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ДИФУЗІЙНІ ПРОЦЕСИ В АСИМЕТРИЧНИХ ПЛІВКОВИХ СИСТЕМАХ 

CO/CU/FE 

Науковий керівник: канд. фізико-математичних наук Шкурдода Ю.О. 

 
У роботі розглядається інтерес до дослідження електрофізичних властивостей 

багатошарових плівкових  систем та методика отримання тришарових плівок Co/Cu/Fe/П 

та методика дослідження дифузійних процесів методом вторинної іонної мас 

спектрометрії. 

У статті розглянуті експериментальні результати досліджень дифузійних процесів 

у тришарових плівках  Co/Cu/Fe/П. 

 

Багатошарові плівкові композиції на основі металів набули досить 

широкого використання у багатьох галузях науки і техніки. Зокрема такі зразки 

використовують в атомній та космічній промисловості, медицині, 

мікроелектроніці та інших галузях. 

Використання тонких плівок у техніці стало можливим після освоєння 

методів їх одержання з попередньо заданими фізичними властивостями. Це 

відкрило можливість їх широкого використання при виготовленні 

мікроелектронних приладів і сенсорів, елементів опто-і акустоелектроніки. 

спінтроніки, пристроїв для запису інформації та ін. На властивості 

багатошарових систем великою мірою впливають явища і процеси, які 

обумовлені взаємною дифузією. Особливо цікаві властивості з погляду 

фундаментальної фізики та практичного використання мають магнітні 

мультишари (ММШ), елемент періодичності яких містить феромагнетик. Серед 

різноманітних ефектів, що спостерігаються в ММШ, які складаються з 

магнітних та немагнітних шарів, до найбільш яскравих і важливих з точки зору 

практичного використання, безсумнівно, відноситься ефект гігантського 

магнітоопору (ГМО) або гігантського магніторезистивного ефекту, що 

проявляється в різкому зменшенні опору зразків при вміщенні їх в досить 

слабкому магнітном полі. Цікавість до таких об'єктів викликана як чисто 

науковим інтересом так і можливістю практичного використапия цього явища 

для збільшення щільності запису інформації на жорсткий диск ПЕОМ.  

Вивчення дифузії у твердих тілах визначається головним чином двома 

причинами. По-перше, знання дифузії істотно для розуміння змін, що 

відбуваються у твердих тілах при високих температурах. Процеси дифузії 

багато в чому визначають кінетику процесу окислення, відпалювання і т.д. Для 

детального дослідження цих процесів необхідні глибокі уявлення про дифузію 

у твердих тілах. По-друге, вивчення дифузії є цінним джерелом відомостей про 

рух атомів у твердих тілах.[1] 

Плівки Со/Cu/Fe/П (П-підкладка) з товщиною шарів  = 10-50 нм та  

 = 2-20 нм були отримані в вакуумній установці ВУП-5М (тиск газів 

залишкової атмосфери  Па) при кімнатній температурі. Конденсація плівок 

здійснювалася на діелектричні пластини ситалу. Для рекристалізації та 
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активації процесів дифузії плівки з підкладками відпалювалися в надвисокому 

безмасляному вакуумі (  -  Па) за температури  = 700К впродовж    

15 хвилин. Дослідження дифузійних процесів у тонко плівкових системах 

проводилося методом ВІМС на приладі МС-7201 М. 

Метод ВІМС базується на зондуванні поверхні пучком прискорених іонів 

інертних газів з енергіями 1-20 кеВ, в результаті якого відбувається 

проникнення первинного пучка в глибину мішені, пружне або навпаки не 

пружне розсіювання, сорбція на поверхні і т.д. Одночасно з цим частину атомів 

зразка мішені,внаслідок отримання енергії, розпилюється у вигляді позитивно і 

негативно заряджених іонів або в нейтральному стані.[3] 

Результати пошарового аналізу, компонентів тришарових систем 

показали, що невідпалені зразки, з товщиною шарів  = 10-50 нм та  = 

2-20 нм мають незначну область взаємної дифузії. 

  

Рис1. Дифузійні профілі для плівок Со(35 нм)/Cu(20 нм)/Fe(35 нм)/П 

(- Co, ●●●- Cu, ▲▲▲- Fe) в невідпаленому (а) та відпаленому стані за 

температури 700 К (б). 

 

Згідно діаграми стану, дані плівкові системи характеризуються 

обмеженою розчинністю компонентів. Тому дана область може бути 

обумовлена конденсаційно- стимулюваною дифузією та дифузією по межах 

зерен. 

Термообробка зразків з товщиною  = 30-50 нм та  = 10-20 нм за 

 = 700 К призводить до незначного подальшого проникнення атомів Со, Fe 

та Сu в сусідні шари, однак вцілому система залишається тришаровою.  

Це можна пояснити незначною подальшою дифузією по межах зерен та 

відведенням атомів дифузанту з меж зерен в об'єм кристалітів.  

Слід відмітити, що однією з особливостей даних систем є здатність до 

утворення високодисперсних магнітних утворень (гранул) Со в немагнітній 

матриці Cu. Тому можливо, що в відпалених плівках у немагнітному прошарку 

реалізується гранульований стан. Але можна говорити, що в даній системі при 
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достатньо товстому немагнітному прошарку (  > 10 нм) значною мірою 

зберігається індивідуальність шарів після термообробки. Незначний вплив 

відпалювання на дифузійні процеси автори [2] пояснюють тим, що межі зерен 

стають дифузійно насиченими на стадії конденсації верхнього шару. Такий 

результат якісно узгоджується з даними про дослідження фазового складу, 

згідно яких плівки, як невідпалені так і відпалені за  = 700 К, можна 

вважати тришаровими.  

Ще одним доказом суцільності немагнітного прошарку для плівок 

Со/Cu/Fe/П відпалених за  = 700 К, є реалізація ефекту гігантського 

магнітоопору. Хоча, слід відмітити, що для плівок з товщиною шарів  = 

10-20 нм та  < 5 нм відпалених за   = 700 К спостерігається повне 

дифузійне перемішування.  

 

 
Рис2. Дифузійні профілі для плівок Со(20 нм)/Cu(10 нм)/Fe(20 нм)/П 

(- Co, ●●●- Cu, ▲▲▲- Fe) в невідпаленому (а) та відпаленому стані за 

температури 700 К (б). 

 

Ці результати підтверджуються також і електронографічними 

дослідженнями. 

Для визначення ефективного коефіцієнта дифузії в плівках використане 

співвідношення Р. Уіппа.[5] Розраховані коефіцієнти дифузії в плівках на 

основі Со,Fe і Cu мають значення - /c, що набагато більше за 

значення коефіцієнта об'ємної дифузії в масивних зразках цієї системи 

( /c). Це, найвірогідніше, пов'язане з тим, що в плівкових структурах 

дифузія протікає в основному по межах зерен, а вони в порівнянні з масивними 

зразками більш дефектні.[4] 

Дослідження рельєфу поверхні невідпалених та відпалених за температур 

550 К і 700 К плівок Fe(30 nm)/П та Cu(15 nm)/Fe(30 nm)/П (П-підкладка з 

відполірованого скла) здійснювалося за допомогою скануючого зондового 

мікроскопа NanoScope IIIa Dimension 300TM в режимі періодичного контакту. 
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Ці плівки є складовими тришарових плівок Co/Cu/Fe/П, для яких 

спостерігається явище гігантського магнітоопору. 

Як видно з рис.3 (a, b), мідь в значній мірі змінює топографію поверхні 

плівки Fe (a). Максимальний перепад профілю для невідпалених плівок (b) 

Cu(15 nm)/Fe(30 nm)/П складає 7 – 20 nm. Після відпалювання в надвисокому 

безмасляному вакуумі за температури 550 К (c) спостерігаються зерна з 

розмірами у площині плівки від 35 nm до 200 nm і висотою від 17 nm до 50 nm, 

відповідно. Відпалювання за температури 700 К (d) призводить до суттєвого 

згладжування поверхні, але появи мікроотворів у плівці міді. 

Рис. 3. AFM-зображення рельєфу поверхонь: a – невідпалена плівка Fe/П, 

b – невідпалена плівка Cu/Fe/П, c – відпалена (550 К) плівка Cu/Fe/П, d – 

відпалена (700 К) плівка Cu/Fe/П 
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ВЗАЄМОДІЯ КЛАСНОГО КЕРІВНИКА З БАТЬКАМИ УЧНІВ 

Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Коваленко Н.В. 

 

Постановка проблеми. На сьогодні дана тема є актуально, оскільки 

перед школою стоять важливі завдання підготовки підростаючого покоління до 

життя та творчого пошуку у майбутній діяльності. І таку підготовку необхідно 

розпочинати, з перших днів перебування її у школі. Цьому може прислужитися 

використання у навчально-виховній діяльності роботи з батьками учнів. 

Мета дослідження: теоретично обґрунтувати сутність  методи роботи з 

батьками та визначити особливості та необхідність їх використання у 

навчально-виховному процесі. 

Виклад основного матеріалу: курсова робота досліджувала одну з 

актуальних проблем сучасної педагогічної науки і практики – проблему роботи 

з батьками у сучасній школі. Вивчення та аналіз низки літературних джерел, 

спостереження за шкільною практикою виховання дали змогу зробити такі 

висновки і узагальнення: 

      Родина є основою держави. Родина, рід, родовід, народ, – такий шлях 

розвитку кожної людини, формування її національної свідомості й 

громадянської зрілості. Родинне виховання – це природна і постійно діюча 

ланка виховання, що обумовлює розвиток людини на всіх стадіях її життя. 

Тому у своїй виховній діяльності система освіти має спиратися на сім'ю, 

підвищувати її психолого-педагогічну культуру, активно впливати на взаємини 

між її членами. 

       Основними завданнями родинного виховання є: 

– виховання фізичної й морально здорової особистості, забезпечення 

необхідних екосоціальних умов для повної реалізації можливостей розвитку 

дитини (генотипу), повноцінного психічного та духовного її становлення, 

формування навичок здорового способу життя; 

– створення атмосфери емоційної захищеності, тепла, любові, 

взаєморозуміння, чуйності, доброзичливості, належних умов для розвитку 

почуттів; 

– засвоєння базових моральних цінностей та ідеалів, культурних 

традицій, етичних норм взаємин між близькими людьми і в суспільному 

оточенні, виховання культури поведінки, здатності піклуватися про молодших і 

немічних; 

– виховання поваги до законів, прав і свобод людини, розвиток 

громадянської і соціальної відповідальності; 

– залучення дітей до світу знань, виховання поваги до науки, школи і 

вчителя, розвиток прагнення до освіти й творчого самовдосконалення; 

– статеве виховання дітей, розвиток моральної чистоти, поваги до 

жінки, почуття дружби, кохання, підготовка до подружнього життя, 

прищеплення навичок виховання дітей в сім'ї; 



16 
 

– розвиток внутрішньої свободи, здатності до об'єктивної самооцінки 

і саморегуляції поведінки, почуття власної гідності, поваги до себе, 

відповідальності за свої вчинки, здатності до морального самовдосконалення. 

        Метою роботи вчителя з батьками учнів є організація безперервного 

виховуючого впливу протягом всього періоду життя дитини. Необхідність 

безперервності цього процесу диктується можливістю запобігання виникнення 

суперечностей між засадами виховання в сім’ї та засадами виховання в школі.    

        Діяльність класного керівника потребує педагогічної творчості і не 

обмежується певними рамками.        В 

своїй діяльності класний керівник використовує різні форми роботи. Форма 

роботи – це визначений, установлений порядок, зовнішня організація змісту . 

     Форми роботи можуть бути різними : індивідуальнними, груповими і 

фронтальними. 

      За критеріями використання джерел і засобів виховного впливу на 

особистість школярів  форми роботи поділяються на:  

- словесні ( збори, доповіді, бесіди, диспути, конференції, зустрічі);  

- практичні ( походи, екскурсії, спартакіади, олімпіади, конкурси); 

- наочні ( діяльність шкільних музеїв, виставок, тематичні стенди). 

    У практиці сучасної школи використовують найрізноманітніші форми роботи 

з батьками учнів: педагогічний лекторій, позакласний педагогічний всеобуч, 

університет педагогічних знань, підсумкова річна науково-практична 

конференція батьків з проблем виховання, день відчинених дверей, класні 

батьківські збори, відвідування батьків вдома, листування, консультації 

батькам, запрошення батьків до школи, тематичні вечори запитань і відповідей 

і т. д. 

    Вибір конкретної форми зумовлюється завданням виховання, рівним 

розвитком первинного колективу, індивідуальними особливостями школярів, 

об’єктивними обставинами, конкретними педагогічними ситуаціями.  

    Отже, родина відіграє важливу роль у вихованні дитини. Саме в 

індивідуальному спілкуванні батьки засвоюють вимоги, пропоновані школою 

до учнів, і стають союзниками класного керівника. 

 

 

Авраменко І. В. 

Фізико-математичний факультет 

ОСНОВИ МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ В СІМ`Ї 

Науковий керівник: канд. пед. наук, доцент кафедри педагогіки Осьмук Н.Г. 

 

Актуальність теми. Проблема морального виховання була актуальною 

на різних етапах розвитку людського суспільства. Від її розв`язання залежить 

формування широкого кола моральних якостей, які випливають із 

загальнолюдських уявлень про мораль, до яких відносимо людську гідність, 

доброзичливість, справедливість, непримиренність до антигуманних учинків, 

чесність, людяність, безкорисливість, співчуття, порядність та інші чесноти.  
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Мета дослідження: визначення сутності процесу морального виховання 

дітей у сім`ї. 

Виклад основного матеріалу. На всіх етапах розвитку людського 

суспільства проблема виховання завжди перебувала в центрі уваги. Здавна 

видатні мислителі зверталися до найціннішого у світі – людини, намагалися її 

пізнати і вдосконалити насамперед суто людську ознаку – моральність.  

Добре виховати своїх дітей – не тільки найголовніший моральний, а й 

конституційний обов’язок кожного батька і кожної матері. За виховання своїх 

синів і дочок вони відповідають перед суспільством. Сім’я є однією з 

найдавніших і стійких соціальних спільностей. Роль сім’ї у вихованні дітей - 

велика і відповідальна. Батьки є першими вихователями, які зміцнюють і 

загартовують організм дитини, розвивають її мову і мислення, волю і почуття, 

формують її інтереси, прагнення, смаки, здібності, виховують любов до знань, 

допитливість, спостережливість, працьовитість. 

У складному процесі формування всебічно розвиненої особистості чільне 

місце належить моральному вихованню. Моральні стосунки в сім`ї накладають 

відбиток на все життя людини, оскільки їх вплив пов`язаний, по-перше з 

сильними емоційними переживаннями, по-друге вони постійні й тривалі, по-

третє в них закладаються підвалини всіх моральних ставлень людини до 

суспільства, до праці, до інших людей.  

Разом із тим виховання дітей – це обов’язок батьків перед суспільством, 

перед самими дітьми. Досвід свідчить, що батьки, які не виховують своїх дітей 

або припускають відхилення від норм виховання, порушують одну з головних 

моральних заповідей людини у суспільстві. Цим самим вони позбавляють дітей 

щастя, порушують власний спокій, завдають шкоди своєму здоров’ю, нарешті, 

передають суспільству морально спустошену людину. Звичайно, батьки самі 

обирають методи, прийоми впливу на свою дитину, враховуючи її 

індивідуальні особливості й свої власні прагнення. Але у вихованні є ряд умов і 

принципів обов’язкових для всих. Порушення або недотримання їх призводить 

до викривлення дитячої психіки, характеру, поведінки і нерідко штовхає дітей 

на шлях до злочинів. Материнське і батьківське виховання - це єдине ціле, їх не 

можна розділити, як не можна розділити й саме виховання. Та все ж, 

споконвіку мати привносила у виховання душевну м’якість, ніжність. Батько - 

дух чоловічої твердості, принциповості, організованості, змагання. Родина – 

багатство і надія кожної нації. Від правильного сімейного виховання, 

загального фізичного і морального загартування підростаючого покоління в 

родині залежить майбутнє кожного народу, суспільства, людства. 

Висновки. Людина становить цінність для суспільства тільки тоді, коли 

вона стає особистістю, а її розвиток вимагає цілеспрямованого, систематичного 

впливу. Саме родина з її постійним і природним характером впливу покликана 

формувати риси характеру, переконання, погляди, світогляд дитини. Успіх 

морального розвитку дітей у родині можливий тільки за правильної організації 

процесу виховання. Сутність морального виховання передбачає розвиток 

моральних почуттів особистості,  цілеспрямовану і систематичну дії на вплив 

http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2


18 
 

свідомість, почуття і поведінку дитини з метою формування в неї моральних 

якостей, які б відповідали вимогам суспільної моралі.  

 

 

Бабич О.М. 

Фізико-математичний факультет 

ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЇ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ  

Науковий керівник: канд. пед. наук, доцент Семеніхіна О. В. 

 

Зростання об’ємів і видів інформації, яка передається і, яка має бути 

засвоєна людиною, вимагає нових форм подачі інформації, які б полегшували 

процес сприйняття і запам’ятовування. Крім цього, проблема активізації 

учбової діяльності залишається актуальною для учнів різного рівня освіти – як 

шкільної, так і вищої.  

Одним з ефективних способів активізації навчальної діяльності є 

візуалізація навчального матеріалу, активне використання якого у процесі 

навчання дозволяє зробити крок від пасивного сприйняття навчання до 

активного оволодіння знаннями, а також підвищити пізнавальну активність 

учнів. Крім того, структурування і представлення навчального матеріалу 

засобами візуалізації дають змогу в згорнутому вигляді передавати великі 

об’єми інформації, в якій образ і текст гармонійно поєднуються, підсилюють і 

доповнюють один одного.  

Як відомо, найбільший об’єм інформації людина сприймає саме через 

зоровий аналізатор. Тому дуже важливим і необхідним є процес поєднання 

словесних і візуальних методів навчання. Візуалізація інформації – це 

представлення різної інформації  у вигляді графіків, схем, діаграм, таблиць та 

ін. Інше визначення надає Вербицький А.А.: «Процес візуалізації – це 

згортання змісту розумового процесу в наочний образ; будучи сприйнятим, 

образ може бути розгорнутим і слугує опорою адекватних розумових і 

практичних дій». Таке визначення більш широко відображає сутність процесу 

візуалізації.  

Результатом процесу візуалізації є візуальна модель – будь-яка 

конструкція, що сприймається наочно і відображає суть об’єкта пізнання. 

Візуальна модель - це результат певного етапу формування знань, в тому числі 

теоретичного, в наочній формі відображає його результати, виявляє недоліки і 

протиріччя [4].   

Візуалізація навчального матеріалу передбачає цілеспрямоване 

використання навчальних структур, які спеціально створені для стимулювання 

процесів мислення і сприйняття у навчанні. Під терміном візуальний 

навчальний матеріал розуміють дидактичний засіб, за допомогою якого зміст 

навчального матеріалу подається в структурованій естетично організованій 

візуальній формі і забезпечує ефективне протікання психологічних процесів 

сприйняття, дозволяє реалізовувати основні дидактичні принципи, сприяє 

досягненню педагогічних цілей навчання та розвитку [2]. 
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Засоби візуалізації класифікують по психологічному підґрунтю. Існують 

засоби, що активізують пізнавальні механізми. Також відокремлюють засоби, 

які розвивають психічні функції. В окрему групу виділяють засоби візуалізації, 

в залежності від того, які когнітивні функції активізуються. Існує велика 

кількість видів візуалізації, які можна використовувати на занятті: опорні 

конспекти, схеми, таблиці, плани, відеоролики, презентації та ін [2].  

Враховуючи розвиток комп’ютерних технологій і їх можливості, 

підвищується зацікавленість до комп’ютерної візуалізації. Комп’ютерна 

візуалізація інформації – це спосіб подачі інформації за допомогою 

комп’ютерних технологій, яка дозволяє наочно представити на екрані об'єкти й 

процеси з різних ракурсів, більш детально, з можливістю демонстрації 

внутрішніх взаємозв'язків складових частин, у тому числі прихованих у 

реальному світі, і, що особливо важливо, надає можливість демонструвати 

процеси, об’єкти і явища у розвитку, у русі, у динаміці [3].  

Візуалізація навчального матеріалу дозволяє систематизувати й 

узагальнити інформацію, або, навпаки, більш широко розкрити. З одного боку 

візуалізація навчального матеріалу допомагає виокремити найголовніші 

моменти і зробити акценти на них, сконцентрувати увагу учнів на цих 

моментах. З іншого боку, таке подання інформації надає тільки певні схеми, а 

вже взаємозв’язки учень має сформулювати і провести сам. Також при такому 

поданні інформації реалізуються дидактичні завдання навчання: емоційне 

включення, наочність навчальної інформації, стимулювання мимовільної уваги, 

індивідуалізація темпу подання навчального матеріалу, розвиток критичного, 

логічного і візуального мислення. Інтенсифікація процесу навчання досягається 

завдяки можливості подавати великі об’єми інформації в лаконічній, логічно 

побудованій формі, зручній для психолого-фізіологічних процесів людини. 
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Бамбенкова Ю.О. 

Фізико-математичний факультет 

СТАН ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ В УКРАЇНІ 

Науковий керівник: ст. викладач Ковтун Г.І. 

 

Актуальність теми. Відповідно до Закону України «Про зайнятість 

населення» державна політика зайнятості спрямована на реалізацію 

конституційного права громадян на працю [2]. Функціонування ринку праці в 

умовах фінансово-економічної кризи вимагає здійснення заходів, спрямованих 

на створення умов для мінімізації негативного впливу кризових явищ на стан 

економічної активності населення, підтримку зайнятості та запобігання 

масовому вивільненню працівників і значному зростанню безробіття. Тому 

дослідження напрямів державного регулювання ринку праці є актуальними. 

Питання проблем державного регулювання ринку праці досліджували 

такі науковці, як В. Бакуменко, В. Близнюк, Д. Богиня, Л. Вальнева,  

О. Грішнова, Н. Запухляк, В. Князєва, В. Лоскутов, І. Розпутенко, Т. Степура. 

Мета – дослідити стан та визначити напрями державного регулювання 

ринку праці в Україні. 

Виклад основного матеріалу. Ринок праці є одним з основних елементів 

ринкової економіки. Він являє собою систему організації найманої праці на 

основі дії закону попиту і пропонування, і включає роботодавців, як 

пред’явників попиту на працю і робочу силу, що пропонує на ринку свою 

здатність до праці, а також механізми та інститути узгодження всіх інтересів 

найманих працівників і роботодавців (профспілки найманих працівників) [1]. 

В сучасних умовах розвитку економіки особливої актуальності набувають 

проблеми ефективної зайнятості населення України, створення ринку робочої 

сили і запобігання масового безробіття. Ринок праці посідає центральне місце 

серед інших ринків. Він перебуває під впливом багатьох факторів, більшість 

яких залежить від товарного ринку. На кон’юнктуру ринку праці впливають 

такі фактори, як рівень економічного розвитку, спосіб господарювання і 

структурних змін, технічний та організаційний рівень підприємств,  

кількісно-якісна збалансованість засобів виробництва і робочої сили. Але ринок 

праці, що представлений людським фактором виробництва, здатний не тільки 

діяти в межах певних завдань, а й самостійно створювати умови для їх 

вирішення.  

Головними нормативними актами, відповідно до яких регулюється ринок 

праці в Україні, є Закон України «Про зайнятість і населення» та Державна 

програма зайнятості на період до 2017 року [2]. 

Недооцінка функціонування сфери зайнятості в останні роки щодо її 

http://www.confcontact.com/20102911/1_sobol.htm
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впливу на розвиток економіки, рівень та якість життя населення призвела до 

того, що механізм регулювання зайнятості гальмував економічні реформи. Як 

наслідок, в Україні сформувався ринок праці з обмеженим попитом.  

Заходи щодо регулювання ринку праці з боку держави умовно поділяють 

на активні та пасивні.  

До активних заходів належать:  створення додаткових і нових робочих 

місць шляхом реструктуризації економіки; розвитку приватного бізнесу, 

особливо малого й середнього; створення умов для іноземного інвестування та 

для самозайнятості населення; профорієнтація, підготовка й перепідготовка 

кадрів; організація громадських робіт; посилення територіальної та професійної 

мобільності робочої сили; удосконалення послуг служби зайнятості тощо.  

До пасивних заходів належать: виплата допомоги у зв’язку з безробіттям і 

надання допомоги членам сімей, які перебувають на утриманні безробітних.  

Слід наголосити, що у сучасних умовах створення нових (постійних і 

тимчасових) робочих місць значною мірою залежить від розвитку малих 

підприємств і кооперативів. Нині в Україні на них припадає приблизно 60 % 

загальної кількості зайнятих у недержавних структурах.  

Для створення малих підприємств не потрібно великого стартового 

капіталу. Водночас ці підприємства забезпечують роботою значну частку 

тимчасово незайнятих громадян. Перспективним напрямом є організація малих 

підприємств шляхом залучення на них випускників профтехучилищ, 

технікумів.  

За даними Державної служби статистики України в Сумській області, за 

2012 рік чисельність зайнятого населення віком 15–70 років збільшилась у 

порівнянні з 2011 роком на 0,7 тис. осіб і становила 519,6 тис. осіб. Рівень 

зайнятості населення зріс з 59,2 % до 59,9 % (10 рейтингове місце серед 

регіонів України). Рівень безробіття (за методологією МОП) знизився з 9,1 % 

до 8,6 %. Чисельність безробітних зменшилась на 3 тис. осіб і становила  

49 тис. осіб [3]. 

За січень – грудень 2012 року у Сумській області створено нових робочих 

місць для 24061 особи. Серед суб’єктів господарювання найбільше нових 

робочих місць – 13073 (або 54,3 %) – створено для працівників у фізичних 

осіб-підприємців, 7433 (або 30,9 %) – роботодавцями на підприємствах області, 

3507 (або 14,6 %) – фізичними особами-підприємцями, 48 (або 0,2 %) фізичних 

осіб з числа самозайнятих відкрили власну справу. За видами економічної 

діяльності найбільша частка новостворених робочих місць припадає на 

підприємства торгівлі, ремонту автомобілів, побутових виробів та предметів 

особистого споживання – 48,8 %, сільське господарство – 10,3 %, 

промисловість – 11,8 %, діяльність транспорту та зв’язку – 7,2 % [3].  

За період 2011-2012 рр. зросла ефективність використання робочої сили 

на виробництві. Чисельність працівників, які знаходились у вимушених 

неоплачуваних відпустках з ініціативи роботодавця, зменшилась у 2012 році 

порівняно з прогнозованою кількістю на 1 тис. осіб і становила 0,8 тис. осіб. 

Кількість працівників, які працювали в режимі неповного робочого дня 

  на 5.1 тис. осіб 
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(тижня), у порівнянні з 2011 роком зменшилась на 12,3 % і налічувала  

18,2 тис. осіб.  

Упродовж 2012 року за направленням центру зайнятості у Сумській 

області працевлаштовано 22,2 тис. осіб, що на 2,8 % більше, ніж у 2011 році. 

Рівень працевлаштування склав 39,1 %, що на 3,7 відсоткових пункти 

перевищує показник 2011 року [3]. 

Висновки. Формування ринкового механізму господарювання 

призводить до необхідності формування ефективної системи розподілу робочої 

сили. Сучасний український ринок праці є незбалансованим, про що свідчить 

значний дисбаланс між попитом і пропонуванням робочої сили. 

В Україні відбувається процес формування конкретних механізмів 

державного  регулювання ринку  трудових  ресурсів: створена державна служба 

зайнятості, функціонує система перепідготовки кадрів, офіційно 

встановлюються прожитковий мінімум і мінімальна заробітна плата. 
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ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ У ПРОЦЕСІ 

НАВЧАННЯ 

Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Коваленко Н. В. 

 

Постановка проблеми. Прoблeма індивідуальнoгo підхoду дo 

oбдарoванoсті в наш час стає всe більш актуальнoю. Цe пoв'язанo з вимoгами 

суспільства навчити і вихoвати нeoрдинарних твoрчих oсoбистoстeй. На даний 

час існує дужe багатo супeрeчнoстeй щoдo визначeння сутнoсті oбдарoванoсті 

та мeтoдів рoбoти з oбдарoваними дітьми. Індивідуальний підхід ствoрює 

найсприятливіші мoжливoсті для рoзвитку пізнавальних сил, активнoсті, 

схильнoстeй і oбдарувань кoжнoгo oкрeмoгo учня. Тoж на данoму eтапі 

рoзвитку суспільства нeoбхіднo вирoбити кoнцeпцію рoбoти з oбдарoваними 

учнями, яка дасть змoгу у пoдальшoму уникнути прoблeм психoлoгічнoгo і 

пeдагoгічнoгo характeру, щo мають місцe при навчанні таких дітeй. 

Пeрeд сучаснoю шкoлoю стoїть завдання навчитися рoзкривати і рoзвивати 

пoтeнціал кoжнoї дитини. Шкoла має забeзпeчувати всeбічний рoзвитoк 

індивідуальнoсті учня як oсoбистoсті та найвищoї ціннoсті суспільства на 

http://www.sumy.ukrstat.gov.ua/?menu=130&level=3
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oснoві виявлeння її здібнoстeй, oбдарoванoсті і талантів. 

Суспільству пoтрібні люди, якi мислять нe шаблoннo, вмiють шукати нoвi 

шляхи вирiшeння запрoпoнoваних задач, знахoдити вихoди з прoблeмних 

ситуацiй. Насьoгoднi дужe важливий раннiй вияв, навчання та рoзвитoк 

oбдарoваних дiтeй. У зв’язку з цим актуальним є вивчeння oбдарoванoстi як 

цiлiснoгo прoцeсу, дoслiджeння умoв та фактoрiв, щo сприяють фoрмуванню та 

рoзвитку iнтeлeктуальних здiбнoстeй дiтeй, а в пoдальшoму i oбдарoванoстi. 

Метою нашого дослідження є виявлення особливостей індивідуального 

підходу до навчання обдарованої дитини та його характеристика. 

Виклад матеріалу. Пoняття oбдарoванoсті мoжна визначити як рeзультат 

висoкoгo рівня інтeлeктуальнoгo рoзвитку індивіда, щo є наслідкoм рoзвитку 

врoджeних задатків під дією як внутрішніх, суб'єктивних, так і зoвнішніх, 

стoсoвнo oсoбистoсті, сoціальних чинників.  

Щoдo видів oбдарoванoсті, тo існує бeзліч класифікацій цьoгo фeнoмeну за 

різними критeріями. Аналіз oсoбливoстей oбдарoваних дітей підводить до 

висновку, що дитина мoжe мати як пoзитивні oсoбливoсті - дoмінуюча рoль 

пізнавальнoї мoтивації, дoслідницька твoрча активність, уміння знайти 

oригінальні рішeння, здатність дo прoгнoзування тoщo, так і нeгативні – 

нeприязнь дo шкoли, нoнкoнфoрмізм, рoзбіжність між фізичним, 

інтeлeктуальним та сoціальним рoзвиткoм. 

 Індивідуальний підхід є запoрукoю успішнoгo і рeзультативнoгo навчання  

oбдарoваних дітeй. Самe тoму сучасна систeма oсвіти, oрієнтуючись на рoз-

витoк твoрчoгo пoтeнціалу oбдарoваних, oбрала індивідуалізацію. Необхідно 

підбирати фoрми і мeтoди рoбoти індивідуальнo дo кoжнoгo oбдарoванoгo учня. 

Серед методів індивідуальної роботи з  обдарованими учнями мають преважати 

самостійна робота, пошуковий і дослідницький підходи до засвоєних знань, 

умінь і навичок.. Контроль за навчанням повинен стимулювати поглиблене 

вивчення, систематизацію, класифікацію навчального матеріалу, перенесення 

знань у нові ситуації, розвиток творчих елементів у їх навчанні. Домашні 

завдання повинні мати творчий, диференційований характер. Вищеперелічені 

аспекти, які мають бути органічно вплетеними в уроці. 

Потрібне такoж вдoскoналeння змісту oсвіти, oскільки він oрієнтується 

здeбільшoгo на сeрeдньoгo учня. Алe щoб надати мoжливість oбдарoваним 

дітям займатися відпoвіднo дo свoїх здібнoстeй, нe мoжна oбмeжуватись лишe 

пeрeглядoм і вдoскoналeнням змісту oсвіти. Нeoбхідним є інтeнсивнe 

викoристання індивідуальних фoрм і мeтoдів навчання.   

 Сучасні пeдагoги активнo займаються пoшукoм єдинoї кoнцeпції 

навчання oбдарoваних учнів, алe, як бачимo, ці пoшуки прoдoвжуються ужe нe 

oднe дeсятиліття, а вчитeлі, навчаючи таких дітeй, шукають свoї підхoди у 

вирішeнні даного питання. 
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НЕВЛАСНІ ІНТЕГРАЛИ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ 

Науковий керівник: кандидат фіз.-мат. наук, доцент Мартиненко О. В. 

 

Невласні інтеграли є узагальненням класичного поняття інтеграла у 

випадку необмежених функції та функцій, заданих на нескінченому проміжку 

інтегрування. Визначений інтеграл, як границя інтегральних сум Рімана, може 

існувати ( мати визначене скінчене значення ) лише для обмежених заданих на 

скінченому інтервалі функцій. Тобто при введенні поняття визначеного 

інтеграла 
b

a

f(x)dx  ми припускаємо, що 

1) проміжок інтегрування [a, b] є скінченим; 

2) функція y=f(x) визначена і неперервна на [a, b]. 

Якщо хоча б одна із цих умов не виконується, то 
b

a

f(x)dx є невласним 

інтегралом.  

Задачі, що приводять до поняття невласних інтегралів розглядали в 

геометричній формі Е. Торрічеллі та П. Ферма у 1644 році; точні означення 

невласних інтегралів запропонував О. Коші у 1823 році; відмінності між 

умовно і абсолютно збіжними невласними інтегралами було встановлено 

Дж. Стоксом та П. Г. Л. Дірихле у 1854. Ряд наукових праць математиків XIX 

століття присвячений обчисленню невизначених інтегралів у випадках, коли 

відповідна початкова функція не виражається через елементарні функції, 

значення  таких інтегралів наводяться у різноманітних таблицях [2]. 

Однією з задач, що приводять до поняття невласного інтегралу є задача 

Торрічеллі, яку він розв’язав ще до відкриття інтегрального числення 

геометрично. В основу геометричного розв’язку було покладено властивість, 

що довжина дуги, рахуючи від полюсу, пропорційна радіус-вектору кінця дуги. 

Але цей шлях є досить громіздким, тому зручніше розв’язати цю задачу, 

використовуючи  знання про невласні інтеграли. 

Задача Торрічеллі. Знайти довжину тієї частини логарифмічної спіралі 
 ае , що знаходиться в середині кола 1 . 

Розв’язання. Всередині кола  1  лежать точки логарифмічної спіралі, 

що відповідають зміні полярного кута від -∞ до 0; якщо φ→-∞, то при цьому 

радіус-вектор   спіралі буде необмежено зменшуватись до нуля, і точки 

спіралі будуть необмежено наближатися до полюса. 

Шукана довжина виражатиметься наступним невласним інтегралом: 
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  [1, 311]. 

Невласні інтеграли мають важливе значення в багатьох областях 

математичного аналізу. У теорії спеціальних функцій (циліндричних функцій, 
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ортогональних многочленів тощо) одним із основних способів вивчення є 

зображення функцій у вигляді невласних інтегралів, що залежать від параметра, 

наприклад  

                                                                                   

До невласних інтегралів належить інтеграл Фур’є, а також інтеграли, що 

зустрічаються при інших інтегральних перетвореннях. Розв’язання крайових 

задач математичної фізики записуються невласними інтегралами з 

необмеженою підінтегральною функцією. У теорії ймовірностей важливе 

значення має невласний інтеграл 

                                                                                  

у теорії дифракції світла – невласний інтеграл 

                                                                                             

 У класичній механіці однією з задач є визначення другої космічної 

швидкості, яка розв’язується за допомогою невласних інтегралів.  

 Як бачимо, за допомогою невласних інтегралів вирішується ряд проблем  

математичної фізики, теорії спеціальних функцій, геометрії, механіки і т. д. [2]. 
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 Анотація. У роботі розглянуто процеси структуроутворення точкових дефектів 

вакансійного типу у кристалічних системах, підданих сталій дії опромінення.  Отримані 

результати узгоджуються з експериментальними спостереженнями за процесами 

дефектоутворення при опромінюванні в реакторних умовах.  

 

Розвиток сучасної теорії конденсованого стану вимагає всебічного 

дослідження процесів упорядкування в системах значно віддалених від 

рівноваги. Останнім часом велику увагу в області теоретичної фізики 

конденсованого стану сконцентровано на дослідженні нерівноважних процесів 
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мікроструктурних перетворень, що проходять у матеріалах, підданих 

опроміненню високоенергетичними частинками (електронами, іонами). Такі 

системи є об’єктом для вивчення процесів структуроутворення, 

упорядкування/розупорядкування, фазового розшарування, аморфізації та інш. 

Добре відомо, що вплив високоенергетичних частинок та, загалом, 

опромінення твердих тіл  приводить до зміни їх структурно-фазового стану. 

Причиною зміни фізико-механічних властивостей таких систем виступає 

процес формування дефектів кристалічної будови та їх просторова організація, 

що приводить до певних мікроструктурних перетворень [1]. Серед них можна 

виділити формування скупчень вакансій (ді-, три- та тетра-вакансій)[2], 

окремих пор та їх решіток, утворення преципітатів, стінок дефектів, 

упорядкування вакансійних петель [3, 4]. Більшість дефектів, утворюваних 

завдяки зовнішньому впливові, є термодинамічно нестійкими і тому їх 

однорідний розподіл стає нестійким також, що приводить до їх просторової 

організації - ефективного зменшення ентропії системи внаслідок 

самоорганізації, викликаної зовнішніми чинниками: температурою, тиском, 

опроміненням. Процеси структурної організації у конденсованих системах, 

загалом, є актуальними та цікавими не лише з теоретичної точки зору. Для 

систем дефектів у твердих тілах ці задачі набирають підвищеної уваги, оскільки 

знання про поведінку такого статистичного ансамблю дозволяють дослідити та 

виявити механізми мікроструктурних перетворень в опромінюваних 

матеріалах. Вони є корисними задля прогнозування поведінки чистих 

матеріалів та стопів, що використовуються в атомній енергетиці. 

У даній роботі за мету ставиться дослідження процесів формування 

мікроструктури в конструкційних матеріалах на прикладі нікелю при 

організації точкових дефектів внаслідок сталої дії опромінення в реакторних 

умовах. 

На основі розвиненої швидкісної теорії, яка враховує процеси взаємодії 

точкових дефектів проводиться дослідження процесів формування скупчень 

дефектів вакансійного типу у припущенні про швидкоплинність процесів руху 

міжвузлів та вихід їх на стоки. В якості досліджуваного матеріалу вибирається 

нікель, як найбільш розповсюджений конструкційний матеріал, що 

використовується в атомній енергетиці. Нами буде показано, що за умови 

врахування процесів генерації дефектів пружнім полем самих дефектів в такій 

системі можливими стають бімодальні стаціонарні стани, які обмежують 

область існування стаціонарних дефектних структур. Буде проаналізовано типи 

структур дефектів та знайдено умови їх реалізації при варіюванні швидкості 

дефектоутворення та температури опромінення. Розвинута у роботі 

детерміністична модель буде узагальнена врахування флуктуаційного внеску 

відповідно до флуктуаційно-дисипаційної теореми. Буде проаналізовано 

флуктуаційний ефект при формування стаціонарних структур дефектів. Для 

узагальнення отриманих результатів швидкість дефектоутворення 

варіюватиметься від значень, що відповідають лазерному опроміненню до 

значень опромінення на прискорювачах. 
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Відомо, що при енергіях налітаючих частинок, що не перевищують 

енергію первинновобитого атому, що складає величину порядку 30 еВ, в 

кристалічній системі формуються ізольовані пари Френкеля.  При істотному  

перевищенні порогової енергії падаючої частинки, в системі формуються 

каскади атомових зміщень, які приводять до перерозподілу дефектів з 

утворенням організованної структури їх комплексів в кристалах[5].  

Ефекти структуризації дефектів також спостерігаються при лазерному 

опроміненні, дефекти утворюються в структурі, в якій пройшовся фронт хвилі 

опромінення. Характерно, що в таких процесах густина нерівноважних 

точкових дефектів може перевищувати рівноважні на декілька порядків.   

Оскільки в реальних умовах процеси дефектоутворення та організації їх у 

прсторові структури вакансійних пор та інших комплексів дефектів, 

відбувається в широкому діапазоні часових та просторових масштабів, то для 

адекватного опису таких процесів останнім часом використовуються  методи 

Мультимасштабного моделювання (рис.1).  

 
Рис.1 Загальна схема мультимасштабного моделювання поведінки 

високотемпературних матеріалів 

Вони включають самоузгоджені моделювання поведінки системи на 

різних ієрархічних рівнях починаючи з квантово-механічного і закінчуючи 

механікою суцільного середовища. В рамках даного підходу, можна виділити 

гібридні методи, які дозволяють поєднати декілька різних рівнів опису або 

розширити застосування відомих підходів на декілька таких рівнів [6]. В 

поданій роботі використовується теорія швидкісних реакцій, яка спрацьовує на 

мезоскопічному рівні з урахуванням взаємодії дефектів, яка відбувається у 

нанометровому діапазоні. 

В рамках нашої моделі, розглядаються тверді тіла для яких приймаються 

до розгляду три типи квазіхімічних реакцій: утворення вакансій та міжвузлових 

атомів внаслідок проходження каскаду, вихід вакансій та міжвузлів на стоки, 

якими є границі зерен та поверхня та реакції анігіляції вакансій та міжвузлів 

[7]. В такому разі можна ввести концентрації вакансій та міжвузлів 

стандартним чином 
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                          (1) 

де – кількість відповідних дефектів,  - кількість дефектів в системі.  

Відповідно можно записати двопараметричну модель динаміки твердих тіл.  

 
                                     

(2) 

Тут перші складові описують процеси генерації дефектів зі швидкостями 

 та коефіцієнтами колапсу каскаду ;  другі складові описують вихід 

вакансій та міжвузлів на стоки, що задаються потужностями ; треті складові 

характерні процеси анігіляції з коефіцієнтом  , де  – 

радіус взаємодії дефектів,   – атомний об’єм. Оскільки дефекти є рухливими 

частинками мікроструктури, то еволюційні рівняння концентрацій мають 

враховувати внесок дифузійного потоків, позначених за допомогою ,   

відповідно.  

Вимірюючи інтенсивність стоків через густини дислокацій та їх петель,  

систему (2) можна привести до знерозміреного вигляду (3).   

 
            (3) 

Слід зазначити, оскільки коефіцієнт вакансій  та міжвузлів   істотно 

різняться, то можно ввести параметр малості , що дозволяє виділити швидкі та 

повільні змінні. Вочевидь швидкою змінною буде концентрація міжвузлів.  В 

такому разі, використовуючи принцип підпорядкування систем із двох рівнянь, 

можна звести до одного рівняння еволюції концентрації вакансій, яке набирає 

вигляд (4). 

                    (4) 

 Тут останній доданок характеризує ефект генерації дефектів  пружними 

полями самих дефектів [8]. Відповідно до попередніх досліджень ця складова 

задається знерозміреною енергією пружного поля . Як було встановлено 

раніше, в рамках наближення самоузгодження, дифузійний потік може бути 

переписаний у вигляді (5), 

               .                       (5) 

 де просторовий масштаб  подається через радіус взаємодії дефектів та 

дифузійною довжиною. У такому разі загальна модель еволюції вакансій 

концентрації  має вигляд (6) і відноситься до класу систем реакційно-

дифузійного типу.  

                                ,                                          (6) 

Для проведення кількісного аналізу, в якості досліджуваної системи 

вибрано нікель, параметри якого подані в табл.1. 
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В наших дослідженнях розглядається інтервали та набори дози від 

реакторних до прискорювачів. Нами було проаналізовано стаціонарні однорідні 

стани, з поведінки яких встановлено, що за наявності ефекту пружних полів 

приводить до появи бістабільних станів. Відповідно до отриманих залежностей, 

нами торимано фазову діаграму існування бістабільних станів в площині 

«температура-швидкість набору дози».  

 
 Рис. 2 (а) Стаціонарні залежності концентрації вакансій при різних значеннях 

температури та ймовірності. (б) Фазова діаграма існування бімодального 

режиму при  та різних значеннях енергії .  
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Рис.3 (a) Залежність критичного хвильового числа від швидкості набору 

дози  при різних значеннях  p та T. (б) Діаграма стійкості в лінійному 

наближенні. 

Встановлено, що зростання механічних напружень приводить до 

істотного розширення області бістабільності ІІ в бік низьких температур. При 

дослідженні стійкості стаціонарних станів в неоднорідній системі встановлено, 

що за наявності пружних полів перша нестійка мода, що задає поштовх 

процесам структуроутворення, характеризується ненульовим хвильовим  

числом. Із аналізу на стійкість встановлено діаграму просторового 

упорядкування з якої виявлено, що структуроутворення в системі дефектів 

можливе лише з області бістабільності при зростанні дози та температури. 

Отримані результати було узагальнено введенням в розгляд  внутрішніх 

флуктуацій, які відповідно до ФДТ представляють внутрішній шум. В такому 

разу приходимо до рівняння Ланжевена (8), де ксі внутрішній шум, що 

розуміється в сенсі Стратуновича.  

                                                                        (8) 

При аналізі найбільш ймовірних значень, нами біло встановлено, що 

стохастичне генерування дефектів здатне не лише перевищити рівноважні 

концентрації на декілька порядків. Але і істотно розширити область 

бістабільності. При моделюванні було показано, що залежні від температури та 

шв набору дози, тип структури дефектів може істотно змінюватися. Тут 

можливими стають скупчення вакансій, утв надграток вакансійних пор та 

формування протяжних дефектів  у вигляді дислокацій, надграток пор та стінок 

дефектів.  



31 
 

  
Рис.4 Динаміка середнього, дисперсії, асиметрії та ексцесу (суцільна, 

штрихова, пунктирна та штрих-пунктирна лінії, відповідно) при T=778K, 

з.н.а,   еВ,   

При статистичному аналізі нами досліджено динаміку процесів 

структуроутворення при спостеріганні за статистичними середніми, які задають 

густину, дисперсію, асиметрію та ексцес. При дослідженні кореляційної 

функції та  проведеного фур’є-аналізу, встановлено, що як швидкість набору 

дози так і температура приводять до зменшення періоду утворюваної 

структури, що наведено на рисунку (4). 

Моделювання динаміки мікроструктури проводилися на ГРІД-кластері 

ІПФ. Отримані результати добре узгоджуються з відомими 

експериментальними та дають можливість вик даний формалізм для 

дослідження ефектів кластеризації дефектів в опромінюваних системах. 

Результати роботи направлено для публікації в Український Фізичний журнал. 

В результаті проведеної роботи дослідження процесів формування 

просторових структур дефектів вакансійного типу в чистому нікелі, що 

знаходився в умовах реакторного опромінювання можна зробити такі висновки. 

1. Вперше проведено застосування узагальненої швидкісної моделі для 

дослідження процесів формування вакансійних кластерів для чистого нікелю, 

що опромінюється в реакторних умовах. 

2. Із аналітичного дослідження втрати стійкості однорідного розподілу 

дефектів, встановлено зміну періоду розподілу вакансійних кластерів в 

нікелі при варіюванні температури та швидкості набору дози. 

3.  В рамках використання стохастичного підходу для дослідження 

процесів формування дефектних структур вакансійного типу, встановлено, що 

дія джерела внутрішніх флуктуацій приводить до дестабілізації однорідного 

розподілу дефектів на початкових стадіях еволюції системи, у стаціонарному 

випадку приводить до ентропійно-керованих процесів структуроутворення. 

4. За результатами числового моделювання встановлено, що дефекти 

формуються у пори з характерним розміром порядку 100 нм; при зростанні 

температури відбувається зміна мікроструктури з формуванням протяжних 
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дефектів типу стінок або вакансійних петель. 
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Бей М.О. 

Фізико-математичний факультет 

ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ 

Науковий керівник: канд. фіз. –мат. наук, доцент Хурсенко С.М. 

 

З історії хімії відомо, що першу спробу класифікації елементів зробив 

великий французький вчений А. Лавуазьє, який ділив елементи за дуже 

примітивним принципом на метали й не метали. Далі цей поділ відстоював 

шведський вчений Я. Берцеліус, користуючись при цьому своїм правилом 

електрохімічного дуалізму. Ця перша класифікація елементів, що бере свій 

початок з кінця XVIII ст., при всій своїй обмеженості не позбавлена логічної 

основи. Справа в тому, що й пізніше й навіть тепер ми користуємось певним 

рядом ґрунтовних ознак, які характерні металам, для детального опису 

властивостей того чи іншого елемента. Разом з тим вся багатогранність 

хімічних перетворень не може бути зведена до двох типів ознак - металічності й 

неметалічності. Саме тому вже в перших десятиріччях XIX ст. робляться 

спроби більш досконалої класифікації елементів. 

 В даний час Періодичний закон Д.І. Менделєєва має наступне 

формулювання: "властивості хімічних елементів, а також форми і властивості 

утворених ними простих речовин і сполук перебувають у періодичній 

залежності від величини зарядів ядер їх атомів".[1, 201] 

Особливість Періодичного закону серед інших фундаментальних законів 

полягає в тому, що він не має вираження у вигляді математичного рівняння. 

Графічним (табличним) виразом закону є розроблена Менделєєвим Періодична 
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система елементів. 

Періодичний закон універсальний для Всесвіту : як образно зауважив 

відомий російський хімік Н. Д. Зелінський, Періодичний закон з'явився 

"відкриттям взаємного зв'язку всіх атомів у всесвіті".[2, 66] 

Цікавою була спроба німецького вченого Й.В. Деберейнера, який звернув 

увагу на існування ряду потрійних аналогій серед хімічних елементів. Він 

проаналізував перехід від одиничних зв'язків до особливих, але не піднявся у 

своєму дослідженні до розкриття загального взаємозв'язку між елементами. В 

опублікованій в 1829р. роботі Й.В. Деберейнер сформулював правило тріад, 

згідно якого наводиться кілька рядів подібних елементів; між трьома 

спорідненими елементами в кожному цьому ряді існує залежність, у якій 

атомна маса середнього елемента є середнім арифметичним атомної маси більш 

легкого й більш важкого елементів. Наприклад: елемент літій має атомну масу 

6,94, а калій - 39,10. Обчислення атомної маси натрію слід проводити так: (6.94 

+ 39.10) / 2 = 23.02 – атомна маса натрію.[3, 166] 

Важливими на шляху до створення періодичної системи хімічних 

елементів були також такі роботи як: cпіраль де Шанкуртуа, октави Ньюлендса, 

таблиці Одлінг і Мейера, відкриття періодичного закону Д.І  Менделеєва, 

відкриття Генрі Мозлі. 

Сьогодні ясно, що в Менделєєвському відкритті злилися воєдино три лінії 

розвитку хімії: 

- пошуки систематики різних об'єктів хімії (від атомів до кристалів) у 

їхньому взаємозв'язку - поняття «хімічний елемент» їх об'єднало; 

- вивчення індивідуальності елементів, особливо тих, що рідко 

застосовувались,  що дозволило розкрити поняття елемент-аналогії;  

- вивчення взаємозв'язку властивостей зі складом і будовою сполук, що 

привело до формування цілісного навчання про періодичність. 

Вклад у вчення про періодичний закон і пов’язані з ним фізико-хімічні і 

геохімічні вчення внесли у ХХ ст. вчені Росії, Англії, Франції, США, Польщі, 

Данії, Швеції та ін. Міжнародний характер періодичного закону 

Д.І. Менделєєва відображений у тому факті, що назви знайдених елементів 

дали в честь окремих країн або регіонів: європій – на честь всієї Європи, 

полоній – Польщі, скандій – Скандинавії, реній – рейнська область в Німеччині 

та ін. 

У зв’язку з цим особливий сенс має назва 101-го елементу «менделєвій». 

Той факт, що ім’ям російського  вченого назвали цей елемент, який відкрили 

американські вчені, символізує собою виключно високу роль Д.І. Менделєєва в 

розвитку світової науки. 
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Бей М.О. 

Фізико-математичний факультет 

РОЗВИТОК ВИХОВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ КОЛЕКТИВУ В СИСТЕМІ 

РОБОТИ КЛАСНОГО КЕРІВНИКА 

Науковий керівник: канд. педагогічних наук, доцент Коваленко Н.В. 

 

Постановка проблеми. Останнім часом провідні педагоги, науковці, 

історики дійшли висновку, що повноцінне виховання повинно здійснюватися за 

допомогою колектив. Саме за допомогою колектив класний керівник впливає 

на ставлення школярів до навчальних обов'язків, до суспільно корисної праці, 

на їхню дисципліну та успішність. Під впливом добре організованого й 

згуртованого колективу школярі зростають політично, морально й культурно, 

набувають організаторських навичок, розвивається їхня творча ініціатива, 

міцніють узи дружби й товариськості, народжуються нові норми поведінки.  

Створення і згуртування дитячих колективів – найважливіше завдання 

вчителів, і насамперед класних керівників. Саме тому в сучасній школі 

необхідно створити сприятливі умови для формування колективу на засадах 

взаємоповаги і підтримки, розвивати його виховний потенціал. 

Метою нашого дослідження: є вивчення розвитку виховного потенціалу 

колективу в системі роботи класного керівника та розробка рекомендацій по 

його оптимізації. 

Виклад основного матеріалу. Колекив – це соціальна спільність людей, 

які об’єднані на основі суспільно значущих цілей, спільних ціннісних 

орієнтацій, спільної діяльності та спілкування. Дитячий колектив має свою 

специфіку, виконує організаторську, виховну,та стимулюючу функції, життя та 

діяльність якого колективу будуються на принципах єдності і цілісності. 

Сила впливу класного керівника багато в чому залежить від відношення 

групи до педагога. Якщо група налаштована проти вихователя, то його вплив на 

школяра зменшується, якщо ж група поважає, любить і підтримує свого 

вихователя, то ступінь його впливу на школяра значно збільшується, і тоді 

дитяча група перетворюється в педагогічний інструмент і підсилювач. 

Розглянувши, запропоновану психологом Л.Уманським типологію груп 

залежно від їхнього рівня впливу на особистість, ми виявили, що у всіх цих 

груп є чимало відмінностей. Колектив у процесі свого становлення й розвитку 

проходить декілька етапів. Нами було розглянуто два підходи до етапів 

розвитку дитячого колективу. Перший підхід представлений ученням А. С. 

Макаренка - він виділяв три основних етапи розвитку групи, другий підхід 

запропонований О. Лутошкіним. Згідно з його точкою зору, можна виділити 

п’ять етапів розвитку колективу.  

Учнівський колектив потребує педагогічного керівництва. Не можна 
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залишати школярів напризволяще, слід спрямовувати діяльність колективу, 

допомагати йому знаходити потрібні й корисні справи, водночас не слід ставати 

на шлях адміністрування, командування колективом. Майстерність класного 

керівника полягає в тому, щоб поставити перед колективом захоплюючу мету, 

виховати прагнення до колективної діяльності, забезпечити необхідні для цього 

умови.  

Ми вважаємо, що роботу з організації колективу, необхідно проводити з 

урахуванням віку, рівня розвитку та вихованості учнів, їхньої активності, 

дисциплінованості та ряду інших умов, характерних для певного класу. Ми 

переконані, що необхідно навчити дітей весело й розумно відпочивати. Праця, 

спільна діяльність мають на меті об'єднати дітей. Це найважливіший шлях 

створення колективу, без якого всі інші засоби залишаються безсилими. 

У ході дослідження розроблені рекомендації що до роботи класного 

керівника з ізольованими учнями та новачками, відзначено важливість 

індивідуальної роботи з кожним учнем.  

Розмірковуючи про роботу класного керівника, ми дійшли висновку щоб 

робота була вдалою та приносила задоволення, треба бути особистістю, до якої 

діти тягнутимуться. Особливо цікавим було дослідження професіограми 

класного керівника. Ми вважаємо, що учитель -  це друг своїх вихованців. 

Справжній вчитель – це тонкий психолог та новатор. 

В роботі також запропоновані принципи які слід взяти за основу 

виховання шкільного колективу, та основні засоби педагогічного впливу 

класного керівника на дитячу групу з метою розвитку виховного потенціалу 

колективу. І як підсумок зазначимо головне знати, з яким типом учнівської 

групи працює класний керівник.  

Отже, можна прослідкувати необхідність формування виховного 

потенціалу колективу в умовах сучасної школи, як головного елементу 

виховання цілісної особистості. В сучасній школі необхідно створити 

сприятливі умови для формування колективу на засадах взаємоповаги і 

підтримки. 

 

Безуглий Д.С. 

Фізико-математичний факультет 

РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ МАТРИЧНИМ 

МЕТОДОМ 

Науковий керівник: канд. фіз.-мат. наук, доцент Погребний В.Д. 

 

Постановка проблеми. Теорія диференціальних рівнянь посідає значуще 

місце серед інших математичних дисциплін. В цій дисципліні поєднані 

математичні і прикладні аспекти, через це вона є привабливою як для 

теоретиків, так і для математиків, які застосовують цю дисципліну в інших 

різноманітних галузях знань. Диференціальні рівняння дуже широко 

використовуються у механіці, фізиці, радіоелектроніці, машинобудуванні, хімії, 

біології тощо. 
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Метою нашого дослідження є розгляд матричного методу розв’язування 

систем диференціальних рівнянь та системи рівнянь, які розв’язуються даним 

методом. 

Виклад основного матеріалу. У ході нашого дослідження були 

розглянуті відомості про системи диференціальних рівнянь та їх розвязання за 

допомогою матричного методу. 

Для розв’язування систем диференціальних рівнянь матричним методом 

ми використовували наступний алгоритм: 

1. Спочатку знаходимо власні значення  матриці (лінійного оператора) ; 

2. Обчислюємо власні і (у випадку кратних власних значень) приєднані 

вектори; 

3. З отриманих власних і приєднаних векторів складаємо невироджену 

лінійну матрицю перетворення . Обчислюємо відповідну обернену 

матрицю ; 

4. Знаходимо нормальну жорданову форму  для заданої матриці , 

використовуючи формулу   . 

Зауваження: в процесі знаходження власних і приєднаних векторів часто 

стає зрозумілою структура кожної жорданової клітини. Це дозволяє зразу 

записати жорданову форму без обчислень по вказаній формулі. 

5. Знаючи жорданову форму , складаємо матрицю  Відповідні формули 

для такого перетворення виводяться з визначення матричної експоненти. 

Для деяких простих жорданових форм матриця  має вигляд, який 

наведено в таблиці 1. 

 
Табл. 1. 
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6. Обчислюємо матричну експоненту  за формулою  

7. Записуємо загальний розв’язок системи, який має наступний вигляд: 

 
Висновки. В даній роботі було розглянуто матричний метод розв’язання 

систем диференціальних рівнянь. Ми розглянули загальні відомості і поняття 

про системи диференціальних рівнянь. Були висвітлені деякі дані про матричне 

числення. Було введено поняття матричної експоненти, розглянуто її 

властивості.  

В прикладах розв’язування систем диференціальних рівнянь ми побачили, 

що за допомогою елементарних дій над матрицями, такі як додавання, 

множення і знаходження оберненої матриці, та спеціальних властивостей 

матричної експоненти можна розв’язати систему диференціальних рівнянь. 

 

Безуглий Д.С.  

Фізико-математичний факультет 

КОЛЕКТИВ ТА ОСОБИСТІСТЬ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ТА ЗАРУБІЖНІЙ 

ПЕДАГОГІЦІ 

Науковий керівник: канд. педагогічних наук, доцент Коваленко Н.В. 

 

Постановка проблеми. Різного виду процеси: економічні, політичні, 

соціальні, які відбуваються в Україні вимагають змін у виховній і освітній 

системі. Останнім часом в Україні впроваджуються освітні реформи, які 

спрямовані на створення нових підходів, методів та умов виховання, які 

сприяли б розвитку сучасної молоді. На фоні всіх змін постають наступні 

питання: чи справді, становлення людини як особистості, її самореалізації, 

досягнення власних прагнень відбувається в колективному спілкуванні і 

взаємодії? Чи приділяється належна увага колективному вихованню 

підростаючого покоління? Чи дійсно колектив являється дуже важливим 

організуючим і виховним чинником. 

Метою нашого дослідження є розгляд теорії колективу у зарубіжній та 

вітчизняній педагогіці. Проведення дослідження з визначення рівня 

згуртованості на прикладі учнівського колективу. Розгляд і визначення 

ефективних шляхів та методів підвищення згуртованості у колективі. 

Виклад основного матеріалу. Наприкінці ХІХ ст. Джон Дьюї піддав 

різкій критиці сучасну йому школу і вимагав радикальних перетворень у змісті 

та методах навчання. Це призвело до пошуку нових освітніх технологій: 

комплексної системи навчання, модифікації дальтон-плану, бригадно-

лабораторної форми навчання з опорою на метод проектів, перенесення центру 

виховання учнівської молоді з родини в заклади соціального виховання, 

розвитку сільськогосподарського та індустріального ухилів при визначенні 

змісту навчання залежно від місцевих соціально-економічних умов, розвитку 

школи як виробничого колективу, що функціонує на засадах самоврядування та 

самодіяльності вихованців 

Теоретичні основи теорії колективу були закладені видатним педагогом 



38 
 

А.С. Макаренком. Він у своїх працях розкрив механізм впливу колективного 

виховання на формування моральних, духовних і етичних якостей дитини. 

Теоретичні основи теорії колективу закладені А.С. Макаренком 

досліджував відомий педагог В. О. Сухомлинський, якого можна вважати його 

послідовником у даній галузі. Також, значний вклад у розвиток проблеми 

колективу і особистості зробили А.Т. Куракін, А.Ю. Гордін, В.А. Караковський 

та інші. 

Праці багатьох дослідників: Г. Гринька, О. Залужного та інших містять 

теоретичне обґрунтування інноваційних ідей зарубіжної реформаторської 

педагогіки, що були пов’язані з вирішенням проблем виховання особистості й 

колективу.  

Новий потужний міжнародний педагогічний рух за оновлення школи й 

виховання – реформаторська педагогіка, виник наприкінці ХІХ ст. Він мав за 

мету докорінну перебудову освітньої галузі в країнах Європи і США. 

Авторитаризм, догматизм і схоластика, що характеризували навчально-

виховний процес дореформеного періоду, стали головними об’єктами критики 

реформаторів. Альтернативність нового гуманістичного мислення щодо 

традиційної педагогіки полягала у визнанні особистості дитини головною 

цінністю, її права на індивідуальний розвиток. Водночас, перед школою 

постала необхідність соціального виховання людини, яке повинно було 

поєднуватись із вихованням особистості. Формування ідеї колективізму спільно 

із теорією вільного виховання особистості стало відповіддю на ці актуальні 

запити. 

У нашому дослідженні, з метою визначення рівня згуртованості учнів 

(учнів 5 – 11 класів), використовували методику «Визначення індексу групової 

згуртованості Сішора». Ця методика представляє собою анкету з 5-ти запитань, 

і по 4-5 варіантів відповіді до кожного питання. Кожний варіант відповіді 

оцінюється певною кількістю балів, на основі яких визначається індекс 

згуртованості. 

Дослідження проводилося на базі Свеської спеціалізованої школи І-ІІІ 

ступенів №2, «ліцей», Ямпільської районної ради. Вибірка досліджуваних 

склала 175 осіб з 12 соціальних груп (класів). Вік респондентів становив від 10 

до 17 років. Респонденти – психічно і фізично здорові. 

Аналіз дослідження з визначення рівня згуртованості станом на 

15.03.2013 року дав результати, які зображені на наступній гістограмі: 
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Отже, вище вказані дані дають підставу стверджувати, що рівень 

згуртованості всіх груп не менше середнього рівня, що в межах норми. А це в 

свою чергу вказує на якісну роботу педагогів-організаторів даного навчального 

закладу. 

 

Богославська Є.М. 

Фізико-математичний факультет 

МІЖПРЕДМЕТНІ ЗВ’ЯЗКИ ФІЗИКИ І МАТЕМАТИКИ 

Науковий керівник: канд. фіз.-мат. наук, доцент Яременко О.В. 

 
У статті розглянуто зв’язок між науками в шкільних курсах фізики і математики, 

прийоми реалізації зв’язків. 

 

Постановка проблеми. Актуальність міжпредметних зв'язків у шкільному 

навчанні обумовлена сучасним рівнем розвитку науки, на якому яскраво 

виражена інтеграція суспільних, природничих і технічних знань. Інтеграція 

наукових знань, у свою чергу, ставить нові вимоги до фахівців. Міжпредметні 

зв'язки допомагають виділити загальні ідейні основи фізики і наук в цілому. 

Фізика нерозривно пов'язана з математикою. Математика дає фізиці засоби 

і прийоми загального і точного вираження залежності між фізичними 

величинами, які відкриваються в результаті експерименту або теоретичних 

досліджень. Тому зміст і методи викладання фізики залежать від рівня 

математичної підготовки учнів. Програма з фізики складена так, що вона 

враховує знання учнів і з математики. 

Мета статті – аналіз можливості посилення міжпредметних зв’язків 

фізики і матемактики. 

Виклад основного матеріалу. 
Міжпредметні зв’язки сприяють кращому формуванню окремих понять 

всередині окремих предметів, груп і систем, так званих міжпредметних понять, 

тобто таких, повне представлення про які неможливо дати учням на уроках 

однієї дисципліни (поняття про будову матерії, різних процесах, видах енергії). 

 Сучасний етап розвитку науки характеризується взаємопроникненням 

наук одна в одну, і особливо проникненням математики і фізики в інші галузі 

знань. 

 Зв'язок між навчальними предметами є передусім відображенням 

об'єктивно існуючого зв'язку між окремими науками і зв'язку наук з технікою, з 

практичною діяльністю людей. 

Необхідність зв'язку між навчальними предметами диктується також 

дидактичними принципами навчання, виховними завданнями школи, зв’язком  

навчання з життям, підготовкою учнів до практичної діяльності. 

Міжпредметні зв'язки в шкільному навчанні є конкретним вираженням 

інтеграційних процесів, що відбуваються сьогодні в науці і в житті суспільства. 

Ці зв'язки відіграють важливу роль у підвищенні практичної і науково-

теоретичної підготовки учнів, істотною особливістю якої є оволодіння 

школярами узагальненим характером пізнавальної діяльності. 
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Здійснення міжпредметних зв'язків допомагає формуванню в учнів 

цільного уявлення про явища природи і взаємозв'язок між ними і тому робить 

знання практично більш значущими і застосовними. Це допомагає учням ті 

знання і вміння, які вони придбали при вивченні одних предметів, 

використовувати при вивченні інших, дає можливість застосовувати їх у 

конкретних ситуаціях, при розгляді окремих питань, як у навчальній, так і в 

позаурочній діяльності. 

За допомогою багатосторонніх міжпредметних зв'язків не тільки на якісно 

новому рівні вирішуються завдання навчання, розвитку та виховання дітей, але 

також закладається фундамент для комплексного підходу і вирішення складних 

проблем реальної дійсності. Саме тому міжпредметні зв'язки є важливою 

умовою і результатом комплексного підходу в навчанні і вихованні 

школярів.[5] 

Міжпредметні зв'язки слід розглядати як відображення в навчальному 

процесі міжнаукових зв'язків, що складають одну з характерних рис сучасного 

наукового пізнання. 

При всьому різноманітті видів міжнаукової взаємодії можна виділити три 

найбільш загальні напрямки: 

1. Комплексне вивчення різними науками одного й того ж об'єкта. 

2. Використання методів однієї науки для вивчення різних об'єктів в інших 

науках. 

 3. Залучення різними науками одних і тих же теорій і законів для 

вивчення різних об'єктів. 

У сучасних умовах виникає необхідність формування у школярів не 

окремих, а узагальнених умінь, що мають властивість широкого переносу. Такі 

вміння, будучи сформованими в процесі вивчення будь-якого предмета, потім 

вільно використовуються учнями при вивченні інших предметів і в практичній 

діяльності. 

 В даний час у зв'язку зі збільшенням обсягу інформації, яка підлягає 

засвоєнню в період шкільного навчання, і у зв'язку з необхідністю підготовки 

всіх учнів до самоосвіти особливо важливе значення набуває вивчення ролі 

міжпредметних зв'язків в активізації пізнавальної діяльності учнів. 

 Навчальні плани і програми сучасної школи дозволяють здійснювати 

міжпредметні зв'язки у процесі вивчення основ кожної науки. Але справжні 

міжпредметні зв'язки, використання яких сприяє формуванню синтезуючого 

мислення школярів, дозволяє учням всебічно вивчати явища природи і 

суспільства, здійснюються тільки в тому випадку, коли вчитель у процесі 

навчання «свого» предмету і його засобами розкриває явища, що вивчаються в 

інших навчальних дисциплінах, розширює, поглиблює знання учнів, здійснює 

перенесення знань у різноманітні ситуації, формує в учнів узагальнені поняття, 

вміння, навички.  

Міжпредметні зв'язки можуть включатися в урок у вигляді фрагмента, 

окремого етапу уроку, на якому вирішується певна пізнавальна задача вимагає 

залучення знань з інших предметів. Навчальний матеріал окремих тем уроків 
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того чи іншого курсу виявляється настільки тісно пов'язаним з навчальним 

матеріалом іншого предмета, що виникає потреба в здійсненні міжпредметних 

зв'язків на протязі всього уроку. Такий урок, всі основні пізнавальні завдання 

якого вимагають застосування знань з інших предметів, повинен бути названий 

міжпредметний. 

Міжпредметний характер найчастіше мають уроки, узагальнюючі 

навчальний матеріал однієї або декількох навчальних тем одного або різних 

предметів. Міжпредметні уроки можуть бути ввідними або проводитися в 

процесі вивчення навчальної теми. Міжпредметні зв'язки, здійснюючи в різних 

формах організації навчання та в позакласній роботі, покликані не руйнувати, а 

зміцнювати предметну систему навчання. Використання зв'язків між 

предметами в їх різних видах показує, як можна гнучко варіювати зміст і 

методи предметного навчання, зберігаючи при цьому специфіку окремих 

навчальних предметів. [6] 

Здійснення зв'язку курсу фізики з іншими предметами полегшується тим, 

що на заняттях з фізики вивчають матеріал, що має велике значення для всіх, і 

особливо природничо-математичних дисциплін, які використовують фізичні 

теорії, закони і фізичні методи дослідження явищ природи. На заняттях з 

фізики учні отримують велику кількість практичних навичок і умінь, 

необхідних у трудовій діяльності і при вивченні інших предметів. Зрозуміло, 

що в рівній мірі міжпредметні зв'язки необхідні і для успішного вивчення 

фізики. 

Вчителю фізики необхідно ознайомитися зі змістом шкільного курсу 

математики, прийнятої в ньому термінологією і трактуванням матеріалу з тим, 

щоб забезпечити на уроках загальну «математичну мову». 

Для викладання фізики велике значення має володіння учнями швидкістю 

рахунку і обчислень, наближеними обчисленнями, найпростішими 

геометричними побудовами, умінням будувати графіки по виду елементарних 

функцій, що виражають фізичні закономірності, побудова графіків на основі 

дослідних даних та отримання за кривими аналітичного виразу функціональної 

залежності. 

 Учні повинні зрозуміти, що абстрактні математичні положення, що 

відносяться до функціональних залежностей, переплітаються з конкретними 

фізичними уявленнями. «Єдність абстрактного і конкретного, що входить у 

фізичне знання проявляється через єдність математичних і фізичних уявлень. У 

математиці графіки вивчаються абстрактно, поза зв'язком з конкретними 

процесами. При вивченні фізичних явищ здійснюється їх конкретизація. Весь 

курс фізики насичений графічними уявленнями явищ, починаючи з механіки і 

закінчуючи будовою атома. У процесі вивчення цього курсу фізики учні 

підкреслюють цю конкретність в графічних уявленнях явищ ». 

У ході викладанні фізики і математики необхідно звертати увагу учнів на 

те, що математика є потужним засобом для узагальнення фізичних понять і 

законів. У взаємозв’язку фізики і математики велике місце займає перетин 

внутрішніх потреб з розвитком наук. Такий перетин зазвичай призводить до 
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важливих відкриттів як в математиці так і у фізиці. Математика є апаратом для 

вираження загальних фізичних закономірностей і методи розкриття нових 

фізичних явищ і фактів, а фізика, у свою чергу, стимулює розвиток математики 

постановкою нових завдань. 

Висновки. Зв'язки між окремими предметами мають свою специфіку, яка 

накладає відбиток на викладання. Наприклад, при викладі математики слід 

звернути увагу на вдосконалення тих розділів навчального курсу, які знаходять 

широке застосування в курсі фізики. Реалізація міжпредметних зв'язків сприяє 

систематизації, а отже, глибині і міцності знань, допомагає дати учням цілісну 

картину світу. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ МОЛОДІ ДО 

СІМЕЙНОГО ЖИТТЯ 

Науковий керівник: кандидат педагогічних  наук, доцент Коваленко Н.В. 

 

Aктуaльнicть дocлiджeння полягає у тому, що досить довго на дану 

тему  взагалi було заборонено говорити.  Ранiшe говорити про статeвий 

розвиток, про культуру майбутнього сiмeйного життя було нe тe, щоб нe 

прийнято, а навiть нeпристойно, тому питання, пов’язанi з статeвим 

вихованням та вихованням майбутнiх сiм’янинiв, пeдагоги намагалися 

обходити стороною. Зараз ця тeма, навпаки, стала модною i широко 

обговорюваною. 

У щорiчнiй дeржавнiй доповiдi про становищe сiмeй та стан рeалiзацiї 

дeржавної сiмeйної полiтики в Українi та Базовiй дeржавнiй програмi «Я у 

Свiтi» зазначається про важливiсть пiдготовки молоді до сiмeйного життя та 

важливi чинники впливу на підготовку. 

Багато дослiдникiв займалися даною проблeмою, зокрeма, В. Сисeнко,        

http://www.ref.by/refs/62/13375/1.html
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Т. I. Димнова, Т. В.Зайцeва, С. I. Голод, А. I. Антонов, В. М. Мeдков, 

Н.I. Шeвандрин, С. В. Ковальов, О. М. Лeонтьєва, Л. Б. Шнeйдeр, Р.С. Нeмов, 

К.Г. Юнг, О. Я. Кляпeць, А. Б. Добрович, Н. I. Олiфiрович, Т. О. Зiнкeвич-

Кузeмкiна, Т. Ф. Вeлeта та багато iнших. Ними було з’ясовано, що пiдготовка 

молодi до сiмeйного життя повинна здiйснюватися повсякдeнно i систeматично, 

цiлiсно i гармонiйно на всiх вiкових eтапах розвитку особи. Нe можна готувати 

окрeмо до виробничої, трудової, пeдагогiчної чи будь-якої iншої дiяльностi. 

Алe кожна окрeма сфeра людського життя має свою спeцифiку, усвiдомлeння 

якої допоможe нe тiльки посилити зусилля пeдагогiчної громадськостi у 

зазначeному напрямi, алe й значно полiпшити їх рeзультативнiсть. Важлива 

роль вiдводиться нe тiльки сiм’ї, родинi, школi, вищим навчальним закладам, а 

й сeрeдовищу, в якому зростають дiти. 

Готовнiсть до сiмeйного життя – найважливiший показник соцiальної 

зрiлостi та психiчного здоров’я студeнтської молодi. До структури 

психологічної готовності включаються такі компоненти: мотиваційний, 

особистісний, пізнавальний, емоційно-регулятивний, поведінковий. Ці 

компоненти абстраговані і конкретизовані. 

Ми визначили, що найважливiшою задачeю родини є виховання дiтeй, 

розвиток їх фiзичних i духовних сил в органiчному зв’язку iз суспiльним 

вихованням.  

Опрацювавши педагогічну та психологічну лiтeратуру з даного питання 

було виокрeмлeно наступнi мотиви вступу до шлюбу: помста, страх пeрeд 

самотністю, вигода, поряднiсть, взаємодоступність, iнтимна удача, капкан 

нeповноцiнностi, хвороблива самозакоханiсть, спорiднeнiсть інтересів, взаємнe 

акторство .  

У курсовій роботі розглянуто основні завдання ВНЗ, виконання яких дає 

змогу підвищити рівень готовності молоді до сімейного життя, а саме: 

провeдeння психолого-просвiтницької роботи зi студeнтами, роботи «Кабiнeту 

довiри» або «Клубу практичної психологiї» в навчальному закладi, провeдeння 

iндивiдуальних психологiчних консультацiй зi студeнтами, якi мають труднощi 

у виборi майбутнього шлюбного партнера, психологiчна допомога члeнам 

проблeмних студeнтських сімей, розроблeння та розповсюджeння буклeтiв i 

брошур з питань шлюбу та сiм’ї та інші.  

Дослiджeно, що на сьогоднiшнiй дeнь молодь нe є пiдготовлeною до 

сiмeйного життя. 

Розроблeно трeнiнгову програму «Психологiчнi основи сiмeйного життя», 

яка сприяє підвищенню рівня готовності молоді до сімейного життя.  

Отже, можна зробити висновок, що готовнiсть молодi до шлюбу та 

сiмeйного життя є складною структурою, eлeмeнти якої досить тiсно пов’язанi 

мiж собою, а змiна одного з них нeодмiнно спровокує змiну iншого, тому 

нeобхiдно придiляти особливу увагу удосконалeнню кожного компонeнта цiєї 

структури. 
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ДИФЕРЕНЦІАЛЬНІ РІВНЯННЯ ПЕРШОГО ПОРЯДКУ, НЕ РОЗВ’ЯЗНІ 

ВІДНОСНО ПОХІДНОЇ. РІВНЯННЯ ЛАГРАНЖА ТА КЛЕРО 

Науковий керівник: канд. фіз. –мат. наук, доцент Мартиненко О.В. 

 

Теорія диференціальних рівнянь має досить широке застосування. Досить 

часто використовуються диференціальні рівняння в частинних похідних в таких 

областях науки як диференціальна геометрія, аналітична механіка, газова 

динаміка, геометрична оптика, теорія оптимального управління, хімічна 

технологія, теорія фільтрації, гідродинаміка, теорія хвиль, диференціальні ігри, 

екологія та ін.. 

У кінці XVІІ — на початку XVІІІ ст. різноманітні практичні і наукові 

проблеми привели до появи диференціальних рівнянь. Насамперед це були 

диференціальні рівняння першого порядку, інтегрування яких намагалися 

здійснити за допомогою функцій, що виражають скінченне число алгебраїчних 

дій або таких, що включають елементарні неалгебраїчні дії. 

 Найпростіші диференціальні рівняння з’явилися вже в працях Ісаака 

Ньютона (1643—1727) і Готфріда Лейбніца (1646—1716). Ньютон вважав цей 

свій винахід наскільки важливим, що зашифрував його у вигляді анаграми, сенс 

якої в сучасних термінах можна вільно передати так: « закони природи 

виражаються диференціальними рівняннями». Сам термін «aequatіo 

dіfferentіalіs»  або «диференціальне рівняння» належить Лейбніцу. Він був 

запропонований у 1676 році [1]. 

Особливої уваги потребують диференціальні рівняння, не розв’язні 

відносно похідної. 

Диференціальні рівняння першого порядку, не розв’язані відносно 

похідної як і рівняння, розв’язні відносно похідної, мають вигляд [4]: 

                                                 F(x, y, ) = 0. 

Для розв’язування таких рівнянь застосовують два підходи. 

1. Якщо рівняння можна розв’язати відносно похідної, тобто дістати 

одне або кілька рівнянь вигляду , то, проінтегрувавши кожне з 

одержаних рівнянь, матимемо множину розв’язків вихідного рівняння. При 

цьому особливими розв’язками рівняння для F(x, y, ) = 0 будуть лише такі, які 

є особливими хоча б для одного з отриманих рівнянь [2]. 

Приклад 1.   [3] Розв’язати диференціальне рівняння . 

Як легко побачити, воно еквівалентне рівнянням 

   і    . 

Перше з них має розв’язком поле напрямів , нахилених до вісі ОХ  

під кутом 45○, а друге – поле напрямів, нахилених до вісі ОХ під кутом 135○ . 

Якщо F(x, y, ) = 0 можна подати у вигляді 

  або  ,                                           
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то застосовують метод введення параметра. 

Приклад 2. [4] Проінтегрувати рівняння  

.                                           (1)                          

Розв'язання. Це рівняння не можна розв’язати відносно похідної, тому 

застосуємо метод введення параметра. Вводимо заміну:  

. 

Отримаємо: 

. 

Оскільки , то маємо: 

   або  ,  

звідки  

 
Отже, маємо множину розв’язків рівняння (9) у параметричній формі: 

 
Розглянемо один з видів диференціальних рівнянь, не розв’язних 

відносно похідної – рівняння Лагранжа. Так називається рівняння лінійне 

відносно x і y, тобто рівняння виду:  [2]. 

Приклад 3. [3] Розв’язати рівняння Лагранжа: . 

Розв'язання. Зробивши в даному рівнянні заміну, отримали: 

, або . 

Продиференціюємо по  

. 

Звідси: 

. 

Розв’язавши рівняння отримаємо: 

. 

Частинним випадком рівняння Лагранжа є рівняння Клеро. Воно має 

вигляд: 

                                            . 

Приклад 4. [4] Знайти загальний і особливий розв’язки  

диференціального рівняння Клеро:   . 

Розв'язання. Введемо параметр : 

.                                        (2) 

Загальний розв’язок даного рівняння Клеро отримаємо, заміною в ньому 

 на : 
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.   

Графічно цей розв’язок відповідає одно параметричному сімейству 

прямих ліній.  

Продиференціюємо (2) по : 

,       ,                                       (3) 

Підставивши знайдене значення для  в рівняння (2) отримаємо: 

= .                                    (4) 

Параметр  можна виключити з рівнянь для  і . Піднісши рівняння (2) і 

(4) до квадрату і додавши їх праві і ліві частини почленно отримаємо розв’язок 

диференціального рівняння в явному вигляді: 

. 

Отримана рівність є рівнянням кола з радіусом 1 і центром, 

розташованим в початку координат.  

Одним із напрямків майбутніх досліджень може бути знаходження більш 

раціональних методів, алгоритмів розв’язання диференціальних рівнянь, 

нерозв’язних відносно похідної. 
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ  

ЕЛЕКТРОННИХ І ДРУКОВАНИХ ПІДРУЧНИКІВ З МАТЕМАТИКИ 

Науковий керівник:кандидат пед. наук,  доц. Семеніхіна О.В. 

 

Сучасний розвиток суспільства України, зумовлений інформатизацією, 

визначається глобальними змінами в галузі освіти. Першочерговим завданням 

стало збільшення ролі інформаційних технологій та самостійної роботи під час 

навчання.  

Необхідність та особливості використання електронних засобів навчання, 

зокрема електронних підручників, досліджувались такими науковцями: 

В.Н. Агеєв, Н.В. Апатова, А.І. Башмаков, Ю.В. Горошко, А.М. Гуржій, 

О.В. Данилова, Ю.О. Дорошенко, М.І. Жалдак, А.Ю. Уваров, М.І. Шут та ін. 

Традиційно підручник асоціюють з навчальним виданням у вигляді 
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книжки, яке вміщує систематичний виклад певної навчальної дисципліни, що 

відповідає навчальній програмі і затверджене офіційною інстанцією. 

На сьогодні не існує єдиного підходу до тлумачення поняття 

«електронний підручник», зокрема деякі автори електронний підручник 

визначають як педагогічний програмний засіб (ППЗ),  який охоплює значні за 

обсягом матеріалу розділи навчальних курсів або повністю навчальні курси. 

Характерною особливістю такого електронного підручника є гіпертекстова 

структура навчального матеріалу, наявність систем управління із елементами 

штучного інтелекту, блок самоконтролю, розвинені мультимедійні складові [1]. 

Нами було розглянуто програмно-методичний комплекс навчального 

призначення “Математика, 6 клас”, який позиціонують як електронний 

підручник, та друкований підручник з математики (автори Мерзляк А.Г. та інші 

[3]) і порівняно можливості використання обох засобів у навчальному процесі. 

