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ПЕРЕДМОВА 

Важливу роль у формуванні творчого потенціалу майбутніх науковців та 

педагогів відіграє участь студентів в організованій і систематичній науково-дослідній 

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

передбачає навчання студентів методології і методики дослідження, а також 

систематичну участь у дослідницькій діяльності, озброєння технологіями і вміннями 

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

діяльності, що виражається насамперед у самостійному творчому дослідженні. Така 

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

відношень, теоретичне й експериментальне обґрунтування фактів, виявлення 

закономірностей за допомогою наукових методів пізнання. Внаслідок пошукової 

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

об'єктивної значущості та новизни. 

Наукове дослідження - це результат самостійного розроблення певної наукової 

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

висновки і гіпотези. 

У Фізико-математичному інституті Національного педагогічного університету 

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

дослідної і науково-практичної роботи обдарованої студентської молоді. 

Студентська науково-дослідна робота організовується і спрямовується 7 

кафедрами інституту, при яких функціонують студентські наукові гуртки та наукові 

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

інформатики та методик їх навчання. 

 15-17 квітня 2014 року у Фізико-математичному інституті відбулась звітна 

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

студенти Інституту представили результати своїх наукових досліджень. В роботі 7 

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

представили результати досліджень найсучасніших проблем фізико-математичних 

наук. Свої доповіді представили переможці Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт серед класичних, технічних та педагогічних університетів: Маруженко 

Олексій та Білоусов Віктор (І місце на конкурсі з фізики), Гарко Ірина (І місце на 

конкурсі з математики), Дивляш Наталія та Калюжна Наталія (ІІІ місце на конкурсі з 

математики). 

Дванадцятий випуск збірника студентських наукових робіт «Студентські 

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

виступів на конференції.  

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

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

збірника готова допомогти вам опублікувати ваші роботи у збірнику студентських 

наукових робіт «Студентські фізико-математичні етюди». 

Вимоги до оформлення статей та інформацію для авторів дивіться на сайті 

Фізико-математичного інституту. 

Гончаренко Я.В.  
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Гарко І. І.,  

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

Науковий керівник: доктор фізико-математичних наук, професор Торбін Г.М.  

 

ПРО ТОПОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ГРАФІКІВ ФУНКЦІЙ,  

ЩО ЗБЕРІГАЮТЬ РОЗМІРНІСТЬ ХАУСДОРФА-БЕЗИКОВИЧА 

 

У статті вводиться і досліджується клас перетворень, які є розривними на всюди 

щільних підмножинах одиничного відрізка, але при цьому зберігають розмірність 

Хаусдорфа-Безиковича.  

 

Дослідженням неперервних перетворень, що зберігають розмірність 

Хаусдорфа-Безиковича, присвячена значна кількість робіт (див., наприклад, [1], 

[2], [3]). У той же час на сьогодні відсутні роботи по DP-властивостям 

перетворень, множина точок розриву яких всюди щільна на деякому відрізку. 

Природність таких досліджень очевидна: з одного боку,  множина таких 

перетворень має потужність гіперконтинууму, а її доповнення – континуальне; з 

іншого боку,  вивчення таких перетворень корисне з точки зору розвитку 

методів обчислення фрактальних розмірностей та дослідження фрактальних 

властивостей ймовірнісних розподілів. 

 

Нагадаємо поняття -розкладу (зображення) дійсних чисел (див. [4]). 

Нехай  довільне дійсне число з одиничного відрізка, записане у двійковій 

системі числення 

 
Для тих чисел з одиничного відрізка, які мають по два різні двійкові 

розклади, зафіксуємо той, який має цифру 1 в періоді. 

Нехай нескінченний стохастичний вектор з 

додатними координатами. 

При фіксованому дійсному числі  (тобто при фіксованій 

послідовності ) та фіксованому стохастичному векторі  здійснюється 

зчисленна послідовність розбиттів одиничного відрізка за наступними 

правилами. 
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Крок 1. Розбиваємо одиничний відрізок зліва направо, якщо ; (і  

справа наліво, якщо ) на зчисленну кількість відрізків , 

, довжини яких дорівнюють 

 

Кожен з відрізків  називається циліндром 1-го рангу -розкладу. 

Крок 2. Кожен з циліндрів 1-го рангу  розбиваємо (зліва направо, 

якщо ; і справа наліво, якщо ) на зчисленну кількість 

відрізків  , , довжини яких дорівнюють  

 

Кожен з відрізків  називається циліндром 2-го рангу -розкладу. 

Крок k. Кожен з циліндрів  -го рангу  розбиваємо (зліва 

направо, якщо ; і  справа наліво, якщо ) на зчисленну 

кількість  відрізків , довжини яких 

 

відносяться як 

 . 

Кожен з відрізків  називається циліндром -го рангу -розкладу. 

Для довільної послідовності індексів , , існує 

послідовність  вкладених циліндрів 

 

таких, що , . Тому існує єдина точка , яка належить всім 

цим циліндрам  . 

І навпаки, для кожної точки , яка не є межовою для жодного 

циліндра жодного рангу, існує єдина (оскільки кожна така точка належить рівно 

одному циліндру -го  рангу) послідовність вкладених циліндрів 

 які 

містять , тобто 
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Останній вираз називатимемо -розкладом (зображенням) точки . 

Точку  назвемо -раціональною, якщо вона є межовою для деякого 

циліндра. Найменший ранг циліндрів, що мають таку властивість, назвемо 

рангом -раціональної точки. Якщо ж точка  не є межовою для жодного 

циліндра, то назвемо її -ірраціональною. 

Зауважимо, що -розклад є частковим випадком -розкладу (він 

отримується при ). Якщо  і при цьому додатково  , то 

-розклад співпадає з розкладом Люрота [5]. При  

отримаємо -розклад [6]. Якщо ж додатково до умови  вибрати 

стохастичний вектор  так, щоб , то отримаємо  

знакопочережний розклад Люрота. 

Для фіксованого стохастичного вектора  та фіксованого дійсного числа 

, введемо до розгляду відображення 

. 

Зауважимо, що властивості вказаного відображення суттєво залежать від 

обраного . 

Для спрощення подальших викладок позначимо , ; 

 та . 

Теорема 1. Якщо  є -ірраціональною точкою, то  неперервна 

в точці  (незалежно від вибору точки ). 

Доведення. Оскільки , то графік функції  є 

деякою підмножиною множини  

 

Якщо  є внутрішньою точкою  і  міститься в , то 

коливання 
0 0

0
, ( , )

( , ) : sup | ( ) ( ) |
x y z z

z x y
 

   
  

 

 
функції  в -околі точки  не 

перевищує . 

Аналогічно, незалежно від  графік функції  є підмножиною множини 
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Якщо є -ірраціональною, то  є внутрішньою для циліндра 

. 

Тоді  і при цьому 

, 

де : maxmax i
i

q q . 

Аналогічно означаємо 

 

Оскільки  є внутрішньою для , існує  таке, що 

 і при цьому 

 
Звідси  

 

Отже,  неперервна в точці . 

 

Зауваження 1. 

Безпосередньо з означення відображення  випливає, що 

1) якщо  або , то  є неперервною (і навіть лінійною) на 

; 

2) якщо , то  буде неперервною на 

всіх циліндрах -го рангу, і всі точки поділу рангу  при  є 

точками розриву; 

3) якщо серед  є безліч «0» та «1» ( тобто  є двійково-ірраціональною 

точкою), то  буде розривною в усіх -раціональних точках. 

 

Теорема 2. Якщо  є двійково-раціональною точкою, то відображення 

 є DP-перетворенням на , тобто 

 

Доведення. Справді, якщо , то  і якщо 

, то . 
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Якщо , то  є лінійною на всіх 

циліндрах -го рангу. Занумеруємо їх: i . 

Нехай i iE E  . 

Оскільки  зберігає розмірність на кожному i , то 

dim ( ) dim supdim supdim .H H i H i H i
i ii

E E E E
 

   
 

 

З іншого боку,  

 

 

Тому 

dim supdim ,   [0,1].H H i
i

E E E     

Отже,  

 

 

Нагадаємо, що сімейство  підмножин називається локально тонким 

сімейством покриттів одиничного відрізка, якщо для довільної множини 

 і для довільного  існує не більш як зчисленне -покриття  

множини  ( ). 

Для довільного додатного  та локально тонкого сімейства покриттів  

відповідна -вимірна міра Хаусдорфа підмножини  відносно 

сімейства  означається наступним чином 

0 | |
( , ) lim inf | | ,

j

j
E

j

H E E 

  

  
    

   
  

де інфімум взято за всіма не більш як зчисленними  –покриттями  множини 

, . Взагалі кажучи,  залежить від сімейства . Сімейство всіх 

обмежених множин, сімейство всіх відкритих множин і сімейство всіх 

замкнених множин дають одну і ту саму -мірну міру Хаусдорфа, яку 

позначають . 

Означення 1. Розмірністю Хаусдорфа-Безиковича множини  відносно 

сімейства підмножин  називається таке невід'ємне число  
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dim ( , ) inf{ :   ( , ) 0}.H E H E     

Якщо  є сімейством всіх замкнених (відкритих) підмножин з [0,1] або 

сімейством всіх n-адичних циліндрів, то  співпадає з класичною 

розмірністю Хаусдорфа-Безиковича  множини . 

Означення 2. Локально тонке сімейство покриттів  називається довірчим 

для обчислення розмірності Хаусдорфа-Безиковича  (на одиничному відрізку), 

якщо для довільної множини  має місце рівність 

. 

Нехай  сімейство множин, які є об’єднанням суміжних 

циліндрів одного рангу, що належать одному і тому ж циліндру попереднього 

рангу. 

Теорема 3. Якщо системи  та  є довірчими для 

обчислення розмірності Хаусдорфа-Безиковича, то  є DP-перетворенням 

на одиничному відрізку. 

Доведення. З умови довірчості систем  і  випливає, що для обчислення 

розмірності Хаусдорфа-Безиковича досить використовувати покриття 

множинами . 

Нехай . Оскільки  є об'єднанням суміжних циліндричних 

відрізків одного рангу, що належать до одного циліндра попереднього рангу, то 

 і . 

Нехай  довільна множина з ,  довільне її -покриття. Тоді 

 буде -покриттям для . 

Відповідні -об'єми будуть рівними, а тому 

 

Перейшовши до границі при  отримаємо: 

 
А тому,  

 

Використовуючи умову довірчості систем  і , маємо  

 

Отже,  зберігає розмірність Хаусдорфа-Безиковича. 

 

Зауваження 2. Використовуючи міркування, які  аналогічні до тих, які 

використовувались при доведенні останньої теореми, можна показати, що 
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відображення  зберігає міру Лебега на одиничному відрізку. Тому метрична та 

розмірнісна теорії -зображень буде співпадати з відповідними теоріями 

для -зображень (див. [6,7]), незважаючи на те, що в залежності від обраного 

дійсного числа  графік відображення  може мати принципово різні 

топологічні властивості. 
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МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ХВИЛЬОВОЇ 

ДІАГРАМИ ЕЛІОТА ТА ЇЇ ВЛАСТИВОСТІ 

 

В роботі нами вперше побудована та досліджена математична модель поведінки 

фондового ринку,  яка ґрунтується на підходах  хвильової теорії руху цін і 

використовує сучасні методи дослідження математичних об'єктів зі складною 

локальною будовою, зокрема методи фрактального аналізу, теорію неперервних ніде не 

диференційовних функцій. 

 

Вступ 

На сьогодні існує багато теорій, які намагаються адекватно змоделювати 

функціонування  фінансового ринку. Однією з досить поширених в 

застосуваннях є хвильова теорія  Еліота, суть якої полягає в моделюванні 

процесу зміни цін на цінні папери за певний проміжок часу шляхом 

послідовного розбиття даного часового проміжку на частини і уточнення 

значень приростів цін на кожному з менших проміжків. Дослідження хвильових 

діаграм Еліота здебільшого здійснюється методами статистичного та технічного 

аналізу. 

Об'єктом дослідження є математична модель хвильової діаграми руху цін 

Еліота. Предметом дослідження  є аналітичне задання та властивості функції 

Еліота. 

Для задання такої функції було використано апарат поліосновних систем 

кодування дійсних чисел – так званих Q -зображень. Запропоновані  в роботі 

модифікації таких зображень застосовані для аналітичного задання аргументу та 

значень функції Еліота. Сама функція задана у вигляді перетворювача цифр 

аргументу в цифри значення функції. 

Досліджені властивості функції Еліота, зокрема доведено, що вона є 

неперервною, ніде не монотонною та ніде не диференційовною на області 

визначення. 

Доведено, що графік функції Еліота є самоафінною множиною, обчислено 

інтеграл Лебега від цієї функції на проміжку  1;0 , знайдено оцінку її клітинкової 

фрактальної  розмірності,  встановлено, що вона є числом з проміжку  2;1 , 
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тобто графік функції Еліота є фрактальною множиною. Зазначимо, що цей факт 

неодноразово формулювався в роботах, присвячених дослідженням в галузі 

хвильової теорії фондового ринку,  але,  наскільки нам відомо, ніколи не 

доводився. 

Ринкова ціна товару в широкому смислі (включаючи цінні папери, валюту 

тощо) змінюється з часом, і ці зміни, як правило, містять випадкові складові. 

Перша стохастична модель зміни ринкових цін була запропонована в дисертації 

Л.Башельє [L. Bachelier ''Theorie de laspeculation'', 1900], в якій модель ціни як 

функції часу була визначена як випадковий процес, пізніше названий 

вінерівським. 

Подальші дослідження статистики функціонування фондових ринків 

привели до уточнення цієї моделі: замість значення ціни 
t

C  в момент часу t , 

Nt , доцільно моделювати логарифми цін 
t

Clog , моделлю яких є вінерівський 

процес. При цьому приріст ціни 
ttt

CCC 
 11

 (або її логарифму) прийнято 

вважати випадковою величиною, яка не залежить від значення 
t

C  та всіх 

попередніх значень 


C , t [15]. 

Властивість незалежності приростів логарифмів ринкових цін, 

спираючись на реальні дані, грунтовно дослідив М.Кендалл. В своїй доповіді на 

засіданні Королівського статистичного товариства Великобританії в 1953 р. він 

описав статистичні властивості великого обсягу досліджених ним даних. 

Намагаючись знайти ритми, тренди та цикли в цих цінах, він прийшов до 

висновку, що ''Демон Випадку генерував випадковим чином число ... і додавав 

його до поточного значення для визначення ... ціни в наступний момент''. Багато 

сучасних дослідників вважає, що ''рівень апроксимації ''броунівської'' моделі не 

виправдовує покладених на неї сподівань'' [8]. 

На сьогодні існує багато теорій, які намагаються адекватно змоделювати 

функціонування фінансового ринку. Однією з ''класичних'' є теорія відомого 

американського фінансиста Чарльза Доу  [2]. Її суть полягає в наступному: Доу 

вважав, що ціни на акції зазнають циклічних коливань – після тривалого росту 

наступає тривале падіння, потім цей процес знову повторюється. Таким чином, 

Чарльз Доу дійшов висновку, що поводження ціни на акції можна прогнозувати, 

якщо відомо напрямок її зміни за якийсь останній період. 

Оcновні принципи Доу знайшли своє відображення в так званій 

''хвильовій теорії'', запропонованій  іншим відомим американським фінансистом 

Ральфом Елліотом [2]. Основою теорії служить так звана ''хвильова діаграма'', де 

хвиля – це помітний ціновий рух. При цьому рух цін розбивається на п'ять хвиль 
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в напрямку більш сильного  тренду, і на три хвилі – в протилежному напрямку. 

Наприклад, у випадку зростаючого тренду, розглядається п'ять хвиль при русі 

ціни вгору і три – при русі (корекції) вниз. 

Елліот помітив, що кожна з цих хвиль в свою чергу є хвильовою 

діаграмою, яка теж розкладається на складові більш дрібні хвилі, і цей процес 

можна продовжити до будь-якого бажаного кроку, в результаті отримуються 

передфрактальні криві. Знання структури хвильової діаграми у більш дрібному 

масштабі важливе тому, що учасники фінансового ринку, знаючи, у якій частині 

діаграми вони знаходяться, можуть впевнено продавати цінні папери, коли 

починається корективна хвиля, і повинні купувати їх, коли починається 

імпульсна хвиля. Виходячи з результатів статистичних досліджень, Елліот 

запропонував використовувати числову послідовність Фібоначчі для 

упорядкування прогнозів у рамках технічного аналізу. Він вважав, що 

відношення довжин корективних та імпульсних хвиль є коефіцієнтами 

Фібоначчі, тобто частками від ділення двох сусідніх членів послідовності 

Фібоначчі. 

На сьогодні теорія Елліота широко використовується в фінансовому 

аналізі, створюються її модифікації та аналоги. Багато досліджень присвячено 

методам обчислення та прогнозування довжин зростаючих та корективних 

хвиль. 

Основоположник хвильової теорії Ральф Нельсон Еліот (Ralph Nelson 

Elliott) родом із Канзасу, працюючи в бухгалтерії на залізничній дорозі, він уже 

надавав поради великим фірмам, як врятуватися від фінансових труднощів. 

Згодом він публікує свої перші книги: у 1926 році – Організація роботи чайних 

та кафетеріїв (Tea Room and Cafeteria Management), а наступна – Майбутнє 

Латинської Америки (The Future of Latin America), котрі міцніше закріплюють та 

підтверджують його авторитет. Серйозно займатися вивченням поведінки 

фондового ринку він почав після того, як за станом здоров’я не міг підвестися з 

ліжка. Еліот досліджував річні, місячні, тижневі, денні, годинні й навіть 

півгодинні графіки різних фондових індексів, тим самим виконуючи місію, 

котру описав у своєму манускрипті так: «Усьому є причини, й обов’язок 

кожного спробувати з’ясувати її».  

 Після довгих досліджень та впроваджень, в 1938 році побачила світ досить 

плідна праця Закон хвиль (The Wave Principle), котра спровокувала вихід низки 

Пояснювальних листів (Interpretive Letters). Результати його роботи вчинили 

резонанс у таких науках як економіка та соціологія, а також пов’язав поведінку 
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суспільства із уже відомим на той час математичним поняттям – золота  

пропорція.  

 В подальшому, Еліот поєднав усі свої праці в роботі Закон природи – 

секрет  всесвіту (Nature`s Law – The secret of the Universe ). Вона опублікована у 

1946 році та є вінцем творчості Ральфа Еліота.     

 Хоча після смерті Еліота жоден з його учнів не продовжив дослідження 

Закону хвиль, проте це сприяло успіху як мінімум трьох видатних аналітиків у 

історії ринкового аналізу: Едсона Гоулда (Edson Gould), Джорджа Скефера 

(George Schaefer) та Гамільтона Болтона (Hamilton Bolton).  

 Едсон Гоулд розробив правило Три кроки і зупинка (Three Steps and a 

Stumble) в основі якого, без сумніву, покладено основний принцип Еліота – три 

імпульси, розділені корекціями.  

 Гамільтон Болтон був найбільшим прихильником та послідовником 

Закону хвиль. Саме він в 1960 році, будучи Президентом Федерації фінансових 

аналітиків, публікує книгу Закон хвиль  Еліота – критична оцінка (The Elliott 

Wave Principle – A Critical Appraisal). Це була перша книга про хвильові закони, 

видана після смерті Еліота. 

 Враховуючи роботи як Еліота, так і його наступників існує більше ніж 60-

тилітній практично неперервний період аналізу фондового ринку США за 

допомогою хвильової теорії Еліота: 

 1938 – 1946 Коментарі ринку Р. Н. Еліотом (R. N. Elliott`s Market Letters). 

 1953 – 1966 повне зібрання творів Гамільтона Болтона з хвильового 

Закону Еліота (The Complete Elliott Wave Writings of  A.Hamiltin Bolton). 

 1967 – 1975 повне зібрання творів А. Фроста й Річарда Рассела з 

хвильового Закону Еліота (The Complete Elliott Wave Writings of  A.J. Frost 

and Richard Russell). 

 1976 – … книги, щомісячний журнал та інші видання Роберта Пректера. 

В 1989 році Роберт Балан публікує свою відому книгу Застосування 

хвильового Закону Еліота на міжнародних валютних ринках (Elliott Wave 

Principle Applied to the Foreign Exchange Markets). 

Таким чином, як з хвильової теорії Еліота так і з її практичного 

застосування до аналізу фінансових ринків й торгівлі на них останнім часом 

написано багато книг і статтей, вище були згадані лише основні з них. Дехто 

повністю присвячував себе цим дослідженням, інші опосередковано й несвідомо 

ними користувалися, проте всі вони досліджували справедливість теорії Еліота 

більшою мірою з економічної точки зору, а чіткого й остаточного математичного 
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обґрунтування так і не дали, тому ця тема до сьогодні залишається на піку своєї 

актуальності. 

Наприкінці 60-х років на стику математики, фізики, інформатики, 

лінгвістики і біології з'явилась нова математична теорія, яка дозволяє строго 

аналітично описувати і вивчати властивості процесів і явищ, що мають складну, 

навіть хаотичну структуру, тобто теорія фракталів. Вона відразу привернула 

увагу фахівців з багатьох галузей науки, насамперед природничих, завдяки 

можливості широкого практичного використання. Як показали дослідження, 

геометрія фракталів має місце не тільки в живій природі, але й у суспільних 

процесах. 

В нашій роботі, використовуючі методи фрактального аналізу об'єктів зі 

складною локальною будовою, розроблені в роботах Працьовитого М.В. та його 

послідовників [13, 12, 11, 4, 16, 17], ми побудуємо і дослідимо властивості 

математичної моделі хвильової діаграми Елліота. 

Загальні положення хвильової теорії Еліота 

Під  хвилею розуміють рух (зміну) цін, що починається зі зміни їх напряму 

та продовжується до наступної зміни. 

Розрізняють довгі та короткі хвилі, котрі, як правило, чергуються між 

собою. Більш того, довгі хвилі розвиваються у напрямку домінуючого руху цін  

– тренда, а короткі – в протилежному напрямі. Подібні пари найпростіших хвиль 

“довга – коротка”  формують більш ширший рух цін – домінуючий тренд, який 

складає повний цикл. Причому він завжди починається довгою хвилею, а 

закінчується короткою. 

Графічно повний цикл руху цін можна зобразити так: 

 
Рис. 1 Повний цикл ціни на річному графіку USD/CHF 
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Вісь абсцис відображає часовий період за який відбуваються зміни, а вісь 

ординат – відповідні зміни цін. 

Згідно з припущенням Еліота, зміна цін складається з так званих хвиль 

Еліота, причому кожна її зростаюча складова поділяється на 5 частин, а спадна – 

на 3 частини. Якщо припустити, що вказана хвиля розглядається на  1;0  у ПДСК, 

то матимемо: 

 
Найчастіше розглядають такі основні підходи до моделювання теорії 

Еліота: технічний, гармонійний та вейвлет-аналіз. 

 

Моделювання аргументу  та значення функції Еліота за допомогою 

модифікованого  Q -зображення дійсних чисел 

Як вже зазначалося, різні способи кодування дійсних чисел, зокрема так 

звані поліосновні системи числення, є ефективним інструментом задання та 

дослідження властивостей об’єктів зі складною локальною будовою, які часто 

виникають при вивченні математичних моделей реальних процесів та явищ. 

Нагадаємо, що вперше поліосновне  Q -зображення дійсних чисел було 

запропоновано Працьовитим М.В. [13]. Дослідження властивостей поліосновних 

зображень та їх модифікацій ( Q , Q , 


Q , Q
~

 та ін.), а також складних 

математичних об'єктів, заданих за їх допомогою (фрактальних множин, 

розподілів випадкових величин, функцій з складними диференціальними 

властивостями, динамічних систем тощо), інтенсивно продовжуються протягом 

останніх років (див., зокрема, роботи [13, 12] ). 
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 Задання аргументу функції 

Ми будемо розглядати значення аргумента функції на відрізку  1;0 . При 

моделюванні реальної ситуації, значення аргументу (час) змінюється на деякому 

відрізку  T;0 , який є афінно-еквівалентним відрізку  1;0 . 

Представимо аргументу функції Еліота у вигляді його модифікованого Q -

зображення. 

Задамо нескінченну матрицю ij
qQ ˆ , 7,0i ,  ,0j , яка має наступні 

властивості: 

1. 
 

10 
ij

q , 7,0i ,  ,0j ; 

2. 1
7

0

0 
i

iq ; 

3. 1
4

0


i

ijq ,
 

1
7

5


i

ijq ,
 

 ,1j ; 

4. 7,00max
0






iq
j

ij
i . 

Розіб’ємо  1;0  на 8 відрізків,  довжини яких дорівнюють 
0i

q , 7,0i . 

Позначимо їх  

 7;;0, 0

ˆ

0
 

Q

 

і назвемо відрізками 0-го рангу. 

Відрізки   7;;0, 0

ˆ

0
 

Q

 
розіб’ємо на 5 частин у відношенні

 

4,0,
1

iq
i

, якщо
 0
  – парне, і на 3 частини у відношенні

 
7,5,

1
iq

i
, якщо 

0
  

– непарне. Отримані відрізки позначимо 
Q̂

10
 , і назвемо відрізками 1-го рангу, 

їх  довжини відповідно дорівнюють 10 10  qq  

Продовжуючи такий процес розбиття далі, на k -тому кроці отримаємо 

відрізки  
Q

k

ˆ

10 


  , які розбиваються на 5 частин у відношенні
 

4,0, iqik , якщо
 

1k
  – парне, і на 3 частини у відношенні

 
7,5, iq

ik , якщо 
1k

  – непарне. 

Довжини цих відрізків будуть: 







k

j

j

Q

jk
q

0

ˆ

10   . 
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Продовжуючи цей процес до нескінченності, отримаємо систему вкладених 

відрізків, довжини яких прямують до нуля. Тому за аксіомою Кантора кожна 

така система вкладених відрізків визначить єдину точку  1;0x
 
. При цьому 

вказану точку можна представити у вигляді суми ряду: 

Q

j

j

l
ij klj

qbbx
ˆ

1

1

0
0 100 

  







  ,                               (1)   

де  






1

0

00

j

ij

i

qb



 ,          

 

 

 


































.,0,7,6,

,4,3,2,1,

,5,0,0

1

5

1

0

jприq

приq

при

b

j

i

j

j

i

j

j

j

j

i

j

ij














 

 Запис 
Q

k
x

ˆ

0 
  будемо називати модифікованим Q̂ -зображенням 

дійсного числа  x.  

З іншого боку, для будь-якого  1;0x   існує послідовність відрізків 
Q̂

0
 , 

Q̂

10
 , 

Q

k

ˆ

10   ,які містять x  і 

 






1

ˆ

10

k

Q

k
x


 

Тепер, якщо 
Q

k
x

ˆ

0 
 , то існує рівно 

0
  відрізків 0-го рангу, які 

лежать лівіше точки x і мають сумарну довжину 00
b , 

1
  (якщо 

0
  - парне) або 

5
1
 (якщо 

0
  - непарне) відрізків 1-го рангу, які належать 

Q̂

0
  і лежать 

лівіше  x і мають сумарну довжину 00 00 
qb ; 

k
  (якщо 

1k
  - парне) або 

5
k

 (якщо 
1k

  - непарне) відрізків k-го рангу, які належать 
Q

k

ˆ

10    , лежать 

лівіше  x і мають сумарну довжину 




1

0

k

j

jk jk
qb  , і т. д. Тому для довільного 

 1;0x  існує послідовність    k
x

i 


0
:  , така що 

Q

k
x

ˆ

0 
 .  
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 Отже правильним є наступне твердження. 

 Лема 1. Будь-яке дійсне число  1;0x  
можна представити у вигляді суми 

ряду (1). 

 При цьому всі точки, що не є кінцями відрізків k -го рангу,  ,0k  

мають єдине представлення у вигляді (1). Точки ж, що є кінцями відрізків, мають 

два представлення виду: 

QQ

kk
x

ˆ

)4(

ˆ

)5(1 00     , якщо m
k

2  

або 

QQ

kk
x

ˆ

)7(

ˆ

)0(1 00     , якщо 12  m
k

 ,  ,0m
. 

 Точки, що мають єдине модифіковане Q -зображення, будемо називати 

Q -ірраціональними, а ті, що мають два зображення - Q -раціональними. 

 Отже, аргумент функції введено, розглянемо тепер саму функцію. 

 

 Зображення значення функції 

Зауважимо, що значення функції ми будемо розглядати на  1;0 . При 

моделюванні реальної ситуації, значення функції змінюється на деякому  ba; , 

який є афінно-еквівалентним  1;0 . 

 Задамо нескінченну матрицю ij
rQ 



, 7,0i ,  ,0j ,  яка має настуні 

властивості: 

1. 10
maxmin

 rrr
ij ; 

2. ijij qr  , ji, ; 

3. 070201000  constcrrrr  ; 

4.  ,0,143210 jrrrrr jjjjj ; 

5.  ,1,1765 jrrr jjj ; 

6.   110
0




k

i
ij

i
r ,  7,0k ; 

7.  7;;00max
0






ir
j

ij
i

; 

Розглянемо ряд: 
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Q

i

i

j
ji kji

rddy  00
1

1

0
0   ,                          (2) 

де  7,,1,0 
i

  , 

1,0 5000  dd
 
, 

 

   

   


































.7,6,1

,4,3,2,1,1

,5,0,0

1

5

1

0

j

k

kj

k

j

k

kj

k

j

j

приr

приr

при

d

j

j

j











      (3)
 
 

Лема 2. Ряд (2) є збіжним. 

Доведення. Позначимо через 



i

j
jii ji

rdu
0

 . В силу властивості 1 

матриці 


Q   та умов (3) маємо нерівність, що 
i

i ru max  , причому 10
max

 r  . 

Оскільки ряд  


0
max

i

ir  є збіжною геометричною прогресією, то за 

ознакою порівняння, ряд (2) є збіжним. Що й треба було довести. 

 

 Задання функції 

Розглянемо перетворення:  










 QQ

kk
f   00                        

  (4) 

яке кожному значенню  1;0x , задане своїм модифікованим Q̂ -зображенням у 

вигляді 
Q

k
x

ˆ

0 
  (як сума ряду (1)) ставить у відповідність значення 



 Q

k
y 0

 (як сума ряду (2)).

 

 

Теорема 1. Перетворення
 








 QQ

kk
f   00 ,

 є функцією, визначеною на 

 1;0 .
 

 Доведення. Існування. Потрібно показати, що  1;0 x   існує таке 

значення y ,  що задовольняє рівність (2). 
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За  лемою 1  1;0 x  
можна представити у вигляді 



 Q

k
x 0

 , тобто 

як суму ряду (1). 

 З рівностей (4) та (2) маємо, що 

  yrddxf
i

i

j

ji

Q

jik
  



 



1 0

000  

 

Враховуючи лему 2, можна зробити висновок, що  1;0 x  
існує значення 

)(xf , при чому скінченне, з  1;0 . 

