝑟: 

𝐹𝑒𝑚𝑝 =

∑ (�̂�𝑖 − �̅�)
2𝑛

𝑖=1

𝑝
∑ (𝑦𝑖 − �̂�𝑖)

2𝑛
𝑖=1

𝑛 − 𝑝 − 1

=

123 698 554 479 541,00
3

2 661 143 655 003,29
10 − 3 − 1

= 92,97 

𝐹𝑘𝑟(𝛼;  𝑝;  𝑛 − 𝑝 − 1) = 𝐹𝑘𝑟(0,0001; 3; 10 − 3 − 1) = 53,68 

𝐹𝑒𝑚𝑝 = 92,97 > 53,68 = 𝐹𝑘𝑟 

Модель вважається адекватною, з надійністю 0,99. 

Перейдемо до прогнозування факторних показників.  
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Активи (X1) 

Зобразимо на графіку відомі значення активів банку: 

 
Рис. 3. Активи 

 

Для прогнозування середньої тенденції зміни активів використали 

лінійне рівняння тренду виду: 𝑦 = 2 ∙ 106𝑥 + 5 ∙ 107. Його адекватність є 

не дуже високою, оскільки коефіцієнт детермінації 0,3174, але серед 

найпростіших моделей лінійна наближає середню тенденцію найкраще.  

Таблиця 3. Прогнозовані значення активів 

Роки Прогнозовані значення 

2019 64 960 201 

2020 66 510 892, 4 

2021 68 061 583, 8 

 

Зобов’язання перед кредитними установами (X2) 

Відповідні значення зобов’язань перед кредитними установами 

зобразимо на графіку:  

 
Рис. 4. Зобов’язання перед кредитними установами 

y = 2E+06x + 5E+07
R² = 0,3174
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 Для прогнозування показника використовували експоненційний 

тренд виду: 𝑦 = 4 ∙ 107 ∙ 𝑒−0,302𝑥 . Коефіцієнт детермінації: 0,9371. 

Враховуючи ці дані отримали наступні прогнозовані значення. 

Таблиця 4. Прогнозовані значення зобов’язань перед кредитними 

установами 

Роки Прогнозовані значення 

2019 1 443 223, 93 

2020 1 067 030, 39 

2021 788 896, 18 

 

Зобов’язання перед клієнтами (X3) 

На графіку зображено відповідні дані:  

 
Рис. 5. Зобов’язання перед клієнтами 

Прогнозуючи показник використовували експоненційну лінію тренду 

виду: 𝑦 = 2 ∙ 107 ∙ 𝑒0,0922𝑥. Коефіцієнт детермінації: 0,8351. Отримали 

наступні прогнозовані значення. 

Таблиця 5. Прогнозовані значення зобов’язань перед клієнтами 

Роки Прогнозовані значення 

2019 55 143 135, 79 

2020 60 469 086, 87 

2021 66 309 440, 22 
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Спрогнозуємо значення капіталу.  

Таблиця 6. Прогнозовані значення капіталу 

Роки 
Активи 

(X1) 

Зобов’язання 

перед 

кредитними 

установами 

(X2) 

Зобов’язання 

перед 

клієнтами 

(X3) 

�̂� 𝑦 ∗ 

2019 1 443 223, 93 1 443 223, 93 55 143 135, 79 15 653 438, 

61 

10 508 327, 

61 

2020 66 510 892, 4 1 067 030, 39 60 469 086, 87 16 353 824, 

80 

11 208 

713,80 

2021 68 061 583, 8 788 896, 18 66 309 440, 22 17 055 012, 

26 

11 909 901, 

26 

Значення �̂� отримані з прогнозованих значень факторних показників, 

а 𝑦 ∗ шляхом віднімання величини 𝑦𝑖2013 − 𝑦𝑖2014 = 8 999 803 −

3 854 692 = 5 145 111 грн. 

Проілюструємо отримані результати на графіку: 

 
Рисунок 6. Прогнозовані значення капіталу 

Для перевірки адекватності: 

1)  Обрахуємо стандартну похибку: 

𝜎𝑦
2

𝜎𝑒
2
=
4 955 685 889 191, 64

204 703 358 077, 18
= 24, 21. 

Рівняння адекватне, оскільки похибка більше п’яти. 

2) Скористаємося критерієм Фішера [1, с. 20]: 

𝐹𝑒𝑚𝑝 =

∑ (�̂�𝑖 − �̅�)
2𝑛

𝑖=1

𝑝
∑ (𝑦𝑖 − �̂�𝑖)

2𝑛
𝑖=1

𝑛 − 𝑝 − 1

=

55 153 977 906 467, 90
3

2 661 143 655 003, 29
10 − 3 − 1

= 41,45 
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𝐹𝑘𝑟(𝛼;  𝑝;  𝑛 − 𝑝 − 1) = 𝐹𝑘𝑟(0,001; 3; 10 − 3 − 1) = 23,7 

𝐹𝑒𝑚𝑝 = 41,45 > 23,7 = 𝐹𝑘𝑟 

Модель вважається адекватною, з надійністю 0,99. 

Моделюючи зміну показників, без урахування реального 

стрибкоподібного зниження, викликаного соціально – політичними 

причинами, вдалося отримати адекватну модель. Спрогнозувавши обсяги 

капіталу на наступні роки та проаналізувавши результати дослідження, 

можна зробити висновок, що частка активів Райффайзен Банку Аваль в 

Україні поступово зростає.  
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ДИНАМІЧНА ТА СТОХАСТИЧНА МОДЕЛІ ОПТИМІЗАЦІЇ 

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ 

БАНКУ 

 

Анотація. На основі статистичних даних фінансової діяльності УкрСиббанку за 

період 2009-2018 рр. побудовано та розв’язано дві оптимізаційні задачі: динамічна 

модель оптимального розподілу коштів, в якій необхідно оптимізувати основні 

напрямки діяльності банку та стохастична модель, показники, якої побудовані за 

допомогою методів імітаційного моделювання. 

Ключові слова: банківська діяльність, моделювання, динамічна та стохастична 

оптимізаційні моделі. 

 

Abstract. Based on the statistics of UkrSibbank's financial activities for the period 

2009-2018, two optimization problems are constructed and solved: a dynamic model of 

optimal allocation of funds, in which it is necessary to optimize the main areas of activity of 

the bank and a stochastic model, indicators that are built using simulation modeling methods . 

Key words: banking, modeling, dynamic and stochastic optimization models. 

 

Оптимізаційні моделі відіграють важливу роль у здійсненні 

фінансової діяльності банку, оскільки стратегічною метою діяльності 

кожного банку є максимізація доходів та мінімізація ризикованості, яку 

можна досягти за рахунок збалансування статей активів. 

Розглянемо оптимізаційні моделі різних типів (динамічну, 

стохастичну), в яких необхідно оптимізувати значення ключового 

показника (активів) за рахунок збалансування основних напрямів 

діяльності банку. 

На основі статистичних даних УкрСиббанку, які взято з офіційного 

сайту УкрСиббанку [1] за 2009—2018 роки, розглянемо динамічну 

оптимізаційну задачу розподілу коштів, які банк може виділити на 

інтенсифікацію своєї діяльності в наступних галузях: кредитування, 

надання депозитів, надання інвестицій та продаж цінних паперів. 
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Припустимо, що у банка є деяка сума коштів s, яку він планує виділити на 

ці галузі. Знайдемо оптимальний розподіл коштів, виходячи з 

статистичний даних про очікувані прибутковості від кожного напряму 

діяльності. Очікувані прибутковості наведені в таблиці. Ці значення є 

модельними, але в цілому відображають реальну тенденцію змін 

досліджуваних показників. 