Таке порівняння проводилося, зокрема за можливістю і доцільністю 

використання підручників на уроці математики. 

Нами було виділено три основних режими роботи з електронним 

підручником: навчання без перевірки (рис. 1); навчання з перевіркою, при 

якому наприкінці кожної глави (параграфа або теми) учням пропонується 

відповісти на кілька питань, що дозволяють визначити ступінь засвоєння 

матеріалу (рис. 2); тестовий контроль (рис. 3), призначений для підсумкового 

контролю знань учнів [2]. Залежно від того, яку мету визначає вчитель, який 

тип уроку та рівень дисциплінованості класу, використання електронних 

засобів може покращити сприймання матеріалу, а може навпаки – стати на 

заваді. Саме тому перед тим, як використовувати той чи інший метод навчання, 

слід урахувати всі особливості та можливі наслідки застосування електроних 

ресурсів. 

 
Рис.1. 
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Рис.2. Рис.3. 

Проаналізувавши дане питання з позиції учнів, ми дійшли висновку, що 

для дітей більш цікавим є використання електронного підручника, зокрема 

якщо підручник містить динамічні презентації та яскраві приклади. Разом з тим 

додатково, кожен учень має можливість перевірити рівень власних знань з теми 

або повторити матеріал попередніх уроків. Тому вважаємо використання 

електронного підручника учнями більш плідним. 

Використання електронних підручників на уроках математики стає більш 

активним, друковані видання наразі менш затребувані, але разом з цим 

використання електронних підручників потребує особливих підходів у роботі 

вчителя. Електронний підручник має переваги, проте друкований підручник 

наразі залишається більш поширеним через обмеженість у технічному 

оснащенні сучасного кабінету математики та матеріальні можливості 

пересічної української родини. 

ЛІТЕРАТУРА: 

1. Єсініна О.Г., Лінгур Л.М. Електронні підручники: переваги та недоліки 

використання // Вісник соціально-економічних досліджень. – К., 2012. – Вип. 1 

(44) – с. 181-186. 

2. Корбут О.Г.. Електронний підручний як елемент освітнього 

середовища. http://confesp.fl.kpi.ua/node/1087. 

3. Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., Якір М.С. Математика: Підручник 

для 6 класу. – Х.: Гімназія, 2006. – 304с. 

 

Боруха Ю.С. 

Фізико-математичний факультет 

АКТИВІЗАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ 

НА УРОКАХ ГЕОМЕТРІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ ІКТ 
 

У статті розкрито сутність поняття «активних методів навчання»; виявлена 

необхідність використання програмних засобів DG, GRAN-2D, Microsoft Power Point на 

уроках геометрії. 

 

Постановка проблеми. Нові технології навчання, виховання та розвитку 

учнів мають забезпечувати не лише достатній рівень теоретичної і практичної 

підготовки учнів, а й методологічну переорієнтацію освіти на особистість, 

пріоритет соціально-мотиваційних чинників у процесі навчання, а також 

http://confesp.fl.kpi.ua/node/1087
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створювати умови для досягнення кожним учнем заданого рівня знань, навичок 

і умінь. 

Поряд із озброєнням учнів певною сумою знань, умінь і навичок, 

важливого значення набуває навчання їх методам творчої, розумової і 

практичної діяльності, методам і прийомам пізнання, оскільки в наш час сфера 

діяльності людини незмірно зросла. 

Аналіз актуальних досліджень. Важливою умовою активізації 

пізнавальної діяльності учнів в процесі навчання є знання психологічних 

закономірностей розвитку школярів. Це можна відмітити в працях               Б.Г. 

Ананьєва , О.М. Кабанової Меллер, В.О. Крутецького, П.Д. Кудрявцева, Н.О. 

Менчинської, С.Л.Рубінштейна та інших.  

В існуючих наукових дослідженнях розглядаються питання формування 

пізнавальної активності, показано її природу та сутність, проведено аналіз 

рівнів пізнавальної активності (Л.П. Аристова, Т.В. Габай, Т.Г. Шамова, Г.І. 

Щукіна). 

Мета статті: виділити засоби активізації пізнавальної діяльності учнів на 

уроках геометрії на основі вивчення основних методів стимулювання розумової 

активності у процесі вивчення геометрії. 

Виклад основного матеріалу. Однією з актуальних проблем на 

сучасному етапі розвитку математичної науки є активізація пізнавальної 

діяльності учнів. Саме від її вирішення залежить ефективність навчальної 

діяльності, яка проявляється в міцному засвоєнні знань, стимулюванні та 

розвитку інтересу до навчання, формуванні самостійної думки та використанні 

математичних знань у житті.  

Активними методами навчання називають методи, які максимально 

підвищують рівень пізнавальної активності школярів, спонукають їх до 

ретельного навчання. 

Активні форми роботи підвищують активність і інтерес, розвивають  

бажання працювати самостійно. Використовуючи різні форми і методи 

проведення уроків, створивши систему наступності і доступності, вчитель 

спрямовує роботу на високу результативність, формує в учнів творчий підхід 

до розв’язання задач, вибору алгоритму розв’язання нестандартних завдань, 

розвиває бажання самовдосконалення, формує  самостійність під час вивчення 

математики. 

Пізнавальна активність у навчальному процесі є складовою об’єктивного 

закономірного навчання як активного процесу пізнання, що є одним із факторів 

необхідності активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках геометрії. 

Важливе місце в курсі геометрії займають трикутники. Властивості трикутників 

виступають одним із базових елементів при розв’язуванні задач та доведенні 

теорем.  

З поняттям трикутник учні знайомляться уже в п’ятому класі, де 

програмою передбачено вивчення теми «Види трикутників». Подальше 

вивчення трикутників продовжується в курсі геометрії сьомого класу. Тут 

вперше з’являються такі поняття: бісектриса, висота, медіана, ознаки рівності 
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трикутників, рівнобедренний трикутник та інші. 

На уроках геометрії вчитель не завжди має змогу підготувати достатню 

кількість моделей, що ілюструють відповідний теоретичний або задачний 

матеріал, тим більше, що як правило такі моделі не відрізняються суттєвою 

різноманітністю. 

Одним із шляхів вирішення цієї проблеми є використання на уроках 

математики комп’ютера з відповідним програмним забезпеченням. Даний 

напрямок застосування комп’ютерного моделювання в геометрії широко 

відомий в нашій країні та за кордоном: достатньо відмітити такі широко відомі 

програмні продукти як, DG, GRAN-2D, Microsoft Power Point. 

Використання цих програм допомагає активізувати пізнавальну 

діяльність учнів на уроках геометрії. 

Пакет динамічної геометрії DG створений для підтримки шкільного курсу 

планіметрії, комп’ютерне середовище для експериментування. Мета пакета – 

надати учням можливість самостійного відкриття геометрії шляхом 

експериментування на комп’ютері. 

Головна ідея DG – дати користувачеві можливість виконувати на  

комп’ютері  побудови, аналогічні класичним геометричним побудовам «на 

папері». 

Розглянемо деякі приклади використання програми DG на уроках 

геометрії. 

Задача 1. З точки D, яка лежить на бісектрисі кута B, до сторін 

проведеного перпендикуляри DA і DC. Доведіть, що DA=DC. (Спочатку учні 

розв’язують задачу за допомогою програми DG, а потім розв’язують її в 

зошиті). 

 
Використання програми GRAN-2D дає змогу поставити і досягти такі 
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цілі: 1) учні вчаться роботі на комп’ютері; 2) учні мають можливість 

закріплення вмінь та навичок побудови планіметричних об’єктів на екрані 

дисплея; 3) значно заощаджується час; 4) учитель може контролювати 

виконання завдань на кожному окремому етапі кожним учнем. 

Таким чином, застосування GRAN-2D у процесі розв’язування задач на 

побудову, обчислення, доведення дає змогу реалізувати дослідницький підхід, 

навчити учнів самостійного знаходження шляху розв’язування, формувати 

пізнавальний інтерес і творчі якості, які є дуже важливими і потрібними у 

сучасному інформаційному суспільстві. 

Приклади використання програми GRAN-2D  на уроках геометрії. 

Задача 2.  Довести, що у рівнобедреному трикутнику медіани, проведені з 

вершин при основі рівні. (Вчитель демонструє розв’язання даної задачі з 

використанням програми GRAN-2D , а потім учні розв’язують її в зошиті). 

 
Задача 2. Довести, що медіана трикутника ділить його на два рівновеликі 

трикутники. 
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Таким чином практичні результати, побачені на екрані компютера, 

спонукають до теоретичного дослідження і доведення розглядуваних ситуацій.  

Програма для створення презентацій Microsoft Power Point є 

універсальним видом наочності і може бути застосованою у будь-якому класі 

на уроці будь-якого типу. 

Саме використання мультимедійної дошки дає можливість пропонувати 

учням неординарні, частково-пошукові завдання на визначення 

закономірностей, математичні кросворди, різноманітну наочність,  

супроводжувати звуковими ефектами, економить час на виконання 

геометричних побудов. А все це надає можливість показати учням математику з 

найпривабливішого боку, викликати в дитини радість і задоволення від занять 

розумовою працею, зацікавити предметом. 

Таким чином, застосування комп’ютера в навчально-виховному процесі 

за умови правильного визначення його місця дає підстави сподіватися на певні 

зрушення, поворот дидактичного простору обличчям до майбутнього, яке 

проектується сьогодні. 
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Фізико-математичний факультет 

ПРІОРІТЕТИ ПІДГОТОВКИ НАУКОВИХ КАДРІВ З ФІЗИКИ  

В УМОВАХ ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

Науковий керівник: канд. фіз. –мат. наук, доцент Стадник О. Д. 

 
Розглянуто пріоритети підготовки наукових кадрів з фізики та розроблено 

структуру сайту «Абітурієнт (фізика) – 2013!», як один із інноваційних методів 

профорієнтаційної роботи з абітурієнтами фізико-математичного факультету СумДПУ 

імені А. С. Макаренка 

 

Стрімке зростанням впливу науки та нових технологій на соціально-

економічний розвиток і нові технології докорінно змінили структуру світової 

економіки геополітичних центрів світу.  

Виявилося, що неспроможність країни здійснити структурну перебудову 

економіки відповідно до нового технологічного укладу не просто гальмує її 

розвиток, але й призводить до економічної деградації та відсуває країну на 

периферію світових економічних процесів (рис.1). 

 
Рис.1 Періоди технологічних укладів розвитку країни [1] 

Розвиток наукового потенціалу в новому етапі технологічного укладу 
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країни залежить від визначення державою пріоритетів розвитку науки [4]. 

В 2010 році Верховна Рада України визначила пріоритетні напрямки 

розвитку науки і техніки України на період до 2020 року, прийнявши, таким 

чином, нову редакцію Закону «Про пріоритетні напрями розвитку науки і 

техніки» [5]. Було визначено такі пріоритетні напрями: 

1) фундаментальні наукові дослідження з найважливіших проблем 

розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, 

людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у 

світі та сталого розвитку суспільства і держави; 

2)  інформаційні та комунікаційні технології; 

3) енергетика та енергоефективність; 

4)  раціональне природокористування; 

5) науки про життя, нові технології профілактики та лікування 

найпоширеніших захворювань; 

6)  нові речовини і матеріали.  

Проаналізувавши пріоритети розвитку науки і техніки та етапи 

технологічного вкладу (рис. 1), зазначимо, що в даний час важливе місце 

займають наукові дослідження з фізики – нанотехнології, нові композитні 

матеріали, біотехнології, енергозбереження. 

Конкретні шляхи переходу національної економіки на інноваційну 

модель розвитку залежать від наявного у країні інноваційного потенціалу, 

зокрема: мережі наукових організацій; насиченості економіки науковими 

кадрами та освіченості робочої сили; обсягів фінансування наукової і науково-

технічної діяльності [2]. Важливе місце посідає підготовка наукових кадрів з 

фізики, що зазначалося раніше. 

На фізико-математичному факультеті Сумського державного 

педагогічного університету імені А. С. Макаренка, поряд з педагогічними 

напрямками, здійснюється підготовка кадрів за спеціальністю «Фізика. 

Науковий напрям». Випускники даної спеціальності мають можливість брати 

участь в реалізації пріоритетних напрямів розвитку науки, застосовувати свої 

уміння в інших галузях і сферах діяльності, брати участь в наукових 

дослідженнях світового значення (великий адронний колайдер, дослідження в 

розробках протонної терапія та інше). 

 
Рис. 2 Сфери діяльності випускників спеціальності "Фізика. Науковий напрям"  
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Економічна криза, демографічне питання, зниження попиту на наукові 

сфери спричинили зменшення кількості потенційної молоді для підготовки 

наукових кадрів з фізики (рис. 3). 

 
Рис. 3 Динаміка кількість студентів спеціальності «Фізика. Науковий напрям» 

 

Проаналізувавши рис. 3, потрібно наголосити на зменшення кількості 

абітурієнтів за останні два роки. Тому важливе місце в підготовці кадрів 

посідає профорієнтаційна робота з абітурієнтами. 

З цією метою, було запропоновано систему профорієнтаційних заходів з 

абітурієнтами-фізиками. Як один із інноваційних методів було використання 

інформаційних технологій. Зокрема, web-інструменти, які надають такі 

переваги над традиційними методами [3]: 

1. Можливість надати всю інформацію про діяльність навчального 

закладу. 

2. Постійне оновлення інформації.  

3. Можливість надати інформацію відвідувачу сайту в різних 

формах (відео, аудіо, зображення, текстова інформпція). 

4. Співпраця з абітурієнтами в реальному часі.  

5. Швидкість передачі інформації значно більша від традиційних 

методів.  

6. Можливість надання інформації в більшому об'ємі, ніж за 

допомогою традиційних методів.  

7. Проведення попереднього опитування потенційних абітурієнтів, 

без затрати часу.  

8. Розповсюдження інформації про навчальний заклад на необмежену 

відстань.  

9. Інше  

Нами було проведено розробку web-сайту «Абітурієнт (фізика) – 2013!», 

як інформаційний метод профорієнтаційної роботи з абітурієнтами. 

Таким чином, пріоритети підготовки наукових кадрів з фізики в умовах 

педагогічного університету є досить актуальною проблемою і потребує 

детального вивчення. 
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Композиційні матеріали – матеріали, які представляють собою 

гетерогенні системи, що складаються з двох або більше компонентів, 

відрізняються за хімічним складом, фізико – механічними властивостями і 

розділені у матеріалі чітко вираженою границею. Кожний із компонентів 

вводиться до складу композиційного матеріалу (КМ), щоб надати йому 

потрібних властивостей якими не володіє кожний із компонентів окремо. 

Комбінуючи об’ємні співвідношення компонентів, можна отримати 

матеріали з потрібними характеристиками нового КМ [1]. 

Загальновизнано, що рівень розвитку техніки в значній мірі 

визначається наявністю необхідних матеріалів. Найбільш наочно це можна 

простежити на прикладі розвитку стародавніх цивілізацій, коли винахід, або 

створення нового прогресивного матеріалу ставало поштовхом до розвитку 

техніки і цивілізації. Технічний рівень розвитку цивілізації характеризують 

видом матеріалу, що дозволяв створювати свого часу найбільш передові 

знаряддя і засоби виробництва. Так був кам'яний вік, бронзовий вік, залізний 

вік. Теперішній час  вчені  називають «вік композиційних матеріалів». Але 

композиційні матеріали зародилися не в наш час, людина використовувала їх 

ще в стародавні часи. Так, навіть самі перші цеглини і гончарні вироби, що 

з'явилися за 5000 років до н. е.. містили подрібнені камені або армуючу 

солому. Вся історія розвитку людства пов'язана з винаходом тих чи інших 

композиційних матеріалів [2].  
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Таким чином, початок технології композиційних матеріалів йде від 

античних часів , але саме наш час  називають «століттям КМ». Так,  

наприклад у 2006 році Фінляндія і ФРН за рік споживали на душу населення 

близько 110 кг полімерних композитів. 

         Теперішній час відрізняється високими темпами науково-технічного 

прогресу.  Бурхливий розвиток сучасної техніки вимагає все нових 

матеріалів з наперед заданими властивостями. Потрібні матеріали з 

надвисокою міцністю, твердістю, жаростійкістю, корозійною стійкістю, 

іншими характеристиками і спільним поєднанням цих властивостей. 

Основний і довгостроковий  напрям в розробці нових матеріалів зараз 

полягає в створенні  композиційних матеріалів. 

Існує ряд переваг КМ над традиційними видами матеріалів (металів, 

кераміки, дерева):  

1) унікальне поєднання властивостей, не характерних для інших 

матеріалів (міцнісних, деформаційних, температурних, адгезійних, 

електричних, фрикційних, теплопровідних та інших);  

2) можливість управління властивостями ПКМ шляхом простої зміни 

складу та умов отримання;  

3) порівняльна легкість переробки [4].  

Головна з переваг ПКМ в порівнянні з традиційними матеріалами - це 

унікальне поєднання властивостей. Як правило, композиційні матеріали не є 

"чемпіонами" з окремо взятих фізичних параметрів. Але в поєднанні певних 

властивостей їм немає рівних.  

Електропровідність — здатність речовини проводити електричний 

струм. Питома електропровідність — кількісна міра цієї здатності.  

          Механізм електропровідності залежить від типу 

електропровідного наповнювача, його концентрації, способу та степені 

диспергування наповнювача, температури та деяких інших факторів.  

Електропровідність  характеризує перенос електричних зарядів у речовині 

під дією зовнішнього електричного поля. Одержується за допомогою закону 

Ома: 
E

j


 
 

У електропровідних композиційних матеріалах відсутній дальній 

порядок у розташуванні частинок наповнювача, тому такі матеріали 

відносяться до типових неупорядкованих систем [5]. 

У першому наближенні за характером розподілу компонентів можна 

розрізняти матричні системи, статистичні суміші і структуровані композиції. 

У матричних системах одна фаза є суцільною  за будь-якої концентрації. У 

статистичних сумішах компоненти розподілені хаотично і не утворюють 

регулярних структур. До структурованих композитів відносять системи, в 

яких компоненти утворюють ланцюгові, плоскі або об'ємні, структури. На 

рис.1 зображені типові структури композитів і розподіл наповнювача в 

матриці.  

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC
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     Рис.1 Різні типи розподілу наповнювачів в полімерній матриці[4]:   

А - дисперсні системи (1-матричнасуміш, 2-статистична суміш);  

Б - структуровані дисперсні системи (3 - двокомпонентна,  

4 - трикомпонентна);  

В - наповнювач у вигляді волокон, тканин, стрічок (5 - шарувата 

структура, 

7 - двохосьово-орієнтована, 6, 8, - одноосьово - орієнтована);  

Г - змішаний наповнювач (9 - волокно - сфера, 10 - дві сфери); 11-

діелектрик, 12 - різні форми провідних наповнювачів. 

Ранні дослідження явищ переносу відносяться до 1892 р., коли Релей 

розглянув провідність матриці з кубічною упаковкою провідних сфер. У 

тому ж році Максвелл запропонував математичний аналіз систем, що містять 

безладно розташовані сфери в безперервній матриці[5]. Оделевський в 1951 

р. запропонував метод розрахунку узагальненої провідності композиційних 

матеріалів [5]. Отримані ним співвідношення можна використовувати для 

розрахунку електропровідності та теплопровідності, магнітної і 

діелектричної проникності  композитів. Таке узагальнення можливе, 

оскільки рівняння, що описують скалярні і векторні поля цих величин, 

формально однакові. 

Для матричної системи (матриця - полімер) електропровідність 

описується рівнянням Максвелла: 

                                             (1),                                     

У разі статистичної суміші використовується формула 

Оделевського: 

 

 
Формула Ліхтенеккера використовується для випадкового розподілу 

компонентів, що має місце в технічних діелектриках: 

 = +                                  (3),                                             
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де ,  – концентрація полімера і наповнювача відповідно ; 

,   -  електропровідність КМ, полімера і наповнювача 

відповідно; 

тут  = + =1 

Слід зазначити, що всі перераховані вирази не використовують 

конкретний механізм переносу носіїв у композиті, а виходять з моделі 

«ефективного  середовища». Тому достовірні результати одержуються за 

допомогою наведених вище розрахункових формул тільки 

для випадків, коли ,   різняться не більш ніж в 10 2 разів. 

Найбільш поширеними є дві наступні точки зору щодо 

електропровідності наповнених полімерів:  

а) перенесення заряду засновано безпосередньо на не безпосередньому 

контакті між частинками електропровідного наповнювача, розташованого у 

зразку у вигляді ланцюжків; 

 б) перенесення заряду здійснюється не тільки при прямому контакті 

між провідними  частинками, але також завдяки тунелювання електронів 

через діелектричні прошарки полімеру. 

Анотація. Вакули В.О. Експериментальне та теоретичне 

дослідження електропровідності композиційних матеріалів 

Розглянуто моделі композиційних матеріалів та формули розрахунку 

електропровідності КМ в залежності від компонентів.  

Ключові слова: композиційні матеріали, електропровідність, 

гетерогенні системи.   

Аннотация. Вакулы В.А. Экспериментальное и теоретическое 

исследование электропроводности композитов 

Рассмотрено модели композиционніх материалов и формулы рассёта 

электропроводимости КМ в зависимости от компонентов. 
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Постановка проблеми. Середовищем первинної соціалізації дитини, 

джерелом матеріальної й емоційної підтримки, засобом збереження і 

передавання культурних цінностей від покоління до покоління є сім’я.  

Проблемою родинного виховання, зокрема, стосунками між батьками і 

дітьми та напрямками сімейного виховання цікавилися ще давньокитайський 

мислитель Конфуцій, видатні діячі часів Київської Русі, І.Максимович, 

Ф.Прокопович, Г.Сковорода, Г.Ващенко. Важливого значення даній проблемі 

надавали А. Макаренко, В.Сухомлинський, К.Ушинський.  

Мета нашого дослідження: проаналізувати вплив сім’ї на розвиток 

дитини і виявити способи та проблеми формування батьківського авторитету. 

Виклад основного матеріалу. Величезне значення у вихованні дитини має 

формування в неї звички бути відповідальною за свої вчинки й слова. Чим раніше 

дитина почне виявляти цю якість, тим більше шансів у неї вирости 

врівноваженою і зрілою особистістю. Такі поняття, як відповідальність і 

зобов'язаність, дітям не дуже властиві. Величезний вплив на формування в дитини 

згаданих вище якостей мають поведінка батьків у родині, їхня здатність 

проявляти ці самі якості в повсякденному житті. 

Зміст виховання в родині обумовлений метою і специфікою сімейного 

виховання. Тому його компонентами є відомі напрями виховання – фізичне, 

інтелектуальне, моральне, трудове, художньо-естетичне, екологічне, статеве. 

Основними завданнями родинно-сімейного виховання в умовах 

сьогодення є: виховання фізично й морально здорової дитини, забезпечення 

необхідних соціальних умов для повної реалізації можливостей розвитку 

дитини; створення атмосфери емоційної захищеності, тепла, любові, умов для 

розвитку почуттів і сприймань дитини, її самореалізації; засвоєння моральних 

цінностей, ідеалів, культурних традицій, етичних норм взаємин між близькими 

людьми і в суспільному оточенні, виховання культури поведінки; виховання 

поваги до школи і вчителя, прагнення до освіти й творчого самовдосконалення; 

формування естетичних смаків і почуттів тощо. 

Суттєву роль у виховній роботі батьків відіграє батьківський авторитет, 

який, за висловом А.С. Макаренка, містить "все батьківське і материнське 

життя — роботу, думку, звички, почуття й прагнення". Авторитет (лат. 

auctoritas — влада, вплив) — це загальновизнаний вплив, що його справляє на 

переконання і поведінку людей певна особа, соціальна група чи інститут 

завдяки їхнім особливостям і заслугам. 

А.С. Макаренко приділяв значну увагу місцю і ролі батьківського 

авторитету в сімейному вихованні дітей. Адже діти ще не мають достатнього 

соціального досвіду, відбувається активний процес його успадкування, і вияви 

авторитету батька і матері можуть позитивно чи негативно впливати на 
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збагачення дітей їхнім соціальним досвідом. Виділяють два види авторитету: 

істинний (справжній) і фальшивий.  

Є багато видів авторитету які діляться на помилковий і дійсний. До 

першого типу авторитету відносять: авторитет придушення, відстані, чванства, 

педантизму, любові, дружби., підкупу. Дійсний авторитет ґрунтується на вашій 

цивільній діяльності, цивільному почутті, знанні життя дитини, 

відповідальності за його виховання. 

У нашому випадку з метою вивчення стану сім’ї, характеру сімейних 

взаємин, виховання дітей у сім’ї, ролі батьків у особистому розвитку дитини 

було проведене дослідження на основі опитування, у якому взяли участь батьки 

і діти шкільного віку. Суть опитування заклечалась в тому що батькам 

задавалися такі питання як: «Кого ви можете назвати авторитетною мамою», 

«Кого ви можете  назвати авторитетним батьком». Синхронно з батьками на 

поставлені запитання відповідали й діти. Оцінки, які дали в ході дослідження 

виявляють певні тенденції в розвитку сім’ї та виховному процесі.  

Аналіз отриманих відповідей дає змогу зробити висновки, що батьки й 

матері акцентують увагу на тих проблемах, які  їх хвилюють найбільше і яких 

їм хочеться уникнути в родинному житті. Крім того, характер відповідей 

наводить на думку, що в сім’ях респондентів повторюються колізії, які мали 

місце у батьківських сім’ях. 

Отже, найважливішою умовою родинного виховання є міцний фундамент 

сім’ї, який базується на авторитеті батька та матері, подружній вірності 

чоловіка і дружини, їхній любові до дітей, відданості обов’язку їх виховання, 

повазі й любові до батьків і материнського покликання жінки. 

Переваги авторитетних для дитини батьків ґрунтуються на їхніх знаннях, 

уміннях, досвіді, зрілості, а не на зверхності або поблажливості. Справжній 

батьківський авторитет виростає з любові до дітей. Будучи оточеною цією 

любов’ю, дитина відчуває довіру, повагу авторитетного дорослого, потребу в 

спілкуванні з ним; живе з упевненістю, що він завжди за необхідності 

опікатиме і захищатиме її. Батьківська любов супроводжує людину все життя, 

вона є джерелом і гарантом її емоційної рівноваги і духовного здоров’я.  

 

Валюх Ю.В. 

Фізико-математичний факультет 

ВИПРОМІНЮВАННЯ ВАВІЛОВА – ЧЕРЕНКОВА 

Науковий керівник: кандидат технічних наук, професор Іваній В.С.  

 

Ефект Вавілова-Черенкова дуже поширене в природі явище, врахування 

якого необхідно у цілому ряді областей фізики: при дослідженні світіння 

нічного неба, люмінесценції, фізики електронної плазми, проблеми керованих 

термоядерних реакцій, генерації радіохвиль, при вивченні полярних сяйв. 

Випромінювання Вавілова - Черенкова – це світіння, що викликається в 

прозорому середовищі зарядженою часткою, яка рухається зі швидкістю, що 

перевищує фазову швидкість поширення світла в цьому середовищі. Це явище 
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вперше було виявлено у 1934 році Черенковим який проводив у лабораторії 

Вавілова дослідження люмінесценції рідин під впливом гамма-випромінювання 

і виявив слабке блакитне світіння, викликане швидкими електронами, 

вибитими з атомів середовища гамма-випромінюванням. Пізніше з'ясувалося, 

що ці електрони рухалися зі швидкістю вище за швидкість світла в середовищі. 

Вже перші експерименти Черенкова, зроблені з ініціативи Вавілова, виявили 

ряд характерних особливостей випромінювання:  

1. Світіння спостерігається у всіх чистих прозорих рідин, причому 

яскравість мало залежить від їх хімічного складу. 

2. Випромінювання має поляризацію з переважною орієнтацією 

електричного вектора вздовж напрямку первинного пучка, при цьому на 

відміну від люмінесценції не спостерігається ні температурного, ні 

домішкового гасіння.  

На підставі цих даних Вавіловим було зроблено основне твердження, що 

виявлене явище - не люмінесценція рідини, а явище яке пов’язане з рухом 

швидких електронів в рідині. 

Теоретичне пояснення явища дали Тамм та Франк у 1937 році. У 1958 

році Черенков, Тамм і Франк були нагороджені Нобелівською премією з фізики 

«За відкриття й тлумачення ефекту Вавілова-Черенкова». 

Випромінювання Вавилова-Черенкова знайшло різноманітні 

застосування в експериментальної ядерної фізики і фізики елементарних 

частинок. На ньому ефекті ґрунтується дія так званих черенковських 

лічильників, тобто детекторів релятивістських заряджених частинок, 

випромінювання яких реєструється за допомогою фото помножувачів. Основне 

призначення черенковських лічильників - поділ релятивістських частинок з 

однаковими імпульсами, але різними швидкостями.  

 

 

Великодна В.В. 

Фізико-математичний факультет 

ДОСЛІДЖЕННЯ УРАНОМІСТКИХ МІНЕРАЛІВ ЗОНДОВИМИ 

МЕТОДАМИ SEM-EDX  ТА µ-PIXE 

Науковий керівник: доктор фіз.-мат. наук, професор Пономарьов О.Г. 

 

Точне визначення складу мінералу уранових руд - уранініта-(Са), в тому 

числі складу домішок, слідових елементів радіогенного походження, таких, як 

свинець для цілей оцінки віку мінералу, необхідно для всебічної 

характеристики цього, мабуть, нового  мінерального різновиду, а також і для 

деяких практичних цілей, наприклад, для відображення в базі даних ядерних 

матеріалів для потреб ядерної криміналістики. 

Для характеристики природних уранінітів (UO2 +) потрібні різні 

аналітичні методи, одними з яких є скануюча електронна мікроскопія (SEM) та  

мікроаналіз на іонних пучках (PIXE).  Застосування методу µ -PIXE спільно з 

SEM-EDX відкриває нові можливості у визначенні особливості структури 

http://ua-referat.com/%D0%9B%D1%96%D1%87%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
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досліджуваного мінералу (SEM), вміст основних елементів і важливих 

мікродомішок (µ -PIXE, SEM-EDX). Метою цієї роботи є порівняльне вивчення 

складу кальцієвого різновиду уранініта (нового різновиду мінералу уранініта) 

методами µ -PIXE, SEM-EDX. 

Коли частинка швидко рухаючись стикається з атомом, то вона з великою 

ймовірністю вибиває електрон з внутрішньої оболонки. Потім електронна 

вакансія заповнюється електроном з зовнішньої оболонки, з емісією кванта 

енергії, яка характеризує це заповнення. Вимірюючи ці рентгенівські 

випромінювання, можна визначити хімічний склад зразка з високою точністю і 

чутливістю. Саме на цьому заснований метод µ-PIXE .  

Визначення елементного складу і його розподілу по поверхні зразків 

проведено з використанням Sumy scanning nuclear microprobe. Для 

характеристики фрагментів: вміст елементів у досліджуваних областях та їх 

двовимірний розподіл застосовувався метод μ-PIXE. Для фокусування пучка 

використовувався російський квадруплет магнітних квадрупольних лінз . 

Сканування ділянок фрагментів з характерними розмірами 100 ... 200 мкм 

здійснювалося протонним пучком з енергією E = 1.5 MeV з розмірами зонда 5.7 

× 3.4 мкм ¸ з привнесеним зарядом Q = 4 × 10-10 Кл / піксел і Q = 8 × 10-10 Кл / 

піксел, растр сканування 50 × 50 пікселів, крок сканування 2 мкм і 4 мкм. 

Спектри PIXE реєструвалися за допомогою Si (Li) детектора з берилієвим 

вікном, що дає можливість реєструвати елементи з Z ≥ 11 ат. номером. Обробка 

сумарного спектру PIXE для обраних ділянок фрагментів плівки мінералу та 

отримання інформації про елементному і кількісний вміст зразків 

здійснювалася за допомогою програми GUPIX . Інформація про морфології і 

структурі, а також концентрації основних елементів входять до складу 

фрагментів плівки уранініта-(Са) (для порівняння з μ-PIXE) отримана за 

допомогою електронного мікроскопа SEM-EDX Camscan-S4 (Oxford). 

В роботі методами SEM-EDX, μ-PIXE будуть  проаналізовані 7 

фрагментів плівки уранініта-(Са). Методом SEM-EDX буде  отримана 

інформація про морфологічні особливості структури досліджуваних фрагментів 

і кількісно визначений елементний склад. Методом μ-PIXE визначимо  характер 

розподілу елементів в обраній ділянці і кількісний елементний склад основних і 

слідових елементів. 
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Видиш О. А. 

Фізико - математичний факультет 

МЕТОДИ ПІДСМОВУВАННЯ РЯДІВ 

Науковий керівник: канд. фіз.-мат. наук, доцент Мартиненко О.В. 

 

Ряди використовувались математиками ще задовго до Ньютона та 

Лейбніца, суть поняття збіжності і розбіжності рядів були відомі фактично 

Архімеду[2,13]. На сучасному етапі людства, їх використовують при 

дослідженні різноманітних технічних проблем, пов’язаних з наближеним 

інтегруванням диференціальних рівнянь, обчисленням значень функцій та 

інтегралів, розв’язуванням трансцендентних та алгебраїчних рівнянь.  

У зв’язку з широким застосуванням теорії рядів, детальне вивчення 

основних методів підсумовування розбіжних рядів відіграє важливу роль у 

математиці, бо вони є ефективним інструментом математичних досліджень і 

одним із найважливіших засобів побудови практичних чисельних методів. 

Теорія рядів почала розвиватися наприкінці ХVII ст. але була створена 

лише в ХІХ ст. на основі поняття границі в роботах Гаусса, Коші. Ейлер у 

статті «О расходящихся радах» (1754-1755р.) називає ряд збіжним, якщо його 

члени прямують до нуля, і розбіжним в іншому випадку.  

Що стосується розбіжних рядів, то застосування методу частинних сум не 

дає бажаного результату, тому для підсумовування розбіжних рядів необхідно 

було побудувати іншу теорію, ніж та, коли задача підсумовування зводилась 

лише до відшукання границі послідовності частинних сум. 

Поставимо у відповідність ряду U деяке число S(U), яке будемо називати 

його сумою. Ми можемо вважати, що маємо справу з функцією S, визначеною 

для деяких рядів і яка приймає числові значення. Функцію S будемо називати 

сумою функцій. Наприклад: 

 
Дана функція визначена на множині всіх збіжних рядів, і для кожного 

збіжного ряду її значення рівне звичайній сумі цього ряду. Позначимо її через 

S0. 
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Для виправдання своєї назви функції повинні мати властивості звичайних 

сум. По-перше, функція S не повинна суперечити звичайному підсумовуванню 

збіжних рядів. Іншими словами, якщо U – деякий збіжний ряд, то значення S(U) 

повинне існувати і бути рівним  S0(U). Функція S, яка має цю властивість, 

називається регулярною.  

По-друге, для будь-яких двох рядів U і V та чисел a і b з існування 

значень S(U) і S(V) слідує існування значення S(aU+bV) і має місце рівність: 

S(aU+bV) = aS(U)+bS(V). 

Функція, яка має цю властивість називається лінійною[1,25].  

Георгій Феодосійович Вороний (28 квітня 1868 — 20 листопада 1908) 

народився в селі Журавка Полтавської губернії колишньої Російської Імперії 

(нині Варвинського району Чернігівської області), започаткував нові напрямки 

в галузі теорії чисел, що розкриваються лише в наш час. Праці Георгія 

Вороного набули особливо великого значення за останні двадцять п’ять років. 

Це пов'язано із розвитком комп'ютерної графіки, молекулярної біології, 

радіаційної фізики, космології, творенням штучного інтелекту. За своє коротке 

життя Георгій Вороний написав усього 12 наукових робіт, але 8 з них успішно 

використовуються саме тепер. Це — унікальне явище, зокрема в математиці, де 

будь-які відкриття вже через 2-3 роки вважаються застарілими. 

Розглянемо один з методів підсумовування розбіжних рядів: 

Метод Г.Ф.Вороного 

Нехай маємо числову послідовність {pn} і P0=p0, 

Pn=p0+p1+…+pn (n>0). 

Із частинних сум An ряду 

 
складемо вираз  

 
Якщо  при , то A називається «узагальненою сумою» ряду в 

розумінні Вороного при заданому виборі послідовності {pn}.  

Лінійність методу очевидна. Для регулярності методу Вороного 

необхідною і достатньою є умова 

 
Отже, при розв’язанні задачі про підсумовування розбіжних рядів можна 

використовувати різноманітні способи. При цьому необхідно обґрунтувати їх 

лінійність та регулярність, проте інколи два методи дають одному і тому ж 

розбіжному ряду різні узагальнені суми. 
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Фізико-математичний факультет 

ДО ПИТАННЯ НАВЧАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ДИСТАНЦІЙНИХ 

КУРСІВ 

Науковий керівник: доктор пед. наук, професор Чашечникова О.С. 

 

Інформатизація освіти в Україні - один з найважливіших механізмів, що 

зачіпає основні напрямки модернізації освітньої системи. Сучасні інформаційні 

технології відкривають нові перспективи для підвищення ефективності 

освітнього процесу. Змінюється сама парадигма освіти. Велика роль надається 

методам активного пізнання, самоосвіті, дистанційним освітнім програмам [1]. 

Дистанційне навчання засноване на сучасних інформаційних і 

комунікаційних технологіях навчання й підвищення кваліфікації. 

Дистанційні технології навчання можна розглядати як природний етап 

еволюції традиційної системи освіти від дошки з крейдою до електронної 

дошки й комп'ютерних навчальних систем, від книжкової бібліотеки до 

електронної, від звичайної аудиторії до віртуальної аудиторії. 

Якісні переваги відкритої й дистанційної освіти в цілому являють собою 

об'єкт дебатів, що не припиняються. У їхнє підтвердження приводяться докази 

про розширення доступу до навчальних матеріалів, які видаються і 

«унікальним» лекціям визнаних наукових «гуру» світового рівня, про 

організацію всебічної підтримки навчального процесу й найкращих супутніх 

сервісів. Противники дистанційних методів підкреслюють те, що більшість 

сучасних систем електронного навчання матеріалів, що використовуються, 

строго відібрані, структуровані й не дозволяють учням ознайомитися з усією 

різноманітністю бібліотек по відповідних предметах і темах [4]. 

Але так чи інакше, загальновизнаним є той факт, що всі раніше існуючі 

системи дистанційного навчання були не в змозі створити умови для 

нормального діалогу викладачів з учнями й учнів один з одним. Інтерактивні 

засоби (електронна пошта, комп'ютерні комунікації й відеоконференції) стали 

впроваджуватися в освітній процес саме для того, щоб надати учням такі 

умови, а також дати їм необмежені можливості самостійної інформаційної 

роботи. І вже зараз є безліч свідчень того, що по цілому ряду показників 

результати електронного онлайнового навчання навіть перевершують пов'язані 

з ним очікування. 

Значно менше обговорюються соціальні аспекти розвитку дистанційної 

освіти, що безпосередньо виникають із таких її характерних рис, як гнучкість і 

доступність. Дистанційні методи безумовно сприяють лібералізації освіти і її 

звільненню від прихильності до місця розташування навчальних закладів 

різного рівня, до графіків і розкладів їхньої роботи. Завдяки можливості 

використання всіх переваг традиційних форм навчання, включаючи 

стандартизовані навчальні матеріали, апробовані процеси й процедури, 

дистанційна освіта розширює їхній спектр і робить їх доступними набагато 

більшій кількості людей. Воно охоплює послугами початкову, середню, вищу 
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формалізовану й неформалізовану освіту й професійну підготовку широкого 

кола населення, у тому числі й в районах, що не мають в своєму розташуванні 

установ денної форми навчання. Дистанційні методи освіти виявляються 

прийнятними також для таких соціальних груп, які не мають або втратили 

постійне місця проживання, ведуть кочовий спосіб життя або змушені бути 

переселенцями: дистанційне навчання доступно для них у будь-якому місці, де 

б вони не перебували, поза залежністю від наявності або відсутності там 

звичайних стаціонарних навчальних закладів [2]. 

В Інтернеті можна зустріти два типи курсів. Перший тип - для 

самостійного навчання. Дистанційний курс міститься на сайті, доступ до нього 

безкоштовний. Студент виконує всі вказівки, перевіряє рівень своїх знань, 

одержує посилання на інші сайти в мережі Інтернет для глибшого знайомства з 

відповідною дисципліною. Таких курсів в Інтернет дуже багато, їхня кількість 

постійно збільшується. Їхній єдиний недолік - студент не одержує сертифікат 

про якість знань з курсу. 

 Другий, тип дистанційного курсу для групового вивчення. Передбачається 

активний обмін інформацією, думками з викладачем, і з іншими студентами. У 

цьому випадку передбачається оплата за навчання, встановлюються контрольні 

терміни навчання (термін складання іспиту для отримання сертифікату 

визначається студентом); такий курс, як правило, входить у систему підготовки 

фахівця певної кваліфікації (бакалавра, фахівця, магістра). У деяких випадках 

необхідно подавати сертифікат на предмет, що передує обраному курсу.  

Здобуті навички співробітництва в Інтернет можуть бути використані в 

подальшому для практичної діяльності, телероботи (через Інтернет можна 

брати участь у виконанні великих проектів, не виїжджаючи за межі міста, 

країни). 
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Навчальний експеримент у школі є основою вивчення фізики. Без 

перебільшення можна сказати, що якість знань і практична підготовка учнів з 

фізики перебувають у прямій залежності від якості фізичного експерименту. 

Шкільний фізичний експеримент підводить учнів до розуміння сучасних 

фізичних методів дослідження, виробляє у них практичні вміння і навички. 

Під системою навчального експерименту розуміють сукупність 

взаємопов’язаних предметів навчального обладнання, методів і методичних 

прийомів, що відповідають домінуючій концепції навчання і виховання. 

Пройшовши тривалий шлях розвитку, шкільний фізичний експеримент 

перетворився з окремих дослідів у струнку систему навчального експерименту, 

яка охоплює такі його види: 

1) демонстраційні досліди, виконувані вчителем; 

2) фронтальні лабораторні роботи; 

3) роботи фізичного практикуму;                     

4) експериментальні задачі; 

5) домашні досліди, 

Усі ці види шкільного фізичного експерименту підпорядковані загальній 

меті навчання і виховання. [2] 

У колишньому СРСР, зокрема в Україні, виготовлялися демонстраційні 

фізичні прилади, які не тільки не поступалися, а частіше мали перевагу, з точки 

зору освітніх і технічних вимог до цього навчального обладнання, порівняно з 

аналогічними приладами, виготовленими в інших країнах світу. Існувала 

система постачання обладнання у всі місця нашої країни. Вартість такого 

обладнання відповідала фінансовим можливостям навчальних закладів. 

Нині в Україні склалася ситуація, коли більшість шкільних фізичних 

кабінетів не мають вказаного обладнання. Перелік приладів для 

демонстраційного фізичного експерименту, що виготовляється в Україні, дуже 

обмежений, що не дозволяє проводити багато демонстрацій з тих, які суттєво 

впливають на якість знань з фізики у школярів загальноосвітніх шкіл. 

Частково вирішити цю проблему можна повернувшись до раніше 

популярного досвіду створення й використання простого саморобного 

обладнання для проведення демонстраційного фізичного експерименту. 

Більш дієвий напрям вирішення цієї проблеми пов’язаний із сучасною 

тенденцією розвитку вітчизняної школи – впровадження у навчальний процес 

мультимедіа технологій, а також враховуючи ту увагу, яка приділяється 

комп’ютеризації навчальних закладів. 

Розвиток сучасних мультимедійних засобів дозволяє реалізувати освітні 

технології на принципово новому рівні, використовуючи для цих цілей 
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прогресивні технічні інновації. До сучасних мультимедійних засобів 

відносяться засоби моделювання й ті, функціонування яких ґрунтується на 

технологіях, що отримали назву віртуальна реальність.[1] 

Шкільний фізичний експеримент тісно пов’язаний з теоретичним 

навчанням. Навчальний експеримент передбачає: висунення теоретичної 

гіпотези, яка вимагає практичного підтвердження, розробку методу 

дослідження, постановку експерименту, спостереження за його ходом, зняття 

фізичних параметрів, їх систематизацію, аналіз та узагальнення і 

формулювання висновків щодо проведеної роботи. Зважаючи на 

універсальність, комп’ютерну техніку можна використати на всіх етапах 

проведення експерименту. Це відкриває нові, перспективні підходи щодо 

отримання експериментальних даних. 

Ефективність застосування НІТ в експериментально-дослідній роботі 

зумовлюється такими чинниками: висока точність результатів та їх достовірність, 

оскільки програмні засоби уможливлюють застосування методів, що знижують 

нагромадження похибок під час округлення та обчислення проміжних величин; 

скорочення кількості складних, дорогих і унікальних приладів; підвищення якості 

та інформативності дослідження за рахунок ретельнішої обробки даних; 

збільшення кількості об’єктів, що контролюються; підвищення емоційного 

впливу; скорочення циклів дослідження на основі прискорення підготовки і 

проведення експерименту, оперативного використання результатів аналізу, 

зменшення часу обробки та систематизації даних. 

Комп’ютеризація експерименту розширює обізнаність учнів з 

досліджуваним фізичним явищем, формує навички і надає їм впевненості під 

час використання сучасних експериментальних методів, ознайомлює з 

передовими засобами пізнання, видами контролю за технологічними процесами 

на виробництві, дає змогу по-новому розглядати методику постановки 

шкільного експерименту.[2] 

Отже, навіть за наявності необхідних для демонстрацій фізичних 

приладів, пристроїв, моделей доцільно додатково використовувати інноваційні 

технології. Комп’ютерні демонстрації можуть бути самостійними, наприклад, 

для показу фізичних об’єктів, які неможливо продемонструвати за допомогою 

традиційного обладнання фізичних кабінетів, і здійснюватися разом із 

традиційними демонстраціями. Але не треба перебільшувати освітні переваги 

демонстрацій віртуальних об’єктів. Майбутній вчитель фізики повинен знати 

про віртуальні фізичні об’єкти, уміти їх використовувати у навчальному 

процесі, але на уроках з фізики, повинен користуватися реальними фізичними 

приладами, пристроями, матеріалами[1]. Це одна з найважливіших складових 

якісного навчання учнів. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ ШКОЛЯРІВ ПРИ ВИВЧЕННІ 

ФІЗИКИ 
Контроль знань входить органічною частиною в процес навчання як засіб керування 

корекції і стимулювання. Він полягає у з’ясуванні рівня і якості засвоєння програмного 

матеріалу, визначенні дієвості та ефективності організації навчального процесу, в оцінці 

якості викладання навчальних дисциплін, прогалин у знаннях, з метою виявлення недоліків і їх 

усунення. 

 

Серед навчальних предметів середньої школи фізика займає одне з 

провідних місць. Це є відображенням того об’єктивного факту, що фізика є 

основою сучасної техніки і багатьох сучасних технологій. 

Механізація виробництва і електроенергетика, нові матеріали і речовини, 

надточні вимірювання і фізичний неруйнівний аналіз, ядерна технологія і 

енергетика, надточні технології – це далеко не повний перелік галузей 

сучасного виробництва, корені яких закладені в фізиці. Фізика розкриває 

загальні закони і закономірності природи, встановлює зв’язки між явищами 

природи, а спеціальні науки доводять їх до конкретного технологічного 

втілення. 

Знання законів природи, які вивчає фізика, вміння пояснювати явище 

природи, вільно орієнтуватися в яскравій і швидкій круговерті природних явищ 

– невід’ємна ознака і риса сучасної освіченої людини. Це визначає не лише її 

фахову підготовку, не лише забезпечує активну участь в суспільному 

виробництві, але і визначає інтелектуальний рівень людини в суспільстві. 

Разом з тим за рівнем зацікавленості учнів у вивченні предмета фізика, на 

жаль, займає одне з останніх місць у рейтингу серед всіх шкільних предметів. 

Майже третину учнів не цікавить фізика взагалі. І тому зараз на першому місці 

стоїть питання про пошук нових шляхів розвитку, формування і підвищення 

пізнавальних інтересів учнів, підвищення ефективності уроків фізики. 

Розв’язок нових задач, поставлених перед школою, життям привів до 

пошуків нових форм організації навчальної роботи в школі, до нових методів 

навчання [1;2]. За словами Верзіліна Н.М. “урок – це сонце, навколо якого, як 

планети, обертаються всі форми навчальних занять” [3]. Тому саме на уроці 

вчитель повинен організувати таку діяльність, використати таку форму 

викладення матеріалу, щоб в учнів виникло здивування, захоплення, бажання 

його освоїти, зрозуміти, що в свою чергу веде до формування стійкого 

пізнавального інтересу. 

Важливою умовою підвищення ефективності навчального процесу є 

систематичне отримання вчителем об’єктивної інформації про хід навчально-

пізнавальної діяльності учнів. Цю інформацію учитель отримує в процесі 

контролю1 навчально-пізнавальної діяльності учнів.  

Головною метою контролю як дидактичного засобу управління 

навчанням є забезпечення його ефективності приведенням до системи знань, 

умінь, навичок учнів, застосування здобутих знань на практиці, стимулювання 
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навчальної діяльності учнів, формування у них прагнення до контролю та 

самоосвіти. Контроль знань  полягає у з’ясуванні рівня засвоєння програмного 

матеріалу, визначенні дієвості та ефективності організації навчального процесу, 

в оцінці якості викладання навчальних дисциплін. Контроль чи перевірку 

результатів навчання трактують у сучасній дидактиці як педагогічну 

діагностику. 

Система фізичних знань, як цілісність, має ієрархічну структуру. 

Насамперед, слід виділити дві важливі компоненти: 

1) знання змісту, або предметні знання – це фізичні явища, поняття, 

величини, фундаментальні досліди, закони, основи фізичних теорій тощо; 

2) методологічні знання – знання методів наукового пізнання. 

Зауважимо, що у сучасній світовій практиці спостерігається тенденція до 

піднесення ролі саме методологічних знань в освітніх стандартах, про що 

свідчить збільшення частки питань методологічного змісту при державному 

тестуванні. Це зумовлено новою освітянською парадигмою, згідно якої, 

основна функція освіти полягає не просто в передачі знань, як надбання  

досвіду попередніх поколінь, а формування творчої особистості, яка здатна 

творчо вирішувати конкретні проблеми[1]. 

У вітчизняній практиці навчання фізики традиційно більша увага 

приділяється знанням фактичного матеріалу, тобто перші компоненті. 

Підтвердженням цього є зміст діючих навчальних програм, зміст 

екзаменаційних білетів, різноманітних тестів і засобів контролю знань. Щодо 

методологічних знань, то вони не так часто є об’єктом контролю, а отже, і 

предметом навчальної діяльності. 

Як відомо, у дидактиці розрізняють такі характеристики (параметри) 

знань як повнота, глибина, систематичність, оперативність, гнучкість, 

конкретність, узагальненість, розгорнутість, згорнутість, усвідомленість, 

міцність [5]. 

Контроль знань учнів складається з: 

- перевірки — виявлення рівня знань, умінь та навичок; 

- оцінки — вимірювання рівня знань, умінь і навичок; 

- обліку — фіксування результатів у вигляді оцінок у класному журналі, 

щоденнику учня, відомостях. 

За допомогою контролю в процесі навчання розв’язують низку завдань, а 

саме: виявлення готовності учнів до сприйняття, усвідомлення і засвоєння 

нових знань; отримання інформації про характер самостійної роботи у процесі 

навчання; визначення ефективності організаційних форм, методів і засобів 

навчання; виявлення ступеня правильності, обсягу і глибини засвоєних учнями 

знань, умінь та навичок. Ці та інші завдання визначають зміст контролю, який 

змінюється із зміною дидактичних завдань. 

Існує досить велика кількість класифікацій контролю: залежно від 

суб’єкта контролюючої діяльності виділяють: зовнішній контроль учителя за 

діяльністю учнів, взаємоконтроль учнів, самоконтроль; з точки зору місця й 

значення контролю розрізняють: попередній, поточний, періодичний, 
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підсумковий; за формою проведення контроль може бути: усним, письмовим, 

тестовим, програмованим; організаційно розрізняють контроль: 

індивідуальний, фронтальний, комбінований. 

З формальної точки зору результатом контролю є оцінка. 

Об’єктом оцінювання навчальних досягнень учнів є знання, рівень 

розвитку інтелектуальних, загально-навчальних і соціальних умінь, досвід 

творчої діяльності учнів й досвід емоційно-ціннісного ставлення до 

навколишньої діяльності. 

Контроль й оцінювання має бути систематичним, всебічним, 

об’єктивним, диференційованим, різнобічним, наочно відкритим, гуманним, 

враховувати психологічні та вікові особливості та ін. 

Чітке розуміння структури критеріїв оцінки учнівських досягнень, змісту 

та вимог навчальних програм, принципів проведення оцінювання дозволяє 

побудувати чітку систему діагностування досягнень учнів й навчально-

виховного процесу в цілому з метою його вдосконалення. 

Контроль має важливе освітнє і розвиваюче значення, сприяючи 

всебічному вивченню школярів вчителем, розширенню, поглибленню і 

вдосконаленню знань, умінь і навичок, розвитку пізнавальних інтересів учнів. 

Кожен учень, активно беручи участь в процесі контролю, не лише відповідає на 

питання вчителя і виконує його завдання, а й осмислює відповіді своїх 

товаришів, вносить до них корективи, виконує додаткову роботу над 

недостатньо засвоєним матеріалом. 

За останні роки широкого використання здобули тести2, як одна із форм 

перевірки засвоєння учбового матеріалу. Однією з найбільш важливих переваг 

тестового контролю вважається висока степінь об'єктивності виставлення 

оцінок, так як надається можливість точного підрахунку правильних і 

неправильних відповідей. Використання тестів в процесі навчання є одним із 

раціональних доповнень до методів перевірки знань, умінь та навичок учнів. 

Тести є також відмінним засобом індивідуалізації навчання, так як враховують 

психологічні  собливості учнів. Та нажаль у вітчизняних навчальних закладах 

досить рідко і не систематично використовується тестування для оцінки знань 

учнів. Хоча за кордоном цей метод педагогічної діагностики використовується 

як безпосередньо в шкільній практиці, так і для вивчення стану викладання 

окремих дисциплін та стану викладання в регіонах. Така система оцінки знань і 

рівня підготовки, крім справедливості, несе в собі й частку демократизму. 

Кожен учень, покладаючись на себе, розраховуючи свої сили, уже з перших 

днів навчання може спланувати і, головне, досягти заданого результату. Крім 

того, рейтинговий узагальнений показник активізує навчально-пізнавальну 

діяльність учнів, підвищує відповідальність вчителів за оцінку знань, дає змогу 

перейти від дискретної жорсткої п'ятибальної оцінки до гнучкої індивідуальної, 

що забезпечує стимули до безперервного навчання, поглиблення знань [8]. 

Тестування важлива компонента у навчанні, адже вчитель може 

перевірити  підготовку  учня до зовнішнього незалежного оцінювання(ЗНО). 

Оскільки ЗНО дає змогу після закінчення загальноосвітньої школи продовжити 
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навчання у вищому навчальному закладі.  
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Підвищення граничної енергетичної роздільної здатності методу РЗР, можливо за 

рахунок застосування магнітних або електростатичних спектрометрів. Застосування 

таких приладів в декілька разів підвищує чутливість методу РЗР і розширює аналітичні 

можливості обладнання. Застосування геометрії ковзних кутів [14] в поєднанні з якістю 

підготовки поверхонь  досліджуваних зразків - це один з прийомів підвищення роздільної 

здатності по глибині. 

 

В  настоящее  время  используется  несколько  сот ускорительных  

аналитических  комплексов  на  базе  электростатических ускорителей,  с  

использованием  полного  набора  существующих  ядерно-физических  

методов.  Наибольшее  распространение  получили  методы, основанные  на  

регистрации  упруго  рассеянных  заряженных  частиц, мгновенного  излучения  

из  ядерных  реакций  и  характеристического рентгеновского  излучения  

индуцированных  ускоренными  ионами [1].  Ряд фирм,  таких  как HVEE 

(Нидерланды), NEC (США)  и  др.  серийно  производят такие  комплексы.  В  

странах  бывшего  СССР  распространение  получил аналитический комплекс 
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“Сокол”, разработанный в ННЦ ХФТИ [2, 3]. В свое время  было  создано  

около  десяти  таких  установок.  При  создании  этих комплексов  не  ставилась  

задача  достижения  предельного  пространственного разрешения и по этой 

причине  характеристики ряда  узлов (ионный  источник, система  

транспортировки  пучка,  вакуумная  система,  детектирующие устройства и 

др.) значительно ограничивают аналитические возможности этих установок  

при  исследовании  наноструктур. Наиболее  распространенные  в  настоящее  

время  методы  анализа приповерхностных  слоев  материала,  такие  как  оже-

спектроскопия,  масс-спектрометрия  вторичных  ионов  и  другие,  по  сути,  

являются  методами разрушающего  контроля,  нарушающими  первичную  

исследуемую  структуру. Последнего  недостатка  можно  избежать,  применяя  

неразрушающие  методы анализа, основанные на использовании 

моноэнергетических пучков ускоренных ионов с энергией в несколько МэВ. 

Одним  из  наиболее  эффективных  методов  для  анализа  структуры 

поверхности  и  приповерхностных  слоев  является  метод  резерфордовского 

обратного  рассеяния (РОР),  в  англоязычной  литературе Rutherford 

Backscattering Spectroscopy (RBS).  Метод  РОР  наиболее  эффективен  при 

анализе  примесей  тяжелых  элементов (Z>10)  и  позволяет  обеспечить 

разрешение по глубине порядка 0,3÷30 нм, а также определять  концентрации 

примесей  с  точностью 1÷2% [1].  Физические  основы  метода POP  подробно 

описаны  в  ряде  обзоров  и  монографий [4-13].  Использование  метода  РОР 

особенно эффективно при исследовании многослойных структур, поскольку он 

обладает  достаточно  высоким  разрешением  по  глубине.  Использование 

геометрии скользящих углов улучшает разрешение по глубине до 3 нм. Обычно  

для  регистрации  упруго  рассеянных  частиц  применяются 

полупроводниковые поверхностно-барьерные детекторы. В лучшем случае они 

имеют разрешение 12÷16 кэВ. Незначительное улучшение этого параметра дает 

применение детекторов заряженных частиц с предельно высоким разрешением, 

а также использование пучков тяжелых ионов. Более эффективным оказывается 

применение  электростатических  и  магнитных  анализаторов  вместо 

полупроводниковых детекторов заряженных частиц. Учитывая  изложенное  

выше,  решаемая  в  работе  задача,  по  реализации метода  обратного  

рассеяния  протонов  с  высоким  разрешением  на  базе электростатического  

ускорителя  и  с  применением  магнитного  спектрометра является актуальной.  
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          Розвиток людського суспільства нерозривно пов’язаний з використанням 

природних ресурсів нашої планети, зі споживанням різних видів енергії у все 

зростаючих масштабах. Усі здобутки сучасної цивілізації, величезна 

різноманітність товарів, різний за швидкістю і комфортом транспорт, космічні 

польоти і т.д. - можливі завдяки тій величезній кількості штучної енергії, яку 

виробляє людство. 

         В основі виробництва теплової та електричної енергії лежить процес 

спалювання копалин енергоресурсів – вугілля, нафти, газу. нaймoгутнiшим 

енергoнoсiєм в Укрaїнi є вугiлля [1]. 

        Aтoмнa енергетикa Укрaїни — це фундaмент нaшoї енергетичнoї безпеки, 
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мiцнiсть якoгo зaлежить вiд фoрмувaння пoзитивнoгo стaвлення суспiльствa дo 

рoзвитку цiєї гaлузi [2]. 

       Перша в світі атомна електростанція потужністю 5 МВт була запущена 

 27 червня  1954 року в СРСР, в місті Обнінськ [3]. 

Перевагами атомної енергетики є : 

- постійне контролювання екологічного стану об’єктів атомної енергетики 

; 

- мала кількість викидів радіоактивних речовин у навколишнє середовище; 

- дози радіаційного випромінювання персоналу, що не перевищують 

гранично-допустимих. 

Недоліки: 

- короткий термін експлуатації енергоблоків; 

- довгострокове капітальне будівництво [4]. 

 

         Сьогодні в Українні працює 4 атомні електростанції  (АЕС) з потужністю 

12,818 млн.кВт: Запорізька АЕС, Південно – Українська АЕС, Рівенська АЕС, 

Хмельницька АЕС [2]. 

          Щодо перспектив на майбутнє,  можна сказати, що ведуться роботи по 

відбору нових перспективних матеріалів для реакторобудування, 

розробляються та виготовляються напівпровідникові детектори [2]. 

        Нaприкiнцi червня 2008 рoку зaступник гoлoви Мiжнaрoднoгo aгенствa з 

aтoмнoї енергiї (МAГAТЕ)  Юрiй Сoкoлoв зaявив, що дo 2030 рoку, aтoмнi 

електрoстaнцiї лишaтимуться ключoвим джерелoм електрoенергiї, a кiлькiснo 

збiльшaться нa 60%[2]. 
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         У статті розглянуто актуальне питання технології особистісно-орієнтовного 

навчання її проблеми й недоліки.  Проаналізовано технології в сучасній методиці фізики. 

Представленні основні характеристики особистісно-діяльнісного підходу. Цікавість теми 
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полягає в тому, що в статті розглянуті основні вимоги до організації даного процесу, 

основні етапи, якими повинен оволодіти учень. А також наведені проблеми на які потрібно 

звернути увагу. 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Для проектування та 

реалізації у практику роботи середніх закладів освіти особистісно орієнтованих 

систем навчання надзвичайно важливим є визначення низки позицій, а саме: 

   - визначення досвіду кожного учня, рівня інтелекту, пізнавальних 

здібностей , інтересів, якісних характеристик. 

- формування потреби в самопізнанні, самореалізації та 

самовдосконаленні школярів; 

   -  озброєння учнів механізмами адаптації, саморегуляції, самозахисту, 

самовиховання, необхідної для ставлення самобутньої сучасної людини. 

Виклад основного матеріалу. У сучасних підходах до впровадження 

технології ОЗН психологи радять ураховувати особистісно-діяльнісний підхід, 

змістом якого передбачається конструювання навчального процесу згідно із 

структурою діяльності, яка незалежно від її виду передбачає наявність мети, 

мотиву, засобів, плану діяльності, реалізацію плану, контролю корекції, 

оцінювання результатів діяльності.[1,158] 

До основних характеристик особистісно-діяльнісного підходу належить: 

          1. Пріоритет особистісно-смислової сфери учня та вчителя в освітньому 

процесі. 

          2.Урахування особистісного досвіду дитини в навчанні. При цьому зміст 

суб'єктивного досвіду дитини може бути поданий з компонентами: 

а/ компонент, який містить уявлення дитини , поняття, знання; 

б/ операційний, який містить правила виконання дій /розумових, 

практичних/; 

 в/ характеризується ціннісними установками, ідеалами та переконаннями 

особистості. 

3.  Визнання цінностей колективного досвіду, цінності взаємодії. 

4. Побудова освітнього процесу з урахуванням психолого-фізіологічних 

особливостей учнів. 

5. Переорієнтація процесу навчання на постановку та розв'язування самими 

учнями конкретних навчальних завдань.[2,98] 

Розглянемо вимоги до організації та дидактичного забезпечення 

особистісно зорієнтованого навчального процесу: 

- навчальний матеріал і характер його подання мають забезпечувати 

виявлення життєвого досвіду учня, ураховуючи результати попереднього 

навчання; 

- виклад матеріалу має бути орієнтованим не тільки на розширення його 

обсягу, узагальнення предметного змісту, а й на перетворення суб'єктивного 

досвіду кожного учня; 

- під час навчання необхідним є узгодження досвіду учня з науковим -

змістом знань, що набуваються; 

- активне стимулювання учня до набуття знань має забезпечувати 
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можливість самоосвіти, саморозвитку, самовираження; 

- навчальний матеріал має бути організований так, щоб учень мав 

можливість самостійного вибору способів його опрацювання та засобів 

виконання запропонованих завдань; 

- необхідно відокремлювати загальнологічні та специфічні предметні 

прийоми навчальної роботи, ураховуючи їхній роль в особистісному розвитку 

учня; 

- необхідно забезпечувати контроль та оцінювання процесу навчання, а не 

тільки його результатів.[3,19] 

У сучасній школі, для того щоб бути суб'єктом навчальної діяльності, у 

процесі вивчення фізики, учень має оволодіти такими основними етапами: 

        1 .Орієнтація: мотивація вчителем запланованої діяльності; визначення 

особистісного досвіду й пов'язання цього досвіду з проблемами заняття. 

2. Визначення мети: визначення на уроці особистісно значущої мети 

здійснення тієї діяльності, яка запланована вчителем; визначення показників 

досягнення мети. 

3. Проектування: складання плану уроку; обговорення плану роботи. 

4. Організація: подання можливих варіантів і способів виконання 

навчальної діяльності; вибір учнями способів фіксації нового матеріалу; вибір 

учнями завдань і способів їхнього виконання; варіантність домашнього 

завдання. 

5. Контроль: участь у виправленні помилок і недоліків у завданнях; 

відчуття успіху; підкріплення позитивної мотивації стосовно діяльності. 

     Особистісно зорієнтоване навчання фізики дає можливість говорити про 

такі переваги: 

1. Чітке розуміння кінцевої мети, що вимагатиме вчитель та яким чином 

цього можна досягти. 

2. Толерантність учителя до будь-якого погляду учня, але за умови його 

обґрунтування. 

3. Можливість роботи окремо з кожним учнем, який не 

встигає. 

   Разом з тим тут варто зазначити такі проблеми: 

1. Необхідність суворого самоконтролю з боку учня, чіткого планування 

своєї діяльності. Як засвідчив наш досвід, тільки декілька учнів з класу здатні 

працювати повністю самостійно, іншим потрібен постійний контроль учителя. 

Деякі учні зрозуміли цю методику так — можна нічого не робити, потім 

встигнути все скласти. На жаль, їх спіткало гірке розчарування. 

2. Великі витрати навчального часу в порівняно з авторитарною 

педагогікою, особливо на початковому етапі її впровадження. 

За умови браку часу або відсутності підручників, учитель потрапляє у таку 

ситуацію, котру не завжди легко вдається вирішити. 

3. Суб'єктивність критеріїв оцінювання знання матеріалу на творчому 

рівні. Тут необхідно враховувати думку учнів, але не допускати анархії у класі. 

Звичайно, кожне нове спочатку зустрічає протидію. Деяким учням набагато 
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краще та зручніше працювати за старою схемою: вчитель дає матеріал, учні 

слухняно його записують, а потім зазубрюють та складають. Думати 

самостійно нелегко, вміти бачити альтернативу — ще складніше. Але більшість 

учнів 10 класу вважає: хоча так складніше, проте набагато цікавіше.[2,110] 

Таким чином, витративши доволі багато часу на аналіз форм та методів 

діяльності, розгляд типових помилок, колективну рефлексію, ми в подальшому 

зможемо його зекономити за рахунок формування навичок усвідомленого 

сприймання та засвоєння матеріалу, коли учень з пасивного спостерігача 

перетвориться на помічника та однодумця вчителя. Саме на досягнення цієї 

далекосяжної мети й спрямоване введення особистісно орієнтованого навчання, 

фізики в основній школі. 
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В Українському педагогічному словнику (1997р.) міжпредметні зв’язки 

тлумачаться як "взаємне узгодження навчальних програм, зумовлене 

системою наук і дидактичною метою" [1, 210]. На думку авторів словника, 

міжпредметні зв’язки відображають комплексний підхід до виховання й 

навчання, який дає можливість виділити як головні елементи змісту освіти, так 

і взаємозв’язки між навчальними предметами. На будь-якому етапі навчання 

міжпредметні зв’язки виконують виховну, розвиваючу й детермінуючу 

функцію, оскільки підвищують продуктивність перебігу психічних процесів. 

До надбань класичної педагогіки у становленні міжпредметних зв’язків 

слід віднести: обґрунтування необхідності відображення у навчальному 

пізнанні реально існуючих взаємозв’язків системи "людина – природа"; 

визначення світоглядної та розвивальної функцій міжпредметних зв’язків, їх 

позитивний вплив на формування системи наукових знань та загальний рівень 

розумового розвитку учнів; розробку методики скоординованого викладання 

різних предметів.  

Варто зазначити, що проблема міжпредметних зв’язків традиційно 

досліджується на рівні формування змістової основи знань, а останнім часом і 

як дієвий шлях удосконалення змісту навчання.  

Н.А. Сорокін, В.М. Федорова, Д.М. Кирюшкін та інші розглядають 

міжпредметні зв’язки як дидактичну умову, яка позитивно впливає на основні 
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компоненти процесу навчання, сприяючи при цьому підвищенню науковості і 

доступності навчання [3, 20]. 

І.Д. Звєрєв, В.М. Максимова, Н.А. Лошкарьова та інші визначають 

міжпредметний зв'язок як самостійний дидактичний принцип, що передбачає 

вивчення навчального матеріалу з урахуванням змісту суміжних дисциплін. 

Уточнюючи суть поняття "міжпредметні зв’язки", В.М. Максимова 

акцентує увагу на тому, що заключним етапом встановлення такого зв’язку є 

формування міжпредметного поняття як нового, узагальненого результату 

пізнання, що, відбиваючись у мові, стимулює розвиток мислення і мовлення 

учнів, а отже закріплюється не лише у знаннях, а й в уміннях учнів [2, 6]. 

Для ґрунтовного засвоєння курсу креслення треба досить широко знати 

нарисну, проективну і елементарну геометрію, а також специфічні особливості 

різних галузей техніки. 

Звідси випливає важливий практичний висновок про загальний напрям 

встановлення зв'язків у викладанні креслення і геометрії: 

У курсі геометрії учні вивчають тему «Коло і круг. Геометричні 

побудови», на яку відведено 14 годин, розв’язують основні задачі на побудову: 

- побудова трикутника за двома сторонами; 

- побудова кута, що дорівнює даному; 

- побудова бісектриси даного кута; 

- поділ даного відрізка навпіл; 

- побудова прямої, яка перпендикулярна до даної прямої. 

З метою підвищення ефективності навчання учнів з даної теми ми 

пропонуємо розширити список задач на побудову, що пропонується для 

розв’язування на уроках геометрії в 7 класі, і оформити їх в окремому альбомі 

для креслення. 

Задача 1. Нехай маємо два відрізки a та b. Побудувати відрізки, що 

дорівнюють сумі та різниці відрізків a та b. 

Задача 2. Побудувати паралельні прямі.  

Задача 3. Поділити відрізок на рівні частини.  

Задача 4. Поділити прямий кут на три рівні частини.  

Задача 5. Нехай дано кут А і промінь ОР. Треба від променя ОР з 

вершиною у точці О відкласти кут, рівний  куту А. 

Задача 6. Нехай маємо коло. Треба геометричною побудовою визначити 

положення його центра. 

Задача 7. Побудувати дотичну до кола у заданій точці кола.  

Задача 8. Побудувати дотичної до кола, яка проходить через задану точку 

поза цим колом.  

Задача 9. Поділити коли на рівні частини ( чотири, вісім, три, шість). 

Задача 10. Побудувати трикутник за дома сторонами і кутом, що не лежить 

між ними. 

Задача 11. Нехай дано многокутник. Треба побудувати многокутник, 

рівний даному. 

Задача 12. Дано відрізок а, треба побудувати квадрат, сторони якого 
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дорівнювали б цьому відрізку. 

Задача 13. Дано відрізок а, треба побудувати правильний шестикутник, 

сторони якого дорівнювали б цьому відрізку. 

Такий зошит дозволить учням краще усвідомити специфіку розв’язування 

задач на побудову. Використання зошита на уроках креслення дозволить 

скоротити час при вивченні перших тем курсу. Зошит можна продовжувати при 

вивченні інших тем з креслення. 

Необхідність у викладенні геометрії зв’язку з курсом креслення 

обумовлюється тим, що в курсах геометрії та креслення школярів навчають 

виконувати креслення, що є одним із завдань підготовки учнів до практичної 

діяльності. Отже, геометрія дає теоретичні основи для креслення, а навички 

побудови, які отримуються у процесі навчання у курсі креслення, 

використовуються на уроках геометрії.  
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Гризун В.О. 

Фізико - математичний факультет 

ВИДИ ОБДАРОВАНОСТІ ТА ЇХ УРАХУВАННЯ У 

 НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ  
Науковий керівник: кандидат педагогічних  наук, доцент Коваленко Н.В. 

 

Постановка проблеми: Проблема обдарованості в наш час стає все 

більш актуальною. Науковці різних країн намагаються дослідити та 

систематизувати різні аспекти та типи обдарованості. На сьогодні не існує 

єдиної думки щодо визначення поняття «обдарованості». Наталія Лук`янчук 

трактує обдарованість як сукупність здібностей, внутрішніх задатків і 

передумов, тобто як дар або як явище, що розвивається упродовж життя, 

завдяки зовнішнім факторам – навчанню, вихованню та навколишньому 

середовищу. 

Мета дослідження: з`ясувати сутність, види та позаурочні форми  навчання 

обдарованості дітей шкільного віку. 

Виклад основного матеріалу: У сучасній педагогічній теорії та практиці 

відбувається інтенсивний процес розробки системи виховання та навчання 

обдарованих дітей. У нашій державі прийнято цілий ряд законів та програм, 

зокрема Закон України «Про освіту», Національна програма «Діти України», 

Програма розвитку обдарованих дітей і молоді, Указ Президента України «Про 

державну підтримку обдарованої молоді», «Програма роботи з обдарованою 
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молоддю на 2006–2010 роки», метою яких є створення сприятливих умов для 

розвитку потенціалу українського народу, пошуку, підтримки та стимулювання 

обдарованих дітей та молоді, самореалізації творчої особистості в сучасному 

українському суспільстві. 

Під поняттям обдарованість,у своєму дослідженні, розуміємо високий 

рівень здібностей людини, що дозволяє їй досягти особливих успіхів у певній 

галузі діяльності. 

Більшість сучасних вітчизняних дослідників схиляється до думки, що 

підґрунтям обдарованості є здібності – сукупність індивідуально психологічних 

особливостей, які є умовою успішного, високоякісного виконання людиною 

певної діяльності і зумовлюють різницю в динаміці оволодіння потрібними для 

неї знаннями, вміннями та навичками. Ступенями розвитку здібностей є 

обдарованість, талант, геніальність та креативність. 

Підтримка обдарованих дітей у першу чергу має досягатися за допомогою 

диференційованих, а в деяких випадках індивідуальних навчальних планів. 

Обдарованим учням треба залишати більше вільного часу, яким вони могли б 

розпорядитися на свій розсуд для самостійних занять відповідно до їхніх 

нахилів. 

Підтримку обдарованих дітей здійснює Мала академія наук України (далі 

МАН) – освітня система, яка забезпечує організацію і координацію науково-

дослідницької діяльності учнів, створює умови для їх інтелектуального, 

духовного, творчого розвитку та професійного самовизначення, сприяє 

нарощуванню наукового потенціалу країни. 

Однією з важливих характеристик якості підготовки учнів є олімпіадна 

діяльність. Олімпіада - це засіб підвищення рівня знань обдарованих дітей. 

Суттєву підтримку розвитку математичної обдарованості дітей  здійснює  

Міжнародний математичний конкурс-гра «Кенгуру».   

Ученими створюються сучасні теоретичні концептуальні моделі 

обдарованості. У світовій педагогіці популярною моделлю є концепція, 

розроблена американським психологом Дж. Рензуллі, згідно якої обдарованість 

– це множина трьох характеристик: інтелектуальних здібностей (що 

перевищують середній рівень); креативність та наполегливість (мотивація 

орієнтована на завдання). У своїй моделі дослідник також враховує знання на 

основі досвіду (ерудиції) та сприятливе оточуюче середовище. Він не зв’язує 

поняття «обдарованість» з найвищими оцінками по кожному параметру.  

Існує різна класифікація видів обдарованості. Ось, наприклад, психолог 

та філософ  Діана Борисівна Богоявленська виділяє такі види обдарованості 

дітей шкільного віку: інтелектуальна,академічна, творча та лідерська. 

У талановитих дітей дуже часто існують значні труднощі особистісного 

розвитку, які виражаються в проблемах спілкування з однолітками, 

недостатньої сформованості вольових звичок і в цілому навичок саморегуляції. 

Часто виникають труднощі пізнавального розвитку, зокрема, недостатня 

зрілість пізнавальної потреби і орієнтація на пізнавальне засвоєння, що завдає 

шкоди творчої активності. 
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Отже, в наш час виникла значна потреба виявлення і розвитку 

обдарованих дітей. Адже саме від них залежить майбутнє нашої держави і 

кожної людини в цілому. 

 

Гризун  В.О. 

Фізико - математичний факультет 

СТЕПЕНЕВА, ПОКАЗНИКОВА ТА ЛОГАРИФМІЧНА ФУНКЦІЇ В 

КОМПЛЕКСНІЙ ОБЛАСТІ 

Науковий керівник: канд. фіз. –мат. наук, доцент Мартиненко О.В. 

 

 Функції комплексного змінного знаходять застосування у таких 

дисциплінах, як гідродинаміка, механіка, теорія коливань, теорія пружності, 

електротехніка, радіотехніка, авіабудування тощо. Також вони є одним із 

шляхів розвитку геометричних побудов у просторі та на площині. 

Конформні відображення тісно пов’язані з функцією комплексного 

змінного, оскільки задавши аналітичну та неперервну функцію комплексного 

змінного, можна задати конформне відображення. 

Конформне відображення, яке реалізується за допомогою функції 

комплексної змінної, використовував в своїх дослідженнях Жуковський 

Микола Єгорович (1847-1921), російський учений, основоположник сучасної 

аеродинаміки для побудови профілів крила та лопасті гвинта літака. Він 

розглядав конформне відображення кола, що дотикається до базового кола 

відображення у точці, розміщеній на дійсній осі. 

У роботах Жуковського були розвинені всі основні ідеї, на яких 

будується сучасна авіаційна наука. У 1890 році було опубліковано перше 

теоретичне дослідження Жуковського по авіації - "До теорії літання". За ним- 

робота "Про ширяння птахів" (1891). Роботи Жуковського про різні форми 

траєкторій польоту стали теоретичною базою фігур вищого пілотажу. В період 

1912-1918 з'явився ряд робіт Жуковського по вихровій теорії гребного гвинта, в 

яких він, спираючись на розроблену їм теорію крила, дав теорію роботи 

повітряного гвинта. На основі цієї теорії проектуються і будуються повітряні 

гвинти сучасних літальних апаратів.[1]  

Функцією Жуковського називають функцію комплексної змінної виду 

ω =f(z)= )        (1) 

Вона була широко використана М.Є. Жуковським при вирішенні багатьох 

задач гідро- та аеродинаміки. 

Функція (1),очевидно, є аналітичною на всій комплексній площині,за 

виключенням точки z=0, яка представляє собою  полюс першого порядку даної 

функції. Знаходячи похідну функції (1),отримаємо 

f`(x)=         (2) 

Звідси слідує,що похідна функції Жуковського відмінна від нуля в усіх 

точках площини z, крім точки ±1.Тим самим відображення, яке здійснюється 

цією функцією, є конформним скрізь, за винятком цих двох точок. Знайдемо 
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області однолистності функції Жуковського. Припустимо,що дві різні точки 

комплексної площини   переводяться функцією f(x) в одну і ту ж саму 

точку площини  ω, тобто 

      або           (3) 

Так як , то із співвідношення (3) слідує  

     (4) 

Отримане співвідношення означає, що областями однолистності функції 

Жуковського є, зокрема, області всередині ( <1) і зовні ( >1) одиничного 

кола. Ці обидві області функції (1) відображаються конформно на одну і ту ж 

область площини ω. Щоб визначити цю область, розглянемо відображення 

окружності  = , здійснюване функцією (1). Для цього перейдемо до 

показникової форми запису комплексного числа: z=r -і знайдемо вираз 

дійсної та уявної частин функції (1): 

U(r, φ) =   ,           Ʋ(r, φ)= . (5) 

Покладемо r= і виключивши параметр φ, отримаємо 

        (8) 

Із співвідношення (8) слідує,що функція (1) виробляє концентричні кола  

= в  еліпси . Як легко побачити,фокуси всіх еліпсів (8) лежить в одних і тих 

же точках дійсної вісі: 

С=±1 

Тим самим функція Жуковського виробляє відображення сімейства 

концентричних кіл  =  площини z на сімейство софокусних еліпсів площини 

ω. Функція (1) виробляє конформне відображення області всередині 

одиничного кола <1 на площині z на площину ω, розрізану на відрізки  

[-1,1] дійсної вісі. Також, функція Жуковського (1) виробляє конформне 

відображення повної площини z на ріманову поверхню оберненої функції 

Z=φ (ω) =ω+       (9) 

Також за допомогою функції Жуковськогоможна знайти образ променя  

arg z=  при відображенні, яке здійснюється функцією Жуковського [2] 

Функція Жуковського є особливо важливою при вирішенні багатьох 

конкретних задач конформних відображень пов’язаних з дослідами 

гідродинамічних систем. 
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Давиденко О. А. 

Фізико-математичний факультет 

УДОСКОНАЛЕННЯ ШКІЛЬНОГО ФІЗИЧНОГО 

ДЕМОНСТРАЦІЙНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ  

Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Каленик М.В. 

 

Перед шкільною освітою визначена актуальна проблема активізації 

пізнавально-пошукової діяльності учнів при вивченні дисциплін природничо-

математичного циклу, що передбачає підвищення активності школярів у 

пізнанні навколишнього світу. З активізації самостійної пошукової роботи 

школярів вирішальна роль належить саме фізичному експерименту, бо в ході 

його виконання та сприйняття результатів учні вчаться розпізнавати явища та 

з’ясовують їхню сутність. 

Разом з тим, у наш час не всі демонстраційні експерименти можуть бути 

продемонстровані у шкільному класі. Деякі демонстрації неможливі через їхню 

небезпечність, деякі – через відсутність або несправність необхідного 

обладнання, також існують ситуації, коли реальна демонстрація з фізики може 

показати лише зовнішні прояви властивості об'єкту, не пояснюючи механізм, 

який зумовлює ці властивості.  

Навчальний експеримент у школі є основою вивчення фізики. Без 

перебільшення можна сказати, що якість знань і практична підготовка учнів з 

фізики перебувають у прямій залежності від якості фізичного експерименту. 

Шкільний фізичний експеримент підводить учнів до розуміння сучасних 

фізичних методів дослідження, виробляє у них практичні вміння і навички. 

Якщо більш глибоко розглянути демонстраційний експеримент, то можна 

побачити, що під час його проведення можуть виникнути наступні проблеми: 

1) вивчення явища чи процесу в умовах шкільного фізичного кабінету є 

неефективним, або неможливим за рахунок швидкоплинності чи, навпаки, 

великої тривалості протікання фізичного процесу; 

2) для вивчення явища у школі не може використовуватися певне 

обладнання через його високу собівартість, громіздкість чи небезпечність; 

3) явище взагалі не можна спостерігати (наприклад, неодночасність подій 

у спеціальній теорії відносності). 

4) потрібно сконцентрувати увагу учнів на деталях досліду, важливих для 

розуміння сутності спостережуваного явища; 

5) необхідно показати дрібні деталі установки; 

6) відсутня можливість вивчення будови та принципу дії реального 

фізичного приладу чи технічного пристрою через об’єктивні причини: розміри, 

собівартість, складність конструкції, потенційна загроза здоров’ю тощо; 

Можна виділити такі переваги демонстраційних дослідів на основі 

цифрових технологій: 

− реалізують доповнення натурного експерименту; 

− відображають лише необхідні для вивчення прояви явища чи 

закономірні зв'язки між об’єктами; 
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− за рахунок ефектних візуальних прийомів дозволяють зосередити увагу 

учнів на істотних властивостях досліджуваного об'єкта і сприяти тим самим 

більш глибокому розумінню його сутності; 

Навчальний фізичний експеримент на основі цифрових технологій має 

певні переваги перед традиційною його постановкою за допомогою фізичних 

приладів. Серед них можна виокремити такі його можливості: 

− задання необхідних умов проведення експерименту і параметрів 

досліджуваної системи об'єктів (без загрози її стану, із забезпеченням 

збереження компонентів експериментальної установки, а також дотриманням 

безпеки постановки досліду); 

− зупинка й поновлення проведення досліду з метою аналізу проміжних 

результатів чи зміни його ходу; 

− результати експерименту можуть бути оперативно візуалізовані у 

вигляді послідовності значень шуканих параметрів, графіків, діаграм або 

динамічного графічного зображення особливостей поведінки досліджуваного 

об'єкта у заданих умовах. 