Єдиність. Очевидно, що коли значення 



 Q

k
x 0

 має єдине 

представлення у вигляді (1) (не містить періодів (0), (7), (4), (5)), то йому 

відповідає єдине значення 



 Q

k
y 0

. 

Обгрунтуємо коректність задання функції в Q -раціональних точках. Для 

цього розглянемо 
*

)5(1)4( 110110
xx QQ

kkkk








   . 

Тоді 

  














 


1
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0

55

1

0

1

1 0

00
)(

ki

i

j

ji

k

j
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k

i

i

j

ji rdrdrddxfy
jkji   

  










 


1

1

0

44

1

01 0

0

**

0
)(

ki

i

j

ji

k

j

jk

k

i

i

j

ji rdrdrddxfy
jkji  . 

Перевіримо, чи  будуть рівними значення цих виразів.  Для цього 

знайдемо їх різницю. 

 Враховуючи властивість (4) матриці 


Q , маємо: 

jjjjjj
rrrrrd

432104
1 . 

 Оскільки, k перших членів будуть однаковими в обох виразах, то різниця 

набуде вигляду: 
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 За умовою задання (враховуючи періоди) 
k

 - парне, тоді різниця 

kkk kkk
rdd  1 . 

 Отже, 0*  yy , тому значенням 







  QQ

kkkk
x )5(1)4( 110110  

 
відповідає єдине значення

 
y . 

Аналогічно можна показати, що рівними будуть значення 


























 

QQ

kkkk
ff )7()0(1 110110    .  

Отже, перетворення (4) задає функцію на  1;0 .
 

 Функцію, задану перетворенням (4), називатимемо функцією Еліота. 
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Дослідження функції Еліота на неперервність 

Теорема 2. Функція, задана рівністю 











 QQ

kk
f   00 ,

 
де

 



Q

k 10
, визначається рівністю (1), а

  



Q

k 10

  

– рівністю (2), є 

неперервною на  1;0 .
 

 
Доведення. Розглянемо довільну точку  1;00x . Для доведення 

неперервності функції  xf  в точці 0
x  достатньо показати, що 

    0lim 0
0




xfxf
xx

. 

Нехай 



 Q

n
x  100  - Q -ірраціональна точка, тоді 

 


 Q

n
xfy  1000  . 

Для будь-якого  1;0x , 
0

xx   існує  xnn   таке, що: 
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0
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Причому умова 
0
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Її можна представити у вигляді: 
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 Отже,  

    0lim0
1

lim 0
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xfxf
r

r
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n

n
. 

 Якщо 0
x  - Q -раціональна точка, тоді для доведення неперервності зліва 

та справа можна розглянути такі послідовності:  


 Q

nn n
xx )0(

)1()1(
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:    і 
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xx )7(
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:    або  
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xx )4(
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10
:    та повторити аналогічні до попередніх міркування. 
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Теорема 3. Функція, задана рівністю 











 QQ
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f   00 ,

 
 де

 



Q

k 10  
визначається рівністю (1), а

 



Q

k 10

  

– рівністю (2), є ніде не 

диференційовною. 

 Доведення. Для доведення недиференційованості функції f  достатньо 

показати, що для кожної точки 0
x існує така збіжна до неї послідовність  

m
x , 

що границя 
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є нескінченною, або не існує. 

1. Розглянемо спочатку Q -ірраціональну точку 
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n
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Розглянемо послідовність  
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Очевидно, що 0lim 
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Розглянемо приріст функції 
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 Знайдемо границю відношення 
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 В силу властивості 2, для матриці 


Q , останнє відношення прямує до 

нескінченності.  

 Отже, в Q -ірраціональних точках функція недиферегційовна. 
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2. Розглянемо тепер Q -раціональну точку, наприклад 
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n
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)0(0 10    з  

 1;0 . Задамо послідовність точок 
Q

m mn

m

n
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)0(000 110 


  . Очевидно, що 

0
xx

m
 , якщо m .  

 Причому,  приріст аргументу буде  
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А відповідний приріст значень функції: 








nm

j
jnmn jnm

rdyyy
0

)1(0 1 

. 

 Провівши аналогічні міркування й оцінку, отримаємо, що в цьому випадку 

границя відношення приросту функції до приросту аргументу також дорівнює 

нескінченності. 

Аналогічно можна довести недиференційовність в точках з періодами (7), 

(4), (5).

 Отже, ця функція буде ніде не диференційовною.  
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ФУНКЦІЯ СЕРПІНСЬКОГО. АРИФМЕТИЧНИЙ ПРИКЛАД 

НЕПЕРЕРВНОЇ НІДЕ НЕ ДИФЕРЕНЦІЙОВНОЇ ФУНКЦІЇ 

 

В роботі досліджується функція Серпінського, яка є неперервною та не має 

скінченної похідної для заданої змінної в заданому інтервалі. 

 

ВСТУП 

Довгий період часу вважалося, що будь-яка неперервна функція є 

диференційованою [3]. У 1806 році Ампер зробив спробу довести, що довільна 

функція є диференційовною всюди, за винятком ізольованих значень аргументу. 

При цьому, приймалося за очевидне можливість розбиття інтервалу значень 

аргументу на частини, в яких функція була б монотонною. В першій половині 

XIX століття робилися спроби довести гіпотезу Ампера для всіх неперервних 

функцій. Однак 1861 року Ріман навів своїм слухачам в якості контрприкладу 

наступну функцію [2]: 

, 

що певною мірою змушувало математиків піддати сумніву цю гіпотезу.  

    Остаточно припинив дискусії щодо існування недиференційовних функцій 

Вейєрштрасс, який побудував 1871 року функцію, що не має скінченної похідної 

для заданої змінної [2]. Приклад даної функції був представлений Берлінській 

академії наук в 1872 році: 

, 

. 

    Сьогодні, неперервні ніде не диференційовні функції є ще маловивченими, що 

пов'язано з труднощами їх аналітичного задання [5]. Цікаво, що саме такі 

функції все частіше з'являються під час моделювання реальних процесів. 

Наприклад, в радіоелектроніці – при конструюванні фрактальних антен [4], в 

інформатиці – при обробці цифрових зображень та сигналів, в економічних 

теоріях – при аналізі коливань цін на фондовому ринку та інших науках. 

      В даній роботі розглядається неперервна, ніде не диференційовна функція, 

що була запропонована польським математиком В. Серпінским у 1914 році. 
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1. ФУНКЦІЯ СЕРПІНСЬКОГО 

Визначимо  в  інтервалі  [0; 1]  функцію  y = f(x)  наступним  чином: 

 ; 

  ; 

 , 

при  цьому :    – ціла частина числа , 

 - приймає значення +1 або -1, в залежності від того, парна чи непарна 

кількість значень  = 2  в  ряді   

    (*) 

( причому  якщо k = 1 та  якщо  в  (*)  немає  зовсім  значень  2 ). 

Таким чином була означена функція В.Серпінським [1]. 

 

2. ЕКВІВАЛЕНТНЕ ОЗНАЧЕННЯ ФУНКЦІЇ СЕРПІНСЬКОГО 

      Доцільно відшукати більш просте аналітичне задання функції. Виведемо 

еквівалентне означення функції Серпінського.  

      Числа  належать п'ятірковій системі числення, тобто: 

. 

      З'ясуємо, чому може дорівнювати  в залежності від того, яких значень 

приймає . 
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  - кількість значень  = 2  в  ряді  

 

Отже, . Знак «+» або « » відповідно залежить від того, 

парна чи непарна кількість значень   в  ряді  .  

Кількість значень  в  ряді  будемо далі позначати: 

 . 

Узагальнимо проведені міркування: 

 
Фактично, ми вивели еквівалентне означення функції Серпінського. 

Функція  y = f(x) на інтервалі  [0; 1] задається наступним  чином: 

 ; 

  ; 

 

де  - кількість значень  = 2  в  ряді . 
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3. КОРЕКТНІСТЬ ОЗНАЧЕННЯ ФУНКЦІЇ В П'ЯТІРКОВО-

РАЦІОНАЛЬНІЙ ТОЧЦІ 

Означення. П'ятірково-раціональною точкою називається точка, яка має два 

формально різні зображення, які визначають одне і теж число. 

; 

 
Теорема.  Функція означена коректно в п'ятірково-раціональній точці. 

 

. 

; 

; 

; 

 

(   

 ). 

Покажемо, що: 

; 

 

; 
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I випадок:   . 

      

1 0 1 0 1 0 (  

2 1 2 1 1 0 (  

3 2 1 2 -1 0 (  

4 3 2 1 1 0 (  

 

Отже, . 

II випадок:   . 

      

1 0 -1 0 -1 0 (  

2 1 -2 -1 -1 0 (  

3 2 -1 -2 1 0 (  

4 3 -2 -1 -1 0 (  

 

Отже,                                             Теорему доведено.  

 

4. ПОБУДОВА ГРАФІКА ФУНКЦІЇ 

Використаємо виведене еквівалентне означення для побудови графіка 

функції. Розіб'ємо область визначення на інтервали, на яких  буде почергово 

приймати значень 0,1,2,3,4. 

; 

 = 0; 

 = ; 

 для всіх точок виду  . 

 

; 

 = ; 

= ; 
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  для всіх точок виду  . 

 

; 

 = ; 

= ; 

 для всіх точок виду  . 

 

; 

 = ; 

= ; 

 для всіх точок виду  . 

 

; 

 = ; 

; 

 для всіх точок виду  . 

 

Фактично, ми зафіксували п'ять інтервалів для всіх можливих значень . 

Цей процес можна продовжувати, фіксуючи на кожному з вже визначених 

інтервалів всі можливі значення  при фіксованому . І так далі всі можливі 

 при фіксованих , ,…, . 

Знайдемо мінімальні і максимальні значення функції на встановлених 

інтервалах. Будемо розглядати спочатку ті інтервали, на яких зафіксовано лише 

. 

; 

; 
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; 

 . 

 

; 

; 

 

; 

 

. 

 

, ; 

 ;  

;  

   

, ; 

 ; 

 ;  

. 

 

 

                           Рис.1                                                   Рис.2 
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                           Рис.3                                                   Рис.4 

      Врахувавши знайдені значення, можна побудувати перше наближення 

графіка функції (рис.1) [5]. Наступні наближення графіка одержують 

розглядаючи мінімальні і максимальні значення функції на тих інтервалах 

області визначення, на яких вже зафіксовані наступні значення . Необмежено 

продовжуючи цей процес (рис.2, рис.3) отримаємо графік, який є самоафінною 

множиною [5] (рис.4). 

 

5. НЕПЕРЕРВНІСТЬ ФУНКЦІЇ 

Теорема.  Функція є неперервною на всій області визначення. 

 Доведення. 

Для доведення неперервності функції  в точці  достатньо показати, що 

. 

; 

 . 

Тобто, фактично, маємо:   ; 

 . 

Так як: 

; 

; 

 ; 
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. 

Теорему доведено.  

 

6. НЕДИФЕРЕНЦІЙОВНІСТЬ ФУНКЦІЇ 

Теорема.  Функція є недиференційовною на всій області визначення. 

 Доведення. 

Для доведення недиференційовності достатньо показати, що в довільній точці 

області визначення, тобто на відрізку  похідна функції не існує або прямує 

до . 

За означенням похідної:    

  

 

Зафіксуємо деяку точку   з області визначення: 

 . 

 

Тоді   точка з   

; 

     ; 

 

, 

 

(Знак «+» або « » відповідно залежить від того, парна чи непарна кількість 

значень   в  ряді  ) . 

                                                                                      Теорему доведено.  
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ПОБУДОВА ПРИКЛАДУ ГРУПИ, ЩО МІСТИТЬ ПІДГРУПУ  

 І ВОЛОДІЄ ПЕВНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ 

 

Автором побудовано приклад групи , де , і  Цим 

доведено існування груп даного класу. Питання про існування груп вказаного класу 

виникло в процесі досліджень груп симетрій певних просторових фігур. Результати 

роботи можуть бути використані в дослідженнях з теорії груп. 

 

1. Вступ 

Одним із важливих напрямків досліджень в теорії груп є побудова 

прикладу групи, що володіє наперед заданими властивостями. Побудувавши 

необхідний приклад, можна довести існування певного, інколи досить широкого 

класу груп, розв'язати певну алгебраїчну проблему. Якщо не побудувати 

приклад групи із заданими властивостями, то може трапитись, що 

досліджуваного і навіть вже описаного класу груп не існує, що інколи 

траплялось в історії досліджень з теорії груп. 

В процесі досліджень груп симетрій деяких просторових фігур виникла 

задача: “Вияснити, чи існує група , яку можна представити у вигляді 

, де , і ” Очевидно, що група виду 

, де  і , існує. А чи існує , коли 

, невідомо. 

Для розв'язання даної задачі використаємо приклад симетричної групи 

підстановок . Покажемо, що  містить підгрупу, ізоморфну заданій групі 

, де . 

2. Допоміжні результати 

Сформулюємо деякі означення та відомі твердження з теорії груп, які 

будемо використовувати в своїх дослідженнях.  

Означення 1 [1]. Нехай  – довільна група і  – деяка непорожня множина 

цієї групи. Перетин всіх підгруп групи , що містять підмножину , є 

підгрупою групи . Вона називається підгрупою, породженою множиною , і 
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позначається символом , а множина  називається породжуючою 

множиною групи . 

Твердження 1 [2]. Якщо  – підмножина групи , то  

 = 1

1{ ... | , 1, 1,2,...}m

m i iM a a a M m
        . 

Твердження 2 [3]. Група  розкладається в прямий добуток своїх підгруп 

 і  тоді і лише тоді, коли: 

1) підгрупи  і  – нормальні; 

2) ; 

3)  тобто кожен елемент  записується у вигляді 

, де  При цьому пишуть . 

Твердження 3 [3]. Група  розкладається в напівпрямий добуток своїх 

підгруп  і , якщо: 

1)  – нормальна підгрупа; 

2) ; 

3)  

При цьому пишуть  (або ) . 

 Означення 2 [4]. Центром  групи  називається множина всіх 

переставних елементів цієї групи, тобто  

 

Твердження 4 [4]. Центр  групи  є нормальною підгрупою групи    

 Означення 3 [3]. Комутатором елементів  групи  називається 

елемент  . 

 Означення 4 [3]. Підгрупа, породжена всіма комутаторами, називається 

комутантом групи і позначається . 

 Твердження 5 [3]. Комутант   групи  є найменшою нормальною 

підгрупою, фактор-група за якою абелева.  

Твердження 6 [2]. Якщо , то . 

Твердження 7 (теорема Лагранжа) [5]. Якщо  – скінченна група, 

 то . 

Твердження 8 (наслідок з теореми Лагранжа) [5]. Група простого 

порядку є циклічною. 
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Твердження 9 [4]. Фактор-група неабелевої групи  за її центром не 

може бути циклічною. 

          

 3. Основні результати 

Теорема. Нехай  де  – 

елементи симетричної групи підстановок . Тоді  де 

,                                  

 

. 

 Доведення. В симетричній групі підстановок  візьмемо елементи  

 і розглянемо підгрупи, ними породжені: 

 

 

 

 

 

 

 

 

В силу цього підгрупа  породжена елементами  і  

третього і другого порядків відповідно, є неабелевою групою шостого порядку. 

Тоді . 

 Знайдемо тепер підгрупу , породжену елементом   
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Тоді група  має порядок 12. Оскільки 

індекс  підгрупи  в групі  рівний 2, то в силу твердження 6  нормальна 

в . 

 Покажемо, що підгрупа  не є нормальною в  Дійсно,  

   

 

Разом з елементом  підгрупа  містить не всі спряжені до нього в  

елементи. Це означає, що . Таким чином, 

,  

 Знайдемо тепер центр  і комутант  групи  Оскільки фактор-група 

 неабелевої групи  за її центром  не може бути циклічною 

(твердж.9), то . Дійсно, якщо  або , то 

 або 2. Тоді в силу наслідку з теореми Лагранжа 

(твердж.8) фактор-група   циклічна, що неможливо в силу твердження 9, 

оскільки   – неабелева.  

Група  містить елементи  і  тоді вона містить елемент 

   

 Покажемо, що елемент  переставний з усіма елементами групи . Для 

цього покажемо, що він переставний з породжуючими елементами групи , 

тобто з елементами  
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Зрозуміло, що . 

Таким чином,   Оскільки 

, то  значить, 

 

 Розглянемо підгрупу , породжену елементом . Зрозуміло, 

що . Покажемо, що  Для цього достатньо показати, що 

 Дійсно, 

 

 

Отже,  Оскільки  то  4. Тоді  – 

абелева група, оскільки кожна група порядку 4 є абелевою (див. ). В силу 

твердження 5 підгрупа  містить комутант  групи . В силу того, що 

група  неабелева, її комутант не є одиничною підгрупою. Таким чином, 

  В силу теореми Лагранжа порядок  

комутанта  є дільником числа 3, порядку групи . Це означає, що 

.  

 Теорему доведено. 

 Висновки. 

 В роботі доведено існування групи, що задовольняє сформульовані в 

теоремі умови. 
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НОВІ МОДЕЛІ АКСІОМАТИЧНОЇ ТЕОРІЇ КОМПЛЕКСНИХ ЧИСЕЛ 

 

Автором одержано нові моделі аксіоматичної теорії комплексних чисел. Результати 

роботи можуть бути використані в математичних дослідженнях, присвяченим 

побудовам аксіоматичних теорій. 

 

1. Вступ 

Теореми існування невипадково вважаються найважливішими результатами 

математичної науки. Адже інколи значно легше дослідити властивості деякого 

об’єкта, ніж показати, що взагалі такий об’єкт існує. Теореми існування часто 

стають рушіями розвитку науки: у процесі пошуку їхнього доведення 

з’являються нові методи дослідження, а часто навіть і нові математичні теорії. 

Достатньо згадати, що до теорем існування належать такі теореми, як Велика 

теорема Ферма, основна теорема алгебри та ін. 

 Теоремою існування є і теорема про несуперечливість аксіоматичної теорії 

комплексних чисел. Як відомо, алгебраїчна система  називається 

системою комплексних чисел, якщо виконуються наступні аксіоми: 

1. ; 

2. ; 

3.  – поле; 

4. Аксіома мінімальності: 

  

Для доведення несуперечливості аксіоматичної теорії комплексних чисел в 

алгебраїчних курсах найчастіше розглядають так звану арифметичну модель: 

алгебраїчну систему , де  , а операції  і  

задано наступним чином:   

[1]. Дана модель була запропонована В.Гамільтоном у 1837 році. Слід відмітити, 

що, хоча комплексні числа були введені в розгляд ще в 1545 р. Дж. Кардано, 

тривалий час довести існування комплексних чисел не вдавалося. 

Пізніше було показано, що в якості моделі аксіоматичної теорії комплексних 

чисел можна взяти також систему , де  – множина матриць виду  

де  а  і  операції додавання і множення матриць. 

Основними результатами даної статті є наступні теореми.  
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Теорема 1. Моделлю аксіоматичної теорії комплексних чисел є 

алгебраїчна система  де  операції  і  задано за 

правилами:    для 

довільних  таких, що . 

Теорема 2. Моделлю аксіоматичної теорії комплексних чисел є 

алгебраїчна система , де  – множина лінійних 

многочленів від однієї змінної  над ,  операція додавання многочленів, а 

операція  задана за правилом:   для 

довільних  таких, що . 

Теорема 3. Моделлю аксіоматичної теорії комплексних чисел є 

алгебраїчна система , де  для довільного , , а 

 і  операції додавання і множення матриць. 

Відмітимо, що результати даної роботи було анонсовано на конференції 

«Методика викладання математики в середній та вищій школі» (НПУ імені М. П. 

Драгоманова, 04-05 грудня 2013 р.).   

2. Доведення теорем 

Доведення теореми 1.  

I. Покажемо, що  – поле. 

1. Операція  виконувана, однозначна і замкнена на , оскільки для довільних 

 справедливо, що  , тому що числа  

і  завжди існують і є дійсними. Отже, операція  є бінарною алгебраїчною 

на . 

2. Для довільних елементів  справедливо, що: 

 

 . Отже, 

операція  асоціативна на . 

3. Нульовим елементом є елемент , оскільки для будь-якого елемента 

 справедливо, що  , 

 

4. Для довільного елемента  протилежним є елемент , 

оскільки , і справедливі такі рівності: 

,  . 

5. Для довільних  справедливо, що  

. Отже, операція  комутативна на . 

6. Операція  виконувана, однозначна і замкнена на , оскільки для будь-яких 

 справедливо, що  , оскільки 
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числа  і  завжди існують і є дійсними. Отже, операція  є 

бінарною алгебраїчною на . 

7. Для довільних  справедливо, що: 

 

  

  

; 

 

 

 

 

 

. 

Отже, операція  асоціативна на . 

8. Для довільних  справедливо, що: 

 

 

 

 

 

 
. 

Отже, операція  дистрибутивна зліва відносно операції  на . Аналогічно 

можна показати дистрибутивність справа. 

9. Одиничним елементом є елемент , оскільки для довільного елемента 

 справедливо, що  , 

  

10.  Для будь-яких двох елементів  справедливо, що 

  

. Отже, операція  комутативна на . 

11.  Нехай . Покажемо, що елементом, оберненим до  в 

, є елемент . 

Дійсно,   

  

  

  



Студентські фізико-математичні етюди, 2013, № 12 
 

 

 

 
 

 

 

47 

. 

Дослідимо, чи для довільного  елемент  існує. Для 

цього перевіримо, чи може знаменник набувати значення : . 

Оскільки , то . 

Знаходимо дискримінант:  (за умовою). Це означає, що дане 

квадратне рівняння не має розв’язків в дійсних числах, тобто значень , які б 

перетворювали в нуль знаменник, немає. Отже, елемент  

існує для всіх пар . 

Таким чином,  – поле. 

II. Покажемо, що поле  містить підполе, ізоморфне полю . 

Розглянемо підмножину  поля . 

Використаємо критерій підполя: 

1) для довільних  справедливо, що  , 

оскільки ; 

2) протилежним до елемента  в  є елемент , оскільки ; 

3) для довільних  справедливо, що  

 оскільки ; 

4) оберненим до елемента  в  при  є елемент , оскільки  . 

Отже,  – підполе поля . 

Ізоморфізмом поля  на  є відображення  таке, що для довільного елемента 

: . Дійсно,  

1) якщо , то елемент  завжди існує, єдиний і належить до ; 

2) для будь-якого  існує елемент  такий, що ; 

3) для довільних елементів  справедливо, що 

 і 

; 

4) для довільних елементів  таких, що , справедливо, 

що . 

III. Покажемо, що поле  містить розв’язок рівняння: 

               .      (1) 

Дійсно, , тоді  , 

звідки . 

Отримуємо тепер таку систему рівнянь:  яка рівносильна 

системі:  

З 2-го рівняння останньої системи можливі лише такі випадки: 
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1) якщо , то перше рівняння системи набуде вигляду: , звідки 

, що суперечить тому, що ; 

2) якщо , то виразимо з рівності  і підставимо в перше рівняння 

системи: . Тоді маємо: , звідки . Оскільки 

 , тоді . Знаходимо тепер : . Отже, 

рівняння (1) має навіть два розв’язки в , одним з яких є: . 

А оскільки  – дійсні числа, то . 

IV. Покажемо, що виконується аксіома мінімальності. 

Нехай  – довільна підмножина множини , що містить підполе  та елемент 

 і замкнена відносно операцій  та . Тоді для довільного 

елемента  справедливо, що: 

 

 

Елементи  містяться в , а  – замкнена відносно 

операцій  і , тому і . 

В силу довільності вибору , . Отже,  і  – мінімальне поле, 

що містить  і  та замкнене відносно операцій  і . 

 

Доведення теореми 2. 

I. Покажемо, що  – поле. 

1. Операція  виконувана, однозначна і замкнена на , оскільки для довільних 

 справедливо, що  , тому 

що числа  і  завжди існують і є дійсними. Отже, операція  є бінарною 

алгебраїчною на . 

2. Для довільних елементів  справедливо, що 

 

  

. Отже, операція  

асоціативна на .  

3. Нульовим елементом є елемент , оскільки для будь-якого 

елемента  справедливо, що  

  . 
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4. Для довільного елемента  протилежним є елемент , 

оскільки , і справедливі наступні рівності 

 , 

. 

5. Для довільних  справедливо, що  

 Отже, операція  

комутативна на . 

6. Операція  виконувана, однозначна і замкнена на , оскільки для довільних 

 справедливо, що  

, оскільки числа  і  завжди 

існують і є дійсними. Отже, операція  є бінарною алгебраїчною операцією на . 

7. Для довільних  справедливо, що: 

 

 

 

 

; 

 

 

 

 

 

 
. 

Отже, операція  асоціативна на . 

8. Для довільних  справедливо, що: 

 

 

 

 

 

 

 

. 

Отже, операція  дистрибутивна зліва відносно операції  на . Аналогічно 

можна показати дистрибутивність справа. 
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9. Одиничним елементом є елемент , оскільки для довільного 

елемента  справедливо, що  

  

. 

10.  Для довільних елементів  справедливо, що 

,  

. Отже, операція  

комутативна на . 

11.  Нехай . Покажемо, що елементом, оберненим до 

 в , є елемент . 

Дійсно,   

,  

 

. 

Дослідимо, чи для довільного  елемент   

існує. Для цього потрібно перевірити, чи може знаменник набувати значення : 

. Оскільки , то . 

Знаходимо дискримінант:  (за умовою). Це означає, що дане 

квадратне рівняння не має розв’язку в дійсних числах, тобто значень , які б 

перетворювали в нуль знаменник, немає. А отже, елемент  

існує для всіх . 

Таким чином,  – поле. 

II. Покажемо, що поле  містить підполе, ізоморфне полю . 

Розглянемо підмножину  поля . 

Використаємо критерій підполя: 

1) для довільних  справедливо, що  

, оскільки ; 

2) протилежним елементом до елемента  в  є елемент , 

оскільки ; 

3) для довільних  справедливо, що  

 , 

оскільки ; 

4) оберненим до елемента  в  при  є елемент  , 

оскільки  . 
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Отже,  – підполе поля . 

Ізоморфізмом поля  на  є відображення  таке, що для довільного елемента 

: . Дійсно,  

1) якщо , то елемент  завжди існує, єдиний і належить 

до ; 

2) для будь-якого  існує елемент  такий, що ; 

3) для довільних елементів  справедливо, що 

  і 

 ; 

4) для довільних елементів  таких, що  

, справедливо, що . 

III. Покажемо, що поле  містить розв’язок рівняння: 

       .                    (2) 

Дійсно, , тоді  

, звідси  

. 

Отримуємо тепер таку систему рівнянь:  яка рівносильна 

системі:  

З 2 рівняння системи можливі лише такі випадки: 1) , 2) . 

1) якщо , то перше рівняння системи набуде вигляду: , звідки 

, що суперечить тому, що ; 

2) якщо , то виразимо з першого рівняння системи  і підставимо в 

перше рівняння системи: . Тоді маємо:  + , звідки 

. Оскільки  то , тоді . Знаходимо тепер : 

. Отже, рівняння (2) має навіть 2 розв’язки в , один з яких є: 

. А оскільки  – дійсні числа, то . 

IV. Покажемо, що виконується аксіома мінімальності.  

Нехай  – довільна підмножина множини , що містить підполе  та елемент 

 і замкнена відносно операцій  та . Тоді для довільного 

елемента  справедливо, що: 
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. 

Елементи , ,  містяться в , а  – 

замкнена відносно операцій  і , тому і елемент  міститься в . Тому в 

силу довільності вибору , . Отже,  і  – мінімальне поле, що 

містить  і  та замкнене відносно операцій  і .  

 

Доведення теореми 3. 

I. Покажемо, що  – поле. 

1. Операція  виконувана, однозначна й замкнена на , оскільки для довільних 

елементів  справедливо, що:  

, тому що числа  і  завжди існують і є 

дійсними. Отже, операція додавання матриць є бінарною алгебраїчною на . 

2. Для довільних елементів  справедливо, що 

 

   

. 

Отже, операція  асоціативна на . 

3. Нульовим елементом є матриця , оскільки для довільного 

елемента  справедливо, що  

  

 

4. Протилежним елементом до елемента  є матриця , 

оскільки: 

, 

. 

5. Для довільних елементів  справедливо, що 

  

. Отже, операція  комутативна на . 
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6. Операція  виконувана, однозначна й замкнена на , оскільки для довільних 

елементів  справедливо, що  

, оскільки числа  і  завжди 

існують, однозначно визначені і є дійсними. Отже, операція множення матриць є 

бінарною алгебраїчною на . 

7. Для довільних елементів  справедливо, що: 

  

 

; 

  

 

 

. 

 Отже, операція  асоціативна на . 

8. Для довільних елементів  справедливо, що: 

  

  

; 

 

  

 

. 

Отже, операція множення матриць дистрибутивна зліва відносно операції 

додавання матриць на . Аналогічно можна показати дистрибутивність справа. 

9. Одиничним елементом є матриця , оскільки для довільного 

елемента  справедливо, що 
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. 

10.  Для довільних елементів  справедливо, що 

  

. Отже, операція  є 

комутативною на . 

11.  Нехай . Покажемо, що елементом, оберненим 

до  в , є елемент . 

 Дійсно,   

    

. 

 Дослідимо, чи для довільного елемента  елемент 

 існує. Для цього треба перевірити, чи може знаменник 

набувати значення . Нехай , звідки , але за умовою , тому 

, що суперечить тому, що . Отже, дане рівняння в дійсних числах 

розв’язку немає, тобто значень , які б перетворювали в нуль знаменник, немає. 

Отже, елемент  існує для всіх елементів  із .  

 Таким чином,  – поле. 

II. Покажемо, що поле  містить підполе – ізоморфне полю . 

 Розглянемо підмножину  поля . Використаємо критерій 

підполя: 

1) для довільних елементів справедливо, що 

, оскільки ; 

2) протилежним елементом до елемента  в  є матриця , 

оскільки ; 
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3) для довільних елементів  справедливо, що 

, оскільки ; 

4) оберненим елементом до елемента  в  (при ) є матриця 

, оскільки . 

 Отже,  – підполе поля . 

 Ізоморфізмом поля  на  є відображення  таке, що для довільного 

елемента : . Дійсно, 

1) якщо , то елемент  завжди існує, єдиний і 

належить до ; 

2) для будь-якого  існує  такий, що ; 

3) для будь-яких елементів  справедливо, що: 

 , 

 . 

4) для будь-яких елементів , причому , 

справедливо, що: 

. 

III. Покажемо, що поле  містить розв’язок рівняння: 

                              .                (3) 

 Дійсно, , тоді  

, звідки  , 

а значить,  . 

 Отримаємо таку систему рівнянь:  

 З 2-го рівняння системи можливі лише такі випадки: 1) ; 2) . 

1) якщо , то , що суперечить тому, що ; 
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2) якщо , то . В умові теореми зазначалося, що , тому 

отримуємо, що  . Отже, рівняння (3) має навіть два розв’язки в , одним 

з яких є: . А оскільки   – дійсні числа, то . 