Таблиця 1. Очікувані прибутковості. 

 

Кредити 

x1 

Депозити 

x2 

Інвестиції 

x3 

Продаж цінних паперів 

x4 

0 0 0 0 0 

1

5
𝑠 3 7 2 6 

2

5
𝑠 8 13 5 11 

3

5
𝑠 11 17 15 18 

4

5
𝑠 21 19 23 23 

𝑠 29 30 31 29 

Дану задачу будемо розв’язувати методом зворотного ходу базуючись 

на принципі оптимальності Белмана. Оскільки задачу будемо розглядати, 

як динамічну, то в якості етапів динамічної задачі будемо розглядати 

напрямки діяльності банку (тобто задача є динамічною в структурі). [2] 

Позначимо через х1, х2, х3, х4 суму коштів, яка виділяється на кожний 

напрям діяльності. 

Розв’язавши динамічну задачу методом зворотного ходу отримали 

наступні результати. 

Таблиця 2. 

х4 х3 х2 х1 f(х4+ х3+ х2+ х1) 

𝑠 0 0 0 29 

4

5
𝑠 0 

1

5
𝑠 0 30 

3

5
𝑠 0 

2

5
𝑠 0 31 

2

5
𝑠 0 

3

5
𝑠 0 28 
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1

5
𝑠 

4

5
𝑠 0 0 29 

0 𝑠 0 0 31 

Отримали максимальне значення 31, яке може досягатися за 

наступних умов: 

1) якщо будемо інвестувати 
3

5
, тобто 60%, коштів на продаж 

цінних паперів та 
2

5
 (40% коштів) на депозитування (надання депозитів); 

2) якщо будемо вкладати всі кошти в розвиток інвестиційної 

діяльність. 

Отримані результати можна використовувати для оптимального 

розподілу довільної грошової суми 𝑠, тобтов даній задачі  𝑠 виступає в 

якості параметра. Описаний метод можна реалізувати для більшої 

кількості етапів за допомогою програмних засобів для динамічної 

оптимізації. 

Розглянемо стохастичну оптимізаційну задачу, в якій необхідно 

максимізувати величину активів, враховуючи випадкові фактори. 

В якості досліджуваних показників було обрано наступні: показники 

х1, x2,  виміряні в абсолютних величинах, де 

х1– кредити; 

x 2– процентні доходи, що отримані за кредитами та депозитами; 

та коефіцієнти 

х3 – коефіцієнт рентабельності (процентні доходи за кредитами та 

депозитами); 

х4 – коефіцієнт ліквідності цінних паперів;  

х5 – коефіцієнт співвідношення процентних доходів за кредитами та 

депозитами та чистих доходів. 

Вхідні значення взято з офіційного сайту УкрСиббанку [1] за 2009-

2018 роки. Дані подано у вигляді таблиці 3. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Студентські фізико-математичні етюди, 2020, № 19 
 

 
 

 

 

42 

Таблиця 3. 

Рік 

Показники 

К
р
ед

и
ти

 

П
р
о
ц

ен
тн

і 
д

о
х
о
д

и
 щ

о
 

о
тр

и
м

ан
і 

за
 к

р
ед

и
та

м
и

 

та
 д

еп
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зи

та
м

и
 

К
о
еф

. 
р
ен

та
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ел
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о
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і 

(п
р
о
ц

ен
тн

і 
д

о
х
о
д

и
 з

а 

к
р
ед

и
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и

 т
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о
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и
) 
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о
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К
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п
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о
ц
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и
х
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о
х
о
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а 

к
р
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и
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м
и

 т
а 

д
еп

о
зи

та
м

и
 т

а 
ч
и

ст
и

х
 

д
о
х
о
д

ів
 

А
к
ти

в
и

 

2009 38584115 5645914 -0,67719 0,011703 1,872487 46405585 

2010 28260805 4756556 -0,81046 0,13832 1,364959 46234326 

2011 18503946 4639150 -0,77159 0,018706 1,546697 32819173 

2012 15368752 2579475 0,08818 0,050031 1,250136 25345639 

2013 14601718 2486814 0,039494 0,039054 1,303298 23329595 

2014 14904777 2216993 -0,42465 0,093437 0,882665 26400695 

2015 20958975 3009381 -0,00418 0,152186 0,700306 43418210 

2016 20678612 3272556 -0,28538 0,077304 0,705801 45367424 

2017 22221404 2879518 0,62616 0,069584 0,632005 46111897 

2018 26137962 3817010 0,830053 0,099208 0,646956 52013088 

 

Встановимо аналітичний вигляд цільової функції. Розглянемо лінійну 

функцію багатьох змінних. Користуючись методами багатофакторного 

лінійного регресійного аналізу [3] та даними відповідних показників, 

провівши деякі розрахунки, отримали наступне рівняння:  

𝑧 = 22129693.9 + 0.669𝑥1 + 6.68𝑥2 + 1295739.5𝑥3 + 7670992.3𝑥4
− 20249555.5𝑥5               (1) 

Оскільки значення всіх факторів можуть розглядатися, як деякі 

випадкові величини і при прогнозуванні необхідно враховувати їх 

випадкову складову, застосовуємо метод імітаційного моделювання.  

I. Моделювання х1, x2, х5. 

Дані величини будемо моделювати як значення випадкових величин з 

відомим типом розподілу. Тип розподілу  будемо обирати спираючись на 

статистичні дані за 2009-2018 роки на основі вигляду емпіричної функції 

розподілу. 

Для моделювання х1, x2, х5 було обрано рівномірний (для х1, x2) та 

експоненційний (для х5) розподіли. Вибір розподілу здійснено достатньо 
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наближено, оскільки змоделювати тип розподілу з високою надійністю 

виходячи з наявних статистичних даних досить складно. Таке 

моделювання є суттєвим спрощенням реальних даних, але ним можна 

користуватися для визначення загальних тенденцій та опису 

оптимізаційної моделі. 

х1, x2  моделювалися як випадкові величини з рівномірним розподілом 

[2] на проміжках [14601718; 38584115] та на [2216993; 5645914] 

відповідно. 

х5 моделювалося за допомогою експоненційного розподілу [2]  з 

параметром λ, де 𝜆 =
1

�̅�вибіркове
. 

�̅�вибіркове = 1,0905, отже λ = 0,9169. 

Загальна процедура імітаційного моделювання значення випадкової 

величини полягає в наступному: рівняння 

𝐹𝜉(𝑥) = 𝜂,     (2) 

де ξ – випадкова величина з заданим типом розподілу, η – згенероване 

випадкове значення з проміжку [0; 1] необхідно розв’язати відносно х. 

Для рівномірного розподілу розв’язком цього рівняння буде 
𝑥 − 𝑎

𝑏 − 𝑎
= 𝜂, 

де a – мінімальне значення, b – максимальне значення. Виразивши з 

останнього рівняння х отримали: 

𝑥 = 𝑎 + (𝑏 − 𝑎)𝜂.    (3) 

Для експоненційного розподілу рівняння (2) матиме вигляд: 

1 − 𝑒−𝜆𝑥 = 𝜂, 

𝑥 =
ln (1 − 𝜂)

−𝜆
 .   (4) 

За допомогою формул (3) і (4) було отримано послідовності значень 

х1, x2, х5, які були згенеровано випадковим чином. 

II. Моделювання х3 та х4. 

х3 може набувати значень [-1; 1], при цьому чим ближче х3 до -1, тим 

гірше є показник рентабельності, і навпаки  чим ближче до 1, тим краще. 