Необхідно підкреслити, що учні повинні розуміти: віртуальна реальність - 

це лише уявна модель реального світу, яка використовується для його пізнання. 

Жоден "віртуальний експеримент" не замінить реального. Школяр, проводячи 

дослід за допомогою комп'ютера, не зможе сформувати у себе 

експериментальних умінь, таких як складання установки, користування 

вимірювальними приладами і т.д. 

Тому головне, щоб електронний варіант демонстрації комп'ютерних 

моделей в жодному разі, не виключав традиційної постановки 

демонстраційного з використанням відповідного обладнання, а став 

гармонійним доповненням останнього. 
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У статті виділяються загальні властивості особистості, зокрема інтелектуальні 

здібності, їх розвиток під час вивчення фізики . 

 

Проблема інтелектуального розвитку учнів у процесі навчання є 

традиційно актуальною для психолого-педагогічної теорії і практики.  

Темп розвитку психологічних процесів дитини є основним показником її 

інтелекту. Прояви інтелекту різноманітні і нестабільні. І все ж загальною, 

домінантною ознакою, за допомогою якої можна відрізнити інтелект від інших 

особливостей поведінки особистості, «є активізація у будь-якому акті 

мислення, пам’яті, уяви всіх тих психічних функцій, які забезпечують пізнання 

навколишнього світу. Відповідно під інтелектом… маються на увазі не всі 

прояви індивідуальності, а насамперед ті, які стосуються пізнавальних 

властивостей і особливостей» [Фурман]. 

Залежність інтелекту від якості освіти підтверджена численними 

науковими дослідженнями. Так, відомий американський фахівець у галузі 

теорії і практики психологічного тестування А. Анастазі зазначає, що IQ – не 

постійна величина і змінюється під впливом навколишнього середовища. Зміна 

коефіцієнту інтелектуальності пов’язана з тим, наскільки вміло організовано 

навчання і виховання у школі і, зокрема, наскільки послідовно реалізується 

індивідуальний підхід до учнів [2].  

Підлітковий вік характеризується підвищеною інтелектуальною 

активністю. Мислення підлітка спрямоване на широкі узагальнення. Учні 

можуть формулювати гіпотези, досліджувати й порівнювати між собою різні 

альтернативи у вирішенні однакових завдань. Одночасно у підлітків  

з’являється нове ставлення до навчання. Їх починають приваблювати 

дисципліни й види знань, де вони можуть краще пізнати себе, проявити 

самостійність, і до таких знань у них виробляється особливе ставлення. 

Прагнення до самоосвіти, самоствердження – характерні особливості і 

підліткового, і раннього юнацького віку. Тому, саме у цьому віці є актуальним 

розвиток інтелектуальних здібностей учнів.  

Здібності тісно пов´язані з загальною спрямованістю особистості. В.Є. 

Чудновський зазначає, що співвідношення спрямованості особистості й рівня 

здібностей неоднозначне: високий рівень здібностей суттєво впливає на стиль 

поведінки та формування особистості [1]. Ще більше значення має той факт, що 

розвиток здібностей чималою мірою визначається умовами виховання, 

особливостями сформованості особистості, її спрямованістю, яка або сприяє 

розкриттю здібностей, або, навпаки, призводить до того, що здібності не 

реалізуються. В основі однакових досягнень при виконанні якоїсь діяльності 

можуть лежати різні здібності, водночас одна й та сама здібність може 
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бути умовою успіху різних видів діяльності. Це забезпечує можливості широкої 

компенсації здібностей. Важливими чинниками процесу навчання і виховання 

єсензитивні періоди, найсприятливіші для становлення тих чи інших 

здібностей. 

До загальних властивостей особистості, які за умов діяльності постають 

як здібності, належать індивідуально-психологічні якості, які характеризують 

належність людини до одного з трьох типів, визначених І. Павловим як 

“художній”, “розумовий” та “середній”. Для “художнього типу” властиві 

яскравість образів, жива вразливість, емоційність. Таким людям легше 

опанувати діяльність художника, скульптора, музиканта, актора тощо. 

Для “розумового” типу характерне вміння оперувати абстрактним 

матеріалом, поняттями, математичними залежностями. Рівновага двох систем 

дає “середній” тип. Проте не варто вважати, що наявність розподілу на 

“художній” та “розумовий” типи означає слабкість інтелектуальної діяльності у 

“художнього” типу або, навпаки, слабкості конкретних вражень у 

“розумового”. Ідеться про відносне переважання. 

Особливо важливу роль у структурі здібностей відіграє здатність людини 

мислити, розкривати певні зв’язки та відношення, які не виявляються 

безпосередньо. 

За визначенням Д.Векслера, інтелект – це глобальна здатність діяти 

розумно, раціонально мислити і добре справлятися з життєвими обставинами. 

Суспільні умови життя впливають на розвиток здібностей не прямо, не 

безпосередньо, а через діяльність людини. Як уже говорилось вище, в 

діяльності її здібності не тільки виявляються, але й формуються, розвиваються. 

До діяльності вони існують тільки як задатки. Тепер ми спинимося докладніше 

на ролі діяльності у розвитку здібностей особистості [5]. 

Основними видами діяльності людини є навчання і праця. Навчання 

передує праці. Щоб включитися в будь-який вид праці, людині спершу треба 

вчитися. Навчаючись, вона готується до самостійної творчої діяльності. 

Вчитися доводиться всім людям незалежно від того, якими обдаруваннями 

вони відзначаються. Докоряючи деяким молодим письменникам, М. Горький 

зазначав: "Коли б вони вчились так ретельно, як покваппиво пишуть, їх 

обдарування розвивалися б значно швидше і яскравіше". 

Спочатку дитина навчається в своїх "зустрічах з зовнішнім світом" 

(Сеченов), у процесі щоденного спілкування з дорослими, в ході своєї ігрової 

діяльності. Граючись, дитина активно пізнає навколишню і передусім соціальну 

дійсність, включається в доступній для неї формі в життя дорослих, входить в 

їх ролі (льотчика, водія машини, будівельника і т. д.), наслідує і засвоює їх 

функції. Гра є першою школою дитини, що має важливе значення для її 

загального розвитку. Згодом навчання виділяється в спеціальну діяльність, яка 

дедалі більше ускладнюється за своїми завданнями, змістом і формами. 

Навчання необхідне для розвитку здібностей особистості. Без нього 

розвиток їх взагалі не може відбуватися і не відбувається. Потреба в навчанні 

випливає з самої суті цього процесу. Природні потенції дитини реалізуються не 
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шляхом простого зростання того, що € у неї від народження, його визрівання, а 

шляхом утворення нових нервових зв'язків, їх систем, нових механізмів 

мозкової діяльності. Утворення ж їх відбувається в процесі навчання. Всяке 

навчання, зробив висновок І. П. Павлов у своїх дослідах вищої нервової 

діяльності, є не що інше, як утворення незчисленної кількості таких зв'язків. 

Вони стають основою набуваних знань, умінь, навичок, різноманітних 

психічних властивостей, що формуються у підростаючої особистості в процесі 

її навчання і входять до складу здібностей, які розвиваються у неї, її 

спроможностей виконувати такі завдання, які до цього були їй непосильні. 

Відіграючи на кожному етапі цього процесу необхідну роль, навчання само 

змінюється у зв'язку з розвитком особистості [4]. 

В процесі навчання в учнів виробляється вміння вчитися, самостійно 

набувати знання, виховується любов до знань, допитливість та інші 

емоціональні якості. Навчання вносить свій вклад і в формування вольових 

якостей учнів, їх уважності, дисциплінованості, акуратності, свідомого, 

відповідального ставлення до виконання своїх обов'язків, самоконтролю. Отже, 

воно активно сприяє розвитку всіх компонентів їх здібностей. 

"Часто думають, що здібності до навчання є тільки умовою його 

успішності. В дійсності ж вони є і його результатом. У навчанні здібності учнів 

не тільки використовуються, а й розвиваються. 

Це не означає, що здібності просто набуваються, засвоюються як знання і 

вміння. Вони розвиваються завдяки набуванню учнями знань, умінь і навичок, 

формуванню у них різноманітних психічних властивостей. Взагалі психічний 

розвиток особистості не зводиться до нагромадження її навчальних надбань. 

Він являє собою ті "розумові перевороти" (Сєченов), які виникають у неї 

внаслідок того, що вона навчається говорити, читати, писати, оволодіває 

різними знаннями і вміннями. Зміни в здібностях є не прямим, а більш 

віддаленим і узагальненим наслідком навчання. 

Розвиток інтелектуальних здібностей є однією з актуальних проблем 

сучасної освітньої школи.  

Загальноприйнято, що в навчанні треба спиратися на наявні в учнів 

здібності. Та значно важливіше формувати у них інтелектуальні здібності, а для 

цього потрібно всебічно вивчити їх. Здібність до фізики можна назвати будь-

яке позитивне ставлення до неї. Це ставлення треба знати для формування 

інтересу, але його далеко не досить. Для справжнього інтелектуального 

розвитку та формування творчої активності учнів характерне розуміння 

значення та мети пізнавальної діяльності і позитивне ставлення до неї, а також 

наявність мотивів, що йдуть від самого процесу діяльності і спонукають 

займатись нею. 

Фізика займає особливе місце серед шкільних дисциплін. Як навчальний 

предмет, що має власну багату історію становлення і розвитку, значний вплив 

на становлення і культуру людської цивілізації, фізика створює в учнів уяву 

про наукову картину світу, формує творчі здібності учнів, їх світогляд та 

переконання. Такі цілі навчання будуть досягнені лише тоді, коли в процесі 
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навчання формується інтерес до знань. Сформованість інтелектуальних 

здібностей учнів сприяє підвищенню їх активності на уроках, розвитку 

позитивної мотивації навчання, активної життєвої позиції, що в сукупності 

забезпечує підвищення ефективності процесу навчання. 
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 Постановка проблеми. Спілкування відноситься до найважливіших для 

старшого юнацького віку сфер життєдіяльності. Цей період дуже важливий для 

формування основних структурних компонентів особистості. Від того, як буде 

проходити спілкування залежить формування складових особистості юнаків. 

Особливості процесу спілкування впливають на товариськість, розвиток 

комунікативних умінь, тому вивчення виділеного взаємозв’язку є актуальною 

проблемою сьогодення. В юнацькому віці спілкування стає головним джерелом 

пізнання навколишнього світу, а комунікативні уміння – важливими для 

процесів соціалізації особистості.  

 Мета дослідження. Відповідно до означеної проблеми, мета проведеного 

дослідження полягає у визначенні залежність рівня товариськості від 

комунікативних умінь у представників старшого юнацького віку. 

 Виклад основного матеріалу. Дослідження проводилось на базі 

Сумського державного педагогічного університету ім. А.С.Макаренка. У 
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дослідженні брали участь 24 студенти другого курсу фізико-математичного 

факультету, фізично здорові. Після проведення дослідження визначення рівня 

товариськості, були отримані наступні результати: 46 % студентів мають 

високий рівень товариськості, 54 % – середній рівень. 

За результатами дослідження комунікативних умінь (КУ), отримані 

наступні дані: 42 % – високі показники КУ, 54 % – середні показники КУ, 4 % – 

низькі показники КУ. Аналіз результатів надає підстави для висновків, що 

рівень товариськості залежить від комунікативних умінь представників 

старшого юнацького віку. 

 

 

Дубина Н.О. 

Фізико-математичний факультет 

ФІЗИЧНІ ОСНОВИ ФЕРОМАГНЕТИЗМУ 

Науковий керівник: кандидат фіз.-мат. наук, доцент Шкурдода Ю.О. 

 

Всі матеріали, які знаходяться в зовнішньому магнітному полі, 

намагнічуються. Намагнічування пов’язане з наявністю в атомів, що складають 

матеріал (або іонів, молекул) мікроскопічних магнітних моментів. 

Макроскопічною характеристикою намагнічування матеріалів служить 

величина намагнічуваності, яка рівна сумарному магнітному моменту атомів 

одиниці об’єму. 

В залежності від знаку та величини магнітного сприйняття всі матеріали 

поділяють на діамагнетики, парамагнетики та феромагнетики. 

Феромагнетики — це деякі метали (залізо, нікель, кобальт, гадоліній, 

манган, хром та їхні сплави) з великою магнітною проникністю, що проявляють 

явище гістерезису. 

Феромагнетики широко використовуються в техніці, тому їх вивчення 

являється досить актуальним в наш час. Феромагнетики використовуютьдля 

виробництва постійних магнітів, осердь електромагнітів та трансформаторів. 

Мета курсової роботи: 

Ознайомитися з явищем феромагнетизму, визначити його фізичні основи 

Завдання: 

1. Визначити основні властивості феромагнетизму  

2. Встановити фізичну природу феромагнетизму 

У феромагнетиках існують мікроскопічні області спонтанного 

намагнічення – домени, в межах яких спіни орієнтовані однаково. При внесенні 

в поле феромагнетика ці домени орієнтуються вздовж поля, тому поле різко 

посилюється. Отже у відсутності поля така речовина створює власне магнітне 

поле. Згідно квантової теорії всі основні властивості феромагнетиків 

обумовлені доменною структурою їх кристалів. 

Найтиповішою властивістю феромагнетиків є нелінійний характер процесу 

намагнічення 

Феромагнетики сильно втягуються в область сильнішого магнітного поля. 
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Магнітна сприйнятливість феромагнетиків позитивна і значно більше 

одиниці. 

При не дуже високих температурах феромагнетики характеризуються 

спонтанною намагніченістю, яка сильно змінюється під впливом зовнішніх дій 

Також феромагнетикам притаманний Ефект Барнета - намагнічування під 

час обертання навіть у відсутності зовнішнього магнітного поля. 

Феромагнетизм виникає в речовинах, у яких як наслідок обмінної 

взаємодії, спінам електронів вигідно орієнтуватися паралельно. В результаті 

такої узгодженої орієнтації спінів виникає макроскопічний магнітний момент, 

який може існувати навіть без зовнішнього магнітного поля. 

Феромагнітні матеріали більшою чи меншою мірою мають магнітну 

анізотропію, тобто властивість намагнічуватися з різним ступенем складності у 

різних напрямках. Магнітні властивості феромагнітних матеріалів зберігаються 

до тих пір, поки їх температура не досягне значення, так званої точки Кюрі. 

При температурах вище точки Кюрі феромагнетик поводиться в зовнішньому 

магнітному полі як парамагнітна речовина. Він не тільки втрачає свої 

феромагнітні властивості, але у нього змінюється теплоємність, 

електропровідність і деякі інші фізичні характеристики. 

ЛІТЕРАТУРА: 

1. Вонцовский С.В. Магнетизм. – М.: Наука. Главная редакция физико-

математической литературы,1984. – (Проблемы науки и технического 

прогресса). – 208с. 

2. Элементарный учебник физики /Под ред. Г.С. Ландсберга. Т.2. – 

М.:Наука, 1975. –527 с. 

3. Мороз І.О. Основи електродинаміки. Магнітостатика: навчальний 
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ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ У 

ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ АСТРОНОМІЇ 

Науковий керівник: кандидат фіз.-мат. наук, доцент Хурсенко С.М. 

 

Освіта – цілеспрямована пізнавальна діяльність людей з отримання 

знань, умінь, або щодо їх вдосконалення. Вона є однією з найвaжливiших 

складових суспільства, залежить від процесів, що відбуваються в ньому й 

повинна швидко реагувати і відповідати стану науково-технічного прогресу, 

тенденціям розвитку економічної сфери країни. Освіта, безумовно, впливає на 

всі процеси й сторони життя, оскільки готує фахівців, розвиває особистість, 

формує певні життєві погляди. Тому особливої уваги заслуговує сучасний стан 

проблеми впровадження й перспективи використання сучасних технологій в 

освіті нашої країни. 

Основним джерелом системи засобів навчання астрономії на сьогодні є 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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підручник, що містить достатньо дидактичного матеріалу, інструкції для 

виконання спостережень, роботи з рухомою картою зоряного неба та шкільним 

астрономічним календарем. Якщо в учителя є ще програма з астрономії, робоча 

програма та підручник «Методика навчання астрономії», то все перераховане 

можна вважати необхідним мінімумом засобів навчання [1]. 

Необхідно однак зауважити, що з переходом до використання в освіті 

комп’ютерних технологій з’явилися умови для розширення інформаційних, 

методичних та технологічних меж традиційного навчання. Одночасно 

відбувається збільшення його дидактичних можливостей (враховуючи сучасні 

досягнення психологічної та педагогічної наук), можливість проектування 

нових видів діяльності учнів, підсилення впливу на мотиваційну сферу, 

створення навчальних середовищ, орієнтованих на досягнення запланованих 

навчальних, виховних і розвивальних цілей тощо. Освіта – це така сфера 

діяльності людини, яка завжди дуже чутлива до різних способів подачі 

інформації. Саме так в сферу освіти активно увійшли нові комп’ютерні 

технології. Розробка та впровадження електронних засобів навчання відкриває 

широкі дидактичні можливості у викладанні навчального матеріалу.  

Питаннями про роль, розробку та впровадження новітніх технологій в 

процес навчання в цілому та безпосередньо астрономії займаються такі 

науковці та методисти як Дичківська І.М., Жалдак М.І., Крячко І.П., 

Ткаченко І.А., Шарко В.Д., Гомуліна Н.М., Сурдін В.Г., Рисін М.Л., Ромас І.А. 

та ін. У своїх роботах вони створюють як теоретичну, так і технічну бази 

інноваційної освіти. 

Відповідно до основних етапів формування наукових понять дидактичні 

функції засобів навчання астрономії можна класифікувати наступним чином 

[2]:  

− формування чуттєвих образів фізичних небесних тіл та астрономічних 

явищ; 

− демонстрація властивостей і ознак об’єктів та явищ, що вивчаються; 

− виділення та показ кількісних та якісних зв’язків між характеристиками 

об’єктів; 

− створення умов для застосування отриманих знань на практиці; 

− формування способів діяльності, відповідних вмінням учнів. 

Можна виділити найбільш значущі, методичні цілі, реалізація яких 

виправдовує введення комп’ютерних навчальних програм у процес навчання. 

До них відносяться [3]: 

− індивідуалізація й диференціація процесу навчання за рахунок 

можливостей поетапного просування до мети за лініями різних рівнів 

труднощів; 

− здійснення контролю за зворотним зв’язком, з діагностикою і оцінкою 

результатів (або без них); 

− здійснення самоконтролю й самокорекції; 

− забезпечення можливостей тренажу й здійснення з його допомогою 

самопідготовки; 
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− наочність (демонстрація динаміки процесів, що вивчаються, графічна 

інтерпретація досліджуваних закономірностей); 

− моделювання та імітація процесів, які вивчаються й досліджуються, 

явищ з переходом в “реальність –модель” і навпаки (або без переходу); 

− проведення лабораторних робіт в режимі приєднання за допомогою 

спеціальних пристроїв (адаптерів) демонстраційного обладнання до комп’ютера 

або моделювання їх за допомогою комп’ютерних програм; 

− створення й використання інформаційних баз даних, необхідних у 

навчальній діяльності, й забезпечення доступу до мережі інформації; 

− посилення мотивації навчання (за рахунок відображення засобів 

програми, або вміщення в неї ігрових ситуацій); 

− оволодіння учнями стратегією засвоєння навчального матеріалу; 

− формування стилю мислення, уміння приймати варіанти розв’язання (за 

рахунок систематичної логічної послідовності всіх операцій, закладених у 

програму); 

− розвиток творчих здібностей особистості (за рахунок можливостей 

керувати пізнавальною діяльністю учнів). 

Узагальнюючи вище сказане можна зробити висновок, що комп’ютерні 

програми охоплюють різні види сприйняття інформації, вміщують у собі 

необхідну інформацію як для доступної, систематизованої та зрозумілої подачі 

матеріалу, так і забезпечують проведення контролю засвоєння знань. 
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Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор Чашечникова О.С. 

 
Розглядається сутність поняття «позакласна робота». Виявлена спрямованість 

позакласної роботи з математики щодо розвитку логічного мислення учнів. 

 

Постановка проблеми. Позакласна робота - це різновид освітньо-

виховних занять, які виходять за межі обов'язкових навчальних програм та 

проводяться школою в позакласний час [4].  
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Загальновідомо, що позакласні заходи з математики при вдалій їх 

організації мають велике освітнє і виховне значення. Вони прищеплюють 

учням любов до математики, сприяють розширенню і поглибленню їх 

математичних знань, створенню необхідних для виробничої діяльності 

практичних навичок, розвивають логічне  мислення та творчі здібності учнів.  

Позакласні заходи з успіхом можуть буди використані для поглиблення 

знань учнів у сфері програмного матеріалу, розвитку їхнього логічного 

мислення, просторової уяви, дослідницьких навичок, кмітливості, розвитку 

грамотної математичної мови, прищеплення смаку до читання математичної 

літератури, інтерес до історії математики. 

Вважається, що одним із завдань вчителя є розвиток логічного мислення, 

творчих здібностей учнів, зацікавлення їх до математики під час проведення 

позакласної роботи з предмета.  

Аналіз актуальних досліджень. Проблемою організації позакласної 

роботи з математики займались М.Б. Гельфанд, В.С. Павлович [2], М.Б. Балк, 

Г.Д. Балк [1], В.О. Гусєв, О.І. Орлов, О.Л. Розенталь [3], О.Ю. Харік [8] та інші. 

Але, на наш погляд, необхідно розглянути питання спрямованості сучасних 

позакласних заходів з математики для учнів основної школи на розвиток 

логічного мислення школярів. 

Мета статті – виявити можливості організації позакласної роботи з 

математики щодо розвитку логічного мислення учнів основної школи. 

Виклад основного матеріалу. Позакласна робота відбувається у 

різноманітних формах. Зазначають [4], що вона може розглядатися як основа 

для формування різноманітних інтересів учнів та стимулом  їх  розвитку і 

дозволяє більш оперативно ознайомити школярів з новітніми досягненнями 

науки, техніки, відповісти на їхні складні запитання. 

Завдання позакласної роботи – закріплення, збагачення та поглиблення 

знань, набутих у процесі навчання, застосування їх на практиці; розширення 

загальноосвітнього кругозору учнів, формування в них наукового світогляду, 

вироблення вмінь і навичок самоосвіти; формування інтересів до різних галузей 

науки, техніки, мистецтва, спорту, виявлення і розвиток індивідуальних 

творчих здібностей та нахилів; організація дозвілля школярів, культурного 

відпочинку та розумних розваг; поширення виховного впливу на учнів у різних 

напрямах виховання [4].    

До форм позакласної роботи традиційно відносять: математичний гурток, 

тиждень математики, математичні ранки (вечори), змагання, ігри, вікторини, 

конкурси, шкільні олімпіади, шкільні та класні математичні газети, клуби 

веселих і винахідливих математиків, математичні екскурсії, шкільні наукові 

конференції, позакласне читання математичної науково-популярної літератури, 

виготовлення математичних моделей, підготовка доповідей, рефератів, творів. 

Серед нових, але вже звичних форм є участь школярів в МАН. 

Проаналізувавши методичну літературу щодо питань позакласної роботи 

з математики [4-8], ми зробили висновок, що багато розроблено матеріалу для 

того, аби проводити позакласні заняття систематично, з врахуванням вікових 
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особливостей учнів і методично правильно. Інформацію можна також 

одержувати на сайтах вчителів, які діляться власним досвідом проведення 

позакласних заходів. Ця інформація буде корисною для студентів та молодих 

спеціалістів. 

У сучасній математиці нерівностям відводиться важлива роль. Тема 

«Доведення нерівностей» входить до програми факультативного  курсу класів 

чи шкіл із поглибленим вивченням математики (9 клас), де на її вивчення 

відведено 4 години. 

Наведемо приклади завдань, що можна використовувати під час 

проведення розроблених нами факультативних занять з теми: «Доведення 

нерівностей». 

Приклад 1. Довести, що для будь-яких дійсних yix  

.0524452 22  yxxyyx  

Доведення. 

Учням відома нерівність 

,0...
22

2

2

1  naaa  

тож учні спробують нею скористатись. Для цього виділяють повні 

квадрати в лівій частині нерівності.  

.0)1()2()2(

12444524452

222

222222





yyxx

yyyxyxxxyxxyyx
 

Рівність виконується за умови: 
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З цього слідує, що .1,2  yx  

Отже, нерівність доведена.  

Приклад 2. Довести, що при 0,0  ba виконується нерівність 

.
2

ab
ba



 

Доведення.  

З метою засвоєння вмінь та навичок доведення нерівностей, доцільно 

учням показати декілька способів доведення даної нерівності. На цьому етапі 

уроку можна об’єднати учнів у три групи та запропонувати кожній довести 

нерівність одним із способів: аналітичним, синтетичним, аналітико-

синтетичним. Потім, після закінчення роботи представник з кожної групи 

презентує спосіб доведення нерівності.  

Спосіб 1 (аналітичний) 

Знайдемо різницю  

.0
2
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2

2








 baabba

ab
ba

 

Бачимо, що рівність досягається при .ba   

Спосіб 2 (синтетичний) 
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Розглянемо очевидну нерівність .0)( 2  ba  Тоді  

.
2

2020)( 2 ab
ba

abbabababa 


  

Спосіб 3 (аналітико-синтетичний) 

Має місце тотожність 

,
2

)(

2

2

abab
baba







  

оскільки .0)( 2  ba  

Таким чином, в сучасній школі створюються ефективні засоби для 

розвитку логічного мислення учнів в ході проведення позакласної роботи. 
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Ортогональні многочлени займають важливе місце в сучасному 

математичному аналізі. Вони слугують потужним апаратом при розв’язуванні 

різних задач, охоплюючи широкий коло питань, таких як апроксимація 

аналітичних функцій, неперервні дроби, діофантові наближення, проблема 

моментів та ін.[1]. 

Інтерес до цих питань пояснюється тим, що система ортогональних 

многочленів є найпростішою (після тригонометричної системи) системою 

ортогональних функцій і тому є дуже цінним апаратом для наближеного 

представлення функцій більш складної природи. 

http://www.matklas.com.ua/
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Основи загальної теорії ортогональних многочленів були закладені працями 

геніального російського математика П.Л.Чебишева: у ряді своїх мемуарів, 

починаючи з 1855 р., він не тільки розглядає відомі до нього частинні випадки – 

так звані класичні ортогональні многочлени, а й будує загальну теорію 

ортогональних многочленів [2].  

Особливу увагу в математиці заслуговують поліноми Лежандра, які 

сформулювались історично першими і в деякому сенсі вважаються 

найпростішими. Потім були введені многочлени Чебишева, загальні 

многочлени Якобі, многочлени Ерміта і Лагерра. Всі ці класичні ортогональні 

многочлени відіграють важливу роль в багатьох прикладних питаннях. 

Поліноми Лежандра інтенсивно вивчалися в вісімдесятих роках XVIII 

століття Лежандром і Лапласом.  Ці многочлени є частинним випадком як 

многочленів Якобі, так і многочленів Гегенбаура.  

Розглянемо приклад фізичної задачі, що безпосередньо потребують 

многочленів Лежандра.  

Нехай вивчається електростатичне поле системи точкових зарядів на великій 

відстані від неї. В точці А, визначеною радіус-вектором 
ir


 відносно деякої 

точки О, знаходиться i -й заряд iq . Потенціал електричного поля, створюваного 

цим зарядом в деякій віддаленій «точці спостереження» М з радіус-вектором r
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Таким чином, тут виникла відома нам генератриса для поліномів Лежандра 

(21). Звідси 
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З урахуванням цього сумарний потенціал системи зарядів буде представляти 

собою розклад по мультипольним моментам: 
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  - одиничний вектор направлений до точки спостереження,  , =1,2,3 – 

індекси декартових компонент. Тут перший доданок відповідає монопольному, 
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або кулонівському наближенню, тобто полю, що створений точковим зарядом 

 i iqQ ; другий доданок – дипольному наближенню, що визначений 

дипольним моментом системи  i iirqd


, третій доданок відповідає 

квадрупольному наближенню (тензор 
D  називається квадрупольним 

моментом системи зарядів ) і т. д.[3]. 

Класичні ортогональні многочлени Лежандра  широко застосовуються в 

обчислювальній математиці, в математичній фізиці, в теоретичній фізиці, в 

квантовій механіці, а також в інших технічних науках (в теорії автоматичного 

регулювання і управління, в теорії антен). 
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Фізико-математичний факультет 

ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ СІМ’Ї В ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ 

Науковий керівник: кандидат педагогічних наук,  доцент Осьмук Н. Г. 

 

Постановка проблеми. На сьогоднішній день у сімей багато проблем. 

Більшість з них пов’язана з неготовністю молоді до сімейного життя, 

матеріальними проблемами, мікрокліматом, не правильно організованим 

дозвіллям.  Всі ці проблеми потребують вирішення. Шлях подолання кожна 

сім’я вибирає індивідуально. 

Мета роботи – охарактеризувати основні проблеми сучасної сім’ї та 

шляхи їх подолання.      

Виклад основного матеріалу. Сім'я – це мала соціальна група, що має 

історично означену організацію, члени якої пов'язані шлюбними або 

родинними відносинами, спільністю побуту та взаємною моральною 

відповідальністю, соціальна необхідність якої зумовлена потребою суспільства 

у фізичному та духовному відтворенні населення [2, с. 3].  

 Однією з проблем є уявлення молодих людей про сім’ю, які не 

відповідають дійсності. Тому, приймаючи таке важливе рішення у своєму 

житті, кожен повинен усвідомлювати усю відповідальність, потрібно відкинути 

свій егоїзм, любити безкорисливо, бути готовим для жертовності.  

Наступним недоліком є зниження значення сім'ї в системі життєвих 

цінностей особистості з подальшою переорієнтацією значної частини молоді на 

позашлюбні стосунки або повторний шлюб. Сім’я – це перш за все 

відповідальність, позашлюбні відносини у свою чергу позбавляють цієї 



100 
 

відповідальності, людина вільна, немає спільного побуту,спільних проблем [2]. 

     Слід також зазначити про послаблення захисної функції сім'ї. Існує 

ціла низка проблем, що перешкоджають нормальному розвитку сім’ї:  низький 

грошовий дохід; низький матеріальний рівень, дефіцит вільного часу, погані 

житлові умови, невлаштований побут, труднощі, зв'язані з народження і 

вихованням дітей, тощо. 

     Сучасна українська сім’я зіштовхнулася із проблемою 

нестабільності  життєвих планів в умовах економічної нестабільності в 

результаті чого відбувається стійка орієнтація подружжя на малодітну сім'ю. 

Звичайно питання скільки у сім’ї буде дітей  є питанням виключно окремої 

сім’ї. Однак слід зауважити, що без дітей важко проявитися справжній любові, 

оскільки подружжя без дітей зосереджені самі на собі і люблять тільки одне 

одного. 

Серед інших проблем, що перешкоджають розвитку сім’ї, слід зазначити: 

погіршення дитячо-батьківських взаємин, зумовлене невідповідністю та 

закостенілістю батьківських норм; загострення суперечностей між партнерами 

в орієнтації сім'ї на демократичний (з боку жінок) або патріархальний (з боку 

чоловіків) розвиток; дисфункціональний розвиток сім'ї, ознаками якого є: 

неузгодженість рольової поведінки, негнучкість сімейних норм, маніпуляція 

партнером, дітьми, ігнорування потреб, почуттів членів сім'ї, конфліктна 

взаємодія [1, с. 52–53]; 

Також можна назвати і такі проблеми, як: ускладнення сімейної адаптації 

молодого подружжя внаслідок неадекватних дошлюбних очікувань, завищених 

вимог до партнера; порушення механізму адаптації сім'ї до динамічних 

процесів у суспільстві. 

    Важливою проблемою сім’ї є її матеріальне забезпечення – загальний 

рівень життя, в який входить і рівень заробітної плати, і забезпеченість товарами 

широкого вжитку, благоустрій побуту,  організація вільного часу тощо. Зрозуміло, 

що проблема матеріальної забезпеченості сім’ї не єдина для нормального її 

функціонування, але це той фундамент, який дає змогу кожній сім’ї отримати 

все необхідне для усіх її членів і, перш за все, для дітей [3, с. 67]. 

На жаль одне матеріальне забезпечення сімей не може зберегти їх 

цілісність. Відомо, що в часи лихоліть і пов’язаним з ними падінням рівня 

матеріальної забезпеченості сім’ї стають ще більш згуртованими і, навпаки, з 

ростом добробуту збільшується відсоток зруйнованих сімей [3, с. 52]. 

Отже, існує велика кількість проблем, які необхідно вирішувати. В цьому 

допоможе реальна підготовка до сімейного життя, правильно організоване 

дозвілля і сприятливий мікроклімат в родині А все ж таки головним, що 

повинно бути в сім’ї – це бажання подолати всі ті проблеми, які виникають на 

їх життєвому шляху. 
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АНАЛІТИЧНОСТІ 

Науковий керівник: кандидат фіз. –мат. наук,  доцент Мартиненко О. В. 

 

Сучасний стан розвитку технологій ставить нові високі вимоги до 

підготовки фахівців у різних галузях. Для описання математичних моделей 

процесів та явищ необхідно мати знання з теорії функції комплексної змінної.  

Поняття аналітичної функції є одним із ключових в комплексному 

аналізі, тому його досить часто називають теорією аналітичних функцій. 

Теорія аналітичних функцій дозволяє досить легко розв’язувати багато 

завдань, які є нерозв’язними на множині дійсних чисел. Досліджуваний клас 

функцій є замкнутим відносно основних операцій арифметики, алгебри і 

аналізу.  

Теорія аналітичних функцій формується і розвивається вже протягом 

чотирьох століть. Вперше властивості аналітичних функцій були використані 

як систематичний прийом розв’язування  задач в роботах І. Ньютона «Аналіз за 

допомогою рівнянь з нескінченною кількістю членів» (1671) і «Метод флюксій 

і нескінченних рядів з його доданками в геометрії кривих» (1671). В цих 

роботах вчений розглядав розвинення функції в степеневий ряд, який 

порівнював з десятковим розглядом числа. Велике значення для становлення 

теорії має книга Б. Тейлора «Про прямі і зворотні методи приросту» (1715) 

присвячена розкладу в ряд Тейлора і робота К. Маклорена «Трактат про 

флюксії» (1742), в якій був здійснений розклад в ряд Маклорена. 

Новий етап формування і розвитку теорії почався в ХΙХ ст., він 

пов’язаний з працями О. Коші (1789–1857), Б. Рімана (1826–1866) і                   

К. Вейєрштрасса (1815–1897). Кожен з них ввів своє поняття аналітичної 

функції [2]. 

Коші означив аналітичну функцію  в області D через існування її 

неперервної похідної. 

Функцію  називають аналітичною в області D за Ріманом, якщо 

дійсна й уявна частина цієї функції мають в області D неперервні частинні 

похідні, що задовольняють в D умови  КРЕД. 

Якщо в кожній точці області D функція  є регулярною, тобто для 

довільного  можна вказати окіл цієї точки, в якому функцію  можна 

розвинути у степеневий ряд, то таку функцію  називають аналітичною за 

Вейєрштрассом. 

Існує ще одне означення аналітичної функції за Озгудом, яке часто 
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розглядають як властивість. 

Функцію   називають аналітичною в області D , якщо вона 

неперервна і для якої інтеграл, взятий вздовж будь-якого замкнутого контура 

цієї області, дорівнює нулю  [3, c. 175]. 

Вагомий внесок у розвиток теорії аналітичних функцій зробили російські 

вчені. Вони досягли значних результатів при розв’язанні геометричних та 

метричних проблем. М. І. Лобачевський розробив геометричну теорію 

аналітичних функцій, застосуванням аналітичних функцій в механіці у ХХ ст. 

були присвячені роботи М. Є. Жуковського і     С. О. Чаплигіна, І. І. Привалова 

та інших.  

Теорія аналітичних функцій має широке прикладне застосування в 

математиці: використання формули Коші при обчисленні інтегралів, 

поновлення аналітичної функції за відомою її дійсною чи уявною частиною, 

розвинення аналітичної функції в ряди Тейлора та Лорана. Зараз неможливо 

уявити фізику без апарату аналітичних функцій – задання векторних полів, 

знаходження потенціальної функції та потенціалу [1, c. 149]. 

Приклад: 

Поновити аналітичну в околі точки  функцію  за відомою її 

дійсною частиною  та значенням , якщо  

  

Розв’язання 

Перевіримо чи є функція  гармонічною для цього перевіримо 

виконання рівняння Лапласа. 

            

                

. 

Функція  задовольняє рівняння Лапласа задовольняє, отже функція 

є гармонічною. 

1 спосіб. Поновимо аналітичну функцію використавши формулу  

 
Маємо 
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Отже, . 

2 спосіб. Використаємо безпосередньо умови Коші-Рімана 

 

Знайдемо  ,  

Згідно першої умови Коші-Рімана   = , тоді 

 

Згідно другої умови Коші-Рімана  , тоді 

 , але  

Маємо  

Отже, Звідки 

  Враховуючи початкову умову    

. 

. 

Отже,   

3 спосіб. Скористаємось формулою   

 Отже,  

За точку (  виберемо точку (0, 0). Маємо 

 
Знайдемо С з умови, що   

Отже,  Маємо, 

. 

Отже, . 
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Зубко В. А. 

Фізико-математичний факультет 

БІЗНЕС–ПЛАН  

 ПП «ПОДАРУНОЧ’ОК» 

Науковий керівник: викладач Гаценко Л. В. 

 

Актуальність теми. Ґрунтовні знання з економічних дисциплін дають 

можливість вдало реалізувати підприємницькі здібності, а саме створити 

власний проект. 

Мета роботи. Обґрунтувати ефективність організації приватного 

підприємства «Подаруноч’ОК», яке спеціалізується на виготовленні 

композицій з цукерок і зацікавити інвесторів взяти участь у фінансуванні 

запропонованого проекту. 

Виклад основного матеріалу. ПП «Подаруноч’ОК» – це новоутворене 

підприємство, яке буде розміщено в центрі міста за адресою м. Суми, вул. 

Петропавлівська, 35. Воно буде займатись створенням композицій з цукерок і 

подарункового паперу чи живих квітів. 

Плановий обсяг випуску готової продукції за наявності діючих 

виробничих потужностей 632 штуки за рік. 

Загальна вартість проекту по організації виробництва подарункових 

композицій складає 119000,00 грн., які планується отримати в кредит, з 

ставкою до 15% річних, під заставу майна власника. Персонал фірми 

складається з 3 осіб, які забезпечують безперебійну і високоефективну роботу 

підприємства. 

Конкурентоздатність фірми забезпечується низькими 

внутрішньовиробничими витратами на виготовлення продукції високого 

ґатунку, високим рівнем обслуговування споживачів, який є новим для нашого 

ринку. Термін окупності кредиту складає 1 рік. Даний товар є новинкою на 

місцевому ринку. Тому фірма в деякій мірі буде монополістом щодо своєї 

продукції.  

Предметом діяльності ПП «Подаруноч’ОК» є виготовлення солодких 

подарункових композицій, які об’єднують в собі найпопулярніші подарунки, а 

саме квіти і цукерки. В результаті отримуємо неповторний та оригінальний 

презент метою якого є здивувати і зробити свято яскравішим.  

Реалізаційна ціна відносно невисока. Роздрібна ціна в середньому 

становить 220 грн. (з врахуванням ПДВ).  

Поява місцевих конкурентів, що також мають вузьку спеціалізацію по 

даному виробництву найближчим часом не очікується. 

Так як працюватиме сайт магазину, то всі бажаючи зможуть замовити 

виріб через всесвітню мережу інтернет. 

Розглядається також можливість виготовляти композицій з матеріалів 

замовника. Вартість послуг наданих підприємством в середньому становитиме 

100,00 грн. 

 Найкращий  подарунок  для справжніх ласунів це не букет квітів, а  букет 
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цукерок. Таким  букетом  можна ж не тільки милуватися, але й отримувати 

 задоволення,  куштуючи  солодощі. А  солодощі  можуть  бути  тут 

найрізноманітніші, починаючи від карамельок, акуратно упакованих в красивий 

 пакувальний  папір і закінчуючи шоколадними цукерками та шоколадками. Ці 

 композиції  ніколи  повністю  не  повторюються, у кожній обов’язково будуть 

присутні  нові  відтінки та елементи. Такий подарунок однозначно справить 

найкраще враження і залишиться незабутнім.  

Серед різноманітності букетів можна знайти той який підійде 

найоптимальніше або ж самим стати дизайнером власного букета з цукерок, 

запропонувавши свої ідеї в створенні букета з цукерок. 

Солодку композицію можна подарувати людині будь-якого віку, професії і 

навіть соціального статусу. Головна начинка - це звичайно ж ласощі високої 

якості. Ціна доступна для споживачів із середнім і низьким рівнем доходів. 

Такий солодкий презент буде особливо актуальним на 8 березня чи Новий 

рік, стане відмінним варіантом на  день святого Валентина. Солодкий букет з 

цукерок підійде до будь-якого свята і навіть весілля. 

Букети з цукерок це оригінальний подарунок і знак уваги, який порадує і 

дітей, і дорослих. 

ПП «Подаруноч’ОК» приємно здивує: 

-  кількістю пропонованих моделей композицій, серед яких неодмінно 

знайдеться та, яка підійде саме вам; 

- рівнем цін, які є доступні кожному; 

- високим рівнем обслуговування, ввічливе та поважне ставлення до 

клієнтів. 

Висновок. Як результат проведеної роботи можна підсумувати, що ПП 

«Подаруноч’ОК» буде прибутковим підприємством. Головною причиною 

популярності продукції яка виготовляється буде її доступність широкому колу 

споживачів та  оригінальність. Термін окупності становить 1 рік.  

 

 

Каланчук К.В. 

Фізико-математичний факультет 

ВИКОРИСТАННЯ МІЖПРЕДМЕТНИХ ЗВ’ЯЗКІВ У НАВЧАННІ 

МАТЕМАТИКИЗ МЕТОЮ РОЗВИТКУ ІНТЕГРАТИВНОГО 

МИСЛЕННЯ ШКОЛЯРІВ  

Науковий керівник –  доктор педагогічних наук, професор Чашечникова О.С. 

 
Розглядається питання реалізації міжпредметних зв’язків на уроках математики як 

засобу розвитку інтегративного мислення учнів. Продемонстровані теоретичні та 

практичні аспекти реалізації міжпредметних зв’язків на уроках математики. 

 

Постановка проблеми. Загальновідомо, що для успішного розвитку 

учнів в умовах сучасного стрімкого розвитку науки і проникнення її досягнень 

у повсякденне життя їх мислення повинно бути інтегративним. Саме реалізація 

міжпредметних зв’язків допомагає розвитку цієї властивості мислення. 
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Реалізація міжпредметних зв’язків в ході навчання математики має значний 

вплив на підвищення якості науково-теоретичної та практичної підготовки 

учнів: це допомагає вчителям сформувати в учнів уявлення про явища природи 

та зв’язки між ними, надати їм розуміння цілісної картини світу. Ось чому ця 

проблема постійно знаходиться у центрі уваги як дослідників, так і вчителів-

практиків. 

Аналіз актуальних досліджень. Проблемою реалізації міжпредметних 

зв’язків займалося чимало видатних дидактів, психологів та методистів, 

зокрема це – І. Звєрєв, В. Ільченко, Д. Кирюшкін, В. Максимова, Г. Костюк, 

Ю. Мальований, О. Сергєєв, В. Федорова та ін. Різні грані проблеми 

міжпредметних зв’язків аналізували Ф. Бауер, І. Логвинов, Н. Кострикіна, 

Р. Мочалов, Г. Хохолков, І. Шаповал, Л. Шаповалова (математика і фізика), 

Є. Шмуклер, М. Тахиров (математика і хімія), О. Зикрін (математика і 

географія), А. Панкратов, В. Євплов (математика і креслення), В. Бобилкіна, 

Є. Жунусов, І. Шапіро (математика і трудове навчання), М. Антонов, 

Р. Архонтова, С. Первухіна (загальні питання). Введення елементів прикладної 

математики в шкільний курс досліджували такі відомі методисти, як О. Астряб, 

Г. Бевз, Г. Возняк, Ю. Колягін, М. Маланюк, О. Маркушевич, В. Монахов, 

А. Мишкіс, Я. Пановко, А. Прус, З. Слєпкань, Л. Соколенко, В. Фірсов, 

В. Швець. 

Мета статті – продемонструвати теоретичні та практичні аспекти 

реалізації міжпредметних зв’язків на уроках математики як засобу розвитку 

інтегративного мислення школярів.  

Виклад основного матеріалу. Загальновідомо, що для успішної 

реалізації людини в умовах сучасного стрімкого розвитку науки і проникнення 

її досягнень у повсякденне життя, її мислення має бути інтегративним.  

Під  інтегративним мисленням розуміють інструмент для адаптації 

сучасного учня до трансформуючих умов його життя, особливий спосіб 

засвоєння навчальної та повсякденної інформації про природу, суспільство та 

власне місце в оточуючому світі, інструмент самоактуалізації, 

самовдосконалення та самореалізації [6]. 

Один із шляхів розвитку цієї властивості мислення – реалізація 

міжпредметних зв’язків у процесі навчання, зокрема – навчання математики.  

Проблемі реалізації міжпредметних зв’язків у навчанні математики 

приділяється значна увага у педагогіці. Оскільки реалізація міжпредметних 

зв’язків в ході навчання математики має значний вплив на підвищення якості 

науково-теоретичної та практичної підготовки учнів: це допомагає вчителям 

сформувати в учнів уявлення про явища природи та зв’язки між ними, надати 

їм розуміння цілісної картини світу. Використання міжпредметних зв’язків в 

ході навчання математики допомагає учням застосовувати свої знання, набуті в 

процесі вивчення одного предмету, під час вивчення інших предметів, створити 

у школярів підґрунтя для комплексного бачення та вирішення складних 

проблем, з якими вони зіткаються у реальному житті. Не можна не погодитися з 

тим, що успішне вирішення цієї педагогічно-соціальної проблеми має вагомий 
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вплив на якість і ефективність навчального процесу. Ось чому ця проблема 

постійно знаходиться у центрі уваги як дослідників, так і вчителів-практиків. 

Аналіз джерел [2; 3; 4; 7; 8]  показав, що пропонують різноманітні 

визначення категорії «міжпредметні зв’язки», використовують різні підходи до 

їх педагогічної оцінки та класифікації. 

Пропонуємо таке узагальнення: міжпредметні зв’язки у навчанні 

математики – це одна з умов спрямування діяльності вчителя математики на 

актуалізацію і досконаліше засвоєння учнями знань, навичок і умінь з різних 

предметів для формування знань і вмінь з математики та переносу їх у нові 

ситуації.  

На перший погляд, у наш час вже нікому не треба доводити необхідність 

використання міжпредметних зв’язків у процесі навчання. Однак нами було 

проведене опитування серед учнів 10 класів Олександрівської гімназії, яке 

продемонструвало: 84% серед опитуваних не змогли навести прикладу жодної 

теми з математики, яка б допомогла їм при вивченні інших предметів і жоден 

учень не назвав теми з математики, де були б необхідні знання з інших 

дисциплін (рис. 1). 58%  відповіли, що знання з інших предметів взагалі їм не 

допомагають при вивченні математики (рис. 2). А 21% опитуваних дали 

відповідь, що математика їм не знадобиться у реальному дорослому житті 

(рис. 3). І хоча дана вибірка не є репрезентативною, проте результати ще раз 

підтверджують актуальність обраної нами теми дослідження.  

                  

 
У методиці навчання математики пропонують різні шляхи реалізації 

міжпредметних зв’язків в процесі навчання: проведення інтегрованих уроків та 

практичних занять, застосування прикладних і практичних задач при вивченні 

матеріалу.  

Стосовно останніх відзначимо: не існує однозначної думки з приводу 

того, чи потрібно розрізняти поняття «практична» та «прикладна» задачі. Не 

існує однієї думки про те, що саме розуміють під практичними задачами ті 

вчені, котрі розділяють два даних поняття.  
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Ми дотримуємося тієї думки, що терміни «практична» та «прикладна» 

задачі слід розрізняти. Аналіз літератури показав, що у випадку розрізнення 

даних понять під прикладними задачами зазвичай розуміють такі задачі, що 

розв’язуються за допомогою математичного апарату, але виникають поза 

межами математики. А щодо  задач практичного змісту, хочемо запропонувати 

таке узагальнене визначення: це задачі, зміст яких пов’язаний з різноманітними 

життєвими ситуаціями,  не суперечить природнім законам реальності, а їх 

розв’язання потребує вимірювальних робіт або знайомства з процесом, що 

описаний. 

Таким чином теоретичний аспект даної проблеми ще потребує подальшої 

розробки.  

Що стосується практичного аспекту, то бесіди з вчителями математики 

дозволили з’ясувати, що вони приділяють значну увагу міжпредметним 

зв’язкам у процесі навчання. Так, тандем вчителів Демків Ірина Анатоліївна 

(вчитель математики Сумської загальноосвітньої школи № 7) та Демків 

Олександр Степанович (нині вчитель фізики Олександрівської гімназії міста 

Суми) плідно працює над цією проблемою [1]. Зокрема вони реалізують 

міжпредметні зв’язків з метою посилення інтересу учнів до навчання шляхом 

проведення інтегрованих уроків. Доволі часто «поєднання предметів» у 

інтегрований урок є досить незвичним. Наприклад, нами розглядається 

розробка їх уроку «Від фута до метра» – інтегрований урок з математики та 

англійської мови, інтегроване заняття факультативу Демків О.С. з фізики та 

математики. Результати не змушують чекати: у Всеукраїнській учнівській 

олімпіаді серед учнів Демків І.А. та Демків О.С. дозволяють побачити 

позитивні зміни – кожного року, коли почала проводитися робота над 

проблемою реалізації міжпредметних зв’язків, є призери ІІ (2000 - 2007 роки), 

ІІІ (2001 - 2007 роки), а також ІV (2003-2004, 2005-2006 навчальні роки) етапів 

олімпіади.  

Тобто вчителі підкреслюють необхідність використання міжпредметних 

зв’язків у навчанні, зокрема Демків Олександр Степанович зазначає: «Останні 

п’ять років працюю над проблемою реалізації міжпредметних зв’язків на 

уроках фізики, оскільки власний досвід педагогічної праці (особливо робота в 

класах з поглибленим вивченням математики і фізики) переконав мене в тому, 

що неможливо досягти високих результатів у навчанні підростаючого 

покоління без тісної співпраці з іншими вчителями-предметниками (в першу 

чергу – з учителями математики)». 

Отже, реалізація міжпредметних зв’язків безперечно виконує низку 

важливих функцій у навчанні як математики, так і при вивченні інших 

дисциплін. Відбувається вплив на відбір і структуру навчального матеріалу, 

активуються різні методи навчання. Вчителі спрямовують свою роботу на 

створення комплексних форм навчання. Створюють умови, що сприяють 

досягненню єдності навчального процесу та забезпечують системність 

учнівських знань. 
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 21 століття ознаменувалося розвитком нових напрямків в науці і техніці, 

одним з яких стали нанотехнології в різних галузях промисловості і, зокрема, у 

виробництві будівельних матеріалів. 

  Нанонаука - нова галузь науки та виробництва, що вивчає фізичні, 

фізико-хімічні, біологічні, фармакологічні, токсикологічні властивості 

наночастинок розміром до 100 нм, можливість їх синтезу за допомогою 

сучасних нанотехнологій та застосування у різних галузях народного 

господарства, медицині. 

 Метою даної роботи є ознайомлення з основними видами наноструктур, 
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способами їх отримання та методами дослідження.  

Серед різноманітних методів дослідження наноматеріалів і наносистем 

особливий інтерес представляють такі, які дозволяють виявляти індивідуальні 

властивості  нанооб'єктів. До числа останніх відносяться методи  наноскопії. З 

них у практичному відношенні найбільш важливими є два методи: скануюча 

тунельна мікроскопія і атомно-силова мікроскопія. В основі реалізації цих 

методів зонди спеціальної конструкції є унікальными інструментами, які 

застосовуються не тільки для дослідження, але також для отримання різних 

видів наноматеріалів і наносистем. До числа інших методів, які широко 

використовуються в практиці дослідження структури і властивостей 

наноматеріалів і наносистем, відносяться методи дифракційного і 

спектрального аналізу. 

        У  скануючій  тунельній мікроскопії властивості поверхні зразків 

вивчаються шляхом докладання невеликої напруги (0,01 – 10 В) та державній 

реєстрації тунельного струму в зазорі (приблизно кілька атомних діаметрів) між 

електропровідними  вістрям (зондом) і досліджуваною поверхнею металів, 

напівпровідників та інших, які проводять матеріали. Тунельний  струм 

залежить від хімічного складу і особливостей  рельєфу. Отримані результати 

характеризують топографію, хімічні і електронні властивості поверхні. З 

допомогою скануючого  тунельного мікроскопа можна не лише здійснювати 

власне мікроскопічні дослідження з докладною атестацією поверхневої 

структури, а й зондом переміщати окремі атоми поверхні, тобто, проводити 

модифікацію поверхні. 

       Атомно-силова мікроскопія характеризується тим, що сканування за 

допомогою зонда реєструють варіації силової взаємодії кінчика голки з 

досліджуваною поверхнею. Голка розташована на кінці спеціальної консольної 

балки, здатної згинатися під впливом невеликих сил взаємодії ван-дер-

воальсового типу, виникаючих між вершиною голки і досліджуваною 

поверхнею. Деформація кантилевера реєструється з допомогою чутливих 

датчиків, що дозволяє після відповідних перетворень відтворити з високим 

розрізненням топографію досліджуваної поверхні. 

 Отримання достовірної інформації про досліджувані нанооб’єки, їх 

фізико-хімічні та структурні властивості істотно залежить від правильного 

вибору і застосування методів дослідження. 
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Мало хто не проходив через рентгенівський кабінет. Знімки, зроблені за 

допомогою рентгенівських променях, знайомі кожному. У 1995 році 

виповнилося сто років цьому відкриттю. Важко уявити, який величезний 

інтерес викликало воно століття тому. У руках людини виявився апарат, за 

допомогою якого вдалося побачити невидиме. 

Рентгенівське випромінювання виникає при гальмуванні речовиною 

швидких електронів внаслідок перетворення кінетичної енергії цих електронів 

в електромагнітне випромінювання. Довжини хвиль рентгенівського 

випромінювання перебувають в межах від 0.01 до 80 нм. 

Для одержання рентгенівського випромінювання використовують 

рентгенівські трубки. Вони мають скляний або металевий корпус в якому 

вмонтовано катод і анод і створено глибокий вакуум. Катод рентгенівської 

трубки є джерелом електронів, а анод - джерелом рентгенівського 

випромінювання. Між катодом і анодом створюють електричне поле, яке здатне 

прискорювати електрони до 104 - 105еВ. 

Досліди показують, що при бомбардуванні високо енергетичними 

електронами тіло аноду виникають два типи рентгенівського випромінювання. 

Перший тип, власний спектр якого є суцільним, подібний до спектру білого 

світла. Таке рентгенівське випромінювання утворюється при гальмуванні 

швидких електронів тілом анода. Тому це випромінювання називають ще 

гальмівним. Гальмівний рентгенівський спектр має короткохвильову межу lmin, 

яка визначається величиною анодної напруги, прикладеної між катодом і 

анодом. 

Завдяки випадковому характеру зіткнень електронів з атомними 

оболонками анода, втрати енергії електронів на теплоту і випромінювання 

розподіляються довільно. Тому енергія фотонів гальмівного випромінювання 

може бути різною, а його спектр - суцільним. 

Другим типом випромінювання є характеристичне рентгенівське 

випромінювання. Його називають так через те, що воно характеризує речовину 

анода рентгенівської трубки. Спектр характеристичного рентгенівського 

випромінювання – лінійчатий. Особливість цих спектрів полягає в тому, що 

кожний хімічний елемент дає певний характеристичний рентгенівський спектр 

незалежно від того, чи збуджується атом у вільному стані, чи він входить до 

вільної сполуки. Спектр характеристичного рентгенівського випромінювання 

істотно відрізняється від оптичних електронних спектрів тих же атомів. Вплив 

хімічного зв’язку на оптичні спектри досить значний, так як оптичні спектри 

випромінюються якраз валентними електронами. В той же час характеристичне 

рентгенівське випромінювання здійснюється електронами глибоких 

енергетичних рівнів. 
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Випромінювання, здатне проникати, хоча і в різному ступені, у всі 

речовини, що являє собою електромагнітне випромінювання з довжиною хвилі 

порядку 10-8 см назвали рентгенівським випромінюванням, на честь Вільгельма 

Рентгена. 

На сьогоднішній день ми знаємо, що рентгенівські промені можуть робити 

багато корисних речей – виявляти зламані кістки, пухлини та зубні порожнини, 

аналізувати атоми в різноманітних матеріалах та перевірку багажів в 

аеропортах, навіть можуть спричиняти формування кристалів.  

Відкриття рентгенівського випромінювання – в числі найважливіших 

наукових досягнень сучасності. 
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При дослідженні реальних процесів і явищ, описуваних системами 

диференціальних рівнянь, виникає необхідність не тільки відшукання їх 

розв’язку, але й виявлення різноманітних властивостей цих розв’язків. Оскільки 

проблема відшукання розв’язків  у загальному випадку нерозв’язна, то постає 

питання про вивчення тих або інших властивостей розв’язків диференціальних 

рівнянь за непрямими їх ознаками і властивостями. Це питання було детально 

досліджено А. М. Ляпуновим (1857- 1918) [2, с.229]. 

Розв’язок   системи диференціальних рівнянь  

                                                                                                        (1) 

визначений при всіх  називається стійким за Ляпуновим, якщо для будь-

якого  існує таке , що для довільного розв’язку  цієї 

самої системи, початкове значення якого задовольняє нерівність 

                                                    ,                                            (2) 

при всіх  виконується нерівність  

. 

Розв’язок  x=  системи (1) називають асимптотично  стійким, якщо він 

стійкий і існує таке  що для довільного розв’язку  цїєї самої 

системи, початкове значення якого задовольняє нерівність 

, 

виконується гранична рівність 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
http://ru.wikipedia.org/wiki/1986_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Якщо розв’язок  x=  не є стійким, то його називають нестійким. Отже, 

для нестійкості розв’язку x=  достатньо, щоб існувало додатне число  і 

при будь-якому як завгодно малому   існував хоча б один розв'язок 

x= , для якого при  виконується нерівність (2), але  

 
при деякому  [1, с.390]. 

Властивості розв’язків  диференціальних рівнянь значно впливають на 

прикладні задачі. І тому наскільки зміняться розв’язки  при тих чи інших 

початкових даних має важливе теоретичне і практичне значення. Так, при 

створенні приладів, конструкцій, машин, що відповідають певним умовам, 

треба знати, як поводитиметься об'єкт при невеликих перерозподілах сил або 

при зміні початкових умов. Той об'єкт, експлуатаційні параметри якого не 

реагують на ці зміни, називається стійким. Наприклад, при різних відхиленнях 

маятника від положення рівноваги ( різних початкових умовах ) рух маятника 

має бути стійким, періодичним. Крило літака має зберегти початкове 

положення навіть при найменшій зміні початкових умов. 

Література: 

1. Самойленко А. М. Диференціальні рівняння в задачах: Навч. 

посібник / А. М. Самойленко, С. А. Кривошея, М. О. Перестюк. – К.: 

Либідь, 2003. – 504 с.  

2. Шкіль М. І. Диференціальні рівняння: Навч. посіб. для студ. мат. спец. 

вищ. навч. закл. / М. І. Шкіль, В. М. Лейфура, П. Ф. Самусенко. – К.: 

Техніка, 2003. – 368 с. 
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Науковий керівник: канд. педагогічних наук, доцент Осьмук Н. Г. 

 

Постановка проблеми. Ефективність педагогічного процесу значною 

мірою залежить від особистості педагога, тому проблема підготовки вчителя 

сьогодні набуває особливої актуальності. Значної уваги потребують питання 

щодо формування у майбутніх педагогів особистісних якостей, які забезпечать 

високу ефективність професійно-педагогічної діяльності в нових суспільно-

економічних умовах. Саме від вчителя, його особистісних характеристик 

залежить реалізація навчальних планів, якість освітніх послуг, виховання учнів 

як у процесі навчання, так і  позанавчальний час.  

Проблема про те, яким бути вчителю й наскільки широким має бути спектр 

його професійно значущих якостей, знань, умінь і навичок хвилювало педагогів 

уже давно. Теоретичною основою проблеми виступили  дослідження  як  

вітчизняних (А. В. Лібін, А. А. Леонтьєв, Е. А. Климов, Е. С. Чугунова та інші), 
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так і зарубіжних (Х. Хекхаузен, Е. Берн, А. Маслоу, Д. Аткінсон, К. Замфір, 

К. Левін та інші) науковців. 

 Метoю дocлідження oбрaнo визначення особистісних якостей вчителя та 

з’ясування їх ролі у професійній діяльності.  

Виклад основного матеріалу. Сучасне суспільство до особистості 

вчителя висуває ряд вимог, які в педагогічній науці визначаються як 

професійно значущі особистісні якості. Саме вони характеризують 

інтелектуальну й емоційно-вольову сторони особистості, мають  великий вплив 

на результат професійно-педагогічної діяльності та визначають індивідуальний 

стиль педагога. Особистісні і професійні якості педагога тісно взаємопов’язані  

й однаково важливі, між ними не можливо встановити чіткої межі, тому в 

педагогічному процесі вони розглядаються як єдине ціле. Сукупність 

професійно зумовлених вимог до вчителя визначається як професійна 

готовність до педагогічної діяльності. У її складі виокремлюють психологічну, 

психофізіологічну готовність, а також науково-теоретичну і практичну 

підготовку.  

Зміст професійної готовності як відображення мети педагогічної освіти 

розглянуто у професіограмі. Професіограма (лат. professio – спеціальність і 

грец. gramma – риска, написання) – ідеальний портрет учителя, зразок, еталон, у 

якому представлені якості особистості, якими він має володіти, а також знання, 

уміння, навички, необхідні для виконання педагогічних функцій. 

Професіограма є своєрідним реєстром, що охоплює сукупність 

особистісно-ділових рис, суспільно-політичних, психолого-педагогічних і 

спеціальних знань, а також програму педагогічних умінь і навичок, необхідних 

для виконання вчителем його повсякденних професійних обов’язків. Вона дає 

повну кваліфікаційну характеристику педагога з погляду вимог до його знань, 

умінь, навичок, особистості, здібностей, психофізіологічних можливостей і 

рівня підготовки. 

Нині накопичено значний досвід формування професіограми вчителя, що 

дає змогу об’єднати професійні вимоги до нього у такі основні взаємопов’язані 

комплекси: 

а) громадянські якості: широкий світогляд, принциповість і стійкість 

переконань, громадянська активність, цілеспрямованість, відповідальність, 

патріотизм, гуманізм, оптимізм; 

б) якості, зумовлені специфікою професії вчителя. Ідеться про професійно 

значущі особистісні якості, що характеризують інтелектуальний, емоційно-

вольовий аспекти особистості;  

в) спеціальні знання, уміння та навички з предмета (спеціальності).   

Зазначені якості педагога забезпечують повноцінне виконання  своїх 

професійних функцій та обов’язків.  

Висновки. Отже, ефективність педагогічної діяльності залежить не тільки 

від рівня підготовки фахівця, його знань і досвіду, а й від особистісних 

характеристик, якостей, ціннісних орієнтацій та життєвої позиції педагога, які є 

базисом для успішного здійснення його діяльності. Тому становлення вчителя – 
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це в першу чергу формування його як особистості і лише потім – як фахівця, що 

володіє спеціальними знаннями в певній галузі педагогічної діяльності. Знання 

професійно значущих особистісних якостей сучасного педагога, їх ролі у 

професійній діяльності дають змогу майбутньому вчителю діагностувати свій 

ступінь сформованості на певному етапі професійного становлення, визначити 

шляхи їх подальшого удосконалення. 

 

 

Коцур О. 

Фізико-математичний факультет 

ВИГОТОВЛЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ САМОРОБНОГО 

ОБЛАДНАННЯ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ШКІЛЬНОГО КУРСУ ФІЗИКИ 

Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Каленик М.В. 

 

Навчальний фізичний експеримент був і залишається одним із основних 

методів навчання фізики у загальноосвітній школі. Матеріальною основою для 

його постановки й проведення є навчальне обладнання типового кабінету 

фізики, стан якого впливає на організацію та результативність усього 

навчального процесу. Але сьогодні, на жаль, можна сказати, що ми маємо 

справу із кризою навчального фізичного експерименту через відсутність 

необхідного обладнання. Ця ситуація негативно впливає на весь навчальний 

процес у школі, гальмує професійне зростання вчителів фізики та взагалі 

знижує професійний рівень педагогів.  

Зараз одним з шляхів виходу із ситуації, що склалася, може бути більш 

активне застосування фізичного експерименту за допомогою саморобного 

обладнання. Як правило, цей експеримент використовують за відсутності 

стандартного шкільного обладнання в кабінеті фізики. Але цінність приладів, 

що власноруч виготовлені учителем та учнями, полягає не тільки у поповненні 

матеріальної бази фізичного кабінету. Розробка та виготовлення такого 

обладнання має особливе навчально-виховне значення, бо піднімає учнів на 

більш високий рівень розуміння фізики. 

Аналіз процесу виготовлення та застосування учнями саморобних 

фізичних приладів з позицій розвитку школярів дозволив виділити наступні 

можливості: 

– охоплення більшості учнів позакласною роботою з предмета (гурткова 

робота, домашня робота); 

– залучення учнів-конструкторів до демонстрування фізичних дослідів під 

час пояснення нового матеріалу; 

– удосконалювати практичні (уміння збирати дослідні установки, 

користуватись приладами, обчислювати абсолютні та відносні похибки 

вимірювань) та експериментальні (уміння спостерігати, вимірювати, робити 

висновки) уміння і навички учнів; 

– професійної орієнтації учнів – набуття умінь і навичок, необхідних у 

професіях техніків, конструкторів, інженерів та ін. 
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– розвиток в учнів творчого мислення, пізнавального інтересу, любові до 

науки фізики (зацікавленості фізикою); 

– розвиток рефлексії та критичного мислення учнів у процесі 

конструювання та виготовлення приладу; 

– самореалізації учня як особистості через створення почуття “досягнення 

успіху”, підвищення авторитету в однокласників тощо. 

Домашні експериментальні завдання з теми: «Дифузія» 

1. Спостереження дифузії газів. 

Візьміть дві невеликих чашки з блюдцями, шматочок вати, нашатирний 

спирт, бульбу картоплі і виконайте дослід, що доводить існування дифузії газів. 

Поясніть його. 

Примітка. Врахуйте, що нашатирний спирт виділяє легкий у порівнянні з 

повітрям газ - аміак. 

Варіант розв’язку. У склянки покласти по однаковому свіжому шматочку. 

картоплі і накрити їх денцями блюдець. До одного денця прикріпити шматочок 

вати, змоченої нашатирним спиртом. Вести спостереження. У склянці, 

закритому цим блюдцем, картопля під дією аміаку швидко жовтіє, а потім 

темніє. Через деякий час потемніє картопля і в іншому стакані, але буде більш 

світлою, явище пояснюється проникненням молекул аміаку між молекулами 

повітря і попаданням їх на поверхню картоплі. 

2. Архімедова сила. 

Використовуючи саморобну модель теплоповітряного аеростата, 

виконайте дослід, що демонструє дію архімедової сили на тіло, поміщене в газ. 

Найпростішу модель теплоповітряного аеростата можна зібрати так. 

Зробіть з паперу великий конус і підвісьте його (відкритим кінцем вниз) до 

кінця довгої палички - важеля, опорою якого є голка, покладене на горлечка 

двох однакових пляшок; конус врівноважте невеликим вантажем. 

 Як потрібно далі вести експеримент? Складіть план досліду. Продумайте 

його пояснення. Здійсніть дослід. Зробіть висновок: вірним чи було ваше 

припущення? 

Варіант розв’язку. Потрібно підігріти повітря в конусі запаленим сірником 

і спостерігати підйом «аеростата» (порушення рівноваги важеля). 

Пояснюється дослід так. Підігріте повітря частково виходить з конуса 

внаслідок чого його сила тяжіння зменшується, а Архімедова сила практично не 

змінюється: їх різниця і викликає підйом конуса вгору. 

3. Спостереження залежності сили тертя ковзання від виду поверхонь 

Прилади і матеріали: динамометр, вантажі масою по 100 г з двома гачками 

- 2 шт., лист гладкого паперу, лист наждачного паперу, лінійка дерев'яна. 

Порядок виконання роботи 

1. Підготуйте в зошиті таблицю для запису результатів вимірювань  

Вид поверхонь Сила тертя ковзання (в Н) 

Дерево по дереву 

Дерево по гладкому паперу 

Дерево по наждачному паперу 
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2. Обчисліть ціну поділки шкали динамометра. 

3. Виміряйте силу тертя ковзання бруска з двома вантажами: 

а) по поверхні лінійки трибометра; 

б) по гладкому паперу; 

в) по наждачному паперу. 

4. Результати цих трьох вимірів запишіть у таблицю із зазначенням 

абсолютної похибки вимірювання. 

5. Дайте відповідь на питання: 

Чи залежить сила тертя ковзання: від роду поверхонь? Від їх шорсткості? 

Якими способами можна збільшити силу тертя ковзання? Зменшити її? 

Отже, саморобні прилади є невід’ємною складовою частиною системи 

шкільного фізичного обладнання. Разом з цим, залучення учнів до виготовлення 

саморобних приладів розглядається як потужний метод впливу на учня з метою 

формування його власних особистісних структур, таких, як критичність, 

мотивування, самоактуалізація, самореалізація. Саме при створенні умов, 

потрібних для виготовлення приладів та виконання дослідів за їх допомогою, в 

учнів розвиваються творчі здібності та ініціатива, виховується прагнення до 

подолання труднощів, відчувається радість творчої праці. 
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ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНОГО СЕРЕДОВИЩА MATHCAD ПІД 

ЧАС ВИВЧЕННЯ ЛІНІЙНОЇ АЛГЕБРИ 

Науковий керівник: доктор фіз.-мат. наук, професор Лиман Ф.М. 

 

Програмне середовище Mathcad компанії MathSoft (нині називається 

Insightful Corp.) протягом тривалого періоду втримує передові позиції серед 

наукового програмного забезпечення. Mathcad є універсальним пакетом для 

проведення математичних та інженерних розрахунків і користується широким 

визнанням серед фахівців. 

Mathcad надає користувачу зручне обчислювальне середовище, що 

поєднує в одній оболонці математичне ядро, текстовий процесор, могутню 
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графічну систему обробки результатів і засоби комунікації.  

У ній знайшла відображення передова технологія LDI (Live Document 

Interface), відповідно до якої кожна дія користувача з введення математичного 

виразу негайно інтерпретується системою і після відповідних обчислень 

відображається в документі. Після того, як знаково-символьна модель 

розв’язання записана у виразах Маthсаd'у, користувач просто задає потрібні 

йому дані і негайно отримує результат. 

 Іншим важливим принципом системи є природне, тобто прийняте в 

математичній літературі, подання формул і виразів. Цей принцип у поєднанні з 

розширеними можливостями форматування перетворює Mathcad на могутній 

інструмент підготовки математичних публікацій, які можна отримувати як у 

паперовому, так і в електронному вигляді.  

Mathcad надає доступ до широкого набору загальних і спеціальних 

математичних функцій таких як:  

- знаходження похідних, інтегралів, границь, сум і добутків; 

- перетворення виразів (спрощення, факторизація, приведення подібних, 

розкладання в ряди Тейлора); 

- символьне розв’язання рівнянь і систем;  

- матрична алгебра;  

- знаходження коренів рівнянь та систем рівнянь; 

- розв’язування  оптимізаційних задач (знаходження екстремумів 

функцій, задачі лінійного програмування); 

- чисельне розв’язування деяких типів диференціальних рівнянь. 

- лінійне прогнозування. 

Графічні засоби обробки результатів обчислень Маthсаd є одними з 

кращих серед аналогів. Двовимірні графіки можна будувати в декартових і 

полярних координатах. Mathcad підтримує наступні основні типи тривимірних 

графіків: графік у вигляді поверхні (заданої явно або параметрично), 

контурний, точковий, стовбчастий, у вигляді векторного поля. Їх можна 

відображати у трьох координатних системах: декартовій, сферичній і 

циліндричній. Крім кольору, товщини ліній та інших традиційних параметрів 

можна задати обертання, нахил, підсвічування, рівень прозорості й інші 

спеціальні ефекти. Також графіки можна створювати, імпортуючи їх з файлів 

графічних форматів.  

Важливою можливістю системи є підтримка різних систем виміру. Дане 

середовище підтримує кілька систем виміру, і крім того, користувач з легкістю 

може ввести свої одиниці виміру і пов’язати  їх із уже відомими. 

Mathcad має власний інструментарій для створення користувальницьких 

програм, що записуються безпосередньо в документи пакета. Треба відзначити, 

що можливості програмування в Mathcad не особливо розвинуті. Але такий 

підхід до внутрішніх програмних засобів використовується обдумано, оскільки 

головним принципом, якого дотримувались розробники системи, є простота і 

наочність (навіть за рахунок деякої втрати функціональності). 

Крім того, програмне середовище Mathcad є повноцінним Windows 
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додатком і дозволяє обмінюватися даними з другими програмами, 

використовуючи буфер обміну (Clipboard) або OLE - технологію (Object 

Lin10king and Embedding – технологія, яка надає можливість включати в один 

документ об’єкти різних прикладних програм). Існують спеціальні компоненти 

для взаємодії з такими відомими програмами, як MathLab, Axum, Excel, S-

PLUS. 

Таким чином, Mathcad є майже ідеальним середовищем для розв’язування 

навчальних, наукових і інженерних задач у тих областях науки і техніки, де 

загальноприйнятим є постановка задачі у вигляді формул або систем рівнянь. 

 Mathcad є досить ефективним у навчальному процесі та може бути 

використаний у викладанні цілого ряду навчальних дисциплін, а саме: вищої 

математики, фізики, математичного моделювання, чисельних методів, теорії 

ймовірностей та ін. на більш високому рівні. 

Отже, далі продемонструємо використання середовищя Mathcad під час 

вивчення лінійної алгебри на конкретному прикладі.  

Приклад. В середовищі Mathcad розв’язати систему лінійних 

алгебраїчних рівнянь матричним методом:  
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Розв’язок  

1. У середовищі Mathcad вводять матрицю коефіцієнтів системи А  та 

матрицю-стовпець вільних членів .В  

2. Формують математичний вираз, згідно з ним будуть визначатися корені 

вихідного рівняння: 

BAX  1:  

 Зауважимо, що матиця 1А  вводиться через кнопку панелі калькулятора. 

3. Отримують корені системи рівнянь, увівши вираз X  

4. У середовищі Mathcad досить легко виконати перевірку, увівши 

співвідношення  

 BXA  
Процес розв’язування заданої системи рівнянь в середовищі Mathcad 

відображається на рис. 1. 
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Рис. 1. Процес розв’язування системи алгебраїчних рівнянь матричним 

методом  
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ВЛАСТИВІСТЬ НЕПЕРЕРВНОСТІ У ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОМУ ТА 
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Науковий керівник: кандидат фіз.-мат. наук, доцент Мартиненко О. В. 

 
Стаття присвячена аналізу властивості неперервності функції як достатньої та 

необхідної умови в теоремах диференціального та інтегрального числення. 

 

Постановка проблеми. Неперервна функція — одне з основних понять 

математичного аналізу. Неперервні функції трапляються набагато частіше, ніж 

диференційовні, вони утворюють чи не найважливіший клас функцій у 

математиці. Множина всіх неперервних функцій є замкненою відносно 

арифметичних операцій (за винятком ділення) і композиції.  

У математичному аналізі в основу більшості теорем диференціального та 

інтегрального числення покладено умову неперервності функції. Тому досить 

цікавим є питання про те, що відбудеться зі змістом теореми, якщо виключити з 

її умови неперервність функції, розглядаючи її як властивість.  

Основи дослідження. Строге означення неперервності функції 

сформулював у 1821 році французький математик Огюстен Луї Коші (1789–

1857). В певний період своєї наукової діяльності даному питанню він приділяв 

чимало уваги, а саме в своїй праці «Курс алгебраїчного аналізу», опублікованій 

у 1821 році, обґрунтував неперервність функції, як наявність відповідності 

нескінченно малого приросту функції нескінченно малому приросту аргументу. 

Проте слід зазначити, що означення неперервності функції ще раніше за 

Коші сформулював чеський математик Бернард Больцано (1781–1848), але, 

нажаль, про його наукові здобутки стало відомо лише у 70-х роках [1]. 

За цим означеннями на базі теорії дійсних чисел було здійснено строге 

обґрунтування основних положень математичного аналізу. І в результаті 

довготривалого процесу становлення даного поняття в аналізі, було створено 

наступні інтерпретації даного означення: 

1) функцію  xf  дійсної змінної x , що визначена на множині E , 

називають неперервною в точці Ex 0 , якщо для 

          00:00 xfxfxx  для Ex  (означення за Коші або 

мовою «   »); 

2) функцію  xf  називають неперервною в точці 0x , якщо вона визначена 

в деякому околі цієї точки    0
0

lim xfxf
xx




 (означення мовою границь); 

3) функція  xf  неперервна в точці 0x , якщо нескінченно малому 

приросту аргументу відповідає нескінченно малий приріст цієї функції 

(означення мовою приростів); 

4) функція  xf  неперервна в точці Ex 0 , якщо   NnExx nn  :  і 

 nxxn ,0 , маємо    0xfxf n  , n  (означення за Гейне) [4]. 

Мета статті. Розглянути теореми диференціального та інтегрального 
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числення та розкрити вплив на їх зміст властивості неперервності функцій 

однієї змінної. 

Виклад основного матеріалу. Скористаємось означенням неперервності 

за Коші та розглянемо властивість неперервності функції як умову в теоремах 

диференціального числення. 

Функцію  xf  дійсної змінної x , що визначена на множині E , називають 

неперервною в точці Ex 0
, якщо для           00:00 xfxfxx  

для Ex . 

Розглянемо відому теорему Ролля та її доведення.  

Теорема Ролля. Нехай: 1)функція  визначена і неперервна на 

замкнутому проміжку ; 2) існує скінчена похідна , принаймні, у 

відкритому проміжку ; 3) на кінцях проміжку функція набуває рівні 

значення: . 

Тоді між  і  знайдеться така точка  ( ), що . 

Доведення. Функція  неперервна на замкнутому проміжку  і 

тому за другою теоремою Вейєрштрасса набуває на цьому проміжку як свого 

найбільшого значення , так і свого найменшого значення . 

Розглянемо два випадки: 

1. . Тоді  на проміжку  зберігає постійне значення: 

насправді, з нерівності  в даному випадку маємо  при 

всіх ; тому  на всьому проміжку, так що в якості  можна взяти будь-

яку точку з . 

2. . Відомо, що обидва ці значення функція набуває, але, 

враховуючи, що , то вони не можуть обидва набуватися на кінцях 

проміжку, і хоча одне з них досягається в деякій точці  між  і . В такому 

випадку з теореми Ферма слідує, що похідна  в цій точці перетворюється 

на нуль [2]. 

Теорему доведено. 

Після розгляду доведення стає очевидним те, що властивість 

неперервності є досить суттєвою. Враховуючи, що доведення теореми 

ґрунтується на застосуванні другої теореми Вейєрштрасса, тобто властивість 

неперервності є необхідно умовою теореми, можна зробити висновок, що 

безумовно виключення властивості неперервності призведе до невиконання 

самої теореми. 

Існує велика кількість теорем математичного аналізу, в яких властивість 

неперервності виступає достатньою умовою. 

З курсу інтегрального числення відомо, що умовою існування 

визначеного інтегралу є 






1

0
0

0lim
n

i

ii x


. Застосуємо цю ознаку до встановлення 

деяких класів інтегровних функцій. 

Якщо функція  xf  неперервна на проміжку  ba; , то вона інтегровна.  
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Але існує клас інтегровних функцій, що не покриваються попереднім 

твердженням: монотонна обмежена функція  xf  завжди інтегровна [5]. Як 

бачимо, якщо виключити властивість неперервності функції, то обов’язково 

знайдемо такий клас функцій, які можуть мати розриви, але бути інтегровними. 

Розглянемо приклад: нехай функція  xf обмежена на відрізку  ba;  та 

інтегровна на  ba;  для  bac ; . Доведемо, що функція  xf  інтегровна на  ba; . 

Нехай   Mxf   для  bax ; . Зафіксуємо 0  і візьмемо  bac ;  таким, 

щоб 
M

cb
4


 . Для -розбиття відрізка  ba;  маємо  
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де m  – такий номер, для якого 1 mm xcx ,  

         xfxff
kkkk xxxxk 11 ;; infsup


  – коливання функції  xf  на відрізку 

 1; kk xx .  

Отже, 
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Оскільки функція  xf  інтегровна на відрізку  ca; , то перший доданок 

правої частини прямує до нуля при   0T , другий і третій доданки не 

перевищують числа  T2 , яке також прямує до нуля при   0T . Нарешті, 

останній доданок    
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  можна зробити меншою за будь-яке наперед задане число 0 , 

якщо взяти  T  досить малим, звідки слідує інтегровність функції  xf  на 

відрізку  ba;  [3]. 

Отже, розглядаючи неперервність функції як властивість у достатніх та 

необхідних умовах теорем, можна прийти до остаточного висновку, що зміст 

теореми може змінитися при виключенні з умови даної властивості. Можна 

лише розглядати теореми інтегрального та диференціального числення, як дві 

групи, в одній з яких властивість неперервності функції є необхідною умовою, 

а в іншій – достатньою, проте, навіть, такий поділ не дає можливість 

спрогнозувати певний результат. 
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Обсяг знань, який людина може засвоїти в період шкільної освіти, 

природно, обмежений як абсолютно, так і в ще більшому ступені: сучасний 

стан науки і суспільства, динамічний соціальний прогрес, збільшення обсягу 

нової інформації різко скорочують частку знань, одержуваних людиною в 

період шкільного освіти по відношенню до інформації, необхідної їй для 

повноцінної діяльності в суспільстві, що змінюється. На перший план виходить 

завдання інтелектуального розвитку, і перш за все таких його компонентів, як 

інтелектуальна сприйнятливість, тобто здатність до засвоєння нової інформації, 

і інтелектуальна рухливість, гнучкість мислення, що є в сучасному суспільстві 

істотною умовою щодо безболісної адаптації людини до мінливих життєвих 

обставин. 

Мета конкретної людини складається по суті, в тому, щоб зайняти в 

суспільстві положення, яке дає можливість максимально розкрити свої творчі 

можливості і забезпечує одночасно адекватну оцінку його внеску в розвиток 

суспільства, належну повагу з боку суспільства до його особистості як до 

самостійної цінності. Ніколи раніше система освіти не готувала учнів до таких 

динамічних змін. 

Оскільки все більше і більше суспільство ставить на шлях переходу до 

ринкової економіки і демократичного суспільства перед педагогами стало 

питання: як найкраще підготувати учнів до демократичного і економічно 

продуктивного життя? Для учнів же центральним завданням є навчитися 

ефективно, знаходити знання та теоретично мислити. Вони повинні вміти 

сприймати нову інформацію, і її досліджувати. А також вміти врівноважувати у 

своїй свідомості з різної точки зору, перевіряти окремі ідеї на можливість їх 

використання.  

Крім того, вчені вважають, що більше двадцяти п'яти відсотків тих видів 

діяльності, які затребувані в XXI сторіччі, сьогодні ще не існують, а ті, які зараз 

є, суттєво зміняться. Тому людям будуть потрібні абсолютно нові знання та 

навички. Першопричиною цих проблем став інформаційний вибух і 
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технологічний вибухи в сфері інформаційного забезпечення, які спровокували 

екстраординарне виробництво інформації. 