IV. Покажемо, що виконується аксіома мінімальності.  

Нехай  – довільна підмножина множини , що містить поле , елемент 

 та замкнена відносно операцій  і  матриць. Тоді для 

довільного елемента  справедливо, що 

 

. 

Елементи  містяться в . Тому в силу довільності 

вибору , . 

Отже,  , тобто  є мінімальним полем, що містить ,  та замкнене 

відносно операцій додавання і множення матриць. 

3. Висновки 

Автором одержано нові моделі аксіоматичної теорії комплексних чисел. 

Результати роботи можуть бути використані в математичних дослідженнях, 

присвяченим побудовам аксіоматичних теорії. Крім того, побудова різних 

моделей аксіоматичної теорії комплексних чисел сприяє кращому розумінню 

природи цих чисел, а також дає ідеї щодо застосування їх у різних галузях науки. 
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ГЕОМЕТРІЯ ДВІЙКОВОГО ЗОБРАЖЕННЯ ДІЙСНОГО ЧИСЛА  

ТА ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ 

 

 У роботі за допомогою двійкового зображення чисел конструюються і 

досліджуються математичні об’єкти з фрактальними властивостями. Це множини 

визначені умовами на вживання цифр (заборонами їх комбінацій) і функцій, 

визначених проекторами цифр. В обгрунтуванні фактів суттєву роль відіграє геометрія 

двійкового зображення, а саме геометричний зміст цифр, метричні відношення, 

властивості циліндричних множин.  

  In the paper, using the binary representation of numbers, we construct and study 

mathematical objects with fractal properties. Sets defined by conditions on use of digits 

(prohibitions of their combinations) and functions defined by projectors of digits are among 

them. Geometry of binary representation (geometric meaning of digits, metric relations, 

properties of cylindrical sets) plays an essential role to prove the facts. 

 

Вступ 

 Природній розвиток математики і її застосувань привів до потреби і 

необхідності вивчати об’єкти, які  мають складні локальні  властивості. Це 

множини, геометричні фігури, функції, перетворення простору, випадкові 

величини та ін. Для їх задання і дослідження можуть бути використані різні 

засоби, здатні допомогти «тонко» відображати локальну структуру об’єкта 

[1,11,12]. Такими можуть бути двійкова система числення і теорія фракталів,  а 

інструментом дослідження – знання геометрії двійкового зображення (його 

топологічних і метричних властивостей). 

 Дана робота присвячена моделюванню і дослідженню математичних 

об’єктів з нетривіальними локальними властивостями з використанням вказаних 

засобів. 

1. Двійкове  зображення  і  його геометрія 

Під геометрією двійкового зображення  чисел ми розуміємо геометричний  

зміст цифр, метричні співвідношення  і геометричні властивості множин  чисел 

(фігур), що мають на фіксованих місцях однакові двійкові  цифри. Такими 

множинами є циліндри, напівциліндри, хвостові множини тощо. 

Нехай  ‒ алфавіт двійкової системи числення. 
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Теорема 1.1. [8] Кожне дійсне  число  ∊[0;1] подається у вигляді правильного 

двійкового дробу 

 

 який символічно  позначатимемо Подання  числа  ∊[0;1] у вигляді 

ряду (1) називається  його двійковим розкладом. 

 Доведення. Якщо    = 0 , то  очевидно,  що його  можна представити  у 

вигляді  двійкового  дробу ,  де =0, тому  теорема  вірна, розглянемо  випадок  

коли  , тоді  існує   таке, що 

, 

тоді                                 . 

Якщо  в цьому  випадку , то теорема  виконується, і  число    можна 

подати  у вигляді     

Якщо , то існує  таке, що  . 

Тоді     . 

Якщо , то  і  аналогічно   

 Отже,  ми  отримали  послідовність  скінчену або нескінчену , відповідно, 

якщо  скінчена,  то  обов’язково  отримуємо число   таке, що   =0 і  число   

можна  подати як   

,  

Тому  теорема  вірна, або ми отримали  нескінчену послідовність, тому  

порядкового  номера    не існує і  послідовність додатних чисел { } таких,  що 

. 

І послідовність{ }, ∊  є нескінченною. А тому  має місце (1).     

Теорему  доведено.   

 Лема 1.1.[8]  Має місце рівність: 

=    (2) 

Справді, рівність (4) має  місце, оскільки  виконується   
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Тому існують числа, що мають більше одного двійкового зображення, такі числа 

називаються двійково-раціональними. Це числа виду 

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

чисел мають єдине двійкове зображення і називаються двійково-

ірраціональними. Таким чином маємо наступну властивість. 

 Лема 1.2. [8] Для  того  щоб   два числа 

 , , де (  

були рівними, необхідно і достатньо, щоб 

    або      (3) для  всіх i ∊Ν. 

Наслідком  леми є  той  факт, що  число  ∊[0;1] може мати не  більше двох  

двійкових  зображень. 

Лема 1.3. [8] Якщо    =  і   , 

 де       ), то 

1. з того що  х  випливає 0=  

2. з того що випливає  х  

 Означення 1.1. Двій ко ви м ц ил ін дро м  рангу   з основою …  

називається множина  всіх чисел з відрізка [0;1], які мають перші   

двійкові цифри відповідно рівні ,…, . 

 Лема 1.4. [8]  Двійковий циліндр є відрізком , причому  

 
 Властивості циліндричних множин 

1. ; 

2.  

  

3.  

             

. 
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2. Множини канторівського типу 

Розглядається множина точок  відрізку , яка в двійковій системі числення 

задається наступним чином: 

=   

 

Лема 2.1. Множина   ] є самоподібним фракталом, причому 

 

де                                     = , 

 =  

 =  

Самоподібна розмірність   є розв’язком   рівняння: 

, 

тобто              

Доведення.  Очевидно, що   Тоді 

 

де   

де   

де   

Тоді D є самоподібною множиною, самоподібна розмірність якої є розв’язком 

рівняння (5),тобто                                
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3. Функція, визначена на піввідрізку [  з самоподібним графіком 

Розглядається функція , означена на піввідрізку [  рівністю  

 

яка числу   , ставить у 

відповідність число  таке, що 

 . 

Зауважимо, що без домовленості використовувати лише одне з зображень 

двійково-раціональних чисел дане означення функції є не коректним. Тому далі 

ми не використовуємо зображень аргумента з періодом (1). 

Лема 3.1. Функція  задовольняє наступне функціональне співвідношення 

 

  . 

Доведення. Для будь-якого  маємо 

 

 

Позначивши вираз у круглих дужках через , отримаємо  

 

де                                    . 

Лему доведено. 

 Лема 3.2. Для довільного набору , виконуються 

рівності:  

  

 

 

при ; 
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при . 

Доведення. Нехай ,   

при  і . Розглянемо рівність 

 

 

 

тому   

 

Нехай ,   

при  і . Розглянемо рівність 

 

 

 

тому   

 

Лему доведено. 

Наслідок. Функція  не є взаємно однозначним відображенням. 

Теорема 3.1. Графік  функції  симетричний відносно прямої   

Доведення. Аналітичне задання осьової симетрії відносно прямої  має вигляд 

 

Нехай  – довільна точка графіка , тобто 

 

 

Тоді для образів координат точки матиме місце система рівностей 
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Таким чином маємо . Теорему доведено. 

Лема 3.3. Графік  функції  є самоподібною множиною, з 

самоподібною розмірністю  і самоподібною структурою  

 з коефіцієнтом подібності  Де 

 

 

 

 

. 

Доведення. Нехай маємо перетворення подібності , яке   

 

 

 

 

 

 тому  з коефіцієнтом подібності . 

Доведемо, що . Щоб показати, що фігури 

конгруентні, досить вказати рух, який  переводить в . 

Запишемо аналітичне задання руху: 

        

Перевіримо чи виконуються умови леми 
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⇨ . 

Аналогічно для . 

В силу довільності  і транзитивності відношень подібності і 

конгурентності отримуємо рівність   

 , тобто  є самоподібною множиною,  

самоподібна розмірність якої є розв’язком рівняння: 

, 

 

Лему доведено. 

Теорема 3.2. Для визначеного інтеграла має місце рівність 

 
Доведення. За адитивною властивістю інтеграла 

 

 

Враховуючи функціональні співвідношення , виразимо 
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Тому 

 звідки    4     

Теорему доведено. 
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На малюнках подано 4 ітерації – наближена побудова графіка функції, який 

міститься в об’єднанні  білих квадратів. 
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студентка Фізико-математичного інституту НПУ імені М.П.Драгоманова  

Науковий керівник: доктор фізико-математичних наук, професор Торбін Г.М.  

 

СИНГУЛЯРНІ ЙМОВІРНІСНІ МІРИ 

 

У роботі розглядаються ймовірнісні міри та сингулярні функції розподілу  та 

досліджуються деякі підходи до доведення їх сингулярності: через використання 

похідної, за означенням, через ергодичний підхід, через нескінченні добутки 

ймовірнісних мір та теорему Какутані, з використанням перетворень Фур’є 

(характеристичних функцій). Розглядається певний клас функцій та доводиться їх 

сингулярність.  

 

Вступ.  Історія сингулярних функцій починається з 1904р., коли А.Лебег 

та Г.Мінковський побудували свої перші приклади, сьогодні відомі як функція 

Кантора і функція Мінковського. Основою для цього була створена в 1902р. 

теорія міри Лебега. Аналітичним апаратом для задання і вивчення дискретних 

розподілів є ряди, для абсолютно-неперервних – інтегрально-диференціальне 

числення, а сингулярні розподіли, які зосереджені на нуль-множинах, власного 

ефективного аналітичного апарату не мають, що породжує певні труднощі при їх 

вивченні. Інтерес до сингулярних функцій розподілу (ф.р.) в останній час значно 

зріс завдяки тісному зв’язку з фракталами і результату Т.Замфіреску, який довів, 

що більшість (в топологічному сенсі) неперервних монотонних функцій є 

сингулярними.[1] А тому для виявлення і вивчення сингулярних ф.р. потрібно 

знати різні підходи до доведення їх сингулярності.  

Однією з важливих нерозв’язаних задач сучасної  теорії ймовірності була і 

лишається проблема знаходження необхідних і достатніх умов сингулярності 

випадкової величини, що є сумою збіжного (з імовірністю 1) ряду з незалежних 

дискретно розподілених випадкових величин. 

Означення. Випадкова величина ξ називається сингулярно неперервно 

розподіленою, якщо  

1. Fξ(x) – неперервна; 

2. F'ξ(x) = 0 для майже всіх х  R ( в смислі міри Лебега) ). [2] 

Нехай (Х, F) – вимірний простір зі зчисленно – адитивними мірами µ і . 

Означення. Міри µ і  називають сингулярними (ортогональними) , якщо  
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Тобто µ сингулярна відносно , якщо вона зосереджена на множині A, такій що 

 (А) = 0. [1] 

 

1. Різні методи доведення сингулярності ймовірнісних мір. 

Для ілюстрації методів доведення  сингулярності, а саме: через 

використання похідної, за означенням, через ергодичний підхід, через 

нескінченні добутки ймовірнісних мір та теорему Какутані, з використанням 

перетворень Фур’є (характеристичних функцій), покажемо їх використання для 

доведення сингулярності класичної функції Салема , тобто функції розподілу 

випадкової величини з незалежними двійковими символами, які набувають 

значень 0 та 1 з ймовірностями  та  відповідно ( ). 

Доведення сингулярності через використання похідної 

 Представимо число х у двійковій системі числення.  

Тоді х = 0, , де  

 Нехай  – функція розподілу випадкової величини з незалежними 

двійковими цифрами, де  – частота символа 0 в двійковому розскладі 

числа x. 

Розглянемо множину .  З 

посиленого закону великих чисел випливає, що λ(M) =1. 

 Нехай  - двійковий відрізок к-го рангу, що містить х. Якщо в 

точці x існує похідна, то   

 

де . 

 По осі ОY  задамо розклад, стохастичний вектор якого 

(причому + =1). 

,  

 - відповідно кількість нулів і одиниць серед двійкових знаків 

числа х до k-го місця включно. Тоді для майже всіх (в смислі міри Лебега) 

дійсних чисел з одиничного відрізка мають місце рівності 
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, 

оскільки функція розподілу диференційовна майже скрізь і (за теоремою Бореля) 

для майже всіх (в смислі міри Лебега) дійсних чисел з одиничного відрізка 

мають місце рівності 

 

Тому, згідно означення (х) – сингулярна функція. [4] 

 

Доведення сингулярності за означенням 

Як відомо [1]: 

 Функція розподілу F(x) сингулярна тоді і тільки тоді, коли вона 

відображає деяку множину міри нуль на множину повної міри, а доповнюючи 

множину повної міри на множину міри нуль. 

 Представимо число х у двійковій системі числення.  

Тоді х = 0, , де  

Розглянемо множину . За 

посиленим законом великих чисел: λ(А) = 1.  

Позначимо Fs(A) = A' = { y : y =  , υ0(y) = }. 

Тобто образом множини А є множина тих точок з одиничного відрізка, для яких 

частота символа «0» у  розкладі дорівнює 0,5. Покажемо, що множина A' 

має нульову міру Лебега. Справді, за посиленим законом великих чисел повну 

міру Лебега має множина   

В = { y : у =  , υ0(y) = p0 , υ1(y) = p1 }. 

Оскільки А'∩ B = Ø, то λ(А') = 0. 

Отже, задана функція розподілу (функція Салема) – сингулярна. 

 

Доведення сингулярності через ергодичний підхід 

Розглянемо ймовірнісні простори 

 

 ;      
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( причому =1) і . 

Позначимо  і F* -  борелівська  – алгебра. 

Задамо відображення f: 

1) f:  

2) f  - вимірне 

Тоді для довільної множини означимо 

 

Тоді таку міру - називають образ-мірою міри . [6] 

В даному випадку  

, а  – міра Лебега. 

Задамо перетворення Т: 

 

Означення. Міра  називається інваріантною відносно Т, якщо  

 [6] 

 Розглянемо міру Лебега і перевіримо чи буде вона інваріантною. Оскільки 

борелівська  – алгебра породжується сімейством двійкових відрізків, то для 

доведення інваріантності міри достатньо довести її інваріантність на двійкових 

відрізках:  

 

 

 

 

 =  

Розглянемо і перевіримо чи буде вона інваріантною 
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Отже,   і тому міра є інваріантною 

відносно перетворення T. 

Означення. Міра  називається ергодичною відносно Т, якщо будь-яка 

інваріантна множина А має властивість:  (А) = 0 або (А) = 1. [6] 

Оскільки  для будь-якої інваріантної відносно 

Т множини А: 

 [7] 

 

Тому  

Розглянемо  

Тоді  

Отже,  не залежить від першої координати. Аналогічно можна 

показати, що  не залежить від перших n координат.  

Тому А - залишкова множина, і за законом нуля і одиниці 

Колмогорова (А) = 0 або (А) = 1. Тому міра  – ергодична відносно Т. 

 Оскільки міра Лебега  теж інваріантна, тому всі міркуваня будуть 

справедливі і для неї. Тому  – ергодична відносно Т. 

Як відомо [6]: 

Будь-які дві ергодичні і інваріантні міри відносно Т або співпадають або 

взаємно сингулярні. 

 Оскільки розглянуті міри  і  інваріантні та ергодичні (причому вони не 

співпадають), то . 

 

Доведення сингулярності через нескінченні добутки ймовірнісних 

мір та теорему Какутані 

 

 

 

 

. 

Нагадаємо ([5]) теорему Какутані: 
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причому  в усіх інших випадках. 

З попередніх міркувань 

 

 

Розглянемо інтеграл Хеллінгера 

 

Розглянемо функцію  Максимальне значення якої 

max .  

Тоді 

 

і  ≠ , то  

Для оцінки нескінченного добуту, перейдемо до границі.[8] 

Отримаємо 

 

для . 

Отже, розглянутий нескінченний добуток – розбіжний, а тому, згідно 

теореми, міри  і  – сингулярні ( ). 

Доведення сингулярності з використанням перетворень Фур’є 

(характеристичних функцій). 

Випадкова величина  

Означення 

Характеристичною функцією величини Х називається комплекснозначна 

функція 
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   (*) 

 

 

 Як відомо [9]: 

Якщо  – характеристична функція 

1) Чисто дискретного розподілу, то  

 

2) Чисто абсолютно неперервного, то  

3) Чисто сингулярного розподілу, то  може набувати довільних значень з 

[0;1]. 

Розглянемо для заданого розподілу (*) 

 

 

 

 

 

 

 

Отримаємо 

 

Очевидно, що  









1

2

01

1

2

01 )(sin41)(sin41
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Виберемо підпослідовність 
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1
2 2

1 0

2
( ) 1 sin 1 sin 0

2 2

m

m m k j
k j

f t const

  


 

   
        

  
   

Тому ( ) 0mf t const    , m N   

Тому limsup ( ) 0
t

f t const


  . Оскільки ξ має чистий розподіл, то ξ – чисто 

сингулярна. 

2. Приклади сингулярних функцій розподілу. 

Розглянемо на площині в прямокутній системі координат відрізок прямої, 

який з’єднує точки (0,0) і (1,1). На осі ох розіб’єм відрізок [0,1] на 3 частини у 

відношенні ( , а на осі оy розіб’ємо відрізок 

[0,1] на 3 частин , причому .Якщо з’єднати 

відповідно отримані точки, то отримаємо неперервну, зростаючу функцію . 

Після m-кратного застосування відповідного розбиття на відповідних відрізках, 

отримаємо функцію  – неперервну і строго зростаючу на [0,1] (причому  

0, =1), графіком якої являється ламана. 

Якщо розглянути , то отримаємо деяку функцію , яка є 

неперервною як границя рівномірно збіжної послідовності неперервних функцій. 

Для доведення сингулярності  використаємо теорему Какутані. 

Розглянемо вираз   

 

Розглянемо спочатку інтеграл Хеллінгера 

 

 

Тоді  
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Очевидно, що цей нескінченний добуток дорівнює 0. Тоді, згідно теореми 

Какутані . 

При цьому  буде постійною на сукупності відрізків, доповнення до 

яких є ніде не щільною множинию нульової розмірності Хаусдорфа-Безиковича. 

Нехай 
i  - ймовірнісна міра, що породжуються випадковими 

величинами

( )
( )

1

i
i k

k
k s








 , де 
( )i

k  - незалежні випадкові величини, що 

набувають значень 0,1,..., 1s   з ймовірностями 
 

( ) ( )

0 1 1

(

   

) ,  , 
i ii

s
p p p


  відповідно. 

Нехай 
(1) (2)     - ймовірнісна міра на одиничному квадраті. 

Теорема. 

Нехай    

(1) (1)

0 1  0 1 1   1  

(1) (2) (2) (2)( ,  ,  ) ( ,  ,  )
s s

p p p p p p
 

  
 

Тоді , і  – сингулярна відносно міри Лебега. 

Доведення: 

Міри визначаються через  : 

 0 1 … s-1 

 )

0

(1p  )

1

(1p  … (1)

1sp   

 

 
0 1 … s-1 

 )

0

(2p  )

1

(2p  … (2)

1sp   

 

Скористаємося теоремою Какутані. 

Розглянемо інтеграл Хеллінгера 

(1)
(2) (1) (2) (1) (2) (1) (2)

(2) 0 0 1 1

 
(     )              

k k

s s

d
d d d p p p p

d


  


 

 

         

(за нерівністю Коші-Буняковського)  

(1) (1) (1) (2) (2) (

0 1

2

1 1

)

0 1          1sp p p p p p         
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Отже,  
(1) (2) (1) (

0

)

1

2

0 1         1s sp p p p    
.
 

Тоді  

0

(1)
(2) (1) (2) (1) (2)

(2 1) 0 1

1

(     )  lim(             ) 0

k

n

s s
n

k

d
d p p p p

d








 


 

        

А тому
(1) (2)       . 

 Зауваження. Якщо припустити, що 
(1) (2)1

       ,        0,   1i ip p i s
s

     , тоді 

інтеграл Хеллінгера відповідно можна обчислити 

(1)
(2) (1) (2)

(2)

  1 1 1 1
(     )                    

k k

d
d d d

d s s s s


  


 

          2

1
( ) 1

( )
s

s
 

 

Отже,  

 Покажемо сингулярність міри . 

 – зображення точок одиничного квадрата. 

Розбиваємо одиничний квадрат на  частин. По осі ох розподіляємо 

ймовірнісну міру на квадратиках у відношенні , ,…, , а по осі oy 

у відношенні , ,…, , причому + +…+  і 

+ +…+ . Врезультаті отримаємо ймовірнісний розподіл на 

одиничному квадраті у відношенні 
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Тоді,  - ймовірнісна міра  

Аналогічно означимо міру Лебега на  

 

  

 

 

        

Тоді,  - міра Лебега на . 

Скористаємось теоремою Какутані. 

Розглянемо інтеграл Хеллінгера 

 

 

 

Тоді, 
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Отже, . 

Розглянемо приклад двовимірної функції розподілу випадкової величини. 

Розглянемо поверхню  в ПДСК. 

Принцип побудови: 

 Розбиваємо одиничний квадрат на 4 частини. Перший квадрат залишаємо 

на місці, інші 3 підіймаємо на  Розбиваємо підняті 3 квадрати відповідним 

чином, перші залишаємо на місці, а інші піднімаємо на  І т.д. 

Аналітичне задання поверхні  IFS – методом: 
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ДИФЕРЕНЦІАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ ФУНКЦІЙ,  

ЯКІ ПОРОДЖЕНІ ДВІЙКОВИМ  РОЗКЛАДОМ 

 

Вступ 

Поняття "функція" – одне з фундаментальних понять математики. Немає 

потреби описувати винятково важливу роль функцій у розв’язанні теоретичних 

та прикладних задач. 

 До останнього часу дослідники намагалися обмежитися розглядом 

функцій з "гарними" (простими) диференціальними властивостями, а саме: 

функцій, які неперервні; які диференційовні в кожній точці; які мають 

неперервну похідну, а часто навіть похідну не лише першого порядку. 

 Зрозуміло, що є функції, які таких "гарних" властивостей не мають. 

Зокрема, є функції, які не мають похідної у одній або кількох точках.  Під 

функціями зі складною локальною будовою маються на увазі неперервні 

функції, які в кожному як завгодно малому інтервалі мають точки, у яких 

похідна не існує. Також вони можуть мати точки, де похідна дорівнює нулю; 

вони можуть мати точки, де похідна дорівнює скінченному або нескінченному 

числу. Більше того, ці функції можуть мати всі перелічені вище типи точок у 

кожному інтервалі, що належить області визначення. Навіщо нам потрібні 

настільки "складні" функції? Тим більше, що для них, мабуть, немає моделей у 

реальному світі, у техніці, у прикладних науках? 

На перший погляд може здатися, що моделей не те що немає, а й не може 

бути. Що функції зі складною локальною будовою – просто монстри, які існують 

лише в глибинах математики. Ще Шарль Ерміт казав: "Я с дрожью ужаса 

отворачиваюсь от ваших несчастных проклятых функций, которые не имеют 

производной" . 

 Функції зі складною локальною будовою виникають у актуальних 

практичних задачах, що зумовлює їхню актуальність та потребу у дослідженні. 

Але дослідження таких функцій є дуже  нетривіальною задачею. Це 

зумовлюється відсутністю універсальних, простих та дієвих інструментів для 

дослідження. Таким чином, виникає потреба у розробці методології дослідження 

функцій зі складною локальною будовою.  
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Загальна схема кодування дійсних чисел відрізка [0;1] алфавітом з двох 

цифр за допомогою циліндричного представлення 

Покладемо [0;1] - циліндр нульового рангу. Нехай задана система 

непорожніх відрізків  , nN така, що для усіх 

nN та ,  виконується рівність                    

  та перетин  складається 

з однієї точки. Зокрема, , та перетин  складається з однієї 

точки. Відрізки виду , називатимемо циліндрами  n 

-го рангу. Якщо для кожної нескінченної послідовності нулів та одиниць 

 має місце співвідношення    при n , (тут через 

 позначено довжину відрізка ) то таку систему будемо 

називати циліндричним покриттям відрізка [0;1]. Згідно з лемою про вкладені 

відрізки, перетин  , де   нескінченна послідовність нулів та 

одиниць, є точкою. Позначимо цю точку через . Такий запис 

будемо називати циліндричним  представленням числа. Оскільки для кожного n 

маємо то кожна точка відрізка [0;1] має 

циліндричне представлення. Усі точки, які не належать зчисленній множині 

кінців циліндричних відрізків (крім чисел 0 та 1), мають єдине циліндричне 

представлення (а ті, що належать – мають два різних, з нулем в періоді та з 

одиницею в періоді). Отже, існує «майже бієкція» між числами відрізка [0;1] та 

послідовностями з нулів та одиниць, тобто за допомогою циліндричних відрізків 

можна закодувати усі дійсні числа проміжку [0;1]. 

Найпростішим та найпоширенішим прикладом кодування відрізка [0;1] 

за допомогою циліндричного представлення є двійкове зображення. Його 

природним узагальненням є Q-зображення. Ці зображення характерні тим, що 

основне метричне відношення   залежить лише від останньої цифри c . 

Звісно, існують інші способи кодування дійсних чисел за допомогою 

циліндричного зображення. Саме за допомогою двійкового зображення та  

зображення досліджено властивості функції Салема. 

 

Функція Салема 

Розглянемо властивості функцій виду . Для 

функцій такого виду справедлива наступна теорема. 
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Теорема. Якщо , то f є абсолютно неперервною . Якщо 

, то f є строго зростаючою і сингулярно неперервною функцією. 

 

Доведення. 

Спочатку доведемо першу частину теореми: Якщо , то f є 

абсолютно неперервною . 

 

 

 

 

. 

Нагадаємо ([1]) теорему Какутані: 

 

 

причому  в усіх інших випадках. 

З попередніх міркувань 

 

 

Розглянемо інтеграл Хеллінгера 

 

Для оцінки нескінченного добуту, перейдемо до границі.[2] 

Отримаємо 

 

для . 
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Отже, розглянутий нескінченний добуток – збіжний, а тому, згідно 

теореми, міри  і  – абсолютно неперервні. 

 Доведемо другу частину теореми: Якщо , то f є строго 

зростаючою і сингулярно неперервною функцією. 

 

 

 

 

. 

Нагадаємо ([1]) теорему Какутані: 

 

 

причому  в усіх інших випадках. 

З попередніх міркувань 

 

 

Розглянемо інтеграл Хеллінгера 

 

Розглянемо функцію  Максимальне значення якої 

max .  

Тоді 

 

і  ≠ , то  

Для оцінки нескінченного добуту, перейдемо до границі.[2] 

Отримаємо 
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для . 

Отже, розглянутий нескінченний добуток – розбіжний, а тому, згідно 

теореми, міри  і  – сингулярні ( ). 
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ПРО МАТЕМАТИЧНІ ОСНОВИ ПОБУДОВИ ЗОБРАЖЕНЬ  

ЖУКА МАНДЕЛЬБРОТА 

 

У статті розглянуто і доведено умови, за яких ітеративна послідовність, що 

визначає множину Мандельброта перестає бути обмеженою. Наведено умови 

належності останній точок комплексної площини. 

 

На початку 80-х років XX ст. у математиці з’явився новий розділ, що 

поєднав у собі науку та мистецтво. Це – комплексна динаміка, яка вивчає 

структури, що називаються фракталами, тобто континуальні обмежені множини, 

що мають тривіальну (рівну 0 або  ) H -міру Хаусдорфа, порядок   якої 

рівний топологічній розмірності. 

Однією з класичних фрактальних множин на комплексній площині є Жук 

Мандельброта.  

Означення. Жуком Мандельброта називається множина таких точок 

комплексної площини, для яких ітеративна послідовність  

 
2

1 ,n nz z c    (1) 

є обмеженою, де 
0 0,z   ,c const  , .  

Тобто це множина таких ,c  для яких      таке, що нерівність nz M  

є справедливою . 

Стартувавши з точки 
0 0,z   і застосовуючи перетворення (1), 

одержується послідовність точок  
2

2 20 ...c c c c c c      . Така 

послідовність точок називається орбітою точки 0z  при перетворенні (1). За 

умови обмеженості деяким максимумом послідовності (1), результат ітерування 

останньої є зрозумілим – всі одержані точки лежать всередині Жука 

Мандельброта. Інтерес представляє поведінка послідовності (1) у випадку, коли 

точки nz  комплексної площини лежать на відстані більшій або рівній 2 від 

початку координат. У зв’язку з цим розглянемо нижченаведені теореми. 

Теорема 1. Припустимо, що 2.c   Якщо 2,nz   то nz   при 

.n  

Доведення. Доведемо цей факт спочатку для 1-ї ітерації. 
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2 2

1 .
c

z z c z c z z
z

 
       

 
 (2) 

Виберемо конкретне число 1 .
2

c
    Звідси 2 2 .c    

Розглянемо дійснозначну функцію  
c

x x
x

    на відрізку [2; ).  

Значення цієї функції в точці 2 рівне  2 1 .    Для визначення поведінки 

функції  x  на відрізку [2; )  дослідимо її на монотонність: 

  2
1 0,

c
x

x
     тобто дана функція є зростаючою, отже,    2x   

[2; ).x    

Повертаючись до рівності (2), одержимо: 

 2 1 .
2

c c
z z z z

z


   
        

  
 Таким чином,  1 1z z     

     
2

2 11 1 .z z z      Отже, для n  ї ітерації матимемо: 

 1
n

nz z   і цей вираз прямує до   при .n  Тобто можна 

стверджувати, що орбіта точки 
nz  прямує до .  

Розглянемо випадок, коли значення комплексної константи c  за модулем 

перевищує 2. 

Теорема 2. Припустимо, що 2.c   Якщо ,nz c  то nz   при 

.n  

Доведення. Покладемо, що 2 ,c    де 0.   Тоді при послідовному 

ітеруванні, одержимо: 

     2 2 2

1 1 1 1 ,z z c z c z z z z z c z              

   
2

2 1 1 1 ,z z z      а отже,  1 .
n

nz z    Звідси випливає, що 

nz   при .n  

Тобто теореми 1-2 дозволяють стверджувати, що нескінченність є 

аттрактором для точок ,nz  що лежать на відстані більшій або рівній 2 від 

початку координат. 

Наслідок. З теореми 2 випливає, що точка c  не належить Жуку 

Мандельброта. 
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Таким чином, порівняння nz  з числом 2 дозволяє визначити точки, що не 

належать множині Мандельброта. Для точок, що лежать всередині даної 

множини границя послідовності (1) ніколи не досягне значення 2. 

Об’єднавши результати одержані в теоремах 1-2, можна зробити 

висновок, що перевіряти на належність даній множині слід лише ті точки ,c  які 

задовольняють умову 2.c   У випадку 2c   орбіта точки c  може досягти 

стану, коли її величина перевищить значення 2, що еквівалентно її прямуванню 

до нескінченності. Відповідно у цій ситуації точка, що перевіряється 

гарантовано не належатиме Жуку Мандельброта. У випадку 2c   єдиною 

точкою, що належить даній множині є точка 2.c    Точки, що належать Жуку 

Мандельброта не мають тенденції до нескінченності упродовж нескінченної 

кількості ітерацій. Точки, що належать межі цієї множини (саме там виникають 

складні структури) досягають нескінченності за скінченну кількість ітерацій. 