В практичних застосуваннях, для зручності, для значень коефіцієнтів 

часто встановлюють певні проміжки, попадання в які свідчить про високе, 

середнє або деяке проміжне значення коефіцієнтів. 

Для коефіцієнта рентабельності виділимо чотири такі проміжки: 
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  х3 𝜖 [-1; 0] – низький рівень, тобто значення коефіцієнта 

рентабельності набуває від’ємного значення, що означає, що діяльність 

банку в напрямку надання кредитів та депозитів є нерентабельною і 

негативно відображається на основних фінансових показниках його 

діяльності; 

  х3 𝜖 (0; 0,3] – достатній рівень, тобто значення рентабельності 

додатнє, але достатньо близьке до 0, що свідчить про те, що ефективність 

діяльності по наданню кредитів та депозитів є невисокою і не приносить 

досить великого прибутку; 

  х3 𝜖 (0,3; 0,7] – середній рівень, коефіцієнт рентабельності є 

достатньо високим, тобто для банку кредитно-депозитна діяльність є 

ефективною; 

  х3 𝜖 (0,7; 1] – високий рівень, коефіцієнт рентабельності є дуже 

високий, це свідчить про те, що діяльність по кредитуванню та наданню 

депозитів є ефективною та прибутковою. 

Аналогічно для коефіцієнта х4 виділимо три проміжки: 

  х4 𝜖 [0; 1] – низький рівень, тобто значення коефіцієнта ліквідності 

цінних паперів є достатньо близьке до 0, ліквідність цінних паперів є 

низькою; 

  х4 𝜖 (1; 2] – середній рівень, тобто коефіцієнт ліквідності цінних 

паперів є достатньо високий, що свідчить про те, що цінні папери є 

прибутковими; 

  х4 𝜖 (2; 3] – високий рівень, тобто ліквідність цінних паперів є 

високою, що свідчить про ефективну структуру активів банку. 

Моделювання значень х3 та х4 будемо здійснювати в два етапи. 

Етап 1. Моделюємо випадкову подію, яка полягає в тому, що х3 

потрапляє в певний проміжок, один з вказаних вище. При цьому 

припускаємо, що ймовірності попадання в кожен з проміжків рівні між 

собою. Тоді процес моделювання полягає в наступному: 

1) генеруємо випадкове значення 𝜂𝜖[0; 1]; 

2) якщо 𝜂𝜖[0; 0,25] то відбулася подія 𝐴1 = {𝑥3𝜖[−1; 0]}, якщо 

𝜂𝜖(0,25; 0,5] то відбулася подія 𝐴2 = {𝑥3𝜖(0; 0,3]}, якщо 𝜂𝜖(0,5; 0,75] то 

відбулася подія 𝐴3 = {𝑥3𝜖(0,3; 0,7]}, якщо 𝜂𝜖(0,75; 1] то відбулася подія 

𝐴4 = {𝑥3𝜖(0,7; 1]}; 
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Аналогічно моделюємо проміжки для значень х4, тільки відрізок [0; 1] 

розбиваємо на три рівні частини. 

Етап 2. Моделюємо конкретне значення х3 та х4 в заданому проміжку. 

При цьому використовуємо рівномірний на даному проміжку розподіл. 

Аналогічно до моделювання значень х1 та х2. В результаті отримуємо 

набори випадкових значень. 

Згенеровані значення х3 та х4 на заданих проміжках характеризують 

все можливі випадки цих наборів. 

Проаналізуємо значення цільової функції (1) в залежності від того,  в 

яких проміжках набувають значення х3 та х4. Розглянемо дванадцять 

можливих комбінацій, для кожної з яких, виберемо найбільше із 

змодельованих значень цільової функції. Отримані результати в таблиці 4. 

Таблиця 4. 

х3 
х4 

[0;1] (1;2] (2;3] 

[-1;0] 68726256 74054327 74472034 

(0;0,3] 62712581 82969232 72186200 

(0,3;0,7] 69098465 68337980 78268562 

(0,7;1] 80052086 56756065 84079472 

 

 

Проаналізуємо при яких значеннях факторних змінних 𝑥𝑖 , 𝑖 = 1,2,3,4 

набуваються отримані найбільші значення цільової функції. 

 

Таблиця 5. 

х1 х2 х3 х4 х5 z 

33896035 4279470,12 0,7146 2,1301 0,324039 84079472 

16276064 5360409,72 0,2731 1,9459 0,0555 82969232 

31600357 5438962,92 0,8752 0,7372 0,312154 80052086 

30166943 2484302,27 0,6450 2,5908 0,065881 78268562 

19429846 4403672,14 -0,4529 2,1782 0,305257 74472034 

32505737 3577834,09 -0,6834 1,1616 0,085471 74054327 

20525053 3988582,29 0,1180 2,5465 0,493464 72186200 

26242528 4488836,5 0,3474 0,5839 0,27093 69098465 

31322728 4016412,44 -0,6777 0,0932 0,049782 68726256 
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34518895 2387775,36 0,5645 1,6720 0,314928 68337980 

25658750 3918043,07 0,2718 0,3385 0,280974 62712581 

19885369 5205833,01 0,7833 1,6776 1,34921 56756065 

 

Проаналізуємо таблицю. Найбільше значення, якого може набувати 

цільова функція z є 84079472. Це  значення може досягатися коли х3 – 

коефіцієнт рентабельності (процентні доходи за кредитами та депозитами) 

та х4 – коефіцієнт ліквідності цінних паперів знаходяться на високому 

рівні, х2 має досить велике значення, х5 – коефіцієнт співвідношення 

процентних доходів за кредитами та депозитами та чистих доходів набуває 

малого значення в порівнянні зі значеннями стовпця, х1 набуває середнього 

значення. Наступне значення, якого маже досягати цільова функція z = 

82969232. Таке значення можна отримати за рахунок високого значення x 

2– процентні доходи, що отримані за кредитами та депозитами, середнього 

рівня значення х4 та досить малих значень х1, х3, х5. Найменше значення 

функції z в цій таблиці є 56756065. Це значення можна досягти коли х2, х3, 

та х5 мають достатньо великі значення, в порівнянні зі значеннями 

стовпців, х4 перебуває на середньому рівні та х1 є близьке до мінімального 

значення на заданому проміжку для х1.  

Можна зробити наступні висновки: для досягнення максимального 

значення цільової функції (значення активів) необов’язково, щоб кожен із 

параметрів набував максимального значення на заданому проміжку. 

Недопостачання в одному із напрямків діяльності можна замінити іншим, 

що принесе більший прибуток. 

Висновки. В роботі побудовано та розв’язано стохастичну та 

динамічну оптимізаційні моделі, в яких необхідно оптимізувати основні 

абсолютні та відносні фінансово-економічні показники діяльності 

УкрСиббанку (кредитну, депозитну, інвестиційну діяльність та продаж 

цінних паперів, коефіцієнт ліквідності та ін.) на основі статистичних даних 

за період 2009-2018 рр. Динамічну модель розподілу коштів 𝑠 було 

побудовано та проаналізовано для чотирьох основних напрямів фінансової 

діяльності банку, проте дану задачу можна узагальнити за рахунок 

збільшення кількості галузей на якій буде здійснюватися розподіл 

грошової суми 𝑠. В імітаційній оптимізаційній моделі, для зручності, для 

значень аналізованих показників (коефіцієнтів) виокремлюють проміжки, 

які свідчить про високе, середнє або деяке проміжне значення. Цю 
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кількість проміжків можна збільшувати для більш точного аналізу цільової 

функції. 
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СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ PISA 2018 

 
Анотація. В статті проаналізовано результати тестування PISA 2018 з усіх 

предметів, середній бал, середні витрати на навчання одного учня, а також дані щодо 

середнього навчального часу для всіх країн, що брали участь в дослідженні. 