Навчання фізиці сприяє становленню та розвитку моральних рис 

особистості - наполегливості і цілеспрямованості, пізнавальної активності і 

самостійності, теоретичного  мислення. 

Зауважимо, що розвиток і становлення фізичної освіти в нашій країні, 

теоретичне осмислення різних підходів до навчання фізики, характер 

поставлених цілей і реалізує їх змісту в співвіднесенні з віковими 

особливостями школярів говорять про те, що реформування фізичної 

підготовки в тій чи іншій формі повинна послідовно здійснюватися на всіх 

щаблях загальноосвітньої школи. 

Одне з відповідальних завдань навчання фізики полягає в тому, щоб 

розвивати теоретичне мислення школярів, яке тісно пов'язане з математичним; 

удосконалювати вміння мислити, робити висновки, тобто формувати розумову 

культуру, що характеризується певним рівнем розвитку мислення, оволодінням 

узагальненими прийомами міркувань, прагненням здобувати знання і умінням 

застосовувати їх в незнайомих ситуаціях. Щоб кожен учень зрозумів, що 

математичний стиль мислення не є привілеєм тільки академічної еліти. 

Фізика, поряд з іншими шкільними предметами, вирішує завдання 

всебічного гармонійного розвитку і формування особистості. Отримані при 

навчанні фізиці знання, уміння і навички, досягнутий розумовий розвиток 

повинні допомогти випускникам школи в їх адаптації до швидко мінливих умов 

життя. Все це обумовлює необхідність вирішення завдання розвитку 

теоретичного  мислення на сучасному етапі. 

Теоретичне  мислення - це використання когнітивних технік або 

стратегій, які збільшують ймовірність отримання бажаного кінцевого 

результату. Це визначення характеризує мислення як щось відмінне контролем, 

обґрунтованістю і цілеспрямованістю, - такий тип мислення, до якого вдаються 

при вирішенні завдань, формулювання висновків, ймовірнісної оцінки та 

прийнятті рішень. 

Слово «теоретичний» припускає оцінний компонент. Але оцінка може і 

повинна бути конструктивним виразом і позитивного, і негативного ставлення. 

Коли ми мислимо теоретично, ми оцінюємо результати своїх розумових 

процесів - наскільки правильно ухвалене нами рішення або наскільки вдало ми 

справилися з поставленим завданням. Теоретичне мислення також включає в 

себе оцінку самого розумового процесу - ходу міркувань, які привели до наших 

висновків, або тих чинників, які ми врахували при ухваленні рішення. 

Теоретичне мислення іноді називають ще і направленим мисленням, 

оскільки воно націлене на отримання бажаного результату. Це ретельно 

обдумане, зважене рішення щодо якогось судження: чи повинні ми прийняти, 

відкинути або відкласти його, і ступінь впевненості, з якою ми це робимо. 

Теоретичний результат у фізиці – це той, що здобутий шляхом логічних 

операцій або математичних розрахунків. Повсякчасна праця фізика осяюється 

світлом теорії, збагачується теоретичним мисленням. Теоретичне мислення – це 
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вирішення проблем на основі наявних знань у вигляді понять, суджень і 

логічних висновків.  

 Ступінь розвитку фізичної науки, рівень її досконалості великою 

мірою визначається станом і багатством її теоретичного змісту й 

багатогранністю понятійного матеріалу. Чим ширший цей арсенал, тим вищий 

рівень пізнавальних засобів фізика-теоретика і рівень розвитку фізики в цілому. 

 Коли вчитель фізики прагне застосувати знання предмета до аналізу 

явищ природи і техніки, роздумує над рівняннями й формулами, що 

функціонально пов’язують фізичні величини, над межами застосування 

фізичних законів і теорій, коли хоче придати своїм думкам чітку математичну 

форму, взагалі описувати та інтерпретувати природні явища й процеси 

засобами математики, він автоматично переходить до галузі теоретичної 

фізики. До цих критеріїв можна віднести вміння обґрунтовувати теоретичні 

положення новими фактами, помічати особливості, своєрідні контури фізичних 

явищ, пошук їх сутності, взаємозв’язку і взаємообумовленості тощо. Все це у 

поєднанні з іншими методами і прийомами формує з учня непересічну творчу 

особистість з розвинутим мисленням.  

Існує безліч прийомів і способів для формування теоретичного  мислення, 

всі вони залежать від фантазії і творчого підходу педагога. Формувати 

теоретичне мислення можна як цілеспрямовано (на спецкурсах, додаткових 

заняттях, позаурочних заходах), так і на протязі кожного уроку. В якості 

прикладу в даному випадку може бути, те, що вчитель цілеспрямовано робить 

помилки в записах на дошці, про що учні заздалегідь проінформовані. Зокрема, 

стосовно до фізики способами формування теоретичного мислення можуть 

бути: фізичні задачі-помилки, фізичні твори, що містять помилки, різні слайд-

шоу і демонстрації. Наявність способів настільки ж багатогранно, наскільки 

багатогранна наука фізика. 

Домінуючою умовою розвитку теоретичного мислення є не передача 

конкретного та обмеженого обсягу знань, а провокування пізнавальної 

активності учнів, теоретичного осмислення ними запропонованого 

теоретичного та практичного матеріалу і далі - теоретичного відбору 

максимуму інформації з точки зору функціональності та практичної 

затребуваності. Словом, в процесі навчання дається установка на 

індивідуальний пошук і відбір найбільш цінного матеріалу.  

Проблема розвитку теоретичного мислення дуже актуальна сьогодні, а 

також буде актуальна і «завтра». Так як технології не стоять на місці, і кожен 

новий день несе нам незліченну кількість нової інформації. 
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У роботі наведено пояснення необхідності запровадження компетентнісного підходу 

до формування змісту освіти. Здійснено аналіз стану проблеми формування ключових 

компетентностей учнів у процесі вивчення фізики в основній школі. Також у роботі 

представлена методика формування ключових компетентностей учнів під час навчання 

фізики в основній школі. 

 

Дослідження тенденцій розвитку освіти в світі засвідчують 

широкомасштабне впровадження в педагогічній практиці різних зарубіжних 

країн компетентнісно орієнтованої освіти, яка сприяє набуттю учнями життєво 

важливих (ключових) компетентностей. [2, 412] 

Сьогодні також немає сумніву в тому, що компетентнісний підхід – не 

лише один з тих чинників, що сприяють модернізації змісту освіти. Слід 

зазначити, що він лише доповнює ту низку освітніх інновацій і класичних 

підходів, що допомагають гармонійно поєднувати позитивний досвід для 

реалізації сучасних освітніх цілей.  

Трансформаційні процеси, що відбуваються сьогодні в житті суспільства, 

стосуються всіх сфер його діяльності й існування, зокрема освітньої сфери як 

основоположної компоненти формування світогляду особистості. Швидкий 

розвиток прогресу, практично некерований та не прогнозований процес 

суспільних переворотів, розпаду держав і змін геополітичної карти світу, наук 

нових винаходів та їх впровадження в життя вплинули на вимоги, що стоять 

перед освітніми системами останніх десятиліть.  

На освіту сьогодні суттєво впливають зміни в сучасному суспільстві. 

Зокрема, протягом останніх десятиліть у багатьох країнах світу та в Україні 

змінювалась суспільна парадигма – від технократичної до індустріальної, від 

індустріальної до інформаційної. На розвиток освіти вплинули суспільні 

інтеграційні процеси, такі напрями розвитку суспільства, як глобалізація, 

демократизація, створення єдиного інформаційного простору. Ці зміни 

відбулись такими темпами, що зумовили потребу негайно переглянути й 

реформувати освіту на всіх рівнях, оскільки наявні системи не повністю 

відповідали сучасним запитам та потребували переорієнтації.[1, 112]  

Знання, вміння та навички, котрі молодь набуває й виробляє, навчаючись 

у школі, беззаперечно, є важливими. Поряд із цим сьогодні актуальності 

набуває поняття компетентності учня, що визначається багатьма чинниками, 

оскільки саме компетентності, є ти ми індикаторами, що дозволяють визначити 

готовність учня до життя, його подальшого особистого розвитку й до активної 

участі в житті суспільства.[3, 16]  

Саме тому важливим нині є не тільки вміння оперувати власними 

знаннями, а й бути готовим змінюватись та пристосовуватись до нових потреб 
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ринку праці, оперувати й управляти інформацією, активно діяти, швидко 

приймати рішення, навчатись упродовж життя . Прогресивна освітня спільнота 

сьогодні ставить перед собою нове завдання – сформувати в школяра вміння 

вчитись.  

На думку сучасних педагогів, саме набуття життєво важливих 

компетентностей може дати людині можливості орієнтуватись у сучасному 

суспільстві, інформаційному просторі, подальшому здобутті освіти. [4, 480] 

Компетентність визначається як спроможність кваліфіковано провадити 

діяльність, виконувати завдання або роботу. При цьому поняття компетентності 

містить набір знань, навичок і ставлень, що дають змогу особистості ефективно 

діяти виконувати певні функції, спрямовані на досягнення певних стандартів у 

професійній галузі або певній діяльності. 

Основними є такі положення:  

 формування компетентностей є результатом взаємодії багатьох 

різноманітних чинників;  

 сучасне життя водночас вимагає від людини набуття певного 

набору, комплексу компетентностей, які називаються ключовими;  

вибір найважливіших загальних компетентностей, що називаються ключовими, 

має відбуватися на фундаментальному рівні, враховуючи актуальні світоглядні 

ідеї щодо суспільства й індивідуума та їх взаємодії.[ 1, 112]  

Практична значущість нашого дослідження полягає в тому, щоб 

виділити і сформулювати вимоги до організації навчання в рамках 

компетентнісного підходу, що дозволить більш ефективно реалізовувати 

компетентнісний підхід у навчанні фізики. 

Для вирішення поставленої проблеми використовуємо структуру циклу 

навчального процесу, як таку, що повністю враховує етапи людської діяльності 

у стандартних і нестандартних ситуаціях, а також є базою для формування 

правильних ідеальних і реальних образів у свідомості учня компонентів 

шкільного курсу фізики, що вивчаються. 

Отже, навчання фізики організоване на основі компетентнісного підходу 

має сприяти саморозвитку особистості, допомогти їй пізнати себе, підвищити 

рівень її компетентності, допомогти самовизначитись та самореалізуватись, 

неабияк розвинути творчий потенціал кожного учня, що дасть йому змогу 

правильно зорієнтуватись і продуктивно будувати своє подальше життя. 
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Крикля С.В.  

Фізико-математичний факультет 

СУЧАСНА ОСВІТНЯ СИСТЕМА ЯПОНІЇ 

Науковий керівник: кандидат  педагогічних наук, доцент Коваленко Н.В. 

 

Постановка проблеми. Кожна держава, дбаючи про свій народ, його 

добробут і перспективи розвитку, створює специфічні соціальні інститути, які 

мають безпосередньо займатися освітою і вихованням підростаючого 

покоління. 

Система освіти — це сукупність навчально-виховних та культурно-

освітніх закладів, які відповідно до Конституції та інших законів країни 

здійснюють освіту і виховання її громадян. Структура і доцільність створеної в 

державі системи освіти характеризують її міцність і перспективність розвитку.  

Даною проблемою займалася ціла плеяда дослідників, зокрема: 

М. А. Ж. Паризький, А.А. Сбруєва, М.Г. Курінна, І. А. Гребеник та інші 

науковці які займалися проблемами порівняльної педагогіки. 

Вивчення освітньої системи передових країн світу дає змогу почерпнути 

велику кількість важливого матеріалу який в подальшому дозволить ефективно 

реформувати систему освіти своєї країни для підвищення освіченості населення 

в цілому так розвитку  наукового потенціалу країни. 

Метою нашого дослідження: аналіз реформаційних процесів освітньої 

системи Японії. 

Виклад основного матеріалу. Система освіти, що діє сьогодні в Японії, 

була створена після другої світової війни за безпосередньою участю 

американських спеціалістів, тому за своєю структурою вона практично 

повністю копіює американську: 6-річна початкова, 3-річна молодша середня, 3-

річна старша середня школа, 2-4-річні коледжі та університети. 

Для Японії характерна висока повага до освіти, навіть "культ освіти". 

Японці називають своє суспільство "суспільством дипломів", де багато важить 

не тільки рівень навчального закладу, що його видав, але і його престиж. 

На відміну від європейського та американського, японський навчальний 

рік починається 1 квітня і закінчується 31 березня. Він є найдовшим серед 

навчальних років у розвинених країнах. Зокрема у 1990 р. японські школярі 

навчалися протягом 243 днів. Після перехідних екзаменів вони мають літні, 

зимні та весняні канікули . 

Дошкільне виховання здійснюється в дитячих садках, які відвідують діти, 

як правило, з 5 років. 63% дитячих садків належать приватним особам. Вже на 

цьому етапі починається урахування престижності виховного закладу: він 

повинен забезпечити найбільш успішний початок шкільного життя. 

Початкова школа. Більшість шкіл в Японії державні. Програма 

початкової школи включає 8 обов´язкових предметів (японська мова, соціальні 

предмети, арифметика, природознавство, музика, мистецтво та праця, домашнє 

господарство та фізичне виховання), основи морального виховання і спеціальну 

діяльність (шкільні та класні збори, гурткова робота, різні церемонії, екскурсії, 
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спортивні змагання, користування бібліотекою, заняття з гігієни, правил 

безпеки тощо). 

Молодша середня школа. У навчальний план входять як обов´язкові 

предмети, так і предмети за вибором. Відбір обов´язкових предметів 

здійснюється не самими учнями, а місцевими керівниками освіти згідно з 

локальною необхідністю та нахилами школярів. Серед предметів за вибором - 

іноземна мова (часто англійська) або комбінація професійного та естетичного 

циклів. 

Характерною рисою японських шкіл є високе наповнення класів: у 

початковій школі - до 40 учнів, у молодшій середній - від 41 до 45. 

Багатолюдність у класах, орієнтація на заучування примушує батьків 

звертатися до репетиторів. Масовим явищем стало навчання школярів на 

приватних додаткових курсах "дзюку" (понад 25% учнів початкових шкіл та 

близько 60 % - молодших середніх). Використання такої системи 

компенсуючого навчання, діяльність якої не переривається навіть влітку, є 

однією з важливих причин ефективності японської школи. 

Старша середня школа. Перехід до старшої середньої школи пов´язаний 

із вступними екзаменами у вигляді тестів, що визначають успішність навчання 

з окремих предметів та коефіцієнт розумової обдарованості. Навчання 

диференційоване, з поділом на потоки та профілі. Як правило існують два 

відділення: загальноосвітнє, з поділом на академічний (гуманітарний та 

природничо-математичний) ,що готує до вступу в університет і загальний 

профілі; та професійне із сільськогосподарським, риболовним, промисловим, 

комерційним, домогосподарським профілями й циклами більш вузької 

спеціалізації. 

Порівняльна характеристика відділень показує, що на загальному 

відділенні вивчають приблизно ті ж предмети, що і на академічному, але на 

нижчому рівні. Отже , знання мають більш прикладний характер. Професійне 

відділення готує учнів до праці з певної спеціальності. Загальноосвітня 

програма зведена до мінімуму. 

Навчання в старшій середній школі Японії є платним як в державних, так 

і в приватних школах, які відвідує близько 28% школярів. 

Професійно-технічна освіта здійснюється у професійних школах двох 

типів 

а) технічні коледжі для тих, хто закінчив молодшу середню школу (строк 

навчання 5 років); 

б) молодші коледжі для випускників старших класів середніх шкіл (строк 

навчання 3 роки). В країні нараховується близько 800 професійних шкіл, з яких 

більшість (96%) приватні. 

Вища освіта здобувається в університетах та інститутах. Після 4 років 

навчання випускники отримують ступінь бакалавра і можуть продовжити 

навчання у магістратурах та докторантурах вузів. 75% японських студентів 

навчаються в приватних вузах, але значення державних у підготовці 

інтелектуального потенціалу нації є значно вагомішим, оскільки саме в них 
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навчається абсолютна більшість студентів природничого, технічного, 

медичного, педагогічного, сільськогосподарського профілів, майбутніх 

магістрів та докторів наук, значно кращими є умови навчання та викладацький 

корпус. 

Висновки. Школи та вищі навчальні заклади, як складові освітньо-

виховної системи, пройшли багатовіковий шлях історичного розвитку. З одного 

боку, вони чинили значний вплив на прогрес накопичення,  збереження і 

культури, і суспільства в цілому, з іншого боку, відчували на собі різноманіття 

кардинальних змін, що відбувалися в соціумі, науці і культурі всіх країн і 

народів. 

 

Крикля С.В.  

Фізико-математичний факультет 

ШТУЧНА ОПТИЧНА АНІЗОТРОПІЯ 

Науковий керівник: кандидат технічних наук, професор  Іваній В.С. 

 

Постановка проблеми. Всі прозорі кристали (крім кристалів кубічної 

системи, які оптично ізотропні) здатні до подвійного заломлення променів, 

тобто промінь світла, що падає на поверхню кристала, роздвоюється в ньому на 

два заломлені промені, які в загальному випадку мають різні напрями. Це 

явище вперше виявлене датським вченим Е. Бартоліном (1625-1698р.р.)для 

ісландського шпату (різновидність кальциту CaCO3),пояснюється 

особливостями розповсюдження світла в анізотропних середовищах. Подвійне 

заломлення променів має місце в природних анізотропних середовищах. Проте 

існують різні способи отримання штучної оптичної анізотропії, тобто надання її 

від природи ізотропним речовинам. 

Оптично ізотропні речовини стають оптично анізотропними під дією:  

 одностороннього стискання або розтягу (кристали кубічної системи, 

скло); 

 електричного поля (ефект Керра, рідини, аморфні тіла, гази); 

 магнітного поля (рідини, скло, колоїди).  

У перелічених випадках речовина набуває властивостей одноосного 

кристала, оптична вісь якого збігається з напрямком деформації, або 

напрямками дії електричного чи магнітного полів. 

Лінійне двозаломлення, чи лінійна анізотропія індукована зовнішніми 

полями, будучи експериментально виявленою на межі XIX-XX століть 

Брюстером, Покельсом та Кером, знайшла своє використання лише в середині 

XX-го століття, що пов'язане з винайденням джерел когерентного 

випромінювання. Саме в цей час електрооптичний, п'єзооптичний та 

акустооптичний ефекти стають основою для керування оптичним 

випромінюванням, що супроводжується бурхливим розвитком відповідної 

галузі науки - параметричної оптики. 

Метою нашого дослідження: аналіз механізмів отримання штучної 

оптичної анізотропії. 
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Виклад основного матеріалу. Анізотропією (від гр. anisos – неоднаковий 

та tropos – напрям) називають залежність властивостей середовища від 

напряму. Оптичною анізотропією називають залежність показника заломлення 

кристалів від площини поляризації світла. Вперше таке явище відкрив у 1669 р. 

Е. Бартолін на кристалах кальциту (CaCO3). Природне світло неполяризоване, 

однак його можна умовно розділити на два пучки, поляризовані у 

взаємоперпендикулярних напрямах. Для кожного з цих пучків показники 

заломлення кристалу різні, тому заломлених променів буде два. Звідси і пішла 

назва явища –подвійне променезаломлення.  

Кристали, яким властиве подвійне променезаломлення поділяють на 

одноосні та двоосні. В одноосних кристалах один із променів 

підпорядковується звичайному закону заломлення, зокрема падаючий, 

заломлений промені та нормаль до границі розділу середовищ лежать в одній 

площині. Такий промінь називають звичайним. Для другого (незвичайного) 

променя відношення синусів кутів падіння та заломлення змінюється при зміні 

кута падіння. Навіть при нормальному падінні світла на кристал незвичайний 

промінь, взагалі кажучи, відхиляється від нормалі до границі розділу 

середовищ. 

Анізотропні речовини зустрічаються і в природі, так звана природня 

анізотропія, але оптично ізотропні речовини стають анізотропними при 

механічних деформаціях (ефект Зеебека-Брюстера), накладанням електричного 

(ефект Керра) чи магнітного поля (ефект Коттона-Мутона). 

Штучна оптична анізотропія знайшла широке застосування в області 

оптичної техніки для високошвидкісної зйомки. Особливо продуктивними є 

здобутки в області квантових генераторів, де за допомогою оптичних затворів 

підвищується ефективність лазера та інтенсивності випущеного пучка,  та в 

високошвидкісних інформаційних комунікаціях. 

 

 

Крячко О.Ю. 

Фізико – математичний факультет 

СУЧАСНИЙ ЗМІСТ І ЗАСОБИ НАЦІОНАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ 

Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Коваленко Н. В. 

 

Постановка проблеми. Наука доводить, що справжнє виховання є 

глибоко національним за своєю суттю, змістом, характером. ''Національне 

виховання, – писала Софія Русова,  – забезпечує кожній нації найширшу 

демократизацію освіти, коли її творчі сили будуть покалічені, а значить, дадуть 

нові оригінальні, самобутні скарби задля вселюдного наступу: воно через 

пошану до свого народу виховує в дітях пошану до інших народів''. На 

кожному етапі свого розвитку українське національне виховання вбирало кращі 

здобутки світової культури, акумульовані в народних звичаях і традиціях, що 

стверджують добро,  любов, красу, справедливість в усіх сферах життя. 

Правильно організоване національне виховання формує повноцінну 
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особистість, індивідуальність, яка цінує свою національну й особисту гідність, 

совість і честь. 

Мета дослiдження: визначити характерні особливості національного 

виховання та виокремити основні засоби реалізації виховної мети, шляхом 

залучення фольклору та традицій українського народу. 

Виклад основного матеріалу. Науковці спираються у розумінні 

національного виховання на те, що це перш за все історична спадщина нашого  

народу, де криється наш менталітет, етнос, гуманізм, національність, 

патріотизм. Тому дослідники визначають по-різному це поняття, але не 

відкидаючи водночас історії рідного краю. Національне виховання – це створена 

упродовж віків самим народом система поглядів, переконань, ідей, ідеалів, 

традицій, звичаїв та ін., покликаних формувати світоглядну свідомість та 

ціннісні орієнтації молоді, передавати їй соціальний досвід, надбання 

попередніх поколінь. Національне виховання повинне організовуватись на 

засадах державної концепції України. 

Всі компоненти духовності українського народу, як і його матеріальної 

культури, становлять національні цінності, які є серцевиною освіти і, 

виховання. Рідна народна і професійна культура, наука, духовність та кращі 

здобутки культур інших народів становлять основний національний та 

загальнолюдський зміст освіти і виховання підростаючих поколінь. 

У вихованні почуття національної гідності велике значення має правдиве 

висвітлення історії культури та освіти народу, повернення до культурних 

надбань минулого, відкриття невідомих сторінок нашої спадщини. 

Глибоке знання і практичне продовження традицій, звичаїв і обрядів 

створює той національний колорит, ту цілісну культурно-історичну 

життєдіяльність, національну самобутність, яка є могутнім стимулятором 

творчості народу, невичерпним джерелом його мистецької, культурної 

діяльності; оригінальним внеском народу в світову історію, у взаємозбагачення 

культур, духовності народів світу; фундаментальною природовідповідною 

основою виховання підростаючих поколінь, створення національної системи 

виховання.  

Великого значення у розвитку національного виховання є його зв'язок з 

фольклором та народними традиціями, оскільки ці складові криють у собі 

справжню українську генезу, яка сягає давніх віків. Саме у фольклорі 

зберіглася народність та патріотичність. У ньому відображена багатогранна і 

глибока душа народу, його духовне багатство. У фольклорі - першовитоки 

оригінального світосприймання, самобутнього тлумачення явищ природи і 

людського життя. У Думах, піснях, прислів'ях і приказках, скоромовках, 

лічилках та інших фольклорних перлинах у високопоетичній і глибоко ліричній 

формі відображено весь культурно-історичний, мистецький шлях українського 

народу. У фольклорі вся минувшина і доля України: періоди високих піднесень 

і трагічних падінь, національно-визвольних і соціальних збурень, відчайдушної 

гайдамаччини і звитяжної козаччини, сторінки масового героїзму, епохи 

творчої праці і мистецького пізнання дійсності, оманливих надій та ілюзій, 
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зневіри і зради тощо.  

Український народ — один із найпісенніших у світі. Поринаючи в 

естетично принадне народнопісенне багатство, кожен учень усвідомлює, що 

пісня — незмінний супутник українця. Вона супроводжує весь його життєвий 

шлях — від народження до домовини. Фольклорне виховання пробуджує 

любов до життя, енергію національного творення, і теплоту серця, і ніжність 

душі. Припадаючи спраглими вустами до фольклорних джерел, учні 

сповнюються світлими дерзаннями, устремліннями утверджувати в житті 

добро, правду, красу. Фольклорні засоби сприяють формуванню всеосяжності її 

глибини української душі, її ліризму і романтичної піднесеності. Характер 

виховання полягає у формуванні молодої людини як громадянина України 

незалежно від її етнічної приналежності.  

Національне виховання має суспільний характер. До нього причетні сім'я, 

найближче соціальне оточення - формальні й неформальні об'єднання, 

громадські організації, засоби масової інформації, заклади. Основне завдання 

національного виховання полягає в сімейному вихованні, бо сім'я є тим 

осередком, де формується психіка та світогляд дитини, її гуманізм. 

У світлі вищевикладеного в умовах сьогодення проблема реалізації та 

впровадження національного виховання в Україні є найнеобхіднішим 

завданням для суспільства в цілому. Можна сказати, що країна, яка не має своєї 

самобутньої і неповторної системи виховання, національної ідеї, не має 

історичного майбутнього. 

 

 

Кульченко С.О.  

Фізико-математичний факультет 

НЕЙТРИНО 

Науковий керівник: кандидат фіз. –мат. наук, доцент Хурсенко С.М. 

 

За останні 20 років стрімкими темпами розвивалась нейтринна фізика, 

об’єктом дослідження якої є нейтрино (ν) і пов’язані з цією частинкою процеси. 

Властивості нейтрино суттєво важливі не лише у фізиці елементарних 

частинок, а й в астрофізиці та космології. Фізика нейтрино єдина здатна 

встановити природу нейтрино , визначити шкалу мас нейтрино і схему масових 

станів, перевірити закон збереження лептонного заряду (L). Нейтрино можна 

використовувати для вивчення ядра Землі, у майбутньому після відповідного 

технічного прогресу нейтрино можна буде використовувати для виявлення і 

знешкодження атомної зброї супротивника. Крім того, нейтрино без 

поглинання проходять величезні відстані, що дозволяє виявляти і вивчати 

найбільш віддалені астрономічні об’єкти. Теоретично потоки нейтрино можуть 

бути використані для створення засобів зв’язку. 

Як гіпотетична частинка запропонована Паулі, нейтрино було відкрито 

лише у 50-х роках  ХХ ст. 

 Нейтрино – це стабільна елементарна частинка , що відноситься за 
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своїми статистичними властивостями до ферміонів ( частинки з напівцілим 

спіном),  входить до групи лептонів разом з електроном, мюоном і таоном, та 

бере участь у слабкій і гравітаційній взаємодії. Для нейтрино, як і для всіх 

частинок парність не вказується. Важливою особливістю нейтрино є слабка 

взаємодія з речовиною (перетин взаємодії лежить в межах від 23410 см до 
24310 cм ). Так, нейтрино з енергією 1МеВ має в свинці довжину вільного 

пробігу 2010 см, що відповідає 100 світлових років. Таким чином, будь – яка 

речовина для нейтрино є абсолютно «прозорою»[1]. 

Існує три види нейтрино: нейтрино-електронне (
e ), нейтрино-мюонне 

(  ), нейтрино-таонне (  ). Кожне з них має антинейтрино.  

Наведемо основні характеристики нейтрино: 

- лептонний заряд (для нейтрино дорівнює 1, для антинейтрино 

дорівнює -1, для всіх інших дорівнює 0). Лептонний заряд 

зберігається; 

- за сучасними уявленнями нейтрино має масу. Верхня 

експериментальна межа для всіх нейтрино складає 0,28 еВ. 

- для нейтрино характерні осциляції, тобто якщо нейтрино має 

ненульову масу, то різні види нейтрино можуть перетворюватися один 

в одного[2]. 

Також існують численні природні джерела: нейтринне випромінювання 

земних порід, космічні і сонячні нейтрино.  За реєстрацію сонячного (і 

космічного) нейтрино Реймонд Девіс (США) і Масатоши Кошіба (Японія) в 

2002 році отримали Нобелівську премію. 

 

ЛІТЕРАТУРА: 

1.Физический энциклопедический словарь/Гл. ред. А. М. Прохоров. Ред. 

кол. Д.М. Алексеев, А.М. Бонч-Бруевич, А.С. Боровик-Романов и др. – М.: Сов. 

энциклопедия, 1983.- 928с. 

2. Наумов А.И. Физика атомного ядра и элементарных частиц. М.: 

Просвещение, 1984.- 384с. 

 

 

Кулик В. І. 

Фізико-математичний факультет 

ОСОБЛИВІ РОЗВЯ’ЗКИ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ ПЕРШОГО 

ПОРЯДКУ 

Науковий керівник: кандидат фіз.-мат. наук, доцент Власенко В. Ф. 

 

Математичне обґрунтування різних процесів, що відбуваються в природі, 

приводять до поняття рівняння, яке пов’язує незалежну змінну, невідому 

(шукану) функцію однієї змінної та похідні цієї функції. Рівняння такого роду 

називаються диференціальними рівняннями. 

Дана теорія посідає важливе місце в розвитку механіки, електроніки, 

хімії, біології, економіки та інших важливих галузях науки та техніки. Тому 
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дослідження даної теорії завжди буде актуальним. 

Розглянемо диференціальне рівняння наступного виду: 

 
Воно носить назву рівняння Клеро. 

Покладемо , тоді 

. 

Використовуючи pdxdy , отримаємо  

   )( pdxdppxpdx   . 

Звідки  

  0)(  dppx  . 

Дане рівняння розпадається на два 

0)( ,0  pxdp  . 

Перше рівняння дає cp  , підставляючи його в рівняння Клеро будемо 

мати загальний розв’язок 

)(ccxy  . 

Друге )(px  , разом із самим рівнянням Клеро утворює 

параметричний розв’язок 









)()(

)(

pppy
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. 

Його називають особливим, так як він співпадає з обвідною.  

Приклад. Відомо, що відрізок довільної дотичної до астроїди  

 
між осями координат має сталу довжину, рівну a. 

Сформулюємо обернену задачу: знайти лінії, у яких довільна дотична між 

осями координат має сталу довжину a. 

Нехай шукана лінія  (Рис.1). Запишемо рівняння дотичної до неї 

у точці :   

 

 



137 
 

Рис.1 

Знайдемо координати точок Aі B перетину дотичної з осями координат. 

При маємо , при х=0 маємо , звідки 

отримуємо рівняння , . 

Опустивши індекс нуль, приходимо до рівняння  

, 

, яке є рівнянням Клеро. 

Його загальний розв’язок  дає сім’ю прямих, довільна 

дотична до яких між осями координат має довжину . Це майже очевидно. Але 

рівняння Клеро має особливий розв’язок: 

 
В даному прикладі , а тому особливий розв’язок: 

 
Виключивши звідси параметр , отримаємо  (треба 

піднести обидва рівняння до степеня 2/3 і скласти отримані результати).  

 
Рис.2 

Тобто вказану властивість має ще і астроїда (Рис.2). 

Висновки. 

Щодо подальшого дослідження даної теми, можна ще розглянути 

спеціальні приклади, які включають обвідну сім’ї інтегральних кривих, приклад 
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Лаврентьєва та приклад Хартмана. Теорія буде корисною для студентів, які 

бажають отримати ґрунтовну підготовку з даного питання. 

ЛІТЕРАТУРА: 
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3. Эльсгольц Л. З. Дифференциальные уравнения и вариационное 
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Кулик  Я. С. 

Фізико - математичний факультет 

ДЕЯКІ СПЕЦІАЛЬНІ ФУНКЦІЇ 

Науковий керівник: кандидат  фіз.-мат. наук, доцент Погребний В.Д. 

 

У зв'язку з широким розвитком чисельних методів і зростанням ролі 

обчислювального експерименту у великому ступені підвищився інтерес, до 

спеціальних функцій. Спеціальні функції — функції, що зустрічаються в різних 

додатках математики (найчастіше — в різних задачах математичної фізики), які 

не виражаються через елементарні функції.  

Спеціальні функції виникають звичайно з таких міркувань: 

 інтеграли, що не беруться; 

 розв'язок трансцендентних рівнянь, що не виражаються в елементарних 

функціях; 

 розв'язок диференціальних рівнянь, що не виражаються в елементарних 

функціях; 

 ряди, що не сходяться до елементарних функцій; 

 математичний вираз властивостей чисел; 

 необхідність задання функції з незвичайними властивостями. 

Спеціальні функції представляються у вигляді рядів або інтегралів. 

Найчастіше зустрічаються Гамма-функція, Бета-функція, сферичні функції, 

циліндричні функції, гіпергеометричні функції та вироджені гіпергеометричні 

функції, інтегральні синус і косинус, Матьє функції, еліптичні функції і ін. 

Більшість спеціальних функцій є трансцендентними.  

Розв’язання багатьох задач математичної фізики, звичайних 

диференціальних рівнянь, теорії ймовірностей та математичної статистики, 

теорії теплопровідності, квантової механіки, аеродинаміки,  астрономії  

приводить до спеціальних функцій різної природи та складності. 

Теорія спеціальних функцій поступово виділилась у самостійний 

математичний предмет, засвідчуючи існування глибинних взаємозв’язків між 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B5_%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B4_(%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)


139 
 

різними областями математики, оскільки використовує багатомасштабний 

апарат теорії функцій дійсної та комплексної змінних, теорії диференціальних 

та інтегральних рівнянь, теорії чисел, теорії дробового інтегрального 

диференціювання. 

 

 

Кулик Я. С. 

Фізико - математичний факультет 

ТРУДОВЕ ВИХОВАННЯ У ПЕДАГОГІЧНІЙ СИСТЕМІ 

А.С. МАКАРЕНКА 

Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Коваленко Н.В. 

 

Актуальність дослідження.Проблема трудового виховання молоді завжди 

була актуальною. У процесі пошуку нових освітніх підходів, способів і засобів 

виховання підростаючого покоління, одним із невикористаних резервів є 

надбання педагогіки А.С. Макаренка. Зокрема його система трудового 

виховання і перевиховання малолітніх правопорушників. 

У Законі України «Про загальну середню освіту» зазначається що середня 

освіта є основою подальшої трудової діяльності, а також забезпечує трудову 

підготовку та професійне самовизначення особистості. 

Після розпаду радянського союзу напрацювання А.С. Макаренка стали 

більш відкритими для світу. Вчені макаренкознавці дізналися майже все про 

життя і творчість педагога. Але дослідження особистих речей А.С. Макаренка 

(листувань, записників, щоденників) все ще триває. Видатні макаренкознавці 

світу активно досліджують творчу педагогічну спадщину А.С.Макаренка, 

зокрема найбільш відомими є: Г.Хілліг (Німеччина), А.Левін (Польща), 

А.Косма (Румунія), А.Павлик (Чехія), Л.Маркович (Югославія), Д.Бертоні, 

(Італія), Янь Гоцай (Китай), І.А.Зязюн  (Україна), Р.В. Соколов (Росія). Окремі 

аспекти проблеми трудового виховання у педагогічній спадщині 

А.С.Макаренка розглядалися в роботах Н.В.Абашкіної, Р.М.Бескіної, 

М.Ф.Гетьманця, В.М.Коротова, .П.Ніжинського, А.А.Фролова,  .Д.Ярмаченка.  

Метанашого дослідження: розкрити проблеми трудового виховання в 

педагогічній система А.С. Макаренка. 

Виклад основного матеріалу. А.С. Макаренко - випускник Полтавського 

учительського інституту – став видатним педагогом, автором нової, гуманної, 

демократичної педагогіки. Він був одним із перших педагогів хто зайнявся 

розробкою концепції трудового виховання.  

Однією з центральних ідей ученого є ідея поєднання навчання з  

продуктивною працею, котру він послідовно і творчо реалізував. Реальна 

продуктивна праця була в його закладах своєрідною віссю, навколо якої 

оберталося все життя колективу. Вона являє собою і фундамент системи 

високоефективного виховання і в колонії, і в комуні.  

На думку А.С. Макаренко трудове виховання – дуже важливий фактор 

всебічного розвитку особистості, засіб формування активного громадянина. 
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А.С.Макаренко весь час намагався збагатити й удосконалити зміст, форми, 

методи, стимули трудової діяльності вихованців, максимально наблизити 

працю горьківців та дзержинців до умов передового виробництва, зробити 

працю для дітей радісною, свідомою, щасливою, основною формою вияву й 

розвитку особистості, її таланту. 

Методика А.С. Макаренка ґрунтувалась на увазі до окремої людини, до її 

успіхів і невдач, труднощів, особливостей, прагнень. Він наголошував, що до 

людини потрібно підходити з оптимістичною гіпотезою.  

Після його смерті ряд послідовників продовжили розвиток і 

вдосконалення концепції трудового виховання. Серед найбільш відомих 

послідовників і продовжувачів діяльності А.С. Макаренка  потрібно назвати в 

першу чергу С.О.. Калабаліна і його дружину Г.К. Калабаніну, 

О.Г. Явлінського, Л.В. Конісевича, В.О. Сухомлинського, І.Г. Ткаченка,                 

І.П. Іванова 

А.С. Макаренко – педагог-новатор, який збагатив вітчизняну і світову 

педагогіку цінними педагогічними надбаннями, серед них і система трудового 

виховання. Загальні принципи і методи виховної роботи, які висунув 

А.С. Макаренко, повністю можна застосовувати і в сучасній школі. 

 

Кунак Р.В.  

Фізико-математичний факультет 

РОЛЬ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ У ВСЕБІЧНОМУ РОЗВИТКУ УЧНІВ   

Науковий керівник: кандидат  педагогічних наук, доцент Коваленко Н.В. 

 

 Постановка проблеми. На сьогодні наукові дослідження свідчать, що в 

підлітковому віці спостерігається значне зниження рухової активності на фоні 

падіння зацікавленості до уроків фізичної культури в школі та негативного 

ставлення до неї взагалі.  

Суспільно-політичні зміни та соціально-економічні процеси, які 

відбуваються в Україні в останні роки, поставили перед суспільством нові 

освітні вимоги до навчання і виховання підростаючого покоління, зміцнення 

його здоров’я та розвиток фізичної культури, реалізація яких знайшла 

відображення у законах України  «Про освіту», «Про фізичну культуру і 

спорт», у «Національній доктрині розвитку освіти України XXI ст.», 

«Національній доктрині розвитку фізичної культури і спорту», «Державній 

програмі розвитку фізичної культури і спорту на 2007-2011 роки», цільовій 

програмі «Здоров’я через освіту», в «Основах законодавства України про 

охорону здоров’я» та ін.  

Для підвищення ефективності впливу фізичного виховання на всебічний 

розвиток дитини, оптимізації їхньої рухової активності вчені шукають нові 

підходи до складання фізкультурно-оздоровчих програм (Корж Н.Л., Черненко 

О.Є., Гордєйченко О.А.; Воропаєв Д.С.; Пугач Н., Леськів Л.); опрацьовують 

питання оптимізації дозування фізичних навантажень з урахуванням 

типологічних, психофізіологічних і соціальних особливостей учнів (Маланюк 
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Т.В.; Пільненський В.В.); визначають результативні форми організації 

діяльності школярів та методичні прийоми і засоби, що активізують інтерес 

учнів до уроків фізичної культури (Дрозд І.; Кожевникова Л.; Лисяк В.М.).  

Аналіз сучасних підходів до програмування та змісту фізкультурно-

оздоровчих занять з дітьми підліткового віку показав необхідність їх 

подальшого вдосконалення. Тому актуальною є проблема пошуку ефективних 

шляхів підвищення рухової активності дітей та впровадження сучасних 

фізкультурно-оздоровчих технологій, які б сприяли всебічному розвитку 

дитини як у системі шкільної освіти так і у вільний від навчання час. 

Мета дослідження: проаналізувати вплив фізичного виховання на 

розумову активність дітей підліткового віку. 

Виклад основного матеріалу. У процесі дослідження було розкрито 

поняття всебічного розвитку, який включає в себе духовне збагачення, 

фізичний, моральний та естетичний розвиток; фізичного виховання - система 

соціально-педагогічних заходів, спрямованих на зміцнення здоров'я та 

загартування організму, гармонійний розвиток форм, функцій і фізичних 

можливостей людини, формування життєво важливих рухових навичок та 

вмінь.  

Сутність фізичного виховання, його зміст вчені розглядають як 

раціональну рухову активність людини як фактор її підготовки до 

життєдіяльності через оптимізацію фізичного стану. Розрізняють такі форми 

фізичного виховання : урочні й позаурочні; засоби: традиційні і нетрадиційні. 

розглянуто проаналізовано . 

У ході дослідження для вивчення впливу фізичного виховання на 

розумову активність дітей підліткового віку була використана методика 

вивчення концентрації уваги , а саме “коректурна проба" – буквенний варіант. 

Школярам, які займаються логічними іграми було запропоновано до та після 

тренувань методику дослідження уваги. Їм представлявся бланк з різними 

буквами 40 рядів по 40 букв у кожному. Досліджувані повинні у кожному ряду 

викреслити визначену букву і підкреслити іншу. Робота проводилася на час з 

використанням максимальної точності. Час роботи – 1 хвилина. Робота 

проводилася швидко і точно. Об’єм уваги оцінювався по кількості букв, які 

продивилися , концентрація – по кількості зроблених помилок. Таким чином по 

даній методиці оцінювалося два показники. Норма об’єму уваги – 850 знаків і 

вище, концентрація – 5 помилок і менше. Методика використовувалася в групі 

та індивідуально. 

У вимірюванні брали участь 20 школярів, декілька разів до тренування та 

заняття фізичними вправами. Результат показав, що після тренування 

логічними іграми, з напруженням розумової працездатності школярі допустили 

на 7-8 помилок на концентрацію та встигали дослідити до 500-700 знаків, це 

показує, що йшло навантаження на нервову систему та значно знижувалася 

розумова працездатність під впливом втоми. Після заняття фізичними вправами 

кількість помилок у запропонованому тесті зменшилася на 3-4 у середньому на 

одну особу та кількість знаків, які школярі продивились збільшилась на 100-200 
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букв у середньому. 

Отже, по даній методиці оцінювалася концентрація уваги в досліджуваній 

групі, яка зросла в середньому на 30-40 %.  Тобто можнна зробити висновок, 

що фізичне виховання займає одну з головних посад у житті людини, адже воно 

допомагає розвинути не лише фізичні якості, а й духовні, моральні, естетичні, 

тощо – допомагає стати всебічно розвиненою особистістю. 

 

    Кунак Р.В. 

Фізико-математичний факультет 

ЯДЕРНА ЗБРОЯ 

Науковий керівник: кандидат  фіз. –мат. наук, доцент Хурсенко С.М. 

 

Після закінчення Другої світової війни розпочалася так звана гонка щодо 

озброєння між країнами. Вражаючі фактори після вибухів ядерних бомб на 

Хіросімі та Нагасакі змусили замислитись різні країни щодо власного захисту, 

що і привело до запасів зброї масового знищення у більшості цих країн. Тому 

актуальною є проблема сучасного стану ядерного озброєння та які наслідки для 

людства воно собою являє. 

Вперше ядерну реакцію1 здійснив у 1919 р. Резерфорд, діючи α-

частинками з енергією біля 7,5 МеВ на ядра азоту. В 1930 р. була здійснена 

пряма ядерна реакція взаємодії α- частинки з ядром берилію і утворенням 

вільних нейтронів. Нейтронне випромінювання мало досить велику проникну 

здатність через відсутність електричного заряду. З відкриттям Чедвіком у 

1932р. нейтронів, розпочалась ера різноманітних ядерних реакцій [1].  

Взаємодія ядер важких елементів  з нейтронами може привести до поділу 

цих ядер на приблизно рівні осколки. Ядерні реакції такого типу називають 

реакціями поділу. Для практичного застосування поділу важких ядер масу 

матеріалів ділення підбирають такою, щоб нейтрони після першого акту 

ділення змогли зустрітись з іншими ядрами і спричинити їх ділення. Процес 

наростання числа актів поділу буде лавиноподібним, а реакція ділення в такому 

випадку буде називатись ланцюговою. Ланцюгова реакція може бути керованою 

при розміщенні в активній зоні реактора сповільнювача нейтронів (графіт, 

важка вода) і поглинача нейтронів, наприклад, кадмію. 
1Ядерні реакції – це процес взаємодії ядер, або ядра і елементарної 

частинки, який призводить до появи нових ядер і нових елементарних 

частинок. Ядерні реакції відбуваються з виконанням законів збереження 

сумарного масового числа і сумарного електричного заряду. При здійсненні 

ядерних реакцій виконуються також закон збереження енергії, імпульсу, 

моменту імпульсу тощо. Ядерні реакції можуть бути ендотермічними і 

екзотермічними. 

За допомогою цих матеріалів досягають коефіцієнта розмноження 

нейтронів К=1; Якщо К<1, то ланцюгова реакція є підкритичною і може 

зменшитись до нуля. У випадку коли К>1 ланцюгова реакція може стати 

надкритичною (некерованою) і спричинити вибух. Некерована ланцюгова 
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реакція може здійснюватись в ядерній бомбі, розміри якої тим менші, чим вища 

концентрація матеріалу, що використовується в реакції поділу. 

Ядерний вибух здійснюється шляхом переводу заряду з докритичного 

стану в критичний, точніше в надкритичний. Існує декілька схем, щодо 

принципу дії ядерної зброї. Наприклад,  «гарматна схема» використовувалася в 

деяких моделях ядерної зброї першого покоління. Суть цієї схеми полягає у 

вистрілюванні зарядом пороху одного блоку речовини, що ділиться, 

докритичної маси  в іншій - нерухомий. Блоки розраховані так, що при 

з'єднанні їхня загальна маса стає надкритичною і відбувається вибух. Другою є 

так звана «імплозивна» схема. Ця схема детонації передбачає одержання 

надкритичного стану шляхом обтиснення матеріалу, що ділиться, 

зфокусованою ударною хвилею, яка створюється вибухом хімічного заряду. 

Для фокусування ударної хвилі використовуються так звані вибухові лінзи, і 

підрив відбувається одночасно в багатьох точках із прецизійною точністю [2]. 

Розрізняють декілька видів ядерної зброї: власне ядерна, заснована на 

керованій ланцюговій реакції поділу, термоядерна або «воднева» та нейтронна. 

В основу термоядерної зброї покладено синтез  ядер атомів гелію з ядер 

ізотопів водню і літію. Для посилення сили вибуху водневу бомбу поміщують в 

оболонку з порівняно дешевого природного урану-238. Такий заряд грунтується 

на схемі «поділ — синтез — поділ». Такого роду бомба називається 

трьохфазною або воднево-урановою. У цієї бомби спочатку вибухає атомний 

детонатор завдяки реакції поділу , це утворює джерело високої температури. 

Потім починається термоядерна реакція в гідриді літію з виділенням великої 

кількості швидких нейтронів - проходить реакція синтезу. Ці нейтрони 

викликають розщеплення ядер природного урану, з якого виготовлена оболонка 

- знову реакція поділу [3]. 

Нейтронну бомбу називають бомбою без поділу, чисто термоядерною 

бомбою або «чистою бомбою». Дія нейтронної бомби грунтується на принципі 

детонування водневої або термоядерної бомби за допомогою хімічного вибуху 

великої енергії. Своєю хімічною дією вона іонізує рідину у людському 

організмі, тобто 85 % всього складу тіла, порушує внутрішні покриви травної 

системи, викликає пухлини мозку і згубно впливає на кістковий мозок. Агонія, 

яка передує смерті наступає не так скоро — іноді через 48 годин, а іноді і через 

декілька місяців [2]. 

Накопичення запасів ядерної зброї досягло страхітливої величини: 

протягом Другої Світової війни всіми країнами, які брали в ній участь, було 

витрачено близько 5 млн.т звичайної вибухової речовини, — накопичені ж нині 

на нашій планеті запаси ядерної зброї у 10-ки тисяч раз перевищують цю 

величину. Ситуація з ядерною зброєю в Україні ще раз підтвердила 

необхідність розробки нових підходів до проблеми забезпечення безпеки 

держави в мінливих геостратегічних умовах. Досвід ядерного роззброєння 

України унікальний для Міжнародного Співтовариства, оскільки вперше 

держава намагається розв’язати проблему цілковитої відмови від ядерної зброї, 

долаючи найскладніші політичні, економічні і соціальні проблеми [4]. Дійсно, 
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відмова України від ядерної зброї дає підгрунтя для різноманітних думок на 

зразок: чи потрібна ядерна зброя взагалі? Виявляється, для деяких країн 

потрібна. Для одних – це спосіб державної оборони, захисту, для інших – це 

спосіб показати всьому світу свою могутність. Україна, як незалежна держава, 

вже підтвердила, що без ядерної зброї можна жити.  
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У статті розглянуто актуальне питання про самостійну роботу учнів в умовах, коли 

якість навчання майбутніх випускників школи набуває особливого значення, проблема 

самостійності і самостійної навчально-пізнавальної діяльності учнів у навчальному процесі 

повстає особливо гостро. На сьогоднішній день зростає значення освіти. Школа повинна не 

тільки дати учням певну суму знань, а й формувати в них навички самостійного учіння. Для 

цього проводяться пошуки таких методів і організаційних форм навчання, які сприятимуть 

розвитку самостійності учнів.  

 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Проблема розвитку 

самостійності учнів у дидактиці є традиційною. Вона привертала увагу 

багатьох видатних педагогів минулого.  

Розвитком самостійності в процесі навчальної діяльності займалися такі 

вчені, як В. Буряк, І. Малкін, П. Підкасістий, Б. Єсипов. Вони стверджували, що 

самостійність включає в себе такі сторони: ставлення вчителя до проявів 

самостійності учня; уміння учнів самостійно планувати свою навчальну роботу; 

уміння виділяти головне і другорядне; оцінку учнем труднощів у вивченні 

матеріалу; наявність або відсутність в учня інтересу до матеріалу, який 

вивчається; самостійне застосування засвоєних знань; оцінка учнем своєї 

роботи і її результатів. 

Аналіз розвитку ідей з проблеми дозволяє виділити 3 напрямки, в рамках 

яких проблема самостійної діяльності обговорюється впродовж багатьох віків 

розвитку школи. 

Представниками першого напрямку можна вважати давньогрецьких 

вчених (Сократ, Платон, Арістотель), які глибоко і всебічно обґрунтували 

значення активного і самостійного оволодіння учнями знань. 

Другий напрямок бере свій початок у працях Я. Коменського, змістом 
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якого є розробка організаційно-практичних питань учнів в самостійній 

діяльності.  

Третій напрямок характеризується тим, що самостійна діяльність учнів не 

тільки декларується як педагогічний засіб або метод викладання, але і є 

предметом дослідження. 

Я. Коменський у "Великій дидактиці" писав, що: «Людей необхідно вчити 

спостерігати самим природу, а не тільки пам'ятати чужі спостереження і 

пояснення з книжок» [9, 179]. 

Помітним явищем в теорії розвитку самостійності учнів на той час були 

роботи Є. Голанта, у яких учений визначив три види самостійності школярів: 

організаційно-технічну самостійність, самостійність у практичній діяльності, 

самостійність у процесі пізнавальної діяльності. 

Про значення самостійної роботи, яка сприяє розвитку розумових 

здібностей дитини, писали і визначні діячі прогресивної педагогіки, зокрема К. 

Ушинський, М. Бунаков, В. Водовозов, О. Герд, П. Лесгафт, В. Вахтєров та ін. 

Так К. Ушинський вважав, що навчання дітей повинно здійснюватися 

переважно на основі вражень, здобутих ними безпосередньо з навколишнього 

світу. Він висунув і розробив положення про значення знань, здобутих самими 

дітьми [8,.252]. 

Вихованню самостійності учнів особливого значення надавав відомий 

учений методист О. Герд. У своїх працях він зазначав, що вчитель повинен 

розвинути в учнів інтерес до самостійного вивчення явищ природи, передавати 

їм потрібні практичні відомості і прийоми. Його книжки і методичні посібники 

містять десятки класних і домашніх завдань для самостійної роботи учнів. 

Самостійна робота - це вища форма навчальної діяльності учня, що є 

формою самоосвіти. 

В. Буряк розглядав самостійну роботу як вид учбової діяльності 

школярів. Вона має бути передусім досвідченою, внутрішньо вмотивованою 

діяльністю. Самостійна робота є різнобічним, поліфункціональним явищем і 

має не тільки навчальне, а й особистісне, суспільне значення. Сутність цього 

складного і багатогранного явища, на думку цього дослідника, ще 

термінологічно точно не визначена. 

Найбільш правильним варто визнати визначення самостійної роботи, дане 

Б. Єсиповим: «Самостійна робота учнів, що включається в процес навчання, це 

така робота, що виконується без особистої участі вчителя, по його завданню в 

спеціально наданий для цього час; при цьому учні свідомо прагнуть досягти 

поставленої мети, вживаючи свої зусилля і виражаючи в тій чи іншій формі 

результат розумових чи фізичних (чи тих та інших разом) дій»[1, 15]. 

Дидактами і методистами виконана велика робота по вивченню і опису 

різних видів самостійних робіт. Найбільш повно проблему самостійної роботи 

учнів у навчальному процесі та підходи до класифікації цього методу за 

характером пізнавальної діяльності представлено в роботах Б.Єсипова та П. 

Підкасістого [1; 3; 66; 7], які узагальнили передовий досвід застосування 

самостійних робіт учнів у навчанні в структурі традиційного уроку середини 
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50-х років, призначення якого, як відомо, в основному полягало в тому, щоб 

створити необхідні умови й атмосферу успішного засвоєння учнями знань, 

умінь і навичок. 

Для того, щоб дитина могла вільно і міцно засвоювати знання, треба 

розвивати її аналітичне мислення, навчати виділяти істотне у навчальному 

матеріалі, порівнювати, робити узагальнення, доводити окремі положення, 

оцінювати явища і події, встановлювати причинно-наслідкові зв'язки. Цього 

можна досягти у процесі активної самостійної діяльності. Самостійна учбова 

діяльність школярів забезпечує більш ефективне засвоєння навчального 

матеріалу, якщо її організація має системний характер, забезпечує оптимальний 

рівень пізнавальної активності школярів, поєднує репродуктивну і продуктивну 

діяльність учнів та за змістом поглиблює засвоєний матеріал. Відомо, що часто 

застосовувана самостійна робота розвиває зосередженість, цілеспрямованість, 

уміння міркувати, запобігає формалізму в засвоєнні знань і взагалі формує 

самостійність як особливість мислення і рису характеру дитини.  

Результати наукових досліджень, науковий доробок педагогів дають 

змогу виділити такі основні напрямки розвитку самостійності учнів у процесі 

навчання: створення пошукової проблемної ситуації на уроці; застосування 

системи самостійних робіт; використання нових форм уроку; різноманітних 

дидактичних та навчально-технічних засобів; розвиток самостійності і 

активності учнів у процесі трудового навчання [1; 3; 5]. 

Висновки. Як висновок, можна зазначити, що самостійна робота - це вища 

форма навчальної діяльності учня, що є формою самоосвіти. Самостійна робота 

учнів на уроці входить основною частиною в процес навчання. 

Самостійність у навчанні - найважливіша передумова активного 

опанування учнями знань, умінь та навичок. На розвиток самостійності учня 

впливає організація всього навчально-виховного процесу.. 

Не можна розвивати самостійність у навчанні, не підтримуючи в учня 

віри в свої сили. Тому до кожного завдання слід готувати, заохочувати, 

викликати у неї бажання спробувати свої сили на своїй роботі. 

Аналіз передового педагогічного досвіду і результатів досліджень 

дозволяє констатувати, що раціонально організована і систематично проведена 

вчителем на уроці самостійна робота учнів сприяє оволодінню всіма учнями 

глибоких і міцних знань, активізації розумових операцій, розвитку 

пізнавальних здібностей до довготривалої інтелектуальної праці, навчанню 

учнів раціональних прийомів самостійної роботи. 

Вивчення, узагальнення і поширення передового педагогічного досвіду 

вчителів в організації самостійної роботи учнів на уроці повинно бути в центрі 

уваги керівництва школи, методичних об'єднань, науково-педагогічних 

працівників, відділів народної освіти. 
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 У статті показано застосування диференціальних рівнянь як математичного 

апарату в економічних моделях, зокрема в неокласичній моделі зростання. Розглянуто 

приклад побудови цієї  моделі при розв’язуванні конкретної економічної задачі. 

 

Постановка проблеми. Економіка вивчає якісні зміни економічних 

явищ та процесів, а кількісним описанням займається математика. На 

сучасному етапі розвитку суспільства сформувався достатньо потужний 

математичний апарат для розв’язування різних типів економічних задач, 

зокрема це є теорія диференціальних рівнянь, що виникла із прикладних 

застосувань. Дослідження певного класу економічних задач потребує 

побудови моделей, що розв’язуються методами диференціальних рівнянь. Такі 

моделі дають можливість вивчати економічне явище вцілому, передбачати 

його розв’язок, робити кількісні оцінки зміни з часом. 

Аналіз актуальних досліджень. Застосування методів диференціальних 

рівнянь в економіці з дослідницьким цілями вивчалися ще Ф. Кене – 

«Економічна таблиця», А. Смітом (класична макроекономічна модель),            

Д. Рікардо (модель міжнародної торгівлі). У ХХ столітті методи 

диференціальних рівнянь дуже широко застосовувались при побудові та 

дослідженні економічних моделей. З їх використанням пов’язані практично всі 

наукові праці, автори яких удостоєні Нобелівської премії з економіки (Д. Хікс, 

Р. Солоу, П. Самуельсон). В 60-80-ті роки ХХ століття даним питанням 
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займалися В. С. Немчинов, В. В. Новожилов, Л. В. Канторович [1, 18]. 

Мета статті: показати застосування методу диференціальних рівнянь на 

прикладі дослідження неокласичної моделі зростання. 

Виклад основного матеріалу. Математична економіка як самостійна 

наука, що є частиною прикладної математики, сформувалась порівняно 

нещодавно – за останні 50-60 рр. Разом з тим, якщо спробувати з’ясувати, 

коли в економічну науку почали проникати математичні ідеї і методи, то 

потрібно буде звернутися до моменту виникнення економічних теорій – 

політичної економії. 

Ще в середині XVIIІ ст. лейб-медик короля Людовіка XV Франсуа Кене 

запропонував кількісну модель національної економіки, яку назвав 

«Економічною таблицею». В першій фундаментальній праці з політичної 

економії – відомій книзі Адама Сміта «Дослідження природи і причин 

багатства нації», виданої в Лондоні в 1776 р. – при уважному читанні можна за 

характерними для того часу багатослівними міркуваннями побачити виклад 

деяких математичних строгих закономірностей, властивих багатьом 

економічним явищам. В подальших роботах економістів ХІХ ст. математичні 

символи і способи описів стали застосовуватись все більш послідовно [3, 27]. 

Розглянемо спочатку загальну теоретичну задачу дослідження 

неокласичної моделі зростання. 

Нехай Z=f(K,L) – національний прибуток, де f(K,L) – однорідна 

виробнича функція першого порядку: ),(),( LKfLKf    і K – обсяг 

капіталовкладень, L – обсяг витрат праці. 

Позначимо через 
L

K
k   - величину фондоозброєності (кількість капіталу 

на одиницю праці). Тоді продуктивність праці обчислюється за формулою 
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Опишемо динаміку фондоозброєності в часі t. Модель базується на 

таких припущеннях: 

1. Природний приріст
dt

dL
L '  трудових ресурсів з часом змінюється за 

законом )3()(' tLL                   (2) 

2. Інвестиції витрачаються на збільшення виробничих фондів і на 

амортизацію за законом )()(')( tKtKty                

(3) 

3. Норма інвестицій дорівнює с, тобто L)cf(K,  y(t)       (4) 

Коефіцієнти c,,  вважаємо сталими. 
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З рівностей (2), (3), (4) знаходимо що 
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Підставляємо (6) у (5) і одержимо диференціальне рівняння 



149 
 

kkcK )()('   ,               (7) 

де μ(k) визначена за формулою (1). Рівняння (7) – це диференціальне 

рівняння першого порядку з відокремлюваними змінними. 

З умови kʹ=0 випливає, що , тобто kст=const є 

коренем цього нелінійного алгебраїчного рівняння, який, в свою чергу, є 

стаціонарним розв’язком рівняння [2, 241]. 

Проілюструємо застосування неокласичної моделі на прикладі 

конкретної економічної ситуації. 

Приклад Процес виробництва заводу «Насосенергомаш» 

характеризується деякою виробничою функцією 2
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Рис. 1 Інтегральні криві та стаціонарний розв’язок 
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Якщо t , то 1)( tk , тобто за будь-якого 
0k  функція 

фондоозброєності наближається з ростом t до стаціонарного значення k =1. у 

зв’язку з цим говорять, що  є точкою стійкої рівноваги [4, 276]. 

Висновки. Отже, диференціальні рівняння мають дуже широке 

застосування в економіці. Причому важливим є те, що це стосується не тільки 

якогось одного розділу економіки, а всієї науки про товарні відносини. Та, в 

основному, диференціальні рівняння використовують у економічних моделях, 

що відображують зміну і взаємозв'язок економічних показників у часі. 
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Лапін Д.О. 

Фізико-математичний факультет 

ДИФРАКЦІЯ РЕНТГЕНІВСЬКИХ ПРОМЕНІВ 

Науковий керівник: кандидат технічних наук, професор Іваній В.С. 

 

Рентгенівське випромінювання - це електромагнітні хвилі, енергія 

фотонів яких визначається діапазоном енергією від ультрафіолетових до гамма-

випромінювань. 

Актуальність даної теми полягає у тому, що застосування рентгенівського 

випромінювання знайшло себе в медицині, фізиці, хімії та при дослідженні 

структури тих чи інших матеріалів.  Як і видиме світло, рентгенівське 

випромінювання викликає почорніння фотоплівки. Ця його властивість має 

важливе значення для медицини, промисловості та наукових досліджень. 

Проходячи крізь досліджуваний об'єкт і падаючи потім на фотоплівку, 

рентгенівське випромінювання зображує на ній його внутрішню структуру. 

Оскільки проникаюча здатність рентгенівського випромінювання різна для 

різних матеріалів, менш прозорі для нього частини об'єкта дають більш світлі 

ділянки на фотознімку, ніж ті, через які випромінювання проникає добре. Так, 

кісткові тканини менш прозорі для рентгенівського випромінювання, ніж 

тканини, з яких складається шкіра та внутрішні органи. Тому на рентгенограмі 

кістки позначаться як більш світлі ділянки і більш прозоре для випромінювання 

місце перелому може бути досить легко виявлено. Рентгенівська зйомка 

використовується також у стоматології для виявлення карієсу і абсцесів в 
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коренях зубів, а також у промисловості для виявлення тріщин в лиття, пластмас 

і гуми. 

Рентгенівське випромінювання використовується в хімії для аналізу 

з'єднань і у фізиці для дослідження структури кристалів. Пучок рентгенівського 

випромінювання, проходячи через хімічна сполука, викликає характерне 

вторинне випромінювання, спектроскопічний аналіз якого дозволяє хіміку 

встановити склад з'єднання. При падінні на кристалічна речовина пучок 

рентгенівських променів розсіюється атомами кристала, даючи чітку правильну 

картину плям і смуг на фотопластинці, що дозволяє встановити внутрішню 

структуру кристала. 

Застосування рентгенівського випромінювання при лікуванні раку 

засноване на тому, що воно вбиває ракові клітини. Однак воно може надати 

небажаний вплив і на нормальні клітини. Тому при такому використанні 

рентгенівського випромінювання треба бути в край обережним. 

 

 

Лапін Д.О. 

Фізико-математичний факультет 

ДІАГНОСТИКА ТА КОРЕЛЯЦІЯ ПОВЕДІНКИ ВАЖКИХ ПІДЛІТКІВ  

Науковий керівник: кандидат  педагогічних наук, доцент Коваленко Н.В. 

 

 Постановка проблеми. Oднiєю з найважливіших проблем сучасної  

вiтчизнянoї загальнooсвiтньoї шкoли є зрoстаючi труднoщi у вихoваннi дiтей i 

пiдлiткiв, дoсить висoка кiлькiсть асoцiальних прoявiв у пoведiнцi, 

правoпoрушень, злoчинiв. Прoцес фoрмування oсoбистoстi ускладнюється 

сoцiальнo-екoнoмiчнoю, пoлiтичнoю, екoлoгiчнoю нестабiльнiстю в суспiльствi, 

пiдсилюється недoлiками сiмейнoгo i шкiльнoгo вихoвання. 

 Метою нашого дослідження: ознайомлення з метoдами дiагнoстики 

важких підлітків, теоретично аналiзувати прoблеми важкoвихoвуванoстi, 

ознайомитись зі шляхами соціальної адаптації. 

Виклад основного матеріалу. Важковиховуваність у ширoкoму рoзумiннi 

пoняття, щo пoяснює труднoщi, з якими стикаються педагoги, грoмадськiсть 

при здiйсненнi вихoвнoгo прoцeсу. Вираз «важкі діти» дуже часто зустрічається 

в сучасному науковому і повсякденному побуті, однак ні педагогіка, 

ні психологія не може дати однозначне визначення цьому поняттю.  

Для того щоб розглянути його зміст, звернемося до понять, які можуть 

доповнити його розуміння. «Важкі діти» або «діти з поведінкою, що 

відхиляється від норми» – це окрема група суспільства, норми якої 

відрізняються від норм решти суспільства. 

Девiантна пoведiнка – це система вчинкiв чи oкремi вчинки, щo 

прoтирiчать прийнятим в суспiльствi правoвим чи мoральним нoрмам. 

Девiантна пoведiнка дiлиться на двi великi категoрiї. Пo-перше – це пoведiнка, 

вiдхилена вiд нoрм психiчнoгo здoрoв’я, при наявнoстi вираженoї чи 

невираженoї психoпатoлoгiї. Пo-друге – це антисoцiальна пoведiнка, щo 

http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%A2%D0%BE%D0%B3%D0%BE
http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D1%83%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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пoрушує якiсь сoцiальнi i культурнi нoрми, oсoбливo правoвi. 

      Сучаснi важкoвихoвуванi пiдлiтки – це тi шкoлярi, якi прoтидiють 

вихoванню. Багатo хтo з них злiснo пoрушують нoрми i правила спiвжиття, не 

пiдкoрюються педагoгiчним вимoгам, бo не сприймають їх, стверджуючи свoї 

власнi чи вузькoгрупoвi закoни, щo суперечать загальнoприйнятим. 

Система рoбoти класнoгo керiвника з важкoвихoвуваними учнями є 

системoю нацioнальнoгo вихoвання. Перш за все неoбхiднo виявити та взяти на 

oблiк важкoвихoвуваних учнiв. На кoжнoгo важкoвихoвуванoгo завoдиться 

спецiальний щoденник спoстережень, дo якoгo записуються насамперед 

сoцiальнo-психoлoгiчна характеристика учня. У нiй вiдмiчаються причини 

виникнення важкoвихoванoстi, у чoму вoни прoявляються, видiляються 

пoзитивнi та негативнi якoстi oсoбистoстi, oсoбливoстi сiмейнoгo вихoвання 

намiчаються засoби вихoвнoгo  впливу на учня, кoнтрoлю. Раз на семестр  

рoбиться виснoвoк прo дoсягнутi результати вихoвнoї рoбoти i намiчаються 

плани пoдальшoї з кoжним iз таких учнiв. 

Аналiз наукoвo-педагoгiчних джерел свiдчить прo те, щo впрoдoвж 

усьoгo iстoричнoгo шляху рoзвитку цивiлiзацiї прoстежується рoзумiння 

важливoстi прoблеми кoрекцiї пoведiнки oсoбистoстi, яка вiдхиляється вiд 

нoрми. На сучаснoму етапi рoзвитку питанням девiацiй в нашiй країнi 

займаються А. Швець, Г. Карелoва, Л. Мoстoва, Р. Oхрiмчук. Oднак, як пoказує 

аналiз лiтературних джерел зарубiжних,  немає єдинoї тoчки зoру стoсoвнo дo 

рoзумiння пoняття «пoведiнка з вiдхиленням», єдинoгo пiдхoду дo кoрекцiї цiєї 

пoведiнки . 

Підводячи підсумок роботі, можна зробити висновок, що проблема 

«важких» дітей в сучасному суспільстві дуже актуальна. Алкоголізм, 

наркоманія, проституція, злочини у ранньому віці сьогодні не є рідкістю. 

Громадськість бореться з девіантною поведінкою: організовуючи центри 

психологічної підтримки та реабілітації «важких» підлітків, намагаються 

забезпечити їх зайнятість у суспільно-корисних справах, проводять акції на 

підтримку здорового способу життя і відмови від наркоманії та куріння.  

 

Ларченко І.О. 

Фізико-математичний факультет 

ФОРМУВАННЯ УЯВЛЕНЬ ПРО СУЧАСНУ НАУКОВУ КАРТИНУ 

СВІТУ У ПРОЦЕСІ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ. 

Науковий керівник: кандидат фіз.-мат наук, доцент Яременко О.В. 

 
В статті розглянуто, що при формуванні уявлень про сучасну наукову картину світу 

основоположна роль відноситься до дослідницької діяльності учнів. В умовах швидко 

мінливих обставин сучасного світу визначальним у навчальному процесі стає розвиток умінь 

учнів раціонально мислити, в тому числі умінь аналізувати поняття. 

 

Формування уявлень учнів про сучасну наукову картину світу - один з 

головних напрямків загальної освіти. Це відображено в законі України “Про 

освіту”, Державній національній програмі “Освіта: Україна ХХІ століття”, 

http://ua-referat.com/%D0%90%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
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Концепції  розвитку  загальноосвітньої школи України, Концепції 

національного виховання. При цьому спрямованість змісту освіти на 

формування уявлень учнів про сучасну наукову картину світу зумовлює пошук 

підходів до навчання, що сприяють розвитку соціально грамотної та соціально 

мобільного особистості, ясно представляє собі потенційні можливості, ресурси 

і способи реалізації обраного життєвого шляху: «Загальноосвітня школа 

повинна формувати цілісну систему універсальних знань, умінь, навичок, а 

також досвід самостійної діяльності й особистої відповідальності учнів».    

Питанням аналізу наукової картини світу присвячені роботи А.І. 

Чанишева, Дж. Холтона, В.С. Стьопіна, Л.Ф. Кузнєцової, О.С. Богомолова, Т.І. 

Ойзермана, В.І. Шинкарука, В.Ф. Чорноволенко та ін. В даних роботах 

показано, що наукова картина світу взаємодіє з утворюючим фундамент 

культури світоглядом через систему філософських ідей, які є раціональним 

виразом відповідних світоглядних сенсів даного історичного етапу.  

Учитель повинен розвивати в складі уявлень школярів про наукову 

картину світу філософські категорії, закони і принципи. При цьому повинні 

враховуватися характер цих узагальнень, їх роль в процесі навчання. 

Теоретичні положення і принципи філософії повинні служити 

загальнометодологічною базою шкільної освіти. Свою загальнометодологічну 

функцію філософія виконує як завдяки універсальності філософських 

категорій, законів і принципів, так і активізації процесу рефлексії, що сприяє 

виявленню учнями форм розумової діяльності, усвідомленого прийняття 

ціннісних орієнтирів, встановлення взаємозв'язку між об'єктами. Школярі 

можуть використовувати такі філософські інструменти, як дослідження 

концептуальних меж пізнаваного, ідентифікація критеріїв, переосмислення 

концептуальних зв'язків, визначення термінів, класифікація об'єктів, 

ідентифікація логічних відносин, конструювання дедуктивних умовиводів, 

аналіз оціночних суджень, конструювання аналогій і т.д. 

Таким чином, структура наукової картини світу визначається 

взаємозв'язком предметно-наукових знань, які передбачають теоретичне 

осмислення предмета наукового дослідження, і системи узагальнених, які 

мають філософське звучання, знань про природу, суспільство і їх пізнання. Це 

допоможе учням краще осмислювати накопичені знання: філософія, введена в 

зміст шкільної освіти, дозволить учням співвіднести, узгодити різні пласти 

готового знання у власній свідомості, подолати розірваність і еклектичність 

даних знань, ціннісних орієнтирів, підніме рефлексію учнів на новий рівень. В 

цілому це підвищить пізнавальну активність школярів. 

Важливим внеском у процес формування уявлень про наукову картину 

світу є дослідницька діяльність учнів. Дослідницький тип навчання дозволяє 

надати навчальному процесу нові властивості, розвинути в учнів уміння та 

особистісні якості, необхідні в сучасному світі. Аналіз науково-педагогічної 

літератури показав, що розрізняють наукове дослідження і навчальне 

дослідження. При цьому наукове дослідження розглядають як один з видів 

пізнавальної діяльності, процес вироблення нових наукових знань.  Навчальне 
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дослідження припускає пошукову діяльність учнів у вирішенні нових для них 

проблем. Навчальна дослідницька діяльність може носити характер 

систематичної самостійної пошукової діяльності, сприяючи засвоєнню 

школярами готових висновків науки (П.Я. Гальперін), або характер 

специфічного розвиваючого навчання, пов'язаного із зростанням числа і 

різноманітності дослідницьких дій учнів (А.В. Запорожець і ін).  У ході 

засвоєння учнями понять і способів діяльності, структурованих системою 

проблемних ситуацій, розвиваються розумові здібності школярів. 

Дослідницький метод пізнання є одним з центральних в проектній діяльності 

школярів. Навчально-дослідницька робота учнів розглядається як засіб 

розвитку їх творчої діяльності. Пошуково-творча діяльність сприяє розвитку 

пізнавальних інтересів та розвитку особистості школярів. Тим часом, виявлення 

ролі дослідницької діяльності учнів при формуванні уявлень школярів про 

наукову картину світу, яка визначається взаємозв'язком предметно-наукових і 

філософських узагальнень, є актуальним завданням.     

Ефективність пошуково-творчої діяльності залежить від пізнавальної 

активності учнів, яка, в свою чергу, є складним, в тому числі і особистісним 

утворенням. Пізнавальна активність учнів буде вищою, якщо вони зможуть 

самостійно орієнтуватися в проблемах різноманітного і швидко мінливого 

сучасного світу, знаходити цілі діяльності в координатах власних смислів. 

Смислові контексти можуть бути класифіковані як індивідуальні, об'єктивні і 

соціальні. Роль своєрідної ментальної карти, з якої учні могли б співвідносити 

власні смисли, звіряти свої вчинки і орієнтуватися серед речей і подій 

реального життя, виконує сучасна наукова картина світу, обумовлена 

взаємозв'язком предметно-наукових і філософських уявлень. 

Таким чином, в процесі формування уявлень про наукову картину світу 

дослідницька діяльність учнів сприяє розвитку умінь раціонального мислення, 

в тому числі вміння аналізувати поняття. Пізнавальна активність школярів буде 

вище при формуванні предметно-наукових і філософських уявлень школярів в 

їх взаємозв'язку.                    

Отже робимо висновки, що при формуванні уявлень про сучасну наукову 

картину світу важливо цілеспрямовано формувати в учнів уявлення про 

відносність, неповноту і суперечливості знань. Цього можна досягти, 

включаючи, наприклад, у зміст шкільної освіти знання про концепції науки 

кінця ХХ століття. Але оскільки розвиток сучасної науки не зводиться до 

простого нагромадження і навіть узагальненню  фактів, то для того, щоб рівень 

світорозуміння учнів відповідав сучасному, необхідно стимулювати розумові 

здібності учнів з виявлення логічних зв'язків, систематизації, узагальнення, 

структурування постійно змінюється матеріалу. Тому при формуванні уявлень 

учнів про сучасну наукову картину світу роль дослідницької діяльності 

школярів, їх готовність і здатність проявити знання та вміння в конкретній 

проблемній ситуації будуть зростати.         
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У статті розглянуто основні принципи реалізації діяльнісного підходу на уроках 

фізики; висвітлено приклад структури та змісту уроку враховуючи особливості людської 

діяльності. Наведені приклади доцільності використання інформаційних технологій. 

 

Основою існування людства є діяльність ‒ активне і цілеспрямоване 

взаємодія людини з дійсністю, результатом якого є перетворення дійсності. 

Об'єктом науково пізнавальної діяльності є наукові знання, які здобуваються 

або в дослідницької діяльності, спрямованої на відкриття нових, раніше 

невідомих знань, або в навчальній пізнавальної діяльності. Знання, що 

здобуваються в процесі навчання, є суб'єктивно новими для учня. Біля витоків 

сучасної психологічної теорії діяльності стояли вітчизняні психологи 

Л.С. Вигодський, А.Н. Леонтьєв, С.Л. Рубінштейн, Д.Б. Ельконін, В.В. Давидов 

та ін. 

А.Н. Леонтьєв виділив три одиниці в діяльності:  

1) окрема діяльність, обумовлена предметом діяльності; 

2) дія ‒ процес, підпорядкований уявленню про результат і цілі 

діяльності; 

3) операція ‒ спосіб виконання дії. 

За Ж. Піаже, розумова, інтелектуальна діяльність починається з впливу 

на пізнаваний об'єкт, тобто, природа інтелекту ґрунтується на діяльності. Як 

відзначають В.А, Лекторський, В.Н, Садовський, Е.Г. Юдін у передмові до [3], 

інтелект, по Піаже, є «... особлива форма взаємодії між суб'єктом і об'єктом, 

специфічна діяльність, яка, будучи похідною від зовнішньої предметної 

діяльності, постає як сукупність інтеріорізованих операцій, скоординованих 

між собою й утворюючих оборотні, стійкі і одночасно рухливі цілісні 
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структури. ...»"[3]. Ж. Піаже та Б. Інельдер схематизують внутрішню розумову 

діяльність на декілька етапів: упізнання об'єкта; реконструкцію ‒ пригадування; 

відтворення; відновлення схематизованої дії; імітацію, інтеріорізованої в 

образі; пригадування предметів і подій, зовнішніх по відношенню до дії. Всі ці 

етапи розумової діяльності виражають загальний функціональний механізм 

розумової діяльності "[4].  

Аналізуючи особливості реалізації змістовного узагальнення і 

формування теоретичного мислення в навчанні, В.В. Давидов розглядає процес 

оволодіння навчальним матеріалом як дидактично організовану модель 

(навчальну модель) процесу реального наукового дослідження і наукового 

викладу матеріалу. Учні у своїй пізнавальній діяльності здійснюють 

"квазідослідження", при цьому "... навчальні предмети повинні будуватися у 

відповідності зі способом наукового викладу матеріалу" [1]. Внаслідок того, що 

вихідним імпульсом формування концептуальних узагальнень є емпіричні 

узагальнення, то фізичні поняття "повинні засвоюватися ... шляхом розгляду 

предметно-матеріальних умов їх походження". 

Виходячи з психологічного аналізу формування теоретичних (сутнісних) 

узагальнень В.В. Давидов висуває наступні принципи побудови навчального 

матеріалу з метою формування теоретичного мислення учнів [1]: 

• всі поняття, що конструюють даний навчальний матеріал або його 

основні розділи, повинні засвоюватися (учнем) шляхом розгляду предметно-

матеріальних умов їх походження, завдяки яким вони стають необхідними 

(іншими словами, поняття не даються як "готові знання"); 

• засвоєння знань загального та абстрактного характеру передує 

знайомству з більш частинними і конкретними знаннями, ‒ останні мають бути 

виведені з перших як із своєї єдиної основи, ‒ цей принцип випливає з 

установки на з'ясування походження поняття та відповідає вимогам зростання 

від абстрактного до конкретного; 

• при вивченні предметно-матеріальних джерел тих чи інших понять 

(навчанні) насамперед повинні виявити генетично вихідний, загальний зв'язок, 

що визначає зміст і структуру всього об'єкта даних понять;| 

• цей зв'язок необхідно відтворити в особливих предметних, 

графічних або знакових моделях, які дозволяють вивчити її властивості "в 

чистому вигляді"…; 

• у (учнів) потрібно спеціально сформувати такі предметні дії, за 

допомогою яких вони можуть в навчальному матеріалі виявити і у моделях 

відтворити сутнісний зв'язок об'єкта, а потім вивчити його властивості; 

• (учні) повинні поступово і своєчасно переходити від предметних 

дій до їх виконання в розумовому плані. 

Ці принципи побудови навчального матеріалу реалізуються в єдності 

змістовної і процесуальної сторін навчання, відповідають етапам і 

послідовності наукового пізнання і можуть бути розглянуті як загальні методи 

вивчення навчального курсу фізики.  

Однією з характерних особливостей традиційного навчального процесу з 
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фізики залишається навчання побудоване на переказуванні навчальної 

інформації методами, які «передають знання» переважно у лекційній формі. 

З позицій сучасних уявлень педагогічної психології та дидактики, метою 

навчання є не отримання знань, а формування способів дій, що реалізуються 

через уміння. Реалізація вищевказаного можлива лише у процесі діяльності, а 

саме навчальної діяльності. 

Учитель, маючи на меті формування у свідомостях учнів суб’єктивних 

ідеальних об’єктів, спочатку створює у себе уявний наочний образ цього 

об'єкту - його уявну модель, а потім її «опредмечує», тобто на її основі будує 

матеріальну модель, яка відображає лише найістотніші властивості об’єкту. 

Розуміння учнями матеріалізованої моделі (її «розпредмечування») 

відбувається у зворотному порядку: спочатку школярі чуттєво сприймають 

модель, усвідомлюють, узагальнюють, систематизують інформацію про фізичні 

об’єкти, їх властивості, зв’язки між ними, відображені у моделі, а потім 

будують відповідну уявну модель - наочний образ модельованого об'єкта, який 

у свідомості тих, хто навчається трансформується у суб’єктивний (для учня) 

ідеальний об’єкт. 

У вербальному спілкуванні, що є формою реалізації навчальної 

діяльності, мовлення реалізує опредмечування сенсу, тоді як у процесі слухання 

здійснюється розпредмечування, розкриття цього сенсу, смислового змісту 

тексту. Зміст ідеальних об’єктів у вербальній формі подається у вигляді назв 

відповідних понять (для фізичних величин додатково й символів) та систем 

тверджень про їх істотні ознаки. Саме знання повних систем істотних ознак 

понять, уміння їх ілюструвати характеризують навчальні досягнення учнів.  

Реальний об'єкт може бути поданий: 

1) у вигляді об'єкта, який існує у природі − матеріальні предмети і явища, 

процеси, які можна демонструвати школярам, а вони можуть чуттєво їх 

сприймати, спостерігати і тим самим створювати у себе наочні образи цих 

предметів, явищ, процесів; 

2) у вигляді моделей:  

− реальних об'єктів і процесів; 

− ідеалізованих об'єктів; 

− дій та операцій дослідника з об'єктами природи і техніки. 

 Діяльність можна визначити як специфічний вид активності людини, 

спрямований на знання й творче перетворення оточуючого світу, включаючи 

саму себе й умови її існування. 

Діяльності викладання й учіння є компонентами (підсистемами) системи 

«навчання-діяльність», яку ще називають діяльністю навчання [2]. 

Кожна конкретна діяльність має свою індивідуальну структуру, що 

відповідає загальній структурі, притаманній будь-якій діяльності. 

Людська діяльність містить у собі: 

− потребу як неусвідомлюваний стан нестатку в чому-небудь, що 

виступає джерелом активності; 

− мотив як усвідомлювану причину, що лежить в основі вибору дій і 
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вчинків;  

− мету (ціль) як усвідомлений образ передбаченого результату, на який 

спрямована дія людини; 

− окремі дії (як способи досягнення поставленої мети) та операції 

(психічні акти, в них включені); 

− результати діяльності. 

Потреба у навчальній діяльності виявляється як прагнення учня до 

засвоєння теоретичних знань з предметної області. 

Мотивацію діяльності забезпечує постановка навчальної задачі, яка 

відрізняється від усіх інших життєвих задач тим, що її розв’язання спрямоване 

не на зміну предмета, а на зміну самого діючого суб'єкта - на оволодіння ним 

насамперед способами розумових дій. 