Точки, що лежать за межами множини досягають нескінченності через декілька 

ітерацій. При побудові даної множини комп’ютерними засобами максимальне 

число ітерацій, внаслідок яких всі одержані точки лежать всередині множини, 

задається програмно. 

Зі строго математичної точки зору, зображення Жука Мандельброта має 

бути чорно-білим. Недивлячись на це, комп’ютерні засоби дозволяють 

побудувати кольорові зображення.  

 

   

  

 

 

Малюнок 1. Жук Мандельброта Малюнок 2. Ділянка межі Жука 

Мандельброта (на мал. 1 виділена 

білим квадратом) збільшена в 17 разів 
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Розфарбовування точок множини відбувається за наступним принципом. 

Точки, що потрапляють всередину множини набувають чорного кольору, точки, 

що знаходяться поза даною множиною, розфарбовуються у колір, який 

відповідає кількості ітерацій, за яку точка прямує до нескінченності. 

Слід зазначити, що зображення одержане таким чином є лише 

наближенням до реальної множини Мандельброта. Для одержання більш якісних 

результатів необхідно збільшувати максимально можливу (коли всі точки 

належать множині) кількість ітерацій. Відповідно при цьому пропорційно 

зростатиме час розрахунків. 

 

Література 

1. M. Schroeder. Fractals, chaos, power laws. W H Freeman and Company, 1991. – 

429 p. 

2. Б. Мандельброт. Фракталы и хаос. Множество Мандельброта и другие чудеса. 

– М. – Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», 2009. – 392 с. 

3. Х.-О. Пайтген, П. Х. Рихтер. Красота фракталов. Образы комплексных 

динамических систем. – М.: Мир, 1993. – 206 с. 

 

        
 

 

 

 

 

 

Малюнок 3. Ділянка Жука 

Мандельброта (на мал. 2 виділена 

білим квадратом) збільшена в 13 разів 

Малюнок 4. Ділянка Жука 

Мандельброта, симетрична відносно 

дійсної осі координат (на мал. 1 

виділена зеленим квадратом) точно 

подібна до всього фрактала 
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МУЛЬТИПЛІКАТИВНА СТОХАСТИЧНА МОДЕЛЬ   

ДИНАМІКИ ФІНАНСОВОГО РЕСУРСУ 

 

В статті на основі  реальних статистичних даних, що характеризують фінансові 

показники банківської діяльності, побудувати, дослідити та застосувати для 

прогнозування стохастичну математичну модель динаміки грошових ресурсів.  

                                      

Вступ 

   У сучасний період проблема прогнозування явищ і подій, передбачення 

соціальних наслідків прийнятих рішень набуває характеру нової глобальної 

проблеми.  

   Актуальність проблеми прогнозування в наш час зумовлена такими 

чинниками.  

1. Ускладнились процеси розвитку суспільного життя в умовах НТР.  

2. Значно розширились обсяг і масштаби прогностичної діяльності, кількісна 

і якісна багатоманітність об'єктів прогнозування.  

3. Зросла соціальна, економічна, екологічна, інформаційна цінність 

прогнозів. Ставши надбанням суб'єктів управління і планування, прогнози 

активно впливають на сьогодення, допомагають запобігати або зводити до 

мінімуму небажані наслідки розвитку тих чи інших процесів у майбутньому.  

Виходячи з ситуації що склалася на грошово-кредитному ринку одним із 

головних питань, що постає перед банківською сферою є вироблення стратегії 

подальшого динамічного розвитку та закріплення поточних результатів. Однією 

з найголовніших та найвідповідальніших складових фінансового менеджменту є 

планування.  

При цьому процес планування включає аналіз та прогнозування 

внутрішнього стану банку і зовнішніх економічних показників. Тому 

прогнозування показників банківської діяльності є актуальним питанням 

сьогодення.  

Огляд існуючих підходів до розв’язання задачі 

   Фінансове прогнозування передбачає застосування різних методів, основними 

з яких є:  

- асоціацій і аналогій; 
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- побудова економетричних моделей, що описують динаміку показників 

фінансових планів в залежності від факторів, що визначають і впливають на - 

економічні процеси; 

- кореляційно-регресійний аналіз; 

- метод безпосередньої експертної оцінки; 

 Всі методи прогнозування ґрунтуються на суттєвому використанні 

математичних методів та моделей, найпоширенішими з яких є методи 

математичної статистики, зокрема методи кореляційного, дисперсійного та 

регресійного аналізу.  

 Мета статті: на основі  реальних статистичних даних, що 

характеризують фінансові показники банківської діяльності, побудувати, 

дослідити та застосувати для прогнозування стохастичну математичну модель 

динаміки грошових ресурсів. 

  

Виклад основного матеріалу 

 Нехай в результаті статистичних досліджень отримані наступні дані:  

tx - обсяг грошового ресурсу в момент часу t , де  Tt ;0 ; 

0x - обсяг грошового ресурсу в початковий момент часу. 

Внаслідок спостереження маємо таку залежність: 

it  ix  

0 
0t

x  

1 
1t

x  

… … 

n 
nt

x  

 

Розглянемо динамічну систему виду  kk xfxxf 1:)( .  

При цьому можливі випадки: 

1. Існує залежність наступного виду:           

1 kk xx 
, 

  k      0xx n

n 
 , 1 nn xx   

                                                                  

 Тоді 

xx

x
t

x

ttxx

)1(

)1(

/)1(

' 














 

Розв’яжемо отримане диференціальне рівняння 

)1(11   nnn xxx
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- загальний розв’язок. 

 

 

Загальний розв’язок є показниковою функцією, яка в залежності від   має 

такі властивості: 

1)  При 1  , constetx c )( . 

2)  При 1  , ctetx  )1()(   є зростаючою функцією. 

3)  При 1  , ctetx  )1()(   є спадною функцією. 

2.Якщо існує залежність наступного виду: 

1 kkk xx  , 

 то отримаємо послідовність значень 

0
1

1220110 ...,,,, xxxxxxx i

n

i
n 




                  

 

Припустимо, що з статистичних спостережень відомі перші n  значень 

n ,...,1 .  Спрогнозуємо наступні значення  ..., 21  nn   

Прогнозування проведемо на прикладі статистичних даних  про 

«Абсолютні показники діяльності банків. Активи банків України» . Банк 

«Ощадбанк»  за період з 2003 по 2013 роки. (таблиця 1) [http:// bankograf.com]. 

Таблиця 1. 

Роки, t  Дані, ty  

2003 4587 

2004 5608 

2005 5071 

2006 9515 

2007 11590 

2008 19291 

2009 57788 

2010 59927 

2011 59019 

2012 73968 

2013 85996 

(*Аналіз банків. Банківська статистика. Показники діяльності банків 

(абсолютні). Активи банків України) 

ct

t ex

ctx

dt
x

dx







)1(

)1(ln

)1(
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Пронумеруємо роки починаючи з 1, тобто 11 t  (відповідно 2003)…і т.д.  

Обчислимо коефіцієнти    відносного приросту:  
t

t
t

y

y
x 1 . Отримаємо наступну 

таблицю. 

Таблиця 2 

t  
tx  Тренд 1y  

2y  
3y  4y  

5y  

1 1,222585568 1,2851 1,2832749 1,1443653 1,0054557 0,7979412 0,6252366 

2 0,904243937 1,310273841 1,3584086 1,258375 1,1583415 1,2062947 1,2062947 

3 1,876355748 1,325287906 1,3790277 1,6011945 1,8233614 1,8233614 1,8233614 

4 1,218076721 1,336044776 1,3459815 1,261107 1,1762325 1,1762325 1,2072825 

5 1,664452114 1,344448543 1,3014464 1,1499201 0,9983938 1,1774535 1,3000367 

6 2,9955938 1,351354144 1,2949491 1,505938 1,716927 1,5936451 1,5936451 

7 1,037014605 1,357220412 1,339271 1,3151926 1,2911142 1,2911142 1,2911142 

8 0,984848232 1,362322584 1,3993314 1,2083828 1,0174342 1,0174342 1,0174342 

9 1,253291313 1,366838938 1,4247802 1,6077839 1,7907877 1,7907877 1,7907877 

10 1,162610849 1,370891639 1,3964944 1,4351302 1,4737659 1,4737659 1,4737659 

 

За допомогою програми  Microsoft Excel визначимо тренд. Найкращою 

формою тренда є степенева функція 028,0285,1 xy   . 

   Після цього побудуємо функцію, що описує динаміку коливань,  за 

допомогою гармонічного аналізу. Обчислимо наближені значення коефіцієнтів 

Фур’є за наступними формулами :        

.
)sin(

,
)cos(

11










n

t

t
k

n

t

t
k

n

ktx
b

n

ktx
a . 

   Знайдемо послідовні наближення функції 

...,5sin5cosˆ

,4sin4cosˆ

,3sin3cosˆ

,2sin2cosˆ

,sincosˆ

,285,1ˆ

5545

4434

3323

2212

1101

028,0

0

tbtayy

tbtayy

tbtayy

tbtayy

tbtayy

xy













 

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

використовують стандартну помилку залишків 
n

yy ii

e

 


2
^

)(
 , де i

y
^

- 

теоретичні значення функції, яка показує відхилення емпіричних значень від 

лінії регресії та критерій Фішера. В нашому випадку ми аналізували стандартні 
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помилки всіх послідовних наближень до 5-го порядку, процес послідовних 

наближень було зупинено на 5-му кроці, оскільки досягнута похибка була 

статистично незначущою з рівнем надійності 0,99. 

 

 

Отримали, що для 5ŷ  стандартна похибка становитиме 0,3333. При цьому 

дисперсія похибки – 0,1111, значно менша дисперсії результуючого показника, 

яка дорівнює 3,0975.  

Перевіривши адекватність рівняння за критерієм Фішера маємо, що 

спостережуване значення становить 33,565 , а критичне з рівнем надійності 0,99 

– 11,26. Отже, з надійністю 0,99 приймаємо гіпотезу про адекватність 

побудованого рівняння. За допомогою цього рівняння можна здійснити 

прогнозування коефіцієнтів зростання активів Ощадбанку.  
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ФОРМУЛИ ХАРТЛІ ТА ШЕНОНА.  

РІЗНІ ПІДХОДИ ДО КОДУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ 

 

У роботі розглядаються різні підходи до кодуванні інформації. Доводяться 

формули Хартлі та Шеннона, пропонуються приклади їх застосувань.  

 

Вступ 

Означення 1. Згідно Колмогорову, кількість інформації, що міститься в 

послідовності символів, визначається мінімально можливою кількістю двійкових 

знаків, необхідних для кодування цієї послідовності безвідносно до змісту 

поданого нею повідомлення.  

Даний підхід до визначення інформації називають алфавітним. При цьому 

для кодування найбільш часто використовується двійковий алфавіт, що 

складається з нуля і одиниці, яке називається двійкове кодування інформації. 

Сенс повідомлення при цьому взагалі не враховується або враховується 

частково. Наприклад, повідомлення, написані на звичайній мові за допомогою 

кодуються без урахування їх смислового змісту. Такий підхід є об'єктивним.  

Хоча інформацію не можна строго визначити, її можна виміряти тобто, 

можна задати числом кількість інформації, подібно до того, як можна задати 

числом відстань, час, масу, температуру і т. п. Щоб стандартизувати 

вимірювання кількості інформації, домовилися за одиницю виміру брати біт. 

Означення 2. При алфавітному підході один біт - це кількість інформації, 

яку можна передати в повідомленні, що складається з одного двійкового знака (0 

або 1). З точки зору змістовного підходу один біт - це кількість інформації, що 

зменшує невизначеність знання про предмет у два рази.  

Змістовний підхід відповідає на запитання, яку кількість «нової» 

інформації ми отримуємо з повідомлення. Так, повідомлення про те, що 

підкинута монета впала «решкою» вгору, несе в собі один біт інформації. 

Насправді, невизначеність знання про результат падіння монети, полягала в двох 

можливих результатах. Після того як конкретний результат став відомий, 

невизначеність зменшилася в два рази, що і відповідає одному біту інформації. 

Але ж результат падіння монети якраз можна закодувати одним з двох символів 
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(наприклад, використовуючи всі ті ж 0 і 1). Таким чиом незважаючи на 

розходження в трактуваннях, поняття біта є узгодженим для різних підходів.  

На практиці частіше використовується більш велика одиниця - байт, що 

дорівнює 8 бітам. Так, один байт інформації можна передати за допомогою 

одного символу кодування ASCII.  

1 кілобайт (1 Кб) = 2
10

 байт = 1024 байт;  

1 мегабайт (1 Мб) = 2
20

 байт = 1024 Кб;  

1 гігабайт (1 Гб) = 2
30

 байт = 1024 Мб;  

1 терабайт (1 Тб) = 2
40

 байт = 1024 Гб.  

Для питань збереження і передачі інформації більш важливою є не 

кількість інформації, а її обсяг.  

Означення 3. Інформаційним об'ємом повідомлення називається кількість 

двійкових символів, яка використовується для кодування цього повідомлення.  

На відміну від визначення кількості інформації (визначення 1), в даному 

випадку не потрібно, щоб число двійкових символів було мінімально можливим. 

Розмір текстових файлів, в яких повідомлення англійською мовою записано в 

ASCII-кодуванні, характеризує саме інформаційний обсяг відповідного тексту, а 

не кількість інформації в ньому, навіть в сенсі алфавітного підходу. При 

оптимальному кодуванні, мова про яку піде нижче, поняття кількості інформації 

та інформаційного обсягу збігаються.  

Формула Хартлі визначення кількості інформації 

Процес вимірювання кількості інформації можна пояснити на прикладі 

відомої гри у вгадування. Згідно правилам цієї гри, один з учасників повинен 

відгадати предмет (або одне з можливих станів деякого предмета), який задумав 

хтось інший. При цьому допускається тільки два види відповідей: «так» і  «ні». 

У даному випадку відповідь на одне питання несе один біт інформації, так як з 

двох можливих результатів вибирається один.  

Задача 1. Припустимо, що в аудиторії перебувають 32 студенти, і 

викладач вирішив запитати одного з них. Яку мінімально можливу кількість 

питань нам треба задати викладачу, щоб напевно визначити, кого саме він 

вирішив запитати?  

Розв’язання.  

Спосіб 1. Якщо в класі 2 ряди парт, і вони заполнені рівномірно, то 

спочатку поставимо викладачу питання: «Чи сидить задуманий студент на парті 

в першому ряді» Отримавши відповідь «так» чи «ні», ми зменшимо кількість 

«підозрюваних» до 16. Другим питанням можна визначити конкретний ряд, на 

якому сидить шуканий студент, скоротивши вибір до 8 осіб. Далі будемо 
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поступати аналогічно. Після кожної відповіді число «підозрюваних» 

скорочується вдвічі. Після четвертого питання вибір залишиться зробити з двох 

студентів. Це можна здійснити, задавши п'яте питання. Даний спосіб пошуку 

носить назву методу розподілу навпіл (дихотоміі).  

Записавши отримані відповіді і замінивши всі відповіді «так» одиницями, 

а «ні» - нулями, ми отримаємо повідомлення у вигляді послідовності з п'яти 

двійкових цифр.  

Спосіб 2. Відгадувати студента можна було і по-іншому. Привласнимо 

кожному студенту номер від 0 до 31. Запишемо номери в двійковій системі 

числення. Найдовші номери складаються з п'яти двійкових цифр. Доповнимо 

інші номери до п'яти цифр ліворуч нулями. Далі питання вчителю можна 

задавати так: «Чи вірно, що перша зліва цифра в номері задуманого студента 

дорівнює одиниці», «Чи вірно, що друга цифра в номері задуманого студента 

дорівнює одиниці» і т. д. Припустимо, що відповіді на питання були: «ні», «так», 

«ні», «ні», «так». Тоді ми відразу визначим, що номер загаданого студента - 

010012 = 9.  

В обох процедурах визначення загаданого студента довжина 

одержуваного повідомлення дорівнює п'яти двійковим символам, тобто в 

результаті вгадування ми отримуємо 5 біт інформації.  

Ми побачили, що для відгадування задуманого студента з 32 досить 

задати 5 питань вказаного вище виду. Але якщо ставити питання не кращим 

чином, може статися так, що необхідно не 5, а, скажімо, 7 питань. Здавалося б, 

що так як кожне питання розуміє одну з двох можливих відповідей, то, 

отримавши відповіді на перші 5 питань, ми завжди отримаємо 5 біт інформації. 

Однак це не завжди справедливо. Як же відбувається «недостача» інформації?  

Справа в тому, що при нерозумному виборі питань може вийти так, що 

будь-які два питання, відповідь на кожне з яких несе один біт інформації, в сумі 

містять менше двох біт інформації. Це можливо, якщо відповідь на перше 

питання повністю або частково містить відповідь на друге. Наприклад, якщо 

спочатку запитати, чи не дорівнює перша цифра в номері учня нулю, а потім – 

чи не дорівнює вона одиниці, то друга відповідь не додавала рівно ніякої 

інформації, і загальна кількість інформації в двох відповідях дорівнює одному 

біту, а не двом. Звідси напрошується наступний висновок.  

Кількість інформації, необхідна для вгадування одного з результатів, 

можна виміряти числом питань, які потрібно задати при найбільш 

раціональній тактиці задавання питань.  

У результаті приходимо до наступного визначення.  
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Означення 4. Для того щоб виміряти кількість інформації в повідомленні, 

треба закодувати повідомлення у вигляді послідовності нулів та одиниць 

найбільш раціональним способом, що дозволяє отримати найкоротшу 

послідовність. Довжина отриманої послідовності нулів та одиниць і є мірою 

кількості інформації в бітах.  

Питання. Нехай для кодування всіх можливих випадків де-якої події 

були використані двійкові послідовності довжини k. Чи означає це, що кількістю 

інформації в повідомленні про настання одного з результатів даної події 

дорівнює k?  

Відповідь. Повернемося до задачі 1 у разі, коли треба вибирати 

задуманого студента вже серед 24 осіб. У цьому випадку нам знадобиться не 

менше 4 і не більше 5 питань, якщо діяти методом розподілу навпіл. Після 

третього питання у нас залишиться троє «підозрюваних». Їх можна розділити на 

групу з одного і групу з двох студентів. Тоді після четвертого питання ми або 

відразу знайдемо потрібного студента, або доведеться задавати п'яте питання.  

Спробуємо діяти іншим способом. Закодуємо номера 24 студентів 

двійковими номерами від 000002 до 101112. Чи містить закодований номер 5 біт 

інформації? Ні, не зовсім так. Довжина кодової послідовності тут та ж, що й 

раніше, але число відмінності-них номерів менше. Тому, наприклад, якщо ми 

знаємо, що старша цифра номера дорівнює 1, то питання про другу цифру 

ліворуч задавати не доведеться (тому що ми закодовуємо від 00000 до 10111), і 

ми зуміємо визначити номер шуканого студента, задавши 4 питання, а не 5. 

Значить, кількість інформації, необхідної, щоб вибрати задуманого студента з 24 

осіб, більше 4 біт і менше 5 біт. □  

А яка кількість інформації потрібна, щоб вгадати один задуманий предмет 

з N різних предметів? Нехай . Тоді, діючи методом розподілу навпіл, ми 

можемо визначити задуманий предмет за допомогою k питань. При цьому 

кількість одержуваної інформації H становить k біт. Тобто в даному випадку 

. Нижче ми покажемо, що ця формула, яка називається формула 

Хартлі, справедлива для будь-якого натурального N. 

Означення 5. Двійковим кодуванням множини N називається відображення, 

що ставить у відповідність кожному елементу множини N його двійковий код: 

послідовнність нулів і одиниць. Кодування називається однезначним, якщо коди 

різних елементів множини N різні.  

Задача 2. Розглянемо наступну проблему кодування результатів 

голосування. Нехай є три варіанти голосування: «за», «проти», «утримався». 

Потрібно закодувати результати голосування, що містяться в N бюлетенях.  
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Розв’язання.  Результати можна було б кодувати за допомогою двобітових 

слів, наприклад 11, 00, 01. При цьому комбінації 10 залишається 

невикористаною. При такому кодуванні N результатів голосування займуть 

обсяг 2N біт пам'яті. Для того щоб поліпшити цей результат, будемо кодувати 

блоки з трьох бюлетенів. Тоді число варіантів голосування для трійки бюлетенів 

рівна  тобто в даному випадку можливе пятибітове кодування. Так 

як число трійок дорівнює , а кожна з них займе 5 біт пам'яті, то для зберігання 

знадобиться вже  біт пам'яті.  

Але і цей результат можна поліпшити, якщо скласти блоки з 5 бюлетенів. 

У цьому випадку число результатів голосування для блоку складає 

 і його можна записати в один байт. Таким чином, на бюлетень 

припаде 8/5 біта пам'яті.  

Розглянемо тепер кодування бюлетнів, об'єднанх в блоки по m штук. 

Нехай натуральне k таке, що . Тоді ми можемо кодувати результати 

голосування, витративши на бюлетень не більше  біт, але не менше ніж 

 біт (останнє – за лемою 2). Очевидно, що блокове кодування з ростом m дає 

результати, як завгодно близькі до оптимального кодування. □  

Висновок, до якого ми прийшли при вирішенні задfчі 2, дозволяє нам 

вивести наступну формулу, яка називається формулою Хартлі
1
.  

Формула Хартлі 

Кількість інформації, яку вміщує один символ N-елементного алфавіту, 

дорівнює  . 

По-іншому це ж твердження можна сформулювати так. Кількість 

інформації, отримана при виборі одного предмета з N рівнозначних предметів, 

дорівнює  . Тобто саме така кількість інформації необхідна для усунення 

невизначеності з N рівнозначних варіантів.  

Доведення. Для алфавіту з N різних символів можна скласти  всіх 

можливих слів довжини m [1]. Нехай k таке, що  

.                           (1) 

Тобто кількість інформації, що міститься в одному символі цього 

алфавіту, укладена між  і  .  Логарифмуючи нерівності (1), 

отримуємо:  

                    (2) 

Розділивши нерівності (2) на m, робимо висновок, що різниця між 

кількістю інформації, яку несе один символ N-елементного алфавіту, і  не 
                                                        

1 Р. Хартлі (1888-1970); область наукових інтересів: радіоелектроніка, теорія інформації. Першим 

ввів поняття інформації як змінної величини і спробував ввести міру кількості інформації.  
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перебільшує  для будь-якого m. Значить, при оптимальному двійковому 

кодуванні такого символу (яке при зростанні m досяжно з якою завгодно 

точністю) середня довжина слова складе .  

Для доведення твердження в іншому формулюванні будемо відгадувати 

один предмет з N можливих не один раз, а m, або відгадувати набір з m 

предметів, кожен з яких належить множині N відмінних, але рівнозначних 

предметів. Тоді аналогічно розв’язку задачі 2 середнє число питань, необхідне 

для відгадування одного предмета з набору, буде відрізнятися від  не більше 

ніж на . 

Формула Хартлі доведена.  

 

Формула Хартлі уточнює дане раніше визначення кількості інформації і 

дає нам трактування нецілої кількості інформації. Зауважимо, що для будь-якого 

алфавіту можна вибрати свою одиницю виміру інформації, таку що кількість 

інформації, що міститься в будь-якому повідомленні, записаному за допомогою 

цього ж алфавіта, виражатиметься цілим числом.  

Інформація та ймовірність . Формула Шеннона 

Для визначення кількості інформації далеко не завжди можливо 

використовувати формулу Хартлі. Її застосовують лише в окремому випадку, 

коли вибір будь-якого елементу з множини, що містить N елементів, 

рівнозначний. Або, при алфавітному підході, всі символи алфавіту 

зустрічаються в повідомленнях, записаних за допомогою цього алфавіту, 

однаково часто. Проте насправді так буває далеко не завжди. У тому числі і 

символи алфавітів природних мов в повідомленнях з'являються з різною 

частотою. 

Формула Шеннона 

Нехай ми маємо алфавіт, що складається з N символів, з частотною 

характеристикою  , де  виражає ймовірність появи i-го символу , так 

що всі ймовірності ненегативні і їх сума дорівнює одиниці. Тоді середня 

інформаційна вага символу такого алфавіта виражається формулою 

             (4) 

Доведення. Для N=2 формула вже доведена. Нехай формула справедлива 

для будь-якого алфавіта, що складається з N-1 символу. Ототожнимо два 

останніх символи нашого алфавіта. Імовірність появи будь-якого з цих двох 

символів дорівнює  . Тоді ми маємо алфавіт, що складається з N-1 

символу, і за припущенням, середня информаційна вага буде виражатися так : 

     (5) 
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Визначимо, як часто серед двох ототожнених символів з'являтиметься 

кожен з них окремо. Такі частоти назвемо відносними ймовірностями появи 

кожного з двох символів. вони рівні 

    і         

При ототожненні ми втратили 

 

біт інформації на кожен з ототожнених символiв, а їх частка серед всіх символів 

становить  . Отже, в середньому на один символ втрачено 

 біт. 

 Якщо додати отриманий вираз до формули (5) , то після нескладних 

перетворень ми і отримаємо формулу Шеннона . 

Формула Шеннона доведена. 

Питання. Чи узгоджуються між собою формули Хартлі та Шеннона? 

Відповідь. Щоб відповісти на це питання, застосуємо формулу Шеннона 

до алфавіта, символи якого в повідомленнях рівноймовірні. Тобто 

  Тоді формула Шеннона прийме вигляд 

 

тобто співпаде з формулою Хартлі. □ 

Питання. Чи завжди відповідь «так» чи «ні» (а в алфавітному підході - 

один символ двосимвольного алфавіту) містить рівно один біт інформації? 

Відповідь. Розглянемо формулу Шеннона в разі N=2. Якщо ймовірність 

однієї відповіді дорівнює р, то іншої - (1-р). Тоді формулу Шеннона можна 

розглядати як функцію однієї змінної: 

 

Досліджуючи похідну цієї функції, нескладно довести, що максимум Н(р) 

на відрізку [0,1] дорівнює 1 і досягається при р=1/2. Отже, один біт інформації 

ми отримуємо тільки в тому випадку, коли відповіді «так» і «ні» рівноймовірні. 

Так, повідомлення про те , що бутерброд впав маслом вниз, несе в собі менше 

одного біта інформації (як відомо, бутерброд зі столу на підлогу практично 

завжди падає маслом вниз). Більше того, якщо ми будемо кидати бутерброд 

кілька разів, а результати наших експериментів будемо записувати за допомогою 

0 та 1 , то і в середньому один символ отриманого двійкового коду буде нести 

менше одного біта інформації. □ 

З вищесказаного випливає дуже важливий результат. Кодування з 

урахуванням ймовірностей появи різних символів у повідомленні можна зробити 

більш економним, ніж кодування, здійснене в припущенні однакової частоти їх 

появи. 
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Формула Шеннона показує середню информаційну вагу символів того чи 

іншого алфавіту або ентропію розподілу частот появи символів відповідного 

алфавіту. 

Справа йде простіше, якщо нас цікавить кількість інформації, яку несе той 

чи інший символ окремо (або ж, що те ж саме, кількість питань, яку доведеться 

задати, щоб відгадати предмет, ймовірність знаходження якого в даній множині 

відома). Причому при виведенні відповідної формули використовуються ті ж 

міркування, що і при виведенні формули Шеннона . 

Нехай у нашій множині знаходиться N предметів. При цьому цікавий для 

нас предмет є одним з m<N однакових предметів. Тобто ймовірність його появи 

є р=m/N . Якщо кожен предмет нашої множини вважати унікальним, то за 

формулою Хартлі його можна вгадати в середньому за  питань. Але в 

даному випадку, вгадавши будь-який з предметів що нас цікавлять, ми задамо на 

 питань менше , так як не будемо визначати, який саме екземпляр нам 

попався. Загальне число питань при цьому буде виражатися формулою 

    (6) 

Формула (6) вірна і у випадку, якщо всі N предметів в множині унікальні 

(тобто є N різних предметів), але ймовірності їх появи різні. Для виведення 

формули в цьому випадку використовуються ті ж міркування, що і при доказі 

леми 3 . 

Задача 3 . У результаті багаторічних спостережень вчитель інформатики 

знає, що у половини його учнів річною оцінкою буде «четвірка», у 1/ 4 учнів - 

«п'ятірка», у 1/ 8 - «трійка», а решта учнів з різних причин виявляться 

неаттестованими. Яка кількість інформації ми отримаємо після того, як 

дізнаємося, яку саме позначку отримав учень? 

Розв’язання.  Формула (6) говорить про те, що все залежить від 

конкретної оцінки. Якщо це «четвірка», то ми отримаєм всього 

 біт інформації. Для «п'ятірки» кількість інформації дорівнює 

  бітам. І «трійка», і незадовільний результат кожен окремо 

будуть по  біти інформації. Звичайно ж, «трійка» сама по собі 

тут ні при чому! Важливо тільки, наскільки часто в учнів зустрічається саме така 

оцінка. Причому чим більш рідкісною є оцінка, тим більше інформації несе 

повідомлення про те, що отримана саме вона. □ 
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АНАЛІТИЧНА ТЕОРІЯ ТРИКУТНИКА 

В ПОЛЯРНИХ КООРДИНАТАХ 

 

У даній роботі пропонується аналітичний виклад елементів геометрії трикутника 

у полярних координатах на евклідовій площині. Основна увага приділяється способам 

задання трикутника – частини площини, обмеженої трьома прямими. В аналітичній 

формі описуються елементи трикутника і геометричні величини, з ним пов’язані.  

 

In the paper, we propose the analytic presentation of foundation of triangle geometry 

in polar coordinate system on Euclidean plane. We pay special attention to methods of 

definition of triangle, i.e., plane portion bounded by three lines. Elements of triangle and 

related geometric quantities are described in analytic form. 

 

Вступ 

Геометрія як наука вивчає геометричні фігури (геометричні образи, 

геометричні місця точок) та геометричні відношення і в їх термінах інтерпретує 

математичні факти, здобуті в інших галузях математики. В геометрії широко 

використовуються конструктивні прийоми, алгебраїчні, синтетичні та аналітичні 

методи, гармонічно поєднуються векторний і координатний методи, а також 

метод геометричних перетворень. 

Трикутник – одна з найпростіших геометричних фігур елементарної 

евклідової геометрії, якій чимало уваги приділено у шкільному курсі, хоча іноді 

у шкільному підручнику з геометрії бракує коректного означенні трикутника. 

Трикутник – це не триланкова замкнена ламана, а частина площини нею 

обмежена, оскільки замкнена ламана не має площі. Зауважимо, що трикутник 

важлива фігура в усіх геометріях (геометричних теоріях), а не лише в евклідовій. 

Особливо цікавою і специфічною вона є в неевклідовій геометрії в тому числі в 

геометрії Лобачевского, Рімана, сферичній геометрії тощо. Однією з аксіом 

метричного простору є нерівність трикутника. 