Встановлено наявність або відсутність взаємозв’язків між показниками, визначено 

розбиття досліджуваних країн на групи, в межах яких можна встановити певні 

закономірності або тенденції. 

Ключові слова: PISA 2018, середній бал, середні витрати на навчання одного 

учня, навчальний час.  

 

 Abstract. The article analyzes the results of PISA 2018 testing in all subjects, the 

average score, the average cost of education per student, as well as data on the average study 

time for all countries that participated in the study. The presence or absence of relationships 

between indicators is determined, the division of the studied countries into groups is 

determined, within which it is possible to establish certain patterns or trends.  

Key words: PISA 2018, average score, average tuition costs per student, study time. 

 

У 2016 році Україна вперше долучилася до Програми міжнародного 

оцінювання учнів – PISA. Програма має на меті порівняти освітні системи 

близько 80 країн світу через вимірювання компетентностей учнів із 

читання, математики та природничих дисциплін, прямо не пов’язаних з 

оволодінням шкільними програмами. Крім того, велика увага у 

дослідженні PISA приділяється вивченню факторів, що впливають на 

успішне навчання учнів [1]. 

Проаналізуємо результати тестування з усіх предметів, а також 

середній бал, середні витрати на навчання одного учня, а також дані щодо 

середнього навчального часу для всіх країн, що брали участь в 

дослідженні. Метою дослідження є: встановлення наявності або 

відсутності взаємозв’язків між показниками, розбиття досліджуваних країн 

на групи, в межах яких можна визначати певні закономірності або 
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тенденції, виділення  факторів, які більш суттєво впливають на середній 

рівень успішності або краще підлягають моделюванню. 

Одним із факторів, які можуть впливати на результати тестування, на 

думку експертів, є обсяги фінансового забезпечення кожного учня 

протягом навчання. Було проведено дослідження такого впливу на 

отримані бали в читанні (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Результати читання та витрати на освіту [2, С. 66] 

 

Побудована крива відображає наявний тренд, хоча адекватність 

моделі є не дуже високою, про що свідчить наведене значення коефіцієнта 

кореляції: R2=0,49. 

Отримана крива в деяких аналітичних підходах використовується  з 

метою поділу цього масиву даних на групи: ті країни, які знаходять вище 

даної кривої ефективно використовують вкладені кошти в освіту, ті, які 

нижче, - неефективно. Дійсно, в аналітиці існує такий підхід, так званого 

граничного поділу даних, однак, на нашу думку, в даному випадку 

використовувати для цього регресійну криву недоцільно. 
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Розглянемо результати тестування з усіх предметів, порахуємо 

середній бал країни і спробуємо методами, аналогічними до наведених в 

[2], встановити вид та форму залежності середніх показників успішності 

від грошових витрат на одного учня протягом всієї тривалості навчання. 

Застосувавши логарифмічний тренд, отримаємо таку регресійну криву 

(рис. 2). 

Рис. 2. Залежність результатівPISAвід обсягів витрат на одного учня 

протягом всієї тривалості навчання 

 

Побудована регресійна логарифмічна крива має навіть вищий 

коефіцієнт детермінації, але також не може бути засобом для адекватного 

прогнозування емпіричних даних. Тому такий підхід, на нашу думку, є 

недоцільним та неінформативним. 

Для встановлення наявності взаємозв’язку між результатами 

тестування та витратами на освіту, на нашу думку, доцільно розглядати не 

весь масив даних одночасно, а групи. Згрупуємо країни за обсягами 

витрат. Отримаємо три групи: перша група – це країни, в яких витрати на 

одного учня протягом всієї тривалості навчання становлять менше 50 000$, 

друга група – від 50 до 100 тис. $, третя група – більше 100 000$. Отримані 

результати представлені у таблицях 1-3. 

y = 50,474ln(x) - 92,843

R² = 0,5225
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Доповнимо дані, взяті з офіційного звіту [2] таким відносним 

показникомV, який розрахований як відношення витрат на одного учня до 

середнього балу за результатами тестування PISA (остання колонка в 

таблицях 1-3). 

Таблиця 1. Результати тесту PISA країн, в яких витрати на одного 

учня менше 50000$ 

  

  

Середній бал PISA 2018 

Середн

ій бал 

Сукупні витрати 

на одного учня 

протягом 

теоретичної 

тривалості 

навчання ($) 

Відношення 

витрат до 

середнього 

балу (V) 

Читан

ня 

Математ

ика 

Приро

дничі 

науки 

Філіппіни 340 353 357 350 8 474 24,2 

Індонезія 371 379 396 382 14 717 38,5 

Йорданія 419 400 429 416 19 363 46,5 

Молдова 424 421 428 424 21 351 50,3 

Чорногорія 421 430 415 422 22 032 52,2 

Сербія 439 448 440 443 24 292 54,9 

Панама 377 353 365 365 20 422 56,0 

Румунія 428 430 426 428 24 608 57,5 

Україна 466 453 469 463 26 647 57,6 

Казахстан 387 423 397 402 24 978 62,1 

Таїланд 393 419 426 412 27 271 66,1 

Перу 401 400 404 402 27 339 68,1 

Мексика 420 409 419 416 29 015 69,7 

Боснія і 

Герцеговина 
403 406 398 403 28 431 70,6 

Болгарія 420 436 424 427 31 029 72,7 

Колумбія 412 391 413 406 30 113 74,3 

Північна 

Македонія 
393 394 413 400 30 220 75,5 

Домініканська 

Республіка 
342 325 336 334 26 481 79,3 

Туреччина 466 454 468 462 37 559 81,2 

Росія 479 488 478 481 43 728 90,8 

Бразилія 413 384 404 400 37 954 94,9 

Білорусь 474 472 471 472 47 422 100,4 

Уругвай 427 418 426 424 43 063 101,7 

Аргентина 402 379 404 395 43 964 111,3 

Джерело: складено автором на основі [2] 
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Таблиця 2. Результати тесту PISA країн, в яких витрати на одного 

учня від 50 до 100 тис. $ 

  

  

Середній бал PISA 2018 

Середн

ій бал 

Сукупні витрати 

на одного учня 

протягом 

теоретичної 

тривалості 

навчання ($) 

Відношення 

витрат до 

середнього 

балу (V) 

Читан

ня 

Математ

ика 

Приро

дничі 

науки 

Угорщина 476 481 481 479 53 002 110,6 

Литва 476 481 482 480 53 133 110,8 

Хорватія 479 464 472 472 52 491 111,2 

Чилі 452 417 444 438 50 149 114,5 

Естонія 523 523 530 526 64 315 122,4 

Польща 512 516 511 513 67 720 132,0 

Латвія 479 496 487 487 65 515 134,4 

Греція 457 451 452 453 62 645 138,1 

Чеська 

Республіка 
490 499 497 495 69 143 139,5 

Словацька 

Республіка 
458 486 464 469 66 012 140,6 

Малайзія 415 440 438 431 60 899 141,3 

Іспанія m 481 483 482 79 488 164,8 

Португалія 492 492 492 492 82 452 167,6 

Нова Зеландія 506 494 508 503 84 730 168,5 

Ізраїль 470 463 462 465 79 776 171,5 

Гонг-Конг 

(Китай) 
524 551 517 531 91 366 172,2 

Словенія 495 509 507 504 88 255 175,2 

Ірландія 518 500 496 505 89 935 178,2 

Мальта 448 472 457 459 83 218 181,4 

Італія 476 487 468 477 87 840 184,2 

Франція 493 495 493 494 91 850 186,1 

Канада 520 512 518 517 96 145 186,1 

Японія 504 527 529 520 98 030 188,5 

Німеччина 498 500 503 500 98 557 196,9 

Джерело: складено автором на основі [2] 
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Таблиця 3. Результати тесту PISA країн, в яких витрати на одного 