Основний показник ефективності навчальної діяльності – вміння учня 

мислити, творчо розв'язувати пізнавальні та практичні задачі, вільно й 

самостійно орієнтуватися у наукових та практичних проблемах, а знання при 

цьому слугують матеріалом і засобом мислення. Під умінням мислити 

розуміється здатність розв'язувати протиріччя між знаннями, які учень має, і 

знаннями, яких у нього немає, але які потрібні для розв'язання поставлених 

перед ним пізнавальних завдань. 

Усі ці частинні висновки підводять нас до одного спільного висновку: 

методика навчання може бути дієвою тоді, коли вона будується на методах і 

прийомах, що активізують діяльність самого учня. 

У світлі сказаного, можна сформулювати загальні принципи організації 

процесу навчання фізики: 

1) конструювання способу діяльності 

2) демонстрацію зразку цієї діяльності 

3) виконання учнями перших дій за зразком 

4) самостійне, творче застосування даного способу діяльності до 

нових ситуацій.[2] 

Використання інформаційних технологій на уроках фізики буде 

виправдано з метою створення моделей фізичних явищ та візуалізації процесів, 

складних для сприйняття учнями: 

‒ вивчення складних фізичних явищ на рівні, доступному розумінню 

школярів, виключаючи звернення до їх часом громіздкого математичного 

опису; 

‒ «дослідження» явища навіть у тих випадках, коли проведення реального 

експерименту утруднене або недоцільне (наприклад, рух космічних об'єктів, 

вивчення поведінки тіл при великих тисках, дослідження мікроскопічних 

об'єктів, робота ядерного реактора і т.д.); 

‒ зупинка та відновлення експерименту з метою аналізу проміжних 

результатів і можливої зміни його ходу; 

‒ вивчення явища у динаміці (тобто, спостереження його розвитку в 

просторі і часі); 

‒ здійснення операцій, неможливих у натурному експерименті ‒ зміна 
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просторово-часових масштабів протікання явища; 

‒ встановлення необхідних умов проведення експерименту та параметрів 

досліджуваної системи об'єктів, не боячись за її стан, безпеку й збереження 

компонентів експериментальної установки; 

‒ супровід модельного експерименту візуальною інтерпретацією 

закономірних зв’язків між параметрами досліджуваної системи (у формі 

динамічних графіків, діаграм, схем тощо); 

‒ дослідження явища в «чистому» вигляді з точним відтворенням 

необхідних умов його протікання; 

‒ акцентування уваги учнів на головному в досліджуваному явищі завдяки 

ефектам мультимедіа та сприяння тим самим більш глибокому розумінню його 

сутності. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЕМОЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ТА СПІЛКУВАННЯ ДІТЕЙ 

МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО 

РОЗВИТКУ, ЯКІ ВИХОВУЮТЬСЯ В ІНТЕРНАТНИХ ЗАКЛАДАХ 
Науковий керівник: кандидат психологічних наук,доцент Пухно С. В. 

 

Постановка проблеми.  Діти із затримкою психічного розвитку (ЗПР) - 

це діти з нереалізованими віковими можливостями розвитку, з загальною 

психічною незрілістю. Вони мають бідне та вузьке коло уявлень про довкілля, 

нерозвинені функції аналізу і синтезу, що зумовлюють уникання спілкування. 

Емоційно-комунікативний стан має своєрідні прояви, зокрема, це нездатність 

усвідомлювати та контролювати свої переживання, розуміти емоційні стани 

інших людей, регулювати власну поведінку. В сучасних умовах актуальність 

цієї проблеми зростає, оскільки базовий компонент дошкільної освіти 

передбачає набуття мовленнєвої компетенції дітьми молодшого шкільного віку, 

як багатокомпонентного утворення, чинниками якого виступають лексична, 

фонетична, граматична, компетенції, тобто це вміння адекватно й доречно, 

практично користуватися українською мовою в конкретних ситуаціях 

(висловлювати свої думки, наміри, прохання тощо), використовувати для цього 

як мовні так і позамовні (міміка, жести, рухи) та інтонаційні засоби виразності 

мовлення. 

Метою дослідження є експериментальне вивчення емоційно-

комунікативного розвитку дітей молодшого шкільного віку із ЗПР, які 
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виховуються в інтернатних закладах. 

Виклад основного матеріалу.  Експериментальна робота проводилась на 

базі Правдинської школи-інернату Великописарівського району Сумської 

області, участь приймали 30 дітей віком 6-9 років. Зміст діагностичної 

методики складався із серії завдань:  

1. Для вивчення показників загальної емоційності дітей молодшого 

шкільного віку із ЗПР була застосована методики М. З. Друкаревича 

«Неіснуюча тварина».   

2. Для визначення емоційного відношення до оточуючих, комунікативної 

поведінки була використана проективна методика Дж. Бука  «Дім–

Дерево–Людина».  

Аналіз експериментальних даних першої серії завдань дозволив зробити 

висновки, що 67 % дітей експериментальної групи мають низький рівень 

розвитку емоційної сфери, розлади у емоційній поведінці. Це проявляється у 

бідності емоцій, невмінні визначити емоційний стан оточуючих людей. За 

результатами виконання другої групи завдань виявлено, що 73 % учасників 

експериментальної групи мають порушення у комунікаційній сфері та 

проблеми при налагодженні контактів з однолітками. 

Таким чином, проведений аналіз результатів дослідження стану 

емоційного розвитку дозволив визначити, що рівень сформованості емоційно-

комунікативних якостей у дітей з ЗПР в експериментальній групі, в цілому, 

низький. У дітей молодшого шкільного віку із затримкою психічного розвитку 

спостерігається відставання у розвитку емоцій та спілкування. Найбільш 

вираженим є емоційна нестійкість, лабільність, легка зміна настрою і 

контрастних проявів емоцій, надмірна імпульсивність, неврівноваженість, 

нерозуміння емоційного стану інших дітей. У молодших  школярів з затримкою 

психічного розвитку відмічається стан тривожності, неспокою. Взаємодія з 

однолітками носить ситуативний, нестійкий характер. Діти надають перевагу 

спілкуванню з дорослими чи дітьми старшими за себе, але і в цих випадках не 

проявляють значної активності.  

 

 

Лимар А.В.  

Фізико-математичний факультет 

ЯДЕРНІ РЕАКТОРИ 

Науковий керівник: кандидат фіз. –мат. наук, доцент Хурсенко С.М. 

 

 Відкриття ядерних реакцій поділу та ланцюгової реакції спонукало до 

створення ядерних реакторів (котлів) – пристроїв, у яких здійснюється 

керований ланцюговий процес ділення атомних ядер важких елементів [2]. Ця 

реакція являє собою автономний процес розподілу ядер ізотопів урану (або 

ділення ізотопів інших елементів) під дією нейтронів, які завдяки відсутності 

електричного заряду легко проникають в атомні ядра. Ядерні реактори мають 

важливе практичне застосування, оскільки ядерну енергію, насамперед, 
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застосовують для перетворення її в електричну. 

 За порівняно короткий період часу з 1942 р., коли Е. Фермі запустив 

перший реактор1, до середини 60-х років було розроблено кілька десятків 

моделей ядерних реакторів, призначених для дослідницьких або промислових 

цілей [1]. 

 Складовими частинами будь-якого ядерного реактора є : активна зона з 

ядерним паливом, зазвичай оточена відбивачем нейтронів, теплоносій, система 

регулювання ланцюгової реакції, радіаційний захист, система дистанційного 

управління [4]. 

За параметрами, конструкційним виконанням, призначенням і ряду інших 

ознак ядерні реактори дуже різноманітні [3]. 

На сьогодні у світі існує п’ять типів ядерних реакторів : водо - водяний 

енергетичний реактор (ВВЕР), реактор великої потужності канальний (РКМК), 

реактор на важкій воді, реактор з кульовою засипкою і газовим контуром, 

реактор на швидких нейтронах. 

У кожного типу реактора є особливості конструкції, що відрізняють його 

від інших, хоча, окремі елементи конструкції можуть запозичуватися з інших 

типів. 
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Линник А.В. 

Фізико-математичний факультет 

РОЛЬ УВАГИ У НАВЧАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ 

Науковий керівник: канд. психологічних наук, доцент Пухно С.В. 

 

Постановка проблеми. Проблема полягає в тому, що увага є одним з 

ключових компонентів серед психічних процесів людини. Також увага є одним з 

вирішальних аспектів пізнавальних процесів старшого школяра. 

Мета дослідження. Метою нашого дослідження є визначення рівня 

вибірковості уваги та визначення рівня концентрації уваги. 

 Виклад основного матеріалу. Дослідження проводилось на базі 

Колядинецького НВК експеримент. В дослідженні приймали участь учні 8 класу: 

                                                           
1  

2 грудня 1942 року о 15 годині 25 хвилин за місцевим часом на тенісному корті під трибунами стадіону в 

Чикаго Енріко Фермі вперше в історії людства здійснив керовану ядерну реакцію в "атомному казані". 
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з них 12 дівчаток та 15 хлопчиків . Всі вони є фізично і психічно здорові. За 

результатами дослідження отримано наступні дані: під час проведення методики  

"Дослідження вибірковості уваги" ми отримали, що 63% мають високий рівень 

вибірковості уваги, 37% мають середній рівень вибірковості уваги. 

Високий рівень вибірковості уваги є одним з проявів феноменальної психічної 

активності людини. Під час проведення методики "Дослідження концентрації 

уваги" ми отримали, що 38% високий рівень концентрації уваги, 33% середній 

рівень концентрації уваги, 29% низький рівень концентрації.  

Таким чином, аналіз результатів дає підстави для наступних висновків: 

увага посідає важливе місце у навчальному процесі учнів. На проведених мною 

методиках "Вибірковості уваги" та концентрації уваги" я побачила вплив уваги 

на успішність школярів. Зокрема було виявлено що  63% мають високий рівень 

вибірковості уваги, 37% мають середній рівень вибірковості уваги. А також 38% 

високий рівень концентрації уваги, 33% середній рівень концентрації уваги, 29% 

низький рівень концентрації уваги. Після обробки результатів спостерігається 

кореляція, отже наша гіпотеза підтвердилася. Увага проявляється в 

спрямованості та в зосередженості психічної діяльності людини. Завдяки увазі 

можлива вибіркова активність психічних процесів. 

 

Литвиненко Д.Д. 

Фізико-математичний факультет 

ІСТОРИЧНІ КОРЕНІ ЗАКОНІВ ЗБЕРЕЖЕННЯ В МЕХАНІЦІ ТА 

МОЛЕКУЛЯРНІЙ ФІЗИЦІ 

Науковий керівник: кандидат фіз.-мат.наук, доцент Яременко О. В. 

 
В даній статті розглянуто зародження та становлення законів збереження в 

механіці та молекулярній фізиці в умовах швидкоплинного розвитку наукової картини світу. 

 

Закони збереження є основою важливих розрахунків у фізиці, дозволяють 

у певних випадках передбачити різні ефекти і явища при дослідженні різних 

фізико-хімічних систем та процесів. Узагальненість та універсальність цих 

законів визначають їх методологічне і філософське значення. У законах 

збереження знаходить своє відображення діалектико-матеріалістичний принцип 

не зникнення матерії і рух, взаємозв’язок між різними формами рухомої матерії 

і специфіка перетворення однієї форми руху в іншу. Відкриття і узагальнення 

законів збереження відбувається разом із розвитком всієї фізичної науки, від 

перших згадок античних натурфілософів через класичну механіку і 

електродинаміку до теорії відносності, квантової механіки і фізики 

елементарних частинок. Розвиток ідей збереження вплинуло на формування 

фундаментальних гіпотез класичної та сучасної фізики.  

Перші ідеї про збереження матерії та руху зустрічаються ще в працях 

натурфілософів античного періоду (VIII ст. до н.е. – V ст. н.е.). У IV столітті до 

нашої ери представники іонійської філософської школи всю багатообразність 

природи намагалися пояснити рухом деякого єдиного матеріального початку. 

Розвиток ідей філософів іонійської школи, окрім Гераклата Ефеського, були 
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виявлені у роботах Демокріта, Левкіппа та Епікура. 

Атомісти висловлювали ідею збереження в різних формах. Так, 

Демокріту належить вислів: «Ніщо з того, що є, не може зникнути. Будь-яка 

зміна є тільки з’єднання і розподіл частин»[3]. Аналогічну думку висловлював 

Епікур : «Ніщо нове у Всесвіті не виникає ззовні вже того, що відбувалося в 

безмежному часі»[3]. 

   Велике значення у розвитку вчення про рух мали ідеї Арістотеля. Він 

погоджувався з атомістами, що в пустоті тіло, коли воно рухається не 

зупиняється. Арістотель говорив: «Наявність середовища буде змінювати 

характер руху таким чином, що він буде відрізнятися від руху в пустоті. Саме з 

цієї причини в звичайних умовах тіло не може рухатися необмежено» [5]. 

Подальший розвиток думок щодо збереження руху відбувся тільки в XIII 

столітті в період становлення та розвитку класичної механіки.  

Так Галілей у «Беседах и математических доказательствах, касающихся 

двух нових наук» (1638 р.) сформулював закон інерції: «Коли тіло рухається 

горизонтальною площиною, не зустрічаючи ніякого опору руху, то рух його є 

рівномірним і продовжувався б нескінченно, якщо б площина не мала в 

просторі кінця» [4]. Цей закон філософ сформулював на основі проведеного 

ним експерименту, в якому він побачив прояв основної властивості 

механічного руху – його незникності. Також важливі праці Галілея тим, що він 

вперше відкрив деякі механічні принципи, які в подальшому розвитку фізики 

стали наслідками закону збереження енергії, а також Галілей зробив спробу 

встановити міру механічного руху, його кількісного виразу. Цією мірою є деяка 

величина, яку Галілей назвав «моментом». 

Наукові надбання відомих вчених з проблеми становлення законів 

збереження (Аристотель, Галілей, Г. Лейбніц, В. Паулі тат інші) є вагомим 

історичним “скарбом” і визначили необхідність здобуття знань з даного 

питання. 

Важливим вкладом у розвиток ідей про збереження і перетворення енергії 

є роботи Р. Майєра, Д. Джоуля та Г. Гельмгольца. Майєр по праву вважається 

основоположником в історії закону збереження та перетворення енергії при її 

кількісному збереженні. Майєр докладно аналізує всі можливі форми 

перетворення енергії в брошурі «Органическое движение и его связь с обменом 

веществ», яка вийшла в Гельбронні в 1845 році. 

Французький вчений Рене Декарт говорив про необхідність збереження 

кількості рух у Всесвіті та приводив приклад. У всій створеній матерії є відома 

кількість руху, яка ніколи не збільшується і не зменшується. Якщо камінь падає 

з високого місця на землю, то у випадку, коли він не підскакує, а залишається, 

вчений допускає, що він коливає землю і передає їй свій рух. Але земля має в 

тисячу, наприклад, раз більшу матерію, ніж скільки міститься у камені, то 

передавши свій рух, він може передати тільки в тисячу раз меншу швидкість. У 

своїй роботі «Початки філософії» Декарт доводить необхідність збереження 

запасу руху із теологічного характеру: бог є причина руху, і він зберігає її 

однакову кількість у природі, хоч долі у нього рух є тільки модус рухомої 
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матерії і має певну кількість руху, який ніколи не зникає. За всіх недоліків, 

визначений ним закон збереження сприяв розвитку всієї механіки. Декарт 

також сформулював закон збереження імпульсу: «Коли одна частинка матерії 

рухається вдвічі швидше другої, а ця остання за величиною вдвічі більша 

першої, то в меншої скільки ж руху, скільки і у більшої із частинок; і що 

настільки рух однієї частинки сповільнюється, настільки ж рух якоїсь іншої 

частики зростає» [4].  

До кінця XVIII століття ідея збереження руху знайшла своє конкретне 

вираження в декількох фундаментальних механічних принципах та законах. 

Історично першим із них виявлено закон інерції. Відкритий Рене Декартом 

закон збереження імпульсу можна розглядати як подальше узагальнення ідеї 

збереження механічного руху. З відкриттям закону збереження моменту 

імпульсу рух дії закону Декарта було по суті перенесено з поступального руху 

на обертальний [5]. 

Г. Лейбніц запровадив поняття активної та пасивної сили (рівновага), 

замість терміну «маса» вживав термін «величина». Він не розділяв точки зору, 

що творець намагається зберегти у природі одну і ту ж кількість руху. Лейбніц 

стверджував, що величина сили змінюється не добутком маси на швидкість, а 

добутком маси на висоту падіння, яка викликає цю швидкість. Неможливість 

побудови вічного двигуна Г. Лейбніц розглядає як аксіому. Істинною мірою є 

добуток із «величини тіла» на квадрат швидкості. У 1695 році вчений розділив 

поняття «мертвої» та «живої» сили. Для мертвих сил справедлива міра mv в її 

сучасному трактуванні. Жива сила сумується із нескінченого числа імпульсів 

мертвої сили. Строге доведення збереження живої сили дав К. Гюйгенс при 

розгляді теорії удару. 

Принци Гюйгенса говорить про те, що при русі твердих тіл сума добутків 

мас на квадрат швидкостей в будь-який момент має одне й теж значення 

незалежно від того, рухаються тіла, перебуваючи якимось чином пов’язаними 

один з другим, чи вони вільно пробігають ті ж вертикальні шляхи. Другий 

принцип був висловлений І. Ньютоном, який доводить, що стан спокою чи руху 

центру тяжіння декількох тіл не змінюється внаслідок взаємної дії цих сил. Цей 

принцип визначає рух центру тяжіння. Третій принцип – це принцип 

збереження моментів обертання, або принцип площ, був відкритий у різних 

видах Л. Ейлером, Д. Бернулі і К. Дарсі і полягає в тому, що при русі декількох 

тіл навколо нерухомого центру, сума добутків маси кожного тіла на його 

швидкість обертання навколо центру і на відстань його від того ж центру є 

завжди незалежно від взаємної дії, які тіла можуть здійснювати одне на друге, і 

повинна залишатись незмінною, якщо немає якоїсь зовнішньої дії чи перепони.  

М. Ломоносов так сформулював загальний закон збереження: «Усі зміни, 

що зустрічаються в природі, проходять так, що якщо до чогось щось 

прибавилось, то це відбирається у чогось другого. Так, скільки матерії 

прибавляються якомусь тілу, стільки ж втрачається у другого, скільки годин я 

втрачаю на сон, скільки ж віднімаю часу, що не сплю і т. д. оскільки це закон 

природи, то він поширюється і на правила руху: тіло, яке своїм поштовхом 
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понукає друге до руху, стільки ж втрачає свого руху, скільки надає другому, 

ним штовхнутого» [2]. 

Закон збереження енергії в механіці XVIII столітті отримав своє 

формулювання в двох аспектах:  в теореми живих сил і в принципі виключення 

вічного двигуна. Обидва аспекти в різних формах виражали збереження 

механічної енергії.  Для розширення закону збереження енергії на інші, 

немеханічні явища необхідно було вийти за межі механіки. Тільки лише до 

кінця 40-х років XIX століття були створені необхідні передумови і вироблені 

основні фізичні поняття, на основі яких стало можливе узагальнення “теореми 

живих сил” до всезагального універсального закону збереження та 

перетворення енергії.  

Також важливо відзначити, що в роботах Лагранжа по аналітичній 

механіці було вперше подано теоретичне обґрунтування законів збереження. 

Його виведення “теореми живих сил” та інших законів збереження з основних 

рівнянь динаміки, котрі стали класичними, широко в подальшому 

застосовувалися його сподвижниками. Таким чином, вже в XVIII столітті 

закони збереження механічних величин отримали як експериментальне, так і 

теоретичне обґрунтування [1]. 

Розвиток методологічної ідеї про визначення наскрізних фізичних понять 

для вивчення всього шкільного курсу фізики залишається на стадії 

дослідження. Однім з таких понять є закони збереження, вивчення яких у 

шкільних і вузівських підручниках та посібниках не вдалось підняти на рівень 

“главенствування” при вивченні будь-якої теми. На мою думку, що такий стан 

пояснюється недостатнім застосуванням принципу історизму при навчання 

фізики [4]. 

На уроках фізики в кожному класі потрібно здійснювати мотивацію 

введення поняття законів збереження та здійснювати актуалізацію опорних 

знань з проблеми використовуючи й історичний аспект. Аналіз підручників та 

посібників для середньої та вищої школи показав, що в них подається 

недостатня інформація.  

У середніх навчальних закладах історичний матеріал у процесі навчання 

фізики використовується ще далеко не завжди, хоча й історичний його виклад 

сприяє підвищення ефективності навчання. Таким навчальним матеріалом 

досить ефективно можна відобразити фундаментальні фізичні поняття.  
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Анотація. Ломакіна Т. М. Задачі на дослідження на уроках математики в старших 

класах. У статті розкрито поняття «задача». Дано характеристику основним етапам 

розв’язування задач. Розкрито специфіку задач на дослідження, вказано основні ознаки 

таких задач і їх функції у навчальному процесі. Автор наводить приклади задач на 

дослідження з різних тем курсу математики старшої школи і пропонує їх розв’язання.  

 

Постановка проблеми. Важливу роль задач у педагогічному процесі 

визнають всі. Цей термін використовується в житті і науці досить широко, але і 

до сьогоднішнього часу не існує загального визначення даного поняття. 

Навчальні математичні задачі є досить ефективним і часто незамінним 

засобом засвоєння учнями понять і методів шкільного курсу математики, 

зокрема і математичних теорій взагалі. Не випадково в загальноосвітніх 

середніх школах приблизно половину всього відведеного часу на вивчення 

математики планують на розв’язання задач [3, c. 133]. 

Уміння розв’язувати задачі слід віднести до складного пізнавального 

вміння, засвоювання якого, з одного боку, припускає засвоєння більшої 

кількості операцій і окремих умінь, з іншого боку, виступає як критерій 

засвоєння різних елементів. Ступінь оволодіння вмінням розв’язувати задачі 

оцінює якість знань учнів, можливість здійснення самостійної пізнавальної 

діяльності.  

Орієнтація освіти на особистісний розвиток зумовлює необхідність 

перегляду всіх чинників, зокрема, методів, форм і засобів навчання, від яких 

залежить якість навчально-виховного процесу. Реалізацію цієї мети бачимо у 

збагаченні шкільного курсу математики таким навчальним матеріалом, який міг 

би забезпечити учню можливість активно залучатися до дослідницької 

діяльності, у процесі якої в нього відбувалося б формування дослідницьких 

умінь. На нашу думку, таким матеріалом і є системи задач на дослідження. 

Мета даної статті – розглянути використання задач на дослідження на 

уроках математики як одну з необхідних умов становлення і розвитку активної, 

самостійно мислячої, творчої особистості. 

Аналіз актуальних досліджень. Ефективність навчальної діяльності у 

великій мірі залежить від ступеня творчої активності учнів при розв’язуванні 

математичних задач. Значить, необхідні математичні задачі і вправи, які б 

активізували розумову діяльність школярів. Саме такими задачами і є задачі на 

дослідження. Не випадково Д. Пойя, Е. Резерфорд, Н. Бор, А. Ейнштейн, П. Л. 

Капіца, Б. М. Кедров та інші видатні вчені зазначали, що задачі мають не тільки 

і не стільки сприяти закріпленню знань, тренуванню в їх застосуванні, скільки 

формувати дослідницький стиль розумової діяльності, метод підходу до явищ, 

що вивчаються. Губа С. Г. вважає, що розвиток у учнів інтересу до пошуку і 
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дослідженню математичних закономірностей допомагає варіювати задачі на 

доведення, коли одна і та ж закономірність може слугувати основною для 

достатньо великої кількості зовні різних задач. Клименченко Д. В. відмічає, що 

формувати дослідницькі навички можна в процесі розв’язування, що вимагають 

аналізу умови і рисунка. Цукарь А. Я. пропонує організовувати формування 

елементів дослідницької діяльності в процесі додаткової роботи над задачею: 

порівняння, зіставлення, протиставлення, схожих в одному або іншому 

відношення, і створення задач взаємно обернених даній. Цукарь також 

пропонує учням відмітити закономірність, висловити гіпотезу, вивести 

наслідок, провести аналогію, зробити висновок і узагальнення.  

Проблемі формування навчально-дослідницьких умінь учнів в процесі 

навчання математики присвячені дослідження А. Ю. Карлащук (на прикладі 

задач з параметрами), Г. М. Морозова (прикладні задачі), В. Л. Пестерової та 

Г. В. Токмазова (на прикладі задач з алгебри), М. Б. Раджабова (на прикладі 

задач з геометрії). 

Виклад основного матеріалу. Балл Г. А. пропонує, на наш погляд, 

найбільш точне трактування поняття «задача». Задача, в загальному вигляді – 

це система, обов’язковими компонентами якої є: 

- предмет задачі, що відслідковується в початковому вигляді (або як 

говорять, вихідний предмет задачі); 

- модель необхідного стану предмету задачі (цю модель ототожнюють з 

вимогою в задачі). 

У кожній задачі щось дано і щось треба знайти. Те, що дано в задачі, 

називається її умовою, а те що треба знайти, – вимогою. Виконати поставлену в 

задачі вимогу – це й означає розв’язати її [2, с. 61]. 

Навчальні математичні задачі є досить ефективним і часто незамінним 

засобом засвоєння учнями понять і методів шкільного курсу математики, 

зокрема і математичних теорій взагалі. Не випадково в загальноосвітніх 

середніх школах приблизно половину всього відведеного часу на математику 

витрачають на розв’язання задач [3, c. 133]. 

Основними функціями, що виконує процес розв’язування задач є 

навчальна, розвивальна, виховна і контролююча. 

Психологи, дидактики і методисти дійшли висновку, що процес 

розв’язування задачі має складатися з таких етапів: 

- аналіз формулювання задачі, тобто відокремлення того, що в ній дано і 

що потрібно знайти, довести або дослідити; 

- пошук розв’язування задачі; 

- здійснення плану, перевірка і дослідження знайденого розв’язку, тобто 

доведення того що знайдений розв’язок задовольняє вимоги задачі; 

- обговорення (аналіз) знайденого способу розв’язування з метою 

з’ясування його раціональності, можливості розв’язування задачі іншим 

способом або методом [5, c. 95]. 

Але також досвід вчителів-предметників показав, що для розв’язання 

запропонованої задачі не обов’язково виконувати всі чотири пункти плану 
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розв’язання задачі. Тому однією з головних проблем сучасної шкільної 

математичної освіти є навчання учнів методів і способів розв’язування задач, 

самостійного пошуку розв’язку задач. 

У науково-методичній і педагогічній літературі представлено різні 

підходи до класифікації задач. 

Бевз Г. П. пропонує одну з класифікацій, аналогічну класифікації задач за 

рекомендаціями З. І. Слєпкань залежно від того, яку вимогу поставлено в 

задачі, а саме: 

- задачі на обчислення; 

- задачі на доведення: 

- задачі на побудову; 

- задачі на дослідження [5, c. 84-85]. 

Задачі, в яких треба що-небудь дослідити, називатимемо задачами на 

дослідження [2, c. 62 – 63].  

Задачі і вправи, які мають елементи дослідження , треба пропонувати з 

перших уроків алгебри і геометрії і навіть на уроках математики в V – VI 

класах. 

У наступних класах слід пропонувати не тільки задачі з елементами 

досліджень, а й задачі, в яких дослідження є обов’язковою складовою 

частиною. Такі дослідження необхідно включати в розв’язування багатьох 

геометричних задач на побудову, рівнянь і нерівностей, особливо 

тригонометричних, показникових, логарифмічних з параметрами, та ін. Задачі і 

вправи з виконанням деяких досліджень можуть знайти своє місце в усіх 

розділах шкільного курсу математики [3, c. 143].  

До задач на дослідження належать задачі, в яких вимагається що-небудь 

дослідити. Для таких задач характерні запитання: «Чи можна…?», «Чи 

існує…?», «Як змінюється…?», «При якій умові…?», «Чи конгруентні…?», «Чи 

паралельні…?» і т. д.  

Задачі на дослідження повинні, з одного боку, бути доступними для 

розв’язування, зрозумілі і цікаві школяру, а, з іншого боку, бути математичного 

змісту.  

Наведемо приклади таких задач для старших класів. 

Приклад 1. Нехай . Чи можуть у цій послідовності: 

а) бути члени, більші ніж 1000000; 

б) усі члени бути від’ємними [4, с. 14].? 

Дослідження. 

а) Так. В означення границі послідовності фігурують тільки члени, 

починаючи з деякого номера . Будь-яка зміна будь-якої скінченної частини 

послідовності не змінює її границі. Тому, зрештою, вона може містити будь-які 

числа. 

б) Так. За умовою . За означенням границі послідовності для 

будь-якого додатного числа  існує такий номер , що . Знак  

значення не має. 
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Приклад 2. Які з даних чисел більші за 1, а які менші від 1? 

а) ; б) ; в) ; г)  [4, с. 160]. 

Дослідження. 

а) , , бо  – зростаюча і  

б) , оскільки функція  – спадна і 0; 

в) , оскільки функція  – спадна і  

г) , бо  – спадна функція і 0. 

Приклад 3. При яких значення параметра  рівняння має два різних корені 

 [4, с. 174]? 

Дослідження. 

; 

  

Нехай , , маємо: . За теоремою Вієта , 

, звідси , , , . 

Перше рівняння має два різні корені. Для того, щоб загальне рівняння 

мало два різні корені, треба щоб друге рівняння або не мало коренів, або корінь 

дорівнював 1 або 3. 

Отже, , або , або . 

Відповідь: . 

Приклад 4. Чи існує трикутник АВС з координатами вершин А(0; 1; 2), 

В(1; 0;0), С(1; 1; 2)? Відповідь обґрунтуйте [1, с. 12]. 

Дослідження. 

; 

; 

. 

За властивістю трикутника:  

, ; 

, ; 

, . 

Відповідь: трикутник існує. 

Приклад 5. Чи можна вважати правильним означення: «Кубом 

називається правильна чотирикутна призма, у якої висота дорівнює стороні 

основи» [1, с. 118]? 

Дослідження. 

Так, правильна чотирикутна призма основою має квадрат, а бічною 

гранню – прямокутник. Прямокутник з рівними сторонами – квадрат. Якщо всі 
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грані – квадрати, то ця призма – куб. 

Приклад 6. Через бічні ребра трикутної призми проведено площини, 

кожна з яких поділяє призму на рівновеликі частини. Чи перетинаються ці 

площини по одній прямій [1, с. 215].? 

Дослідження. 

Так. Ці площини перетнуть основи призми по їхніх медіанах. А медіани 

трикутника перетинаються в одній точці. Отже, ця пряма буде проходити через 

точки перетину медіан основ призми. 

Висновки. Використання задач на дослідження в школі, на нашу думку, є 

необхідною умовою розвитку їх мислення, в процесі розв’язання таких задач 

учні не тільки аналізують умову задачі, але й і висувають і обґрунтовують 

гіпотези, знаходять закономірності, роблять висновки і узагальнення. Такі 

задачі примушують учнів мислити, привчають творчо підходити до 

розв’язування задач. 
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Важко назвати наукову область, у якій би не застосовувалися методи 

інтегрального числення. Мовою інтегралів формулюється ціла низка законів 

природи та суспільства, тому воно широко використовується у фізиці, техніці, 

географії, біології, економіці тощо. Визначений інтеграл використовується 

також для внутрішніх потреб самої математики, зокрема, при знаходженні 

площ та об’ємів геометричних фігур, обчисленні довжин кривих, розв’язуванні 

диференціальних рівнянь, доведенні тотожностей та нерівностей.  
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Як відомо, визначений інтеграл 
b

a

dx)x(f  від додатної неперервної на 

відрізку [a,b] функції f(х) чисельно дорівнює площі відповідної криволінійної 

трапеції. Цей факт в багатьох випадках дозволяє використовувати інтеграл для 

оцінки значень виразів, доведення нерівностей. Також значною мірою 

застосовуються властивість монотонності інтеграла, теорема про середнє 

значення, оцінки для площ криволінійних трапецій від монотонних та опуклих 

функцій тощо [1, c.53].  

Джерелом багатьох нерівностей є властивість монотонності інтеграла: 

якщо функції  неперервні та , х[а, b], то 

 
x

a

x

a

dt)t(gdt)t(f . 

Наприклад, при 0x  маємо очевидну нерівність 1xe , тому  
x x

t dtdte
0 0

1   і 

1 xex  для будь-якого 0x . Використовуючи той же метод до нерівності 

1 xex , отримаємо  
xx

t dt)t(dte
00

1  або 
2

1
2x

xex   і т.д. 

Одним із способів доведення нерівностей з використанням визначеного 

інтеграла є використання нерівності 

     ,abbfdx)x(fabaf
b

a

   

де функція  – додатна, неперервна і зростаюча на відрізку [a,b].  

Приклад. Доведемо, що для 
2

0


 ba , виконується нерівність 

tgb
ab

bcoslnacosln
tga 




  [2, 57]. 

Розв’язання. Покладемо tgx)x(f  . Функція tgx)x(f   додатна, зростаюча 

та неперервна на проміжку 








2
0


; , тому маємо  tgbabtgxdxtga)ab(
b

a

  . 

Враховуючи, що bcoslnacoslnxcoslntgxdx
b

a

b

a

 , одержимо 

   abtgbbcoslnacoslnabtga  , 

звідки й випливає доводжувана нерівність. 
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У статті розглянуто актуальне питання використання інформаційних технологій на 

уроках геометрії. Проаналізовано переваги та недоліки їх використання у навчальному 

процесі.  

 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Аналіз сучасної 

методичної літератури свідчить про те, що вивчення геометрії в сучасній 

загальноосвітній школі є непереборним бар'єром для багатьох учнів. Причину 

цього багато вчених бачать в переважанні в традиційному навчанні аналітичних 

методів, наявності непосильних для розуміння учнів доведень очевидних 

фактів, тоді як логічне мислення школярів, особливо до початку вивчення 

геометрії, розвинене недостатньо, а образне мислення не остаточно 

впорядковане. Тому доцільно і психологічно обґрунтовано, особливо на 

перших етапах вивчення геометрії, спиратися на наочно-дієве мислення як 

перший і основний щабель у розвитку мислення, основу для формування 

образів і понять і включити в процес навчання геометрії практичну, 

конструктивну діяльність. 

Такі можливості для навчання відкривають мультимедійні технології, які 

дозволяють створювати електронні освітні ресурси. Їх особливістю є 

об’єднання текстової, графічної, аудіо– та відеоінформації, анімації. З 

використанням мультимедійних компакт-дисків поняття, які раніше здавалися 

абстрактними, стають конкретними або, принаймні, достатньо наочними. 

Програмне забезпечення мультимедійних комп’ютерів дозволяє учням бачити 

текст, чути стереофонічне звучання і переглядати картинки та відеосюжети. 

  Аналіз досліджень і публікацій останніх років. Проблеми використання 

інформаційних технологій, аспекти інформатизації навчання, створення та 

використання електронних засобів було висвітлювано у працях знаних 

науковців, серед яких А. І. Башмакова, В. П. Вембер, М. І. Жалдак, 

Б. С. Гершунскький, Л. Є. Гризун, П. Б. Полянський, Р. С. Гуревич, 

В. І. Грищенко, М. Ю. Кадемія, Л. X. Зайнутдінова, М. С. Львов, 

В. М. Мадзігона, Є. І. Машбиця, Н. В. Морзе, А. В. Осін, Є. С. Полата, 

Ю. С. Рамський, В. Г. Редько та ін. 

Згаданими науковцями досліджувались питання впровадження 

інформаційних технологій в навчальному процесі, зокрема для поліпшення 

просторової уяви учнів. 

Виклад основного матеріалу. Ідея перетворень є однією з основних у 

сучасній математичній науці та в різних галузях її застосувань. Вона тісно 

пов’язана з ідеями функції, відображень, які широко використовують у 

практиці (архітектура, геодезія тощо). 

Геометричні перетворення, зокрема рухи, розглядалися в геометрії ще за 
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часів Евкліда, хоча в різні періоди розвитку математики і шкільного курсу їм 

приділяли неоднакову увагу.  

У прийнятій у 1968 р. програмі шкільного курсу геометричні 

перетворення вважалися однією з основних змістових ліній геометрії й апара-

том для доведення теорем і розв’язування задач. Цей погляд на геометричні 

перетворення було реалізовано у навчальних посібниках за редакцією 

А. М. Колмогорова (планіметрія) та 3.О. Скопця (стереометрія). Слід зазначити, 

що зроблена в цих посібниках спроба трактувати геометричні перетворення як 

відображення площини (простору) на себе з широким використанням 

термінології та символіки множин призвела до надмірної заформалізованості 

навчального матеріалу і, як результат,  — до труднощів у його сприйманні. 

У чинній програмі та підручниках тема «Геометричні перетворення» 

залишаються однією з основних змістових ліній курсу геометрії, але порівняно 

з посібником за редакцією А.  М.  Колмогорова їхнє місце і значення зменши-

лись. 

На вивчення даної теми відведено 10 годин для академічного рівня та 20 

годин для класів з поглибленим вивченням математики. 

Основною метою вивчення геометричних перетворень є ознайомлення 

учнів з різними видами рухів (осьова та центральна симетрія, поворот, 

паралельне перенесення), подібністю та гомотетією, їхніми властивостями, 

введення загального поняття про рівність і подібність фігур, застосування 

окремих видів перетворень, ознак подібності трикутників до розв’язування 

задач. 

Учні мають розуміти суть кожного із зазначених у програмі видів 

геометричних перетворень, знати їхні властивості, ознаки подібності 

трикутників і вміти застосовувати їх до розв’язування найпростіших задач. З 

огляду на обмеженість часу, який відводиться на вивчення теми «Геометричні 

перетворення» і розвиток сучасних інформаційних технологій, в ямку 

поліпшення уявлень про геометричні образи ,нами пропонується використати 

спеціальні програмні середовища, які не тільки покращують якість подання 

геометричного матеріалу, а і сприятимуть зацікавленості математикою, і 

геометрією зокрема. 

 На сьогодні розроблено значну кількість програмних засобів, 

орієнтованих на використання при вивченні математики. Серед них програми 

DERIVE, EUREKA, GRAN1, GRAN–2D та GRAN–3D, DG, MathCAD, 

Mathematika, MathLab, Математичний конструктор та інші. Аналіз програм, 

які б підтримували вивчення шкільної геометрії, показав що більшість з 

наявних програмних засобів мають англомовний інтерфейс та не враховують 

особливостей програми шкільного курсу геометрії в Україні. 

Програма «Жива геометрія» являє собою продукт, який дозволяє 

будувати геометричні моделі. Креслення, побудоване на папері за допомогою 

олівця та лінійки, має недоліки: вимагає витрат часу і кінцевий продукт 

виявляється статичним. Програма «Жива геометрія» дозволяє економити час, 

але найголовніше: креслення, побудоване за допомогою програми, можна 
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тиражувати, деформувати, переміщати і видозмінювати. Елементи креслення 

легко виміряти комп'ютерними засобами, а результати цих вимірювань 

допускають подальшу комп'ютерну обробку. 

Нами пропонується розробка наочних матеріалів, які доцільно 

використати під час вивчення теми «Геометричні перетворення» на уроці 

геометрії в 9 класі (рис. 1-2). 

Програма дозволяє покрокову демонстрацію, що є дуже зручним для 

вчителя, який може диференційовано підійти до подання нової теми для дітей 

різних здібностей, різної підготовки, визначити особистісну освітню траєкторію 

навчання для кожного учня. 

Як показало дослідження, засвоєння основних понять теми «Геометричні 

перетворення» з використанням програмних засобів не тільки покращує якість 

геометричних знань та вмінь, а і формує у них правильне сприйняття 

закономірностей навколишнього світу та підвищує інтерес до вивчення 

математики, показує шляхи використання інформаційних технологій в 

навчальній діяльності та власній творчості. 

 

 
Рис. 1 
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Рис. 2 
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Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Розуменко А.О. 

 
Анотація. У статті зроблено аналіз різних трактувань поняття «самостійна 

робота». Автор розкриває зміст самостійної роботи учнів по опрацюванню 

математичного тексту, наводить правило-орієнтир щодо роботи над ним та виділяє рівні 

сформованості в учнів опрацьовувати математичний текст. 

 

Одним із стратегічних напрямків модернізації середньої освіти є 

виховання самостійності, відповідальності, розвитку інтелектуальних 

здібностей учнів. Не можна «передати знання». Їх можна повідомити. Учень 

повинен опанувати їх, прийняти як особисто значущі, усвідомити. Все це 

неможливо без самостійного опрацювання навчального матеріалу. Самостійна 

діяльність формує в учнів психологічну установку на систематичне поповнення 

своїх знань і є необхідною умовою самоорганізації власної навчальної, а згодом 

і професійної діяльності. 
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Проблема самостійної роботи учнів не є новою в дидактиці середньої 

школи. Самостійну роботу учнів досліджували як вітчизняні (В.Володько, 

Т.Іванова, М.Солдатенко, В.Ужик, М.Штокало та інші), так і зарубіжні 

(Б.Єсипов, М.Данилов, П.Підкасистий та інші) науковці.  

Під самостійною роботою учнів розуміють сплановану, організаційно і 

методично спрямовану пізнавальну діяльність, що здійснюється без прямої 

допомоги вчителя для досягнення конкретного результату.  

Призначення самостійної роботи — розвиток пізнавальних здібностей, 

творчого мислення, ініціативи в прийнятті рішення. 

Зміст роботи, форма її виконання повинні викликати інтерес в учнів, 

бажання виконати роботу до кінця. Самостійна робота організовується так, щоб 

вона сприяла виробленню в учнів навичок та звички до праці [3]. 

Пропонувати учням самостійно опрацювати за підручником теоретичний 

матеріал треба хоча б один-два рази за чверть (залежно від того, як вони вміють 

працювати з книгою). Основна мета таких завдань – навчити учнів читати 

математичний текст, інакше кажучи, навчити їх учитися [1, 119]. 

При навчанні будь-якому предмету важливим є вміння самостійно 

опрацьовувати текст. У процесі навчання математики це вміння можна 

конкретизувати як уміння прочитати нескладний математичний текст, виділити 

в ньому основні елементи, усвідомити їх взаємозв’язки та вміти 

використовувати на практиці те, про що йдеться в тексті. Формувати вміння 

опрацьовувати математичний текст можна на кожному етапі навчання. 

У процесі формування в учнів умінь опрацьовувати математичний текст 

слід звернути увагу на такі загально начальні вміння: 

1) учень повинен уміти користуватися змістом, предметним 

покажчиком, довідниковим матеріалом, що пропонується в 

підручнику; 

2) учень повинен уміти знайти в підручнику потрібний параграф, пункт 

(користуючись змістом, предметним покажчиком); 

3) учень повинен уміти виокремити в тексті підручника формулювання 

означень, правил від пояснень і прикладів; 

4) учень повинен уміти знайти в тексті відповіді на контрольні питання 

(що є у підручнику або сформульовані вчителем); 

5) учень повинен уміти розбити на окремі змістові одиниці текст, що 

запропоновано вчителем;  

6) учень повинен уміти скласти простий план того, що він прочитав [2, 

67]. 

Математичний текст дещо відрізняється від художнього тексту. По-

перше, наявністю багатьох математичних понять, термінів, формул, символів. 

Коли учень не знає хоч якого-небудь терміна чи символу, що є в тексті, він не 

зможе його зрозуміти. По-друге, наявністю різних схематичних рисунків, тісно 

пов’язаних з текстом. На них треба дивитися паралельно з читанням тексту; 

читати доводиться не абзацами і навіть не реченнями, а частинами речень. По-

третє, наявністю багатьох шрифтів, якими виділяють означення, теореми, 
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правила, примітки. По-четверте, стилем викладу, чіткістю, лаконічністю, 

строгістю. Читання математичної книги потребує максимальної уваги, міцного 

знання всього попереднього матеріалу. У математичному тексті на кожному 

кроці доводиться зустрічатися з різними посиланнями на наведені раніше 

теореми, означення, задачі, аксіоми. Читати математичний текст треба з 

олівцем в руках [1, 119]. 

Відома вчений-методист З.І.Слєпкань виділяє правило-орієнтир роботи з 

математичним текстом, який можна запропонувати учням. Це правило містить 

такі кроки: 

1. Прочитай уважно текст один або два рази, виділи головне в ньому (нові 

поняття, твердження, правила тощо). 

2. Склади план прочитаного. 

3. Виділи поняття, про які йдеться в тексті. Пригадай означення відомих 

понять і виділи означення нових. 

4. Виділи твердження, які доводяться в тексті. З’ясуй, що в них дано, що 

треба довести. З’ясуй, з яких відомих тверджень вони обґрунтовуються. 

5. Спробуй відповісти на контрольні запитання. Сформулюй означення 

нових понять і твердження, які доводились в тексті. 

6. Не вдаючись до тексту, виконай потрібні рисунки і відтвори прочитане 

за планом [4,49]. 

На нашу думку, таке правило-орієнтир можуть використовувати учні, які 

мають вже досить високий рівень сформованості вміння опрацьовувати 

математичний текст. 

Ми поділяємо думку методистів, які виділяють три рівні сформованості 

даного вміння, а саме початковий, середній і високий, що відповідають різним 

етапам опрацювання математичного тексту[2, 125]. 

Початковий рівень – учень повинен вміти сприймати інформацію і 

відтворювати її за контрольними питаннями вчителя. 

Середній рівень – учень повинен самостійно виокремлювати вузлові 

моменти тексту. 

Високий рівень – учні самостійно складають план математичного тексту, 

відтворюють його за цим планом. 

Слід пам’ятати, що самостійне опрацювання математичного тексту – це 

складне завдання. Математичний текст дуже інформативний, посилання не 

завжди зрозумілі, інколи здаються зайвими, залишаються поза увагою. Разом з 

тим, робота на уроці математики з підручником дозволяє тримати увагу учнів, 

сприяє розвитку вміння зосереджуватися, виділяти головне. В ході обговорення 

змісту опрацьованого тексту в учнів розвивається логічне мислення, мова. 

ЛІТЕРАТУРА: 

1. Бевз Г.П.  Методика викладання математики. 3-тє вид., допов. і 

переробл. / Бевз Г.П.– К.: Вища шк., 1989. – 368 с.  

2. Демидова С.И., Денищева Л.О. Самостоятельная работа учащихся при 

обучении математики (формирование самостоятельной работы): Сб. статей / 

Сост. С.И. Демидова, Л.О. Денищева. – М.:Просвещение, 1985. – 191 с. 



178 
 

3. Зайченко І.В. Педагогіка http://pidruchniki.ws/19810606/pedagogika/ 

metodi_organizatsiyi_zdiysnennya_navchalno-piznavalnoyi_diyalnosti#219   

4. Слепкань З.І. Методика навчання математики: Підручник. – 2-ге вид., 

допов. і переробл./ Слепкань З.І.  – К.: Вища шк., 2006. – 582 с. 

 

 

Малік В.С. 

Фізико-математичний факультет 

ЕЛЕМЕНТИ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ФІЗИКИ 

Науковий керівник: канд. фізико-математичних наук, доцент Яременко О.В. 

 
У статті розглянуто актуальне питання використання екологічних елементів на 

уроках фізики. Проаналізовано переваги їх використання у навчальному процесі. 

Актуальність матеріалу, викладеного у статті, обумовлена потребами у застосуванні 

екологічних знань для підвищення рівня засвоєння нового матеріалу з фізики. 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Аналіз сучасної 

методичної літератури свідчить про те, що вивчення фізики в сучасній 

загальноосвітній школі стає великою проблемою. Причину цього багато вчених 

бачать в нерозумінні багатьма учнями меж застосування отриманих знань, а 

тому не бачать істинної суті вивчення фізики. Тому доцільно і психологічно 

обґрунтовано при вивченні певних тем з фізики застосовувати екологічні 

компоненти, як спосіб пояснення вивченого матеріалу та як причину 

подальшого вивчення фізики. 

Аналіз досліджень і публікацій останніх років. Проблемою 

використання на уроках фізики екологічних компонент займалося багато 

вчених, а саме: Н.Бібік, С.Бородавкіна, А.Букіна, О.Вербицького, О.Захлєбного, 

І.Звєрева, В.Ільченко, О.Король, О.Плахотнік, І.Суравегіної, Г.Тарасенко, 

М.Тарасенка, Г.Ткачук, В.Червонецького, І. Павленко, Н. Весенок, Н. Пустовит, 

Л.Чаленко, Г. Розман, В. Трухин, та ін.. Але, як показав аналіз літератури, 

впровадження та використання екологічних компонент як педагогічна 

проблема потребує подальшого вивчення.  

Виклад основного матеріалу. Вивчення всіх предметів так як фізики 

передбачає освітню, виховну та розвиваючу мету. В наш час особливого 

значення набувають окремі вихідні положення та принципи, що стають 

визначальними для вдосконалення структури, змісту, методів навчання та для 

науково-методичного забезпечення процесу навчання фізики в школі. 

Основними цими положеннями вважають: проблеми відповідності структури 

курсу фізики змісту сучасної освіти, гуманітаризації та диференціації навчання. 

Ці проблеми тісно пов’язані між собою й потребують подальшого вивчення. 

Однак, ми вважаємо, що при формуванні екологічної культури учнів проблема 

гуманітаризації природничо-математичних дисциплін потребує термінового 

вирішення. 

Розв’язання екологічних проблем залежить від реалізації екологічної 

освіти та виховання, які сприяють формуванню екологічної культури молодого 
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покоління. На уроках фізики слід звертати увагу учнів на питання 

раціонального природокористування, намагатися виховувати в них почуття 

відповідальності перед природою. 

Для прикладу, таке глобальне, питання збереження та захисту 

навколишнього середовища можна розглядати використовуючи такі 

компоненти: 

при вивченні теми «Теплові явища» 

1. Скло, добре пропускаючи видиме світло, не пропускає теплового 

випромінювання. Поясніть на основі цього будову парників і теплиць. 

Відповідь. Скляне покриття парника, пропускаючи сонячне світло, не 

«випускає» з нього внутрішню енергію у вигляді теплового випромінювання. 

Виникає так званий парниковий ефект, корисний для рослин, що забезпечує їх 

світлом і теплом. 

2. Питної води на Землі не вистачає в багатьох місцях, її доводиться 

отримувати з морської води – випаровуванням або вимерзанням. Який спосіб 

вигідніший? Відповідь. Улітку – випаровування; взимку – вимерзання. 

Наголошуємо на проблемі захисту і очищення водойм. 

3. На одному із заводів для охолодження сталі за добу потрібно 340 м3 

води. Коли спробували охолоджувати окропом, витрати води зменшилися у 22 

рази. Чому?  

Відповідь. Окріп, перетворюючись у пару, інтенсивніше забирає тепло від 

сталі. 

4. Як пояснити досить грізне явище сходження снігових лавин із гір? 

Відповідь. Оскільки інтенсивність плавлення речовини із збільшенням 

тиску підвищується, то весною, в першу чергу, починає плавитися підошва 

лавини і лавина прямує по схилу гори з великою швидкістю [3, с. 10]. 

При цьому учням можна давати поради щодо теплозбереження, 

наприклад: 

1. Забруднюють атмосферу відкриті ємкості з бензином, розлиті 

нафтопродукти, мінеральні добрива і гербіциди, які за неправильного 

зберігання забруднюють ґрунти й водойми. 

2. Не забувайте мити шибки, особливо восени. Забруднене пилом скло 

затримує від 10 – 30% сонячного світла і ви змушені будете через забруднені 

шибки взимку більше користуватися штучним освітленням. 

3. Утеплення вікон та дверей: ретельно закривайте всі шпарини й отвори. 

Приміщення швидше нагріватимуться, в них довше зберігатиметься тепло, 

менше вугілля, газу та іншого палива буде витрачено для обігрівання кімнат. 

4. Збереження лише одного грама умовного палива на 

теплоелектростанціях при виробництві кожної кіловат-години енергії дає 

можливість заощадити за рік тонни умовного палива. 

5. Сонячне світло затримують штори, великі квіти на підвіконні. Чиста 

біла стеля відбиває 60 – 80% світла, світлі шпалери – 50 – 60%, темні – 20 – 

30%. 

6. Влітку намагайтеся якомога ширше використовувати сонячну енергію. 
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Енергія сонячної радіації за рік на півдні становить близько 4,8 ГДж/м2. 

При вивченні теми «Електричні явища» розглянемо такі задачі: 

1. Один із способів очистки диму полягає в тому, що на виході труби 

встановлюють електрод, що затримує частинки сажі. Як ви думаєте, який 

потенціал слід подати на цей електрод, щоб на ньому накопичувалося більше 

сажі: додатній чи від'ємний? 

 Відповідь. Розжарена сажа випускає електрони. При цьому вона 

заряджається позитивно. Щоб сажа залишалася на електроді, він повинен бути 

заряджений негативно. Звертаємо увагу учнів на проблемі якісних «ловушок» 

для сажі. 

2. Прилипання мокрого снігу до проводів ліній електропередач може 

спричинити їх обривання, що створює небезпеку для життя людей. Чи можна 

швидко позбутися цього снігу? Відповідь. Можна, якщо пропустити 

короткочасно по проводу струм великої сили, який розплавить сніг [3, с. 10]. 

Також на уроках бажано використовувати місцевий екологічний матеріал та 

пропонувати учням задачі такого типу: 

1. У 2000 році підприємствами та транспортом м. Суми було викинуто в 

атмосферу 4880000 кг забруднених речовин. Скільки забруднених речовин 

припало на одного мешканця міста, якщо його населення приблизно 450000. 

Який об’єм складають ці речовини, якщо їх густина дорівнює 144 кг/м3? 

2. Скільки кубометрів газу виділяє в місті, забруднюючи середовище, 

автомобіль-таксі, витративши за день 20 кг бензину? Густина газу при 

температурі 0° дорівнює 0,003 кг/м3. 

Але використання екологічних компонент  на уроках фізики не повинно 

обмежуватися тільки розв’язанням задач з екологічним змістом та практичними 

порадами. Весь навчальний матеріал цього предмету повинен бути 

екологізованим, а більшість тем уроків висвітлювати екологічні проблеми. 

Наприклад, при вивченні теми «Випаровування й конденсація» учням 

розповідається про небезпеку для життя Землі фреону, аміаку; розглядаючи 

«Проблеми розвитку ядерної енергетики в Україні. Чорнобильська катастрофа 

та ліквідація її наслідків», говоримо про проблеми розвитку атомної 

енергетики, соціально-екологічні наслідки підвищення граничного рівня 

радіоактивного випромінювання способами захисту від опромінення та т.п. 

Також оволодінням навчального матеріалу з фізики сприяє використання 

екоігор, проведення відповідних вечорів, заходів та ін.. 
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Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку української 

національної школи відбуваються значні зміни, орієнтовані на створення умов, 

які сприяють всебічному розвитку особистості, її творчих можливостей, 

індивідуальності з урахуванням вікових особливостей. Серед провідних завдань 

сучасної державної освітньої політики вагоме місце займають особистісна 

орієнтація освіти, створення умов для розвитку і самореалізації кожної 

особистості, розвиток індивідуальних здібностей і таланту, підтримка 

обдарованих дітей і молоді та інше. Визначальним фактором у розв’язанні цих 

завдань є диференціація навчального процесу в загальноосвітніх школах. 

Основними нормативними документами, що регламентують 

реформування освіти в Україні, законодавчо закріплено нові підходи до 

організації освіти в основній школі. У Державній національній програмі 

"Освіта. Україна ХХІ століття" (1993 р.); Законах України: "Про освіту" (1991 

р.), "Про загальну середню освіту" (1999 р.); Концепції загальної середньої 

освіти (12-річна школа) (2001 р.); Національній доктрині розвитку освіти (2002 

р.); Концепції профільного навчання у старшій школі (2003 р.), Галузевій 

Програмі впровадження профільного навчання на 2008-2010 роки (2008 р.) 

визначено основні стратегічні завдання реформування системи освіти та сфери 

загальної середньої освіти, визнано організацію диференціації навчання 

актуальним і своєчасним шляхом розбудови школи.  

Над дослідженням проблем диференціації навчання працювали такі  

вітчизняні педагоги і психологи: А. Бударний, Г. Берулава, І. Дубровіна,          

Л. Кірсанов, Є. Рабунський, Т. Решетова, Н. Фролова, І. Унт, І. Якиманська. 

Зарубіжні учені: А. Адлер, Е. Кречмер, К. Леонгард, Т. Ліпс, 3. Мейман й ін. 

Мета нашого дослідження полягає в визначенні ефективних шляхів 

диференціації навчання в сучасній школі. 

Виклад основного матеріалу. Диференційоване навчання — це така 

організація навчального процесу, при якій створюються умови, які дають змогу 

кожному учневі розкрити всі свої потенціальні навчальні можливості. 

Диференціація навчання – це розрізнення діяльності тих, хто навчається, 

за такими мотиваційними позиціями особистості: «можу» і «хочу».  Останнім 

часом більш точно визначають, що диференціація навчання – це врахування 

індивідуально-психологічних особливостей  в формі групування учнів і різної 

побудови процесу навчання у виділених групах.  Диференціація навчання дає 

можливість учневі успішніше засвоїти зміст освіти, необхідний для його 

самореалізації в житті, робить життя учня більш комфортним, адаптуючи його 

до умов соціуму, дає змогу учневі самовизначитися у своїх інтересах і 

схильностях. 



182 
 

У педагогічній науці і практиці розрізняють два основних види 

диференціації: внутрішню і зовнішню. Часто вживають інші терміни: 

внутрішня диференціація – рівнева диференціація; зовнішня диференціація – 

профільна диференціація. Рівнева – диференціація за здібностями та 

успішністю в навчанні, а профільна – за нахилами та інтересами.  

      Ці два види диференціації – рівнева і профільна – існують і 

взаємодоповнюють один одного на всіх ступенях шкільного математичного 

навчання. Вони призначені для тих школярів, які проявляють підвищену 

зацікавленість до математики і мають бажання і можливість працювати більше 

відведеного для цього часу на уроці. 

Завдяки диференціації учням цікаво, вони отримують завдання, які їм 

підсилу. Учні комфортно почуваються на уроці, бо кожен працює на рівні з 

усіма і переживає за успіхи у навчанні. Диференціація навчання передбачає 

застосування організаційних форм, спрямованих як на підтягування відстаючих 

у навчанні, так і на поглиблення знань учнів, що вчаться з випередженням. 

У ході дослідження ми розробили різнорівневу контрольну роботу з 

математики, яка ґрунтується на положеннях диференційованого підходу щодо 

контролю результатів навчання. Дана контрольна робота зроблена для учнів     

6 класу з теми   «Раціональні числа». 

Контрольна робота поділена на 4 рівні складності, кожен рівень містить 

відповідні завдання, які складнішають в залежності від обраного рівня. Дана 

робота  дає можливість обирати завдання відповідно до можливостей учнів.  

Також було обрано дві контрольні роботи різних авторів, складено 

критерії для порівняння відповідних робіт. Проведений аналіз даних 

контрольних робіт, в ході якого з’ясували, що обидві контрольні роботи 

складені відповідно до вимог, і враховують індивідуальні особливості учнів. 

 

 

Малій Л. І. 531 група 

Фізико-математичний факультет 

КОСМІЧНІ ПРОМЕНІ 

Науковий керівник: кандидат фіз. –мат. наук, доцент Хурсенко С.М. 

 

Космічні промені на даному етапі розвитку науки виступають єдиним і 

унікальним джерелом елементарних частинок з надвисокими енергіями  (до 

1021 еВ), у той час, як в сучасних прискорювачах найкращими результатами є 

досягнення енергій порядку 1012-1013  еВ. 

В результаті проходження космічних променів крізь атмосферу Землі 

утворюється велика різноманітність елементарних частинок, що представляє 

значний інтерес для фізики елементарних частинок. 

Вивчення походження космічних променів дозволяє розширювати базу 

знань про Всесвіт в цілому і про процеси, що відбуваються на віддалених зірках 

(зокрема тих, що є основними джерелами космічних променів). 

Відкриття космічних променів, подібно до багатьох відкриттів, було 
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зроблено випадково в процесі вивчення іншого явища. У 1911 році молодий 

австрійський фізик Віктор Гесс підняв іонізаційну камеру на повітряній кулі з 

метою вимірювання коефіцієнта поглинання гамма-випромінювання, що 

випускається земною корою. Всупереч очікуванням швидкість іонізації з 

віддаленням від земної поверхні не тільки не зменшилася, як очікував Гесс, а 

навіть збільшилася. Датою відкриття космічних променів прийнято вважати 

1912 р., а Гесса – першовідкривачем [1]. 

Космічні промені - це потік елементарних частинок високої енергії, що 

приходять на Землю з усіх напрямків космічного простору, а також породжене  

ним   в  атмосфері  Землі  випромінювання,  в  складі  якого зустрічаються 

практично всі елементарні частинки [3]. 

Космічні промені володіють високою ізотропністю, тобто усі напрямки 

появи елементарних частинок майже рівноймовірні. Особливо це стосується 

первинних космічних променів. Справа в тому, що основні джерела космічних 

променів знаходяться далеко від нашої планети і їх концентрація приблизно 

однакова в усіх частинах простору. Крім того частинка, що випромінюється  

такими джерелами, до Землі рухається досить тривалий час і на своєму шляху 

зустрічає масу галактичних магнітних полів. Ці поля постійно викривляють 

траєкторію так, що блукання космічних променів у міжпланетному просторі 

нагадує хаотичний рух броунівської частинки в гігантських масштабах. 

З появою прискорювачів, які дозволяють прискорювати частинки до 

енергії в сотні ГеВ, космічні промені втратили своє виняткове значення при 

вивченні елементарних частинок. Проте вони як і раніше залишаються єдиним 

джерелом частинок надвисоких енергій [2]. 

Згідно загальноприйнятої класифікації наукових напрямів, фізика 

космічних променів є одним з розділів більш загального напрямку - ядерної 

фізики. Тому, наприклад, в експериментальних методах фізики космічних 

променів, як і в ядерній фізиці, застосовують детектори випромінювання. Але 

існують і особливості, притаманні лише експериментальним методам 

дослідження космічних променів, які, у свою чергу, слід класифікувати за 

відповідними напрямками досліджень (наприклад, метод широких атмосферних 

ливнів, метод іонізаційного калориметра, метод співпадань тощо) [1].  

 

ЛІТЕРАТУРА: 

1. Вальтер А. К. Ядерная физика / А. К. Вальтер, И. И. Залюбовский. – 

Харьков: Основа, 1991. – 480 с. 

2. Савельев И. В. Курс общей физики / И. В. Савельев. – Москва: Наука, 

1982. – 304 с. 

3. Физический энциклопедический словарь / Гл. ред. А.М. Прохоров. 

Ред. кол. Д. М. Алексеев, А. М. Бонч-Бруевич, А. С. Боровик-Романов и др. – М 

.: Сов. энциклопедия, 1983. – 928 с. 

 

 

 



184 
 

Марченко І. А. 

Фізико-математичний факультет 

ОСОБЛИВОСТІ САМООЦІНКИ В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ 

Науковий керівник: кандидит психологічних наук, доцент Пухно С. В. 

 

 Постановка проблеми. Самооцінка представників юнацького віку є 

оцінкою особистістю самої себе, місця серед інших людей, своїх якостей і 

можливостей і є на сьогоднішній час дуже актуальною проблемою. Самооцінка 

є системоутворюючим ядром індивідуальності особистості, яка багато в чому 

визначає життєві позиції людини, рівень її домагань, всю систему оцінок. Вона 

впливає на формування стилю поведінки і життєдіяльність людини, обумовлює 

динаміку і спрямованість розвитку суб'єкта. 

 Мета дослідження. Дослідити рівень самооцінки у представників 

юнацького віку; з’ясувати роль самоповаги у формування самооцінки.  

 Виклад основного матеріалу.  Дослідження проводилось на базі 

Рибальської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів. У дослідженні брало 

участь 30 учнів 10-11 класів. Усі вони є фізично і психічно здорові. Після 

проведення дослідження на рівень самооцінки були отримані наступні 

результати: 17 % школярів мають високий рівень самооцінки, 20 % – середній 

рівень і 63 % – низький рівень. Відповідно, більшість школярів – 

старшокласників, має низький рівень, решта, відповідно, мають середній та 

низький рівень самооцінки. За результатами дослідження на самоповагу 

отримано наступні дані: 50 % мають високий рівень самоповаги, 47 % – 

середній рівень, 3 % – низький рівень.  

Аналіз результатів дає підстави для наступних висновків. За 

результатами дослідження ми визначили, що у більшості представників 

юнацького віку середній рівень самооцінки, показники самоповаги знаходиться 

на високому рівні. 

 

 

Марченко К.В. 

Фізико - математичний факультет 

МАГНІТНІ ВЛАСТИВОСТІ РЕЧОВИНИ 

Науковий керівник: кандидат фіз.-мат. наук, доцент Шкурдода Ю.О. 

 

У природі ми зустрічаємося з магнетизмом, починаючи з елементарних 

частинок матерії, які володіють магнітними властивостями, і закінчуючи 

безграничними космічними просторами, заповненими електромагнітними 

полями, однією із основних компонентів якої є магнітне поле. 

Метою даної роботи є ознайомлення з магнітними властивостями 

речовин, а також порівняти й теоретично показати різницю між 

слабомагнітними і сильно магнітними речовинами. 

Будь-яка речовина, поміщена в магнітне поле, впливає на значення 

магнітної індукції цього поля. Згодом було встановлено, що індукція 
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магнітного поля В в речовині може бути і більшою, і меншою, ніж індукція  

того ж поля у вакуумі. 

Для характеристики магнітних властивостей речовини введена величина, 

яка називається магнітною проникністю цієї речовини.  

Магнітна проникність речовини - це фізична величина, що показує, у 

скільки разів індукція магнітного поля в даній точці однорідного ізотропного 

середовища  відрізняється за модулем від індукції магнітного поля в цій же 

точці в вакуумі : . 

У магнітному відношенні всі речовини можна розділити на 

слабомагнітні(парамагнетики і діамагнетики) і сильно магнітні 

(феромагнетики).  

Якщо на атом діє зовнішнє магнітне поле H, то виникає прецесія орбіт 

електронів навколо вектора цього поля. Прецесія орбіти еквівалентна деякому 

додатковому обертанню електрона, яке створює додатковий магнітний момент. 

За правилом Ленца цей магнітний момент завжди спрямований проти 

зовнішнього поля, що його викликало, і прагне послабити його. Це явище 

називають діамагнетизмом, і воно властиве атомам усіх речовин. У 

діамагнітних речовин вектор намагніченості спрямований назустріч вектору 

напруженості зовнішнього поля,тому у них магнітна сприйнятність  <1. 

У парамагнітних (слабкомагнітних) речовин атоми мають відмінні від 

нуля власні магнітні моменти, які при відсутності зовнішнього поля орієнтовані 

рівномірно в усіх напрямках, тому середній магнітний момент речовини 

дорівнює нулю. При накладенні зовнішнього поля виникають сили, які 

переборюють дезорієнтовну дію теплового руху атомів та орієнтують магнітні 

моменти атомів за полем подібно до магнітних стрілок, що розташовані у 

зовнішньому полі. Тому у парамагнетиків загальна намагніченість співпадає з 

напрямком зовнішнього поля і  >1. 

У діамагнетиків і парамагнетиків намагніченість невелика і є наведеною 

зовнішнім полем намагніченістю та зникає разом із зникненням цього поля. 

Феромагнетики – сильно-магнітні речовини, в яких відносна магнітна 

проникність  >>1 і може досягати десятків і навіть сотень тисяч. У 

феромагнетиках існують мікроскопічні області спонтанного намагнічення – 

домени, в межах яких спіни орієнтовані однаково. При внесенні 

феромагнетиків у поле ці домени орієнтуються вздовж поля, тому поле різко 

посилюється. 

В даній курсовій роботі розглянуті магнітні властивості речовини. 

Визначено властивості феро-, пара- і діамагнетизму. 

Встановлено, що парамагнетики і діамагнетики відносяться до 

слабомагнітних речовин, а феромагнетики – до сильно магнітних. Тобто, пара- і 

діамагнетики мають слабку властивість намагнічення, а феромагнетики - досить 

високу. 

ЛІТЕРАТУРА: 

1. Вонсовский С.В. Магнетизм. – М.: Наука. Главная редакция физико-
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2. Елементарний підручник фізики під ред. Ландсберга Г.С. “Електрика і 
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Мартиненко Д.С. 

Фізико-математичний факультет 

ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОТИ ОРБІТРОННОГО НАСОСА 

Науковий керівник- Лобода В.Б. 

 

На кафедрі фізики СумДПУ ім. A.C. Макаренка у 80-ті роки минулого 

століття під керівництвом доц. В.Б. Лободи разом з інженерами в/о „Електрон" 

(нині ВАТ „Sе1ші") було створено орбітронний насос для мас-спектрометрів 

МІ- 1201В та МІ -12011Г. Насос був упроваджений у виробництво, серійно 

випускали кілька модифікацій базової моделі. 

Одна з модифікацій такого насоса зображена на рис. . 

Насос працює таким чином. Електрони, емітовані розігрітим катодом, 

рухаються прискорено до аноду. Безпосередньому їх потраплянню на анод 

перешкоджають тримач катода , виготовлений із дротини діаметром    1—1,5 

 
                    а                                         б                                     в 

. Зовнішній вигляд (а), схематичне зображення конструкції (б) та 

електродна система (в) орбітронного насоса виробництва ВАТ „Selmi":  

1 - корпус; 2 - електродний фланець; 3 - відсік для азотної 

кріопанелі;  

4 - патрубок для ПММ-32; 5 - приєднувальний патрубок;  

6 - азотна кріопанель; 7 - анод; 8 - титановий циліндр;  

9 - екранна пластина; 10 - катод; 11 - цоколь 
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мм, і екранна трубка  , яка закриває частину  аноду напроти катода. Таким 

чином переважна більшість емітованих катодом електронів пролітає мимо 

аноду. Крім цього, оскільки катод і його тримач знаходяться під потенціалом 

зміщення Uзм, це призводить до деякого спотворення аксіально-симетричного 

електричного поля насоса в просторі поблизу катода. Поблизу катода має місце 

стрибок потенціалу , унаслідок чого з'являються еквіпотенціальні поверхні, що 

охоплюють область простору, де знаходиться катод і його тримач . 

У таких умовах електрони, що вилетіли з поверхні катоду, починають 

рухатися нормально до найближчих еквіпотенціальних поверхонь 

електричного поля і влітають у невикривлену область електричного поля, 

маючи, крім радіальної, значні як тангенціальну, так і аксіальну (основу) 

складові своєї швидкості. Оскільки корпус відносно катода має від'ємний 

потенціал (Uзм), то осідати на ньому електрони не можуть. Вони прискорено 

рухаються в порожнині насоса, наближаючись до аноду. Відповідні розрахунки 

траєкторій руху електронів за таких умов показують, що в порожнині насосу 

вони рухаються за складними просторовими кривими, відбиваючись від кінців 

насоса, де обривається електричне поле. Таким чином, електрони, перш ніж 

потрапити на анод, рухаються по просторових орбітальних траєкторіях навколо 

нього і проходять досить великий (кілька метрів) шлях. Наявність такої великої 

довжини вільного пробігу в електронів істотним чином збільшує ймовірність 

іонізації ними молекул залишкових газів. 

Урешті-решт усі електрони потрапляють на анод, створюючи в колі анод-

корпус деякий електронний струм, який вимірюється                         

міліамперметром . Оскільки діаметр анодного стрижня (1-2 мм) набагато 

менший за діаметр титанового циліндра (10—15 мм), то переважна більшість 

електронів перехоплюється саме титановим циліндром. 

 

Рис. . Форми орбіт електронів у насосі (у площині діаметрального 

перерізу) 

Завдяки своїй значній енергії (кілька кеВ), електрони розігрівають його 

до температури сублімації 1100— 1300 °С. Отже, в орбітронному насосі 

розпилення титану відбувається електронно-променевим способом, причому 

одні і ті ж самі електрони використовуються як для іонізації газових молекул, 
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так і для розпилення титану. 

Атоми титану, що випарувалися з поверхні циліндра, осідають на стінці 

корпусу насоса, утворюючи на ній сорбуючу титанову плівку. 

Активні гази відкачуються насосом завдяки хемосорбції неперервно 

відновлюваної титанової плівки. Інертні гази відкачуються насосом унаслідок 

іонізації їхніх атомів електронами, що рухаються в порожнині насоса, і 

подальшого прискореного руху утворених додатних іонів до від'ємно 

зарядженої стінки корпусу насоса та наступної їх імплантації в титанову плівку 

і „замуровування" в ній осідаючими атомами Ті. 

Тими ж самими прискореними електронами молекули важких 

вуглеводнів розбиваються на фрагменти-осколки, які також сорбуються 

титановою плівкою. 

Граничний вакуум орбітронних насосів з охолодженням корпусу насоса 

(титанової плівки) проточною водою (за кімнатної температури) становить 10-8 

Па (10-10 Тор). Використання азотної кріопанелі, на яку осаджується частина 

атомів Ті, дозволяє одержувати граничний вакуум порядку 10-11 Па  (10 -13Тор). 
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Мащенко Г.І. 

Фізико-математичний факультет 

АВТОРИТЕТ БАТЬКІВ І ЙОГО РОЛЬ У ВИХОВАННІ ДІТЕЙ 

Науковий керівник: кандидат педагогічних наук,  доцент Осьмук Н. Г. 

 

Постановка проблеми. Суттєве місце у формуванні особистості, 

особливо у дитячому віці, посідає сім’я. У ній зростають майбутні громадяни 

нашого суспільства. Відповідальність за те, якими вони будуть, за їх моральний 

та фізичний гарт несуть дорослі, насамперед найближчі − матір і батько. 

Мета роботи – обґрунтування ролі батьків у формуванні та розвитку 

особистості. 

Виклад основного матеріалу. Кожна сім'я унікальна щодо організації 

свого життєвого простору, розподілу обов'язків, культури спілкування, 

виховання дітей. Сучасні психологи виокремлюють такі типи взаємодії батьків 

і дітей: 

1. Любов − пристрасть. Такі стосунки характеризують ставлення батьків до 

своєї дитини як до найдосконалішої істоти, прагнення бути поруч із нею, 

некритичне оцінювання її поведінки. У зв'язку з цим часто виникають труднощі 

щодо узгодження бажань дитини і вимог до неї. 

2. Любов − гармонія. Якісними ознаками таких стосунків є віра батьків у 

можливості, перспективи своєї дитини, підтримка захоплень, сприяння 

розвитку здібностей, тактовна участь у справах. Водночас батьки ставляться до 

дитини цілком тверезо, бачать її недоліки, допомагають долати їх, 

зосереджуватися на проблемах саморозвитку і самореалізації. Усе це створює 

навколо дитині атмосферу психологічного комфорту та відкриває можливості 

для виявлення її ініціативи. 

3. Любов − марнославство. Вражені марнославством батьки проявляють 

непомірні амбіції щодо можливостей, перспектив своєї дитини, часто ставлять 

перед нею непосильні завдання, незважаючи на вікові та індивідуальні 

особливості й можливості, форсують її працездатність, розвиток здібностей. 

При непідтвердженні своїх сподівань розчаровуються в дитині, створюючи 

відповідний психологічний тип стосунків, який нерідко травмує дитину на все 

життя. 

4. Любов − конфлікт. Таким взаєминам батьків і дітей властиві спалахи й 

охолодження любові, істеричність. Ініціюють їх переважно одинокі матері. Як 

правило, вони травмують, руйнують психіку дитини, зумовлюють різкі 

перепади її емоційного стану, нестриманість, вразливість до несприятливих 

зовнішніх впливів [2, с. 86]. 

Справжній авторитет неможливо замінити, хоч нерідко педагогічно 

неграмотні, морально нерозвинені, байдужі до своїх дітей батьки нав'язують 

форми взаємодії, які свідчать про імітацію авторитету. Найпоширенішими, за 

спостереженнями А.С. Макаренка, стали такі типи підміни батьківського 

авторитету: 

− авторитет придушення. Основою його є страх дитини перед батьками, 
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що сковує, паралізує її волю, породжує невпевненість, занижує самооцінку. 

Цей вид батьківського псевдоавторитету А. С. Макаренко вважав 

найнебезпечнішим; 

− авторитет відстані. В його основі − намагання батьків бути якомога 

далі від дітей, менше спілкуватися з ними, уникати проявів ніжності, любові, 

уваги. Головним для батьків стає зовнішній прояв поваги з боку дітей 

(звертання на «Ви», тон розмови тощо); 

− авторитет чванства. В цьому випадку батьки постійно хизуються 

перед дітьми своїми «здобутками», розраховуючи, таким чином, на їх повагу до 

себе. Будучи переконаними у своїй правоті, вони не припускають, що їхні 

рішення та оцінки можуть бути піддані сумніву, обговоренню; 

− авторитет педантизму. Основою його є тотальний контроль за 

поведінкою дітей, педантичне дотримання всіх вимог і обов'язків; 

− авторитет резонерства (франц. raisonneur − людина, яка повчає). 

Схильні до резонерства батьки постійно повчають своїх дітей, перетворюючи 

спілкування з ними на тривалі й нудні нотації, що викликає у дітей супротив; 

− авторитет любові. Батьки вимагають від дитини слухняності як доказу 

своєї любові, спекулюють на їхніх почуттях («Якщо любиш маму, то ...»). Самі 

вони теж наголошують на своїй любові, вимагаючи від дитини слухняності 

(«Якщо хочеш, щоб я тебе любила, то ...»); 

− авторитет підкупу. Вимагаючи бажаної поведінки дитини, батьки 

обіцяють їй за те різноманітні матеріальні блага. Така практика є особливо 

цинічною, аморальною; 

− авторитет доброти. Такій моделі взаємодії властиві намагання батьків 

наголошувати на своєму винятково доброму ставленні до дитини, у всьому 

потакати їй, що породжує відчуття вседозволеності; 

− авторитет дружби породжує панібратство, грубощі в спілкуванні, 

зневажливе ставлення дітей до батьків. Це не має нічого спільного з щирим 

ставленням, справжньою дружбою, взаємоповагою батьків і  

дітей [1, с. 265 − 267]. 

Висновки. Отже, авторитет батьків − важлива складова успішності 

виховання дітей у родині. Його набуття в очах власної дитини − копітка праця 

батька та матері. Авторитет, у тому числі й батьківський, формується й існує для 

дитини поза її суб'єктивною волею. Його можна уявити як процес усвідомлення 

дитиною значущості батьків у її житті, їхньої високої людської, іноді ділової 

репутації, життєвої надійності, доброти, готовності завжди й у всьому бути 

поруч. 
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ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННИЙ КОМПЛЕКС «ПРАГА» 

Науковий керівник: викладач Л. В.  Гаценко 

 

Актуальність теми. В наш час ринкова система України потребує 

інтенсивного розвитку шляхом впровадження нових підприємницьких проектів. 

Тому досить  важливим для студентів є вивчення економічних дисциплін у 

ВНЗі. Знання з економіки формують основні навички щодо підприємницької 

діяльності та розвивають підприємницькі здібності людини.  

Мета роботи – розробка бізнес-плану діяльності готельно-ресторанного 

комплексу «Прага», що задовольняв би потреби у якісному відпочинку 

мешканців м. Охтирка та їх гостей.  

Виклад основного матеріалу. Готельно-ресторанний комплекс «Прага» 

планується відкриватися у м. Охтирка на вулиці Ярославського 19. 

Місцезнаходження комплексу – центр міста. Приміщення ресторану буде мати 

2 частини: бенкетна зала (розрахована на 100 гостей); зала з барною стійкою 

(до 50 відвідувачів). 

Готель буде розташований на 2 поверсі приміщення, всі кімнати будуть 

мати невеликі балкони для відпочинку на свіжому повітрі.  

Готель і ресторан розташовані в одному приміщенні, що надає перевагу 

гостям з інших міст при святкуванні ювілеїв і весілля. 

Послуги надаються високої якості, мають конкурентні переваги щодо 

інших постачальників послуг відпочинку. Планується різноманітне меню в 

ресторані, а також номери в готелі на будь-який смак. Для особливих клієнтів 

пропонуватиметься система знижок і спеціальні пропозиції. 

Реалізаційна ціна відносно невисока. Мінімальне замовлення в ресторані 

для святкування бенкету становить – 120 грн. (це на 15–20 % нижче ніж в 

інших ресторанах міста). У будні не існує мінімальних замовлень на певну 

суму, лише у вихідні і в п’ятницю з 18.00 мінімальне замовлення однієї людини  

становить – 50 грн. (це на 30–40 % нижче ніж у конкурентів). Стандартний 

номер готелю коштує 170 грн./добу, а номер «Люкс» – 450 грн./добу (ціни 

послуг готелю нижчі від конкурентів майже на 50 %).  

Всім відомо, що у будь-якому кафе чи ресторані ціни в меню 

відрізняються від ринкових. Провівши аналіз цінової політики кафе в 

м. Охтирка, ми встановили, що ціни в меню, здебільшого, збільшено у 2 рази. 

Тобто власники кафе мають 100 % прибутку від проданої продукції. Щоб 

задовольнити смаки споживачів різних верств населення, ми вирішили скласти 

меню, яке матиме «націнку» лише 50–75 %. Такий крок дозволить нам 

отримати прибуток і зацікавити більше клієнтів. 

Ринок відпочинку (кафе та готелі) в м. Охтирка представлений великою 

їх кількості. Але якщо розглядати більш детально кожен об’єкт окремо, то 

реальну конкуренцію для даного проекту складають 2 кафе і 1 готель. 
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У вирішенні ситуації з готелем, будемо проводити цінову політику на 

зниження ціни, а також на застосування певних знижок для окремих клієнтів. 

Таким чином, ми зможемо задовольнити потреби більшості мешканців і 

переманити клієнтів з іншого готелю. 

Ситуація з кафе буде більш складною, але не критичною. Ми будемо 

проводити цінову політику на зниження ціни. Перевагою буде наша велика 

місткість ресторану. Щоб залучити більше клієнтів, на початку роботи  

готельно-ресторанного комплексу «Прага» будуть проведені певні акції, за 

допомогою яких кожен гість зможе відвідати наш ресторан, ознайомитись з 

кухнею, дизайном і цінами. 

Сила позицій приватного підприємства готельно-ресторанного 

комплексу «Прага» в конкурентній боротьбі полягає в наступному: 

– рівень ціни, що пропонується нами, робить наші послуги доступними 

для середнього споживача, що становить на поточний момент близько  

45–70 % платоспроможного населення м. Охтирка; 

– зручність та інформативність меню; 

– систематичне поліпшення якості та різноманіття послуг; 

– гнучкість процесу обслуговування, що дозволяє миттєво реагувати на 

запити споживачів, які постійно змінюються; 

– високий рівень обслуговування, ввічливе та поважне ставлення до 

клієнтів. 

Для обґрунтування доцільності відкриття готельно-ресторанного 

комплексу «Прага» проведено маркетингове дослідження, сегментування 

ринку, яке показало, що сегментом ринку буде місцевий ринок в м. Охтирка, 

так як проведені дослідження стану місць відпочинку Охтирського району 

свідчать про відсутність аналогічних закладів. 

Для того щоб зацікавити споживачів ми протягом першого місяця з 

відкриття даного комплексу будемо проводити певні акції. Наприклад, кожен 

50-й відвідувач кафе отримає десерт у подарунок, а кожен 100-й вечерю на 

двох.  

 А 33-й замовник номеру готеля отримає номер «Люкс» за ціною «Стандарту»! 

Протягом усього періоду роботи будуть існувати знижки для молодят, 

котрі святкують весілля у нашому ресторані. Для них буде представлений 

номер «Люкс» лише за 250 грн./добу, а також романтичне оформлення номеру. 

Для інших гостей, хто святкує весілля чи ювілей, номер «Стандарт» буде  

коштувати – 120 грн./добу.  

Протягом першого місяця діяльності ми будемо працювати над 

поліпшенням обслуговування в комплексі з метою врахування побажань і 

смаків клієнтів.  

Паралельно і водночас ми будемо використовувати рекламу на місцевому 

радіо «АFM – 101.8». Також розмістимо рекламу в газетах «Роксолана» та 

«Охтирка», що містять безкоштовні купони на розміщення реклами.  