Трикутник однозначно визначають: 

 вершини (три неколінеарні точки);  

 сторони (три прямі, що попарно перетинаються, але не мають спільної 

точки); 
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 середні лінії (відрізки, що з’єднують середини протилежних сторін); 

 медіани (відрізки, що з’єднують вершини з серединами протилежних сторін) 

тощо.  

Стартуючи з цих умов може бути вибудувана теорія трикутника, яка 

включатиме всі відомі з елементарної геометрії факти про трикутник. 

Під геометрією трикутника ми розуміємо систему геометричних фактів, 

які стосуються трикутника, незалежно від того яким шляхом (методом) вони 

здобуті.  

Відомий геометр і астроном Фалес знаходив відстань до недоступної 

точки, за допомогою прямокутних трикутників. Зображення трикутників та 

завдання на трикутники зустрічаються в папірусах та в стародавніх індійських 

книгах. У древній Греції вивчення трикутника розвивалося в іонійській школі, 

заснованій в VII ст. до н.е. Фалесом, воно було викладено в першій книзі 

«Начал» Евкліда.  У четвертій книзі «Начал» Евклід розв’язує задачу «Вписане 

коло в даний трикутник». З розв’язку випливає, що три бісектриси внутрішніх 

кутів трикутника перетинаються в одній точці – центрі вписаного кола. З 

розв’язання іншої задачі Евкліда випливає, що серединні перпендикуляри, теж 

перетинаються в одній точці – центрі описаного кола. В «Началах» не йдеться 

про те, що три висоти трикутника перетинаються в одній точці, званої 

ортоцентром. Але, це було відомо Архімеду. У старих підручниках ортоцентр 

називають точкою Архімеда. Четвертою особливою точкою трикутника є точка 

перетину медіан. Архімед довів, що вона є центром мас (барицентром) 

трикутника. 

На названі чотири точки було звернено особливу увагу і починаючи з 

XVIII ст. вони були названі «чудовими» або «особливими» точками трикутника. 

Дослідження властивостей трикутника, пов’язаних з цими та іншими точками, 

послужило початком для створення нового напрямку елементарної математики – 

«геометрії трикутника» або «нової геометрії трикутника», один з 

родоначальників якої став Л. Ейлер. 

У 1748 році Л.Ейлер вперше звертає увагу на трикутник в праці «Variae 

demonstrationes geometriae», він привів синтетичне, більш менш в грецькому 

стилі, доведення формули Герона, «в якому, - ручається він, - немає ніяких ознак 

аналізу». У 1765 році Ейлер довів, що в будь-якому трикутнику ортоцентр, 

барицентр і центр описаного кола лежать на одній прямій, названою пізніше 

«прямою Ейлера». 

Протягом століття після знайдення прямої Ейлера, математики відкрили 

нові цікаві властивості трикутника: точку Нагеля, точку Георгене, коло 
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Фейєрбаха (К.Фейєрбах встановив, що центр цього кола лежить на прямій 

Ейлера) та багато інших.   

В наш час відкриті формули для 16 особливих точок трикутника в ПДСК 

на площині, записане рівняння лінії та кола Ейлера в зручному аналітичному 

вигляді. Завдяки зручному виборі системи координат ці формули  - порив 

естетичності. 

Іван Михайлович Конет вніс вагомий внесок у розвиток аналітичної 

геометрії трикутника. Він в своїх працях розглянув прямі (n, m, k) в геометрії 

трикутника, та не тільки вивів координати чудових точок, але й в аналітичному 

вигляді записав відстані між цими точками [2].  

Зі слів Ісака Кушніра, який працює над проблемами геометрії трикутника: 

«геометрія трикутника – носій емоційних поривів, ось чому цю науку не вдалося 

формалізувати, і повернення до неї є настільки суттєвим як і інстинкт самого 

життя» [1]. 

Під аналітичною геометрією трикутника ми розуміємо теорію 

трикутника у координатному викладі з використанням різних систем координат 

(афінної, декартової, полярної, барицентричної тощо). 

 

1. Полярна система координат: базові поняття 

Полярною системою координат на площині [3] називається сукупність умов для 

ототожнення точки з парою дійсних чисел і визначення її положення на 

площині. Вона включає такі умови: 

1) наявність на площині променя (полярної осі O ), початок (точка O ) 

якого називається полюсом; 

2) наявність лінійної масштабної одиниці (еталона довжини); 

3) наявність кутової масштабної одиниці (еталона кутової величини). 

Ця сукупність умов дозволяє довільній точці M  площини поставити у 

відповідність пару дійсних чисел );( r  (див. мал. 1), де  

||OMr   –– полярний радіус (відстань від точки M  до полюса), 



  MO  –– полярний кут (кут, який утворює радіус-вектор точки M  з 

полярною віссю),  20  . 
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Мал. 1.                Мал. 2. 

Полюс за домовленістю має координати )0;0( , оскільки його друга 

координата фактично не є визначеною.  

Зауваження. Іноді значення полярного кута не обмежують проміжком 

)2;0[   або використовують межі від   до  , вважаючи кут, відкладений від 

полярної осі за годинниковою стрілкою, від’ємним (див. мал. 2). 

Координатними лініями (лініями вздовж яких змінюється лише одна 

координата) полярної системи координат є промені (змінюється перша 

координата, а друга є сталою) з початком в полюсі і кола з центром у полюсі 

(змінюється друга координата, а перша є сталою). 

Суть методу координат, що ґрунтується на загальноматематичній ідеї 

координатизації, полягає в тому, що з введенням системи координат точки 

фазового простору ототожнюються з наборами (парами, трійками і т.д.) дійсних 

чисел, що дозволяє визначати положення точки в просторі і задавати об’єкти за 

допомогою співвідношень (відношень) між числами і використовувати при 

цьому засоби алгебри, аналізу та засоби інших галузей математики. 

До найпростіших (основних) задач полярної системи координат відносять дві 

задачі, які мають пряме відношення до трикутника. Це задачі про: 1) визначення 

відстані між точками; 2) площу трикутника, одна з вершин якого співпадає з 

полюсом. 

1. Відстань між точками  1 1 1
,M r   і  2 2 2

,M r  , зданими своїми 

координатами в полярній системі координат, обчислюється за формулою: 

 2 2

1 2 1 2 1 2 1 2
2 cosM M r r rr      . 

2. Площа трикутника 
1 2

OM M , одна з вершин якого співпадає з полюсом O , 

обчислюється за формулою: 

1 2 1 2 1 2

1
sin .

2
OM M

S rr     

O 

M 

r 

  



O 
  

  

  

),(1 rM  

),(2 rM  
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Природнім є  запитання: наскільки «придатна» полярна система 

координат для створення аналітичної теорії трикутника, яка включатиме афінні 

та метричні задачі, важливі для трикутника фігури (точки, прямі, кола) тощо. 

 

2. Пряма в полярних координатах 

Нехай пряма   не проходить через полюс полярної системи координат на 

площині, ),( rM  –– біжуча точка прямої, ][OP  –– нормаль прямої  , ),( pP . 

З прямокутного трикутника OPM : 

cos | |
OP

OM
   , 

але функція xy cos  –– парна, 

pOP || , rOM || . Тому 

cos( )
p

r
      

cos( )

p
r

 



.  (1) 

Примітка. Немає точки M  на прямій  , 

для якої )12(
2

 k


 , ,2,1k  і 

формула (1) втрачає зміст. 

Вивести полярне рівняння (1) прямої   

можна і по-іншому,  а саме: з 

використанням нормального рівняння 

прямої 

0sincos:  pyx   

в прямокутній декартовій системі координат і 

формул переходу від полярних координат до 

декартових: 









.sin

,cos





ry

rx
 

Підставивши в нормальне рівняння 

прямої   вирази декартових координат біжучої 

точки M  через r  і  , матимемо: 

cos cos sin sin 0r r p        

O 

  

M ),( r  

P ),( p  

  

p 

  

Мал. 4. 

Мал. 3. 
O 

  
M 

P 

  

p 

 

 

),( rM  

1 

O 

B 

A 



 


 

2 

Мал. 5. 
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cos( ) ,r p    

що рівносильно рівності (1). 

2. Якщо ж пряма   проходить через полюс O , то для кожної точки M  

променя OA   

1  , 

а для кожної точки M  променя )[OB  

2  . 

Тому 











.:

,:
:

2

1





OB

OA
AB  

3. Взаємне розміщення двох прямих 

Лема 1. Дві прямі 
1
l  і 

2
l  які не проходять через полюс і задаються 

відповідно рівняннями:  

   
1 2

1 2

1 2

: , :
cos cos

p p
l r l r

   
 

 
 

1) співпадають, якщо 
1 2

   і 
1 2

p p ; 

2) паралельні, якщо 
1 2

   і 
1 2

p p ; 

3) перетинаються, якщо 
1 2

  .  

Доведення. Перше твердження є очевидним. Врахувавши геометричний 

зміст параметра   у полярному рівнянні прямої, а саме, що це кут нахилу 

нормалі до полярної осі, бачимо, що при 
1 2

   прямі є співпадаючими або 

паралельними, але 1) виключає перший випадок. Тому має місце друге 

твердження. Якщо 
1 2

   то прямі згідно з  1) і 2) не можуть бути ні 

співпадаючими, ні паралельними, а тому вони перетинаються. 

Лему доведено 

4. Задання трикутника в полярних координатах 

Лема 2. Якщо 
2 1

,n     але 
3 1

,m     то точки 

( , ), 1,2,3
i i i

M r i  , є вершинами трикутника. 

Доведення. При виконанні умови 
2 1

n     точки 
1 2
,M M  належать 

одній прямій 
1

OM , яка проходить через полюс. А при виконанні 

умови
3 1

m    точка M3  прямій 
1

OM  не належить. Отже, 
1 2 3
, ,M M M  одній 

прямій не належать і є вершинами трикутника. 

Лему доведено. 

Лема 3. Якщо 
i j

n     і  



Студентські фізико-математичні етюди, 2013, № 12 
 

 

 

 
 

 

 

107 

1 1 2 2 3 3
cos( ) cos( ) cos( ),r r r           

де  

2 2 1 1

1 1 2 2

cos cos

sin sin

r r
arctg

r r

 


 





, 

то точки 
1 1 1
( , ),M r   

2 2 2
( , ),M r   

3 3 3
( , )M r   є вершинами трикутника. 

Доведення. Рівняння прямої, яка не проходить через полюс полярної 

системи координат має вигляд: 
cos( )

p
r

 



. Якщо пряма l  проходить через 

точки 
1

M  і 
2

M , то мають місце рівності: 

1 1 2 2
cos( ) cos( ).p r r        

Звідки  

1 1 1 1 2 2 2 2
cos cos sin sin cos cos sin sin ,r r r r           

1 1 1 1 2 2 2 2
cos sin cos sinr r tg r r tg        , 

а отже, 

2 2 1 1

1 1 2 2

cos cos

sin sin

r r
tg

r r

 


 





. 

Точка 
3

M  не лежатиме на прямій l , якщо вона не задовольняє її рівняння, 

тобто  3 3
cosp r    . Таким чином точки 

1 2 3
, ,M M M  при виконанні умов 

леми будуть не колінеарними, тобто будуть вершинами трикутника.  

Лему доведено.  

Теорема 1. Точки ( , ), 1,2,3
i i i

M r i  , є вершинами трикутника тоді і 

тільки тоді, коли ,
j i

n    але ,
k i

n    де    , , 1,2,3i j k  , або 

1 1 2 2 3 3
cos( ) cos( ) cos( )r r r          . 

Доведення. Дане твердження є наслідком двох попередніх лем. 

5. Аналітичне задання трикутника рівняннями сторін 

Теорема 2. Прямі 
1 2 3
, ,l l l , які не проходять через полюс і задаються 

 
, 1,2,3

cos

k

k

p
r k

 
 


, є сторонами трикутника, тоді і тільки тоді, коли 

одночасно виконуються умови 

1 2 3 1
       

і  1 3

2 1 1 2 2 1 1 2

1 2

1 2 2 1 1 2 2 1

.
cos cos cos cos

cos cos
sin sin sin sin

p p

p p p p
arctg arctg

p p p p
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Доведення. Враховуючи лему 1 прямі 
1 2 3
, ,l l l  попарно перетинаються тоді і 

тільки тоді, коли виконується умова  
1 2 3 1

      . Залишилось виключити 

умову наявності у них спільної точки.  

Другу координату спільної точки  
1
l  і 

2
l  знаходимо з системи 

 

 

1

1

2

2

,
cos

.
cos

p
r

p
r

 

 


 


 
 

 

Звідки 

   
1 2

1 2
cos cos

p p

   


 
, 

1 2 1 2 2 1 2 1
cos cos sin sin cos cos sin sinp p p p          . 

Поділивши ліву і праву часини рівності на cos , отримаємо  

1 2 1 2 2 1 2 1
cos sin cos sinp p tg p p tg        , 

2 1 1 2

1 2 2 1

cos cos

sin sin

p p
tg

p p

 


 





. 

Отже, спільна точка має координати 

 

2 1 1 2

1 2 2 1

1

1

cos cos
,

sin sin

.
cos

p p
arctg

p p

p
r

 


 

 


 


 
 

 

Вона належатиме третій прямій (і тоді всі три прямі матимуть спільну 

точку) тоді і тільки тоді, коли її координати задовольнятимуть рівняння третьої 

прямої, тобто матиме місце рівність 

1 3

2 1 1 2 2 1 1 2

1 2

1 2 2 1 1 2 2 1

.
cos cos cos cos

cos cos
sin sin sin sin

p p

p p p p
arctg arctg

p p p p

   
 

   


    

    
    

 

У протилежному випадку має виконуватись нерівність. Теорему доведено.  

6. Півплощина з межею :
cos( )

p
l r

 



 

Лема 4. Півплощина з межею l , якій належить початок координат 

визначається нерівністю  

 cos 0.r p     
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Доведення. Півплощина з межею l , якій належить полюс, у прямокутній 

декартовій системі координат, узгодженій з даною полярною, аналітично 

задається нерівністю  

cos sin 0.x y p     

Використовуючи формули   cosx r    та siny r  , взаємозв’язку 

полярних і декартових координат отримаємо  

cos cos sin sin 0r r p        

або  

 cos 0.r p     

Що й вимагалось довести. 

Наслідок. Кожна з нерівностей  

 cos 0r p            і         cos 0r p    , 

де 0 p  і   - задані числа, у полярній системі координат задає півплощину з 

межею l , причому перша з нерівностей задає ту півплощину, що містить 

початок координат. 

 

 7. Трикутник з вершиною в полюсі 

Зауваження. Якщо на площині задано 

дві полярні системи координат то 

використовуючи формули переходу від 

однієї до іншої легко добитись того, щоб 

вершина даного трикутника співпадала з 

полюсом даної системи, а інша лежала на 

полярній осі. Тому подальші наші викладки 

стосуються трикутника, одна з вершин 

якого співпадає з полюсом полярної системи 

координат, а інша лежить на полярній осі.  

Лема 5. Для OAB , де    ;0 , ;A a B b   мають місце рівності: 

2 2, , 2 cos ,
B

OA a OB b AB a b ab       

2 2 2 cos
B

P a b a b ab      ,  

1
sin

2
B

S ab  , 

2 2

sin
,

2 cos
B

ab
r

a b a b ab






   
 

O   ;0A a  

 ;
B

B b 
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2 2

2sin
,

2 cos

B

B

R
a b ab






 
 

0;
:

0 .
OA

r a

 


 
 

;
:

0 .

B
OB

r b

 


 
 

 
:

cos

P
AB r

 



. 

Лема 6. Три прямі 
 

: , 1,2,3,
cos

i

i i

i

p
l r i

 
 


 є сторонами трикутника 

тоді і тільки тоді, коли виконуються умови 
i j

n     при i j  і  

   

   

   

1 2

0 1 0 2

2 3

0 2 0 3

3 1

0 3 0 1

;
cos cos

;
cos cos

.
cos cos

p p

p p

p p

   

   

   




 



 


 

 

 

Доведення. Справді, якщо 
1 2 3
, ,l l l  є сторонами деякого трикутника, то 

жодна з пар 
i

l  і 
j

l  не є паралельними, а отже  0
i j

    і 
i j

    . 

З іншого боку, якщо 
i j

     при i j , то прямі 
i

l  і 
j

l  перетинаються. 

Трикутник 
1 2

OM M  є рівностороннім тоді  і тільки тоді, коли одночасно 

виконуються умови 
1 2 1 2

,
3

r r


    .  

Зауваження. Задача встановлення факту різносторонності трикутника в 

прямокутній декартовій системі координат є дещо складнішою оскільки вимагає 

обчислення всіх сторін. 
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АВТОРСЬКИЙ ПАКЕТ ПРОЦЕДУР ДЛЯ СКМ MAPLE І ДЕЯКІ НОВІ 

РЕЗУЛЬТАТИ В ТЕОРІЇ КІЛЕЦЬ 

 

В роботі знайдено умови, при яких в кільці ][ id  можливе ділення з остачею та 

для елементів ][, idba   існує НСД (і НСК), і описано розроблені автором 

алгоритми і процедури для дослідження деяких властивостей кілець ][ id  в системі 

комп’ютерної математики Maple. Даний комплекс процедур буде корисним для 

фахівців в області абстрактної алгебри, а також може бути використаний при вивченні 

теми "Кільця" в курсі "Алгебра і теорія чисел". 

  

Вступ. В наукових дослідженнях активно застосовуються системи 

комп’ютерної математики (СКМ). Вони допомагають розв’язувати за допомогою 

комп'ютера досить широке коло математичних задач різних рівнів складності. 

Перевагами даних програм є те, що вони не потребують від користувача 

спеціальних вмінь, поглибленого знання комп’ютера, а досить лише 

найпростіших уявлень. 

Чимало результатів останнім часом отримано за допомогою СКМ в області 

алгебри. Так, наприклад, за допомогою системи комп'ютерної алгебри GAP 

проводились дослідження властивостей циклічних підгруп 2-груп малих 

порядків (Пилявська О.С., Шатохіна Ю.В., Коновалов О.Б.), спеціальних 

циркулянтних матриць і дільників одиниці групових кілець (Joe Gildea, 2008), 

вивчалась структура мультиплікативної групи модулярної групової алгебри 

скінченної  p -групи над полем із p  елементів (О.Б. Коновалов, А.Г. Цапок), 

було побудовано контрприклад для проблеми Стройновського (О.Б. Коновалов, 

А.Г. Цапок).  

Одним із світових лідерів в комп'ютеризації математичних обчислень є 

корпорація Waterloo Maple Inc. (Канада), яка випускає програмний продукт 

Maple. Остання версія Maple містить понад  5000 функцій для більшості розділів 

сучасної математики, моделювання та інтерактивної візуалізації, має власну 

мову програмування і дозволяє комбінувати алгоритми, результати обчислень, 

математичні формули, текст, графіку, діаграми та анімацію зі звуком в 

електронному документі.  

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F)
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Так, в даному середовищі можна виконувати складні алгебраїчні 

перетворення та спрощення над полем комплексних чисел, знаходити скінченні 

та нескінченні суми, границі та інтеграли, розв’язувати системи рівнянь і 

нерівностей, знаходити всі корені многочленів, розв’язувати системи звичайних 

диференціальних рівнянь та деякі класи рівнянь у частинних похідних. 

Водночас, підтримка абстрактної алгебри в Maple – не достатньо потужна. 

Зокрема, це стосується і засобів для дослідження властивостей кілець. До 

системи входить пакет GaussInt, що включає в себе набір команд для роботи з 

цілими гаусовими числами. Але для дослідження властивостей кільця ][ idZ , 

d , d  – вільне  від квадратів, є лише процедура factorEQ, яка розкладає на 

прості множники елементи евклідового кільця ][ idZ .  

Числові кільця ][ idZ  природно виникають при дослідженні різних 

квадратичних форм. Цілі гаусові числа (елементи кільця ][iZ ) вперше 

з’являються в мемуарі «Теорія біквадратних лишків» К. Гауса у 1828 році. До 

висновку про можливість і необхідність «в деякому сенсі нескінченно 

розширити область вищої арифметики» Гауса привели дослідження 

властивостей квадратних конгруенцій. Гаус вводить поняття простого і 

складеного чисел в ][iZ , пропонує геометричну інтерпретацію чисел, відмічає, як 

розміщені на рисунку кратні заданому числу та числа, конгруентні за модулем. 

Особливий інтерес до кілець ][ idZ  виник у зв’язку із пошуками доведення 

Великої теореми Ферма (про те, що не існує ненульового цілочисельного 

розв’язку рівняння nnn zyx   при 3n ). Строге доведення для випадку 4n  

було отримане Л. Ойлером в 1737 році і знадобилось цілих 30 років, щоб Ойлеру 

вдалось довести теорему для 3n . В своєму доведенні він активно 

використовував наступну теорему: якщо 3  , то 
3

1

3

1 ,   . Варто 

зауважити. що ця теорема має місце лише в кільці з однозначним розкладом на 

прості множники. Доведення Ойлера зацікавило Ламе і він запропонував за 

аналогією довести Велику теорему Ферма для довільного простого n . Але 

виявилось, що таке узагальнення – некоректне: в 1844 році Куммер вказав 

приклад кільця ]5[ iZ , в якому розклад на множники – неоднозначний: 

)51)(51(326 ii  , а значить із умови 5   не випливає, що 

5

1

5

1 ,   . З цього часу почалось активне дослідження кілець ][ idZ . 

Саме тому проблема розробки окремого пакету процедур для широкого 

дослідження властивостей даних кілець є досить актуальною.  
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Метою даної роботи є розробка алгоритмів і процедур для дослідження 

властивостей кілець ][ idZ , де d  – вільне від квадратів. 

Виклад основного матеріалу. Нагадаємо, що кільця, в яких ділення з 

остачею можливе для довільних двох елементів ,u v , 0v  , є евклідовими. Більш 

точно, кільце K  називається евклідовим, якщо існує правило, яке кожному 

ненульовому елементу Ka  ставить у відповідність невід’ємне ціле число 

)(aNr , яке задовольняє умови: 

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

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

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

При цьому )(zNr  називають нормою елемента z [1, С. 318]. 

Як показує наступне твердження, серед кілець ][ idZ , d – вільне від 

квадратів, є лише два кільця, в яких розділити u  на 0v  з остачею можна 

завжди. 

Теорема 1. Кільце ][ idZ , де d , d  – вільне від квадратів, є евклідовим 

лише при }2,1{d . 

Для доведення даної теореми достатньо показати справедливість 

наступного більш загального твердження (доведення авторське). 

Теорема 2. Кільце ][ id , де d , d  – вільне від квадратів, є 

факторіальним лише при }2,1{d . 

Доведення. При 1d  маємо кільце ][iZ  цілих гаусових чисел, яке є 

евклідовим, а значить, і факторіальним. При доведенні теореми 3 буде показано, 

що кільце ]2[ i  також є евклідовим і відповідно факторіальним. Покажемо, що 

при }2,1{\Nd   кільце ][ id  не є факторіальним. Для цього достатньо вказати 

хоча б один елемент, який має два різні (неасоційовані) розклади. Розглянемо 

окремо випадки для непарного і парного d .  

1) Нехай d  – непарне. Розглянемо елемент 1d . Це число натуральне 

парне, значить, для нього існує розклад: 

                                   sn

s

nnn
pppd ...21 321

32 .                                     (1) 

З іншого боку,  

                                           )1)(1(1 ididd  .                                     (2) 

Покажемо, що елементи id1  − прості в ][ id . Припустимо супротивне. 

Нехай id1  – складений в ][ id , тоді існує такий розклад id1  на 

множники 
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                                       ))((1 idfcidbaid  ,                                (3) 

що жоден із елементів idba  , idfc   не є дільником одиниці в ][ id . 

Звідси ))((1 2222 dfcdbad  . Якщо 1|| a , 1|| b , то ddba  122 . Оскільки 

221 dbad  , то це можливо лише у випадку, коли  1|| a , 1|| b . Але тоді 

122  dfc , а значить, 1||  idfc , тобто idfc   – дільник одиниці в ][ id . 

Отже, 0a  або 0b  (причому випадок 0 ba  неможливий). Якщо 0a , то 

)(1 idfcidbid  , тобто idbcbfdid 1 . Звідси, 1bfd , 1|| bc . 

Оскільки Nd  , Zcfb ,, , то 1d , 1b . Але тоді iidba   – дільник 

одиниці в ][i , що суперечить вибору idba  . Отже, 0b . Тоді 1|| a . 

Оскільки aidba  , в силу вибору, не є дільником одиниці в ][ id , то 1|| a , 

а значить, 1|| a . Розглянемо рівність (3): )(1 idfcaid  . Маємо: 

idafacid 1 , звідки ac1 , 1af . Оскільки Za , то це можливо лише у 

випадку, коли 1|| a . Але тоді 1 idba  є дільником одиниці в ][ id , що 

суперечить вибору idba  . Таким чином, елементів idba   і idfc  , які б 

задовольняли рівність (3) в ][ id , немає. Отже, розклад (2) є розкладом 

елемента 1d  в добуток простих в ][ id  множників. 

2) Нехай d  – парне. Розглянемо елемент Nd  4 – парне число. Для цього 

числа існує розклад на прості натуральні множники: 

                                    jk

j

kkk
pppd ...24 321

32 .                                    (4) 

Елемент 4d  також можна записати у вигляді: 

                                           )2)(2(4 ididd  .                                   (5) 

Покажемо, що елементи id2  – прості в ][ id . Припустимо, що елемент 

id2  − складений, тобто його можна розкласти в добуток: 

                                       ))((2 idfcidbaid                                  (6) 

таких множників, що жоден із елементів idba   і idfc   не є дільником 

одиниці. Тоді ))((4 2222 dfcdbad  . Розглянемо можливі випадки значень a  

і b . Якщо 0b , то idafacid 2 , звідки 1|| af , тоді 1|| a , а значить, 

1 idba  – дільник одиниці в ][ id , що суперечить його вибору. Отже, 

0b . Аналогічно, 0f . Не порушуючи загальності, припустимо, що 

422  ddba , 422  ddfc . Тоді 441 2222  ddfcddba . 

Якщо 1|| a , то, враховуючи, що 1|| b , матимемо: ddba  122 . Значить, 
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41  dd . Остання нерівність при }2,1{\Nd   неможлива. Отже, 0a , 

1|| b . Але тоді idbcbfdidfcidbid  )(2 , значить, 2bfd , 1|| bc , 

звідки 1||||  cb , 2|| fd . При }2,1{\Nd   остання рівність неможлива. Таким 

чином, припущення невірне і елементи id2  – прості в ][ id . Отже, розклад 

(6) є розкладом елемента 4d  в добуток простих в ][ id  множників. 

З іншого боку, покажемо, що в кільці ][ idZ  при }2,1{\Nd   елемент 2 є 

простим. Число 2 не є дільником одиниці в ][ id . Нехай 

))((2 1111 idfcidba  , де Zfcba 1111 ,,, . Тоді ))((4
2

1

2

1

2

1

2

1 dfcdba  . Дана 

рівність  можлива, коли: 

1) 
2 2

1 1

2 2

1 1

1,

4;

a db

c df

  


 
  2) 

2 2

1 1

2 2

1 1

4,

1;

a db

c df

  


 
  3) 

2 2

1 1

2 2

1 1

2,

2.

a db

c df

  


 
 

Із першого рівняння системи 1), а також із другого рівняння системи 2) 

випливає, що:   1) 








,0,1

;0,1

ba

ba
  2)  









.0,1

;0,1

fc

fc
 

Легко показати, що в ][ id  дільниками одиниці є числа 1 . Тому в обох 

випадках один із множників є дільником одиниці в ][ id . Третя система при 

}2,1{d  не має розв’язків у цілих числах. Отже, елемент 2 – простий в ][ id . 

Простий елемент 2 не є асоційованим із множниками розкладів (2) і (5). Це 

означає, що розклади (1) і (2) (при непарному d ), а також (4) і (5) (при парному 

d ) різні.  

Таким чином, для всіх }2,1{\Nd   в кільці ][ id  знайдеться елемент, який 

має два різні розклади (при непарному d  це елемент 1d , при парному – 4d ). 

А значить, кільце ][ id  при }2,1{d  не є факторіальним. Теорему доведено. 

Як відомо, в евклідовому кільці ][i  в якості норми елемента z  можна 

взяти відображення }0{][:  NiZNr  за правилом 2||)( zzN  . Виникає питання: 

чи можна це ж саме відображення використати і у випадку кільця ]2[ i . Як 

показує наступна теорема, відповідь на дане питання – позитивна. 

Теорема 3. Відображення }0{]2[:  NiZNr  за правилом 2||)( zzNr   є 

нормою в евклідовому кільці ]2[ i .  

Доведення. Покажемо, що правило 2||)( zzN   задовольняє умови 1) і 2) 

означення норми евклідового кільця. 
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1) Нехай ]2[, 21 iZzz  , 01 z , 02 z , такі, що 21 zz  . Тоді 321 zzz  , де 

]2[3 iZz  , а значить,  |||||| 321 zzz  . Нехай inmz 23  , Znm , , причому m  і 

n  не рівні нулю одночасно, оскільки 03 z , а отже, 12 m   або 12 n . Тому 

12|| 222
3  nmz , звідки )(||||)( 2

2
2

2
11 zNrzzzNr  .  

2) Нехай idczibaz 2,2 21   – довільні два елементи із ]2[ i , 02 z . 

Якщо 21 zz  , то 021  qzz , для деякого ]2[ iq  , отже, елементи 
2

1

z

z
q   і 0r  

в кільці ]2[ i  існують. Нехай 21 zz   в ]2[ i . Розглянемо дріб 
2

1

z

z
: 

i
dc

adbc

dc

bdac

idc

iba

z

z
2

22

2

2

2
2222

2

1














 . Запишемо перший дріб у вигляді m , де 

2

1
||  , а другий як n , де 

2

1
||  . Тобто )2()2(

2

1 iinm
z

z
  , звідси, 

rinmzz  )2(21 , де  

icddciidcizr 2)()2()2)(2()2(2   . Покажемо, що 

)()( 2zNrrNr  . Дійсно,  )2)((|2|||||)( 22
2

22
2

2  zNrizrrNr  

)()(
4

3
)

4

1
2

4

1
)(( 222 zNrzNrzNr  . Таким чином, )()( 2zNrrNr  . Умови 1) - 2) – 

виконуються, тому правило 2||)( zzN   є нормою в кільці ]2[ i  (а кільце ]2[ i  є 

евклідовим). Теорему доведено. 

Зауважимо, що те, що кільце K  не є евклідовим, зовсім не означає, що в K  

взагалі не можна ділити з остачею. Це означає лише, що не існує такого 

відображення }0{:  NKNr , яке б для всіх a  і 0b  задовольняло умову 

)()( bNrrNr   або r , де r  – остача від ділення a  на b . Тому і виникає цілком 

природне питання про пошук умов, за яких 2( ) | |Nr z z   є нормою (що дає 

можливість ділити 1z  на 2z  з остачею). Відповідь на нього дає наступне 

твердження. 