учня більше 100 тис. $ 

  

  

Середній бал PISA 2018 

Середн

ій бал 

Сукупні витрати 

на одного учня 

протягом 

теоретичної 

тривалості 

навчання ($) 

Відношення 

витрат до 

середнього 

балу (V) 

Читан

ня 

Математ

ика 

Приро

дничі 

науки 

Китайський 

Тайбей 
503 531 516 516 100 758 195,1 

Сінгапур 549 569 551 556 109 060 196,0 

Нідерланди 485 519 503 502 101 581 202,2 

Фінляндія 520 507 522 516 110 532 214,0 

Австралія 503 491 503 499 107 140 214,7 

Корея 514 526 519 520 112 608 216,7 

Велика Британія 504 502 505 503 110 492 219,5 

Бельгія 493 508 499 500 113 045 226,1 

Швеція 506 502 499 503 113 812 226,5 

Кіпр 424 451 439 438 104 315 238,2 

Ісландія 474 495 475 481 117 121 243,3 

США 505 478 502 495 121 917 246,1 

Норвегія 499 501 490 497 136 383 274,4 

Макао (Китай) 525 558 544 542 149 234 275,3 

Бруней 

Даруссалам 
408 430 431 423 118 869 281,0 

Австрія 484 499 490 491 139 675 284,4 

Люксембург 470 483 477 477 208 531 437,4 

Катар 407 414 419 413 325 968 788,3 

Джерело: складено автором на основі [2] 
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Впорядкуємо дані таблиць 1-3 за зростанням відносного показника 

та побудуємо загальну точкову діаграму (рис. 3). 

 

Рис. 3. Відношення витрат на одного учня до середнього балу тесту PISA 

 

 

Зауважимо, що для Аргентини, Німеччини, Люксембургу та Катару 

значення показника суттєво відрізняються від множини інших значень. 

Тому при побудові моделі для отриманого ряду значень ми виключили ці 

точки як аномальні рівні ряду динаміки. 

Отримали лінійну залежність у=0,0019х+13,998 з коефіцієнтом 

детермінації 0,98, що свідчить про можливість використання такого 

показника для аналізу та моделювання груп країн за питомими витратами 

на освіту. Однак є певні винятки (помаранчеві точки на графіку). 

Винятками є Аргентина та Німеччина, які за обсягами фінансування 

знаходять в 1 та 2 групах відповідно, а за відносним показником – в 2 та 3 

групах, що свідчить про вищу ефективність використання обсягів 

фінансування. Ще одними з аномальних значень даного ряду є відносні 

показники Люксембургу та Катару, які дуже відхиляються від загального 

тренду, що свідчить про неефективне використання коштів.  

y = 0,0019x + 13,998

R² = 0,9811
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Застосуємо до кожної групи кореляційний аналіз. 

Загальний коефіцієнт кореляції між середнім балом за тест PISA та 

розміром витрат на одного учня протягом всієї тривалості навчання 

дорівнює 0,48, при цьому з надійністю 95% є підстави прийняти гіпотезу 

про наявність статистично значущого зв’язку, що свідчить про слабкий, 

але прямий зв’язок між ними. Обчислимо коефіцієнти кореляції в кожній 

групі та порівняємо їх із загальною. В першій групі коефіцієнт кореляції 

дорівнює 0,54, в другій групі 0,56. В третій групі коефіцієнт кореляції 

від’ємний -0,51. В перших двох групах на основі величини коефіцієнта 

кореляції з рівнем надійності 95% можна зробити висновок, що між 

показниками існує слабкий, але прямий зв’язок до того ж майже 

однаковий, що свідчить про те, що збільшення фінансування освіти для 

країн першої і другої груп матиме позитивний вплив на величину 

середнього балу, при цьому інтенсивність впливу приблизно однаково для 

країн з низьким та середнім рівнем фінансування. В третій групі зв’язок 

між показниками відсутній, вибіркові дані показали від’ємне значення 

коефіцієнта кореляції, що вказує з рівнем надійності 70% на зворотній та 

слабкий зв’язок. Це виникло через наявність декількох країн з великими 

витратами на одного учня і низькими балами за тест (Катар, Люксембург). 

Зауважимо, що якщо розглядати цю групу без цих країн, то коефіцієнт 

кореляції буде низьким, але додатнім (0,2). 

Змоделювати з метою подальшого прогнозування наявні масиви 

даних неможливо, оскільки навіть за зовнішнім виглядом точкових діаграм 

не спостерігається ніякої функціональної залежності між змінними (рис. 4-

6). 
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Рис. 4. Залежність результатівPISAвід обсягів витрат на одного учня 

протягом всієї тривалості навчання (група 1) 

Рис. 5. Залежність результатівPISAвід обсягів витрат на одного учня 

протягом всієї тривалості навчання (група 2) 
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Рис. 6. Залежність результатівPISAвід обсягів витрат на одного учня 

протягом всієї тривалості навчання (група 3) 

 

На основі наведених даних в [2] проаналізуємо наявність зв’язку між 

середнім результатом тестування та середньою кількістю навчальних 

годин протягом року у середній школі для тих країн, для яких така 

інформація опублікована в офіційних джерелах. Коефіцієнт кореляції між 

наявними емпіричними даними менший нуля і дорівнює -0,25, що вказує 

на відсутність статистично значущого зв’язку між досліджуваними 

показниками. 

Висновки:  

1) якщо проаналізувати дані, то встановити статистично значущий 

зв’язок між результатами тестування PISA та обсягами витрат на одного 

учня, а також середньою кількістю навчальних годин протягом року у 

середній школі, не вдається;  

2) на нашу думку, використовувати підхід розподілу на групи, які 

знаходяться вище або нижче певної лінії недоцільно, оскільки таку лінію 

побудувати адекватно на основі отриманих в 2018 році даних неможливо;  

3) при групуванні країн, можна враховувати обсяги витрат на освіту 

або відносний показник обсягу коштів до середнього балу. При такому 

групуванні можна встановити наявність зв’язків в  виділених групах країн, 

більш значущих ніж при аналізі всього масиву даних. При цьому в країнах, 
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де витрати на одного учня становлять до 100 тис. доларів США зв’язки є 

прямими, а в країнах, де витрати вищі, спостерігається слабкий зворотній 

зв'язок. Це означає, що за результатами тестування 2018 року для країн з 

витратами до 100 тис. доларів збільшення фінансування освіти позитивно 

відображається на середньому балі успішності, хоча фінансування і не є 

основним фактором, який впливає на успішність. Для країн з високими 

витратами подальше збільшення фінансування не приносить позитивного 

ефекту. 
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ВПРОВАДЖЕННЯ 

ЕЛЕМЕНТІВ STEM-ОСВІТИ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В 

ШОСТИХ КЛАСАХ 

 
Анотація. Аналізується зміст понять STEM, STEM-освіти. Визначено особливості 

та експериментально перевірено ефективність впровадження елементів STEM-освіти на 

уроках математики в шостих класах. 

Ключові слова: STEM, STEM-освіта.  