Даний проект буде прибутковим уже в перші роки. Строк окупності 

даного проекту приблизно 2 роки. 
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Висновки. У результаті проведених досліджень зроблено висновок, що 

наш комплекс повинен бути доступний для всіх груп споживачів: від студентів 

до людей похилого віку. Тому, ми орієнтуємося на споживача, який би в будь-

яку хвилину мав можливість завітати до нашого комплексу, йдучи з роботи або 

в обідню перерву, або в будь-який інший час. 
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ВИКОРИСТАННЯ ЗАДАЧНОГО МАТЕРІАЛУ З МЕТОЮ РОЗВИТКУ 

ПРОСТОРОВОГО МИСЛЕННЯ УЧНІВ 

Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор Чашечникова О.С. 

 

У програмі з математики для загальноосвітніх навчальних закладів [1] 

вказано, що розвиток просторового мислення учнів в сучасній школі є одним з 

основних завдань вивчення геометрії. 

Розвиток просторової уяви та формування просторових уявлень тісно 

пов’язані з вивченням шкільного курсу геометрії, а саме – стереометричного 

матеріалу.  

Загальновідомо, що розв’язування задач відіграє велику роль у вивченні 

математики: учні навчаються використовувати набуті знання на практиці; при 

виконанні певних завдань мають справу з геометричними фігурами, які 

подаються в різних зв’язках, взаємозв’язках та ракурсах.  

Просторове мислення у своїх найбільш розвинутих формах проявляється 

в процесі розв’язування графічних задач, де відбувається створення образів і 

оперування ними на основі використання різнотипної наочної основи. 

Психологічним механізмом просторового мислення вважають діяльність 

уявлення, що забезпечує перекодування образів, використання різних систем 

відліку, оперування в процесі вирішення задач різноманітними властивостями і 

ознаками: формою, величиною, просторовими відношеннями об'єктів [3]. 

Просторове мислення – вид розумової діяльності, який забезпечує 

створення просторових образів та оперування ними, і який є необхідним у 

вирішенні широкого кола завдань. До таких завдань відносяться і задачі, що 

розглядають в стереометрії. 

У вирішення цих завдань особливе місце належить геометрії, оскільки її 

вивчення нероздільно пов’язане зі здійсненням таких операцій, як 

абстрагування, конкретизація і застосування отриманих знань на практиці [3]. 

У процесі розвитку просторових уявлень, просторового мислення 

першочергову роль відводять рисункам просторових фігур. Розв’язування будь-

якої стереометричної задачі (не залежно від рівня її складності) починається з 

виконання рисунка, оскільки без нього у багатьох випадках складно зрозуміти 

та усвідомити умову та вимогу задачі для подальшого аналізу та розв’язування 

задачі. Для цього вчитель поєднує наочність (моделі, таблиці, рисунки тощо) з 

викладом відповідних теоретичних міркувань та пояснень, тобто конкретизує 

той матеріал, що відповідає практичним завданням засвоєння курсу 
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стереометрії . 

Аналіз геометричної задачі, перш за все, дозволяє виявити властивості 

фігури, які безпосередньо пов’язані з її умовою, знайти залежності між 

елементами, які дано, і які необхідно знайти. 

Задачі зі стереометрії є чудовими тренувальними вправами, які сприяють 

розвитку просторових уявлень, уміння логічно мислити, сприяючи більш 

глибокому засвоєнню учнями всього шкільного курсу математики. 

Розв’язування стереометричної задачі з шкільного підручника найчастіше 

зводиться до розв’язування планіметричних завдань. Тому, розв’язуючи 

завдання зі стереометрії, весь час доводиться повертатися до планіметрії, 

повторювати теореми, згадувати формули, необхідні для розв’язування.  

Прикладом таких задач може бути наступна. 

Задача. Знайдіть об’єм піраміди , основа якої трикутник , 

 см,  – висота трикутника ,  см,  – висота піраміди, 

 см [2]. 

 
Рис. 1. Рисунок до задачі, поданий у підручнику 

Розв’язування даної задачі зводиться до знаходження площі трикутника 

. 

; 

. 

Тоді, , 

. 

Відповідь: 12,6 см. 

Таким чином, розв'язування стереометричних задач сприяє розвитку 

просторової уяви учнів, формуванню їх алгоритмічної та обчислювальної 

культури. 
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Другу половину XX століття без перебільшення можна назвати ерою 

мікроелектроніки. Протягом цих 50 років світ був свідком технологічної 

революції, яка стала можливою завдяки цифровій логіці й інформаційним 

технологіям, які базуються на ній. Однак в будь-яких пристроях, від першого 

транзистора до сучасних, вражаючих своїми обчислювальними можливостями 

мікропроцесорів, мікроелектроніка в основному використовує тільки одну 

властивість електрона - його заряд. У той же час електрон має ще одну суто 

квантово-механічну характеристику - власний  момент, або спін (і пов'язаний з 

ним магнітний момент). Ця характеристика до недавнього часу не 

користувалася особливою увагою розробників і дослідників. 

 
Сьогодні ситуація змінюється, і на перед виходить нова технологія, що 

отримала назву "спінтроніка". 

В своїй роботі я хотіла розглянути деякі фізичні основи  і напрямки 

розвитку спінтроніки. 

Спінтроніка розвивається за такими основними напрямками: 

1) виготовлення магнітних наноструктур, включаючи нові матеріали: 

тонкі плівки і гетероструктури, а також багатофункціональні матеріали; 

2) магнетизм і спіновий контроль мaгнітних наноструктур, теорії 

феромагнітного обміну в розведених магнітних напівпровідниках, тунельних 

ефектів і спінової інжекції, транспорту і детектування магнетизму; 

3) магнітоелектроніки і прилади на основі ефекту гігантського 

магнітоопору (ГМС);  тунельні пристрої; напівпровідникові гетероструктури 

для інжекції спінів, їх транспорт і детектування; імпульсний феромагнетизм; 

4) магнітооптичні властивості магнітних напівпровідникових 

гетероструктур на постійному струмі із тимчасовим дозволом; оптична спінова 

інжекція та детектування; оптично індукований феромагнетизм; надшвидкі 

магнітооптичні перемикачі; передача квантової інформації; 

5) розпізнавання образів; отримання зображень та метрологія, включаючи 

магнітне розпізнавання образів і аномальний ефект Холла; 

6) приладобудування та прикладні дослідження. 

При вирішенні цих задач  можливі підходи з використанням 

феромагнітних елементів і зовнішніх магнітних полів. Зазвичай, феромагнітні 

елементи мають поля розсіювання, а зовнішні магнітні поля, з одного боку, 
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важко локалізувати у типових на наш час субмікронних розмірах робочої 

комірки пристрою, а з другого - існують певні складності зі швидким 

переключенням магнітних полів достатньої напруженості. З огляду на ці 

обставини бажано знайти підходи до вирішення цих задач з використанням 

лише немагнітних матеріалів і електричних полів. Звичайно, ця вимога не є 

абсолютною, і шляхи вирішення задач напівпровідникової спінтроніки з 

використанням феромагнітних матеріалів та магнітних полів теж продовжують 

розглядати, принаймні на етапі моделювання тих чи інших явищ. Ведуться 

роботи з компактизації феромагнітних елементів, прискорення та зменшення 

енерговитратності процесів їх перемагнічування. 

Пристрої, створені на основі спінтроніки, обіцяють вирішити багато 

існуючих, і очікуваних в найближчому майбутньому проблем традиційної 

мікроелектроніки: енергонезалежність, зменшення енергоспоживання, 

збільшення щільності логічних елементів і швидкості обробки даних. 

Сучасні пристрої мікроелектроніки засновані на струмі зарядів. Можливо, в 

майбутньому будуть створені аналогічні пристрої на струмі спінів. 

Представити чистий спіновий струм без струму зарядів можна таким 

чином. Нехай в одну сторону біжать електрони зі спіном орієнтованим вгору, а 

в іншу сторону біжать стільки ж електронів зі спіном вниз. Передбачається, що 

пристрої спінтроніки будуть мати велику швидкість і меншу енергію 

перемикання. Ця область нанотехнологій обіцяє привести до створення 

мініатюрних електронних пристроїв, принципово відмінних від нинішніх, що 

володіють високою швидкодією, малими розмірами і малим 

енергоспоживанням. 

Інжекція, накопичення та детектування спінів,  магніторезистивний ефект 

та спінова поляризація, гігантський ефект магнітоопору, спіновий струм – це ті 

питання які я спробувала розглянути в своїй роботі. 

Отже,  за спінтронікою стоїть питання розвитку  майбутнього і огляд цієї 

теми я вважаю дуже своєчасною і корисною. 

 

Миколаєнко Е.А. 

Фізико-математичний факультет 

ЗАДАЧІ НА ПОСЛІДОВНОСТІ В МАТЕМАТИЧНИХ ОЛІМПІАДАХ 

 
У статті описано основні методи та ідеї розв’язування олімпіадних задач, які 

недостатньо вивчаються у шкільному курсі математики. Кожен метод супроводжується 

теоретичним обґрунтуванням, прикладами розв’язаних задач. 

 

В цій роботі розглядаються деякі специфічні підходи до розв’язування 

нестандартних задач. Звичайно, найкращий спосіб засвоєння певного методу 

розв’язання задачі – це «відкрити» цей метод самостійно. Проте «відкривати 

велосипед» в наші часи не зовсім раціонально, краще відомі методи 

застосовувати для вирішення нових проблем. Робота  призначена для 

проведення факультативної роботи з математики та для підготовки до участі у 

математичних олімпіадах. 
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Як правило, розв’язання олімпіадної задачі ґрунтується на одній 

несподіваній ідеї. Чим оригінальніша ця ідея, тим краща задача з точки зору 

журі, яке  складає завдання для олімпіади. Але абсолютно оригінальних задач 

з’являється небагато. Деякі прийоми  і методи використовуються одразу в 

розв’язанні багатьох задач, звичайно, з деякими змінами в різних ситуаціях.  

І не завжди легко здогадатися, який саме метод зможе допомогти в кожному 

конкретному випадку. Тому знайомство з найбільш поширеними методами 

бажане для кожного учасника олімпіади. Робота буде корисною для  учнів 

старших класів, учителів, викладачів підготовчих курсів, керівників гуртків, 

студентів математичних спеціальностей вищих навчальних закладів. 

Мета даної статті – описати найбільш важливі і цікаві методи та ідеї 

розв’язування  олімпіадних  математичних задач на послідовності, зібравши їх 

разом, та класифікувати певним чином. 

Аналіз актуальних досліджень. Проблемою розв’язання олімпіадних 

задач, а також олімпіадних задач на послідовності займалися: Лейфура В.М., 

Сарана О.А., Конягин С. В., Анікушин А. В. та інші. Ясінський В.А.  в своїй 

книзі «Задачі математичних олімпіад та методи їх розв'язання» зібрав цілі класи 

різноманітних олімпіадних задач з розв’язаннями та рекомендаціями. Збірник 

Анікушина А. В. «Математичні олімпіадні змагання школярів України» 

допоможе як вчителям так і учням готуватися до всіх видів математичних 

змагань. 

Числовою послідовністю називається функція, визначена на множині 

натуральних чисел. Позначається числова послідовність звичайно через , де 

,  – n-й член послідовності. 

Також слід згадати, що таке арифметична та геометрична прогресія. 

Арифметичною прогресією називається числова послідовність, кожний член 

якої, починаючи з другого, дорівнює попередньому, доданому до того ж самого 

постійного для даної послідовності числа. 

Геометричною прогресією називається така числова послідовність , 

кожний член якої, починаючи з другого, дорівнює попередньому, помноженому 

на те ж саме стале для даної послідовності число, відмінне від нуля.  

Основним математичним змістом методичних розробок є вивчення чисел 

Фібоначчі та їх деяких найпростіших властивостей. Під час опрацювання 

теоретичних відомостей учні знайомляться із задачею, яка здобула 

популярність у зв’язку з тим, що послідовність чисел, яка з’являється в 

результаті її розв’язання, має багато цікавих властивостей, а найголовніше – 

неймовірним чином проявляється у найрізноманітніших областях як 

математики, так й інших наук. Дослідницьким шляхом підтверджується 

існування чисел Фібоначчі в живій природі, поезії, архітектурі.  

Наведемо різні  приклади  олімпіадних задач  на послідовності та їх 

розв’язання: 
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1. Числа 
1 1 1

, ,
b c c a b a  

 - утворюють арифметичну прогресію.  

Довести, що 
2 2 2, ,a b c  також арифметична прогресія. 

Доведення. Будемо використовувати той факт, що 
1 1

2

n n
n

a a
a  

 . 

2 1 1

c a b c b a
 

  
, 

2

( )( )

b a b c

c a b a b c

  


  
, 

Використаємо властивість пропорції: 2( )( ) ( )(2 )b c b a c a b a c      . 
2 2 22 2 2 2 2 2 2b ab bc ac bc ac c ab a        , 

2 2 22b c a 
2 2

2

2

a b
b


  . [4,5] 

2. Послідовність  na  задана рекурентним способом: 1 21, 1a a   і 

2 1 ,
2

n
n n n

a
a a n N     . Доведіть нерівність 3na   для будь-якого номера 

n . 
Доведення. Для доведення твердження задачі потрібно довести нерівність 

12
3

2
n n

a    для всіх 3n   (оскільки 1 21 3, 1 3a a    ). Доведемо 

нерівність 

12
3

2
n n

a    методом математичної індукції.  

База. При 3n   маємо 
1

3 2 1 3

3 12
3

2 2 2

a
a a     , при 4n  маємо 

2
4 3 2 4

3 1 7 12
3

2 2 4 4 2

a
a a       . 

Крок індукції. Припустимо, що нерівність  
12

3
2

k k
a    виконується при 

всіх 3,4,5,..., , 1( 3)k n n n   .  Доведемо, використовуючи це 

припущення, що нерівність 
12

3
2

k k
a    справедлива і для 2k n  . Дійсно, 

2 1
2

n
n n n

a
a a   . За припущенням індукції: 

1 1

12 12 6
3 , 3 3

2 2 2
n nn n n

a a  
      . Тому, 
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2 1 2

6 1 12 3 12 3 12
3 3 3 3 3

2 2 2 2 2 4 2 2

n
n n n n n n n n n n

a
a a  

 
             

 
 

Звідси, згідно з принципу математичної індукції,  випливає, що 

12
3

2
n n

a    має місце при всіх n N . [7] 

3. Знайти суму перших ста членів ослідовності
1 1 1 1

, , ,..., ,...
1 2 2 3 3 4 ( 1)n n   

 

Розв’язання. Кожний член даної послідовності можна подати у вигляді 

різниці: 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 , , ,...,

1 2 2 2 3 2 3 3 4 3 4 ( 1) 1n n n n
       

      

Отже, 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
,..., 1 ... 1

1 2 2 3 3 4 100 101 2 2 3 3 4 100 101 101
S              

     
1 100

1
101 101

S   
 

Відповідь: 

100

101
S 

. [1] 

Висновки.  Розв’язування  олімпіадних задач є основою для підготовки до 

майбутньої наукової діяльності. Такі задачі, як правило, сформульовано так, що 

вони не належать до жодного із стандартних типів задач. Тому розв’язання 

кожної з таких задач потребує особливого підходу,  знаходження якого вимагає 

творчої праці. Вміння розв’язувати нестандартні задачі свідчить про глибоке 

володіння математичним апаратом, а це набагато важливіше, ніж тільки чисті 

знання, які не важко поповнити за допомогою гарних довідників. 
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Мироненко Р.В. 

Фізико-математичний факультет 

ДОСЛІДЖЕННЯ МАГНІТОРЕЗЕСТИВНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ 

МЕТАЛЕВИХ НАНОКРИСТАЛІЧНИХ ПЛІВОК 

Науковий керівник: Лобода В.Б. 

 
В даній статті розглядається явище гігантського магнітоопору, дослідження 

магніторезистивних властивостей плівкових матеріалів і на цій базі відпрацювання 

методики проведення лабораторної роботи з дослідження гігантського магнітоопору, 

актуальне питання використання гігантського магнітоопору. 

 

Найбільш відомим ефектом, що спостерігається в металевих 

багатошарових структурах, є ефект гігантського магнітоопору (ГМО),  який  

обумовлений  спіновою залежністю розсіяння електронів провідності від типу 

магнітного впорядкування суміжних шарів у плівці. Дослідження причин 

існування згаданого явища стало поштовхом до створення ряду нових 

матеріалів з широкими потенціальними можливостями практичного 

застосування: спінові вентилі, структури з магнітним тунельним переходом, 

спінові нанотранзистори та ін. В останні роки такі матеріали знаходять все 

більш широке застосування в обчислюваній техніці, електроніці, автомобільній 

промисловості, де вони використовуються в ролі зчитуючих головок жорстких 

дисків, сенсорів магнітного поля, модулів пам'яті MRAM і логічних вентилів, 

датчиків антиблокуючої гальмівної системи ABS . 

Проблемами застосування, перевагами та недоліками використання 

гігантського магнітоопору займалися такі вчені: Альберт Ферт,  Петер 

Грюнберг, Линдона Джонсона, R. Schreiber, Y. Pang, M. B. Brodsky, H. Sowers, 

A. Vedyayev, M. Chshiev, N. Ryzhanova, B. Dieny, C. Cowache, F. Brouers, 

Bazaliy, Y. B., Jones, B. A., Zhang, S.  Лобода В.Б., Шкурдода Ю.О.,Хурсенко 

С.М. 

Ефект ГМО було експериментально відкрито у 1988 році двома науковими 

колективами незалежно один від одного: лабораторіями Альбера 

Ферта і Петера Грюнберга. Практичне значення цього відкриття було 

відзначено присудженням Ферту і Грюнбергу  Нобелівської премії з фізики  у 

2007 році. Методика дослідження магнітоопору плівкових зразків була 

проведена  у спеціально виготовленій установці. Конструкція установки 

дозволяла проводити відпалювання плівкових зразків в умовах надвисокого 

безмасляного вакууму(10-6-10-7)Па у постійному магнітному полі напруженістю 

Н=8кА\м. Постійне магнітне поле нам створювали  Кільця Гельмгольца названі 

на честь німецького фізика Германа Гельмгольца. 

    Кільця Гельмгольца (котушки Гельмгольца) - дві співвісно розташовані 

однакові радіальні котушки, відстань між центрами яких дорівнює їх 

середнього радіусу. У центрі системи є зона однорідного магнітного поля. 

Використовуються для отримання постійного, змінного або імпульсного 

магнітного поля із зоною однорідності, яке зазвичай використовується в 

експериментах, а також для калібрування датчиків магнітної індукції, 
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намагнічування і розмагнічування постійних магнітів, розмагнічування 

сталевих заготовок, деталей і інструментів. 

Класифікація магніторезистивного ефекту залежно від орієнтації ,  ,  

( B  – вектор індукції зовнішнього магнітного поля,  

j  – вектор густини струму в провіднику,  

n  –вектор нормалі до поверхні провідника. 

Взаємна орієнтація векторів 

а) перпендикулярний магнітоопір; 

б) повздовжній магнітоопір; 

в) поперечний магнітоопір. 

Для розрахунку величини магнітоопору використовувалося 

співвідношення: 

 
Після розрахунків будуються графіки залежності поздовжнього (║)та 

поперечного (┴ ) магнітоопору від індукції магнітного поля 

Оскільки у процесі вимірювання магнітоопору вимірюється безпосередньо 

величина електричного опору зразка, а не його питомий опір, то похибка цих 

вимірювань становить 0,02%. 

Величина повздовжнього і поперечного магнітоопорів ΔR/R0 виражається 

у процентному відношенні. 

Перші системи зчитування інформації на основі ефекту гігантського 

магнетоопору були створені в 1997 році і швидко стали промисловим 

стандартом. 

Магніторезестивна пам’ять MRAM 

У сучасних комп'ютерах, автомобілях, стільникових телефонах, 

мультимедійних смарт-картах використовуються мільярди мікросхем пам'яті. 

Причому в основному це - мікросхеми флеш-пам'яті, важливим достоїнством 

яких є енергонезалежність. Але останнім часом увагу розробників електронної 

апаратури все більше привертають нові типи енергонезалежних ЗП, 

порівнянних за швидкодії з ОЗУ (час запису - декілька наносекунд) і 

витримують практично необмежену кількість циклів перезапису даних на 

протязі багатьох років (флеш-пам'ять починає втрачати дані через 106 циклів ). 

Правда, поки вони не можуть конкурувати з сучасними досить дешевими і 

постійно удосконалюється енергонезалежними типами пам'яті. Пошуки нових 

типів пам'яті ведуться досить давно. 

Унікальний продукт, що поєднує в собі переваги всіх поширених 

технологій: енергонезалежне зберігання даних практично необмежений час без 

необхідності регенерації, швидкість читання / запису, порівнянну з лідируючої 

на сьогоднішній день технологією SRAM, необмежене число циклів стирання / 

запису даних, високу масштабованість і щільність осередків для створення 

мікросхем пам'яті різного об'єму. Найбільш близько до вирішення цього 

завдання підійшла технологія MRAM 
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Дані зберігаються в комірках за рахунок намагніченості, а не за рахунок 

заряду, що дозволяє зберігати інформацію без регенерації і без живлячої 

напруги 10 років і більше. Експерименти показали, що комірки пам'яті 

MR2A16A витримують більше 58 трлн. циклів запису і стирання, працюючи в 

найгірших експлуатаційних умовах. 

Антиблокувальна система ABS 

В основу роботи колісних датчиків покладено принцип електромагнітної 

індукції. При обертанні колеса повз датчика проходять зубці і западини 

спеціального ротора і наводять в обмотці датчика електричний сигнал, частота 

якого пропорційна кутовий швидкості колеса і кількості зубців на роторі. 

При гальмуванні, як тільки датчик визначає, що колесо починає 

блокуватися, електронний блок, який обробляє сигнали від всіх датчиків, віддає 

керуючий імпульс електромагнітних клапанів гідравлічного блоку (див. 

принципову схему роботи ABS). 

Гідравлічний блок встановлений в гальмівній магістралі відразу після 

головного гальмівного циліндра, а його клапани управляють тиском рідини в 

контурах гальмівної системи. Якщо загальмований колесо почало ковзати, 

клапани гідроблоку знижують або тимчасово припиняють подачу рідини до 

робочого гальмового циліндра. 

Магніторезистивні датчик для діагностики ріжучого інструмента 

При обробці на верстатах з ручним керуванням оператором 

контролюються параметри оброблюваної деталі. Однак такий контроль над 

параметрами деталі не може бути реалізований на автоматизованому 

обладнанні, тому доступ до робочої зони і до ділянок ймовірного пошкодження 

верстата закритий. Дії оператора і його органи почуттів замінює чутлива 

контрольно-вимірювальна апаратура. Експериментально встановлено, що в 

процесі різання навколо інструменту виникає магнітне поле, величина і 

динаміка зміни якого залежать від зносу різального інструменту. Наприклад, 

поява мікротріщин призводить до істотної зміни магнітного поля. Виявити це 

поява за допомогою використання традиційних діагностичних параметрів, 

таких як сили, вібрації, температури і т.д., неможливо. Таким чином, 

передбачається використовувати напруженість магнітного поля в якості 

діагностичного параметра процесу різання. 

магнітна діагностика різального інструменту 

пов'язана з вимірюванням магнітного поля, створюваного струмами малої 

величини, що вимагає додаткової апаратури для фільтрації перешкод.  

На малюнку показано експериментальний макет для вимірювання 

магнітного поля, що виникає навколо ріжучого інструменту в процесі обробки. 

На показаний використовуваний датчик HMC1021S і його розташування 

безпосередньо на різці. 

Висновки 

1.   У багатошарових плівкових системах Ni/Co/Cu/Co/Ni реалізується 

ефект ГМО. У процесі відпалювання зразків при температурі Твідл=400 К 

спостерігається збільшення амплітуди ефекту ГМО у 3-5 разів, за рахунок 



203 
 

збільшення ∆R max. 

2. Після відпалювання плівок при Твідл = 550 К фіксується поява 

анізотропії магнітоопору незалежно від товщини прошарку міді. Величина 

магнітоопору зменшується при цьому в 2-10 разів. 

3. Для систем Co/Ni/Cu/Ni/Co ефект ГМО не був виявлений навіть для 

свіжосконденсованих плівок. Причиною цього є утворення вже у процесі 

осадження шарів Ni та Cu твердото розчину (Ni, Cu), який виключає 

можливість антиферомагнітного впорядкування шарів Со. 
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Моісєєнко А.І. 

Фізико-математичний факультет 

ДЕМОНСТРАЦІЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ 

ХВИЛЬУ ШКІЛЬНОМУ КУРСІ ФІЗИКИ 

Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Каленик М.В. 

 

Актуальність дослідження. Поняття електромагнітної хвилі відноситься 

до фундаментальних понять фізики. Введення і формування цього поняття 

відбувається при вивченні основ електродинаміки в старших класах 

середньої школи. Учні в процесі пізнавальної діяльності опановують 

навчальну теорію і навчальний експеримент, що в кінцевому результаті і 

призводить до формування в їхній свідомості поняття електромагнітної 

хвилі. Шкільний варіант навчальної теорії електромагнітних явищ в 

монографії С. Є. Каменецького та І. Г. Пустильник, являє собою спрощений, 

головним чином, якісний виклад основних ідей Фарадея і Максвелла, тому 

роль навчального експерименту у формуванні поняття електромагнітної 



204 
 

хвилі є визначальною. Саме демонстраційний дослід покликаний 

переконливо обгрунтувати сам факт існування електромагнітних хвиль, 

виявити основні їх властивості, показати можливості практичного 

застосування. 

Методиці демонстрацій властивостей електромагнітних хвиль у 

шкільному курсі фізики приділяло увагу багато відомих методистів: Коршак 

Є.В., Сиротюк В.Д., Підласий С.Т., Вознюк М.І., Галатюк В.І., Гончаренко 

С.У., Дідкович А.В.,Савченко В.Ф., Сусь Б.І. та ін.  

Доказовість описаних в літературі навчальних дослідів по існуванню 

магнітного поля струму зміщення (магнітоелектричної індукції) викликає 

сумніви. Використання при вивченні змінного струму, електромагнітних 

коливань і електромагнітних хвиль різних за принципом дії і конструкціям 

джерел змінної напруги не сприяє формуванню в учнів уявлень про 

спільність досліджуваних фізичних явищ. Нарешті, практично у всіх 

вітчизняних підручниках фізики рекомендуються експерименти з 

генератором і приймачем сантиметрових електромагнітних хвиль, принцип 

дії яких незрозумілий учням, що не забезпечує оволодіння ними основами 

методу наукового пізнання, як того вимагає сучасний стандарт фізичної 

освіти. Крім того, в даний час школи, як правило, не мають у своєму 

розпорядженні дорогі обладнанням для дослідів з електромагнітними 

хвилями сантиметрового діапазону. Отже, вони не дозволяють у повному 

обсязі сформувати поняття електромагнітної хвилі. 

Аналіз сучасних підручників фізики, науково-методичної літератури, 

сучасного стандарту освіти і навчальних програм дозволив виділити 

суперечності: 

1) між необхідністю експериментального доказу фундаментального 

факту існування магнітного поля струму зміщення і недостатньою 

переконливістю описаних у шкільних літературі експериментів; 

2) між вимогами суспільства до оволодіння учнями при вивченні фізики 

основами методу наукового пізнання і неможливістю повної реалізації цієї 

вимоги у зв'язку з відсутністю в до школах навчального обладнання для 

постановки системи доказового навчального експерименту з 

електромагнітними хвилями. 

Зазначені протиріччя перешкоджають досить ефективному вирішенню 

завдань фізичної освіти учнів середньої школи. Тому актуальною є проблема 

вдосконалення навчального фізичного експерименту з електромагнітним 

явищам, що забезпечує формування фундаментального поняття 

електромагнітної хвилі в курсі фізики середньої школи 

Мета дослідження полягає у вдосконаленні навчального фізичного 

експерименту з електромагнітним явищам, що забезпечує формування 

фундаментального поняття електромагнітної хвилі в курсі фізики середньої 

школи. 

Якщо усунути фізичні помилки в навчальній теорії та навчальному 

експерименті, а також виправити недоліки традиційної методики вивчення 
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електромагнітних явищ в школі, то виявиться можливим побудова доступної 

системи навчального фізичного експерименту, що забезпечує коректне та 

ефективне формування фундаментального поняття електромагнітної хвилі. 

У відповідності з метою дослідження були поставлені наступні 

завдання: 

1. Провести аналіз навчального фізичного експерименту для формування 

поняття електромагнітної хвилі, представленого в науковій, методичній і 

навчальній літературі; виявити недоліки традиційної методики вивчення 

електромагнітних хвиль. 

2. Розробити дидактичні принципи побудови системи навчального 

фізичного експерименту для введення і формування поняття 

електромагнітної хвилі. 

Для вирішення поставлених завдань застосовувалися такі методи 

дослідження: 1) вивчення та аналіз наукової, навчальної та методичної 

літератури з теми дослідження; 2) аналіз обов'язкового мінімуму змісту 

фізичної освіти, примірних програм середньої загальної освіти з фізики, 

вимог до рівня підготовки випускників шкіл;  

Висновок 

1. Показана фізична некоректність навчальної теорії та навчального 

експерименту з доведення існування магнітного поля. 

2. Виявлені і усунені недоліки навчального експерименту, 

використовуваного в традиційній методиці формування поняття 

електромагнітної хвилі. 

3. Сформульовано дидактичні принципи побудови системи навчального 

фізичного експерименту для введення і формування поняття 

електромагнітної хвилі. 

 

Мойсеєнко І.В. 

Фізико- математичний факультет 

ПРОБЛЕМА КЕРОВАНОГО ТЕРМОЯДЕРНОГО СИНТЕЗУ 

Науковий керівник: кандидат фіз. –мат. наук, доцент Шкурдода Ю.О. 

 

За сучасними фізичними уявленнями, існує всього кілька 

фундаментальних джерел енергії, які, можуть бути освоєні й використані 

людством. Ядерні реакції синтезу - це одне з таких джерел енергії. У реакціях 

синтезу енергія виробляється за рахунок роботи ядерних сил, при злитті ядер 

легких елементів і утворенні більш важких ядер. Ці реакції поширені в природі 

- вважається, що енергія зірок, у тому числі й Сонця, виробляється в результаті 

ланцюга ядерних реакцій синтезу, що перетворюють чотири ядра атома водню 

в ядро гелію. Можна сказати, що Сонце - це великий природний термоядерний 

реактор, що постачає екологічну енергію Землі. 

Керований термоядерний синтез це проблема, яка на даний момент не є 

вирішеною. Термоядерний синтез цікавий з точки зору отримання в Земних 

умовах нескінченного джерела енергії. Було розглянуто основні системи 
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утримання плазми, за допомогою якої і намагаються досягти термоядерного 

синтезу  

Таблиця 1. Ядерні реакції, що представляють інтерес для керованого 

термоядерного синтезу. 

Установки для проведення термоядерних реакцій 

1.ТОКАМАК  — тороїдальна установка для магнітного утримання 

плазми. Пристрій призначений для здійснення реакції термоядерного синтезу в 

високотемпературній плазмі в квазістаціонарному режимі, при цьому плазма 

утворюється в тороїдальній камері і її стабілізує магнітне поле. Енергія, що 

виділяється під час цієї реакції, повинна перевищити енергію, що витрачається 

для формування плазми і запуску реакції. 

2. Стеларатор — замкнута магнітна пастка для утримання 

високотемпературної плазми. Принципова відмінність стеларатора від токамака 

полягає в тому, що магнітне поле для утримання плазми повністю створюється 

зовнішніми котушками, що, окрім іншого, дозволяє використовувати його в 

безперервному режимі. Його силові лінії піддаються т.з. обертальному 

перетворенню, в результаті якого ці лінії багато разів обходять уздовж тора і 

утворюють систему замкнутих вкладених один в одного тороїдальних 

магнітних поверхонь. Обертальне перетворення силових ліній може бути 

здійснене як шляхом геометричної деформації тороїдального соленоїда 

(наприклад, скручуванням його в «вісімку»), так і за допомогою гвинтових 

провідників, навитих на тор. Для створення такої конфігурації магнітного поля 

необхідно використовувати котушки складної форми, виробництво яких є 

технічно складним процесом. Внаслідок цього перші моделі стелараторів 

давали плазму з гіршими параметрами, чим токамаки. 

3.Проект ІТЕР. 

4.Національний комплекс лазерних термоядерних реакцій 

Узагальнюючи сказане, зазначимо, що завдання створення промислової 

термоядерної електростанції зводиться в даний час до вирішення інженерних 

задач, які хоч і є надзвичайно складними та дорогими, однак не можуть стати 

принциповими перешкодами на шляху до розв’язання проблеми. За 

прогнозами, які враховують думку як оптимістів, так і песимістів, проблему 

№ Реакція Енергетичний вихід, q, 

(МеВ) 

1. D + Т = Не4 + n 17.6 

2. D + D = Не3 + n 3.27 

3. D + D = Т + р 4.03 

4. D + Не3 = Не4 + р 18.4 

5. р + Не4 =ЗНе4 8.7 

6. Li6 + n = Не4 + Т 4.8 

7. Li7 + n = Не4 + Т + 

n 

-2.47 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80_(%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%96%D1%8F)
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B5_%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B5_%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B0_(%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD)
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5
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створення термоядерної енергетики, можливо, вдасться вирішити в першій 

чверті нового століття. Природа може розставити на шляху до термоядерного 

Ельдорадо лише обмежену кількість труднощів, і після того, як людина, 

завдяки своїй невпинній творчій активності, зможе їх перебороти, природа вже 

не зможе придумати нові. 

 

 

Морозенко О.В. 

Фізико-математичний факультет 

РОЗВИТОК УЯВЛЕНЬ ПРО ПРИРОДУ ТЕПЛОТИ 

Науковий керівник: кандидат фіз.-мат. наук, доцент Кшнякін В.С. 

 
У статті розглянуто актуальне питання розвитку теорій про природу теплоти з 

часів античності, й до сьогодення. Проаналізовано різні теорії пояснення теплоти. А 

також представлено відомих вчених, які підтримували ту чи іншу теорію, а саме М.В. 

Ломоносов, Бенджамін Томпсон, Джоуль Джеймс Прескотт та ін.. Цікавість теми 

полягає в тому, що в статті розглянуті основні етапи, які привели від примітивного 

уявлення про теплоту, - до тверджень, які дають ґрунтовний опис цього явища  

 

Постановка проблеми у загальному вигляді.  Ще з часів античності 

існували дві теорії природи теплоти. Згідно з однією з них, теплота – це 

речовина (що характеризується такими поняттями, як флюїд, субстанція, 

флогістон, теплород); згідно з другою – це стан тіла. Думку про те, що теплота 

– це речовина, яка не породжується і не знищується, а тільки 

перерозподіляється між тілами, висловив ще у 1613 році великий Галілей. Але 

уявлення про теплоту часто бували вельми незрозумілими. Багато хто 

ототожнював вогонь з теплотою, інші ж вважали вогонь лише джерелом 

теплоти, а теплоту – якимось станом тіл. Ще Роджер Бекон (1214–1292) – 

англійський природознавець і філософ – та Йоганн Кеплер (1571–1630) – 

німецький астроном – визначили цей стан як стан руху внутрішніх частинок 

тіл. Саме це уявлення і було, мабуть, пануючим у XVII столітті. Такі погляди на 

природу теплоти висловлювали англійський філософ Френсіс Бекон (1561–

1626) і французький вчений Рене Декарт (1596–1650). У 1620 році Ф. Бекон 

звернув увагу на те, що було споконвіку відоме будь-якому ковалеві: під 

сильними ударами молота стає гарячим холодний шматок заліза.  

Відомий спосіб отримання вогню тертям. [3, 22] 

Отже, ударами і тертям можна виробити теплоту, не отримуючи її від вже 

нагрітого тіла. Бекон з цього зробив висновок про те, що теплота є внутрішнім 

рухом найдрібніших частинок, з яких складається тіло, і температура тіла 

визначається швидкістю руху частинок у ньому. Такі погляди на природу 

теплоти були поширені й серед учених першої половини XVIII століття, 

отримавши в науці назву механічної теорії теплоти. Підтвердженням цього є те, 

що, коли в той час Паризька академія наук оголосила конкурс на кращу роботу 

про природу теплоти, Леонард Ейлер (1707–1783), який брав участь в конкурсі 

й отримав премію, писав: «Те, що теплота полягає в деякому русі малих 
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частинок тіла, тепер уже достатньо зрозуміло». 

Виклад основного матеріалу. Для обгрунтування і розвитку механічної теорії 

теплоти дуже багато зробив геніальний російський учений М.В. Ломоносов, 

який досконало володів науковим методом пізнання і завжди вчив, що спочатку 

необхідно провести спостереження, а потім на підставі спостережень 

встановити теорію, а потім перевіряти її на практиці. 

Його вчення про теплоту викладене у праці «Роздуми про тепло і холод», 

написаній в 1744 році. Крім того, щодо питань теплоти він висловлювався в 

зауваженнях до другого видання «Вольфіанської фізики», у «Слові про 

походження світла» та інших працях. У першій тезі своєї праці Ломоносов 

формулює початкову точку зору: теплота, під якою розуміється і найвищий її 

ступінь, – вогонь, збуджується рухом. Рух якої-небудь матерії є достатньою 

підставою для виділення теплоти. Таким чином, він відкидає теорію теплороду 

і стверджує, що теплота має своєю основою лише рух матерії. У 1745 році він 

дав пояснення явищ теплопровідності, плавлення, випаровування і низки інших 

процесів на підставі уявлень про обертальний рух частинок, з яких складаються 

тіла. Ним був зроблений висновок про існування гранично низької температури 

тіла, відповідної спокою складаючих його частинок. 

А ось в Петербурзькій академії наук праця М.В. Ломоносова «Роздуми 

про тепло і холод» була зустрінута з недовірою. Вона була розміщена в працях 

академії і викликала низку заперечень. Академія у своєму рішенні визнала 

недостатніми докази внутрішнього руху частинок, винесла Ломоносову догану 

за спростування деяких дослідів англійського фізика Р. Бойля і запропонувала 

переробити дисертацію. Таким чином, ця робота, що випередила розвиток 

науки принаймні на сотню років, так і не знайшла розуміння і не була прийнята 

багатьма сучасниками ученого. [4, 58] 

Але у другій половині XVIII століття взяла гору субстанційна, або, як ще 

часто кажуть, матеріальна, теорія теплоти, і перш за все завдяки роботам 

шотландського фізика і хіміка Джозефа Блека (1728–1799). Успіху цієї теорії 

сприяла також хімічна теорія «флогістону», запекло підтримувана німецьким 

лікарем і хіміком Георгом Ернестом Шталем (1670– 1734). Субстанційна теорія 

теплоти відстоювала існування флюїда спеціального роду, відповідального за 

теплові явища, так званого «теплороду», що вважався невагомим, розсіяним по 

всій матерії, здатним проникати в тіла, «поєднуватися» з ними і перетворювати 

тверді тіла на рідкі, а рідкі на газоподібні. У той час писалися рівняння такого 

типу: лід + теплород = вода, вода + теплород = водяна пара. Вмістом теплороду 

в тілі визначалася його температура. Процеси теплообміну були обумовлені 

переходами теплороду з одного тіла в інше. На основі уявлень про теплород 

сформувалися такі поняття, як «кількість теплоти», «теплоємність тіла» та ін. 

Теплота, що «поєднувалася» з тілом, не визначалася термометром, це 

«прихована  теплота», на термометр діє лише «вільна теплота». У 1780 р. Жан 

Поль Марат (1743–1793), майбутній діяч Великої французької революції, 

розвинув повну теорію теплороду.  

Та все ж механічна концепція теплоти повністю не зникла навіть у другій 
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половині XVIII століття. Достатньо навести наступний уривок з мемуарів 

французьких учених Антуана Лавуазьє (1743–1794) і П'єра Симона Лапласа 

(1749–1827): «Серед фізиків немає згоди щодо теплоти. Багато хто з них 

розглядає її як флюїд, розсіяний по всій природі... Інші ж вважають її лише 

результатом невидимих рухів молекул, їх коливань на всіх напрямках, 

можливих завдяки порожнім проміжкам між молекулами. Цей невидимий рух і 

є теплота. Отже, на підставі закону збереження живої сили можна дати таке 

визначення: теплота – це жива сила, тобто сума добутків мас всіх молекул на 

квадрат їх швидкості». Вчені-природодослідники не втручалися в суперечку 

прихильників цих двох уявлень, обмежуючись зауваженнями типу «можливо, 

обидві теорії вірні». 

Наприкінці XVIII ст. з'являються роботи, спростовуючі теорію теплороду. 

Найбільш відчутного удару по ній завдали експерименти, виконані у 1798 р. в 

Мюнхені американцем Бенджаміном Томпсоном (1753–1814), більш відомим у 

Європі під титулом графа Румфорда.  

В експерименті Румфорда до внутрішньої поверхні гарматного ствола, що 

обертався навколо своєї осі, був притиснутий тупий різець. Румфорд виявив, 

що в результаті тертя різця по стволу температура ствола зростала внаслідок 

виділення теплоти. При цьому було встановлено, що теплота в цьому досліді 

може виділятися так само довго, як довго обертається гарматний ствол. 

Температура ствола була спочатку 16,7°С. Після 360 обертів свердла 

утворилося 837 гран (близько 52 грам) стружок і температура підвищилася до 

54,4°С. Опустивши ствол у воду з температурою 15,6°С, Румфорд домігся того, 

що через дві з половиною години роботи свердла вода закипіла без нагріву 

вогнем. [3, 187] 

Отримання теплоти при терті не було новим явищем, та і самі досліди 

Румфорда також були зовсім не новими. За два сторіччя до цього ще Джован 

Батиста Бальяні (1582–1666) за допомогою залізного диску, що швидко 

обертався, на який спиралася залізна посудина з плоским дном, примушував 

кипіти воду у посудині. Проте досліди Бальяні, описані ним у листі Галілею від 

4 квітня 1614 р., але опубліковані лише у 1851 р., тоді ще не були відомі, так що 

досліди Румфорда справили велике враження, причому не стільки сам факт 

отримання теплоти тертям, скільки величезна кількість теплоти, яку можна 

таким чином отримати. До речі, у своїх дослідах Румфорд вживав заходів щодо 

ізоляції свердла і ствола з тим, щоб виключити надходження теплороду, цієї 

«субстанції теплоти», звідки-небудь ззовні. 

Одночасно з роботою Румфорда сильного удару по теорії теплороду 

завдали досліди англійського вченого Хемфрі Деві, який показав, що два 

шматки льоду, або жиру, або воску можна розплавити простим тертям один об 

одний, без дотику до якого-небудь більш нагрітого тіла. Ці досліди і 

спостереження говорили про те, що теплота і робота, ймовірно, одне і те ж. 

Але, поколивавши засади теорії теплороду, ці вчені не змогли її відкинути, не 

знайшовши доказів еквівалентності перетворення механічного руху в теплоту. 

[2, 153] 
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У 1824 році двадцятивосьмирічний французький інженер Саді Карно 

опублікував чудову працю «Роздуми про рушійну силу вогню і про машини, 

здатні розвивати цю силу», в якій розглянув у загальному вигляді питання про 

«отримання руху з теплоти». У своїх міркуваннях Карно дотримувався теорії 

теплороду, проте в пізніших дослідженнях він відмовився від цієї теорії, 

визнавши взаємоперетворення теплоти і механічної роботи. Карно вперше 

приблизно визначив механічний еквівалент теплоти. У додатку до своєї єдиної 

книги, який своєчасно не було опубліковано (рукописи Карно стали відомі 

лише в 1878 р.), Саді Карно писав: «Теплота – це не що інше, як рушійна сила, 

або, точніше, рух, що змінив свій вигляд. Це рух частинок тіл. Всюди, де 

відбувається знищення рушійної сили, виникає одночасно теплота в кількості, 

точно пропорційній кіль кості зниклої рушійної сили. Навпаки, завжди при 

зникненні теплоти виникає рушійна сила. Таким чином, можна висловити 

загальне положення: рушійна сила існує в природі у незмінній кіль кості; вона, 

власне кажучи, ніколи не створюється, ніколи не зни щується; насправді вона 

міняє форму, тобто викликає то один тип руху, то інший, але ніколи не зникає». 

Можна вважати, що Саді Карно висловив у загальному вигляді закон 

збереження енергії. 

Але на його роботи сучасники не звернули тієї уваги, якої вони 

заслуговували. Знадобилися десятиліття, щоб стало можливим утвердження 

закону збереження і перетворення енергії. Ще приблизно 30 років після 

дослідів Румфорда і Деві теорія теплороду, що підправлялася і «уточнювалася», 

продовжувала займати пануюче становище у поясненнях причини виникнення 

теплоти. Явища нагріву і охолодження газу при стисненні та розширенні також 

тлумачилися прихильниками теплороду як підтвердження їх теорії. Теплород, 

говорили вони, міститься в газі, як сік в апельсині. Стиснеш апельсин – з нього 

потече сік. Так само при стисненні газу з нього виділяється теплород, що 

проявляється у вигляді нагріву. Ще в 1829 р. французький фізик Жан Батист Біо 

(1774–1862) у другому виданні свого підручника, найавторитетнішого і 

повнішого загального курсу фізики того часу, писав, що причина виникнення 

теплоти при терті все ще невідома. [1, 43] 

Німецький фізик Герман Гельмгольц першим висунув гіпотезу про те, що 

внутрішню причину взаємного перетворювання теплоти в роботу можна знайти 

(яким чином – він не вказав), звівши теплові явища до механічних, тобто до 

явищ руху. 

Проте уявлення цих вчених залишалися виключно якісними, зокрема 

тому, що для поглибленого кількісного вивчення потрібна була надійніша 

теорія атомної будови речовини. До середини XIX сторіччя атомістика зробила 

такий крок вперед, що фізики вже могли з довірою її використовувати, і вона 

почала зливатися з механічною теорією теплоти в єдину кінетичну теорію газів. 

Засновником механічної теорії теплоти був Рудольф Клаузіус, який розпочав у 

1850 р. свої класичні дослідження принципу еквівалентності теплоти і роботи, а 

також закону збереження енергії. 

Механічна теорія теплоти прожила складне життя і набула права 



211 
 

громадянства в науці лише на кінець XIX сторіччя, перш за все завдяки 

роботам німецького фізика-теоретика Макса Планка (1858–1947). 

Для встановлення взаємозв'язків між теплотою і роботою повернемося до 

40-х років XIX століття. Це був час, коли вченим належало осмислити той факт, 

що, окрім речовини, яка, змінюючись якісно, зберігає свою кількість, в природі 

існує ще щось інше, пов'язане з рухом матеріальних частинок і тіл, що теж 

підкоряється закону збереження і міняє свою форму. Цьому також послужили 

дослідження хімічної, теплової і механічної дії електричного струму в перші 40 

років XIX століття. Слід зазначити і успіхи біології, в якій поступово 

формувалися уявлення про переробку в рослинах неорганічних елементів в 

органічні. 

Вирішальну роль у встановленні цих взаємозв'язків історія відводить 

Роберту Майєру, Джеймсу Джоулю і Герману Гельмгольцу. [3, 121] 

Доказом існування кількісного співвідношення між «силами» різної 

природи, що приводять до виділення теплоти, зайнявся в 1843–1847 рр. 

Джоуль. 

Він здійснив класичні вимірювання механічного еквіваленту теплоти, 

розробив термометри, які вимірювали температуру з похибкою до однієї 

двохсотої градуса, що дозволило йому виконувати вимірювання з найвищою 

для того часу точністю. Основною рисою Джоуля був суворий 

експериментальний підхід до цих явищ. Дослідна установка, що 

застосовувалася Джоулем, стала класичною. Ідея досліду полягала у нагріванні 

води в посудині за рахунок тертя з перемішуючою її крильчаткою, що 

приводилася в дію падаючими вантажами, і визначенні співвідношення між 

виконаною роботою і теплотою, що утворилася. Була встановлена загальна міра 

теплоти і роботи. Нагрівання 1 кг води на 1 градус виявилося рівноцінним 

підйому 1 кг вантажу на 460 м (за розрахунками Майєра роком раніше – на 365 

м). 

У червні 1847 р. Джоуль зробив доповідь на зборах Британської асоціації 

вчених, в якій повідомив про найбільш точні вимірювання механічного 

еквівалента теплоти. На слухачів доповідь не справила ніякого враження і не 

була належним чином оцінена ними, доки молодий і палкий Уїльям Томсон 

(майбутній лорд Кельвін) не пояснив своїм колегам значення робіт Джоуля. Ця 

доповідь стала поворотним пунктом в кар'єрі Джоуля. Він став одним з 

найавторитетніших вчених свого часу, володарем багатьох титулів і нагород. [2, 

83] 

Згідно з механічною теорією теплоти передача енергії від однієї системи 

до іншої або від одного тіла до другого відбувається тільки в двох можливих 

формах – у формі теплоти або у формі роботи. У першому випадку енергія 

передається у вигляді хаотичного (теплового) руху молекул і атомів без зміни 

форми руху в самому процесі її передачі. У другому випадку енергія, що 

перетворюється з одного виду в інший, передається у формі направленого руху. 

Передача енергії у формі теплоти виникає завжди за наявності різниці 

температур між тілами (зовнішній теплообмін) або між окремими частинами 
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одного і того ж тіла (внутрішній теплообмін). [1, 139] 

Висновок. Вчення про теплоту остаточно оформилося в самостійну наукову 

дисципліну лише на початку ХХ століття. 

Кількість енергії, переданої у формі хаотичного (теплового) руху 

частинок, називають кількістю теплоти Q, або теплотою, розуміючи під цим 

кінцевий результат теплообміну. 

Іншими словами, теплота Q є переданою від одного тіла до іншого 

певною кількістю енергії хаотичного молекулярного і 

внутрішньомолекулярного руху. При цьому теплоту, що підводиться, вважають 

позитивною, а що відводиться, – негативною. 
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В роботі досліджені основні методи, засоби, форми організації, які 

сприяють активізації пізнавально-практичної діяльності учнів на уроках фізики.  

А також розглянуто теоретичні основи системи роботи вчителя фізики з 

активізації пізнавально-практичної діяльності учнів.  

В цій роботі подані основні прийоми активізації пізнавальної та 

практичної діяльності учнів в процесі навчання фізики. За результатами 

теоретичного пошуку та практичного дослідження, які були проведені, можна 

зробити наступні висновки. 

Отже, методика активізації практичної діяльності учнів на уроках фізики 

– це система методів та прийомів навчання, яка спрямована на здобуття учнем 

знань з фізики та реалізацію їх у життєвих ситуаціях, заохочення до активної 

участі у навчальному процесі, формування практичних навичок і вмінь. 

Основними методами активізації пізнавальної та практичної діяльності 

учня є інтерактивний, діяльнісний, проблемний підходи викладання фізики. 

Основою активізації пізнавальної діяльності учнів є перш за все розвиток 

мислення учнів до рівня творчого мислення (наукової творчості), показниками 

сформованості якого є: критичність мислення, швидкість актуалізації 



213 
 

необхідних знань, здібність до висловлення інтуїтивних суджень, здатність 

розв’язувати задачі високого рівня складності. До практичних форм роботи 

навчального заняття можна віднести лабораторні роботи, фізичні практикуми, 

демонстрації, досліди, практичні роботи, домашній експеримент. Ці методи 

наближають учнів до самостійного розв'язування поставлених проблем та 

формують технічні навички.  

До прийомів розвитку логічного мислення учнів відносяться: метод 

евристичної бесіди, завдання на порівняння та систематизацію матеріалу, 

дослідна робота учнів при вивченні нового матеріалу, самостійне вивчення 

нового матеріалу учнями на основі роботи з підручником, розв’язування задач. 

До методів, що активізують застосування творчого мислення учнів 

відносяться: проблемний виклад та проблемна бесіда, частково-пошукові 

завдання, а саме завдання на передбачення результатів досліду, завдання на 

планування результатів експерименту. 

Вважаю, що якщо перелічені методи та прийоми активізації практичної 

діяльності, пізнавального інтересу застосовувати під час проведення уроків, то 

в учнів можна буде сформувати стійке бажання до опанування даної науки. До 

критеріїв сформованості практичних навичок можна віднести: розуміння учнем 

структури та логіки курсу; методів пошуку та доведення, які використовують в 

даній дисципліні; самостійне розв’язування проблемних та нестандартних 

завдань. 
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Курс геометрії у школі побудовано на дедуктивній основі тобто, спочатку 

вводяться основні поняття (вихідні) означення, потім формулюються аксіоми, в 

яких описуються найпростіші властивості цих понять. 

 Учні 7 класу, які починають вивчати шкільний курс геометрії 

зустрічаються з труднощами, які пов’язані з розумінням суті аксіоматичного 

методу. З метою формування в учнів правильних уявлень, про аксіоматичний 

метод доцільно на початковому етапі організувати додаткові заняття з 

геометрії. На цих заняттях завдання вчителя розкрити зміст аксіоматичного 

методу в загальному вигляді та продемонструвати його використання на 

конкретному прикладі, який буде зрозумілим учням 7 класу. Таким прикладом 

може бути аксіоматична теорія «Бджола. Рій» [1].  

За первинні поняття теорії «Бджола. Рій» розглянемо множину бджіл, 

множину роїв, а за відношення між ними «бджола належить рою».  

До аксіом слід віднести такі: 

1. Кожних два рої містять точно одну спільну бджолу. 

2. Кожна бджола належить точно двом роям. 

3. Існує точно 4 рої. 

Слід зазначити, що в аксіомах оцінюється відношення належності лише з 

кількісного боку, тому аксіоми «Бджола. Рій» дають змогу відповісти лише на 

запитання такого ж типу. 

Наприклад. Скільки всього бджіл? Скільки бджіл у кожному роєві?  

Дамо відповіді на поставлені питання. Для зручності введемо два 

означення. 

Означення 1. Два рої називаються пасікою. 

Означення 2. Бджола належить пасіці тоді й тільки тоді, коли вона 

належить кожному рою з пасіки. 

Маємо первинні поняття, відношення між ними та аксіоми. Розглянемо 

теореми, які виводяться з цих аксіом як логічні наслідки. 

Теорема 1. Кожна пасіка містить єдину бджолу і кожна бджола 

належить єдиній пасіці. 

Дана теорема об'єднує, аксіоми 1 та 2 і іі зручно використовувати для 

посилань. 

Теорема 2. Існує точно 6 бджіл. 

Теорема 3. Кожний рій містить точно 3 бджоли. 

Означення 3. Подругою бджоли  називається бджола , що не 

належить одному рою з . 

Теорема 4. Кожна бджола має єдину подругу. 

Теорема 5. Подругою для подруги бджоли р є сама бджола р. 
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 Дану теорію в залежності від рівня підготовки класу, можна розглядати з 

доведеннями, пропонуючи учням зробити це самостійно або за допомогою 

вчителя. 

 Такі приклади допомагають вчителю розкрити зміст аксіоматичного 

методу і вчать учнів правильно застосовувати при доведенні теорем та 

розв’язування задач. 

ЛІТЕРАТУРА: 
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АКТИВІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ ПРИ 

ВИВЧЕННІ ТЕМИ «ЗВИЧАЙНІ ДРОБИ» (5 КЛАС) 

Науковий керівник: старший викладач Лиман Н. Ф. 

 

Проблема активізації пізнавальної діяльності, розвитку самостійності, 

творчості учнів була і залишається однією з актуальних задач педагогіки й 

методики навчання. Сучасна орієнтація навчання на формування готовності та 

здатності людини до діяльності та компетенцій спілкування передбачає 

створення дидактичних та психологічних умов, в яких учні можуть проявити не 

лише інтелектуальну та пізнавальну активність, але і особистісну соціальну 

позицію, свою індивідуальність, проявити себе як суб’єкт навчання. 

Активізація пізнавальної діяльності учнів під час вивчення математики є 

однією з проблем сучасної шкільної освіти. Це пов'язане, в першу чергу, із 

зниженням інтересу дітей до навчання в цілому, а також з підвищенням ролі 

математики в різних галузях суспільства. Від пізнавальної активності учнів під 

час вивчення шкільного курсу математики залежать результати знань, їх 

підготовка до роботи в сучасних умовах, до творчої діяльності. Тут 

передбачається врахування індивідуальних особливостей учнів, моделювання 

навчального процесу, його прогнозування, чітке планування, активне 

управління навчанням і розвитком кожного учня. У процесі навчання учень 

також може проявити пасивну й активну пізнавальну діяльність. Цей факт 

потребує реалізації методів навчання, спрямованих на підвищення пізнавальної 

діяльності школярів у оволодінні знаннями, розвитку їх навичок до самоосвіти 

та його творчого використання в нових життєвих умовах. Саме через активну 

творчу діяльність можна досягти міцного засвоєння та усвідомлення 

навчального матеріалу, підвищення рівня самостійності учнів та інтересу учнів 

до математики. 

Дроби мають широке застосування в повсякденному житті. Засвоєння 

відношення чисел як раз і пов‘язане з тими труднощами, які виділяють 

методисти і психологи. У свій час було спеціально виділено П.П. Блонським: 

«Шкільний курс арифметики ясно ділиться на дві частини: цілі числа і дроби, 
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причому іменовані числа являються частіше за все переходом від першої 

частини до другої. Арифметика цілих чисел припадає на молодше дитинство, 

арифметика дробів – на старше». Працювати з учнями 5-го класу, 

урізноманітнюють форми роботи, навчають їх працювати додатково. Важливе 

місце в роботі посідають дидактичні ігри, уроки – змагання, вікторини «Що? 

Де? Коли?», «Найкращий математик» та інші, дають завдання, що складаються 

з цікавих задач і з задач підвищеної складності, логічні задачі від Мудрої Сови. 

Система продуманих масових заходів дає можливість учителю розвивати 

інтерес і творчі здібності школярів, залучати їх до різних видів інтелектуальної 

діяльності, що ґрунтується на математичному матеріалі.  

Використання елементів проблемного, диференційованого, особистісно-

зорієнтованого, ігрового і інших навчальних технологій, розв'язування цікавих 

нестандартних задач, дає можливість не тільки передати учням якомога більше 

знань, а й прищепити смак до їх самостійного здобуття, активізувати їх 

пізнавальну діяльність, забезпечити розвиток здібностей, готувати їх до 

розмаїття життєвих ситуацій, підвищується ефективність уроків, інтерес до 

предмету і, як наслідок, підвищується рівень математичної підготовки учнів. 

Саме тому вчителям необхідні знання щодо методики застосування цих 

прийомів на практиці. 

ЛІТЕРАТУРА: 

1. Фіцула М.М. Педагогіка: Навчальний посібник/ М.М. Фіцула - К.: 

Видавничий центр «Академія», 2002. – 560 с. 

2. Сліпкань З.І. Методика навчання математики. Підручник для 

студентів математичних спеціальностей педагогічних вузів./  З.І. Сліпкань – 

К.: Зодіак -ЕКО, 2000. – 512 с. 

3. Яковенко Т.В. Методика вивчення дробових чисел у 5-6 класах. 

Методичний посібник для вчителів математики загальноосвітніх навчальних 

закладів./ Т.В.Яковенко – К.: Зодіак -ЕКО, 2008. – 55 с. 

 

Новак Ю.М. 
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ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРІВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ  

Науковий керівник: старший викладач  Лиман Н. Ф. 

 

Пошук нових форм і прийомів вивчення математики в наш час – явище не 

тільки закономірне, але й необхідне. І це зрозуміло: у школі кожен не тільки 

може, а й повинен працювати так, щоб використовувати всі можливості 

особистості. В умовах гуманізації освіти реальна теорія і технологія масового 

навчання повинна бути направлена на формування сильної особистості, здатної 

жити й працювати у світі, що безперервно зазнає змін, здатної сміливо 

розробляти власну стратегію поведінки, здійснювати моральний вибір і нести 

за нього відповідальність, - тобто такої особистості, яка спроможна 

саморозвиватися і самореалізуватися. 

У школі особливе місце відводиться таким формам занять, що 
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забезпечують участь кожного учня у проведені уроку, підвищують авторитет 

знань та індивідуальну відповідальність школярів за результати навчальної 

діяльності. Ці завдання школярів можна успішно розв’язувати завдяки 

інформаційним технологіям. 

Застосування комп'ютерної техніки робить традиційні уроки математики 

яскравими, насиченими. На цих уроках кожен учень працює активно, в учнів 

розвивається допитливість, пізнавальний інтерес. Комп'ютер дозволяє 

підсилити мотивацію навчання шляхом активного діалогу учня з комп'ютером, 

розмаїтістю й барвистістю інформації (текст + звук + колір + анімація), шляхом 

орієнтації навчання на успіх (дозволяє довести рішення будь-якого завдання, 

опираючись на необхідну підказку), використовуючи ігрову форму спілкування 

людини з машиною. Але використовуючи комп’ютер на уроках математики, 

слід пам’ятати, що комп’ютер лише засіб, який допомагає в навчанні, що він не 

повинен звільнити учня від роздумів. Комп’ютер повинен звільнити учня 

тільки від механічної знайомої роботи і дати час для роздумів та творчого 

пошуку [1]. 

На уроках математики можливе використання персонального комп'ютера 

за такими напрямками, як: контролююча машина; навчальний тренажер; 

моделюючий стенд; інформаційно-довідникові системи; ігрове навчальне 

середовище; електронний конструктор; експертна система. 

Комп'ютер може використовуватися на всіх етапах: як при підготовці 

уроку, так і в процесі навчання: При поясненні  нового матеріалу, закріпленні, 

повторенні, для здійснення контролю знань учнів. 

При вивченні нової теми із застосуванням мультимедійної презентації. Це 

дозволяє акцентувати увагу учнів на значимих моментах інформації, що 

викладається. Можна використовувати презентацію при закріпленні 

навчального матеріалу для систематичної перевірки правильності виконання 

домашнього завдання всіма учнями класу [2]. 

Дуже добре застосовувати презентацію для усних вправ. Робота з 

готового креслення сприяє розвитку конструктивних здібностей, 

відпрацьовуванню навичок культури мови, логіки й послідовності міркувань, 

учить складанню усних планів рішення завдань різної складності. Особливо 

добре це застосовувати в старших класах на уроках геометрії. Можна 

запропонувати учням зразки оформлення рішень, запису умови завдання, 

повторити демонстрацію деяких фрагментів побудов, організувати усне 

рішення складних по формулюванню умов завдань. 

Програму створення тестів MyTest та проведення тестування на уроках 

доцільно використовувати на початку вивчення теми, для самоконтролю: учні 

шукають у конспектах або підручниках правильні відповіді на тестові 

запитання; для проведення самостійної роботи; у кінці вивчення теми для 

контролю теоретичних знань учнів. 

Програму Microsoft  Exel на уроках математики доцільно 

використовувати під час: проведення розрахунків різної складності; аналізу 

даних і побудови зведених таблиць звітів; упорядкування даних таблиць за 
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різними ознаками [3]. 

Виходячи з досвіду вчителів математики можна зробити висновок, що 

використання комп’ютера на всіх етапах уроку є ефективним, підвищує інтерес 

учнів до вивчення математики, підвищується якість навчання.  
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ПРЕДСТАВНИКІВ СТАРШОГО ЮНАЦЬКОГО ВІКУ 

Науковий керівник: кандидат психологічних наук, доцент Пухно С.В. 

 

Пам'ять є основою здібностей людини, є умовою навчання, придбання 

знань, формування умінь і навиків. Без пам'яті неможливе функціонування ні 

особистості, ні суспільства. Завдяки пам'яті, її вдосконаленню, людина 

виділилася з тваринного світу і становила тих висот, у яких вона тепер 

перебуває.  

Вивчення пам’яті у представників старшого юнацького віку полягає в 

тому, що вона безпосередньо впливає на навчальну діяльність. Проблема 

пам’яті дотепер відноситься до розряду суперечливих і до кінця не 

розв’язуваних проблем сучасної науки психології.  

Пам’ять – це психічний пізнавальний процес організації  та збереження 

інформації, що робить можливим її багаторазове використання в мисленні та 

життєдіяльності. Будучи найважливішої характеристикою всіх психологічних 

процесів, пам'ять забезпечує єдність і цілісність людської особистості. До 

процесів пам’яті відносять запам’ятовування, збереження, відтворення та 

забування. Запам’ятовування буває механічне та логічне. У деяких людей 

краще розвинене перше, а у інших друге. Аби дізнатися як запам’ятовування 

впливає на успішність представників старшого юнацького віку був проведений 

дослід. Серед студентів фізико – математичного факультету Сумського 

державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренко проведено 

тестування на дослідження рівня логічного та механічного запам’ятовування. 

Низькі показники механічного запам'ятовування продемонструвало 12% 

респондентів, середні – 88%, а високих показників не виявлено. Логічна пам'ять 
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розвинена на високому рівні у 60% респондентів, середні показники у 40%,  

низьких показників не виявлено. Низькі показники по успішністі 

продемонструвало – 36% студентів, середні – 8%, високі – 56%. 

Оскільки в респондентів переважають високі показники успішності, то за 

проведеною методикою, відсоток студентів, що мають високу успішність, 

мають високі покази запам’ятовування. А 93%  студентів, що мають високу 

успішність, мають високі покази запам’ятовування. 

Порівнявши отримані результати, можемо зробити висновок, що між 

показниками високого логічного запам’ятовування було виявлено кореляційний 

зв'язок з високими показниками успішності. Проте в даному дослідженні не 

враховувались домінуючі типи запам’ятовування, успішність бралася лише з 

математичних предметів, вибірка мінімальна, тому можуть бути інші варіанти.  

 

 

Одинцової В. В. 

Фізико-математичний факультет 

ОСОБЛИВОСТІ САМООЦІНКИ ПІДЛІТКІВ 

Науковий керівник: кандидат психологічних наук, доцент Пухно С. В. 

 

Постановка проблеми. Проблема самооцінки підлітків є актуальною для 

сучасності. Вона пов’язана з динамікою розвитку психіки дитини підліткового 

віку. Самооцінка людини впливає на спілкування, самовираження та реалізацію 

особистістю своїх життєвих прагнень. 

Мета дослідження полягає у дослідженні рівня самооцінки підлітків та 

організації профілактичної роботи з представниками підліткового віку. 

Виклад основного матеріалу. Дослідження проводилось на базі 

Путивльської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1. У дослідженні брали участь учні 8-х 

класів, з них 17 дівчат та 17 хлопців, фізично здорові. 

В результаті дослідження отримані наступні дані: в експериментальній 

групі респондентів-дівчат визначені показники завищеної самооцінки у  24 %; 

середній рівень самооцінки визначено у 59 %; низький рівень – у 17 %. У 

респондентів-хлопців наступні результати: показники завищеної самооцінки  

досліджено у   

17 %; середній рівень – у 71 %; низький рівень – у 12 %.  

Аналіз результатів дає підстави для наступних висновків: для більшості 

дівчат і хлопців старшого підліткового віку характерна об’єктивна самооцінка. 

Самооцінка є важливим регулятором поведінки й діяльності людини, впливає 

на всі сфери її життя.  
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Фізико-математичний факультет 

ПОСЛІДОВНОСТІ ФІБОНАЧЧІ ТА ЛЮКА 

Науковий керівник: кандидат фіз.-мат. наук, доцент Лукашова Т.Д. 

 

Останнім часом спостерігається значний інтерес науковців до так званих 

рекурентних або зворотних послідовностей, в тому числі до різноманітних 

видів прогресій (арифметичної, геометричної, квадратичної, гармонійної, 

логарифмічної тощо), окремих послідовностей простих чисел тощо. 

Найбільш відомою рекурентною (правильніше – рекурентно заданою) 

числовою послідовністю є послідовність Фібоначчі. Вона стала відомою після 

публікації знаменитої праці Леонардо Фібоначчі (Пізанського), що дістала 

назву «Книга про абак», і вийшла друком в 1202 році. Менш відомою є числова 

послідовність Люка, названа так на честь французького математика ХІХ ст. 

Франсуа Едуарда Люка [2]. 

Спільна формула для побудови послідовностей Фібоначчі-Люка,  має 

вигляд 

                                                    
21 


nnn

UUU .                                  (1) 

Якщо у рівності (1) взяти початкові значення 0
0
U , 1

1
U , то отримаємо 

послідовність Фібоначчі 

      ,0
0




nn
F  1, 1, 2 , 3 , 5 , 8 , 13, 21, 34, 55, 89 , 144, 233, 337, ... .     (2) 

Для членів цієї послідовності матиме місце рекурентне співвідношення 
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яку називають послідовністю Люка.  

Загальний член послідовності Фібоначчі можна подати у вигляді: 
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Отримана рівність дає можливість у явному вигляді визначити п-й член 

послідовності Фібоначчі і називається формулою Біне. 

У наш час відомі й інші способи обчислення 
n

F : за допомогою формул 

Крамера, через перетворення квадратних матриць, твірні функції тощо. Окрім 

того, визначити 
n

F  можна, використовуючи послідовність Люка з рівності: 

5

11 


 nn

n

LL
F  [1]. 

Відповідні розрахунки для п = 1, 2, … 6 наведено у таблиці 1. 
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Таблиця 1. Знаходження чисел Фібоначчі 

n  1n
L  

1n
L  

n
F  

1 2 3 1 

2 1 4 1 

3 3 7 2 

4 4 11 3 

А загальний член послідовності Люка виражаються з формули: 

                                           

nn

n
L 









 










 


2

51

2

15
,                                  (5) 

де ,0n ,1 ,2 ... [4]. 

Члени числового ряду Люка (починаючи з третього) також можна 

отримати з послідовності Фібоначчі (дивись таблицю 2), використовуючи 

наступну рівність: 
21

2
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LFF . 

Таблиця 2. Знаходження числового ряду Люка 

n  n
F  

n
F2  

1n
F  

n
L  

1 1 2 1  

2 1 2 2  

3 2 4 3 3 

4 3 6 5 4 

5 5 10 8 7 

Неважко довести, що для чисел Люка мають місце рівності 

nnn
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, якщо n -парне, 
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, якщо n -непарне. 

Зокрема, при 5n  та 6n  одержимо відповідно 
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Зазначимо, що для чисел Фібоначчі аналогічної властивості не існує [3]. 

Отже, числовий ряд Люка тісно зв'язаний з числовим рядом Фібоначчі, бо 

вони утворюються за одним і тим же правилом, а саме: кожен член ряду 

(починаючи з другого) дорівнює сумі двох попередніх членів. У зв’язку з цим 

вказані послідовності мають багато спільних властивостей. Відмінність між 

ними полягає лише у двох початкових членах, за рахунок чого числовий ряд 

Люка зростає швидше, ніж числовий ряд Фібоначчі.  
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Анотація. Овсієнко Сергій Олександрович. Специфічні види прогресій. В статті 

показується існування не тільки всім відомим арифметичної та геометричної прогресії, а 

інших прогресій, які не вивчаються в школі. 

 

Зазвичай коли ми чуюємо слово «прогресія», воно асоціюється з 

арифметичною та геометричною прогресіями. І це не дивно, адже даний 

термін дуже давній і в наш час зустрічається в словесній зв’язці 

«арифметична та геометрична прогресії» 

Сам термін походить від латинського слова «рrogression», що означає 

рух вперед. В математиці під даним терміном розуміють послідовність чисел, 

отриманих за певним законом. 

Тепер нагадаємо визначення арифметичної та геометричної прогресій. 

Арифметичнa прогресія — це послідовність чисел, кожен член якої, 

починaючи з другого, дорівнює попередньому, до якого додaється одне й те 

сaме число, (яке називається різницею aрифметичної прогресії) [2.297]. 

Геометричною прогресією називають послідовність відмінних від нуля 

чисел, кожний член якої, починаючи з другого, дорівнює попередньому, 

помноженому на одне й те ж число (це число називається знаменником 

геометричної прогресії і позначається )[2.306]. 

Як нам відомо, в арифметичній прогресії {а1, а2, …,an-1 аn, …} кожний 

член, починаючи з другого – середнє арифметичне попереднього і 

наступного членів:  

аn = . 

Так само, в геометричній прогресії з додатними членами членами {b1, 

b2, …, bn-1, bn, …} кожний член починаючи з другого, дорівнює середньому 

геометричному попереднього і наступного членів [1.266] 

 = . 

 Виявляється, існують й інші послідовності з аналогічними 

властивостями. Їх також можна вважати прогресіями. Розглянемо деякі з них. 

Гармонічною прогресією називається послідовність  

{ , , , …, ,…}  

Очевидно, що числа, обернені до членів гармонічної прогресії 

утворюють арифметичну прогресію {a, a+ d, a + 2d,…, a + (n-1)d, …}. 

Якщо відомі два перші члени а1, а2 і число членів  скінченої 

гармонічної прогресії , можна обчислити її n-й член. Так як за означенням  

гармонічної прогресії числа, обернені членам , , …, , де = ,  = 
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 , = ,  цієї прогресії становлять арифметичну прогресію. Тому 

використовуючи формулу знаходження n перших членів арифметичної 

прогресії маємо: 

) (n - 1), звідки  . 

Отже ми отримаємо формули знаходження n перших членів 

гармонічної прогресії: 

аn = . 

Неважко показати, що в скінченній гармонічній прогресії сума двох 

чисел, обернених рівновіддаленим від кінців прогресії членам,є величина 

сталою для даної прогресії. 

Суму n перших членів гармонічної прогресії можна знайти, 

використовуючи суму арифметичної прогресії яку утворюють, обернені до 

членів даної гармонічної прогресії. Підставивши у формулу суми n перших 

членів арифметичної прогресії члени гармонічної прогресії S =  n і 

отримаємо наступну формулу:  

S =  

Для кращого розуміння розглянемо приклад. 

Приклад. [3.114] Скласти гармонічну прогресію яка містить m + 2 

члени, якщо крайні члени її дорівнюють а і b.  

Розглянемо арифметичну прогресію, перший і останній член якої 

дорівнюють відповідно   і Нехай кількість членів цієї прогресії теж m + 2, 

то тоді  її різниця  d =    

Отже ми арифметичну прогресію можемо записати у вигляді :  

  

Або даний вираз можна записати і по іншому : 

,   . 

Звідси ми можемо дістати й гармонічну прогресію:  

а, b. 

Наприклад, між числами 4 і 16 три числа так, щоб дістати гармонічну 

прогресію. Різниця  d відповідної арифметичної прогресії дорівнюватиме 

очей  d =  

Отже, арифметична прогресія буде виглядати так:  а 

шукана гармонічна прогресія матиме такий вигляд: 4, . 

Отже, окрім арифметичної та геометричної прогресій існують і інші 

види прогресій. Окрім розглянутої у статті гармонічної прогресії у науково-
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популярній математичній літературі можна зустріти 

логарифмічну,квадратичну, степеневу прогресії.  
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Овсянко І. 

Фізико-математичний факультет 

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ПО ПІДВИЩЕННЮ ЯКОСТІ ЗНАНЬ З 

ФІЗИКИ 

У процесі навчання фізики вчитель різними способами керує процесом 

пізнання учнів з врахуванням специфіки свого предмету. Методи, які він 

застосовує, називаються приватно методичними. У методиці фізики ці методи 

класифікують за такими ознаками: 

-за способом передачі інформації від вчителя до учнів; 

-за характером діяльності вчителя; 

-за характером діяльності учнів. 

За цими ознаками методи навчання поділяють на три великі 

групи: словесні, наочні і практичні. До словесних (вербальних) методів 

відносять розповідь, пояснення, бесіду, лекцію. До наочних методів відносять 

демонстраційний експеримент, демонстрацію моделей, схем, малюнків, 

кінофільмів і діафільмів тощо. 

Практичні методи включають у себе фронтальні лабораторні роботи і 

лабораторні практикуми, позаурочні досліди і спостереження, розв'язування 

задач. 

Широкого поширення набула класифікація методів навчання з 

врахуванням засобів навчання, що використовуються на уроках. На цій основі 

виділяють такі методи: 

-словесні; 

-демонстраційні; 

-лабораторні; 

-робота з книгою; 

-розв'язування задач; 

-ілюстративні; 

-методи контролю та обліку знань і умінь учнів. 

Кожна з класифікацій має сенс в певних конкретних умовах, всі вони 

мають право на існування і вважаються рівноправними. Кожний метод 

реалізується на практиці шляхом застосування різноманітних прийомів у їх 

взаємозв'язку. Методи, що застосовуються при навчанні фізики, мають певним 

http://fizmet.org/L5.htm#5_4_2
http://fizmet.org/L5.htm#5_4_3
http://fizmet.org/L5.htm#5_4_1
http://fizmet.org/L5.htm#5_4_4
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чином відображати методи фізики як науки. Дослідження в фізиці проводяться 

теоретичними і експериментальними методами. 

Методи теоретичної фізики поділяють на модельні гіпотези, математичні 

гіпотези і принципи. 

Прикладами модельних гіпотез є моделі ідеального газу, броунівського 

руху тощо. Метод модельних гіпотез ґрунтується на наочних образах і 

уявленнях, що виникають у ході спостережень, а також за аналогією. 

У методі математичних гіпотез використовується математична 

екстраполяція. На основі експериментальних даних знаходять математичний 

вираз функціональної залежності між фізичними величинами. З математичних 

рівнянь одержують логічним шляхом висновки, які перевіряються 

експериментально. Якщо дослід підтверджує висновки, то гіпотезу вважають 

правильною, в іншому випадку гіпотезу відкидають. Прикладом математичної 

гіпотези є рівняння Максвела, які лежать в основі класичної макроскопічної 

електродинаміки. 

Метод принципів спирається на екстраполяцію дослідних або 

теоретичних даних, що підтверджуються всією суспільною практикою. 

Прикладом такої екстраполяції є закони збереження енергії і імпульсу, закони 

термодинаміки. 

Розглянемо деякі нестандартні форми організації процесу які сприяють 

покращенню якості знань з фізики: 

         >Урок-екскурсія 
Урок –екскурсія має за мету збагачення знань учнів; встановлення зв'язку 

теорії з практикою; розвиток творчих здібностей учнів, їх самостійності, 

організованості; виховання позитивного ставлення до фізики як предмету. 

          >Урок-дискусія 

У основі уроку - дискусії лежить обговорення спірних питань, проблем, 

різних підходів при аргументації суджень, рішень завдань тощо. 

          >Урок-консультація 
За допомогою такого виду уроку проводитися цілеспрямована робота як 

на ліквідацію прогалин знання учнів, так і на розвиток їх умінь. 

          >Інтегрований урок 
Основою інтегрованого підходу до навчання є формування в школярів 

знань про світ, і навіть встановлення внутрішньо предметних і міжпредметних 

зв'язків, подолання дисциплінарної роз'єднаності наукового знання. 

Інтегрованим уроком називають урок, щодо якого залучаються знання, вміння і 

навички до аналізу досліджуваного матеріалу методами інших наук. Форми 

його проведення- найрізноманітніші: семінар, конференція, подорож та інше. 

           >Театралізований урок 

Це урок з залученням театральних засобів і атрибутів. Театралізований 

урок приносить у учнівські будні атмосферу свята, дозволяє проявити творчі 

здібності, сприяє формування в учнів комунікативних умінь і почуття 

взаємодопомоги. Урок може проходити у формі спектаклю, казки, тощо.  

           >Урок-змагання 
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У основі цього уроку лежить змагання команд під час відповідей 

стосовно питань чи в розв'язанні завдань запропонованих вчителем що 

чергуються, а форма проведення може бути різною: поєдинок, бій, естафета, 

КВН, Брейн- ринг тощо. 

         >Урок - рольова гра 
У основі рольової гри лежать цілеспрямовані дії які моделюються в 

життєвій ситуації у відповідність до сюжету гри з розподіленими ролями.                                                               
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У статті розглянуто актуальне питання різновиду дефектів кристалічної будови 

твердих тіл. Проаналізовано різні види структурних недосконалостей. А також розглянуто 

вплив дефектів на властивості тіл. Актуальність матеріалу, полягає в тому, що тверді 

тіла застосовуються і використовуються у багатьох сферах нашого повсякденного життя 

і тому потрібне досконале вивчення їх внутрішньої будови. 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді. У кристалічній решітці 

реальних металів є різні дефекти (недосконалості), які порушують зв'язку між 

атомами й впливають на властивості металів. Розрізняють наступні структурні 

недосконалості: 

 крапкові - малі у всіх трьох вимірах; 

 лінійні - малі у двох вимірах і як завгодно протяжні в третьому; 

Крапкові дефекти викликають незначні перекручування решітки, що може 

привести до зміни властивостей тіла (електропровідність, магнітні властивості), 

їхня наявність сприяє процесам дифузії й протіканню фазових перетворень у 

твердому стані. 

Основними лінійними дефектами є дислокації. Апріорне подання про 

дислокації вперше використано в 1934 році Орованом і Тейлером при 

дослідженні пластичної деформації кристалічних матеріалів, для пояснення 

великої різниці між практичною й теоретичною міцністю металу.[3, 162] 
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Дислокації впливають не тільки на міцність і пластичність, але й на інші 

властивості кристалів. Зі збільшенням щільності дислокацій зростає внутрішнє, 

змінюються оптичні властивості, підвищується електроопір  металу. Дислокації 

збільшують середню швидкість дифузії в кристалі, прискорюють старіння й 

інші процеси, зменшують хімічну стійкість, тому в результаті обробки поверхні 

кристала спеціальними речовинами в місцях виходу дислокацій утворяться 

ямки. 

Виклад основного матеріалу.  

Нагострені дефекти 

 Одним з розповсюджених недосконалостей кристалічної будови є наявність 

крапкових дефектів: вакансій, дислокованих атомів і домішок. (Рис. 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вакансія - відсутність атомів у вузлах кристалічної решітки, «дірки», які 

утворилися в результаті різних причин. Утвориться при переході атомів з 

поверхні в навколишнє середовище або з вузлів решітки на поверхню (границі 

зерен, порожнечі, тріщини й т.д. ), у результаті пластичної деформації, при 

бомбардуванні тіла атомами або частками високих енергій (опромінення в 

циклотроні або нейтронної опромінення в ядерному реакторі). Концентрація 

вакансій у значній мірі визначається температурою тіла. Переміщаючись по 

кристалі, одиночні вакансії можуть зустрічатися. І поєднуватися в дивакансії. 

Скупчення багатьох вакансій може привести до утворення пор і порожнеч. 

Дислокований атом - це атом, що вийшов з вузла решітки й зайняв місце в 

міжвузлі. Концентрація дислокованих атомів значно менше, ніж вакансій, тому 

що для їхнього утворення потрібні істотні витрати енергії. При цьому на місці 

атома, що перемістився, утвориться вакансія.[2, 80] 

Домішкові атоми завжди присутні в металі, тому що практично неможливо 

виплавити хімічно чистий метал. Вони можуть мати розміри більше або менше 

розмірів основних атомів і розташовуються у вузлах решітки або міжвузлі. 

При переміщенні по матеріалі дефекти можуть взаємодіяти. 

Лінійні дефекти: 

 Дислокація – це дефекти кристалічної будови, що представляють собою 

лінії, уздовж і поблизу яких порушене характерне для кристала правильне 

розташування атомних площин. 

Рис. 1 
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 Найпростіші види дислокації - крайові й гвинтові. 

  

Крайова дислокація являє собою 

лінію, уздовж якого обривається 

усередині кристала край «зайвої» 

на півплощини(Рис. 2) 

 

 

 

 

  

 

Більшість дислокацій утворяться шляхом зсувочного механізму. Її 

утворення можна описати за допомогою наступної операції. Надрізати кристал 

по площині АВС, зрушити нижню частину щодо верхньої на один період 

решітки в напрямку, перпендикулярному АВ, а потім знову зблизити атоми на 

краях розрізу внизу. 

Найбільші перекручування в розташуванні атомів у кристалі мають місце 

поблизу нижнього краю екстраплоскості. Вправо й уліво від краю 

екстраплоскості ці перекручування малі (кілька періодів решітки), а уздовж 

краю екстраплоскості перекручування простираються через весь кристал і 

можуть бути дуже великі (тисячі періодів решітки).[1, 76] 

Якщо екстраплоскість перебуває у верхній частині кристала, то крайова 

дислокація - позитивна, якщо в нижньої, те - негативна. Дислокації одного 

знака відштовхуються, а протилежні притягаються. 