Твердження. Для того, щоб розділити  1z  на 2z  з остачею в кільці ][ id , 

де d , d  – вільне від квадратів, достатньо, щоб 1|| 22   d , де   і   – 

відповідно дробові частини чисел 
2

1Re
z

z
 і 

2

1Im
z

z
. 

Доведення. Нехай idbaz 1 , iddcz 2 , 02 z , ][, 21 idZzz  . 

Розділимо 1z  на 2z : rgzz  21 , де )(2 idzr   . Нехай 0r . Оскільки 
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))((|| 22222 dddcr   , то при 122  d  матимемо 2
2

2 |||| zr  . Звідси 

)()( 2zNrrNr  . Тобто, при даній умові завжди можна розділити елементи з 

остачею. Твердження доведено.  

До ділення з остачею, пошуку НСД і НСК часто зводяться прикладні задачі 

(наприклад в топології, криптографії (шифр Хілла)). Чимало таких задач можна 

розглядати і для кілець ][ id , d , d  - вільне від квадратів. Тому 

програмний апарат для роботи з елементами кілець ][ id  є надзвичайно 

цінним. 

Щоб реалізувати задум, було залучено СКМ Maple. 

Для зручності визначимо тип та введемо назву типу змінних sgiinteger для 

елементів кільця ][ id : 

 

Тип побудований з урахуванням можливості запису елемента кільця ][ id  

у вигляді: n , min  , idm , idmn  , nidm  , де mn,  (оскільки кожний із 

цих типів по-різному сприймається системою). 

Варто зазначити, що: 

o args – параметри процедури; 

o nargs – кількість параметрів у процедурі; 

o procname - ім'я, з яким процедура була викликана; 

o coeff – коефіцієнт при змінній в многочлені. 
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Розглянемо розроблені процедури:  

1. SGIaspartofthe() – процедура для визначення, чи належать елементи до 

даного кільця.  

Блок-схема процедури має наступний вигляд: 
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Код процедури: 

 

 

2. SGInorm )(a  – для знаходження норми елемента a . Має вигляд: 
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3. SGInormal )(x  – повертає елемент 












;
2

3

2
,

,
22

,





Argxx

Argxx
 (використовується 

для забезпечення єдиного результату в наступних процедурах). 
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4. ),,( 21 ryySGIquo – знаходить неповну частку від ділення елемента 1y  на 

елемент 2y . Третій параметр додатковий. Пишеться за необхідності знати 

значення остачі від ділення даних елементів.  
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5. ),,( qbaSGIrem  – процедура для знаходження остачі (додатково неповної 

частки) від ділення a  на b . 

 

 

 

6. ),gcd( BBAASGI – найбільший спільний дільник елементів (будь-якої 

кількості). Оскільки в кільці ][ idZ  для елементів 1z , 2z  існують два НСД, то, 

щоб забезпечити єдиність результату, повертається той з них, який лежить в І 

або ІV квадранті.   
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7. ()SGIlcm  – повертає найменше спільне кратне довільної кількості елементів: 
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8. ),gcd( 11 baSGIlr – знаходить лінійне представлення елементів 1a  і 1b : 

 

 

 

 Розглянемо приклади застосування розглянутих процедур: 

Приклад 1. Розділити з остачею елемент i232   на i241  в кільці 

]2[ iZ . 

Розв’язання.  

>  

 

 

Відповідь: 1q , ir 21 . 

Приклад 2. Знайти найбільший спільний дільник елементів ia 234 , 

ib 221 , ic 276  в кільці ]2[ iZ . 

Розв’язання.  

>  



 

 
 

 

 

126 

 

Відповідь: ),,( cba ~1. 

Приклад 3. Знайти найменше спільне кратне елементів ia 232 , 

ib 241 , ic 251  в кільці ]2[ iZ . 

Розв’язання.  

>  

 

Відповідь: ],,[ cba ~ i299132 . 

Приклад 4. Знайти лінійне представлення НСД елементів Ia 210 ,  

Ib 237   в кільці ]2[ iZ . 

Розв’язання.  

>  

 
>  

 

Відповідь: )231()222(1 IbIa  . 

Висновки. Автором розроблено алгоритми і процедури для дослідження 

властивостей кілець ][ id  в системі комп’ютерної математики Maple. Також 

знайдено умови, при яких в кільці ][ id  можливе ділення з остачею та для 

елементів ][, idba   існує НСД (і НСК). Даний комплекс буде корисним для 

фахівців в області абстрактної алгебри, а також може бути використаний при 

вивченні теми "Кільця" в курсі "Алгебра і теорія чисел". 

 

Література 
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Антошків М. С., 

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

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

 

МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ  ВІДЕОЛЕКЦІЙ ДЛЯ 

ІНТЕНСИФІКАЦІЇ НАВЧАННЯ ВИЩОЇ АЛГЕБРИ 

 

У роботі висвітлено можливості використання відеолекцій для підтримки 

самостійної роботи при вивченні вищої алгебри. Наведено перші результати 

експериментального дослідження та проведеного серед студентів-учасників 

експерименту анкетування.   

 

Постановка проблеми. У наш час вимоги до знань і вмінь фахівців 

змінюються дуже швидко. Так, від учителів сьогодні чекають активного 

використання в роботі з учнями новітніх інформаційних технологій (особливо в 

закладах нового типу: гімназіях та ліцеях).  

Щоб постійно вдосконалювати свою професійну майстерність, крокувати в 

ногу з часом, бути спроможним опановувати нові засоби навчання і втілювати в 

життя нестандартні сучасні ідеї, вчитель повинен бути здатним до самонавчання 

і саморозвитку. Для формування даної компетенції особливо важливим є такий 

вид навчальної діяльності як самостійна робота. Самостійна робота сприяє більш 

глибокому, детальному розумінню навчального матеріалу, дозволяє філігранно 

відшліфувати власні знання, вміння та навички, привчає людину до 

самоорганізації та самоконтролю, сприяє формуванню творчої особистості, яка 

здатна самостійно мислити, продукувати оригінальні ідеї та приймати 

нестандартні рішення. Більше того, самостійна робота в процесі навчання 

математики — необхідна умова її засвоєння.  

Невипадково, що в Європейських країнах та США на самостійну роботу 

відводиться втричі більше часу, ніж на лекційні заняття. Звичайно, в цих країнах 

ще зі школи учнів привчають до самоосвіти. Наші ж випускники звикли до 

постійної опіки та контролю з боку вчителя і у своїй переважній більшості 

зовсім не володіють навичками самоосвіти та самоорганізації. Тому виділяти 

таку велику кількість годин на самостійну роботу у нас неприпустимо.  

Проте і у вітчизняній освіті останнім часом відмічається стійка тенденція 

до зменшення часу, що відводиться на аудиторні заняття, та зростання частки 

самостійної роботи. Так, за діючим навчальним планом підготовки бакалавра за 

напрямом 6.040201 «Математика» на вивчення курсів вищої алгебри («Алгебра і 
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теорія чисел» та «Лінійна алгебра») відводиться всього 540 годин, з них на 

самостійну роботу – 180 годин (тобто аж 1/3 від усього часу).  

Для того, щоб самостійна робота студента (СРС) була, дійсно, ефективною, 

необхідно, щоб  виконувались наступні умови:  

1) СРС проводилась планомірно та систематично, а не випадково й 

епізодично; 

2) СРС була глибоко продумана, спланована, було чітко виділено мету 

роботи, сформульовано завдання і вказано шляхи їх виконання; 

3) СРС охоплювала різні види самостійної діяльності (опрацювання 

теоретичного матеріалу, формування практичних умінь і навичок, тощо); 

4) зміст і обсяг СРС були посильними для студентів; 

5) якість СРС постійно контролювалась викладачем; 

6) студент проявляв активність, мав інтерес і стимул до самонавчання, 

розумів важливість одержання нового знання як особистісної цінності, 

усвідомлював відповідальність за результати навчання.  

Лише за таких умов у студентів формуються навички самоорганізації, 

здатність до самоосвіти та, що надзвичайно важливо, з’являється внутрішній 

стимул та готовність до самоконтролю. Відмітимо також, що алгебраїчні курси 

містять досить багато абстрактного матеріалу та складних доведень і тому, щоб 

розібратися в новому матеріалі самостійно, потрібне неабияке розумове 

напруження. Тож питання ефективної організації СРС під час вивчення курсу 

вищої алгебри варте особливої уваги. 

На нашу думку, для організації СРС варто якомога більше використовувати 

можливості новітніх освітніх технологій.  

Метою даної роботи є дослідження ефективності використання 

відеолекцій для інтенсифікації навчання вищої алгебри в педагогічному 

університеті.  

Виклад основного матеріалу. Аналізуючи стан вищої освіти в 

сьогоденному суспільстві, науковці говорять про неминучість інноваційної 

революції та початок епохи Greenfield в навчанні [1]. Одним із її проявів є 

стрімке поширення масових відкритих онлайн-курсів – МООС.  

 МООС (з англ. Massive open online course – масовий відкритий онлайн-

курс) – це особливий тип освітнього Інтернет-курсу, який пропонує 

широкомасштабну участь та вільний (безкоштовний) доступ усім бажаючим [1].  

До переваг МООС відносять: переважно вільний доступ, можливість 

формування індивідуального графіку навчання, доступ до найкращих курсів від 

провідних ВНЗ світу. Користувачі платформ відкритого навчання мають у 
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своєму розпорядженні різноманітні засоби навчання: відео лекції, електронні 

підручники, форуми, набори тренувальних вправ. Тематика подібних курсів є 

надзвичайно різносторонньою. Студенти, захоплені математикою, можуть 

обрати для себе як суто теоретичні дисципліни, так і актуальні МООС 

прикладної спрямованості. Однак, варто зазначити, що відкритого курсу для 

вивчення абстрактної алгебри поки що немає. 

Першими повноцінними МООС прийнято вважати три курси 

Стенфордського університету, викладені в мережу восени 2011 року. Сьогодні 

до хвилі відкритого навчання вже долучені такі потужні ВНЗ як Гарвард,  МТІ, 

Йель та ін. Варто зазначити, що, крім нових знань і умінь, студент має 

можливість отримати ще й сертифікат від ВНЗ, що засвідчує опанування курсу. 

Юридична сила подібного документу визнається роботодавцями переважної 

більшості країн світу. 

Більшість курсів – англомовні. Однак на початку цього року з’явились і 

перші російськомовні пропозиції на платформі Coursera від МФТІ, СПБГУ та 

Вищої школи економіки. Розпочала свою роботу і поки що єдина російська 

МООС платформа – Універсаріум.  

Втілюючи ідеї створення МООС на теренах вітчизняного освітнього 

простору, у 2013 році КНУ ім. Т. Г. Шевченка започаткував перший в Україні 

проект масових онлайн курсів – «Університет онлайн» [5].   Усім бажаючим був 

запропонований відкритий курс з бренд-менеджменту, який, за словами 

організаторів, перевершив усі сподівання [6]. НПУ імені М. П. Драгоманова 

поки що не має досвіду створення МООС, однак володіє усіма можливостями 

для впровадження власних відкритих онлайн-курсів, адже в університеті вже 

кілька років діє система управління електронними курсами [2]. В ній особливо 

потужно представлений Інститут інформатики, який пропонує більше 60 

дистанційних курсів з інформатики, фізики, математики тощо.  

 Фізико-математичний інститут також має дистанційні курси. Одним із них 

є онлайн-курс «Алгебра і теорія чисел», який було розроблено доцентами 

Д.Я.Требенком та О.О.Требенко. Дивовижні результати експериментального 

впровадження цього онлайн-курсу для підтримки традиційного очного навчання 

були викладені в роботі [3]. Участь у цьому експерименті стала рушійною силою 

для подальших досліджень та заохотила автора статті до роботи з розширення, 

збагачення існуючого дистанційного курсу. Адже, на нашу думку, дистанційний 

курс є прекрасним помічником в організації самостійної роботи студента. 

Для з’ясування оптимального набору засобів онлайн-навчання, які можна 

було б додати до існуючого курсу, було вивчено досвід створення МООС 
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світових ВНЗ та особистий досвід проходження деяких з них автором статті. В 

результаті дослідження було встановлено, що для організації самостійної роботи 

цінними є такі елементи МООС, як: тематичні форуми і чати (можливості 

спілкування з іншими студентами), вебінари, онлайн консультації з викладачем. 

І найголовнішим доповненням існуючого курсу, на нашу думку, має стати відео 

лекція. Вивчати новий теоретичний матеріал (який на лекції не розглядався) з 

абстрактної алгебри  надзвичайно складно. А оскільки за сучасних умов просто 

неможливо обійтись без винесення деяких тем на самостійне опрацювання, то 

тут значну допомогу могли б надавати відеолекції. Адже відеолекція − це:  

1) зручність перегляду в будь-який час і довільну кількість разів; 

2) можливість навчання за індивідуальним темпом із зупиненням відео 

лекції під час складних, незрозумілих моментів; 

3) можливість повторного перегляду під час підготовки до іспитів та 

заліків; 

4) акцентування уваги на складних місцях та виділення найголовнішого 

за допомогою живого слову, інтонації, міміки та жестів лектора; 

5) економія часу: за 90 хвилин кваліфіковано продуманої і 

скомпонованої відеолекції студент може отримати стільки 

інформації, на яку під час роботи із іншими джерелами йому 

довелось би витратити набагато більше часу. 

Авжеж, виникає логічне запитання: «Чи здатна відеолекція повною мірою 

замінити звичайну аудиторну?». Для відповіді на нього слід виходити із функцій 

традиційної лекції та досліджувати здатність відеолекції виконувати кожну з 

них, або принаймні ті, які не можуть бути реалізовані іншими організаційними 

формами навчання (практичними заняттями, колоквіумами, самостійною та 

науково-дослідницькою роботою студентів, педагогічною практикою). 

Протягом усієї історії вищої школи – від зародження до сьогодення − 

лекція була і досі залишається провідною організаційною формою навчання. Її 

мета – «не лише в передачі системи знань і створенні основи для подальшого 

засвоєння студентами навчального матеріалу, а й у цілеспрямованому впливі на 

формування особистості студента, залученні його до ідей та методів науки та 

майбутньої професійної діяльності» [4]. 

До функцій лекцій відносять: 1) інформаційну; 2) мотиваційну; 3) 

орієнтаційну; 4) виховну; 5) методологічну. У межах даного дослідження 

зосередимо свою увагу на розгляді інформаційної функції.  

На лекціях з фундаментальних математичних дисциплін для майбутніх 

математиків не просто передається набір фактів. Завдання лектора – роз’яснити 
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суть понять, детально та зрозуміло для студентів розібрати хід доведення, чітко 

обґрунтувати кожен висновок, виділяючи структуру доведення та підкреслюючи 

його метод. Робота із підручником не дасть такої інформації. Чи дасть 

відеолекція? 

Природно, що першим етапом нашого дослідження стало з’ясування якості 

первинного засвоєння теоретичного матеріалу, яку дає відеолекція.  

З метою дослідження цього питання на базі Фізико-математичного 

інституту було проведено наступне експериментальне дослідження. 

У межах курсу «Алгебра і теорія чисел» (лектор – кандидат фізико-

математичних наук, доцент Требенко О.О.) під час вивчення теми «Формальна 

алгебраїчна похідна» експериментальній групі було запропоновано вивчити 

теоретичний матеріал самостійно, опрацювавши відеолекцію, завантажену на 

сайт дистанційного курсу. Відеолекція складалася з кількох роликів, частина з 

яких була записана безпосередньо на аудиторній лекції, а решта – підготовлена 

окремо, спеціально для такої форми роботи. Під час її створення було враховано 

особистий досвід проходження МООС на платформах Coursera та Універсаріум, 

а саме: тривалість роликів не перевищувала 15 хвилин, композиція запису мала 

динамічний характер, лектор використовував не лише проектор, а й звичайну 

дошку.  Контрольна група вивчала цей же теоретичний матеріал, як і зазвичай, 

на аудиторній лекції. Відмітимо, що додаткових засобів, окрім матеріалу лекції 

(таких, як, наприклад, підручник (друкований чи електронний), не 

пропонувалось. На першому практичному занятті з теми обом групам було 

запропоновано пройти тест на первинне сприйняття теорії, який містив 14 

запитань. Студенти експериментальної групи також проходили анкетування, яке 

мало на меті виявлення ставлення до відео лекції як елементу навчального 

процесу. 

Зауважимо, що досліджувані вибірки студентів були однорідними. Для 

перевірки гіпотези про відсутність відмінностей між рівнями знань студентів 

контрольної і експериментальної груп було обрано результати підсумкового 

контролю з дисципліни «Алгебра і теорія чисел» за ІІІ семестр. Розподіл оцінок 

підсумкового семестрового контролю (за національною шкалою: «задовільно»-

«3», «добре»-«4», «відмінно»-«5») у контрольній і експериментальній групах 

подано у таблиці 1.  

 

Таблиця 1 

Результати підсумкового оцінювання з дисципліни «Алгебра і теорія чисел» 

за ІІІ семестр: 
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Навчальна група 
Кількість 

студентів 

Підсумкова оцінка Успішність,  

% 

Якість,% Середній 

бал «3» «4» «5» 

Контрольна 14 4 4 6        100 71  4,1 

Експериментальна 14 5 4 5 100 64 4,0 

 

Відсоток якості і середній бал успішності в контрольній групі дещо вищий, 

проте можемо вважати досліджувані вибірки однорідними. Висновок про 

однорідність досліджуваних вибірок підтверджує і використання t-критерію 

Стьюдента на рівні значущості α=0,05.  

За оцінку рівня первинного сприйняття теоретичного матеріалу (тобто, 

фактично, рівня готовності студентів до практичного заняття) було взято 

підсумковий бал за тест. Кожне завдання оцінювалось в 0 або 1 бал: 1 бал, якщо 

вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь 

(відповіді), або відповіді не надано.  Максимальна кількість балів, що можна 

було отримати за тест, − 14. Середній бал контрольної групи становив 8,1, у той 

час, коли експериментальна група мала відповідний показник на рівні 8,07. 

Для детальної обробки результатів тестування було застосовано t-критерій 

Стьюдента з рівнем надійності 95,0  (попередньо було перевірено, що 

результати оцінювання відповідають нормальному закону розподілу згідно 

критерію Пірсона).  За нульову гіпотезу було прийнято гіпотезу про відсутність 

відмінностей між рівнями первинного засвоєння матеріалу студентами 

контрольної та експериментальної груп. Отримали емпіричне значення 
1,0et , 

яке менше за критичне 
056,2crt

 (для 05,0 ), отже, основна гіпотеза 

приймається. Таким чином, перший експеримент підтвердив, що відеолекція 

може забезпечити той самий рівень первинного засвоєння матеріалу, що й 

аудиторна. 

Крім зазначених результатів, надзвичайно цінними стали результати 

анкетування в експериментальній групі. Його основною метою було почути 

думку самих студентів з приводу питання «Чи може, на їхній погляд, відеолекція 

замінити традиційну?», встановити позитивні і негативні сторони відеолекції, 

виявити можливі недоліки першого експерименту. 

Позитивну відповідь на питання «Чи сподобалося Вам вивчати новий 

матеріал у формі відеолекції?» дали 64% респондентів, хоча лише 36% опитаних 

зручніше вивчати теорію саме у формі відео лекції. 

Отже, більшості відеолекція подобається, але є й третина, якій не 

подобається.  Чому ж подобається? І чому є ті, кому не подобається? Чи це 

недоліки взагалі відеолекції, чи, може, не все було враховано під час організації 
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експерименту і ці недоліки можна виправити? В анкеті такі конкретні питання 

були. Відповіді на них розподілилися наступним чином.  

 «Чому сподобалось?»: 

 можливість передивитися у будь-який час, необмежену кількість разів; 

 необмежений час для підготовки; 

 концентрація на матеріалі, краще зосередження; 

 невелика тривалість роликів; 

 можливість зупинки відео в потрібній момент. 

«Чому не сподобалось?»: 

 важко запам’ятати; 

 ефект «фільму»; 

 відсутність вільного часу для опрацювання; 

 відволікання побутовими факторами; 

 не можна задати питання. 

 Безперечно, відповіді на питання «Чому сподобалось?» говорять на 

користь відеолекції.  

Проаналізуємо причини та шляхи усунення тих аспектів, які не 

сподобалися студентам. Неможливість задати питання легко усувається за 

рахунок впровадження онлайн-консультацій і студентських форумів. Відносно 

труднощів із запам’ятовуванням, результати анкетування, насправді, не такі вже 

й сумні, адже для 43% студентів відеолекція запам’ятовується краще. 

Що ж стосується  «ефекту фільму», то він зумовлений швидше за все 

новизною такого виду роботи для студентів, нездатністю правильно 

організувати свою роботу з відео. Тому цей аспект усунути нескладно: достатньо 

провести попередній інструктаж, роз’яснити, що опрацювання відеолекції 

передбачає не лише її уважний та, можливо, неодноразовий перегляд, а й 

занотовування та подальший розбір нотаток. Цілком імовірно, що відсутність 

такого інструктажу і стала причиною того, що опрацювання відео лекції 

потребує більших зусиль у порівнянні з аудиторною лекцією у 71% студентів, а 

58% легше оволодівають теорією після звичайної.   

Водночас, до недоліків відеолекції студенти віднесли і складність 

самоорганізації. Але навпаки, на нашу думку, ця складність є невід’ємною 

перевагою!  Адже це означає, що опрацювання відеолекції вимагає серйозних 

вольових і організаційних зусиль, що сприяє розвитку навичок самостійної 

роботи та самоосвіти. Ефективність від подібної роботи цілком і повністю 

лежить на студентові та він несе повну відповідальність за результати навчання 

(на відміну від аудиторної лекції, яка керується викладачем).  
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Не можна сказати, що відеолекція – цікавіша, адже лише 28% студентів у 

цьому аспекті віддали перевагу відео. Але на 2-3 відеолекції за семестр для 

допомоги у самостійному вивченні нового матеріалу більшість погоджується. 

Водночас, 93% студентів виступають за існування курсу відеолекцій, який 

би дублював звичайні аудиторні та ставав у нагоді під час підготовки до 

контрольних робіт, заліків і іспитів. За їхніми словами, існування подібного 

курсу було б справжньою знахідкою. Подібне прагнення висвітлює бажання 

студентів до усвідомленого засвоєння матеріалу та детального його 

опрацювання. 

І на найголовніше в контексті нашого дослідження питання: «Чи може 

відеолекція повністю замінити аудиторну?» 93% респондентів відповіли «ні». 

Подібна відповідь є цілком зрозумілою, логічною і, певною мірою, 

очікуваною. Її причина у відсутності живого контакту та можливості 

безпосереднього спілкування.  

У цьому контексті ми особливо наголошуємо: навіть якщо результати 

досліджень покажуть, що одна відеолекція за всіма параметрами настільки ж 

ефективна, як і одна традиційна аудиторна, неможливо навіть вести мову про 

зменшення кількості годин живого спілкування на аудиторну лекцію в 

сучасному навчальному плані. (На сьогодні їх і так настільки мало, що ледве 

вдається розглянути найскладніший матеріал.) 

Адже добре підготовлена та прочитана звичайна лекція – це творче 

спілкування викладача зі студентами. Її неможливо повністю спланувати 

заздалегідь, вона часто народжується прямо в аудиторії, тому пізнавальний та 

емоційний ефект від неї може бути значно вищим, ніж від відеолекції. Окрім 

того, під час живої лекції студентам неявно передається і досвід викладача, його 

педагогічна майстерність, формуються професійні якості майбутнього вчителя, 

навички роботи з аудиторією. Водночас, відбувається і формування особистості 

студента, його життєвих переконань і моральних якостей.  

Висновки. За результатами перших досліджень в контексті первинного 

сприйняття навчального матеріалу відеолекція, дійсно, може замінити 

традиційну. Більшість студентів цілком підтримує ініціативу використання 

відеолекцій для підтримки самостійної роботи студентів. Отже, відеолекцію 

варто розглядати як потужну форму організації самостійної навчальної 

діяльності, яка дасть можливість значно підвищити якість самостійної роботи, 

дозволить розвинути навички самоосвіти та самоорганізації, так необхідні 

людині ХХІ ст. Подібний засіб навчання міг би стати особливо цінним для 

студентів заочної та дистанційної форм навчання. Водночас, курс відеолекцій, 
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які дублюють аудиторні, також був би корисним, потрібним і бажаним для 

студентів. 

Звичайно, це лише перші результати, і дослідження необхідно зробити 

масовим. Але в будь-якому разі це дуже позитивний момент. Цілком можливо, 

що відеолекція – це, дійсно, знахідка (як написала в анкеті одна зі студенток). 

Так це чи ні покаже подальше дослідження. 
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WOLFRAM ALPHA ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ УНАОЧНЕННЯ  

ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ІНТЕГРАЛЬНОГО ЧИСЛЕННЯ  

ФУНКЦІЇ ОДНІЄЇ ЗМІННОЇ 

 

У статті з’ясовано роль і місце комп’ютера під час  вивчення математичного 

аналізу. Розкрито переваги використання комп’ютерної навчальної програми Wolfram 

Alpha при обчисленні інтегралів.  

Ключові слова: комп’ютеризація навчання, системи комп’ютерної математики. 

 

Нині серед користувачів обчислювальних машин став досить поширеним 

термін «комп'ютерна математика». Як зазначають В.П. Д’яконов та  Ю.В. Триуса 

«комп‘ютерну математику можна визначити як сукупність теоретичних, 

методичних, алгоритмічних, апаратних і програмних засобів, які призначені для 

ефективного розв‘язування за допомогою комп‘ютерів широкого кола 

математичних задач з високим ступенем візуалізації всіх етапів обчислень» [1]. 

Дані засоби допомагають користувачеві звільнитися  від проведення громіздких  

викладок, однотипних обчислень і дозволяє зосередитися безпосередньо на 

аналізі модельованого явища. 

Набувають широкого поширення різноманітні засоби комп‘ютерної 

математики, зокрема програмні, які називають системами комп‘ютерної 

математики. 

На даний час  системи комп‘ютерної математики (професійного 

призначення) представлені в основному великими західними фірмами (MathSoft, 

MathWorks, WaterlooMaple, Wolfram Alpha Mathematica та ін.). Вони стають 

потужними засобами діяльності як професійних математиків, так і в 

навчальному процесі ВНЗ[2]. 

Під час активного наукового розвитку, актуальною є проблема вибору 

таких засобів навчання, які б давали найкращі результати. Тому мета даної 

статті – з’ясування ролі і місця використання комп’ютерного програмного 

засобу Wolfram Alpha під час вивчення математичного аналізу, а саме 

інтегрального числення однієї змінної. 

Велике значення автоматизації аналітичних обчислень розумів академік В. 

М. Глушков ще на початку 60-х років ХХ століття. У Києві під його 

керівництвом були створені перші в світі персональні комп‘ютери серії «Мир» з 
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апаратною реалізацією мов програмування високого рівня та унікальними 

можливостями виконання чисельних та аналітичних розрахунків. Структурна 

інтерпретація мов високого рівня Мир і Аналітик давали змогу одержувати 

ефективну реалізацію роботи з дійсними числами довільної розрядності, цілими 

числами необмеженої розрядності, точних операцій над дробовими 

раціональними числами і ін. Система  Аналітик була однією з перших систем 

комп‘ютерної алгебри, а в мові Аналітик уперше була використана техніка 

переписування алгебраїчних виразів (застосування співвідношень), яка в наш час 

є основою технології декларативного програмування [3]. За швидкістю 

виконання аналітичних перетворень, їм не було конкурентів.  

Новаторські роботи акад. В.М. Глушкова в колишньому СРСР не були 

підтримані й згодом ініціатива в цій галузі перейшла до західних країн. 

Підтримуючи  думки О. Мітрясової, про те, що комп’ютеризація навчання – 

унікальна сучасна тенденція, що збагачує новими знаннями та є значним 

підґрунтям для реалізації найголовнішого дидактичного принципу – наочності 

[4], ми вважаємо, що комп’ютеризація освіти відкриває додаткові можливості 

для досягнення кінцевого результату навчально-виховного процесу – розвитку 

творчих здібностей учнів. 

Саме тому використання програмного засобу Wolfram Mathematica є дуже 

доцільним у начальному процесі. За допомогою системи Wolfram Mathematica 

студент може самостійно перевіряти себе, тобто, контролювати рівень 

формування навичок і умінь, представляти результати у найбільш наочній 

формі, будувати без труднощів складні тривимірні поверхні і т.д. При цьому 

звільняти час для обдумування алгоритмів, більш глибокого вивчення 

математичної сутності розв'язуваних задач і їх розв’язання різними методами. 

З перших кроків і до остаточного результату Mathematica володіє швидким 

та інтуїтивно-зрозумілим управлінням. Mathematica допомагає швидко 

просуватися до розв’язку при використанні її безпосередньо як інструмент 

обчислень або ж як потужну систему моделювання. Однією з особливостей 

програми є назва стандартних функцій повними іменами без скорочень. Це 

дозволяє (при певному рівні знання математичної англійської мови) дуже 

швидко знаходити потрібні функції. 

Mathematica не тільки може виконувати необхідні обчислення, але й у 

багатьох випадках вона вибере оптимальний спосіб проведення обчислень. Все 

що потрібно зробити – це визначити завдання; Mathematica ховає всі складні 

механічні аспекти розв’язання, дозволяючи концентруватися безпосередньо на 

завданні. 
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Зручно використовувати саме програмний засіб Wolfram Mathematica до 

обчислення похідних, інтегралів, границь функцій. Зупинемось на застосуванні 

даної програми до обчислення інтегралів. 

Одна з найважливіших операцій – обчислення первісних і визначених 

інтегралів у символьному вигляді. Зауважимо, що визначений інтеграл може 

бути представлений як аналітичним, так і чисельним значенням. Для обчислення 

чисельних значень визначених інтегралів розроблено ряд наближених методів – 

від простих (прямокутників і трапецій) до складних, які автоматично 

адаптуються до характеру зміни підінтегральної функції f(x).  

Для інтегрування в системі Mathematica використовуються наступні 

функції: 

 Integrate[f, x] – повертає первісну (невизначений інтеграл) 

підінтегральної функції f по змінній х;  

 Integrate [f, {x, , }] – повертає значення визначеного 

інтеграла з межами від xmin до xmax ; 

 Integrate [f, {x, , }, {у, , },...] – повертає 

значення кратного інтеграла з межами від  до по змінній х, від 

 до  по змінній у і т. д. 

Для більш зручного вживання цих функцій, також як і для похідної і границі, 

існують кнопки з відповідними значками на палітрі Basic Math 

Assistant

 
Рис.1. Приклад обчислення визначеного інтеграла. 

Тут вхідна комірка у першому прикладі представлена у форматі введення 

(Input-Form), а в інших прикладах – в стандартному форматі (Standard Form), при 

використанні палітри. При записі інтегралів останній формат кращий, зважаючи 

на наочності, оскільки при цьому знаки інтеграла мають природний 

математичний вигляд (Рис. 1). 
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Система Mathematica має найширші можливості обчислення інтегралів. 