 

Abstract. The content of the concepts of STEM, STEM-education is analyzed. 

Peculiarities and experimentally tested the effectiveness of the introduction of elements of 

STEM-education in mathematics lessons in sixth grade.  

Key words: STEM, STEM-education. 

 

На сьогодні STEM-освіта в усіх на вустах. Це бренд, на який 

покладаються величезні надії. STEM-підхід в освіті ґрунтується на 

міждисциплінарних засадах у побудові навчальних дисциплін і окремих 

дидактичних елементів (інтегроване навчання відповідно до певних тем 

або реально існуючих проблем). Така освітня технологія має на меті 

комплексно формувати ключові фахові, соціальні й особистісні 

компетенції молоді, які визначають конкурентну спроможність на ринку 

праці: здатність і готовність до розв’язання комплексних задач (проблем), 

критичного мислення, творчості, когнітивної гнучкості, співпраці, 

управління, здійснення інноваційної діяльності та ін. [3, С.4]. 

Як зазначають О. І. Данилова та В. В. Сургаєва, сьогоднішня освіта – 

цілеспрямована пізнавальна діяльність людини на отримання знань, умінь 

та навичок або на їх удосконалення – повинна бути випереджувальною, 

відповідати тенденціям розвитку суспільства в майбутньому [2, С.120]. 

Таке завдання покладено на STEM-освіту.  

STЕM-освіта – це низка чи послідовність курсів або програм 

навчання, яка готує учнів до успішного працевлаштування, до освіти після 

школи або для того й іншого, вимагає різних і більш технічно складних 

навичок, зокрема із застосуванням математичних знань і наукових понять.  
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Акронім STEM (рис. 1) вживається для позначення популярного 

напряму в освіті, що охоплює природничі науки (Science), технології 

(Technology), інженерію (Engineering) та математику (Mathematics) [1].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 – Акронім STEM 

 

Впровадження STEM-освіти в загальноосвітніх навчальних закладах 

дає принципово нову модель природничо-математичної освіти з новими 

можливостями і результатами, як для вчителів, так і для учнів. 

Виникає питання, чому і для чого нам STEM-освіта? На нашу думки, 

ми виділили основні особливості (рис. 2) та переваги ( рис. 3) STEM-

освіти. 

 

 
Рис. 2 – Особливості STEM- освіти 

Впровадження інтегрованого навчання по темах.

Можливість застосовувати знання в реальному житті.

Креативні та ініціативні підходи до проектів.

Розвивати вміння критично мислити.
Бажання до активної комунікації та участь в командній 

роботі.
Пробудження інтересу до технічних дисциплін.

Так званий "міст" між навчанням і майбутньою кар'єрою.
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Рис. 3 – Переваги STEM- освіти 

 

Однією з ключових рис STEM-підходу є самостійна діяльність та 

спроби проведення дослідницьких робіт учнями.  

Основною ідеєю STEM-навчання є інтегровані уроки, які спрямовані 

на встановлення міжпредметних зв’язків, дають змогу творчо підходити до 

освітнього процесу, стимулюють інтерес до вивчення дисциплін, сприяють 

формуванню в учнів цілісного, системного світогляду. 

В рамках нашого дослідження – впровадження елементів STEM-

освіти на уроках математики нами був проведений експеримент на базі 

учнів 6 класів. Було обрану тему «Відношення і пропорції», на яку 

відведено 24 години. Для експерименту виокремлено два класи. В 6-А ( 

КГ- контрольна група) клас навчання відбувалося без змін, а для 6-В ( ЕГ – 

експериментальна група) – в ході кожного уроку якого були використані 

елементи STEM, зокрема прикладні задачі та завдання практичного 

характеру, що безпосередньо пов’язані з іншими дисциплінами: біологією, 

географією, астрономією, інженерією, комп’ютерними технологіями, 

тощо. В межах дослідження проведено: три самостійні роботи та дві 

контрольні роботи. 

Необхідно перевірити педагогічну гіпотезу, тобто: 

 Н0: середні показники ЕГ і КГ рівні. 

 Н1: середні показники ЕГ більші. 

Зосередження на реальних проблемах і завданнях.

Уроки орієнтуватимуться на інженерне проектування, 
його процес.

Залучення учнів до плідної спільної роботи.

Спонукає учнів у практичне та відкрите дослідження.

Інтегрує природничі науки і математику.

Можливість використання обладнання та засобів, які 
поєднані з технічним моделюванням, мультимедійними 

технологіями, обчислювальною технікою, 
електротехнікою та іншими.
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Проаналізуємо отримані дані. Xser та Yser в обох групах близькі 

за своїм значенням 7,375 та 7,697. Дисперсії також приблизно 

однакові 2,796875 та 2,453627. 

Для перевірки статистичної гіпотези використаємо критерій 

Стьюдента. Знайдемо Tемпіричне  та  Tкритичне значення критерію, вибираємо 

рівень значущості α=0,05 та рівень надійності γ=0,95. 

Оскільки Temp ≤Tkr , то виконується пряма 

гіпотеза Н0 з рівнем надійності 95%. 

Для того, щоб точно впевнитись чи наші 

групи підходять для експерименту перевіримо гіпотезу за критерієм 

Фішера. Знайдемо Fемпіричне  та  Fкритичне  значення критерію, oбираємо 

рівень значущості α=0,05 та рівень надійності γ=0,95. 

Оскільки Femp ≤Fkr , то виконується пряма 

гіпотеза Н0 з рівнем надійності 95%. 

Два критерії показали, що наші два класи безумовно підходять для 

експерименту. 

Далі перевіряємо оцінювання та порівнюємо тенденції показників та 

їх взаємних впливів. Під час вивчення теми «Відношення і пропорції» було 

проведено три самостійних роботи та дві контрольні роботи, підсумкова 

оцінка ставитиметься середнім арифметичним двох контрольних робіт, аби 

в подальшому перевірити чи вдалося нам досягти позитивних змін в 

динаміці навчання. 

Розглянемо залежність середнього балу від періоду контролю. 

                                    Таблиця 1                                                                  Таблиця 2               

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

Temp 0,800546509 

  

Tkr 1,998340543 

Femp 1,13989404 

Fkr 1,816267245 

Ti ( КГ) Xi 

Тематична 7,375 

СР №1 7,428571 

СР №2 7,03125 

КР №1 7,37037 

СР №3 7,454545 

КР №2 7,6 

Тематична 7,46875 

Ti (ЕГ) Xi 

Тематична 7,69697 

СР №1 7,689655 

СР №2 7,78125 

КР №1 8,28125 

СР №3 8,030303 

КР №2 8,233333 

Тематична 8,272727 
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В таблиці 1  наведено періоди контролю та середні бали в 

контрольній групі, а в таблиці 2 – експериментальної групи. 

Далі для контрольної та експериментальної груп окремо визначаємо 

тенденцію зміни середніх показників шляхом побудови лінійного рівняння 

тренду ( рис. 4-5).  

 

 
Рис. 4 - Побудова лінії тренду контрольної групи 

 

 

 
Рис. 5 - Побудова лінії тренду експериментальної групи 

 

 Аналізуємо утворенні рівняння.  

Оскільки к1(ег) > к2(кг) > 0, 0,1094 > 0,0374 > 0, що свідчить про 

зростання середніх балів в експериментальній групі відбувається швидше, 

ніж в контрольній. 

 Перевіримо гіпотези :  

Н0: кутові коефіцієнти  ЕГ і КГ рівні. 