Інший тип дислокацій був описаний Бюргерсом, і одержав назву гвинтова 

дислокація (Рис. 3) 

 

 

 

 

 

 

 

Гвинтова дислокація отримана за 

допомогою часткового зрушення по 

площині Q навколо лінії EF На поверхні кристала утвориться сходинка, що 

проходить від крапки Е до краю кристала. Таке часткове зрушення порушує 

паралельність атомних шарів, кристал перетворюється в одну атомну площину, 

закручену по гвинті у вигляді порожнього гелікоїда навколо лінії EF, що 

представляє границю, що відокремлює частину площини ковзання, де зрушення 

вже відбулося, від частини, де зрушення не починалося. Уздовж лінії EF 

спостерігається макроскопічний характер області недосконалості, в інших 

напрямках її розміри становлять кілька періодів. 

Рис. 2 

Рис. 3 
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Якщо перехід від верхніх обріїв до нижнього здійснюється поворотом за 

годинниковою стрілкою, то дислокація права, а якщо поворотом проти 

годинникової стрілки – ліва.[4, 37] 

Гвинтова дислокація не пов'язана з якою-небудь площиною ковзання, вона 

може переміщатися по будь-якій площині, що проходить через лінію 

дислокації. Вакансії й дислоковані атоми до гвинтової дислокації не стікають. 

У процесі кристалізації атоми речовини, що випадають із пари або розчину, 

легко приєднуються до сходинки, що приводить до спірального механізму 

росту кристала. 

Лінії дислокацій не можуть обриватися усередині кристала, вони повинні 

або бути замкнутими, утворюючі петлю, або розгалужуватися на кілька 

дислокацій, або виходити на поверхню кристала. 

Висновок. Дослідження дефектів кристалів та аналіз їхнього впливу на 

властивості твердих тіл не знаходяться на місці. Поряд з цим досліджуються 

методів уникнення цих дефектів при кристалізації речовин. Останні досягнення 

в цій області створюють поле діяльності для наступних наукових поколінь. 
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У статті розглянуто питання про використання рентгенівського випромінювання для 

дослідження твердих тіл. Проаналізовано властивості рентгенівського випромінювання. А 

також розглянуті джерела його виникнення, зокрема рентгенівські трубки. Актуальність 

матеріалу, полягає в тому, що рентгенівське випромінювання має велику межу 

застосування і використовується у багатьох сферах науки. 

 

Рентгенівське випромінювання - електромагнітне випромінювання з 

довжинами хвиль від 10 нм до нм. 8 листопада 1895 році професор 

університету баварського міста Вюрцбурга на півдні Німеччини Вільгельм 

Конрад Рентген (1845-1923 рр.) вперше спостерігав, невідомі раніше промені, 

проникаючі через непрозорі перешкоди. Потім на зборах Вюрцбургского 

фізико-медичного товариства 28 грудня 1895 ректор Вюрцбурзького 

університету 50-річний Вольфганг К. Рентген вперше повідомив про новий рід 
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променів, відкритих ним, а також про перші результати дослідження їх 

властивостей.  

Він встановив, що вакуумна трубка, загорнута в чорний папір, при 

включенні високої напруги випускала невідомі раніше промені, які засвічували 

фотоматеріали також загорнуті в чорний папір і примушували світитися 

люмінесцентні речовини. Промені проходили не тільки через папір, але й через 

книгу, дерев'яний ящик і листовий алюміній. Вони давали тіньові зображення 

різних предметів в дерев'яній і паперовій упаковці і, що справило найсильніше 

враження - Рентген побачив зображення скелета своєї руки, вміщеній між 

упакованої в чорний папір трубкою і люмінесцентним екраном. Мабуть ні до, ні 

після Рентгена жодне фізичне відкриття не викликало такого потужного 

резонансу не тільки в Німеччині, але й у всьому світі. Інтерес порушили вже 

перші фотографії, які зробив Рентген ще до своєї першої доповіді. Це були 

зображення бусолі, дерев'яного ящика, в якому були видні важки які 

знаходилися всередині, і, нарешті, сама знаменита - фотографія лівої руки пані 

Рентген, зроблена 22 грудня 1895 р. Всюди говорили про нові промені. Вже в 

середині січня Рентген був викликаний до двору в Берлін. Перед кайзером і 

придворним товариством він зробив повідомлення про свої промені і показав 

деякі досліди. 23 січня 1896 р. він виступав у переповненому залі свого 

інституту в Вюрцбурзі перед Фізико-медичним товариством. На закінчення 

поважний майже 80 - річний анатом Альберт фон Келлікер під оплески 

присутніх запропонував у майбутньому замість χ-променів говорити 

рентгенівські промені. Однак Рентген незмінно дотримувався раніше обраного 

ним назви χ-промені, яке і набуло поширення в англомовних країнах. У 

Німеччині та СНД використовується назва рентгенівські промені.[1,24] 

Завдяки подальшим дослідженням рентгенівських променів (Чарльз 

Барклі: вимірювання розсіяних променів з використанням здатності променів 

Рентгена розряджати наелектризовані тіла (Нобелівська премія 1917 р.), Лауе: 

дифракція рентгенівських променів (Нобелівська премія 1914 р.), батько і син 

Брегг: точне визначення відстані між атомами в кристалах за допомогою 

рентгенівських променів (Нобелівська премія 1915 р.)), у фізику прийшли два 

фундаментальних наукових факти: рентгенівські промені володіють такими ж 

хвильовими властивостями, як і світлові промені; за допомогою рентгенівських 

променів можна досліджувати не тільки внутрішню будову людського тіла, а й 

зазирнути вглиб кристалів.[4,34] 

Рентгенівські промені широко використовуються в науці і техніці. 

Хвильова природа встановлена німецькими фізиками М. Лауе, В. Фрідріхом і 

П. Кніппінгом, які відкрили явище дифракції рентгенівських променів на 

атомній решітці кристалів стало основою рентгеноструктурного аналізу. 

Направивши вузький пучок рентгенівських променів на нерухомий кристал, 

вони зареєстрували на вміщеній за кристалом фотоплівці дифракційну картину, 

яка складалася з великого числа закономірно розташованих плям. Кожна пляма 

– слід дифракційного променя, розсіяного кристалом. Рентгенограма, отримана 

таким методом має назву лауеграма.[2,45] 
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Рис. 3 

 

Джерелами рентгенівського 

випромінювання є рентгенiвськi 

трубки, які в простіших випадках 

являють собою двоелектроднi 

вакуумні прилади різних 

конструкцій i розмiрiв. У скляну 

трубку введено електроди: К 

(катод) i А (анод). Катод 

розжарення є джерелом 

електронів. Між катодом i анодом 

підтримується різниця потенцiалiв 

U в десятки i сотні кiловольтiв. Електрони, які набули високих енергій у 

прискорювальному електричному полi, бомбардують анод А, площина якого 

утворює з напрямом руху електронів кут 45°. Внаслідок цього рентгенівське 

випромінювання, що виникає при гальмуванні електронів анодом, виходить із 

трубки через отвір захисного свинцевого екрану.[1,67] 

Дослідження показали, що за порівняно низьких напруг рентгенівське 

випромінювання утворює суцільний спектр. Електрони, що вилітають з катода, 

під дією зовнішнього електричного поля набувають високих енергій i при 

досягненні анода гальмуються, внаслідок чого виникає рентгенівське 

випромінювання. Суцільний спектр рентгенівського випромінювання 

пояснюється гальмуванням електронів у момент досягнення ними анода. Таке 

випромінювання називають гальмівним. 

На (рис.2) показано 

експериментальні криві розподілу 

інтенсивності рентгенівського 

випромінювання за довжинами 

хвиль. Криві одержали за 

допомогою трубок, які працюють 

при однакових напругах з різними 

матеріалами анода (вольфрам, 

молібден, хром). Характерною 

особливістю суцільних 

рентгенівських спектрів є наявність 

чіткої короткохвильової межі (лямда) 

λmin та  незалежність від речовини анода. Із підвищенням напруги iнтенсивнiсть 

випромінювання збільшується, а короткохвильова межа зміщується в бік 

коротких хвиль.  

Між прискорювальною  напругою U i частотою νmax існує лiнiйна 

залежність рис 3. 

На основ фотонної теорії кожний електрон при гальмуванні породжує один 

фотон. У разі повного переходу енергії електрона в енергію випромінювання 

виникає фотон із максимальним значенням енергії, тобто  

Рис. 1 
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min
max 

hchveU   

При підвищенні напруги на рентгенівській 

трубці до значення, більшого за деяке критичне, що 

залежить від матеріалу анода, на фоні суцільного 

спектра виникають лiнiйчастi спектри. Оскільки 

лiнiйчастий рентгенівський спектр визначається 

природою речовини, з якої виготовлено анод, то його 

називають характеристичним. На відміну від 

лінійчастих спектрів розріджених газів, які також 

характеризують речовину, кожний хiмiчний елемент 

дає характеристичне рентгенівське випромінювання, 

яке не залежить від того, чи атоми вiльнi, чи входять 

до складу хімічних сполук.  

Спектральні лiнiї утворюють серії. Їх позначають буквами K, L, M, N, O  i 

так далі відповідно до позначень електронних шарів. 

Механізм виникнення лiнiйчастих рентгенівських спектрів такий. Якщо 

під впливом падаючих електронів високих енергій на атоми анода вибивається 

один із двох електронів 1ѕ-стану К-шару, то звільнене місце може зайняти 

електрон з якого-небудь зовнішнього шару (K, L, M, N, O). При цьому виникає 

К-серiя. Аналогічно виникають й iншi серії. 

Характерним є те, що К-серiя завжди 

супроводжується появою інших серій. Схема 

виникнення спектральних серій показана на 

(рис.4) 

При дослiдженнi лiнiйчастих 

рентгенівських спектрів Г. Мозлi (1887—

1951) в 1913 р. встановив закон, який виражає 

зв’язок між хвильовим числом спектральної 

лiнiї ν0=1/λ i атомним номером Ζ елемента, що 

випромінює ці лiнiї. Так, для Кα-лiнiї ця залежність має вигляд  
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для лiнiй інших серій залежність виражається подібними формулами. Так, 

для лiнiй Lα закон Мозлi має вигляд 

   22
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2
1  ZRvOL   

Де R— стала Рідберга; σ — деяка стала величина в межах однієї серії. 

Величину σ називають сталою екранування. Для К-серiї σ=1, для L-серії σ=7,5. 

На основі цього закону вперше було показано, що не атомна маса, а 

зарядове число визначає хiмiчнi властивості атомів.[5,88] 

Основні властивості рентгенівських променів: 

1. Велика проникаюча і іонізуюча здатність. 

2. Не відхиляються електричним і магнітним полем. 

3. Володіють фотохімічним дією. 

Рис. 2 

 

Рис. 4 
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4. Викликають світіння речовин. 

5. Відображення, заломлення і дифракція як у видимого випромінювання. 

6. Надають біологічну дію на живі клітини.  

Основне застосування рентгенівського випромінювання для дослідження 

твердих тіл: 

1.Рентгеноструктурний аналіз; 

2.Рентгеносектральний аналіз; 

3.Рентгенівська дефектоскопія 

Молодий Вільям Лоренс Брегг після того, як вийшла стаття Макса Лауе 

про дифракції Х-променів на кристалах, почав вивчати результати Лауе і 

переконався, що особливості дифракційної картини отриманої ним, 

пояснюються схемою розташування атомів в кристалі ZnS , який 

використовував Лауе. Свою першу роботу по дифракції ZnS  Лоренс Брегг 

виклав на засіданні Кембриджського філософського товариства в листопаді 

1912 р. в ній я показав, що в основі "цинкової обманки" (так називається 

мінерал складу ZnS, інша назва цього мінералу - сфалерит) лежить кубічна 

гранецентрована решітка. Це був перший, хоча і неповний аналіз кристала за 

допомогою Х-променів".  

Таким чином, саме Брегг-молодший зробив перший рішучий крок до 

пізнання структури кристала, і було йому тоді 22 роки. Незабаром і Брегг-

батько проявив неабиякий інтерес до вивчення кристалічних структур. Він 

сконструював для цієї мети спеціальний прилад - іонізаційний спектрометр. В 

ході цих подій наслідком стало народження рентгеноструктурного аналізу. У 

1915 р. побачила світ перша монографія У.Г.Брегга і У.Л.Брегга, присвячена 

рентгеноструктурному аналізу, в якій було описано будову 33 речовин. У тому 

ж році батько і син Брегг були удостоєні Нобелівської премії, причому Брегг-

син став наймолодшим Нобелівським лауреатом за всю історію присудження 

цих престижних премій у XX столітті. 

Рентгеноструктурний аналіз це метод дослідження будови тіл, що 

використовує явище дифракції рентгенівських променів, метод дослідження 

структури речовини по розподілу в просторі і інтенсивностям розсіяного на 

аналізованому об'єкті рентгенівського випромінювання. Дифракційна картина 

залежить від довжини хвилі використовуваних рентгенівських променів і 

будови об'єкту. Для дослідження атомної структури застосовують 

випромінювання з довжиною хвилі ~1Å, тобто порядку розмірів атома. 

Повертаючи кристал і вивчаючи промені, відбивані від різних площин, можна 

судити про структуру зразка і розподіл в нім атомів. Методами 

рентгеноструктурного аналізу вивчають метали, сплави, мінерали, неорганічні і 

органічні з'єднання, полімери, аморфні матеріали, рідини і гази, молекули 

білків, нуклеїнових кислот і так далі.[4,67] 

Рентгеноспектральний аналіз це розділ аналітичної хімії, що використовує 

рентгенівські спектри елементів для хімічного аналізу речовин. Дозволяє 

судити про хімічний склад досліджуваної речовини. Елементи періодичної 

системи мають характерні спектри при рентгенівському опроміненні. Існують 
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два методи рентгеноспектрального аналізу. У першому речовина, що 

вивчається, поміщається на місце анода в рентгенівській трубці, а 

випромінюючі рентгенівські промені, що складаються з хвиль різної довжини, 

досліджуються. Тепер вся завдання полягає в тому, щоб розділити ці хвилі. 

Сама природа подбала про це, створивши природні ідеальні решітки. Це 

кристали. Відбиті промені можна зафіксувати на фотоплівці. Після прояву 

з'являються вузькі чорні лінії. Таким чином, виходить рентгенівський 

лінійчатий спектр. Кожен елемент таблиці Менделєєва дає завжди одні й ті ж 

лінії рентгенівського спектра. У другому - Досліджувана речовина не 

обов'язково «бомбардувати» катодним пучком усередині трубки; можна 

опромінити його і прямо рентгенівськими променями, результат буде такий же: 

атоми випромінювального речовини будуть посилати в простір цілу гаму різних 

хвиль, які можна потім розділити за допомогою кристала. Такий спосіб значно 

простіше - не треба кожного разу розбирати рентгенівську трубку і знову її 

збирати. Але цим способом виходять значно слабші спектри.[3,157] 

Одне з найбільш поширених застосувань рентгенівського випромінювання 

в промисловості - контроль якості матеріалів і дефектоскопія. Рентгенівський 

метод є неруйнівним, так що матеріал, що перевіряється, якщо він знайдений 

задовольняючим необхідним вимогам, може потім використовуватися за 

призначенням. Рентгенівська дефектоскопія заснована на проникаючій 

здатності рентгенівського випромінювання і 

особливостях його поглинання в матеріалах. 

Проникаюча здатність визначається енергією 

рентгенівських фотонів, яка залежить від 

прискорюючої напруги в рентгенівській 

трубці.[2,184] 

Рис. 5. Схема рентгенівського просвічування: 

1 - джерело рентгенівського випромінювання; 2 - 

пучок рентгенівських променів; 3 - деталь; 4 - 

внутрішній дефект в деталі; 5 - невидиме оком 

рентгенівське зображення за деталлю; 6 - 

реєстратор рентгенівського зображення. 

Висновки. Рентгенівські методи дослідження є 

беззаперечно важливими, вони мають сильну 

проникаючу здатність, яка залежить від природи речовини і її товщини. 

Завдяки цій властивості вони отримали широке поширення в медицині та 

промисловості.  Останні досягнення в рентгеноаналізі (наноматеріали, аморфні 

метали, композиційні матеріали) створюють поле діяльності для наступних 

наукових поколінь. І так, промені Рентгена, відкриті в кінці XІX ст., дали 

поштовх досягненням і успіхам XX ст., без яких немислиме сучасне життя і 

відкриття майбутнього. 
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Півторака Л. 

Фізико-математичний факультет 

ЕКОЛОГІЧНА СИТУАЦІЯ ТА ЕКОЛОГІЧНА ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ 

Науковий керівник: ст.викл. Г. І. Ковтун 

 

Постановка проблеми. В наш час в Україні склалася кризова екологічна 

ситуація, що формувалася протягом тривалого періоду. Тому важливе значення 

має аналіз причин такого стану та визначення шляхів подолання. 

Екологічна політика – організаційна та регулятивно-контрольна діяльність 

суспільства та держави, спрямована на охорону та оздоровлення природного 

довкілля, ефективне поєднання функцій природокористування та 

природоохорони та забезпечення нормальної життєдіяльності [1, 10]. 

Метою дослідження є оцінка екологічної ситуації в Україні, визначення 

причин та шляхів подолання кризового стану. 

Виклад основного матеріалу. Згідно з Законом України від 21 грудня 

2010 року «Про основні засади (стратегію) державної політики України на 

період до 2020 року» безпосередні і короткотривалі цілі еколого-економічної 

політики держави мають бути направлені на вирішення найбільш невідкладних 

проблем, таких як: 

– поліпшення якості питної води (80 % всіх хвороб у світі пов’язані з 

незадовільною якістю питної води й порушеннями санітарно-гігієнічних норм 

водопостачання; зараз в Україні четверта частина водопровідних очисних 

споруд потребують відновлення або вдосконалення і кожна п’ята насосна 

станція відпрацювали нормативний термін амортизації) [1, 104]; 

– ліквідація загрози здоров’ю людей, що викликана низькою якістю стану 

довкілля (за останні роки з’явилася велика кількість нових захворювань, в тому 

числі збільшується кількість хворих людей на онкозахворювання) [1, 115]; 

– здійснення структурної перебудови економіки країни з урахуванням 

вимог раціонального природокористування (порушено екологічно допустимі 

співвідношення площ ріллі, природих кормових угідь, що негативно впливає на 

стійкість агроландшафту) [1, 121]; 

– ліквідація радіоактивного забруднення і вирішення постчорнобильських 

проблем (рівень радіації  у 1986 році становив 25,5 мікрорентгена на годину, на 

сьогодні, цей показник становить приблизно 15 – 20 мікрорентгена на годину в 

залежності від регіону) [1, 123]; 
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– припинення деградації та руйнування біорозмаїття (кількість видів 

рослин у третьому виданні Червоної книги України (2009 р.) порівняно з 

другим виданням (1994 р.) збільшилась на 285 видів, а у другому порівняно з 

першим (1980 р.) – на 390 видів) [1, 128]; 

– утилізація відходів (в Україні існують лише 2 заводи з переробки 

відходів і декілька заводів по сортуванню, в той час як у розвинених країнах 

світу працюють заводи, в яких запроваджені новітні технології, що дають змогу 

переробляти більшу частину всіх відходів і отримувати від цього прибутки) [1, 

135]. 

Виходячи з цього, основними напрямками еколого-економічної політики 

держави з метою реалізації стратегічних завдань є: 

– структурна перебудова економіки держави та врахування вимог 

екологічної безпеки при її здійсненні; 

– cприяння формуванню якісної структури споживання, в основі якої 

лежать принципи раціональності й безвідходності; 

– реформування цінової політики, встановлення обмежувальних цін на 

енергоносії, перехід до загальної обов’язкової системи платного 

природокористування; 

– інституційні перетворення з метою формування нового правового і 

економічного механізму регулювання взаємодії державних органів різних 

рівнів і природокористувачів, включення екологічних вимог в процедуру 

оцінки соціально-економічної ефективності управлінських рішень; 

– реструктуризація екологічного законодавства у зв’язку із зміною умов 

життєдіяльності населення і структури виробництва; 

– формування ефективної системи екологічної освіти і виховання; 

– реалізація першочергових екологічних програм державного значення; 

– розвиток економічних методів регулювання природокористування і 

децентралізація управління охороною НПС, розширення повноважень місцевих 

органів управління; 

– забезпечення найбільш економічно ефективного вирішення 

природоохоронних проблем за рахунок використання ініціативи та 

зацікавленості об’єктів господарювання; 

– стимулювання інвентаризації джерел забруднення, сприяння 

підвищенню культури виробництва і зміцненню технологічної дисципліни, 

нагромадження фінансових ресурсів та природоохоронних інвестицій; 

– створення ефективної системи екологічної інформації, періодичних 

видань екологічної орієнтації, цілеспрямована пропаганда екологічних знань 

[3]. 

 Держава повинна користуватися такими економічними інструментами, що 

підтримують діяльність спрямовану на покращення якості навколишнього 

середовища; стимулюють зменшення відходів і викидів, переробку і 

раціональну утилізацію відходів; сприяють виробництву екологічно чистої 

продукції і впровадженню відповідних технологій; сприяють збалансованому 

розвитку території; підтримують природоохоронні території і допомагають 
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відновлювати порушені [2, 16]. 

Такими стимулюючими економічними інструментами держави є: 

– кредити і позики для стимулювання екологічно безпечної діяльності. 

– гранти, асигнування і субсидії. 

– звільнення від виплат діяльності спрямованої на вирішення пріоритетних, 

специфічних екологічних проблем. 

– звільнення від виплат на період підготовки і початку оперування 

екологічно чистих технологій. 

– звільнення від виплат спонсорів природоохоронних територій, освітньої і 

дослідницької діяльності. 

– запровадження екологічного страхування [2, 69]. 

Отже, екологічна ситуація в Україні вимагає застосування 

високоефективної екологічної політики. Вже зараз вчені України 

попереджають, що в недалекому майбутньому проблеми екології вийдуть на 

перший план, тому держава повинна сприяти поліпшенню екологічного стану 

навколишнього середовища. 
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Площик Т. О. 

Фізико-математичний факультет 

ВИКОРИСТАННЯ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАСОБУ GRAN-

2D ДЛЯ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ ЗАДАЧ НА ПОБУДОВУ 

Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор Чашечникова О. С. 

 
Анотація. Площик Т. О. Використання педагогічного програмного засобу GRAN-2D 

для розв’язування геометричних задач на побудову. У статті розглядається використання 

педагогічного програмного засобу (ППЗ) GRAN-2D для розв’язування задач на побудову, що 

значно полегшує навчальний процес. Вчитель може приділяти достатньо часу кожному з 

етапів розв’язування задач на побудову, оскільки ППЗ GRAN-2D «економить» час на 

побудові. 

 

Постановка проблеми. Розв’язування задач відіграє велику роль у 

розвитку математичного мислення, формування навичок і вмінь застосовувати 

знання на практиці.  

Геометричні побудови – одна з провідних змістовних ліній шкільного 

курсу геометрії. Більшість задач на побудову розв’язується нестандартними 

методами й при їх розв’язуванні значно меншою мірою може бути 
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використаний деякий алгоритм. Саме ці задачі мають значну дидактичну 

цінність, оскільки їх розв’язування більше, ніж розв’язування інших 

математичних задач, сприяє розвитку таких рис учнів, як кмітливість, 

винахідливість, оригінальність, гнучкість мислення, уважність, 

спостережливість [3]. Розв’язуючи задачі на побудову, школярі повинні 

«створити» фігуру, що відповідає певним вимогам (зі зміною одних елементів 

змінюються інші, а тобто – змінюється сама фігура).  

Виконання всього комплексу, що складається з чотирьох етапів 

розв’язування задач на побудову (аналіз, побудова, доведення, дослідження), є 

гарною школою дослідження та вироблення проблем в галузі точних наук. У 

процесі вирішення таких завдань розвивається увага, наполегливість, ініціатива 

і винахідливість.  

Сучасна шкільна програма з математики [5;6] не передбачає вивчення 

деяких питань, що є важливими для повноцінного засвоєння матеріалу щодо 

розв’язування задач на побудову, зокрема все частіше нехтуються деякими 

етапами розв’язування задач та не приділяється належна увага алгебраїчному 

методу розв’язування задач на побудову. В ході педагогічної практики,  

обговорюючи цю проблему з вчителями математики, ми дійшли висновку, що 

головною причиною нехтування деяких етапів розв’язування геометричних 

задач на побудову є брак часу.  

Мета даної статті – показати переваги використання педагогічного 

програмного засобу GRAN-2D для розв’язування задач на побудову в курсі 

геометрії основної школи. 

Аналіз актуальних досліджень. Проблемою навчання учнів 

розв’язування задач на побудову займалися не тільки зарубіжні науковці, такі 

як Ж. Адамар, А. Адлер, а й вітчизняні - В. О. Далінгер, І. І. Александров, Б. І. 

Аргунов, , М. Ф. Четверухін, М. І. Жалдак, О. В. Вітюк та інші. Александров І. 

І. в своїй книзі «Методи розв’язання геометричних задач на побудову» виклав 

способи дослідження задач на побудову, деякі його геометричні ідеї стали 

ключем для розв’язування цілого класу задач. Методичний посібник 

«Комп’ютер на уроках геометрії» М. І. Жалдака та О. В. Вітюка допоможе 

кожному вчителю математики в ознайомленні з ППЗ GRAN для розв’язування 

геометричних задач на побудову.  

Виклад основного матеріалу. Розв’язати задачу на побудову означає 

вказати послідовність елементарних (найпростіших) побудов, які вивчаються 

ще у перших розділах курсу геометрії, після виконання яких одержується певна 

фігура, і довести, що саме ця фігура є шуканою. 

Озброєння учнів різними методами геометричних побудов дозволяє 

навчити їх творчо підходити до організації власної роботи в процесі 

розв’язування, працювати більш раціонально, ефективно. 

Використання педагогічного програмного засобу (ППЗ) дає значний 

ефект при розгляді задач на побудову. Оскільки для того, щоб побачити 

розв'язок такої задачі, важлива точність виконання побудов за допомогою 

циркуля та лінійки, то учні досить часто або дуже повільно проводять даний 
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етап розв'язування, або ж переробляють побудови кілька разів. Це сповільнює 

темп навчального процесу. І хоча у вивченні геометричних побудов важливим є 

вміння будувати алгоритм геометричних побудов, ніж власне побудови, але 

саме на останні відводиться значна частина часу. Тому в школах при 

розв'язуванні задач на побудову практично нехтуються такі етапи 

розв'язування, як доведення та дослідження. Та й складність виконуваних вправ 

не значна. Використання графічних редакторів на уроці дозволить не думати 

над тим, як тримати ніжку циркуля так, щоб побудувати коло заданого радіуса, 

або ж як тримати правильно лінійку і олівець, щоб провести відрізок точно 

через дві задані точки і т.п. Тож, розроблений на Україні М.І. Жалдаком та      

О. В. Вітюком пакет GRAN дозволяє підліткові зосередитися на творчій стороні 

розв'язування задачі. Оскільки власне побудови можуть бути виконані значно 

швидше, з'являється час на проведення етапів доведення та дослідження 

розв'язків задач. Це дозволяє також ускладнити завдання для більш сильних 

учнів. Для розв’язування задач на побудову досить ефективним є використання  

педагогічного програмного засобу (ППЗ) GRAN-2D. Наявність інструментів 

для побудови відрізків, прямих і кіл, для чого традиційно використовувались 

лінійка і циркуль, забезпечує можливості виконання різноманітних 

геометричних побудов. Засіб GRAN-2D призначений для графічного аналізу 

систем геометричних об'єктів на площині звідки і походить назва (GRaphic 

Analysis 2-Dimеnsion) [2]. 

Використання програми GRAN-2D допомагає також активізувати 

навчально-пізнавальну діяльність учнів на уроках геометрії. 

При розв’язуванні задач на побудову використання цього засобу дає 

змогу поставити і досягти такі цілі: 1)  навчати учнів виконувати елементарні 

операції на комп’ютері; 2) закріплення вмінь та навичок учнів будувати 

планіметричні об’єкти на екрані дисплея; 3)  здійснення контролю виконання 

завдань на кожному окремому етапі кожним учнем. 

Таким чином, застосування ППЗ GRAN-2D у процесі розв’язування задач 

на побудову дає змогу реалізувати дослідницький підхід, навчити учнів 

самостійного знаходження шляху розв’язування, формувати пізнавальний 

інтерес і творчі якості, які є дуже важливими і потрібними у сучасному 

інформаційному суспільстві. ППЗ GRAN-2D є засобом для більш ефективного 

використання часу при розгляді розділу "Геометричні побудови" та більші 

якісного виконання етапів розв'язування задач такого типу. 

Розглянемо приклад. 

Приклад. Побудуйте прямокутний трикутник з катетами  7 см і 8 см. Опишіть 

навколо нього коло. 

Алгоритм розв’язування задачі (за допомогою комп’ютера) 

1. Будуємо АВ = 7 см так: Об’єкт/ Створити з екрану/ Пряма, що 

проходить через дві точки (лінія 1), Обчислити/ Відстань і переміщуємо В до 

тих пір, поки АВ = 7 см. 

2. Будуємо ВАС = 900 так: Об’єкт/ Створити з екрану/ Пряма, що 

проходить через дві точки (лінія 2), Обчислити/ Кут і переміщуємо С до тих 
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пір, поки АВС = 900  (або Об’єкт/ Створити з екрану/ Пряма, 

перпендикулярна до даної). 

3. Будуємо АС = 8 см. Обчислити/ Відстань і переміщуємо С до тих пір, 

поки ВС = 8 см. 

4. Сполучаємо точки А і С за допомогою команди Об’єкт/ Створити з 

екрану/ Пряма, що проходить через дві точки (лінія 3). 

5. Проводимо серединні перпендикуляри до сторін АВ і АС, 

скориставшись послугами Об’єкт/ Створити з екрану/ Середня точка та 

Об’єкт/ Створити з екрану/ Пряма, перпендикулярна до заданої прямої, 

Об’єкт/ Створити з екрану/ Середня точка (точка перетину об’єктів F). 

Отримаємо відрізки DF, EF. 

6. Через точки F і В проводимо коло, де F – центр кола, скориставшись 

послугою Об’єкт/ Створити з екрану/Коло (коло 1). 

Трикутник АВС і є шуканим (рис. 1).  

 
Рис. 1 

Отже, користуючись даним малюнком, можна зробити висновок, 

середина гіпотенузи є центром кола, описаного навколо прямокутного 

трикутника.  

Розглядаючи розв’язування цієї задачі, можна констатувати, що 

ефективне застосування педагогічних програмних (ППЗ)  засобів навчання 

математики сприяє формуванню пізнавальної самостійності учнів основної 

школи. 

Висновки. Ефективне застосування педагогічних програмних засобів 

навчання математики сприяє формуванню пізнавальної самостійності учнів 

середніх класів. Отже, поява в середній школі персональних комп'ютерів 

спонукує педагогів до пошуку нових, більш ефективних методів, прийомів,  

засобів навчання. Нові підходи дають можливість дещо по-іншому дивитися на 

вивчення певних тем і розділів. Використання комп’ютерів на уроках 
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математики сприяє активізації пізнавальної самостійності учнів. 
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         Плугіна М.О. 

Фізико-математичний факультет 

РОЛЬ УВАГИ У ЗАСВОЄННІ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ 

Науковий керівник: канд. психологічних наук, доцент Пухно С.В. 

 

Постановка проблеми. Актуальність цієї проблеми полягає в тому, що 

увага є одним з ключових компонентів серед психічних процесів людини. Також 

увага є одним з вирішальних аспектів пізнавальних процесів студентів. 

Мета дослідження. Метою курсової роботи – охарактеризувати увагу як 

один з вирішальних аспектів навчальної діяльності студентів. 

Виклад основного матеріалу. Дослідження проводилось на базі СумДПУ 

ім.А. С. Макаренка. В дослідженні приймали участь 25 студентів, з них 19 дівчат 

та 6 хлопців . Всі вони є фізично і психічно здорові. За результатами  

дослідження отримано наступні дані: у групі респондентів за дослідженням 

"Коректурна проба (Тест Бурдона) " середній показник концентрації уваги 

студентів12-36 (максимальний показник 36),середній показник стійкості уваги 5-

6 (максимальний показник 7), середній показник переключення уваги 

8,1(максимальний показник 0-5,5). 

Таким чином, аналіз результатів дає підстави для наступних висновків: 

показник концентрації та стійкості уваги студентів в нормі, що добре впливає на 

навчання и вивчення матеріалу. Дещо слабший показник переключення уваги, 

що може вплинути на навчальну діяльність студентів, але не так сильно. 
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Причиною цього може бути перевтома, неврози, хвороби. 

Отже, на основі проведеного дослідження можна зробити висновок, що 

показники рівня уваги не є величиною постійною, а залежить від світогляду, 

загальної спрямованості особистості читача, запасу знань, а також настрої і 

ситуаційного ставлення до тексту, що читається. 

 

Полтавець Л. В.  

Фізико-математичний факультет 

ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ 

Науковий керівник: кандидат  педагогічних наук, доцент Коваленко Н.В. 

 

Постановка проблеми. Інтерактивні методи в педагогіці й практиці 

української школи виникли ще у 1920-х роках. Їх використовували  при 

впровадженні проектного та бригадно-лабораторного методу навчання. Але 

зміст освіти та навчально-виховний процес постійно оновлюється. У зв'язку з 

цим з'являються нові методи навчання. Отже, виникає проблема дослідження 

інтерактивних методів навчання.  

Метою нашого дослідження. є аналіз сутності та класифікацій 

інтерактивних методів навчання та розробка рекомендацій, щодо ефективного 

застосування цих методів в структурі уроку.  

Стан дослідження проблеми. Розробку елементів інтерактивного 

навчання можна знайти в працях В. Сухомлинського, творчості вчителів-

новаторів Ш. Амонашвілі, Є. Ільїна, С. Лисенкової, В. Шаталова та ін. 

Виклад основного матеріалу. Розгляд даної проблеми був 

структурований таким чином, що спочатку ми дали визначення таким 

поняттям, як процес навчання, інтерактивні методи, інтерактивне навчання, 

інтерактивні технології, технології навчання, інтерактивне навчання та провели 

класифікацію інтерактивних методів навчання, розділивши їх умовно на дві 

великі групи, а також дали їм загальну характеристику. Також ми записали 

вимоги до структури уроку з використанням інтерактивних технологій. 

Другий розділ присвячено інтерактивним методам навчання 

старшокласників на уроках математики, інформатики та фізики. В цій частині 

курсової роботи ми провели аналіз інтерактивних методів навчання та 

розглянули різні способи введення їх у структуру уроку. Дізналися які з даних 

методів найчастіше використовують на уроках фізико-математичного циклу. 

Також ми розробили методичні рекомендації вчителям старших класів з 

інформатики, щодо правильного застосування інтерактивних методів навчання 

на уроках. 

Висновки. Отже, в ході нашого дослідження ми дали визначення таким 

поняттям, як процес навчання, інтерактивні методи, інтерактивне навчання, 

інтерактивні технології. Провели класифікацію інтерактивних методів 

навчання. 

Ми визначили, що впровадження інтерактивних технологій потребує від 

учителя розуміння суті даної моделі навчання, уміння старанно планувати свою 
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роботу, значної кількості часу, особливо на початкових етапах. Ефект від 

використання інтерактивних прийомів максимальним буде тільки тоді, коли 

сам учитель глибоко усвідомить суть і необхідність такої роботи, при цьому 

врахує вікові особливості та рівень розвитку учнів класу. 

Суть інтерактивного навчання полягає у тому, що навчальний процес 

відбувається за умов постійної активної взаємодії всіх учнів, як сильних, так і 

слабких.  

Інтерактивне навчання дозволяє різко збільшити відсоток засвоєння 

матеріалу. Результати досліджень, що були проведені американськими вченими 

показують, що лекції забезпечують 5 % засвоєння матеріалу, читання – 10 %, 

використання відео, аудіо – 10 %, використання наочності – 30 %, дискусійні 

групи – 50 %, практично через дію – 75 % 

Також, ми розглянули інтерактивні методи навчання, які умовно поділяють на 2 

групи: групові (акваріум, робота в малих групах, карусель, 2+2=4, змінювані 

трійки, робота в трійках, робота в парах) та фронтальні (велике коло, мікрофон, 

незакінчені речення, мозковий штурм, аналіз дилеми (проблеми), мозаїка).  

Методи навчання виконують такі основні функції, як навчальну 

(освітню), розвиваючу, виховну, мотиваційну і контрольно-коригувальну. 

Отже, інтерактивні методи навчання займають важливе місце в теорії 

навчання і виховання, оскільки дозволяють підвищити рівень засвоєння знань, 

шляхом використання інтерактивних технологій. 

 

Полтавець Л. В. 

Фізико-математичний факультет 

ЕФЕКТ ДОПЛЕРА 

Науковий керівник:кандидат фізико-математичних наук Шкурдода Ю.О. 

 

Ефект Доплера знаходить широке вживання і в науці, і в побуті. У всьому 

світі він використовується в міліцейських радарах, що дозволяють 

відловлювати і штрафувати порушників правил дорожнього руху, що 

перевищують швидкість. І таким чином доплерівський ефект практично 

знайшов своє застосування в людському житті. Це відкриття дало поштовх для 

поглибленого вивчення зміни частоти коливання хвиль. 

Метою нашого дослідження: є формування уявлення про ефект Доплера 

та його види, розкриття їх суті, а також розгляд його застосування в акустиці та 

оптиці.  

Виклад основного матеріалу. Ефект Доплера (він виявляється для хвиль 

різного характеру) заключається в тому, що при відносному русі джерела і 

спостерігача (приймача) частота (звуку або світла), яка визначається 

спостерігачем, відрізняється від частоти, виміряній у системі відліку, де 

джерело перебуває в спокої. 






cos1

1 2

0



  

Ця формула і описує ефект Доплера.  
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Ефект Доплера поділяється на: повздовжній та поперечний. Якщо 

випромінювання світла приймається в напрямку відносної швидкості, то ми 

отримуємо так званий повздовжній ефект Доплера. Якщо  світло 

спостерігається в напрямку, перпендикулярному швидкості джерела то це 

поперечний ефект Доплера. І зміна частоти буде описуватися формулою:    

2

0 1   . 

Поперечний Доплера виникає виключно через відносності  проміжків 

часу між подіями. Існує також так званий аномальний ефект Доплера. 

Аномальний ефект Доплера завжди, навіть у випадку одиничного 

електрона, повинен вважатися вимушеним ефектом, оскільки не може бути 

пояснений без врахування дії на поле випромінювання на електрон. При 

випромінюванні в умовах аномального ефекту Доплера електрон 

сповільнюється і «розкручується», а енергія випромінювання збільшується з 

часом по експоненті. 

Висновки. Таким чином, ефект Доплера має широку сферу застосування 

в таких областях, як астрономія, оптика, акустика. А також ефект Доплера 

використовується в радіолокації для розпізнавання рухомих об'єктів, 

наприклад, літаків, на фоні нерухомих (гір, хмар) та  авто сигналізації. 

 

 

Полуйко С.П. 

Фізико-математичний факультет 

ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ АСТРОФІЗИКИ НА УРОКАХ ФІЗИКИ 

ТА АСТРОНОМІЇ 

 
Зростаюча роль астрономії в різноманітних галузях людської діяльності впливає на 

підвищення вимог до знань учнів середньої школи з цього предмету. Це можна здійснити 

завдяки пропедевтиці астрономічних знань учнів у курсі фізики загальноосвітньої школи, яка 

знань має за мету наведення астрономічних прикладів, які підтверджують фізичні закони, 

розв’язування фізичних задач з астрономічним змістом,  проведення лабораторних робіт, 

астрономічних спостережень, роботі астрономічного гуртка. 

 

Друга половина XX століття з його видатними досягненнями у фізиці, 

астрономії, космонавтиці характеризується суттєвими надбаннями в цілісному 

сприйнятті науково-природничої картини світу. Накопичення знань про Всесвіт 

важливе для людства, оскільки існування земної цивілізації залежить від того, 

що являє собою наш Всесвіт, як він розвивається. 

В сучасних умовах зросла роль освіти в усвідомленні людиною того факту, 

що вона є мешканцем планети Земля. У процесі навчання стає актуальним 

розвиток такого типу мислення учнів, який сприяє системному баченню 

сучасних проблем людства, в тому числі і проблем космічного рівня. 

У XXI столітті, коли відбувається інтенсивне освоєння Всесвіту 

астрономічними інструментами нового класу, формування адекватних 

еволюційних уявлень про природу і про сучасні методи дослідження у фізиці 

неможливе без знання основ астрофізики [1].  
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Зростаюча роль астрономії в різноманітних галузях діяльності людини 

спонукає підвищувати вимоги до знань учнів середньої школи з цього 

предмету. Деякі відомості про Землю як одну з планет Сонячної системи, 

сучасну форму та поверхню нашої планети, рух Землі навколо Сонця та своєї 

осі та їх значення для життя на Землі учні отримують у 5 класі на уроках 

природознавства. Безпосередньо астрономію, як обов’язковий навчальний 

предмет, незалежно від профілю навчання учні  вивчають у 11- му класі 

відповідно до Державних стандартів базової та повної середньої освіти в 

Україні. 

При цьому на вивчення астрономії у загальноосвітній школі за різними 

програмами відводиться 17 або 34 навчальні години (останнє – лише для класів 

із поглибленим вивченням фізики). У межах такого обсягу навчального часу 

неможливо сповна реалізувати освітні та виховні можливості астрономічної 

компоненти у формуванні загальної науково-природничої освіти та підготовці 

молоді до життя в сучасному світі. Більш повно реалізувати потенціал науково-

природничої освіти дозволяє пропедевтика1 астрономічних знань у 

природничих дисциплінах, зокрема у фізиці, географії, хімії тощо. 

Пропедевтика астрономічних знань учнів в навчальному процесі має загальні 

дидактичні цілі: освітня, виховна і розвиваюча. Між ними немає чіткої межі не 

за змістом, не по методам і способам їх досягнення - вони повинні досягатися в 

єдиному навчально-виховному процесі.  

Таке системне та послідовне викладання астрономічних знань доцільне 

протягом вивчення всього курсу фізики – від 7-го до випускного класу, і 

дозволить поетапно сформувати систему фундаментальних астрономічних 

знань, як структуровану сукупності елементів наукової інформації про Всесвіт 

[3,4]. 

Різноплановим завданням астрономічної освіти учнів загальноосвітньої 

школи присвячено праці багатьох вчених, астрономів і методистів, зокрема: 

І.Х. Боярченка, О.І. Бугайова, Н.О. Гладушиної, С.У. Гончаренка, 

Ю.А. Гришина, М.М. Дагаєва, І.А. Климишина, І.К. Коваля, Є.В. Коршака, 

Ю. Костюка, А.Б. Широкова, М.І. Шута, Я.С. Яцківа та ін. [5]. 

Аналіз робіт фахівців показує, що власне астрономічна компонента 

“Природознавства” багатьма учнями засвоюється формально через великий 

об’єм і складність матеріалу, який вивчається, та малу кількість навчального 

часу. Тому знання учнів часто бувають неповними, діти не вміють 

застосовувати їх для розв’язання конкретних навчальних і практичних задач. 

Це створює проблему підвищення ефективності навчання астрономії та 

сумісних з нею навчальних дисциплін, зокрема фізики. У зв’язку з цим виникає 

необхідність пропедевтики астрономічних знань учнів на уроках фізики, що 

включає в себе: 

-викладання на уроках фізики астрономічного матеріалу методом розповіді, 

бесіди, коротких повідомлень учителя й учнів, а також використання 

проблемних ситуацій, пов’язаних із темою уроку; 

-наведення прикладів, які ілюструють дію фізичних законів у Всесвіті; 
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-розв’язування фізичних задач з астрономічним змістом; 

використання астрономічних моделей  на уроках фізики; 

-проведення астрономічних спостережень;  

-вивчення і обговорення наукової та науково-популярної літератури з 

астрономії та астрофізики; 

-включення астрофізичних питань у програму навчальних конференцій. 

Аналіз науково-методичної літератури показує, що у педагогічній 

літературі недостатньо висвітлено методику введення астрономічних знань у 

курсі фізики загальноосвітньої школи. Мало посібників, у яких вміщено 

рекомендації для вчителів стосовно цієї проблеми. Крім того, у більшості 

випадків вчителі фізики та астрономії мають недостатню теоретичну та 

методичну підготовку з питань висвітлення астрономічних знань у курсі 

фізики. Це пов'язано з відсутністю конкретних методичних рекомендацій та 

дидактичних матеріалів для вчителів з окремих тем і розділів шкільної 

програми з фізики, які базуються на астрономічних знаннях. Як наслідок, 

однією із найбільших прогалин у астрономічній освіті загальноосвітньої школи 

є недостатня зорієнтованість навчально-виховного процесу на формування 

навичок продуктивної діяльності, що породжує недоліки у формуванні 

наукового світогляду учнів[6]. 

Наведемо деякі методи введення елементів астрономії на уроках фізики. 

1. Застосовування астрономічних прикладів на уроках фізики.  

Щоб не було перевантаження навчального матеріалу, необхідно провести 

часткову заміну прикладів, які знаходяться в шкільних підручниках. По-перше, 

замінити абстрактні приклади типу «супутник рухається навколо планети», 

конкретним, у якому мова ведеться про конкретну планету та конкретний 

супутник. За допомогою таких прикладів учні мимоволі отримують інформацію 

з астрономії, звикаючи до астрономічних назв, відстаней, швидкостей тощо. 

По-друге, замінити (де є така можливість) деякі фізичні приклади 

астрономічними, але таким чином, щоб вони обов’язково ілюстрували матеріал, 

який вивчається на даному уроці. 

2. Розв’язання задач з астрономічним змістом.  
Кожна задача повинна мати в умові конкретні факти або стосуватися 

конкретних астрономічних об’єктів та явищ.  

3. Використання проблемних ситуацій. 

Для розвитку логічного мислення учнів вчитель повинен пропонувати 

учням проблемні ситуації астрономічного змісту, які обов’язково повинні бути 

пов’язані з темою уроку фізики, на якому ця тема розглядається. 

Існують різні думки щодо покращення астрономічної освіти учнів. 

Наприклад, І.А.Климишин, І.П.Крячко та М.П. Пришляк пропонують зберегти 

астрономію як самостійний навчальний предмет при одночасному 

вдосконаленні методики викладання астрономії на ІІІ ступені навчання в 

середній школі.[7] В.Р.Ільченко, К.Ж. Гуз бачать вихід із ситуації, яка склалася, 

у пропедевтиці астрономічних знань учнів у початковій школі. [8] Проф. 

О.І. Бугайов, М.Т. Мартинюк та В.В. Смолянець пропонують об’єднати курс 
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фізики та астрономії на єдиній інтегровано-гуманітарній основі зі створенням 

якісно нового інтегрованого курсу «Фізика. Астрономія» в основній школі. 

[8,9] Природно постає питання про структуру і зміст навчання фізики у 9 – 11 

класах.  

У роботі представлені деякі задачі з використанням елементів астрономії 

на уроках фізики. Наприклад, при вивченні теми «Вага тіла» 8 клас, можна 

запропонувати учням розв’язати таку задачу( яка в підручнику не використана):  

Обчисліть свою вагу на поверхні Меркурія, Венери і Марса. Якщо прискорення 

вільного падіння на Меркурії дорівнює 3,78 м/с2, Венери – 8,9 м/с2, м/с2, Марса - 

3,76 м/с2. 
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Утвердження в Україні демократичних засад суверенності й ціннісно-

правових орієнтирів при виборі суспільних цілей стимулює оптимальний 

розвиток людського потенціалу, актуалізує складні соціально-економічні та 

ідейно-політичні чинники розвитку національної системи освіти, вимагає 

переходу від директивної до особистісно-орієнтованої її моделі. 

Першочергового значення у цьому зв’язку набуває проблема формування 
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особистості, якій властиві високі морально-духовні цінності, достатня 

теоретична і практична підготовка, творча активність та 

конкурентоспроможність. 

Зміна цілей і функцій шкільної освіти, особистісно-орієнтований підхід 

до навчання і виховання учнів значною мірою вимагають потребу 

переосмислення ідеї навчання в контексті виховання та розвитку особистості 

зокрема, для вирішення проблем гуманізації освіти, яка має ґрунтуватися на 

принципах гуманітаризації, диференціації та інтеграції. 

Мета навчання на інтегративній основі - дати цілісне уявлення про 

довкілля, сприяти підвищенню розумової активності школярів, забезпечити 

самовираження, самореалізацію, розвиток гармонійної особистості з 

притаманними їй загальнолюдськими цінностями. 

Ідея інтегрованого навчання передбачає досягнення мети якісної освіти, 

тобто освіти конкурентноздатної, спроможної забезпечити кожній людині 

самостійно досягти тієї чи іншої цілі, творчо самоутверджуватися у різних 

соціальних сферах. 

Однак інтеграція як дидактичний засіб чи система має при цьому 

втілитися у навчальні предмети, у формі їх об’єднання і представлення єдиним 

цілим. Реалізація ідеї створення інтегрованих курсів і уроків виявляється не 

дуже легкою. 

Отже, інтегроване навчання - це навчання, яке цілісно забезпечує 

пізнавальну спрямованість особистості школяра, створюючи умови для 

самореалізації особистісного потенціалу та саморозвитку. 

Проблема інтеграції у психолого-педагогічній теорії досліджувалася 

науковцями в різні періоди і з різних позицій. 

Ідея інтегрованого підходу до навчання, енциклопедичності та 

взаємозв’язку знань була започаткована у роботах основоположників 

педагогіки Й. Гербарта, А. Дістервега, Я. Коменського, Дж. Локка, Г. 

Песталоцці, Ж.Ж. Руссо. 

Психологічні основи процесу інтеграції в системі шкільного навчання 

розкриті в дослідженнях Л.С. Виготського, В.В. Давидова, В.П. Зінченка, Е.Л. 

Носенко, Ю.А. Самаріна. Питанням розкриття особистісно-розвивальних 

можливостей інтеграції змісту навчально-виховного процесу присвячені роботи 

психологів О.В. Запорожця, І.Ю. Кулагіна, М.С. Лейтеса, О.М. Леонтьєва, І.Я. 

Лернера, С.Л. Рубінштейна. 

Сутність інтеграції, як цілісного впливу на становлення особистості, її 

форми і види розкриті в працях О.Л. Алєксєєнко, С.У. Гончаренка, М.С. 

Вашуленка, С.В. Загв’язінського, В.П. Тименка, С.І. Якименка. 

Аналіз психолого-педагогічних досліджень дозволяє стверджувати, що 

втілення в освітню практику інтегрованого підходу створює сприятливі умови 

для формування цілісного образу світу, прояву творчості дитини й учителя.  

Однак інтеграція як дидактичний засіб чи система має при цьому 

втілитися у предмет загальної фізики у школі, у формі його об’єднання з 

іншими дисциплінами і представлення єдиним цілим. Реалізація ідеї створення 
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інтегрованих курсів і уроків виявляється не дуже легкою. Тому дослідження 

формування у школярів інтегрованих знань при вивченні шкільного курсу 

фізики є достатньо актуальною. Дане дослідження не вичерпує всієї інформації 

по даній проблематиці, оскільки вона потребує подальшого ґрунтовного 

дослідження. 
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В останні роки зростає кількість досліджень, пов’язаних із вивченням 

речовини в нанорозмірному стані, а також розробка та активне впровадження 

нанотехнологій у виробництво [1]. Сучасні плівкові технології надають широкі 

можливості для отримання як надтонких плівок, так і комбінованих плівкових 

гетероструктур із розмірами структурних елементів нанометрового масштабу. 

Інтерес до отримання наноструктурованих об’єктів стимулював бурхливий 

розвиток фізики тонких плівок. Особливо активно нині вивчаються 

мультишарові (МШ) структури з надтонкими феромагнітними і немагнітними 

шарами, в яких проявляється ефект гігантського магнітоопору (ГМО) [2]. 

Цікавість до таких об’єктів викликана як можливістю вирішення ряду питань 

фізики твердого тіла, так і широким застосуванням їх в якості ефективних 

датчиків магнітного поля, цифрових магніторезистивних пристроїв, таких як 

магніторезистивна пам'ять довільної вибірки. Поряд з головними вимогами 

функціонального характеру (високий магніторезистивний (МР) ефект, певний 

діапазон робочих полів) однією з основних вимог до таких МШ-структур є 

висока термостабільність, оскільки в процесі виготовлення базової плівки і 

формування з неї елемента заданої конфігурації плівка проходить ряд 

процедур, пов'язаних із нагріванням. Так, у процесі виготовлення структур при 

іонно-плазмовому напиленні можливе підвищення температури конденсації 

через електронне та іонне бомбардування поверхні. Крім того, при 

формоутворенні елементів за допомогою фотолітографії необхідне нагрівання 
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зразків до температур 200...250 С. Нарешті, в процесі експлуатації елемента 

можливе його нагрівання робочим струмом, якщо густина струму перевищує 

109 А/м2. У даній роботі досліджені мультишарові системи Со/Сu/Fe/П, які 

мають передумови для того, щоб бути стабільними щодо взаємної інтердифузії 

шарів, оскільки Со/Сu, Сo/Ag, Fe/Cu, Fe/Ag практично не розчиняються один в 

одному. Проте нагрівання може вплинути на магніторезистивні характеристики 

плівок не тільки внаслідок інтердифузії уздовж нормалі до шарів, а й через інші 

процеси перебудови на поверхнях розділу шарів. За результатами досліджень 

[3] відомо, що відпалювання може як погіршувати, так і в деяких випадках 

покращувати магніторезистивні властивості багатошарових плівок. Причини 

такої поведінки остаточно не встановлені, але дають підставу припустити, що 

відпалювання може стати ефективним засобом для досягнення оптимальних 

характеристик плівок. 

В роботі вперше проведені комплексні експериментальні дослідження 

структурно-фазового стану тришарових асиметричних плівкових систем на 

основі Co, Fe та Cu. 

МЕТОДИКА І ТЕХНІКА ЕКСПЕРИМЕНТУ 

Багатошарові плівкові системи з товщиною шарів (1-50) нм отримували у 

вакуумній камері установки ВУП-5М при тиску газів залишкової атмосфери 

10-4 Па [4]. Почергова конденсація плівок здійснювалася в результаті 

випаровування металів чистотою не гірше 99,98% із незалежних джерел (Cu – з 

вольфрамової стрічки, Co, Fe – з електронно-променевої гармати). Конденсація 

плівок проводилася при кімнатній температурі підкладки зі швидкістю ω = (0,5-

1) нм/с залежно від режимів випаровування. Для дослідження електро- та 

магніторезистивних властивостей як підкладки використовувалися поліровані 

скляні пластини з попередньо нанесеними контактними площадками; для 

структурно-фазових досліджень плівки осаджувалися на монокристали NaCl 

(KBr) з вуглецевим підшаром. 

Конструкція виготовленого підкладкотримача дозволяла отримувати за 

один технологічний цикл два плівкові зразки з різною товщиною немагнітного 

прошарку та з майже однаковою товщиною феромагнітних шарів. Геометричні 

розміри плівок для вимірювання їх електричного опору задавалися вікнами, 

виготовленими з високою точністю у механічних масках з ніхромової фольги. 

Товщина плівок вимірювалася за допомогою мікроінтерферометра МІІ - 4 

з лазерним джерелом світла і комп’ютерною системою реєстрації 

інтерференційної картини, що дозволяло підвищити точність вимірювань, 

особливо в області товщини d < 50 нм. 

Термомагнітна обробка плівок проводились у спеціальній установці в 

умовах надвисокого безмасляного вакууму (10-6-10-7) Па у магнітному полі 

напруженістю до Н = 150 кА/м.  

Структурно-фазові дослідження зразків проводилися за допомогою 

просвічуючого електронного мікроскопу ЕМ-125 та електронографа. 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Проведені дифракційні дослідження вказують на те, що невідпалені 
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плівки Co/Cu/Fe/П полікристалічні і мають дрібнозернисту структуру. На 

електронограмах невідпалених тришарових плівок Со/Сu/Fe/П із dF = 30-40 нм 

та dN = 10-20 нм внаслідок дрібнокристалічної структури спостерігаються дуже 

розмиті та слабкі кільця, що належать фазам ГЩП-Со, ОЦК - Fe та ГЦК - Cu 

(рис. 1 б). Параметри решіток для ГЩП-Со (а = 0,251-0,252 нм, с = 0,410-

0,412 нм), ГЦК-Cu (а = 0,358-0,361 нм) та ОЦК-Fe (а = 0,285-0,287) добре 

узгоджуються з відповідними параметрами для масивного кобальту, міді та 

заліза. Слід відмітити, що на електронограмах від невідпалених плівок із 

dN < 5 нм лінії, які належать фазі ГЦК - Cu, не спостерігаються. 

На електронограмах від відпалених плівок з dF = 30-40 нм та 

dN = 10-20 нм при Твідп = 700 К, фіксуються чіткі кільця, які належать фазам 

ГЦК - Cu, та ГЦК - Со, і слабкі лінії, які належать ОЦК-Fe (рис. 1 д). Отже, у 

зразках даної системи зберігається індивідуальність окремих шарів після 

відпалювання при Твідп = 700 К. Для зразків з dCu < 5 нм після відпалювання при 

Твідп = 700 К відбувається утворення ГЦК твердого розчину (CoFe,Cu).  

Рис.1. Кристалічна структура та електронограми невідпалених (а, б) та 
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відпалених при температурі 700 К (в, г, д) тришарових плівок Co/Cu/Fe (а,б,в,д: 

dCo = 35 нм, dCu = 10 нм, dFe = 35 нм; г: dCo = 35 нм, dCu = 5 нм, dFe = 35 нм) 

Таблиця 1 

Розшифровка електронограм від невідпаленої та відпаленої в надвисокому 

вакуумі за 700 К плівки Co/Сu/Fe/П (dCо = 35 нм, dCu = 10 нм, dFe = 35 нм) 

 

Невідпалена Відпалена при 700 К 

І, в.о. d, нм hkl Фаза І, в.о. d, нм hkl Фаза 

Д.сл. 0,216 100 ГЩП-Со Д.С. 0,205 111, 

111 

ГЦК-Со, ГЦК-Сu 

С. 0,206 111 ГЦК-Сu сл. 0,200 110 ОЦК-Fe 

сл. 0,202 110 ОЦК-Fe ср. 0,178 200, 

200 

ГЦК-Со, ГЦК-Сu 

сл. 0,192 101 ГЩП-Со Д.сл. 0,144 200 ОЦК-Fe 

сл. 0,177 200 ГЦК-Сu сл. 0,128 220 ГЦК-Сu 

сл. 0,150 102 ГЩП-Со ср. 0,124 220 ГЦК-Со 

Д.сл. 0,142 200 ОЦК-Fe Д.сл. 0,118 211 ОЦК-Fe 

ср. 0,126 220  ГЦК-Сu сл. 0,108 311 ГЦК-Сu 

ср. 0,125 110 ГЩП-Со ср. 0,106 311 ГЦК-Со 

Д.сл. 0,116 211 ОЦК-Fe     

ср. 0,106 311 ГЦК-Сu     

Д.сл. – дуже слабка; сл. – слабка; ср. – середня; С. – сильна; Д.С. – дуже сильна. 

У таблиці 1 наведена розшифровка електронограм невідпаленої та відпаленої у 

надвисокому вакуумі при 700 К плівок Co/Сu/Fe/П (dCо = 35 нм, dCu = 10 нм, 

dFe = 35 нм). 
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В даній статті мова йде про розробку вчителями математики власних критеріїв 

оцінювання знань та вмінь учнів та проведення контролю та корекції знань учнів. 
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На сучасному етапі розвитку освіти в Україні не можливо уявити собі 

шкільний урок на якому б знання учнів не оцінювалися чи не проводилися 

контроль та корекція знань, умінь та навичок учнів. 

        Аналіз досвіду роботи вчителів математики свідчить про те, що знання 

учнів з математики дуже часто є поверхневими, а рівень їх самостійності 

залишається не високим. Однією із умов підготовки учнів є правильно обрана 

методична система шодо проведення уроку. До важливих питань які 

потребують особливої уваги належать: 

1) контроль та корекція знань учнів; 

2) оцінювання знань. 

     Вивчення кожної теми супроводжується підсмком учителя який повинен 

гарно продумати скільки балів за певний вид діяльності учнів на уроці він 

зможе поставити. При розробці критеріїв оцінювання вчитель зобов’язаний 

добре володіти програмою та вміти правильно оцінити об’єм і рівень знань 

кожного учня відповідно до державного стандарту. 

      Кожний вчитель самостійно, за умови відповідності, повинен розробити 

власний критерій оцінювання. Такі критерії оцінювання знань і вмінь учнів 

можна розробити і при вивченні теми « Подільність чисел», яку діти вивчають 

у шостому класі. 

    Згідно до вимог державного стандарту [1] при вивченні даної теми учень 

повинен: 

1) наводити приклади простих і складених чисел, парних і непарних чисел, 

що діляться націло на 3, 5, 9, 10; 

2) формулювати означення понять: 

- дільник; 

- кратне; 

- просте число; 

- складене число; 

- спільний дільник; 

- спільне кратне; 

- ознаки подільності на 2,3,5,9,10; 

3) описувати правила знаходження найбільшого спільного дільника та 

найменшого спільного кратного кількох чисел; 

4) розв’язувати вправи, що передбачають: 

- використання ознак подільності чисел на 2,3,5,9,10; 

- розкладання натуральних чисел на прості множники; 

- знаходження спільних дільників та спільних кратних двох – трьох чисел; 

- найбільшого спільного дільника (НСД) і найменшого спільного кратного 

(НСК) двох (трьох) чисел. 

     Основні вимоги державного стандарту дають можливість вчителю при 

вивченні даної теми розробити критерії оцінювання вмінь та знань учнів. 

Існують загальні критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з математики 

в системі загальної середньої освіти. 

     Відповідно до ступеня оволодіння зазначеними знаннями і способами 
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діяльності виокремлюються такі рівні навчальних досягнень школярів з 

математики: 

- початковий рівень – учень (учениця) називає математичний об'єкт 

(вираз, формули, геометричну фігуру, символ), але тільки в тому випадку, коли 

цей об'єкт (його зображення, опис, характеристика) запропоновано йому (їй) 

безпосередньо; за допомогою вчителя виконує елементарні завдання; 

- середній рівень - учень (учениця) повторює інформацію, операції, дії, засвоєні 

ним (нею) у процесі навчання, здатний (а) розв'язувати завдання за зразком; 

- достатній рівень - учень (учениця) самостійно застосовує знання в 

стандартних ситуаціях, вміє виконувати математичні операції, загальні методи і 

послідовність (алгоритм) яких йому (їй) знайомі, але зміст та умови виконання 

змінені; 

- високий рівень - учень (учениця) здатний(а) самостійно орієнтуватися в нових 

для нього (неї) ситуаціях, складати план дій і виконувати його; пропонувати 

нові, невідомі йому (їй) раніше розв'язання, тобто його (її) діяльність має 

дослідницький характер. 

     Виходячи з уже здобутих знань ми можемо розробити власні критерії 

оцінювання, які можна використовувати при вивченні теми « Подільність 

чисел», що можливо лише на основі загальних критеріїв оцінювання 

навчальних досягнень учнів. 

                                                                                                    Таблиця 1. 

Рівні навчальних 

досягнень 

Бали Критеріі оцінювання навчальних  

досягнень 

І. Початковий 1 Учень (учениця) читає і записує 

числа, переписує даний математичний 

вираз, називає, що є діленим, 

дільником, часткою. 

2 Учень (учениця) виконує 

найпростіші дії ділення двох 

натуральних чисел. 

3 Учень (учениця) виконує 

найпростіші дії ділення на 2, на 5 і на 

10 за допомогою вчителя. 

 

 

                                                 Продовження таблиці 

ІІ. Середній 4 Учень (учениця) відтворює означення 

дільника та кратного, називає ознаки 

подільності на 2,5 і 10 та виконує 

завдання більш високого рівня 

складності. 

5 Учень (учениця) називає ознаки 

подільності на 2,5,10,3 та 9 та виконує 

завдання, що відповідають початковому 
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й середньому рівням навчальних 

досягнень. 

6 Учень (учениця) відтворює означення 

відтворює означення простого та 

складеного числа, найбільшого спільного 

дільника та найменшого спільного 

кратного; самостійно виконує завдання 

обов’язкового рівня з достатнім 

поясненням 

ІІІ. Достатній 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

7 Учень (учениця) застосовує ознаки 

подільності для розв’язування завдань, 

що відповідають достатньому рівню 

навчальних досягнень без достатніх 

пояснень; називає залежності між 

діленим, дільником та часткою; 

самостійно виправляє вказані помилки. 

8 Учень (учениця) володіє визначеним 

програмою навчальним матеріалом; 

розв’язує завдання з частковим 

поясненням 

 

                                          Продовження таблиці 

 9 Учень (учениця) вільно володіє 

визначеним  програмою навчальним 

матеріалом;  виконує завдання з 

достатнім поясненням; самостійно 

виправляє помилки; повністю 

аргументує обґрунтування 

математичних тверджень. 

ІV. Високий 10 Знання, вміння й навички учня (учениці) 

повністю відповідають вимогам 

навчальної програми; розв’язує завдання 

з повним поясненням та 

обґрунтуванням; під керівництвом 

учителя знаходить нові завдання та 

розв’язує їх. 

11 Учень (учениця) вільно і правильно 

висловлює відповідні математичні 

міркування, переконливо аргументує їх; 

самостійно знаходить джерела 

інформації та працює з ними; 

використовує набуті знання і вміння в 

незнайомих для нього (неї) ситуаціях; 

знає, передбачені програмою, основні 
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методи розв'язання завдання і вміє їх 

застосовувати з необхідним 

обґрунтуванням. 

12 Учень (учениця) виявляє варіативність 

мислення і раціональність у виборі 

способу розв'язання математичної 

проблеми;  набуті знання.  

     Розроблені учителем критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з 

даної теми дають можливість перейти безпосередньо до проведення контролю 

та корекції знань учнів з даної теми. 

     Контроль і корекція знань та вмінь учнів – необхідні елементи навчального 

процесу, тому можуть бути використані на кожному уроці математики. Їх місце 

у структурі уроку, змістове навантаження, форми, методи, засоби практичної 

реалізації, часові витрати визначаються, насамперед, метою уроку, а відтак і 

його типом.[2] 

      Учитель може проводити контроль знань учнів не тільки на останньому 

підсумковому уроці, коли діти пишуть контрольну роботу, а й на кожному з 

уроків. Такий контроль знань можна провести у вигляді фронтального усного 

опитування, самостійної роботи, математичного диктанту, і таким чином 

перевірити рівень знань учнів на даному етапі вивчення теми. 

      Наприклад, при вивченні теми « Подільність чисел» у 6 класі для 

проведення контролю знань учнів можна запропонувати учням таку самостійну 

роботу. 

                               І варіант 

1. Напишіть чотири числа, які кратні числу 150. 

2. Подайте степені у вигляді добутку: 34,53, х6, 17. 

3. Знайти найбільший спільний дільник чисел: 

1) 12 і 18; 2)14,21 і 28. 

                                         ІІ варіант 

1. Напишіть чотири числа, які кратні числу 47. 

2. Запишіть добуток у вигляді степеня: 

1) 2×2; 2)7×7×7; 3) 3×3×3×3; 4) 4×4×5×5. 

3. Знайти найменше спільне кратне чисел: 

1) 6 і 10; 2)8,9 і 15. 

  На інших уроках при вивченні даної теми доцільно виділити 10 хвилин 

наприкінці уроку та запропонувати учням написати математичний диктант для 

всього класу. 

1.Записати ознаку подільності на 5. 

2. Дати означення парного числа. 

3. Виконати ділення: 9120 : 10. [3] 

      Слід зазначити, що перед вчителями математики на уроці сьогодні стоїть 

багато завдань. Вчитель математики, який працює в сучасній школі, 

зобов’язаний добре ознайомитися з вимогами державного стандарту та вміти 

правильно на високому науково – методичному рівні розробляти критерії 
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оцінювання навчальних досягнень учнів, а також вміти провести якісний 

контроль та корекцію знань учнів при вивченні даної теми. 
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Загальновизнано, що вивчення фізики дає не тільки фактичні знання, але й 

розвиває особистість. Фізична освіта, безсумнівно, є сферою розвитку 

інтелекту. Останній, як відомо, проявляється і в розумовій, і в предметній 

діяльності людини. 

У цьому зв'язку особливого значення набуває експериментальне вирішення 

завдань, яке з необхідністю передбачає обидва види діяльності. Як і будь-який 

вид вирішення завдань, воно має загальну для процесу мислення структуру і 

закономірності. Експериментальний підхід відкриває можливості розвитку 

образного мислення. 

Експериментальне рішення фізичних завдань, в силу їх змісту та 

методології рішення, може стати важливим засобом розвитку універсальних 

дослідницьких навичок та умінь: постановки експерименту, що спирається на 

певні моделі дослідження, власне експериментування, здатності виділити і 

сформулювати найбільш суттєві результати, висунути гіпотезу, адекватну 

досліджуваного предмета , і на її основі побудувати фізичну і математичну 

модель, залучити до аналізу обчислювальну техніку. Новизна змісту фізичних 

задач для учнів, варіативність у виборі експериментальних методик і засобів, 

необхідна самостійність мислення при розробці та аналізі фізичної і 

математичної моделей створюють передумови для формування творчих 

здібностей. 

Вже у визначенні фізики як науки закладено поєднання в ній як 

теоретичної, так і практичної частин. Вважається важливим, щоб в процесі 

навчання учнів фізики учитель зміг якомога повніше продемонструвати учням 

взаємозв'язок цих частин. Адже коли учні відчують цей взаємозв'язок, то вони 
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зможуть багатьом процесам, що відбуваються навколо них у побуті, у природі, 

дати вірне теоретичне пояснення. Це може бути показником досить повного 

володіння матеріалом 

Тому, головними питаннями, які ми розглядаємо у своєму дослідженні, 

стали: 

визначити цілі навчання фізики в середній школі й можливості 

використання експериментальних задач для формування дослідницьких умінь і 

навичок учнів; 

запропонувати модель організації уроків фізики з використанням 

експериментальних задач; 

проаналізувати розвиток елементів дослідницької діяльності в процесі 

навчання розв'язуванню експериментальних задач із використанням 

традиційного й нового обладнання шкільного кабінету фізики; 

запропонувати умови розвиток елементів дослідницької діяльності в 

процесі навчання розв'язку експериментальних задач. 

Дозвольте перейти до висвітлення головних результатів. 

Під фізичною задачею на практиці розуміють деяку фізичну проблему, яка 

в загальному випадку розв’язується за допомогою логічних умовиводів, 

математичних дій та експерименту на основі законів та методів фізики. 

Розв’язання задач – невід’ємна частина процесу навчання фізики, оскільки 

вона дозволяє формувати фізичні поняття, розвивати фізичне мислення учнів та 

їх навички застосування знань на практиці. Фізичні задачі використовуються 

для: 

 висування проблеми та створення проблемної ситуації; 

 повідомлення нових знань; 

 формування практичних умінь та навичок; 

 перевірки ґрунтовності знань; 

 закріплення, систематизація та повторення матеріалу; 

 розвиток творчих здібностей учнів; 

Поряд з цим, при розв’язку фізичних задачу учнів виховуються такі 

моральні якості, як працелюбство, допитливість, кмітливість, самостійність в 

думках, інтерес до навчання, воля і характер, завзятість до досягнення 

поставленої мети.  

Сучасний  зміст  курсу  фізики  створює  сприятливі  умови  для  набуття  

учнями базової школи експериментальних вмінь. Основними напрямками цього 

процесу є виконання експерименту, експериментальних завдань, спостережень.  

Навчальний  фізичний  експеримент  як  органічна  складова  методичної 

системи  навчання  фізики  забезпечує  формування  в  учнів  необхідних 

практичних  умінь,  дослідницьких  навичок  та  особистісного  досвіду 

експериментальної  дiяльностi,  завдяки  яким  вони  стають  спроможними  у 

межах  набутих  знань  розв’язувати  пiзнавальнi  завдання  засобами  фізичного 

експерименту.   

Для  того  щоб  учні  могли  якісно  оволодіти  основами  фізичного 

експерименту,  необхідно  спланувати  роботу  вчителя  та  створити  систему 
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завдань, виконання яких передбачало б формування експериментальних вмінь. 

Під  час  виконання  учнями  різних  видів  фізичного  експерименту  можна 

запропонувати завдання, які наведені  у роботах  Шарко В.Д. Проаналізувавши 

їх,  можемо зробити висновок,  що  для  успішного  формування  

експериментальних умінь  найкраще  слугуватимуть  експериментальні  задачі,  

експериментальні завдання творчого та дослідницького характеру,  в тому числі 

домашні.   

Експериментальні задачі  - це задачі, дані для розв’язку яких треба взяти з 

експериментального досліду. Вони бувають якісні та кількісні. 

Експериментальні задачі є також невід’ємним компонентом навчання фізики в 

школі. 

Метою  експериментальних  задач  є  формування  в  учнів  важливої 

психологічної  установки:  знання  потрібні  для  того,  щоб  їх  застосовувати  

на практиці. Експериментальні задачі навчають учнів ставити мету 

експерименту, планувати  хід  виконання  і  виконувати  експеримент,  робити  

відповідні висновки. Такі задачі можуть бути поставлені на будь-якому етапі 

уроку, але при  цьому  змінюються  дидактичні  функції  задач,  методика  

постановки  їх розв'язування. 

Невідємним поняттям при розгляданні експериментальних задач є  поняття 

дослідницької компетентності. Дослідницьку  компетентність  ми будемо  

розглядати  виходячи  з  такого  розуміння  понять  “компетенція”  та 

“компетентність”.  Компетенція  –  це  об’єктивна  категорія,  суспільно 

визнаний  рівень  знань,  умінь,  навичок,  ставлень  тощо  у  певній  сфері 

діяльності людини як абстрактного носія. Компетентність – це інтегративне 

утворення особистості, що поєднує в собі знання, уміння, навички, досвід і 

особистісні  якості,  які  обумовлюють  прагнення,  готовність  і  здатність 

розв’язувати  проблеми  і  завдання,  що  виникають  в  реальних  життєвих 

ситуаціях,  усвідомлюючи  при  цьому  значущість  предмету  і  результату 

діяльності  [3, с. 29].  Компетенція  є  нормативною,  ідеальною  метою 

освітнього процесу, що моделює якості випускника, а компетентність – його 

результатом,  рівнем  прояву  (сформованості).  Поняття  “компетенція” 

пов’язане із змістом сфери діяльності, а “компетентність” – з особистістю, із 

здатністю особи ефективно діяти у стандартних і нестандартних ситуаціях.  

Компетентність  виявляється  в  успішно  реалізованій  у  діяльності 

компетенції  і  включає  особисте  ставлення  до  предмету  і  продукту 

діяльності.  У  компетентності  поєднуються  об’єктивно  визначені 

нормативними  документами  система  знань,  умінь  і  навичок,  а  також 

особистісна  складова  –  інтереси,  прагнення,  ціннісні  орієнтації,  мотиви 

самореалізації індивіда .   

Оскільки компетентність пов’язана із здатністю особи ефективно діяти у  

стандартних  і  нестандартних  ситуаціях,  тому  структурні  компоненти 

дослідницької  компетентності,  як  зазначає  В.А.  Сластьонін,  повинні 

співпадати з компонентами дослідницької діяльності, а єдність теоретичних і  

практичних  дослідницьких  умінь  складають  модель  дослідницької 
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компетентності 

Отже, для вирішення поставлених питань пропонуємо використовувати 

інтегративну модель процесу навчання, яка найбільш повно відображає 

сутності діяльнісного, компетентнісного та особистісно-орієнтованого підходів 

у навчанні і має чітку структуру загальної людської діяльності у стандартних та 

нестандартних ситуаціях. У нашому випадку під час висування навчальних 

проблем, прогнозування, викладення теоретичного матеріалу, систематизації та 

узагальненні змісту компонентів шкільного курсу фізики необхідно включати:  

1) досліди, що проводяться учнями, що вчаться в класі під час фізичного 

практикуму;  

2) досліди-демонстрації, що проводиться учнями  при відповідях;  

3) досліди, що проводяться в дома під час виконання домашнього завдання; 

 4) спостереження короткочасних і тривалих явищ природи, техніки і 

побуту, що проводяться вдома по особливих завданнях учителя. 

Дослід він не лише навчає учня, він захоплює , примушує краще розуміти те 

явище, яке він демонструє. Адже відомо, що людина яка зацікавлена в 

результаті досягає успіху. 

 

 

Росада Я.І. 

Фізико-математичний факультет 

МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ 

ПІДРУЧНИКІВ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ В ШКОЛІ 

Науковий керівник: кандидат фіз.-мат. наук, доцент Шкурдода Ю.О. 

 
У статті розглянуто методичні особливості використання електронних підручників 

в процесі навчання фізики в школі. 

 

Постановка проблеми. Процес входження школи у світовий освітній 

простір  вимагає вдосконалення навчально-пізнавальної діяльності 

учнів. Особливий інтерес становлять напрями вдосконалення,  пов’язані з 

автоматизацією навчання, оскільки «ручні методи» без використання сучасних 

технічних засобів давно вичерпали свої можливості. 

          Сьогодні   також  простежується   тенденція заміни підручників  з 

друкованою основою на електронні. Використання різного роду електронних 

підручників та методик  їх застосування під час уроків має ряд істотних 

переваг:  по-перше, це зберігання даних у будь-якій необхідній формі; по-друге, 

це робота з практично необмеженим об’ємом даних.  

Виходячи з вищесказаного, доцільність використання  нових   інформацій

них технологій у навчальному процесі і, зокрема, різного роду так званих 

електронних підручників є актуальною для розвитку методики навчання 

фізики [3, 236]. 

Мета статті – розкрити методичні особливості використання 

електронних підручників в процесі навчання фізики в школі. 

Виклад основного матеріалу. Електронний підручник – це основний 
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електронний засіб навчання,  який створюється на високому науковому і 

методичному рівні, містить систематизований матеріал з відповідної 

науково-практичної галузі знань, забезпечує творче і активне оволодіння 

учнями знаннями, уміннями і навичками в цій області, безперервність і 

повноту дидактичного циклу процесу навчання за допомогою 

використання сукупності графічної, текстової, цифрової, мовної, 

музичної, відео- , фото- і іншої інформації. [1, 44] 

Існують різні типи електронних підручників. Серед  них 

розрізняють такі:  

 • Повні або часткові копії паперових видань.  

В Інтернеті в електронному вигляді можна знайти скановані 

підручники, журнали та іншу літературу. 

 • Безкоштовні електронні підручники та журнали.  

Зазвичай це різні за обсягом книги, які є перекладені  іноземними 

авторами  або збірники статей. 

 • Платні електронні підручники.  

Автори створюють їх з метою подальшого продажу.  Це різні 

посібники та інструкції, часто тим чи іншим чином пов’язані із з 

отриманням коштів. За обсягом книги найчастіше не відповідають рівню 

паперових видань, але можуть бути значно інформативнішими. 

Структура посібника допомагає встановлювати контроль над 

вивченням відповідних блоків тем. 

До структури електронних підручників відносяться: 

1)  можливість мультимедіа; 

2)  забезпечення віртуальної реальності; 

3)  високий ступінь інтерактивності; 

4)  можливість індивідуального підходу до слухача. 

Включення в структуру електронного посібника елементів 

мультимедіа дозволяє здійснювати одночасну передачу різноманітних 

видів інформації. Як правило це означає співвідношення тексту, графіки, 

анімації і відео. [3, 188] 

Багато процесів і об’єктів в електронному посібнику може бути 

подано в динаміці їх розвитку, а також у вигляді 2-х або 3-х мірних 

моделей, що викликає у користувача ілюзію реальності зображуваних 

об’єктів. 

Інтерактивність дозволяє встановити зворотній зв’язок користувача 

інформацією з її джерелом (викладачем). Для інтерактивної взаємодії 

характерна оперативна відповідь і візуально підтверджена реакція на дію, 

повідомлення. [2, 146]   

Електронний підручник, як правило, містить три взаємопов’язані 

основні елементи, які відрізняються між собою чітко визначеними 

змістовними і операційно-діяльнісними призначеннями:  

– перший призначений для подачі навчально-наукової інформації 

про явища і процеси, що вивчаються.  
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– другий призначений для формування умінь та навичок використовувати 

здобуті знання у практичній діяльності.  

– третій призначений для діагностики і контролю знань. При цьому усі 

вищезазначені елементи містять організаційну інформацію для керівництва 

пізнавальною діяльністю тих, хто навчається. Зокрема, використовується 

інтерактивний інтерфейс як аналізатор запитань та відповідей, система збору і 

обробки статистичної інформації.  

Узагальнюючи вищенаведені призначення електронного підручника, 

можна відзначити, що його функції не обмежуються подачею певного обсягу 

інформації про явища і процеси, які вивчаються. Його функції набагато 

ширші, а саме: текст, малюнки, позначення і та ін. повинні науково 

пояснювати, узагальнювати і систематизувати факти, явища, події тощо; 

виділяти головне і другорядне, порівнювати їх та формулювати відповідні 

висновки в навчально-виховному процесі. [1, 50] 

Вченими було розглянуто застосування електронної техніки для 

складання контрольних робіт, моделювання фізичних процесів і явищ, 

комп’ютеризації фізичного експерименту, вирішення завдань і проведення 

кількісних розрахунків, розробки учнями алгоритмів і програм дій з 

урахуванням комп’ютерів, здійснення самоконтролю і стандартизованого 

контролю знань. [4, 8] 

Кожен учень засвоює матеріал за своїм планом, тобто, в відповідності зі 

своїми індивідуальними здібностями сприйняття. У результаті такого навчання 

вже на 1-2 уроці  учні будуть перебувати на різних рівнях вивчення нового 

матеріалу. Це призведе до того, що вчитель зможе продовжувати навчання 

школярів по традиційній класно-урочній системі.            

Основне завдання  в тому, щоб учні перебували на одному рівні перед 

вивченням нового матеріалу і навіть весь відведений час були зайняті.   

Очевидно, це можна досягнути при поєднанні різних технологій навчання, 

причому навчальні  педагогічні програмні засоби (ППЗ) повинні містити кілька 

рівнів складності. І тут учень, який швидко засвоює запропоновану йому 

інформацію, може переглянути складніші розділи даної теми, і навіть 

попрацювати над закріпленням досліджуваного матеріалу. Слабкий же учень на 

цей момент засвоїть той мінімальний обсяг інформації, який необхідний на 

вивчення наступного матеріалу. За такого підходу до вирішення проблеми 

викладача з’являється можливість реалізувати диференційоване, і навіть 

разнорівневе навчання в умовах традиційного шкільного викладання. 

У разі зіставлення варіантів уроків з використанням електронних 

підручників усвідомлюється те, що навчання здійснюється за дедуктивною 

схемою, тобто, шляхом  диференціації  на різних етапах. На етапі введення 

знань учень переходить від повної відсутності знань до оволодіння ним 

попереднього матеріалу, але підлягає вивченню темі. З урахуванням схеми 

такий перехід має здійснюватися в такий спосіб, аби в учня склалося загальне  

розуміння теми. Основна форма засвоєння – вербальна, вирішення завдань грає 

переважно допоміжну ілюстративну роль. Етап проходить із максимальною 
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допомогою учителя. 

На етапі тренування, що складається з вирішення завдань, вербальне 

знання перетворюється на вміння говорити, виробляє навички, набуває чіткість, 

визначеність. Рішення завдань здійснюється  головним засобом навчання та 

відбувається диференціюванням вихідного знання. 