Ядро системи увібрало в себе формули інтегрування з усіх відомих довідників.  

Mathematica здатна обчислювати навіть кратні інтеграли з фіксованими і 

змінними, верхнім або нижнім, межами.  

Хоча обчислення подвійного інтеграла передбачено в синтаксисі функції 

Integrate, це не завжди дає результат. Як правило, обчислення кратних інтегралів 

краще виконувати, використовуючи послідовне обчислення однократних 

інтегралів, вкладених один в одного.  

При обчисленні складних інтегралів, наприклад , які не мають 

представлення через елементарні функції, система Mathematica зверталася до 

своїх пакетів розширень в спробі знайти рішення, яке може бути представлене 

через спеціальні математичні функції. Mathematica наступних версій вже не 

акцентує увагу користувача на свої проблеми і, як правило, видає результат 

інтегрування. Однак деколи він може мати досить незвичайний вигляд. 

Обчислення первісних в системі може дати результати, далекі від 

тривіального обчислення невизначених інтегралів, наведених у звичайних 

довідниках з математики. До речі, і при обчисленні тривіальних інтегралів 

результат може бути іншим, ніж у довідниках, із-за різних перетворень, 

застосованих для отримання кінцевих формул. Часом можуть знадобитися певні 

зусилля для отримання результату в заданій формі. Як підінтегральний вираз, 

так і результати обчислень можуть містити як елементарні, так і спеціальні 

математичні функції. 

Необхідно зазначити, що результати символьного інтегрування в системах 

Mathematica різних версій нерідко відрізняються. Більше того, вони можуть 

відрізнятися і в межах однієї версії Mathematica, оскільки ядро системи постійно 

вдосконалюється. Звичайно більш пізні версії дають більш точні результати 

обчислень особливих інтегралів, хоча часом вони і виглядають більш складними 

і навіть незвичайними. Це говорить про необхідність вдумливо ставитися до 

одержуваних результатів.  

Для обчислення чисельних значень визначених інтегралів використовується 

функція NIntegrate [f, {x, , , }], яка повертає чисельне наближення 

інтеграла від функції f по змінній х в межах від ,  до . Вона має ряд 

опцій, які можна отримати, виконавши команду Options [Nlntegrate]. 

Функція NIntegrate з успіхом може застосовуватися для обчислення як 

однократних, так і багатократних визначених інтегралів, у тому числі зі 

змінними межами. 
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Можна переконатись у ефективному застосуванні даної програми в навчальному 

процесі розглянувши приклади. 

Для інтегрування функцій в WolframAlpha служить запит integrate. Також 

можна використовувати integral. Іноді WolframAlpha розуміє також скорочену 

форму Int. Однак, краще її не використовувати, оскільки Int традиційно 

застосовується для позначення цілої частини числа. Розглянемо простий 

приклад. 

Приклад 1.  Обчислити інтеграл integrate1. 

 
Рис.2. Результат виконання операції «integrate 1». 

В результаті запиту ми отримали невизначений інтеграл та результат його 

обчислення у вигляді функції та константи (Рис. 2). Привертає увагу те, що тут 

присутня константа на відміну від програми, де константа не вказана. 

Приклад 2. Обчислити стандартний інтеграл від многочлена 2x+3. 

Для цього скористаємось командою integrate x^2-2x+3. 

У даному випадку ми отримали навіть більше, ніж очікували – крім 

результату інтегрування ми можемо побачити графік підінтегральної функції та 

альтернативні форми запису результату. 
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Рис. 3.Результат виконання операції  «integrate 2x+3» 

При цьому ми отримали цілих два графіки: на першому – на відрізку [0;2], 

на другому – на відрізку [-15;15]. Це дає нам змогу побачити як веде себе 

підінтегральна функція. Альтернативні форми інтеграла можна використати для 

звірення відповіді або подальших обчислень. 
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Рис. 4. Результат роботи кнопки «Крок за кроком, рішення». 

Дуже бажаним буде активація кнопки «Крок за кроком, рішення». Для 

цього необхідно придбати Proверсію, або використати пробну на 14 днів.  

Після натискання на кнопку «Крок за кроком, рішення». ми отримаємо 

покрокове виконання завдання (Рис. 4).  

Якщо не враховувати те, що пояснення дій на англійській мові, то результат 

просто вражає. 

Висновки. Сучасні системи комп’ютерної математики слід розглядати не тільки 

як електронні довідники нового покоління, але і як системи для самонавчання та 

дистанційного навчання математики. Проте для цього вони повинні бути 

забезпечені грамотно складеними (насамперед у методичному відношенні) 

електронними уроками або книгами.  

Після ознайомлення з можливостями програми Wolfram Mathematica  може 

скластися враження, що студенти, після ознайомленням з цією програмою, 

зовсім перестануть вчитися і будуть використовувати таке благо для виконання 

домашніх завдань і на модульних контролях. Але, як не дивно, таке перше 

враження хибне. Навіть навпаки – студенти будуть краще розуміти матеріал. 

Однією з причин може стати англомовний інтерфейс. Не всі студенти добре 
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володіють англійською, крім того математичними термінами. Щоб правильно 

зрозуміти результат, який видала програма, необхідно володіти хоча б базовими 

знаннями з математичного аналізу на англійській мові. 

Після розгляду теоретичних відомостей про систему Mathematica можна 

зробити висновок, що багаточисельність, символьні можливості цієї системи, 

потужні графічні можливості, вбудована мова програмування, велика довідкова 

система і зручні засоби побудови гіпертекстових зв'язків між документами 

роблять цю систему привабливою як для дослідницької та практичної діяльності, 

так і для навчання студентів.  

Оскільки система Wolfram Mathematica дозволяє вирішувати широкий 

спектр завдань, то в даній статті було продемонстровано лише основну частину 

можливостей цієї системи при вивчені математичного аналізу, а саме 

інтегрального числення. 
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ВИКОРИСТАННЯ ІКТ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ УЧНІВ  

РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ НА ПОБУДОВУ 

 

Стаття присвячена питанням використання ІКТ під час навчання учнів 

розв’язування задач на побудову. Особлива увага приділяється ППЗ GRAN-2D, який є 

потужним інструментом проведення комп’ютерних експериментів з математичними 

моделями. На прикладі задачі показано, яким чином можна залучати учнів 7 класів до 

проведення дослідження у задачах на побудову за допомогою ППЗ GRAN-2D. 

Ключові слова: інформаційно-комунікаційні технології, задача на побудову, 

візуальне дослідження, педагогічний програмний засіб GRAN-2D, динамічна модель. 

 

Геометричні побудови – одна з провідних змістових ліній шкільного курсу 

геометрії. Учнів основної школи вперше знайомлять з ними під час вивчення 

однойменної теми курсу геометрії 7 класу. Її вивчення, крім засвоєння 

теоретичного матеріалу, передбачає також формування в учнів вмінь і навичок 

розв’язувати нескладні задачі на побудову. Традиційно, розв’язання задачі на 

побудову містить чотири етапи: аналіз, побудову, доведення і дослідження [2, с. 

273]. Але під час розв’язання задач на побудову в 7 класі проходять лише перші 

три. Це пояснюється тим, що учні не володіють вміннями здійснювати аналіз, 

мають незначний обсяг теоретичних знань з геометрії. Тому їм на даному етапі 

ще складно проводити строго наукове дослідження розв’язку задачі на побудову. 

Бракує також навчального часу на повне розв’язання задачі разом із 

дослідженням. Тому постає питання: чи можна якимось чином залучати учнів до 

проведення дослідження у задачах на побудову? 

Персональний комп’ютер – потужний засіб для навчання математики. У 

поєднанні із педагогічними програмними засобами (ППЗ) він надає широкі 

можливості вчителям для покращення процесу навчання, робить його набагато 

цікавішим і ефективнішим для учнів [1, с.83]. Різноманітні ППЗ 

використовуються і в математиці, зокрема при розв’язуванні задач на побудову 

(найпоширеніші - GRAN-2D, GeoGebra, PowerPoint). Саме вони можуть прийти 

на допомогу при вирішенні поставленого питання. 

Для розв’язування задач на побудову досить ефективним є використання 

педагогічного програмного засобу GRAN-2D. Наявність інструментів для 

побудови відрізків, прямих і кіл, для чого традиційно використовувались лінійка 
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і циркуль, забезпечує можливості виконання різноманітних геометричних 

побудов. Це значно полегшує роботу учням, дає змогу виконувати креслення 

виразніше, точніше та акуратніше. А час, зекономлений при виконанні побудов 

за рахунок використання комп’ютерних аналогів необхідного інструментарію, 

учні можуть використати для дослідження побудованих конфігурацій 

геометричних фігур, для розвитку геометричної інтуїції, конструкторських 

здібностей. З потрібною точністю можна перевірити отримані результати 

обчислень та побудов, відповідність гіпотез, умови існування розв’язків та 

раціональність шляхів їх пошуку. Саме тому дана програма є потужним 

інструментом проведення комп’ютерних експериментів з математичними 

моделями, що є основою дослідницького підходу у навчанні планіметрії в школі 

[3]. 

Розглянемо приклади розв’язання задач на побудову в 7 класі із 

використанням ППЗ GRAN-2D, що дає можливість провести нескладне 

візуальне дослідження задачі за допомогою динамічних моделей. 

Задача 1. Побудувати трикутник за двома сторонами і висотою, 

проведеною до однієї з них. 

Дано: 

  
Побудувати: ∆АВС. 

 

Розв’язання 

Аналіз. Нехай трикутник ABC – шуканий (рис. 1). Вершини B і С 

визначаються кінцями заданої сторони довжиною a. Оскільки відома висота, то 

можна побудувати паралельну пряму до ВС на відстані  від неї, на якій 

лежатиме третя вершина шуканого трикутника як точка перетину кола радіуса b 

з центром у точці С та прямої k. 

Побудова. За допомогою циркуля і лінійки 

будуємо (рис. 2):  

1) Відрізок ВС довжиною а. 

2) Пряму k ׀׀ ВС на відстані . 

3) Коло з центром у точці С і радіусом b, яке 

перетне пряму а у точці А. 

4) З’єднуємо точки А і В, А і С, отримуємо 

A c 



 

 
 

 

 

146 

шуканий трикутник. 

Доведення. Оскільки сторони і висота трикутника ABC задовольняють 

умову задачі, то ∆АВС - шуканий. 

Дослідження. Щоб провести з учнями дослідження розв’язку задачі, 

залучаємо ППЗ GRAN-2D. Змінюючи довжини відрізків  і b, показуємо учням 

за допомогою комп’ютера, як змінюється зображення на екрані. Залучаючи учнів 

до обговорення різних ситуацій, які виникають, робимо висновки і заносимо їх в 

таблицю (табл. 1).  

Таблиця 1 

Результати і висновки дослідження даної задачі за допомогою GRAN-2D 

1) Якщо   < b, то коло 

радіуса  не перетинає 

пряму k і задача розв’язку 

не має. 

 

 = b, то коло 

радіуса b дотикається до 

прямої k в точці А, тобто 

висота  і сторона b 

співпадають і ∆АВС – 

шуканий, прямокутний. 

 

3) Якщо  > b, то коло 

радіуса b перетинає пряму 

k в двох точках A і G. 

Тому маємо два різні 

розв’язки, тобто два 

трикутники, які 

задовольняють 

початковим умовам - 

∆АВС і ∆GВС. 

 

  

Задача 2. Побудувати рівнобедрений трикутник за основою а і висотою , 

проведеною до однієї з бічних сторін. 

Дано: 

 
Побудувати: рівнобедрений ∆АВС. 

 

Розв’язання 

Аналіз. Припустимо, що шуканий трикутник 
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побудовано (рис. 3). ∆CBD – прямокутний ( CDB=90°). Можна його побудувати 

за катетом BD=  і гіпотенузою СВ = а. З побудованого трикутника матимемо 

DCB, рівним якому є CBA. За основою і прилеглими кутами можна 

побудувати заданий трикутник. 

Побудова. За допомогою циркуля і 

лінійки (рис. 4): 

1) Будуємо прямокутний  ∆CBD 

( ВDC=90°) за катетом BD=  і 

гіпотенузою СВ = а. 

2) Відкладаємо В= С.  

3) З’єднавши точки А, В і С, маємо 

шуканий трикутник ABC. 

Доведення. За побудовою кути при 

основі ∆АВС рівні ( В= С), отже 

трикутник АВС рівнобедрений; СВ=а, 

DB= . Отриманий трикутник АВС – 

шуканий.   

Дослідження. Для дослідження розв’язку задачі разом з учнями знову 

залучаємо ППЗ GRAN-2D. За допомогою програми змінюємо довжини відрізків 

DB=  і BC=a, у результаті чого зображення на екрані комп’ютера також 

змінюється. Висновки, отримані у результаті обговорення різних ситуацій, 

заносимо до таблиці (табл. 2). 

Таблиця 2 

Результати і висновки дослідження даної задачі за допомогою GRAN-2D 

1) Якщо BD=  < BC=a, 

то коло радіуса a з 

центром в точці В не 

перетинає пряму m, а 

отже, вершини А не буде, 

а тому не буде і 

трикутника ABC. Задача 

розв’язку не має. 

=a, то 

коло радіуса a з 

центром в точці В 

дотикається до 

прямої m. Вершина 

C співпадає з 

точкою D. 

Трикутник не 

утвориться. Задача 

розв’язку не має. 

3) Якщо  > a, то коло радіуса 

a з центром в точці B перетинає 

пряму m в  двох точках C і G. 

Отримали два рівні трикутники 

- ∆ВDС та ∆ВDG, які не є 

різними розв’язками.  Обираємо 

∆ВDС і будуємо шуканий 

трикутник AВС. Тобто маємо 

один розв’язок - ∆AВС, який 

задовольняє початковим 

умовам. 
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Задача 3. Побудуйте трикутник за даною стороною a, прилеглим до неї 

кутом α і сумою двох інших сторін b. 

Дано: 

 
Побудувати: ∆АВС. 

 

Розв’язання 

Аналіз. Припустимо, що шуканий трикутник уже побудовано (рис. 5). За 

даними відрізками і кутом між ними можна побудувати ∆ABD. Вершиною С 

шуканого трикутника буде така точка, для якої ВС=CD. Виходячи з 

рівнобедреного трикутника CBD, у якого медіана є висотою, точка С має лежати 

на серединному перпендикулярі сторони BD. 

Побудова. За допомогою 

циркуля і лінійки (рис. 6): 

1) За двома сторонами 

AB=a, AD=b  і кутом між ними 

A=α будуємо ∆ABD. 

2) Будуємо серединний 

перпендикуляр сторони BD. 
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3) Цей серединний перпендикуляр в перетині із стороною AD дасть точку 

С. 

4) Побудувавши сторону ВС, отримаємо шуканий трикутник ABC. 

Доведення. ∆АВС є шуканим, так як AB=a, A=α, AC+BC=b. 

Дослідження. Дослідження розв’язку задачі проводимо із залученням ППЗ 

GRAN-2D. Змінюючи довжини відрізків a і b, показуємо учням за допомогою 

комп’ютера, як змінюється зображення на екрані. У результаті обговорення з 

учнями різних можливих випадків отримаємо наступну таблицю (табл. 3).  

Таблиця 3 

Результати і висновки дослідження даної задачі за допомогою GRAN-2D 

1) Якщо  a < b, то серединний 

перпендикуляр перетинає 

сторону AD у точці С, яка не 

належить AD і задача розв’язку 

не має. 

 

2) Якщо a = b, то 

серединний 

перпендикуляр 

перетинає сторону AD 

у точці С, яка 

співпадає з вершиною 

А, тобто трикутника 

ABC не існує і задача 

розв’язку не має. 

 

3) Якщо a > b, то 

серединний перпендикуляр 

перетинає сторону AD у 

точці С, яка належить AD. 

Тому маємо один розв’язок, 

тобто трикутник, який 

задовольняє початковим 

умовам - ∆АВС. 

 

 

Приведені приклади розв’язання задач на побудову і дослідження їх 

розв’язку показали, як можна залучити учнів 7 класу до проведення нескладного 

візуального дослідження у задачах на побудову за допомогою динамічних 

моделей, створених із використанням ППЗ GRAN-2D. 
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ОСНОВНІ ЕТАПИ ВВЕДЕННЯ ВЕКТОРІВ  

У ШКІЛЬНИЙ КУРС МАТЕМАТИКИ 

 

У статті розглядається історія введення векторів у шкільний курс математики. 

Від найбільш радикальних до найбільш поміркованих підходів. Проаналізовано 

навчальні програми з математики та підручники й навчальні посібники з геометрії для 

основної та старшої школи різних часів. Особливості вивчення векторів у попередні 

часи є цікавими для побудови сучасної методики навчання векторів. Цим і визначається 

актуальність даної статті. 

 

Вектор – одне з фундаментальних понять сучасної математичної науки та 

її застосувань. Вектори широко застосовуються у різних галузях науки та 

техніки. Вони є невід’ємним компонентом математичної освіти, як вищої, так і 

середньої.  

У 50-х роках XX ст., на початку всесвітнього руху за реформу шкільної 

математичної освіти, у всіх розвинутих країнах була висловлена одностайна 

думка – впровадити вектори у шкільну математику. При цьому пропонувалося 

два підходи: 

1.  Крайні модерністи (Ж. Дьєдонне, Л. Фелікс, Г. Шоке) наполягали на 

тому, щоб зробити вектори провідним поняттям шкільного курсу і, зокрема, курс 

геометрії будувати на основі ідеї векторного простору, наприклад, 

використовуючи аксіоматику Вейля. 

2.  У колишньому СРСР А. М. Колмогоров, О. І. Маркушевич, які 

очолювали перебудову змісту шкільної математичної освіти пропонували не 

розглядати ідею вектора як базисну і не будувати навіть певний розділ геометрії 

на векторній основі. Передбачалось ввести поняття вектора і необхідний апарат 

векторної алгебри із загальноосвітньою метою та використовувати вектори як 

апарат для доведення теорем і розв'язування задач геометрії, фізики.  

Розглянемо детальніше історію введення векторів у шкільний курс 

математики. 

Модернізація шкільного курсу математики неодноразово обговорювалася 

на міжнародних конференціях та симпозіумах. Група математиків, які зібралися 

у 1963 році на конференцію у Кембриджі з питання шкільної математики, 
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запропонувала ввести у шкільний курс математики тензори як об'єкти, які 

узагальнюють такі поняття як скаляр, лінійний оператор, вектор. 

Проблеми створення навчальних планів та програм з математики 

обговорювались на Міжнародному симпозиумі в Будапешті у 1962 році, де 

основними доповідачами були угорський математик і педагог, професор Т. Варга 

і професор із Австралії   З. Д'єнеш. 

На симпозиумі були розглянуті пропозиції стосовно змісту математичної 

освіти, розроблені країнами Європейської економічної спільноти (ЄЕС). 

Важливою проблемою, яка обговорювалася, була структура курсу геометрії. 

Французькі математики із групи Н. Бурбакі, зокрема Ж. Д'єдоне, вважали, що 

геометрія вивчає векторні простори із заданим у них скалярним добутком. 

Однак, надалі Д'єдоне уточнив, що його припущення стосувалося лише для 

старших класів. 

Ж. Папі вважав, що центральним пунктом навчальної програми є поняття 

векторного простору. Він вимагав увести поняття вектора на початку вивчення 

геометрії і всі геометричні доведення будувати на цій, доволі абстрактній 

моделі. 

У 1958 р. розпочався рух за реформу шкільної математичної освіти в 

СРСР. З’явився новий радикальний проект програми з математики для середньої 

школи і навчальний посібник  В. Г. Болтянського та І. М. Яглома «Геометрія», де 

були викладені основи векторної алгебри та геометричних перетворень. 

У 1959 році вийшла стаття В. Г. Болтянського, Н. Я Вілєнкіна і І. М. 

Яглома, основним змістом якої була запропонована ними програма з математики 

для середньої школи. Автори статті пропонували почати вивчення геометрії з 5-

го класу. 

У 1967 році нову Програму з математики складали   В. Г. Болтянський, А. 

Н. Колмогоров, Ю. Н. Макаричев,  О. І. Маркушевич, Г. Г. Маслова, К. І. 

Нєшков, А. Д. Семушин, А. І. Фетісов, О. А. Шершевський, І. М. Яглом. 

Остаточна редакція пояснювальної записки до програми з курсу геометрії 

належить  І. М. Яглому [1]. 

Програма передбачала, що формування навичок дедуктивного мислення 

учнів повинно проводиться на всіх етапах навчання. 

Курс геометрії у 9-10 класах відрізнявся від традиційного широким 

застосуванням векторів та координат. Переваги аналітичних методів над 

синтетичними дозволять спростити деякі розділи програми, наприклад, 

використання скалярного добутку суттєво допоможе у виведенні тверджень про 

перпендикулярність прямої і площини. 
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За цією програмою в курсі геометрії 9 класу передбачалося вивчення теми 

"Розташування прямих та площині. Координати і вектори у просторі." На 

вивчення даної теми у курсі геометрії відводилось 70 годин (2 години на 

тиждень). 

У контексті нашого дослідження заслуговує на увагу аналіз підручника 

геометрії для 9 класу середньої школи, авторами якого є Болтянський 

Володимир Григорович та Яглом Ісаак Моісейович [2]. 

Зміст цього підручника складається з двох частин. Частина 1 — 

геометричні перетворення, частина 2 — векторна алгебра. У підручнику 

спочатку висвітлюється теоретичний матеріал, а потім окремо задачі і вправи до 

обох частин підручника. 

Теоретичний матеріал векторної алгебри містить у собі 4 розділи: 

I. Сума та різниця векторів: сума двох векторів; сума двох паралельних 

векторів; нульовий вектор; комутативність суми векторів; асоціативність суми 

векторів; різниця векторів. 

II. Множення вектора на число: означення множення вектора на число; 

властивості операції множення вектора на число; поділ відрізка в заданому 

відношенні. 

III. Проекції та координати вектора: проекція вектора на вісь; 

властивості проекції; координати вектора; координати суми двох векторів та 

множення вектора на число; зв'язок між координатами вектора з 

тригонометричними формулами. 

IV. Скалярний добуток векторів: означення скалярного добутку векторів; 

властивості скалярного добутку; обчислення скалярного добутку в координатах; 

обчислення довжин та кутів. 

До кожного розділу та параграфа у підручнику є задачі на побудову, 

дослідження, доведення та обчислення. Підручник містить також прикладні 

задачі та задачі підвищеної складності. У деяких з цих розділів представлені 

розв'язані задачі. Це такі розділи як: розділ II та розділ IV. 

Наведемо для прикдаду, кілька задач з даного підручника. 

Задача 1 (прикладна). 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1 

Вантаж масою 1 т підвішений на 

середині тросу ABC, який прикріплений 

до гачків A і C, розміщених на одній 

висоті (рис.1). Визначити натяг тросу на 

ділянках AB та BC, якщо довжина тросу 

дорівнює 2n, а AC = . 
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Задача 2 (на доведення). Доведіть, що якщо середня лінія чотирикутника 

проходить через точку перетину його діагоналей, то цей чотирикутник є 

трапецією (або паралелограмом). 

До підручника був виданий методичний посібник для вчителя, який 

призначений для допомоги під час підготовки до уроків з геометрії в 9 класі 

середньої школи — виклад на векторній основі з використанням аксіоматики Вейля 

[3]. 

У 1968 р., після широкого громадського обговорення кількох проектів було, 

прийнято нову програму з математики. Крім іншого, цією програмою 

передбачалося введення векторів у курс планіметрії (з 7 класу) та широке їх 

використання і в стереометрії (включаючи скалярний добуток).  

У 1977 р. модернізація шкільного курсу математики на основі 

обов’язкового здійснення єдиного теоретико-множинного підходу до побудови 

навчальних курсів математики була різко розкритикована і згодом школи 

перейшли на нову програму і нові підручники. Теми «Декартові координати» і 

«Вектори» залишилися в програмі для основної і старшої школи. Причиною 

введення теми "Вектори" у 7 класі було те, що вже з перших уроків фізики вони 

постійно використовуються. 

Усі питання, пов'язані із введенням та застосуванням векторів у курсі 

планіметрії, розглянуто в статті Гусєва В. О., Колягіна Ю. М., Луканкіна Г. Л., 

Хана Д. І. "Вектори та їх застосування до розв'язування задач", що містилася в 

збірнику статтей [4]. 

У цій статті розглядаються всі операції над векторами на площині, 

методика розв'язування задач із застосуванням векторів, а також система задач. 

У статті висвітлені деякі питання, які не входять у програму 6-8 класів 

(скалярний добуток векторів та переміщення векторів). Проте, вчителю, який 

працює із 6-8 класами необхідно представити увесь векторний апарат на 

площині, так як учень повинен бути підготовленим, тим більше, що в старших 

класах векторам на площині приділено мало уваги. Матеріал теми "Вектори на 

площині" переноситься у тему "Вектори у просторі". 

На цей час геометрію в школі вивчали за підручниками [5, 6] за редакцією 

А. М. Колмогорова. Проаналізуємо його та розглянемо методичні рекомендації 

викладу теми "Вектори на площині". 

Відомо, що існує декілька підходів для введення поняття вектор. У фізиці 

за допомогою векторів позначають різні величини: сила, швидкість, прискорення 

і т. д., в силу чого вектор визначається як направлений відрізок. При цьому часто 



 

 
 

 

 

154 

така напрямлена величина зв'язана з певною точкою (точкою відкладання) або 

прямою. У математиці зазвичай використовується так званий "вільний" вектор 

(вектор, не пов'язаний ні з прямою, ні з фіксованою точкою відкладання). 

З геометричної точки зору вектор — це об'єкт, який характеризується напрямом 

(тобто деякою множиною співнапрямлених променів) та довжиною. Однак, як відомо, 

тими ж ознаками характеризується і паралельне перенесення [5]. Тому будь-яке 

паралельне перенесення представляється як вектор [6]. За підручником 

Колмогорова А. М. визначення вектора не пов'язано з поняттям напрямленого 

відрізка. Під вектором розуміють або множину упорядкованих пар точок, які 

задають паралельне перенесення, або саме це ж перенесення. 

У шкільному курсі геометрії паралельним перенесенням (вектором) 

називається відображення площини на саму себе, при якому всі точки площини 

відображаються в одному і тому ж напрямі на одну і ту саму відстань. Такий 

підхід для визначення вектора як паралельного перенесення дозволяє позбутися 

від труднощів з теоретико-множинної точки зору на поняття рівності векторів, 

які виникли при традиційному визначенні поняття вектора як напрямленого 

відрізка. 

Тобто поняття вектора ототожнюється з поняттям паралельне перенесення. 

У курсі геометрії Колмогорова А. М. наступним чином визначаються операції 

над векторами: 

1. Сума та різниця векторів 

Суму двох векторів  і  вводиться через відображення площини самої на 

себе, яке є результатом виконання відображень  і  (тобто композиція ). 

Сума векторів позначається  або  

Різниця векторів  і  вводиться через деякий вектор  такий, що 

    . 

2. Множення вектора на число. 

За підручником Колмогорова А. М. "Добуток вектора  на число x 

називається вектор, який співнапрямлений з вектором  (при , якщо х > 0 і 

протилежно напрямлений, якщо х < 0). Довжина цього вектора дорівнює добутку 

довжини вектора  на модуль числа х". 

3. Колінеарність векторів. 
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O    

Вводиться через побудову співнапрямлених або протилежно напрямлених 

векторів . Ці вектори відкладаються від однієї і тієї ж точки О. Ми бачимо, 

що вони є напрямленими відрізками однієї і тієї ж прямої. 

Звідси визначення колінеарності: 

вектори, які можуть бути зображені  

напрямленими відрізками однієї і тієї ж  

прямої називаються колінеарними (рис. 2). 

4. Властивості операцій над векторами. 

Вивчаються наступні властивості: 

1)  - комутативність; 

2)  - асоціативність; 

3)  - закон поглинання нульового вектора; 

4)  - сполучний закон; 

5)  - перший розподільчий закон; 

6)  - другий розподільчий закон; 

7)  - закон поглинання нуля; 

8)  - закон поглинання нульового вектора. 

5. Скалярний добуток двох векторів і його властивості. 

У 70-х роках у 6-8 класах скалярний добуток векторів не розглядався, 

однак, для площини ця операція могла бути розглянута на факультативних 

заняттях з математики. 

Вводиться скалярний добуток двох векторів як добуток їхніх довжин на 

косинус кута між ними. Якщо хоч один із векторів дорівнює , то скалярний 

добуток приймається рівним нулю. 

У навчальних посібниках 70-х років з геометрії, починаючи з 7 класу 

використовується векторний апарат при доведенні деяких теорем. До таких 

теорем можна віднести наступну теорему: "Якщо при гомотетії з коефіцієнтом k 

точки X та Y відображаються на точки  та ; то " [6]. 

Уведений у середню школу векторний апарат дає новий метод розв'язання 

задач. Цей метод можна прирівняти до методу складання рівнянь. 

Згодом геометрію починають вивчати за підручником               О. В. 

Погорєлова «Геометрія, 7-9», «Геометрія, 10-11» [7, 8]. За програмою тема 

 

Рис. 2 
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«Вектори» вивчається у 8 та 10 класах. Розглядалися такі питання, які подані у 

таблиці 1. 

Зміст теми «Вектори» в підручниках О. В. Погорєлова 

Таблиця 1 

8 клас 10 клас 

Абсолютна величина і напрям вектора. 

Рівність векторів. Координати вектора. 

Додавання векторів. Додавання сил. 

Множення вектора на число. 

Розкладання вектора за двома 

неколінеарними векторами. Скалярний 

добуток векторів. Розкладання вектора 

за координатними осями. 

Введення декартових координат у 

просторі (координатна вісь, 

координатна площина). Відстань між 

точками. Координати середини 

відрізка. Вектори у просторі (абсолютна 

величина, напрям, рівність векторів як аналогія 

з векторами на площині). Дії над векторами у 

просторі (сума, множення вектора на число, 

скалярний добуток). 

У підручниках О. В. Погорєлова деякі означення вводяться описово та за 

домовленістю. Наприклад, означення вектора як напрямленого відрізка; 

координати вектора, як певні числа.                 У підручниках [7, 8] є і строгі 

означення. Наприклад, означення абсолютної величини; рівність векторів; дії 

над векторами (додавання, віднімання векторів, множення вектора на число); 

колінеарність векторів; скалярний добуток векторів; кут між векторами; 

одиничний вектор.  

Наприклад, два вектори називаються рівними, якщо вони суміщаються 

паралельним перенесенням. 

У темі «Вектори» вивчалися та доводилися такі теореми: 

Теорема 1: які б не були точки А, В, С справджується векторна рівність 

 . 

З теореми випливає спосіб побудови суми довільних векторів. Такий 

спосіб знаходження суми двох векторів називається «правилом трикутника» 

додавання векторів. 

Теорема 2: абсолютна величина вектора  дорівнює | | | |. Напрям 

вектора , якщо , збігається з напрямом вектора , якщо λ>0, і 

протилежно напрямлений до вектора , якщо λ<0. 