Н1: кутовий коефіцієнт  ЕГ більший. 
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В даному  випадку треба порівняємо швидкість зростання середніх 

показників за критерієм Фішера. Знайдемо Fемпіричне  та  Fкритичне значення 

критерію, oбираємо рівень значущості α=0,05 та рівень надійності γ=0,95. 

Оскільки Femp >Fkr , то виконується пряма 

гіпотеза Н1 з рівнем надійності 95% (кутові 

коефіцієнти відрізняються). Обидві групи 

демонструють тенденцію до зростання, оскільки обидва коефіцієнти к1 та 

к2 додатні. 

Після другої контрольної роботи аналізуємо отримані бали за тему. 

Необіхідно перевірити педагогічну гіпотезу, тобто : 
 Н0: середні показники ЕГ і КГ рівні. 

 Н1: середні показники ЕГ більші. 

Маємо, що Xser та Yser в обох групах відрізняються за своїм 

значенням 7,46875 та 8,272727. Дисперсії різняться  більш суттєво, ніж на 

початкову етапі 2,624023 та 2,077135. Для перевірки статистичної гіпотези 

використаємо критерій Стьюдента .  Знайдемо Tемпіричне  та  Tкритичне  

значення критерію, вибираємо рівень значущості α=0,05 та рівень 

надійності γ=0,95. 

Оскільки Temp >Tkr , то виконується пряма 

гіпотеза Н1 з рівнем надійності 95%. Для 

підтвердження очікуваних результатів, тобто що наш 

експеримент з впровадженням елементів STEM-освіти мав позитивний 

вплив на навчання учнів, використаємо  критерій Фішера. Знайдемо 

Fемпіричне  та  Fкритичне  значення критерію, oбираємо рівень значущості 

α=0,05 та рівень надійності γ=0,95. 

Оскільки Femp ≤Fkr , то виконується 

альтернативна гіпотеза Н0 з рівнем надійності 95%. 

Бачимо, що позитивний результат показав лише 

критерій Стьюдента. 

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. 

Розділимо навчальні результати ЕГ і КГ на кілька рівнів (початковий, 

середній, достатній, високий). Вибираємо рівень значущості α=0,1 та 

Fемп 2,9251337 

Fкр 1,810379 

Temp 2,115536799 

Tkr 1,998340543 

Femp 1,263289798 

Fkr 1,810378954 
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рівень надійності γ=0,9. Знаходимо частки pi та qi та кутове перетворення 

Фішера φі
*. Порахуємо спостережуване значення кутового коефіцієнта 

Фішера φі
*(і) для всіх рівнів (таблиці 3-4). 

Таблиця 3 

  КГ ЕГ     

Рівень Частота Частота Частота КГ(pi) Частота ЕГ(qi) 

Низький 0 0 0 0 

Середній 11 3 0,34375 0,090909091 

Достатній 18 24 0,5625 0,727272727 

Високий 3 6 0,09375 0,181818182 

n 32 33     

Таблиця 4 

φ^*(pi) ф^*(qi) ф^*emp(i) Ймовірність H0 Ймовірність H1 

0 0 0 1 0 

1,2529

726 

0,612

555 

0,45284

383 0,326084581 0,673915419 

1,6961

242 

2,042

658 

0,24503

655 0,403600046 0,596399954 

0,6223

685 

0,881

021 

0,18289

518 0,427724773 0,572275227 

 

Частки елементів, які потрапляють на низький рівень в контрольній 

та експериментальній групах відрізняються не суттєво, в даному – 

однакові і виконується альтернативна  гіпотеза Н0. 

Частки елементів, які потрапляють на середній, достатній, високий 

рівні в контрольній та експериментальній групах відрізняються суттєво, 

виконується пряма гіпотеза Н1. 

З результатів нашого дослідження можемо зробити висновок, що: 

 середні бали в контрольній та експериментальній групах в кінці 

вивчення теми відрізняються суттєвіше, ніж на початку вивчення теми; 

 показник стабільності наприкінці експерименту більш сталий в 

експериментальній групі; 

 з надійністю в 95% STEM-освіта внесла свої позитивні корективи в 

освіту учнів. 

Експериментально перевіривши ефективність впровадження 

елементів STEM-освіти в навчання математики, виявили, що завдяки даній 

технології можна підвищити якість наукової та технологічної підготовки 
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учнів, забезпечити індивідуалізацію процесу навчання, що в подальшому 

сприятиме підвищенню професійної компетентності учнів.  

Характерною рисою STEM, STEM-освіти, є те, що знання які учні 

здобувають можуть виходити за межі програми. Учні краще розуміють 

навчальний матеріал, коли вони самостійно створюють або винаходять 

щось нове і це відкриває перспективи до їх подальшого розвитку. 

Розглянувши особливості реалізації елементів STEM-освіти в процесі 

навчання математики учнів шостих класів на прикладі теми «Відношення і 

пропорції» помітили певну особливість, рівень мотивації, зацікавленості 

учнів математикою – зростає.  

Підводячи підсумки, слід зазначити що необхідно звернути особливу 

увагу на таку технологію, як STEM в начальному процесі. Як показали 

результати експерименту впровадження нових технологій (STEM) в освіту 

є продуктивним та позитивно впливає на формуванні особистості, кожного 

окремого учня та заохочує їх до вивчення чогось нового.  
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АЛГОРИТМ ПОЛІНОМІАЛЬНОЇ АПРОКСИМАЦІЇ РОЗВ’ЯЗКІВ 

ЖОРСТКИХ СИСТЕМ 

 
Анотація. У статті вивчаються питання застосування апроксимаційного 

методу В.К. Дзядика до кусково-поліноміальної апроксимації розв’язків жорстких 

систем звичайних диференціальних рівнянь. Відповідний алгоритм розглянутий на 

прикладі. 

Ключові слова: апроксимаційний метод, системи звичайних диференціальних 

рівнянь. 

 

Вступ. Термін «жорсткі рівняння» виник у середині ХІХ ст.. при 

вивченні рівнянь хімічної кінетики з одночасною наявністю хімічних 

реакцій, що дуже повільно і дуже швидко протікають [1]. 

Тоді неочікувано виявилося, що методи Рунге-Кутта, що вважалися 

виключно надійними, почали давати збій при розв’язування таких задач 

[2]. 

Жорсткі системи виникають не тільки при описі процесів у хімічній 

кінетиці, але і в таких галузях, як електротехніка, ядерна фізика, медицина, 

біологія, економіка. До жорстких систем відносяться нестаціонарні 

процеси в складних радіо ланцюгах, системи, що виникають при 

розв’язуванні рівнянь теплопровідності і дифузії методом прямих, і багато 

інших. 

Строгого означення поняття жорсткості немає, але зазвичай під ним 

розуміють наявність у розв’язку як швидкозгасаючих компонент, так і 

компонент, що повільно змінюються  

Алгоритм. В роботі будемо розглядати реалізацію алгоритму 

поліноміальної апроксимації розв’язку задачі Коші для жорсткої системи 

звичайних диференціальних рівнянь. 

                {
𝑥′(𝑡) = 998𝑥(𝑡) + 1998𝑦(𝑡), 𝑥(0) = 1,

𝑦′(𝑡) = −999𝑥(𝑡) − 1999𝑦(𝑡), 𝑦(0) = 0.
                         (1) 
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Точним розв’язком системи буде  

{
𝑥(𝑡) = 2𝑒−𝑡 − 𝑒−1000𝑡 ,

𝑦(𝑡) =  −𝑒−𝑡 + 𝑒−1000𝑡 .
 