Теорема 3: скалярний добуток векторів дорівнює добутку їх абсолютних 

величин на косинус кута між ними. 
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З теореми 3 випливає, що коли вектори перпендикулярні, то їх скалярний 

добуток дорівнює нулю. І навпаки, якщо скалярний добуток відмінних від нуля 

векторів дорівнює нулю, то вектори перпендикулярні. 

Усі теореми теми доводяться. 

Вивчається прикладне застосування векторів, зокрема, у фізиці («додавання 

сил»). 

У підручнику О. В. Погорєлова теоретичний матеріал стосовно векторів 

відрізняється чіткістю, економністю, простотою доведень законів дій над 

векторами. Водночас у ньому мало наведено геометричних ілюстрацій, які 

розвивали б просторові уявлення і уяву учнів, вправ на побудову. 

Види задач теми. Серед задач, які подані у підручниках Погорєлова О. В. 

є задачі на дослідження (незначна кількість), на побудову, на обчислення та 

доведення. Доцільно зауважити, що задач на доведення досить велика кількість. 

У задачах прослідковується перехід від простіших задач до задач підвищеної 

складності. У цій темі є усні задачі, зокрема це задачі початкового рівня за 

складністю; прикладні задачі фізичного (визначення сили натягу нитки та сили, з 

якою треба утримувати певний вантаж) та геометричного змісту (проведена 

медіана у трикутнику, довести, що медіана трикутника дорівнює пів сумі двох 

бічних сторін цього трикутника). Є задачі за готовими малюнками та задачі 

підвищеного рівня складності. 

Розглядається векторний метод розв’язування задач. Суть цього методу 

полягає в тому, щоб геометричні розміщення точок, прямих і площин у просторі 

записати мовою векторів, точніше - у вигляді векторної рівності. І навпаки, мову 

векторних формул і рівностей наповнити геометричним змістом, тобто 

перевести ту чи іншу векторну рівність на мову геометрії, надати їй, 

геометричного звучання. Це ефективний метод розв’язання різних геометричних 

задач доведення теорем, з його допомогою можна показати широке застосування 

векторного апарату в інших областях знань: техніці, фізиці, хімії тощо, а також 

формувати в учнів такі якості мислення, як гнучкість, цілеспрямованість, 

раціональність, критичність та інше [9]. 

Висновки. Найбільшого поширення набув апарат векторної алгебри 70-х 

років, який дозволив спростити виклад деяких складних геометричних понять, 

доведення деяких теорем шкільного курсу геометрії, створив особливий метод 

розв'язання різних геометричних задач. 

Введення поняття вектора збагатило шкільний курс геометрії так само як 

геометричні перетворення. Цим були створені сприятливі умови для 
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використання векторів та геометричних перетворень при розв'язуванні 

геометричних задач, а також для більш простого доведення багатьох теорем. 

Для введення векторів у шкільний курс математики було 2 підходи, а 

саме: спочатку вектор визначався як базисне поняття шкільного курсу геометрії і 

на його основі будувався курс геометрії. Але під час вивчення векторів в учнів 

виникли проблеми (важко було уявляти математичні об'єкти, які були повністю 

побудовані на векторному численні). З часом математики залишили вектор, як 

базисне поняття, але вже не будували геометрію повністю на векторній основі. 

Так залишилось і до сьогодні. За сучасними навчальними програмами з 

математики та підручниками з геометрії вектори — одна із змістових ліній 

геометрії. Основна школа — вектори на площині, старша школа — вектори у 

просторі. 
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ПРО ФОРМУВАННЯ ПОНЯТТЯ ОБ’ЄМУ ТІЛА  

У ШКІЛЬНОМУ КУРСІ СТЕРЕОМЕТРІЇ 

 

Стаття присвячена питанням використання нових інформаційно-комунікаційних 

технологій в процесі вивчення шкільного курсу стереометрії, а саме об’ємів геометричних тіл. 

На прикладі фізичного досліду у «Віртуальній фізичній лабораторії» розглянуто процес 

візуального сприйняття і формування поняття об’єму спочатку фізичного тіла, а потім шляхом 

проведення аналогій і геометричного. В заключній частині запропоновано перелік навчальних 

програмних засобів, які доцільно застосовувати при подальшому вивченні даної теми і 

формуванні в учнів умінь розв’язувати задачі. 

Ключові слова: об’єм, геометричне тіло, нові інформаційні технології, візуалізація 

інформації, віртуальна фізична лабораторія, навчальні програмні засоби. 

 

Одним з головних завдань шкільної освіти стає забезпечення 

інтелектуального розвитку особистості. Для всебічного розвитку сучасної 

людини вже не достатньо стандартних методів та засобів навчання. На сьогодні 

все більшої актуальності набуває використання в навчальному процесі новітніх 

інформаційно-комунікаційних технологій (НІТ). 

На даному етапі розвитку суспільства в цілому та зокрема розвитку світової 

науки як основного чинника цивілізаційного прогресу, неможливо недооцінити 

значення інформації та інформаційних технологій.  Бурхливий розвиток 

інформатики та інформаційних технологій поставив перед освітою завдання 

розширення практики використання новітніх технологій навчання, 

вдосконалення освітніх методик на кожному із етапів навчального процесу: 

починаючи з молодшої школи і закінчуючи формуванням молодих спеціалістів 

різних галузей у вищих навчальних закладах.   

 Використання інформаційних технологій на уроках математики підвищує 

ефективність навчально-виховного процесу, робить його яскравим та насиченим. 

На таких уроках кожен учень працює активно, в учнів розвивається 

допитливість, пізнавальний інтерес.  

Використання у процесі вивчення точних дисциплін засобів новітніх 

інформаційних технологій навчання дозволяє поєднувати високі обчислювальні 

можливості під час дослідження різноманітних об’єктів з унаочненням 

результатів на всіх етапах розв’язування задач. За допомогою комп’ютера як 

засобу моделювання учень отримує графічний образ поняття із пов’язаною з ним 



 

 
 

 

 

160 

числовою інформацією, що спрощує усвідомлення змісту нового поняття, сприяє 

розвитку образного мислення та формуванню просторових уявлень. 

Проілюструємо застосування НІТ на прикладі вивчення теми «Об’єми та 

площі поверхонь геометричних тіл». 

Процес вивчення об’ємів геометричних тіл з використанням НІТ дозволяє: 

 Активізувати пізнавальну діяльність учнів. 

 Візуалізувати та індивідуалізувати процес навчання. 

 Організувати самоконтроль та розвиток творчої активності школяра.  

 Створити бібліотеку навчального електронного приладдя.  

 Використовувати ресурси мережі Інтернет та локальну шкільну 

мережу.  

Зупинимось саме на візуалізації навчального матеріалу. Перше уявлення 

про об'єм тіла та його обчислення учні дістають у курсі математики 5 класу під 

час вивчення прямокутного паралелепіпеда. Наприкінці 9 класу розглядають 

початкові відомості стереометрії, без доведення вивчають геометричні 

величини. [2, с. 484]. В 11 класі учні повертаються до вивчення об'ємів на 

дедуктивній основі, а саме, йде мова про те, що кожне тіло займає певну часину 

простору і для того щоб можна було порівнювати такі частини простору, вводять 

поняття об’єму. [3, с. 228] 

Для того щоб учні краще зрозуміли про що йде мова, потрібно пригадати 

фізичний дослід по визначенню об’ємів твердих тіл. Суть досліду: об’єм 

невеликого тіла можна виміряти за допомогою вимірювального циліндра 

(мензурки). Для цього спочатку визначають ціну поділки мензурки. Потім 

наливають у мензурку таку кількість води, щоб тіло цілком занурилося в рідину. 

Визначають об’єм води. Тіло, об’єм якого потрібно виміряти, опускають на 

нитці у воду і визначають загальний об’єм води і тіла. Знаходять об’єм 

досліджуваного тіла як різницю цих двох об’ємів. Якщо тіло неправильної 

форми не входить у мензурку, то його об’єм визначають за допомогою відливної 

склянки (див. рисунок 1).  

                                                        

                                                

                 А) Б)    

 

 

 

Рис. 1. Практичне визначення об’ємів тіл : а) мензуркою, б) 

відливною склянкою 

Перед вимірюванням склянку наповняють водою до рівня отвору 

відливної трубки. При зануренні тіла частина води, що за об’ємом дорівнює 
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об’єму тіла, виливається. Визначивши мензуркою її об’єм, знаходять об’єм 

зануреного у воду тіла [4].  Якщо проводити дослід над однаковими тілами, то 

об’єми витісненої води будуть рівними. Коли тіло розбити на частини і 

провести дослід для кожної, то в сумі об’єми будуть давати об’єм початкового 

тіла.   

Проводити зазначений дослід корисно для візуалізації поняття об’єму, але в 

кабінеті математики, без спеціального обладнання виконувати його не зручно, та 

й часу піде більше, ніж вчитель може собі дозволити. Тому тут не обійтися без 

використання НІТ, а саме «Віртуальної фізичної лабораторії», за допомогою якої 

даний дослід буде продемонстровано швидко, наочно і без особливих затрат як 

часу, так і матеріалу.  

Після проведеного досліду, стає зрозуміло, що кожному фізичному тілу 

ставлять у відповідність число, яке називають його об’ємом. Але як бути з 

геометричним тілом? Як виміряти і означити його об’єм? Адже занурити його у 

воду неможливо, а проблема залишається та сама! Проводячи певні міркування, 

учні, разом з вчителем, проводять аналогію, і роблять такий висновок, що в 

геометрії, коли говорять про об’єм тіла, мають на увазі наступні тіла: 

многогранники, циліндри, конуси, кулі і різноманітні їх комбінації. [3, с. 228].  А 

під їх об’ємом розуміють числову функцію, що володіє наступними 

властивостями: 

1. Визначена на множині геометричних тіл (кожному тілу ставиться у 

відповідність додатне число). 

2. Адитивна (якщо тіло розбито на кілька частин, то його об’єм дорівнює 

сумі об’ємів усіх цих частин). 

3. Рівні тіла мають рівні об’єми. 

4. Об’єм куба, ребро якого дорівнює одиниці довжини, дорівнює одиниці. 

Таким чином, об’єм – це функція  V:M→R+, де М – множина тіл.  

У математиці існує декілька способів задання функції: графіком, 

таблицею, формулою і описово. Тому виникає запитання: яким способом 

задається функція V (об’єм)? Загальної формули не існує. Для різних класів 

геометричних тіл (многогранники, круглі тіла, інші) ця формула різна. В 

шкільному курсі стереометрії під час вивчення теми «Об’єми геометричних тіл» 

займаються виведенням загальних формул для обчислення об’ємів саме 

многогранників і круглих тіл. Відбувається це наступним чином.  

 Многогранники. В ході логічних міркувань, вибудовують ланцюжок, за 

яким поступово розглядають і виводять формулу для обчислення об’єму призми: 

Об’єм прямокутного паралелепіпеда → об’єм похилого паралелепіпеда → 

об’єм прямої призми → об’єм призми. 
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Таким чином, приходять до висновку, що об'єм такого класу 

многогранників, як призми, має наступну загальну формулу:  

, 

де  – площа основи,  - висота призми. 

Далі переходять до піраміди. Спочатку розглядають звичайну, потім 

зрізану і знову роблять висновок, що об’єм такого класу многогранників, як 

піраміди, обчислюється за загальною формулою: 

, 

де  – площа основи,  - висота піраміди. 

а зрізаної піраміди: 

, 

де  – площа нижньої основи,  – площа верхньої основи,  - висота 

піраміди. 

 Наголошують на тому, що вивчені многогранники: призми, піраміди, 

зрізані піраміди — є простими тілами. Прості тіла — тіла, які можна розбити на 

скінчене число трикутних пірамід.  

Після розгляду вищевикладеного матеріалу, можна дати відповідь на 

початкове запитання: як виглядає загальна формула для обчислення об’єму 

многогранника?  

Вона має наступний вигляд: 





n

i

пірмногогр VV
1

..  

 Круглі тіла. Для непростого тіла об'єм означають таким чином: дане тіло 

має об'єм V, якщо існують прості тіла, які містять його, і прості тіла, які 

містяться в ньому, з об'ємами, що як завгодно мало відрізняються від V. Це 

означення застосовують для знаходження об'єму циліндра та конуса.  

Для циліндра: у площині основ циліндра будують многокутники, які 

містять основи і які містяться в них. Ці многокутники стають основами призм. 

Далі говорять, що при необмеженому подвоєнні n (кількості сторін) площі основ 

призм необмежено прямують до площі основи циліндра, а їх об'єми необмежено 

прямують до S H. Звідси об’єм циліндра обчислюється за формулою: 

                                                                                                                                

де R – радіус основи, Н – висота циліндра. 

Для конуса поступають аналогічно, але многогранниками, які будуть 

містити конус і міститися в ньому, виступатимуть піраміди. Відповідно до 

означення отримують таку формулу об’єму конуса: 
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де R – радіус основи, Н – висота конуса. 

 Для того, щоб вивести формулу для обчислення об’єму кулі, спочатку 

виводять формулу для обчислення об’єму тіла, утвореного обертанням 

криволінійної трапеції навколо її основи: 

 
 На основі якої доводиться, що 

 
За допомогою передостанньої формули (для обчислення об’єму тіла, 

утвореного обертанням криволінійної трапеції навколо однієї з її основ), можна 

знаходити об’єм геометричних тіл іншого класу (гіперболоїда, еліпсоїда, 

параболоїда тощо). 

Таким чином, за допомогою досліду, проведеного на комп’ютері, в учнів 

сформувалося поняття об’єму фізичного тіла, а в наступному і геометричного. 

Далі, при доведенні теорем про об’єми многогранників, циліндра, конуса, кулі та 

розв’язуванні задач з даної теми, доцільно використовувати такі навчальні 

програмні засоби: GRAN-3D - розв’язування геометричної задачі зводиться до 

створення моделі стереометричного об’єкта і виконання операцій, що фігурують 

в умові задачі для розвитку вмінь учнів оперування в уяві образами просторових 

тіл; STEREO – передбачено аналіз помилок учня, допущених у процесі 

виконання завдань, дає змогу учню одразу здійснити «ліквідацію» прогалин у 

навчальному матеріалі; s3D Sec Builder - дає змогу виконувати побудови 

зображень просторових тіл та виконувати різноманітні динамічні операції над 

ними; ППЗ «Геометрія, 11 клас»; електронний підручник-довідник 

«Стереометрія. 10-11 клас»; курс «Відкрита математика 2.5. Стереометрія». 
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ВИКОРИСТАННЯ СКМ MAPLE ДО РОЗВ’ЯЗАННЯ ЕВРИСТИЧНИХ 

МАТЕМАТИЧНИХ ЗАДАЧ 

 

В статті запропоновано розв’язання однієї типової прикладної задачі в загальній 

постановці з використання СКМ Maple до дослідження побудованої математичної 

моделі. 

 

В основі еврістичного підходу лежить психологія творчого мислення, 

процедура пошуку нового, намагання формалізації творчої діяльності. Саме 

тому,  еврістичний підхід може бути активно використовуваний під час навчання 

математики з метою розвитку математичних творчих здібностей учнів. 

Суть еврістичної освіти полягає не стільки в передачі учневі досвіду 

«минулого», скільки в набутті ним власного освітнього досвіду, який 

спроможний забезпечити особистісний, а в ідеалі і загальнокультурний приріст 

знань, досвіду та освітніх цінностей. Діяльність, яка веде до створення дітьми 

освітніх продуктів, виявляє і розвиває їх індивідуальні здібності, своєрідність 

яких сприяє побудові індивідуальних освітніх траєкторій. Таким чином, 

дидактична еврістика (за О.Хуторським) – теорія навчання, що визначає систему 

цілей, закономірностей, принципів, змісту, технології, форм, методів і засобів, 

що забезпечують самореалізацію та освітній розвиток учнів та вчителів в процесі 

створення ними освітніх продуктів у різноманітних областях знань та діяльності. 

Тому, дидактична еврістика може бути використана в дидактиці математики з 

метою розвитку творчих математичних здібностей учнів. 

Задача еврістичної освітньої діяльності учня – конструювання ним своєї 

освіти через створення продуктів, що входять у зміст цієї освіти. Зовнішній 

освітній продукт учасника освіти забезпечує отримання ним внутрішнього 

продукту – зміни знань, досвіду, можливостей, здібностей, способів діяльності 

та інших особистісних якостей. Внутрішній продукт освіти учня і є той якісно 

новий результат, на який направлена дидактична еврістика . Тому, аналізуючи 

вище сказане, дидактичну еврістику можна вважати одним із шляхів розвитку 

творчих здібностей загалом та математичних творчих здібностей учнів зокрема. 

Як математика - наука базується на системі аксіом, так дидактична 

еврістика базується на сукупності провідних закономірностей та принципів. 



Студентські фізико-математичні етюди, 2013, № 12 
 

 

 

 
 

 

 

165 

         Закономірності еврістичного навчання (за О.Хуторським): 

-     освітня продуктивність учнів зростає, якщо вони усвідомлено беруть 

участь у визначенні цілей навчання, виборі його технологічних елементів, у 

створенні особистісного компонента змісту освіти; 

-      еврістичне засвоєння учнями фундаментальних освітніх об’єктів 

закономірно призводить до побудови їх особистісної системи знань, адекватної 

до тієї дійсності, що вивчається, та до освітніх стандартів; 

-       первинність отримання учнем особистісного освітнього продукту по 

відношенню до аналогічних зовнішніх освітніх стандартів сприяє підвищенню 

навчальної мотивації та продуктивності навчання; 

-       динаміка творчих досягнень учнів випереджає динаміку росту рівня 

засвоєних базових освітніх нормативів. Творча результативність навчання в 

більшій мірі вливає на розвиток особистісних якостей учнів, ніж на рівень 

засвоєння ними освітніх стандартів; 

-      зміни зовнішніх освітніх продуктів учня відображають його внутрішні 

освітні зміни – розвиток креативних, когнітивних та оргдіяльнісних 

особистісних якостей; 

-       включення в освітній процес мета предметного змісту виводить учня 

за межі навчального матеріалу та приводить до встановлення ним особистісно 

значимих  зв’язків з іншими освітніми галузями, що визначають цілісність 

змісту його освіти; 

-      збільшення в навчальному процесі числа відкритих завдань, що не 

мають однозначно передбачених розв’язків, збільшують інтенсивність та 

ефективність розвитку креативних якостей творчо орієнтованих учнів; 

-      рівень творчої продукції учнів визначається їх індивідуальними 

здібностями та степенем засвоєння ними евристичної технології діяльності. 

Вище перелічені принципи, на мою думку не суперечать, а доповнюють 

дидактику математики, піднімаючи її на якісно новий рівень – перехід в 

математичній освіті від сукупності означень, теорем, аксіом та їх  застосування 

до обмеженого кола задач до набуття кожним учнем власного математичного 

досвіду, який полягає у розумінні математичних одиниць та їх конструкцій, 

досвіду їх використання, вибору оптимального методу розв’язання 

математичних проблем. За оптимального поєднання «класичної» дидактики 

математики з дидактичною евристикою вчителем буде досягнута в повній мірі 

не лише дидактична мета навчально-виховної діяльності, а й виховна та 

розвиваюча. 
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Еврістична дидактика поряд із кращими традиціями «класичної» 

дидактики математики, сприяє підвищенню ефективності навчально-виховного 

процесу, забезпечує розвиток творчих математичних здібностей учнів, навчає 

творчому підходу до вирішення різноманітних проблемних ситуацій. 

Під еврістичною задачею розуміється деяка задача, що допускає 

самостійне формування способу її рішення, в процесі якого учень потрапляє в 

ситуацію виявлення своїх еврістичних позицій. 

Під час розв’язання еврістичної задачі учень повинен самостійно 

побудувати розв’язок задачі, дослідити її  та інтерпретувати результати. 

Дуже часто під час розв’язку задачі, учням приходиться виконувати 

громіздкі операції, під час обрахуванняння яких учень може заплутатись і 

виконати  обчислення не точно.  

Звичайно такі операції учні можуть виконувати самостійно, але набагато 

зручніше і швидше можна виконати обчислення за допомогою програмних 

математичних засобів. Одним іх таких засобів є система комп’ютерної 

математики Maple. 

Приклад розв’язання еврістичної задачі за допомогою  

програмного засобу Maple 

Постановка задачі. По різні сторони від дороги  знаходяться два пункти 

A і B. Пункт А знаходиться на відстані  а від дороги, пункт B  на відстані b  від 

дороги. Шлях від пункту А до дороги проходить по лісу, а від точки В по полю. 

Відомо, що турист рухається по лісу зі швидкістю v, а  по полю зі швидкістю  u. 

Знайти на дорозі точку С через яку проходить оптимальний шлях  туриста з 

точки А в точку В.  Якщо під оптимальним розуміють шлях пройдений за 

найменший час. 

Представимо задачу за допомогою малюнка. 
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Розглянемо трикутник ABC.  Виразимо сторону  AС  через Xsin : 

X

а
AC




sin
; 

Виразимо сторону  KС через Xcos : 

X

Xа
XACKC






sin

cos
cos ; 

Розглянемо трикутник СМВ.  Знайдемо сторону СМ як різницю KM i KC: 

KCKMCM  ; 

X

Xа
cCM






sin

cos ; 

Знайдемо сторону СВ використовуючи теорему Піфагора. 

2

2

2

sin

cos
b

X

Xа
cCB 












 ; 

  2222222 2 bXctgaXacctgcbXactgсCB  ; 

2222 2 bXctgaXacctgcCB  ; 

Знайдемо час за який турист  проходить шлях з точки А до дороги і з токи 

В до дороги, як відношення шляху до швидкості: 

X

a

u

X

a

t ліс






sin

sin
 

v

bXctgaXacctgc
tполе

2222 2 


 

Розглянемо сумарний час як функцію, яка залежить від Х та дослідимо її 

на екстремум:
 

X

a

v

bXctgaXacctgc
tt лісполе







sin

2 2222

 

Вираз функції досить складний тому на цьому етапі використаємо 

програмний засіб Maple. 

Знайдемо похідну від функції і прирівняємо її до нуля. В результаті  

отримаємо один дійсний корінь. 
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Розглянемо задачу для конкретного випадку: 

AK = a=2;  

MB = b=5; 

KM = c=10;  

V1 = v=3, V2=u=2  

<X-?  

Підставимо значення у функцію. Знайдемо похідну і прирівняємо її до 

нуля. 

Побудуємо графік функції використавши програмний засіб maple: 
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Побудуємого графік похідної. Отримаємо: 

 

 В результаті дослідження можна зробити висновок, що точка мінімуму 

буде існувати на відрізку  ;0  і буде єдиною. 
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 Зауважимо, що розглянута задача є типовою і досить часто зустрічається в 

різних варіантах постановки у збірниках задач. Задача подібного типу 

пропонується також в програмі Державного екзамену з математики та методики 

навчання математики на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» з 

напряму підготовки 6.040201 Математика в розділі програми «Прикладні 

задачі».  

 Розв’язання задач, що передбачають вміння створювати та досліджувати 

математичні моделі є одним з основних вмінь майбутнього вчителя математики, 

а отже формування вмінь використовувати програмні засоби при дослідження 

побудованих математичних моделей є важливою і цікавою проблемою. 
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ПОБУДОВА ЛІНІЙ ТА ПОВЕРХОНЬ В РІЗНИХ СИСТЕМАХ 

КООРДИНАТ ЗАСОБАМИ MAPLE 

 

Розглянуто застосування СКМ Maple для побудови ліній та поверхонь, заданих в 

різних системах координат: прямокутній декартовій, полярно-циліндричній та полярно-

сферичній. 

 

Пакет Maple - інтерактивна програма, що дозволяє проводити аналітичні 

викладки та  обчислення, має засоби двовимірної і тривимірної графіки, потужну 

мову програмування і багату бібліотеку математичних формул та відомостей.  

Одним з найбільш цікавих застосувань пакетів аналітичної геометрії є 

використання їхніх графічних можливостей для візуалізації результатів 

дослідження. У пакеті Maple є багатий набір команд і процедур  тривимірної 

графік. В Maple можна будувати поверхні і криві у тривимірному поданні, 

включаючи поверхні, задані явною і параметричною функцією.  Також є 

можливість будувати поверхні в різних системах координат (сферична, 

циліндрична), що широко використовується в курсі вищої математики, зокрема в 

аналітичній геометрії. На мою думку, цікавим це буде і для дітей шкільного віку, 

бо є досить багато поверхонь, які без малюнка складно уявити, тому стаття 

присвячена  побудові графіків 3D в Maple.  

        Основні процедури доступні користувачеві за замовчуванням, доступ до 

інших стає можливим після підключення графічної бібліотеки (команда with 

(plots)), або при повному виклику команди (plots [ім'я команди] (параметри)), 

тому пропоную розглянути тривимірні команди пакета plots. 

 

Тривимірні команди пакета plots 

           У просторі крім декартової системи координат (прямокутна декартова 

система координат в просторі є частковим випадком афінної системи 

координат. Вона задається ортонормованим репером kjiOR


0  (тобто 

сукупністю точки O  і трьох взаємно перпендикулярних ортів) 

використовуються і інші. Найбільш часто застосовуються циліндрична та 

сферична системи координат. У пакеті plots передбачені спеціальні команди, що 
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відображають графік функції двох незалежних змінних в цих системах 

координат: cylinderplot( ) і sphereplot( ). 

Циліндричні координати точки в просторі – це числа ,r  і z , які пов’язані з 

прямокутними декартовими координатами zyx ,,  формулами: 
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          Тому в  циліндричній системі координат положення точки визначається 

кутом повороту theta  проекції  її радіус-вектора на площину xy  щодо 

додатнього напрямку осі  x , довжиною r  цієї проекції і значенням координати  

z  точки. Команда cylinderplot() відображає поверхню, задану або у вигляді явної 

функції, що виражає залежність координати r  від двох інших theta  і z , або в 

параметричному вигляді, при якому кожна з координат визначається як функція 

двох параметрів. У випадку явного задання функції команда має наступний 

синтаксис: 

cylinderplot(r-exp, theta=діапазон, z=діапазон) 

Тут перший аргумент r-exp є вираженням від двох змінних theta і z і представляє  

явний вид завдання функції. Для параметричної функції використовується інша 

форма, в якій перший аргумент є трьохелементним списком, що представляє 

залежність трьох координат поверхні в циліндричній системі координат через 

два параметра наступні два аргументи визначають діапазон зміни параметрів 

поверхні: 

cylinderplot([r-exp,theta-expr,z-expr], param1=діапазон, param2=діапазон) 

          Як і у всіх графічних командах, крім зазначених аргументів можна 

використовувати будь-які опції тривимірної графіки. Малюнок, приведений 

нижче демонструє побудову поверхні в циліндричній системі координат. 

         Зауваження. Слід не забувати підключати пакет plots при зверненні до всіх 

команд даного розділу. У наших прикладах ми припускаємо, що він підключений. 
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Побудова поверхні в циліндричній системі координат 

1. Круговий циліндр радіуса 1 і висотою2 

 
2. Параметрично задана поверхня 

 
3.Спіральний циліндр висотою  2 
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Сферичні координати точки в просторі ––  це числа ,,r , пов’язані з 

прямокутними декартовими координатами формулами: 

      r  –– відстань від полюса до точки M , 

      


 1XOM , 

      


 MOZ . 
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У сферичній системі координат положення точки визначається двома 

кутами і одним лінійним розміром. Перший кут theta, як і в циліндричній системі 

координат, задає кут повороту проекції радіус-вектора точки на площину xy. 

Другий кут phi, який утворює радіус-вектор точки з додатним напрямком осі z 

декартової системи координат. Лінійна координата r являє довжину радіус-

вектора точки.  

        При роботі з командою sphereplot( ), як і у випадку з командою побудови 

поверхонь, заданих в циліндричній системі координат, можливо або явне 

завдання поверхні, або параметричне. У першому випадку необхідно в якості 

першого аргументу передати вираз довжини радіус-вектора через кутові 

координати і задати їх діапазони зміни, у другому випадку слід задати список 

сферичних координат точок поверхні у формі виразів від двох параметрів: 

sphereplot(r-exp, theta=диапазон, phi=диапазон) 

sphereplot([r-exp,theta-expr,phi-expr], param1=диапазон, param2=диапазон) 

Малюнки, наведені нижче, ілюструють побудова поверхонь у сферичній системі 

координат. 
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Побудова поверхні в сферичній системі координат 

1.Одинична сфера з центром у початку 

координат  

 

2. Параметрична поверхня 

 

          Як зазначалося при описі опцій просторових команд, Maple дозволяє 

будувати поверхні, задані і в інших просторових системах координат. Єдине, що 

слід знати і добре представляти, - це яким чином визначається в них положення 

точки. Команда coordplot( ) візуалізує координатні поверхні всіх можливих 

систем координат, що використовуються в Maple. На малюнках нижче 

відображені деякі з них. 
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Координатні поверхні просторових систем координат 

1. Циліндрична система координат 

 

2. Сферична система координат 

 
3. Еліптична система координат 
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        Криву в просторі можна задати набором її точок або як перетин двох 

поверхонь. Команда spacecurve( ) відображає просторову криву, задану тільки 

набором її точок, причому координати точок задаються як функції одного 

параметра. 

Відображення просторової кривої 

 
        Можна побудувати кругову циліндричну поверхню заданого радіуса вздовж 

просторової кривої командою tubeplot(). У прикладі нижче побудована така 

поверхня вздовж кривої попереднього прикладу. 

Круговий циліндр вздовж просторової кривої 

 
        Опція radius визначає радіус криволінійного кругового циліндра, опція 

tubepoints задає кількість точок, що використовуються для побудови кругового 

перерізу циліндра.    Для побудови неявно заданих поверхонь слід 

використовувати команду implicitplot3d( ) , в якій задано рівняння поверхні і 
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діапазони зміни всіх трьох її змінних. Опцією coords можна визначати побудову 

неявно заданих поверхонь у різних системах координат. 

Відображення неявно заданих поверхонь 

1. Декартова система координат 

 
2. Сферична система координат 

 

        Для створення написів у тривимірному просторі призначена команда 

textplot3d( ), синтаксис якої повністю відповідає аналогічній команді для 

відображення текстових рядків на площині з єдиним винятком, пов'язаним із 

завданням текстових точок: їх координати представляються трьома числовими 

значеннями. Допустима опція align вирівнювання тексту відносно точки має ті ж 

самі значення з тим же змістом, що і двовимірний анолог цієї команди. 
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Відображення текста в просторі 

 

 

Висновок: пакет  Maple є потужним інструментом вирішення 

математичних проблем. Більше двох тисяч ефективно реалізованих команд 

дозволяють вирішувати завдання алгебри, геометрії, математичного аналізу, 

диференціальних рівнянь, статистики, теорії графів та багато інших. Можливість  

візуалізації одержуваних результатів роблять Maple природним середовищем 

існування для початківців та професіоналів. СКМ Maple можна ефективно 

використовувати на заняттях з аналітичної геометрії при вивчення ліній та 

поверхонь, а також в шкільному курсі геометрії. 
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