Ми бачимо наявність «повільної» та «швидкої» складової в кожному 

розв’язку цієї задачі. Основне протиріччя жорстких систем полягає у тому, 

що малий крок інтегрування, що є необхідний для відтворення 

швидкоплинних процесів, не може бути збільшений у подальшому, коли 

похідна розв’язку стає істотно меншою за початкове значення [2]. У 

нашому випадку це означає, що немає можливості ефективного 

наближення розв’язку задачі єдиним многочленом на відрізку [0; 1000]. 

Згідно з алгоритмом [3], який побудований на основі застосування 

апроксимаційного методу В. К. Дзядика [4] маємо такі кроки: 

1) Наближений розв’язок задачі (1) будемо шукати у вигляді кусково-

лінійних поліномів: 

                                                 {
𝑥1(𝑡) = 𝑐0 + 𝑐1𝑡,

𝑦1(𝑡) = 𝑐2 + 𝑐3𝑡.
                                               (2) 

Для досягнення точності 𝜀 = 0,05 відрізок [0; 1000] на основі 

апріорних  та апостеріорних оцінок треба розбити на 6 проміжків 

[0; 0,001], [0,001; 0,003], [0,003; 0,7], [0,7; 1,7], [1,7; 3,7]  та [3,7; 1000]. 

Перший відрізок обирається в умові стійкості апроксимації експоненти 

𝑒−1000𝑡,тобто в умові виконання нерівності |1 − 1000ℎ| < 1. 

Далі беремо до уваги допоміжні параметри 𝜏𝑖 ( i = 1,2). 

2) Зведемо задачу (1) до еквівалентної системи інтегральних рівнянь 

типу Вольтерра третього роду: 

                

{
 
 

 
 𝑥(𝑡) = 𝑥(0) + ∫ (998𝑥(𝑠) + 1998𝑦(𝑠))𝑑𝑠

𝑡

0

,

      𝑦(𝑡) = 𝑦(0) + ∫ (−999𝑥(𝑠) − 1999𝑦(𝑠))𝑑𝑠.
𝑡

0

                  (3) 

3) Для визначення поліномів 𝑥1(𝑡), 𝑦1(𝑡) на проміжку [0; 0,001] системі 

інтегральних рівнянь (3) поставимо у відповідність систему наближених   

інтегро-функціональних рівнянь: 
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{
 
 
 
 

 
 
 
 𝑐0 + 𝑐1𝑡 = 1 + ∫ (998(𝑐0 + 𝑐1𝑡) + 1998 (𝑐2 + 𝑐3𝑡))𝑑𝑠 − 

𝑡

0

−𝜏1𝑇2 (
2𝑡

0,001
− 1) ,

𝑐2 + 𝑐3𝑡 = 0 +∫ (−999(𝑐0 + 𝑐1𝑡) − 1999 (𝑐2 + 𝑐3𝑡))𝑑𝑠 − 
𝑡

0

𝜏2𝑇2 (
2𝑡

0,001
− 1) ,

 

де 𝜏1, 𝜏2 – допоміжні параметри, 𝑇2 (
2(𝑡−0)

0,001−0
− 1) – многочлен Чебишова 

першого роду 𝑇𝑘(𝑧) = cos(𝑘 𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠 𝑧), що зміщений з відрізка [−1; 1] на 

відрізок [0; 0,001] і має вигляд  

𝑇2 (
2𝑡 − 0,001

0,001
) = 2 (

2𝑡 − 0,001

0,001
)
2

− 1 = 2(
4𝑡2 − 0,004𝑡 + 0,000001

0,000001
) − 1

=
8

(0,001)2
𝑡2 −

0,008

(0,001)2
𝑡 + 1. 

4) Підставимо вираз для многочлена Чебишова у наближені рівняння і 

здійснюючи відповідні перетворення, отримаємо наступний вигляд 

наближених рівнянь: 

{
  
 

  
 

𝑐0 + 𝑐1𝑡 = 1 + 998𝑐0𝑡 + 499𝑐1𝑡
2 + 1998𝑐2𝑡 + 999𝑐3𝑡

2 −

−
8

(0,001)2
𝜏1𝑡

2 −
0,008

(0,001)2
𝜏1𝑡 + 𝜏1,

𝑐2 + 𝑐3𝑡 = 0 −  999𝑐0𝑡 − 499,5𝑐1𝑡
2 − 1999𝑐2𝑡 − 999,5𝑐3𝑡

2 −

−
8

(0,001)2
𝜏2𝑡

2 −
0,008

(0,001)2
𝜏2𝑡 + 𝜏2.

        (4) 

5) Прирівнюючи в (4) коефіцієнти при відповідних степенях t 

отримаємо систему для знаходження 𝑐0, 𝑐1, 𝑐2, 𝑐3, 𝜏1, 𝜏2. 

 

{
 
 

 
 

𝑐0 = 1 − 𝜏1,
𝑐1 = 998𝑐0 + 1998𝑐2 + 8000𝜏1,
0 = 499𝑐1 + 999𝑐3 − 8000000𝜏1,

𝑐2 = −𝜏2,
𝑐3 = −999𝑐0 − 1999𝑐2 + 8000𝜏2,

0 =  −499,5𝑐1 − 999,5𝑐3 − 8000000𝜏2.

 

 

Після розв’язання системи отримали:  
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𝑐0 = 1,04, 

𝑐1 = 638,001, 

𝑐2 = −0,04, 

𝑐3 = −639, 

𝜏1 = −0,04, 

𝜏2 = 0,04. 

Необхідна точність 𝜀 = 0,05  за апостеріорними оцінками (див. [4, 5]) 

повинна бути  

𝜀 ≤ |𝜏1| + |𝜏2| = 0,08.  

Необхідна точність досягнута. 

 

6) Таким чином на проміжку [0; 0,001] маємо наступне наближення 

розв’язку: 

{
𝑥(𝑡) = 638,001𝑡 + 1,04,
𝑦(𝑡) = −639𝑡 − 0,04.

 

 

7) Продовжуючи наближення на інших проміжках, маємо: 

[0,001; 0,003]:      {
𝑥(𝑡) = 161,506𝑡 + 1,509,
𝑦(𝑡) = −162,504𝑡 − 0,509

; 

 

[0,003; 0,7]:        {
𝑥(𝑡) = −1,445𝑡 + 1,954,
𝑦(𝑡) = 0,7214𝑡 − 0,977

; 

 

[0,7; 1,7]:         {
𝑥(𝑡) = −0,636𝑡 + 1,398,
𝑦(𝑡) = 0,3178𝑡 − 0,699

; 

 

[1,7; 3,7] :         {
𝑥(𝑡) = −0,1624𝑡 + 0,601,
𝑦(𝑡) = 0,0812𝑡 − 0,3004

; 

  [3,7; 1000]:             {
𝑥(𝑡) = 0,
𝑦(𝑡) = 0.

 

На Рис.1 та Рис 2. проілюструємо графічно розв’язок даної жорсткої 

системи, де крива червоного кольору – точний розв’язок системи рівнянь 

(1), крива синього кольору – наближений розв’язок (2), отриманий за 

алгоритмом поліноміальної апроксимації, який побудований на основі а-

методу В. К. Дзядика.  
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Рис. 1 
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Рис.2 

Висновки. Таким чином, результати обчислювального експерименту 

дають підстави зробити висновок про можливість запропонованого 

алгоритму добре доповнити існуючі чисельні методи розв’язання жорстких 
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задач. Ми отримуємо наближений розв’язок системи в аналітичному 

вигляді, який буде давати найкращі наближення в рівномірній метриці на 

відрізках розбиття. 
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