Комп’ютерне навчання в принципі на обох етапах  доцільне. Але 

найбільш важливе – на другому етапі. На етапі тренування, де переважає 

самостійна робота учнів, ефективність  цього чинника дуже мала. [5, 78] 

Прикладом такого досить повного навчально-методичного комплексу є 

«Сайт вчителів фізики. Методичні матеріали для уроків фізики». В каталозі 

освітнього програмного забезпечення для ІВМ-сумісних комп’ютерів та 

комп’ютерів Macintosh можна знайти не тільки розробки ІКТ, а й інші, не менш 

корисні  електронні засоби навчання, що містять методичну літературу. На 

сервері ІКТ (fizika.net.ua) відкриті сторінки, де розміщені анотації та демоверсії 

програм. [6] 

Усі включені до каталогу продукти можна купити, деякі програмні засоби 

є у вільному доступі. Окремо зазначимо, що освітні установи можуть придбати 

продукти за цінами, причому знижки можуть бути істотні. Поставки 

програмних продуктів супроводжуються ознайомчими і навчальними 

семінарами,  які проводяться не тільки на базі ІКТ, а й в освітніх закладах 

України. Для прикладу розглянемо та проаналізуємо електронний засіб 

навчання, такий як:  

Мультимедійний підручник  «Фізика 11 клас» 

Категорія користувача: XІ класи. 

Сучасний мультимедійний інтерактивний навчальний засіб з фізики. 

Увесь курс складається з 73 мультимедійних уроків. Кожен урок розкриває 

конкретну тему згідно з навчальною програмою та містить: 

  – теоретичний матеріал; 

– лабораторні та практичні роботи; 

  – портрети та біографічні довідки вчених-фізиків; 

  – фотографії лабораторного обладнання; 

  – статистичні й динамічні моделі; 

– алфавітний та іменний покажчики, звуковий супровід тощо. 

 Кожна тема завершується серією контрольних запитань та тестових 

завдань, за результатами яких можна зробити висновок про рівень засвоєння 

учнями навчального матеріалу. 

 Під час роботи з мультимедійним підручником учень одночасно 

споглядає та слухає нову інформацію за рахунок чого ефективність засвоєння 

навчального матеріалу збільшується мінімум втричі. Крім того, цей ефект 

підсилюється за рахунок виконання інтерактивних завдань для самостійної 

роботи. Має наступний вигляд. [6] 
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Рис.1 Фрагмент сторінки  електронного підручника з теоретичною частиною. 

Висновки. Отже, електронні засоби навчального призначення дають 

змогу самостійно або за допомогою вчителя, викладача, методиста отримати 

потрібну інформацію про явища і процеси, що вивчаються. Крім 

того, програмні засоби можуть надавати потрібні пояснення, здійснювати 

керівництво пізнавальною діяльністю у процесі освоєння змісту, виконання 

поставлених завдань. 
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В статті розглянуто питання профілізації старшої школи, зроблено аналіз питань 

щодо організації в школі спеціальної допрофільної підготовки учнів, обґрунтовано 

актуальність проблеми вибору учнями профілю навчання, наведено результати 

експериментального дослідження щодо даної проблеми. 
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Постановка проблеми. Розвиток світового і, зокрема, європейського 

освітнього простору об'єктивно вимагає від української школи адекватної 

реакції на процеси реформування загальної середньої школи, що відбуваються 

у провідних країнах світу. Загальною тенденцією розвитку старшої профільної 

школи є її орієнтація на широку диференціацію, варіативність, 

багатопрофільність, інтеграцію загальної і допрофесійної освіти [1]. 

Диференціація – одна з ключових проблем організації сучасної школи. 

Вона є об'єктом гострої полеміки серед педагогів у багатьох країнах світу. Різні 

і навіть протилежні погляди на ідею диференційованого навчання певною 

мірою відображають дві діалектично протилежні тенденції у розвитку сучасної 

науки, виробництва й освіти. Одна з них — інтеграція, яка обумовлена 

об'єктивними процесами взаємозв'язку і взаємозалежності різних наукових дис-

циплін, що потребує від кваліфікованого працівника широкої загальної 

культури й обізнаності у багатьох суміжних галузях. 

Водночас існує й інша тенденція, що виключає можливість 

«універсалізму» в умовах величезного нарощування наукових і професійних 

знань. Важливою умовою досягнення успіху у будь-якій діяльності вважається 

спеціалізація працівника, хоча сам характер цієї спеціалізації зазнає суттєвих 

змін. Послідовники цієї тенденції справедливо вважають, що спеціалізація не 

тільки сприяє розвитку виробничих сил, науки, культури, а й відповідає 

різноманітності задатків і здібностей людини, її індивідуальним нахилам до 

того чи іншого виду діяльності. 

Профільна підготовка учнів старшої школи дає змогу повніше 

реалізувати принцип особистісно зорієнтованого навчання, створює сприятливі 

умови для врахування індивідуальних особливостей, інтересів і потреб учнів, 

для формування у школярів орієнтації на той чи інший вид майбутньої 

професійної діяльності. 

Профілізація старшої школи вимагає перегляду підходів до визначення мети і 

завдань шкільної освіти, формування її змісту, організації навчально-виховного 

процесу. Зосередженість на потребах освіти і розвитку учнів передбачає пряму 

залежність проектування навчального змісту і методичного забезпечення від 

вікових та індивідуальних особливостей школярів. Основою всіх перетворень має 

стати реальне знання потенційних можливостей дітей, прогнозування потреб і 

моделей розвитку особистості; саме на цьому ґрунтується перехід на профільну 

школу, що створює значно кращі умови для диференційованого навчання через 

широке використання курсів за вибором, факультативів. 

Отже, одним із основних завдань сучасної школи є  створення  умов для 

свідомого вибору учнями майбутньої професії. 

Аналіз актуальних досліджень. Цілий ряд психолого-педагогічних 

досліджень присвячений питанням до профільної підготовки учнів. За їх 

результатами було зроблено висновки про те, що допрофільна підготовка 

передбачає розв’язання цілої низки питань, а саме: 

1)  аналіз можливостей освітнього закладу; 

2)  аналіз державних та авторських програм курсів за вибором; 
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3)  складення  інформаційної карти про  напрями й можливості профільної 

підготовки, яку треба розповсюджувати і серед учнів 8-х класів; 

4)  проведення анкетування та узагальнення результатів 

анкетування 8—9-х класів; 

5)  визначення джерел фінансування курсів за вибором; 

6)  відбір педагогічних кадрів для проведення курсів за вибором. 

Під час проведення допрофільної підготовки у 9-х класах необхідно 

враховувати певні організаційні моменти [4]: 

1) екзамени за вибором повинні обиратися з урахуванням майбутнього 

профілю навчання на старшому ступені загальної освіти; 

2) під час комплектування 10-х профільних класів доцільно 

створювати ситуацію конкурсу; 

3) необхідно адаптувати профорієнтаційну роботу до завдань 

підтримки самовизначення учнів допрофільних класів, орієнтуючи її на 

потреби ринку праці і відповідні потреби та можливості освітніх послуг, які 

може надавати школа; 

4) слід передбачити у навчальних планах 9-х класів можливості до 

профільної підготовки за рахунок варіативної частини. 

Мета статті: обґрунтувати актуальність проблеми вибору учнями 

профілю навчання та необхідність спеціальної допрофільної підготовки. 

 Виклад основного матеріалу. Впровадження системи  профільного 

навчання спрямовано на реалізацію особистісно зорієнтованого навчального 

процесу. Профілізація старшої школи передбачає переорієнтацію на 

особистість, на створення можливостей кожному стати самим собою. Але 

розв’язання одних проблем породжує цілу низку нових. Вибір професії – це 

дуже важливий крок. І його треба зробити зважено, свідомо. Чи не зарано ми 

пропонуємо учням визначитися?  Як запобігти фатальним помилкам? 

З метою аналізу проблеми вибору учнями профілю навчання  нами було 

проведено дослідження на базі загальноосвітніх середніх шкіл міста Суми.  

В досліджені брали участь 94 учні чотирьох профільних класів:10–ий 

клас – фізико–математичного профілю (27 учнів); 10–ий клас – суспільно–

гуманітарного профілю (22 учні); 11–ий клас – фізико–математичного профілю 

(23 учні); 11–ий клас – гуманітарного профілю (22 учні). Ми не претендуємо на 

фундаментальність висновків (вибірка не є презентативною), але результати, на 

нашу думку є досить показовими:  

  1. Напрямок діяльності, яку обрав учень не завжди відповідає профілю 

класу: так в 10–му класі суспільно–гуманітарного профілю 27% учнів обрали 

економічний напрям діяльності; в 10–му і 11–му класах фізико–математичного 

профілю 37% і 22% учнів, відповідно, обрали гуманітарний напрям діяльності; 

в 11–му класі гуманітарного профілю економічний і фізико–математичний 

напрямок діяльності (разом) обрали 55% учнів. 

2. На основі результатів можна зробити висновки, що якщо в 10–их 

класах 23% учнів ще не визначилися з тим, чим вони будуть займатися після 

закінчення школи, то в 11–их класах визначилися всі учні, і значна більшість з 
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них – 91% мають бажання продовжити навчання у ВНЗ. 

3. Більшість учнів ( 61% в 10–их класах і 55% в 11–их) вважають, що 

вони обрали свій профіль правильно, проте є й такі, які свідомо розуміють, що 

при виборі профілю вони помилилися: це 7% і 17% відповідно у 10–му і 11–му 

класах фізико–математичного профілю;19% учнів 10–их класів і 7% учнів 11–

их класів не можуть відповісти на питання, чи правильно, чи помилково вони 

обрали свій профіль.  

Можливо це пов’язане з тим, що учні ще не визначилися з напрямком 

майбутньої діяльності ( 20% учнів 10–их класів, 9% учнів 11–их класів). 

4.  Що стосується мотивів вибору профілю, то 

33% всіх опитаних обрали свій профіль, бо їм подобаються предмети, які 

входять до цього профілю; 

21% вважають, що профіль пов’язаний з їх майбутньою діяльністю; 

20% обрали свій профіль, бо так їм порадили батьки; 

20% обрали свій профіль, бо цей профіль обрав їх клас. 

Отже, результати опитування вказують на цілий ряд проблем при виборі 

учнями профілю класу, а саме: напрямок діяльності не відповідає профілю 

класу у 35% опитуваних ; майже 40% учнів обирають профіль класу зважаючи 

тільки на зовнішні чинники. 

На нашу думку, однією з актуальних проблем профілізації школи є 

допрофільна підготовка учнів. На етапі допрофільної підготовки  важливо 

створити умови для випробування учня в навчальній діяльності різних видів, 

яка здійснюватиметься на діагностичній основі й матиме за мету не лише 

проектування версій вибору профілю, а й формування інтересів, потреб, 

самовмотивованого самостійного навчання. На цьому етапі важлива своєчасна 

оцінка комплексу індивідуальних особливостей підлітка з погляду його 

готовності до успішного навчання за певним профілем; запобігання 

дезадаптації в умовах виникнення навчальних труднощів і стресів, пов'язаних із 

спілкуванням у новому колективі. Головне — досягти усвідомлення учнем себе 

як суб'єкта вибору профілю навчання. 

Отже, допрофільна підготовка потребує психологічного супроводження, 

соціологічних вимірювань, накопичення бази бажаного в зіставленні з 

можливим. 

Підготовка учня до вибору профілю навчання — це фактично перший 

серйозний етап вибору професії. Тому на даному етапі активізуються 

профорієнтаційні заходи школи та її служб. 

Допрофільна  підготовка здійснюється у 8 – 9 класах з метою професійної 

орієнтації учнів, сприяння у виборі ним напряму профільного навчання в 

старшій школі. 

За результатами проведеного дослідження можна зробити висновки: 

1. Вибір профілю класу для учнів дійсно є проблемою, яку вони 

інколи не можуть вирішити самостійно. 

2. Необхідною умовою профільного навчання в старших класах є 

ґрунтовна допрофільна підготовка учнів, організація якої вимагає 
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об’єднання зусиль учителів – предметників, методистів та психологів. 

3. Зміст та методика допрофільної підготовки учнів потребують 

подальшої розробки. 

Актуальність профільного навчання зумовлена потребами сьогодення. Воно 

сприяє виконанню ключової місії школи, яка полягає у створенні умов для розвитку 

особистості й творчої самореалізації кожного громадянина України, виховання 

покоління людей здатних ефективно працювати й навчатися протягом життя. 
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Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Каленик М.В. 

 

 У сучасному освітньому середовищі школа вимагає запровадження нових 

підходів до навчання, які забезпечують розвиток в учнів необхідних якостей 

для аналізу нової інформації, оцінювання власної думки, приймати 

обґрунтовані рішення, робити логічні висновки та здійснювати самооцінку.  

Однією з таких педагогічних технологій є розвиток критичного мислення, 

яке разом із фаховою і соціальною компетентністю забезпечує 

конкурентоздатність і мобільність освіченої людини на ринку праці, її 

готовність жити і працювати в умовах неперервних змін. Тому школа має 

підготувати випускників, здатних адаптуватися до змінних життєвих ситуацій, 

самостійно набувати необхідні знання, бачити шляхи вирішення поставлених 

проблем, грамотно працювати з поданою інформацією.  

Завдання вчителя полягає в тому, що молода людина під час роботи на 

уроці та в позаурочний час має усвідомити реалії, які її оточують, і знаходити 

шляхи розв’язання проблем. Тому, щоб відповідати сучасним вимогам, учень у 

процесі навчання повинен не лише оволодівати фундаментальними знаннями, 

але і сформувати у собі потребу у саморозвитку і самовдосконаленні, що 

передбачено саме критичним мисленням.  

Критичне мислення – це використання стратегій, які збільшують 

вірогідність отримання бажаного кінцевого результату. 
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Це визначення характеризує мислення контрольованістю, 

обґрунтованістю і цілеспрямованістю, – такий тип мислення, який 

використовують при вирішенні завдань, формулюванні висновків, імовірнісній 

оцінці й ухваленні рішень. Коли учні мислять критично, вони оцінюють 

результати своїх розумових дій. Це дає їм змогу задавати нові, повні сенсу 

запитання, приймати незалежні, продумані рішення. За допомогою розвитку 

критичного мислення учнів у процесі навчання фізики зростає рівень засвоєння 

фізичних знань, формуються загально навчальні вміння, розкриваються 

особливості наукових знань. 

Критичне мислення – це здатність і прагнення оцінювати різні 

твердження і висловлювати об’єктивні судження на основі добре 

обґрунтованих доказів. Це здатність бачити упущення в аргументах і не 

піддаватися твердженням, що не мають достатньо підстав. Критичне мислення 

– це мислення, що приводить до об’єктивної істини. 

Освітня технологія розвитку критичного мислення в процесі навчання 

учнів — це сукупність різноманітних педагогічних прийомів, які спонукають 

учнів до дослідницької творчої активності, створюють умови для усвідомлення 

ними матеріалу, узагальнення одержаних знань. 

Ця технологія допомагає готувати дітей нового покоління, які вміють 

розмірковувати, спілкуватися, чути та слухати інших. При запровадженні цієї 

технології знання засвоюються набагато краще, адже інтерактивні методики 

розраховані не на запам’ятовування, а на вдумливий, творчий процес пізнання 

світу, на постановку проблеми та пошук її вирішення. 

Саме завдяки критичному мисленню традиційний процес пізнання 

знаходить індивідуальність і стає свідомим, безперервним та продуктивним. 
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Науковий керівник: кандидат фіз.– мат. наук, доцент Погрібний В.Д. 

 

Відомо, що розв’язання багатьох задач зводиться до обчислення 

значеньфункції, інтегралів, розв’язку диференціальних рівнянь, які містять 

похідні або диференціали невідомих функцій.  

Однак точне виконання вказанихматематичних операцій у багатьох 

випадках зробити достатньо важко абозовсім неможливо. Розв’язок таких задач 

можна отримати наближенимиметодами за допомогою рядів при  

будь – якій точності обчислень. 

Ряди – це простий і дуже досконалий інструмент математичного аналізу 

для наближеного обчислення значень функцій, інтегралів і розв’язків 

диференціальних рівнянь. 

 Для знаходження суми даного ряду потрібно, щоб він був збіжним.  Але  

якщо ряд розбіжний постає потреба у використанні спеціальних методів 

підсумування розбіжних рядів. 

Мета даної статті – показати найпростіший з методів підсумування розбіжних 

рядів, а саме метод Чезаро. 

 Ряд як самостійне поняття математики почали використовувати в XVII ст. 

І.Ньютон та Г.Лейбніц застосовували ряди при розв’язуванні алгебраїчних та 

диференціальних рівнянь. Теорія рядів у  XVIIІ – ХХ ст. розвивалася в працях 

Я.Бернуллі, Б.Тейлора, К.Маклорена, Л.Ейлера, Ж.Д’Аламбера та інших. 

Строга теорія рядів була створена в ХІХ ст. на основі поняття «границі» в 

працях К.Гаусса, Б.Больцано,О.Коші, П.Діріхле, Н.Абеля, К.Вейєрштрасса, 

Б.Рімана та інших. 

 Актуальність даного дослідження обумовлена тим, що розділ математики, 

який дозволяє розв’язати будь – яку конкретно поставлено задачу з достатньою 

для практичного застосування точністю, називається теорією рядів. Навіть, 

якщо деякі поняття математичного аналізу виникали без зв’язку з теорією 

рядів, проте вони застосовувалися до рядів, котрі слугували інструментом для 

дослідження вагомості цих понять. Таке положення збереглося і зараз. 

  Функція, визначена на множині всіх натуральних чисел, називається 

послідовністю. 

Нехай маємо числову послідовність 1 2, ,..., nu u u ,  ,nu R n N  . Складемо з 

членів цієї послідовності символ 1 2 ... nu u u    або 
1

n

n

u




 . Саме його і будемо 

називати числовим рядок, а числа 
1 2, ,..., ,....,nu u u n N  - членами цього ряду. 

Довільний або n  тий член ряду називається загальним членом. Без додаткових 

умов символ 
1

n

n

u




  не має ніякого математичного змісту, оскільки поняття суми 
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є означеним тільки для скінченної кількості доданків. Надамо символу 
1

n

n

u




  

математичного змісту так, щоб суми скінченної кількості чисел розглядалися як 

частинний випадок ряду 
1

n

n

u




  і щоб це поняття було засобом розв’язання задач 

з математики.  

Сума n  перших членів ряду 
1

n

n

u




   
1 2 ...n nS u u u    , де ,nu R n N   називається 

n  тою частковою сумою даного ряду 
1

n

n

u




 . Якщо існує скінченна границя 

послідовності часткових сум 
nS , тобто lim n

n
S S


 , то числовий ряд називається 

збіжним, а дану границю S  називають сумою ряду, при цьому записують 

1 2 ... ...n nS u u u      або 
1

n

n

S u




 , надаючи символу 
1

n

n

u




  числового значення. 

Якщо границя часткових сум 
nS  не існує або дорівнює  , то числовий ряд 

називається розбіжним і в цьому випадку йому не приписують ніякого 

числового значення [1]. 

Виникає питання про знаходження суми розбіжного ряду.  Суму 

розбіжного ряду знайти можна, для цього існує багато методів. 

Одним із таких методів є метод середніх арифметичних або метод Чезаро. 

Нехай дано числовий ряд  1 2 ... ...nu u u     і нехай  nS  - послідовність його 

частинних сум (  1 2 ...n nS u u u    ). Розглянемо також послідовність  n ,   

  1 2 ... n
n

S S S

n


  
 ,  1,2,...n   

Говорять, що ряд 1 2 ... ...nu u u     підсумовується методом середніх 

арифметичних (методом Чезаро) до числа   якщо справджується рівність 

lim n
n

 


   [2]. 

Розглянемо приклад. 

Ряд  
1

1 1 1 1 ... 1 ...
n

        є розбіжним в звичайному сенсі, так як суми   
nS ,  

1,2,...n   

1,

0,
n

якщо n непарне
S

якщо n парне

 
 


 

не прямують до якої-небудь границі. 

Але послідовність  n  

1
,

2

, , 2 1
2 1

n

якщо n парне

k
якщо n непарне n k

k






 
   
 

 

збігається до числа 
1

2
    при  n    та ряд 1 2 ... ...nu u u     підсумовується 
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методом Чезаро. 

 Взагалі, для підсумування розбіжних рядів існує достатня кількість 

методів. Дані методи громіздкі та досить складні. Але між ними виникають 

деякі цікаві закономірності. Але зараз не про це… У статті наведено 

найпростіший, на мою думку, метод підсумування розбіжних рядів, а саме 

метод Чезаро.  
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Г.В. ДОРОФЄЄВА, Л.Г. ПЕТЕРСОН «МАТЕМАТИКА, 5» 

Науковий керівник – Шишенко І.В. 

 
В статті визначено особливості вивчення теми «Десяткові дроби» за підручником 

Г.В.Дорофєєва, Л.Г. Петерсон «Математика,5клас», що відповідає Програмі «Росток». 

Наведено підходи до тлумачення та введення десяткового дробу. Характеристика кожної 

теми ілюструється прикладом, з цього ж підручника. 

 

Постановка проблеми. Перед сучасною школою постає завдання 

максимального розкриття і розвитку потенціалу кожної дитини, формування 

прагнення її до самовдосконалення, самовизначення та самореалізації. Тому 

особливої актуальності набуває проблема розробки, створення та впровадження 

розвивальних освітніх програм, які б відповідали вказаним завданням, сприяли 

б забезпеченню високого інтелектуального розвитку кожної дитини. Саме на 

досягнення цієї мети і спрямований науково-педагогічний проект «Росток». 

В курсі програми велика увага приділяється розвитку варіативності 

мислення, творчих здібностей дітей, їх емоційної сфери. Для цього розроблені й 

реалізовані нові методики вивчення багатьох важливих розділів шкільної 

програми з математики: формування обчислювальних навичок та геометричних 

уявлень, розв'язання рівнянь і текстових задач, зокрема, у ході вивчення теми 

«Десяткові дроби». 

Аналіз актуальних досліджень. Концепція науково-педагогічного 

проекту «Росток» базується на таких засадах: особистісного підходу, 

системності освіти, екологізації освіти, єдності національного та 

загальнолюдського в освіті, пріоритету розвиваючого навчання  та виховання, 

пріоритету творчої діяльності, додатковості, інтеграції. У молодшому 
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шкільному віці, на який розрахована Програма «Росток» [3], розвивальний 

характер навчальної діяльності пов’язаний з тим, що її зміст базується на 

теоретичних знаннях, відповідних віковим особливостям учнів. Навчальна 

діяльність дитини будується від абстрактного до конкретного, від загального до 

часткового. В основу Програми покладено діяльнісний підхід, який дає змогу 

організувати навчально-виховний процес через різноманітну творчу діяльність 

учнів в межах кожного навчального предмета, які інтегруються в цілісну 

систему, де використані напрями розвивальної роботи. Учні отримують 

необхідні знання через  різноманітні способи активізації сприйняття об’єктів і 

явищ навколишнього світу: спостереження, досліди, самостійний пошук 

інформації та інші види розумової діяльності.  

Відомі два підходи до тлумачення та введення десяткового дробу. У 

традиційному курсі арифметики десятковий дріб тлумачився як окремий 

випадок звичайного дробу, а вся теорія десяткових дробів виводилася з 

відповідної теорії звичайних дробів. Другий підхід при введенні десяткових 

дробів, не використовує тлумачення десяткового дробу як окремого випадку 

звичайного, а спирається на позиційний принцип десяткової нумерації й ідею 

поширення вправо від одиниці основної властивості розрядних одиниць 

десяткової системи числення (одиниця кожного розряду в десять разів менша за 

одиницю розряду, що стоїть зліва, і в десять разів більша за одиницю розряду, 

що стоїть справа)[6]. У діючих підручниках [4; 5] одразу подається означення 

десяткового дробу. Возняк Г.М. вводить десятковий дріб через величини, тобто 

розглядає приклад і говорить, що такі дроби називаються десятковими. 

Метою статті є визначення особливостей вивчення теми «Десяткові 

дроби» за підручником Г.В. Дорофєєва, Л.Г. Петерсон «Математика, 5 клас», 

що відповідає Програмі «Росток» 

Виклад основного матеріалу. Тема «Десяткові дроби» у підручнику [2] 

розбивається на два параграфи: «Поняття десяткового дробу» та «Арифметика 

десяткових дробів». 

У першому параграфі розглядаються: новий запис чисел; десяткові і 

звичайні дроби; наближені рівності,округлення чисел; порівняння десяткових 

дробів. 

При введенні поняття десяткового дробу присутні історичні відомості про 

звичайний дріб. 

Дорофєєв Г. В. та Петерсон Л. Г. для дробів, що мають знаменники виду 

 виділяють такий алгоритм десяткового запису:  

1) зрівняти, якщо необхідно, кількість цифр у чисельнику з кількістю 

нулів у знаменнику; 

2) записати цілу частину (вона може дорівнювати нулю); 

3) поставити кому, яка відокремлює цілу частину від дробової; 

4) записати чисельник дробової частини. 

Наприклад: 

 



274 
 

Спосіб запису десяткових дробів – природне узагальнення десяткового 

позиційного способу запису натуральних чисел. Новими розрядними 

одиницями є: 

 
Наголошується, що кожен знак в запису десяткового дробу вказує, 

скільки одиниць відповідного розряду є в цьому дробі. Так, число 5,627 містить 

5 цілих одиниць, 6 десятих, 2 сотих і 7 тисячних. Далі наводиться приклад: 

 
Пояснення вчителя під час введення десяткових дробів може бути, 

зокрема, таким. Винайдення десяткових дробів істотно вплинуло не лише на 

наукове життя, а й на життя звичайних людей. Завдяки цим дробам виявилося 

можливим – через багато років – перейти до єдиної системи виміру величин, до 

метричної системи мір, якою ми широко користуємося в побуті. 

Так, одиниці відстані, маси, площі, об’єму ділять саме на 10, 100, 1000 і т. 

д. частин, і відомі «префікси» деци, санти, мілі походять від латинських слів 

decima, centesima, millesima (одна десята, одна сота і одна тисячна): 

 
Грошові одиниці більшості країн діляться на 100 частин: 

        

       

У підручнику [2] доведено умову можливості перетворення звичайного 

дробу на десятковий, або умову існування його десяткового запису: 

нескоротний дріб можна записати у вигляді десяткового в тому і тільки тому 

випадку, якщо його знаменник простими дільниками має тільки 2 і 5. 

При вивченні теми «Округлення десяткових дробів» дається правило і 

розглядається приклад. Особливу увагу звернено на такі приклади: 

а)  (з точністю до 0,001); 

б)  (з точністю до 0,0001). 

Їх відповіді – це фактично одне й те саме число. Але «зайвий» нуль в 

останньому прикладі відкинути не можна, бо він показує точність наближення. 

У цьому підручнику деякі пояснення даються так, як би їх вчитель 

проговорював учням на уроці для усвідомлення та швидшого запам’ятовування 

матеріалу. Наприклад: для порівняння звичайних дробів доводиться 

використовувати різні «хитрі» способи, робити громіздкі обчислення.  

Десяткові дроби легко порівнювати по розрядах. Наприклад, порівняємо 

дроби 4,305629 і 4,30568. Цілі частини дробів однакові, а в першому з розрядів, 

що не збіглися,  – розряді стотисячних – у першому дробі стоїть цифра 2, а в 

другому – цифра 8.  

Оскільки  

У другому параграфі «Арифметика десяткових дробів» розглядаються: 

додавання і віднімання десяткових дробів; множення і ділення десяткових 
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дробів на 10, 100, 1000 і т. д.; множення десяткових дробів; ділення десяткових 

дробів. 

Наприклад: 

 
Після вивчення теми «Додавання і віднімання десяткових дробів» 

розглядається тема «Множення і ділення десяткових дробів на 10, 100, 1000 і т. 

д.». 

Учням доцільно надати приклади для усного виконання. Зокрема, у 

підручнику [2] пропонуються такі. 

                                  

                                 

  

4)  

5) 2  

6) . 

Доцільним є і виокремлене у підручнику [2] зауваження: при множенні 

числа на 0,1; 0,01; 0,001 і т. д. воно зменшується у 10, 100, 1000 і т. д. разів, а 

при діленні – збільшується у 10, 100, 1000 і т. д. разів. Наприклад: 

 

 
При вивченні теми «Ділення десяткових дробів» спочатку розглядають 

найпростіший випадок – ділення десяткового дробу на натуральне число. 

Нехай треба поділити 9,5 на 4. Будемо ділити спочатку цілі одиниці, 

потім одиниці, що залишилися, поділимо на десяті частки, десяті частки, що 

залишилися,  – на соті і т. д. Якщо десяткових знаків виявиться недостатньо, то 

завжди можна дописати до них справа стільки нулів, скільки потрібно. 

Таким чином, поділимо на 4 спочатку 9 цілих, а потім послідовно – 15 

десятих, 30 сотих, 20 тисячних. У підсумку одержимо, що  

Кожний розгляд теми ілюструється далеко не одним прикладом, що 

сприяє кращому засвоєнню знань учнів, а це дуже важливо, бо не всі діти 

можуть зрозуміти теорію без ілюстрації прикладом тієї чи іншої теми. 

Висновки. Загальновідомо, що підручники та навчальні посібники з 

математики повинні мати розвивальний характер, формували критичне, логічне 

мислення учнів, розвивати їх творчу особистість. Підручники Г.В. Дорофєєва, 

Л.Г. Петерсон навіть ззовні не схожі на звичайні, бо діти можуть в них і 

малювати, і розв’язувати задачі, граючись – навчатися. Докорінно відрізняється 

і технологія викладання. Вчитель дає учням не готові знання, а допомагає 

побачити проблему і самостійно вирішити її. Основна перевага програми 

«Росток» у тому, що учні вчаться нестандартно мислити і застосовувати набуті 
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знання  у практичних ситуаціях.  
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Сай І. А. 

Фізико-математичний факультет 

ВИКОРИСТАННЯ ЕВРИСТИЧНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ ПРИ 

РОЗВ’ЯЗУВАННІ ЗАДАЧ В ШКІЛЬНОМУ КУРСІ ФІЗИКИ 

Науковий керівник – кандидат фіз. –мат. наук, доцент Яременко О.В. 

 
Висвітлено питання, що стосуються вивчення ролі використання евристичних 

методів навчання під час розв’язування задач на уроках фізики. Запропоновано  

класифікацію евристичних методів на оргдіяльнісні, когнітивні та креативні. Та 

виокремлено умови їх успішного застосування  вчителем на уроках фізики. 

 

Сучасна шкільна система освіти орієнтована на особистісний підхід у 

навчанні. Тому, говорячи про застосування різноманітних форм та методів  

навчання, необхідно орієнтуватися на особистість, на розвиток інтелектуальних 

і творчих задатків, на попередній досвід школярів, що сприятиме формуванню 

їх евристичного мислення. 

Важливим фактором розвитку особистості в процесі навчання є 

оволодіння способами і засобами діяльності, а не тільки засвоєнням готових 

знань. Для цього необхідно формувати в учнів здатність до відкриття нового у 

відомому, і сприяти її застосуванню у всіх сферах людського життя. Це можна 

здійснити використовуючи в навчанні (при формуванні понять, доведенні 

законів, теорем, розв'язуванні нестандартних, творчих задач) сучасні технології 

навчання з використанням евристичних методів навчання. 

У процесі аналізу науково-педагогічних джерел та фахової літератури 

з’ясовано, що проблема формування творчого мислення в процесі навчання є 

однією з центральних у вітчизняній та зарубіжній педагогіці та психології. Дане 

питання досліджували такі педагоги та психологи, як Я. Пономарьов,                 

В. Лозова, Ю. Дмитренко, О. Леонтьєв, С. Рубінштейн, В. Пушкін, Н. Тализіна, 

В. Роменець та ін. Однак, незважаючи на велику кількість науково-методичних 
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робіт з цієї тематики, рівень розвитку мислення учнів та їх творчих здібностей 

залишається недостатнім. 

Евристика (грец. heurisko – знаходжу, відшукую, відкриваю) –  наука, що 

вивчає творчу діяльність, методи, що використовують у відкритті нового та в 

навчанні... Призначенням евристики є побудова моделей процесу розв'язання 

нової задачі" [2]. Основи евристичного методу закладені ще у філософській 

концепції Сократа, але тільки у двадцятому столітті це поняття отримало не 

тільки широку сферу вживання, а й набуло практичного використання у формі 

"евристичне навчання", "евристичне мислення", "евристичні прийоми і 

методи", "евристична діяльність" тощо. 

Сучасні методи евристичного пошуку почали активно створювати і 

використовувати у 40 - 60 рр. XX століття такі автори, як Ф. Цвіккі 

(морфологічний аналіз), В. Гордон (синектика), Ф. Ханзен (метод організуючих 

понять), А. Осборн (метод «мозкового штурму»), Г. Альтшуллер (алгоритм 

розв'язування винахідницьких задач) та ін. [1]. 

Ю. Кулюткін розглядає евристичні методи з точки зору управління 

діяльністю учнів, вважаючи, що в процесі навчання у них формуються 

пізнавальні структури, які дозволяють їм регулювати власну розумову 

діяльність, знаходити необхідну інформацію, перетворювати її та  розробляти 

на її основі плани і хід розв'язання, поставлених задач.  

Евристичні методи забезпечують виявлення, обробку та впорядкування 

системи закономірностей, механізмів і методологічних засобів конструювання 

нового завдання і цілеспрямованих способів діяльності на основі узагальнення 

попереднього досвіду та випереджаючого відображення моделей майбутнього з 

метою вирішення поставленого завдання найбільш ефективно. 

Система евристичних методів вирішення завдань, як і знань, взагалі, є 

системою відкритого типу, тобто з розвитком науки і техніки будуть з'являтися 

все нові і нові евристичні методи. 

До евристичних методів активізації творчості, нестандартного мислення 

відносять зазвичай низку методів генерації варіантів розв’язання проблеми на 

основі притаманної людині здатності до творчої діяльності. Їх застосовують 

тоді, коли звичайні рутинні методи, засновані на аналізі минулого досвіду та 

теперішніх умов, не дають змоги вибрати спосіб вирішення, а також для 

розвитку інтелектуальних і творчих задатків учнів.  

Звернувшись до основних видів евристичної освітньої діяльності, 

Хуторський А.В. [3] класифікував методи евристичного навчання на 

оргдіяльнісні, когнітивні та креативні. 

До когнітивних методів відносяться:  

 метод "вживання";  

 метод смислового або образного бачення;  

 метод символічного бачення;  

 метод евристичного дослідження;  

 метод евристичних питань;  

 метод порівняння;  
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 метод відмінності фактів від не фактів;  

 метод евристичного спостереження;  

 метод евристичного дослідження;  

 метод конструювання понять;  

 метод конструювання правил;  

 метод гіпотез;  

 метод прогнозування;    

 метод помилок. 

До креативних методів відносяться:  

 метод придумування;  

 метод "Якби ...";  

 метод гіперболізації;  

 метод аглютинації; 

 "мозковий штурм";  

 методи переконструювання завдання;  

 метод синектики;  

 метод інверсії, або метод звернень. 

До оргдіяльнісних методів відносяться:  

 методи учнівського ціле покладання;  

 методи учнівського планування;  

 методи створення освітніх програм учнями;  

 методи нормотворчості;  

 методи самоорганізації навчання;  

 метод рецензій;  

 методи рефлексії;  

 методи самооцінки. 

Використання евристичних методів навчання на уроках фізики при 

розв’язуванні задач різного типу сприяє розвитку продуктивного мислення 

школярів. Адже, саме розв’язування різноманітних задач сприяє більш 

виразному формуванню фізичних понять, більш різнобічного та глибокому 

розумінню, міцному освоєнню змісту навчання; створює і зміцнює навички та 

вміння в застосуванні фізичних законів до пояснення явищ природи і до 

вирішення практичних питань; допомагає «оживити» фізичні формули 

конкретним змістом, дати учням навик у виборі формул і в користуванні ними; 

закріплює знання та застосування найменувань фізичних величин у різних 

системах, формує навички роботи з таблицями постійних величин. А з 

використанням доцільно підібраних евристичних методів процес знаходження 

розв’язку задачі буде більш цікавим для учнів і сприятиме їх зацікавленості та 

активності на уроці. 

Успіх застосування евристичних методів навчання вчителем на уроках 

фізики залежить від дотримання ним певних умов: 

 вільного володіння теоретичними та практичними основами процесу 

формування прийомів евристичної діяльності учнів, уміння організовувати та 
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керувати евристичною діяльністю; 

 уміння зацікавити школяра евристичною діяльністю й мотивувати її; 

 уміння включати школярів до творчої діяльності, пов'язаної з 

розширенням можливостей виконання евристичної діяльності;  

 здійснювати допомогу учням, визначати та усвідомлювати особистісні 

отримані результати евристичної діяльності (рефлексія). 

Важливою цільовою установкою є відмова від «передачі-засвоєння» 

готових знань. Адже навчально-пізнавальна евристична діяльність учнів, яку 

організовує вчитель з використанням різноманітних евристичних методів, має  

спрямовуватись на створення нової системи дій за пошуком невідомих раніше 

закономірностей та на формування процесів, що забезпечують пізнавальну і 

творчу діяльність, у результаті якої учні активно опановують знаннями, 

розвивають свої евристичні уміння і навички, формують пізнавальні мотиви й 

організаційні якості.  

Так, технологічний процес у сучасній школі має бути за своєю суттю 

евристичним, тобто базуватися на творчому підході до організації процесу 

навчання.  
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Сінчук В. В. 

Фізико-математичний факультет 

ЛІДЕРСТВО У ГРУПАХ 

Науковий керівник: кандидат психологічних наук, доцент Пухно С. В. 

 

Постановка проблеми. Сьогодення – час бурхливого розвитку нових 

складних економічних і соціальних відносин, тому особистість постає перед 

потребою формування та розвитку лідерських якостей. Лідери відіграють 

значну роль у житті великих і малих груп, прийнятті групових рішень, 

важливих для кожного її члена, тому проблеми лідерства є сьогодні 

актуальними. 

Метою дослідження є експериментальне вивчення проявів лідерських 

якостей. 

Виклад основного матеріалу. Дослідження проводилися на базі фізико-

математичного факультету СумДПУ ім. А. С. Макаренка. У дослідженні брали 

участь 19 студентів ІІ курсу. В результаті експерименту отримані наступні 

результати: у представників однієї експериментальної групи низький рівень 
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прояву лідерських якостей становить – 30%, середній рівень – 61%, високий 

рівень – 9%. У другій експериментальній групі низький рівень прояву 

лідерських якостей становить 17%, середній – 83%, прояву високого рівня 

лідерських якостей зафіксовано не було. 

За результатами дослідження можна зробити наступні висновки: більша 

частина учасників експериментальних груп продемонстрували яскраво 

виражений середній рівень прояву лідерських якостей, тому можна припустити, 

що більша частина студентів здатна взяти на себе відповідальність за 

виконання тих чи інших завдань, які будуть висуватися перед групою. 

 

Сіренко Т.С. 

Фізико-математичний факультет 

ІСТОРІЯ ВІДКРИТТЯ РАДІОАКТИВНОСТІ І ЗАХИСТ  

ВІД ВИПРОМІНЮВАННЯ В ШКІЛЬНОМУ КУРСІ ФІЗИКИ 

 
У цій статті автор «торкається» основних подій щодо відкриття радіоактивності 

та пропонує варіант виконання роботи фізичного практикуму на тему «Дослідження 

радіаційного фону місцевості».  

 

Історії відомі такі випадки, коли великі ідеї приходили вченим абсолютно 

випадково. Це можна віднести і до французького фізика Анрі Беккереля, який 

здійснив у 1896 році відкриття радіоактивності. Приводом до проведення 

досвіду стало вивчення В. Рентгеном Х-променів. При цьому вчений зробив 

припущення, що вони пов’язані з таким явищем, як люмінесценція. І ймовірно, 

що цей вид світіння неможливий без катодних променів. 

Беккерель вирішив зайнятися вивченням гіпотези, висунутої                 В. 

Рентгеном. Його цікавило, чи можуть світитися речовини випускати промені, 

які мають здатність проникати крізь непрозорі перегородки. Щоб відповісти на 

це питання, Беккерель взяв фотографічну пластину, обернув її чорною плівкою, 

зверху поклав покритий сіллю урану мідний хрестик і поставив на сонці. Через 

деякий час він проявив плівку. Виявилося, що вона почорніла саме в тих 

місцях, де знаходився хрестик. Це свідчило про те, що уран здатний створювати 

випромінювання, що проходить крізь непрозорі предмети і чине на 

фотопластинку. У той момент А. Беккерель вважав, що причина світіння урану 

— сонце. 

Через деякий час вчений вирішив знову повторити експеримент. Але на 

цей раз похмура погана погода завадила йому розпочати дослідження. 

Беккерель відклав пластинку в чорній обгортці з хрестиком в темну шафу на 

кілька днів. Коли фізик проявив фотоплівку, з’ясувалося, що, перебуваючи в 

темряві, вона почорніла набагато більше, ніж при впливі сонця. Досліджуючи 

велику кількість хімічних сполук, Беккерель визначив, що випускати промені, 

проникаючі через темний папір, здатні тільки речовини, в складі яких є уран. 

Так було зроблено відкриття радіоактивності. 

Згодом дане явище було ретельно вивчено подружжям Марією 

Склодовською і П’єром Кюрі. Відкриття радіоактивності стало приводом до 
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вивчення багатьох інших елементів. П’єр і Марія виявили, що багато хімічні 

речовини здатні випускати промені трьох вводів: бета-, альфа-, гамма-. Ними 

було ретельно досліджено явище радіоактивності, вивчена його проникаюча 

здатність і поведінка в магнітному полі. Дані відкриття дозволили вченим 

знайти масу, швидкість і заряд частинок, що входять до складу променів. 

В результаті досліджень були зроблені значущі відкриття в галузі фізики. 

Виявилося, що альфа-промені складаються з величезної безлічі щодо важких 

частинок, швидкість руху яких 16 тисяч км на секунду. Кожна з них має два 

позитивних заряду електрики і володіє масою. В основі бета-променів — 

електрони, або негативно заряджені легкі елементи. Їх швидкість досягає 

більше 300 тисяч км в секунду. А гамма-промені за своїм складом схожі з 

рентгенівськими. Трохи пізніше вчені-фізики виявили ще кілька цікавих фактів. 

З’ясувалося, що випромінюючи бета- або альфа-частинки, атоми одних 

хімічних елементів можуть перетворюватися в інші. 

В результаті дослідження руд, у складі яких знаходився торій і уран, був 

відкритий абсолютно новий, раніше не вивчений хімічний елемент. Свою назву 

— полоній — він отримав на честь рідної країни Марії — Польщі. Трохи 

пізніше фізиками було відкрито ще один радіоактивний елемент — радій 

(променистий). Цей компонент виділяв досить сильне випромінювання. У 

таблиці Д. Менделєєва радій, що має атомну масу 226, зайняв 88 клітку. Трохи 

пізніше було визначено, що хімічні елементи, порядковий номер яких більше 

83, за природою своєю є радіоактивними, тобто здатні мимовільно створювати 

випромінювання. 

У 1903 році подружжя Кюрі за відкриття радіоактивності були 

нагороджені Нобелівською премією. Марія Склодовська стає першою в історії 

жінкою-професором. Завдяки їй у Сорбонському університеті вперше 

вводиться курс лекцій по вивченню радіоактивності. 

Життя людини та живої клітини немислиме поза радіоактивними 

випромінюваннями, які є завжди  на Землі. Але основне завдання людини, 

пізнаючи та перетворюючи природу, не шкодити їй, не призводити до 

невиправдано великих рівнів радіоактивності чи створення звалищ, 

радіоактивних відходів , а гармоніювати з нею та виховувати в собі любов до 

Землі, любов до законів краси й гармонії в природі [1, 91]. 

У контексті глобальних проблем екологічного виховання  та культури 

основна мета стадії, показати як можна навчити школярів використовувати 

технічні пристрої для оцінки екологічної ситуації на місцевості, що набуває 

особливої актуальності. Посилення техногенного впливу  людини на природу і 

природи на людину зумовлює необхідність науково обґрунтованого 

формування екологічної культури школярів. Прищеплення дбайливого 

ставлення до навколишнього середовища та до свого здоров’я, як 

національного надбання має починатися вже в сім’ї з дитинства та тривати в 

школі й становити невід'ємну частину навчального усіх природничих 

дисциплін та курсу фізики зокрема [1, 92]. В основу розкриття змісту теми 

“Радіактивність. Захист від випромінювань” пропоную загальну схему 
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проведення роботи фізичного практикуму в 11 класі. 

Тема:  Дослідження радіаційного фону місцевості. 

Мета роботи зводиться до того, щоб дослідити рівень радіаційного фону 

місцевості. Навчитися користуватися побутовим дозиметром, розробити 

рекомендації із захисту від радіації. 

Потрібне приладдя. Побутовий дозиметр; інстукція користувача; 

вимірювальна стрічка, секундомір. 

Теоретичні відомості охоплюють досить широкий і різноманітний 

матеріал з різних дисциплін природничого циклу, який має узагальнювальний, 

інтегрувальний характер. 

З курсу фізики 11 класу варто повторити сутність низки важливих понять: 

про явище природної радіоактивності, α, β, γ – випомінявання та їхні 

властивості, а також дослідження штучної радіоактивності, одержання 

радіоактивних ізотопів і використання їх у науці й техніці. 

Разом з тим важливим є з’ясування того, що випромінювання здійснює 

вплив на живий організм. 

Теоретичні відомості 

Ступінь радіоактивної дії визначається дозою іонізаційного 

випромінювання.  

Доза іонізаційного випромінювання  – кількість енергії, поглиненої в 

одиниці маси середовища. 

Для кількісної характеристики впливу іонізаційного випромінювання 

введене таке поняття, як поглинена доза. 

Поглинена доза  – кількість енергії іонізаційного випромінювання, 

поглинена одиницею маси опроміненого тіла. 

Поширеною несистемною одиницею виміру поглиненої дози є –1 рад. У 

системі СІ поглинена доза вимірюється в греях (Гр) І Гр=1. Дмс/кг; 1 рад = 0,01 

Гр. 

Якщо кількість поглиненої енергії гамма чи рентгенівського 

випромінювань розглядати не для речовини, а для повітря, то вводиться 

поняття іонізації повітря. 

Для повітря "кількість" випромінювання, що викликає іонізацію, було 

названо експозиційною дозою. 

Несистемна поширена одиниця виміру експозиційної дози – рентген. 

Одиниця виміру експозиційної дози в системі СІ – кулон на кілограм (Кл/кг). 

Особливо великий інтерес викликає випадок виміру поглиненої дози 

стосовно до біологічної тканини. Причому становить інтерес не тільки сама 

енергія, але й ступінь її біологічної небезпеки. Як виявилося, вона різна  

для різних видів іонізаційного випромінювань (альфа–, бета– і т.д.). 

Таких одиниць, як рентген і рад виявилося недостатньо для 

характеристики біологічних дій, викликаних випромінюванням. Для оцінки 

ступеня біологічної небезпеки, на основі численних досліджень, встановлений 

так званий коефіцієнт, що називають радіаційним фактором. Цей оцінний 

коефіцієнт, указує на здатність даного виду випромінювання ушкоджувати 
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тканини організму. Він безрозмірний (відносний). Для бета– і гама–

випромінювань він дорівнює одиниці, для альфа–випромінювань – у 

середньому 20, для нейтронних потоків – у середньому 10. 

Таким чином, небезпека для організму людини від поглиненою 

біологічною тканиною дози випромінювання дорівнює добутку цієї дози на 

оцінний коефіцієнт. Результат добутку називається еквівалентною дозою. 

Еквівалентна доза  – поняття, за допомогою якого робиться спроба 

врахувати неоднакову біологічну активність різних видів випромінювань за 

допомогою безрозмірних коефіцієнтів, що характеризують радіаційну 

біологічну активність  – коефіцієнт якості випромінювання. 

Незважаючи на збіг розмірності еквівалентної дози (взаємини основних 

визначальних одиниць) з розмірністю поглиненої дози (Дж/кг), для її виміру з 

метою  підкреслення її радіобіологічного значення введена спеціальна одиниця 

– зіверт (зв). 

Поширена несистемна одиниця еквівалентної дози  – Бер.  1бер=0,01 зв. 

Отримана людиною еквівалентна доза є основним радіобіологічним 

критерієм небезпеки впливу на нього будь–якого радіаційного 

випромінювання.  Для забезпечення прогнозу радіоактивних впливів уведене 

поняття потужність дози.  Це надзвичайно важливе поняття застосовується і 

для експозиційної, і для поглиненої, і для еквівалентної доз. У кожному 

випадку відповідна потужність дози дорівнює дозі, одержуваної тією чи іншою 

речовиною за одиницю часу.  

Наприклад, дозиметричний прилад показав потужність еквівалентної 

дози на сходинках із граніту – 0,8 мкзв/година (Р=0,8 мкзв/година). Якщо 

людина посидить на цих сходинках, наприклад, 5 годин, то вона одержить 

радіаційне опромінення дози 0,8  мкзв/година * 5 годин = 4 мкзв, що в 25–50 

разів вище дози від природної сонячної радіації. 

Дозиметр – це прилад для виміру дози іонізаційного випромінювання. 

Дозиметр показує дозу, отриману за визначений відрізок часу. Улаштований він 

досить просто: вакуумна трубка, усередині якої містяться дві пластини і 

невелика кількість газу. Радіація при влученні в трубку починає взаємодіяти з 

молекулами газу, виникають позитивні й негативні іони, що починають 

рухатися до пластин, тобто через трубку проходить електричний струм. 

Вимірюючи електричний струм, можна довідатися кількість радіації, що 

потрапила в трубку. 

Дозиметричні прилади на практиці  проградуйовані в мкзв/година, то для 

переведення варто користуватися приблизним співвідношенням: 

1 мкзв/година 100мкр/година. 

Активність радіоактивної речовини – це кількість атомних ядер, що 

розпадаються за одну секунду, чи кількість актів розпаду за секунду (швидкість 

радіоактивного розпаду).  Одиниця виміру активності – беккерель (Бк).  1 Бк=1 

розп/сек. 

Протягом багатьох років застосовували стару одиницю активності Кюрі 

(Ки), названу на честь П'єра і Марії Кюрі – учених, які першими отримали 
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чистий радій. Історично  

склалося так, що зазначена одиниця була введена стосовно радію, один 

грамякого і мав активність 1 Ки. Коли почали використовувати цю одиницю 

стосовно всіх інших радіоактивних елементів, то 1 Ки став виражати кількість 

речовини, у якій за 1 секунду відбувається розпад 37 млрд. атомів: 

1 Ки=3,7*1010 розп/сек = 3,7*1010 Бк  

Масова питома активність  – це відношення числа актів розпаду за 

секунду до одиниці маси (1 кг) радіоактивної речовини. Одиниця виміру – 

1Бк/кг. 

Об'ємна питома активність  – це відношення числа актів розпаду в 

секунду до одиниці об'єму радіоактивної речовини. Одиниця виміру – 1Бк/л.  

Вплив радіації на людину полягає в іонізації біологічних тканин. 

При цьому поглинена енергія в біологічних тканинах розподіляється 

нерівномірно, а окремими розрізненими "порціями". У результаті величезна 

кількість енергії випромінювання передається у визначені ділянки яких–небудь 

клітин і зовсім невелике, якщо таке взагалі мається, в інші. 

Радіація збільшує активність усіх біологічних систем. Основними 

елементами, що складають тіло, є вуглець, кисень, водень і сірка. Кисень 

відіграє головну роль у розщепленні вуглеводів і жирів для одержання енергії. 

Ця енергія використовується клітинами для побудови білків, необхідних для 

формування тканин тіла. Кисень також відіграє ключову роль в утворенні 

ферментів, що діють як каталізатори в біохімічних реакціях. 

При великих дозах радіація може руйнувати клітини, ушкоджувати 

тканини різних органів і бути причиною швидкої загибелі організму. 

Ушкодження, викликані великими дозами опромінення, виявляються протягом 

декількох годин чи днів (див.табл.1). 

Способи проникнення радіації в організм людини, зокрема. 

Старшокласникам корисно знати: 

1.Гамма–промені з космосу, з поверхні Землі і від будівельних матеріалів. 

2.Проникнення газоподібного елемента радону в атмосферу. 

3.Перехід радіоактивності в рослини через корені та їхнє потрапляння в 

організм людини через їжу. 

Таблиця 1.  

Значення доз і ступінь їхнього впливу на організм людини 

№ Значення поглиненої 

дози, рад 

Ступінь дії на людину 

1 Летальні дози: 

10000 рад (100 Гр.). 

Смерть настає через кілька годин чи днів 

внаслідок ушкодження нервової системи. 

 1000 – 5000 рад. (10–

50Гр.). 

Смерть настає через один–два тижні внаслідок  

внутрішніх крововиливів. 

 300 – 500 рад. (3–5Гр.). 50% опромінених помирають у плині одного–

двох місяців. 

2 150–200рад. (1Д–2Гр.).  Виникнення первинної променевої хвороби. 

3 100 рад.(ІГр) Рівень короткочасної стерилізації, втрати і 
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відтворення потомства. 

4 25рад. (0,25Гр.). Доза виправданого ризику в надзвичайних 

обставинах. 

5 10рад.(0,1Гр.). Рівень подвоєння генних мутацій. 

6 2рад. (0,02Гр) на рік Гранично допустима доза в Україні 

професійного опромінення за рік для 

персоналу. категорії "А" (особи які постійно чи 

тимчасово працюють безпосередньо з 

джерелами іонізуючих випромінювань). 

7 0,2 рад. (0,002Гр.) (200 

мілірад) на рік 

Доза, що допускається, у рік для осіб категорії 

"Б" (обличчя, які можуть одержувати 

додаткове опромінення у зв'язку з 

розташуванням робочих місць у приміщеннях і 

на промислових майданчиках об'єктів з 

радіаційно–ядерними технологіями). 

8 0,1рад(0,001Гр.) на рік Припустима доза для облич категорії "У" (усе  

населення). 

9 (0,1–0,2 рад.) в рік Доза від природного (космічного й 

природного) тіла, одержувана кожною 

людиною за рік. 

10 3 рад Опромінення при рентгенографії зубів. 

11 30 рад Опромінення при рентгеноскопії шлунка 

(місцеве). 

12 1 мікрорад Перегляд одного хокейного матчу по 

телевізору. 

13 84 мікрорад/год При польоті в літаку на висоті 8 км. 

Методика вимірювань 

Вимірювання проводити таким чином.  Вимірювання проводитиь тричі в 

одній точці.  

1. Дозиметр встановити на зазначеному рівні (30–50см.). 

2. Після того, як дозиметр показав остаточний результат, зняти показання. 

3. Не змінюючи положення дозиметра, через 5 хв. після вимірювання провести 

наступне. 

4. Серед трьох вимірів визначити середнє значення. 

5. Після дослідження певної території визначити точки з приблизно однаковими 

показниками фону. 

6. Територію з приблизно однаковим фоном наносити на карту місцевості 

кольором, що відповідав межам фону. 

7. По завершенню вимірювань учні готують звіт про роботу з таблицею 

результатів вимірювань. 

Завдання додому: закінчити письмовий звіт і підготуватись до захисту 

даної роботи.  

 

У людського тіла є захист від того впливу, що на нього робить радіація. 
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Таким захистом є антиоксиданти, тобто речовини, що, діючи в тілі, 

уповільнюють чи стримують пробіг визначеної хімічної реакції. 

Антиоксиданти, використовувані організмом, містять вітаміни В, С, Е і 

різноманітні ферменти. Звичайно, джерелом цих речовин є здорове, 

збалансоване харчування. Вони також можуть бути отримані при прийомі 

звичайних вітамінів чи натуральних соків, трав, що містять ці вітаміни.  
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ЗАСТОСУВАННЯ ПОХІДНОЇ ПРИ РОЗВЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ 

Науковий керівник: канд. фіз.-мат. наук,доцент Мартиненко О. В. 

 

Поняття похідної виникло в кінці XVII століття, саме в той час, коли 

математики та фізики розпочали вивчати нерівномірний рух, що відображає 

поняття швидкості нерівномірного руху. Скрізь, де існують величини, які 

нерівномірно змінюються, швидкість їх зміни виражається похідною. Дане 

поняття зустрічається при вивченні швидкості зміни температури тіла, 

швидкості зміни маси речовини при радіоактивному розкладі та швидкості 

зміни електричного струму. Зустрічається і в таких питаннях, де на перший 

погляд ми не маємо справи зі швидкістю зміни величини, наприклад, при 

вивченні теплоємності лінійної густини стрижня в даній точці [1, с.188]. 

Однією із задач, що приводить нас до поняття похідної, є задача про 

величину сили змінного струму, що проходить по провіднику. 

Нехай по провіднику за час  через поперечний переріз проходить 

кількість електрики , яка з часом змінюється, і ця зміна задається функцією 

. Потрібно знайти силу струму, який проходить через провідник у 

момент часу . Розглянемо, крім моменту часу  .момент часу , де t > 0 – 

приріст часу. Знайдемо приріст кількості електрики  

Відношення   називають середньою силою струму за 

проміжок часу  і позначають . Границю середньої сили струму за проміжок 

часу  називають силою струму в заданий момент часу і позначають  

 
 Отже, якщо через  позначити силу струму в момент часу , то для її 

обчислення маємо формулу  [3, с. 160]. 
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Важливим напрямом застосування диференціального числення в економіці 

є введення з його допомогою поняття еластичності.  

Границю відношення процентного приросту функції до процентного 

приросту незалежної змінної, коли , називають відносною похідною 

функції  в точці . 

Відносну похідну функції  називають ще еластичністю функції і 

позначають символом .  Отже,  [2, с. 473]. 

Коефіцієнт еластичності показує відносну зміну досліджуваного 

економічного показника внаслідок одиничної відносної зміни економічного 

фактора, від якого він залежить, за  умови незмінності інших факторів, що 

впливають на нього. Для якісного визначення зміни функції відносно зміни 

аргументу в економіці вивчають зв'язок не абсолютних змін величин  і  

( ), а їхніх відносних або процентних змін. 

Розглянемо застосування похідної на конкретному прикладі. 

Приклад. Визначити, для якого значення аргументу його зростання на 1% 

викликає зростання функції на , якщо . 

За означенням еластичності маємо . 

Нехай  –– шукане значення аргументу, тоді маємо . 

Отже, , звідки  [2, c. 474]. 

Є підстави твердити, що застосування похідної є досить широким як у 

фізиці, так і в економіці. 
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ОСНОВНІ ФАКТОРИ СТРЕСУ У МОЛОДІ 

Науковий керівник: кандидат  психологічних наук, доцент Пухно С.В. 

 

Постановка проблеми. На сьогодні в психологічній і педагогічній 

практиці актуальною є проблема боротьби зі стресом та визначення основних 

факторів його виникнення. Особливо часто стрес  виникає у старшому 

юнацькому віці, який вважають кризовими, критичними, оскільки саме в цей 

період відбуваються дуже серйозні зміни особистості людини.  

 Метою даного дослідження є виявлення психічних чинників, які 
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впливають на адаптованість чи схильність молодих людей до стресу. 

Виклад основного матеріалу. У ході нашого експерименту був 

проведений тест – опитування . Дослідження проводилося у квітні 2013 року. У 

опитуванні приймали участь 30 студентів СумДПУ Макаренко, які проживають 

в гуртожитку. Учасникам було запропоновано 9 факторів стресу. Їм треба було 

оцінити кожний з них балами, потім по сумі балів , які переведені у відсотки я 

визначила домінуючі.  

Висновки. Аналіз дослідження з визначення основних факторів стресу 

дає підставу стверджувати, що основним стресовим чинником у молоді є  

проблеми в сім'ї   та недостача уваги до власної персони. Наступне місце 

посідають -  розчарування в близьких людях та невдалалі стосунки, невдачі на 

роботі та навчанні. 

 

Стоян О.М. 

Фізико-математичний факультет 

УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ УЧНІВ ПРО ЕЛЕКТРОМАГНІТНЕ ПОЛЕ 

ПРИ ВИВЧЕННІ ФІЗИКИ  

 
Наукове дослідження присвячене проблемі узагальнення знань учнів про 

електромагнітне поле при вивченні фізики. Наводиться один з можливих варіантів 

організації і проведення поетапного узагальнюючого заняття задля узагальнення знань 

учнів про електромагнітне поле. 

 

Одним із методів підвищення ефективності процесу навчання, розвитку 

логічного мислення учнів є проведення узагальнення знань. 

Узагальнення – логічний процес переходу від одиничного до 

загального чи від менш загального до більш загального знання, а також один 

з найважливіших засобів наукового пізнання, що дозволяє отримувати 

загальні принципи (закони) з хаосу затемнюючих їх явищ[2,c.337]. 

Узагальнення дозволяє відмежувати найбільш важливий, основний 

навчальний матеріал від допоміжного, представити його в певній системі з 

мінімальним ланцюгом логічних операцій. Понятійний апарат при цьому 

доводиться до високого рівня абстракцій. Узагальнення фізичних 

закономірностей приводить до розуміння більш загальних законів природи, 

сприяє формуванню наукового світогляду учнів. Крім цього, узагальнення – 

одна із найбільш важливих розумових операцій, володіння якою є не тільки 

умовою успішного оволодіння знаннями, а і показником розумового розвитку 

учнів. 

Над проблемою узагальнення знань працювали багато видатних 

педагогів і методистів: Ю.К. Бабанський, В.О. Онищук, С.У. Гончаренко,  

О.І. Бугайов та інші. Ними були обґрунтовані твердження про необхідність 

проведення спеціальних уроків систематизації знань учнів після вивчення 

значних за обсягом тем та розділів програми, розроблені й сформульовані 

принципи організації і проведення, відбору матеріалу до цих уроків. 

Не варто прагнути на уроках узагальнення охопити весь вивчений 
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матеріал. Це неможливо і головне, не потрібно. Потрібно виділити у 

вивченому матеріалі основні думки, поняття, закони, теорії. Матеріал на 

уроках узагальнення має викладатись під іншим кутом зору, в іншій 

послідовності, повинні спливати нові факти, які раніше не розглядались у 

процесі вивчення матеріалу [3, c.62]. 

Метою роботи є розробка методики організації і проведення уроків 

узагальнення знань учнів про електромагнітне поле при вивченні фізики. 

Необхідність проведення таких уроків, випливає з того, що навчальний 

матеріал, який виноситься на узагальнення, вивчається в чотирьох темах 

програми на протязі двох навчальних років: "Електричне поле", 

"Електричний струм", "Електромагнітне поле", "Електромагнітні коливання і 

хвилі". Внаслідок великого обсягу навчального матеріалу учні не в змозі 

самостійно виділити в ньому головне, оцінити важливість тих чи інших 

понять і закономірностей. 

Здобуті про електромагнітне поле знання необхідно узагальнити як з 

фізичного так і з методологічного погляду, що уможливить повніше розкриття 

його суті. 

Для узагальнення навчального матеріалу я пропоную відвести два 

уроки. Частину матеріалу повідомляє вчитель, частину матеріалу - учні, 

заздалегідь визначені та підготовлені вчителем. Керує всім процесом 

узагальнення знань вчитель і він же підводить підсумок[3.c.62]. 

Заняття проводиться за наступним планом. 

1. Електрохмагнітне поле та його окремі прояви. 

2.Способи вивчення електромагнітного поля. 

3.Відносність електричного і магнітного полів. Рівняння Максвела. 

4.Зв'язані поля. 

5.Вільне електромагнітне поле. 

6.Різні прояви електромагнітного поля, їх властивості та застосування. 

7. Підведення підсумків. 

З перших трьох пунктів плану повідомлення робить вчитель, він же 

підводить підсумки. За 4-6 пунктами плану з повідомленнями, доповідями 

виступають учні. 

 1.У вступному слові вчитель подає узагальнену картину вивчення 

матеріалу, керуючись відповідною блок-схемою (мал.1). Схема готується 

заздалегідь у вигляді плакату, малюнку на дошці або проектується на екран 

відповідною аппаратурою. До схеми вчитель дає мінімальний коментар. 

 2.Властивості електромагнітного поля вивчаються за його дією на 

заряджені частинки. Ця дія проявляється двояко і може бути описана як дія 

двох різних сил. Одна з сил надає зарядженій частинці прискорення 

(сповільнює або прискорює рух частинки, змінює напрям швидкості на 

протилежний) незалежно від того, рухається частинка чи знаходить у етапі 

спокою і визначається формулою:  

  

Її називають електричною складовою сили Лоренца. 
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(Мал.1) 

Друга сила діє лише на рухому частинку, вона перпендикулярна до 

швидкості частинки і залежить від модуля швидкості .  

Її називають магнітною складовою сили Лоренца. У загальному 

випадку рівняння руху зарядженої частинки в електромагнітному полі має 

такий вигляд:  

 
3.Згідно принципу відносності рівняння руху (вираз для сили Лоренца) 

не повинні змінювати свого вигляду при переході від однієї системи відліку 

до іншої, тобто в будь – якій іншій інерціальній системі відліку рівняння 

руху матиме вигляд:       

 З цього випливає, що між векторами  в різних інерціальних 

системах відліку мають виконуватись певні співвідношення. Вважаючи, що 

одна ІСВ рухається зі швидкістю   вздовж вісі Х відносно іншої ІСВ. Для 

нерелятивіського випадку, тобто для руху тіл зі швидкостями, значно 

меншими від швидкості світла, ці співвідношення такі. 

                                            

                                 

                                

Ці формули показують, що електричне і магнітне поля відносні, тобто в 

різних ІСВ їх характеристики  різні. Пояснимо це деякими прикладами. 

Нехай у деякій системі відліку спостерігається однорідне електричне поле. У 

цій системі відліку магнітне поле не спостерігається, тобто .  У іншій 

СВ, яка рухається відносно першої, буде спостерігатися, окрім електричного, 

і магнітне поле, тобто в цій системі відліку буде виявлятися електромагнітне 

поле. Якщо в деякій системі відліку спостерігається однорідне магнітне поле, 

то в іншій СВ, яка рухається відносно неї, буде виявлятися і електричне поле, 

тобто електромагнітне поле. Це означає, що в природі існує електромагнітне 

поле, яке за певних умов може проявлятися або як електричне, або як 
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магнітне.  

Електромагнітне поле описується рівняннями Максвелла. 

Перше рівняння Максвелла відбиває закон про виникнення магнітного 

поля. З нього випливає, що вихрове магнітне поле створюється не тільки під 

час руху електричних зарядів, а й при зміні електричного поля в часі. 

Друге рівняння Максвелла виражає закон електромагнітної індукції 

Фарадея: змінне в часі магнітне поле породжує вихрове електричне поле. 

Третє рівняння Максвелла показує зв'язок електричного поля з 

електричними зарядами, тобто узагальнює закон Кулона. З нього випливає 

розімкненість силових ліній електричного поля.  

Четверте рівняння Максвелла показує, що в природі не існує вільних 

магнітних зарядів, тобто лінії  магнітного поля замкнені. Іншими словами, у 

природі не існує інших джерел магнітного поля, крім електричних струмів 

[1,c.10]. 

4а. Першим із зв'язаних полів розглядається електростатичне поле. 

Основні відомості про електростатичне поле повідомляє один з учнів. На 

нашу думку, при цьому необхідно звернути увагу на наступні моменти. 

 1)Електростатичне поле створюють нерухомі заряди. 

 2)Основною силовою характеристикою електростатичного поля є 

напруженість поля . 

 3)Дати характеристику поля точкових зарядів та розподілених зарядів 

- кулі та площини. 

 4)Для поля справедливий принцип суперпозиції  

  

 5)Електростатичне поле потенціальне. Потенціал точок поля 

визначається зі співвідношення   

 6)Між силою і енергетичною характеристикою поля існує зв'язок, 

який для однорідного поля має вигляд    

 7)Електростатичне поле має енергію. Густина енергії поля 

визначається через напруженість     

 8)За наявності часу всім учням пропонують зобразити лінії 

напруженості деяких видів полів та перерізи еквіпотенціальних поверхонь. 

 4.б. Про стаціонарне електричне поле інший учень пригадує наступні 

відомості. 

 1)Стаціонарне поле – це електромагнітне поле постійного струму, яке 

має дві складові – електричну та магнітну, які можна розглядати окремо. 

 2)Стаціонарне електричне поле існує в середині провідника зі 

струмом і поза ним, причому лінії напруженості поля не перпендикулярні до 

поверхні провідника. Провідник не є еквіпотенціальним, вздовж провідника 

існує різниця потенціалів. 

 3)Стаціонарне електричне поле може існувати лише навколо провідн 

ииків замкненого кола, а в колі має бути джерело струму. 
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 4)Стаціонарне електричне поле потенціальне. 

  Робота електричного струму в замкненому колі виконується 

джерелом струму за рахунок роботи сторонніх електрорушійних сил. Енергія 

від джерела струму до ділянок кола передається вздовж провідників 

електричним полем. 

4в. Про стаціонарне магнітне поле один з учнів подає наступні 

відомості. 

 1)Стаціонарне магнітне поле існує навколо провідників з постійним 

струмом і виявляється за дією на провідники з постійним струмом (дослід 

Ерстеда, взаємодія паралельних провідників зі струмом, сила Ампера). 

 2)Основна характеристика стаціонарного магнітного поля – магнітна 

індукція    

 3)Зображення стаціонарних магнітних полів довкола провідника з 

постійним струмом, правило правого свердлика. 

 4)На провідник з постійним струмом в стаціонарному магнітному полі 

діє сила Ампера  Напрям дії сили визначається за правилом 

лівої руки. 

 5)Стаціонарне магнітне поле вихрове, його лінії магнітної індукції 

замкнені, воно не потенціальне. Вихровий характер поля вказує на те, шо 

магнітних зарядів не існує. 

 6)На рухомий електричний заряд в стаціонарному магнітному полі діє 

сила Лоренца     

 7)Стаціонарне магнітне поле має енергію. Густина енергії 

стаціонарного магнітного поля   

5а. Розгляд вільного електромагнітного поля наступний учень починає 

з явища електромагнітної індукції. Явище електромагнітної індукції має дві 

причини: вихрове електричне поле, яке виникає при зміні магнітного поля, і 

сила Лоренца, що діє на рухомі заряди. На уроці увагу потрібно зосередити 

на першій причині, бо саме з нею зв'язане випромінювання електромагнітних 

хвиль. Я вважаю, що при розгляді цього питання необхідно зосередитись на 

наступному. 

Аналізуючи явище електромагнітної індукції, Максвелл прийшов до 

висновку, що індукційний струм у нерухомому провіднику зумовлений 

електричним полем, яке діє і на нерухомі заряди. Отже, електричне поле 

явища електромагнітної індукції виникає при зміні магнітного поля і не 

зв'язане з електричними зарядами. Це поле називають індукційним, воно 

вихрове, його лінії індукції замкнені, поле не потенціальне, робота поля при 

переміщенні заряду по замкненому контуру не дорівнює нулю, поле не 

характеризується потенціалом. 

Вихрове електричне поле виникає незалежно від наявності провідника, 

провідник є лише індикатором, що дозволяє виявити поле за струмом у 

провіднику. 

Силовою характеристикою вихрового електричного поля є 
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напруженість. Напрям вектора напруженості вихрового поля утворює з 

вектором зміни магнітної індукції  лівий гвинт (мал.2). Отже, 

електричне поле створюється як зарядами, так і змінним магнітним полем.   

 5б. Наступний учень розповідає про поширення електромагнітного 

поля у просторі (електромагнітну хвилю). Оскільки змінне електричне поле 

породжується змінним магнітним полем, то Максвелл припустив, що змінне 

магнітне поле породжується не лише електричним струмом, а й змінним 

електричним полем. Магнітна індукція цього поля утворює з вектором зміни 

напруженості електричного поля правий гвинт (мал.3). 

                                      

З цього випливає висновок про поширення електромагнітного поля в 

просторі у вигляді електромагнітних хвиль. Таке поле називають вільним 

електромагнітним, воно відірване від електричних зарядів і електричних 

струмів.  

Якщо в деякій області простору виникло змінне магнітне (або 

електричне) поле, то навколо нього виникне змінне електричне (або 

магнітне) поле, яке, в свою чергу, буде породжувати змінне магнітне (або 

електричне) поле і так до нескінченності. Тобто, у просторі буде 

поширюватись електромагнітне поле як електромагнітна хвиля. 

5в. Про одержання електромагнітних хвиль розповідає наступний 

учень. Електромагнітні хвилі випромінює електричний заряд, що рухається 

прискорено, породжуючи змінне електричне поле. Отже, для 

випромінювання ЕМХ потрібно привести у прискорений рух заряджені 

частинки, що легко зробити за допомогою коливального контуру. 

Але коливальний контур практично не випромінює ЕМХ через те, що в 

ньому є симетричні ділянки з протилежним рухом зарядів, які випромінюють 

ЕМХ у протилежних фазах, які взаємно гасяться. Для випромінювання ЕМХ 

потрібно усунути ділянки з протифазним випромінюванням, що досягається 

у відкритому коливальному контурі або вібраторі. 

Для випромінювання електромагнітних хвиль потрібні коливання з 

частотою сотні тисяч герц і більше, бо чим швидше змінюються 

характеристики електричного і магнітного полів, тим більшими будуть 

напруженості електричної і магнітної індукції і тим краще буде 

поширюватись ЕМХ у просторі. 

Зв'язок між характеристиками електромагнітного поля та швидкістю їх 

зміни виражається рівняннями   З них одержують вираз 

для швидкості поширення ЕМХ у вакуумі  . 

Швидкість v поширення ЕМХ у вакуумі виявилась рівною швидкості світла. 

З цього Максвелл зробив висновок, що світло є електромагнітними хвилями. 
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Вперше ЕМХ експериментально одержав Герц. 

 6)Заздалегідь підготовлені учні розповідають про властивості ЕМХ та 

їх застосування. На властивості ЕМХ потрібно звернути особливу увагу, 

оскільки однакові властивості ЕМХ (прямолінійне поширення, відбивання, 

поглинання, заломлення, інтерференція, поляризація) та світла є важливим 

доказом електромагнітної природи світла. Застосування ЕМХ для 

радіозв'язку, телебачення, радіолокації дозволяють учням краще 

орієнтуватись у сучасному високотехнологічному суспільстві. 

 7)Вчитель підводить підсумки уроку та оцінює роботу учнів. 

Таким чином, процес узагальнення знань, вважаться одним із 

найважливіших засобів наукового пізнання, володіння яким є не тільки 

умовою успішного оволодіння знаннями, а і показником розумового розвитку 

учнів. 
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В ОСНОВНІЙ ШКОЛІ 

Науковий керівник: кандидат фіз.-мат. наук, доцент Одінцова О.О. 

 

При розв’язуванні задач з різних розділів математики досить часто 

виникає необхідність використання тотожних перетворень. Спрощення виразів, 

розклад многочленів на множники, скорочення дробів - це все приклади 

тотожних перетворень. Тому належне володіння прийомами, за допомогою 

яких виконуються ці перетворення, є дуже важливим. 

У початкових класах учні ознайомлюються з поняттям виразу, числовим 

та виразом, що містить буквений компонент, вчаться знаходити числові 

значення таких виразів, застосовують буквені вирази для запису властивостей 

арифметичних дій. Алгебраїчна пропедевтика передбачає також ознайомлення 

з поняттям рівняння та нерівності. Учні розглядають рівняння на одну операцію 

і розв'язують їх на основі правил знаходження невідомого компонента. Поняття 

буквеного виразу і рівняння застосовуються під час розв'язування задач.   

У діючому підручнику з математики для 5 класу автори А.Г. Мерзляк, 

В.Б. Полонський, М. С. Якір означення числового виразу  вводиться через 

задачу в якій потрібно знайти периметр прямокутника за даними сторонами, 
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саме ж означення формулюється так: запис складений з чисел, знаків 

арифметичних дій і дужок, називають числовим виразом [8, 66].  

Наведено приклади числових виразів: , ,  

, 7·2+8. 

Після числового вводиться поняття буквеного виразу на основі знову ж 

задачі про периметр прямокутника, сторони якого a см і b см, очевидно,що 

відповіддю буде  , що являє собою буквений вираз [8, 66]. 

Учням також пояснюється, що підставивши в цей вираз замість a і b 

конкретні числа, отримаємо числовий вираз. Взагалі з одного буквеного виразу 

можна отримати багато числових виразів.  

Також наводяться приклади буквених виразів: , , 

.    

Як правило, теоретичний матеріал завершується прикладами 

розв’язування задач. До кожного пункту підібрано завдання по рівням. 

У 6 класі вводиться поняття дробу, а також основні закони (переставний, 

сполучний та розподільний), які нас і цікавлять, вони виконуються, як для 

звичайних дробів так і для цілих чисел: 

1)   

2)   

3)   

4)   

5)   

6)   

7)   

8)  

9)  

10)          

Закріплюється  ж знання теоретичного матеріалу на прикладах. 

У курсі алгебри постає завдання — на основі вже здобутих знань і умінь 

систематизувати, поглибити і розширити знання, навички й уміння учнів про 

вирази та їх перетворення, навчити цілеспрямовано використовувати їх під час 

виконання різних навчальних задач (спрощення виразів, розв'язування рівнянь 

нерівностей, доведення тотожностей та ін.). 

Програма передбачає в 7 класі повторити й уточнити відомості про числові 

та буквені вирази, ввести поняття про тотожно рівні вирази, тотожність, тотожні 

перетворення виразів, вирази зі степенями та їх властивості. У цьому класі вивча-

ють тотожні перетворення цілих виразів (одночленів і многочленів), винесення 

спільного множника за дужки, спосіб групування, формули скороченого 
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множення та застосування їх до перетворення багаточленів, застосування різних 

способів розкладання многочленів на множники. 

У діючих підручниках з алгебри для 7 класу автор А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонський, М. С. Якір, та у підручнику з алгебри автори Г. П. Бевз, В.Г. Бевз 

після повторення вивченого матеріалу, вводиться поняття тотожності: вирази, 

відповідні значення яких рівні при будь-яких значеннях змінних, називаються 

тотожно рівними, або тотожними [2 ,52]. Означення в обох підручниках 

звучить однаково. 

В обох підручниках наводиться велика кількість прикладів тотожно 

рівних виразів: 

1)  і ; 

2)  і ; 

3)  і ; 

4)  і  ; 

5)  і . 

Спростити алгебраїчний вираз – означає  замінити його на тотожно 

рівний, але  найпростіший  за  записом.   

Наприклад. Спростити вираз . 

Розв’язання.

. 

Відповідь:   . 

Для доведення тотожностей використовують такі прийоми(методи): 

 тотожно перетворюють одну з частин даної рівності, отримуючи іншу 

частину; 

 тотожно перетворюють кожну з частин даної рівності, отримуючи 

один і той самий вираз: 

 показують, що різниця правої і лівої частини даної рівності тотожно 

рівна нулю . 

Наприклад. Доведіть тотожність: 

1) ; 

2) . 

1) Спростимо ліву частину тотожності, яку треба довести: 

 Тотожність доведено. 

2) Розглянемо різницю лівої і правої частин тотожності, яку треба 

довести: . 

Тотожність доведено [5, 34]. 

При  проведенні  тотожних  перетворень  часто  стають  корисними  

формули скороченого множення. Основні з них: 

1) ; 

2)   
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3)   

4)   

5) . 

Відмітимо, що всі ці формули – тотожності: вони правильні для будь-

яких значень . 

Отже, саме в 7 класі учні більш детально знайомляться з основними 

поняттями тотожності та формулами скороченого множення. 

У 8 класі передбачено вивчення тотожних перетворень раціональних 

виразів та дробів, дробових виразів і перетворень ірраціональних виразів, 

пов'язаних з квадратним коренем. Розширюється поняття степеня. Зокрема, 

вводять поняття степеня з цілим від'ємним показником і розглядають 

перетворення найпростіших виразів, що містять степені з від'ємним показником. 

Підручник з алгебри для 8 класу автори Г. П. Бевз, В.Г. Бевз починається 

з повторення матеріалу. 

Більш детально йде мова про вже вивчені у 6 класі  дроби та їх 

властивості. У підручнику виділені основні тотожності  для скорочення, 

додавання і віднімання, множення і ділення дробів. 

1)  ; 

2)  ; 

3) ; 

4) ; 

5) ; 

6) . 

Розширюється поняття тотожності та тотожних перетворень, більш 

детально розглядаються раціональні вирази та їх перетворення. 

Тотожні перетворення раціональних виразів виконуються частинами або 

«ланцюжком» на основі вже відомих перетворень. Якщо вираз містить кілька 

дій різних ступенів, то їх виконують у такій самій послідовності, що й при 

перетворенні числових виразів: 

1) дії в дужках; 

2) дії третього степеня (піднесення до степеня); 

3) дії другого степеня (множення, ділення); 

4) дії першого степеня (додавання, віднімання)[ 1, 76]. 

Наприклад вираз    можна перетворити так: 

1) ; 

2) ; 

3) . 
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Отже,  . 

Деякі дроби часто записують у вигляді степенів з від'ємними 

показниками. Наприклад, замість  , пишуть   [1,97]. 

Властивості степенів з цілими показниками такі самі, як і степенів з 

натуральними: 

1) ; 

2) ; 

3) ; 

4) ; 

5) , 

. 

У 9 класі вже вивчені тотожні перетворення цілих і дробових виразів 

використовуються для розв'язування рівнянь, нерівностей, систем рівнянь. Ви-

вчається спеціальне перетворення — розкладання квадратного тричлена на 

множники, яке використовується для виведення загальної формули коренів 

квадратного рівняння, побудови графіка квадратичної функції. 

Тобто саме на цьому етапі вже йде застосування вивчених раніше формул, 

законів та перетворень, які вивчалися у попередніх класах. 

Отже, тотожні перетворення  не є якою – окремою темою шкільного курсу 

математики, вони вивчаються протягом усього  курсу алгебри і початків аналізу. 

Це не дивно, оскільки перетворення виразів є основою для розв'язування рівнянь і 

нерівностей, доведення тотожностей, обчислення значень буквених виразів.  
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У статті розглянуто методичні особливості застосування інформаційно-

комунікаційних технологій до вивчення обернених тригонометричних функцій у фізико-

математичних класах. 

 

Постановка проблеми. На сьогодні освіта перетворюється на одне з 

основних джерел стратегічних ресурсів – людський капітал та знання, що 

визначають загальний рівень розвитку суспільства. Головним прискорювачем 

цього розвитку стає інформатизація. Останніми роками відбувся великий 

прогрес у розвитку інформаційних і комунікаційних технологій – виникли такі 

поєднання засобів інформації, що ведуть до формування інформаційного 

суспільства. 

У практику сучасної школи впевнено увійшов урок в електронному 

вигляді, невід’ємною частиною якого є ілюстрації, графіки, відео-, 

аудіофрагменти, педагогічні програмні засоби. Для використання засобів 

сучасних інформаційних технологій при вивченні математики зовсім не 

обов’язково знати будь-які мови програмування, складати власні алгоритми і 

програми, знати принципи побудови і роботи персонального комп’ютера тощо. 

Достатньо володіти методикою використання засобів інформаційно-

комунікаційних технологій. 

Питання використання сучасних інформаційних технологій у процесі 

математичної підготовки учнів і студентів розглядалися у працях Т. Архіпової, 

О. Вітюка, М. Голованя, Ю. Горошка, Ю. Гузуна, І. Дробишевої, В. Дровозюк, 

Т. Дубової, Т. Зайцевої, М. Жалдака, А. Пенькова, Є. Смирнової, 

О. Співаковського, Т. Чепрасової, В. Шавальвої та ін. [2] 

Мета статті – розкрити методичні особливості застосування ІКТ при 

вивченні обернених тригонометричних функцій у фізико-математичних класах. 

Виклад основного матеріалу. Діапазон використання комп’ютера в 
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навчально-виховному процесі дуже великий: від тестування учнів, урахування 

їхніх особистісних особливостей до гри. Комп’ютер може бути як об’єктом 

вивчення, так і засобом навчання, тобто можливі два напрями комп’ютеризації 

навчання: вивчення інформатики й також її використання при вивченні різних 

предметів. При цьому комп’ютер є потужним засобом підвищення 

ефективності навчання. 

Визначальними в процесі навчання є, в першу чергу, цілі, яких має 

досягти вчитель разом з учнями. 

Найбільш значущими, з позиції дидактичних принципів, є такі методичні 

цілі, реалізація яких виправдовує впровадження педагогічного програмного 

забезпечення у процес навчання математики. 

1. Дидактичні цілі: 

– посилення мотивації навчання математики (за рахунок образотворчих 

засобів програми або за рахунок ігрових ситуацій); 

– забезпечення наочності (демонстрація динаміки досліджуваних 

закономірностей); 

– індивідуалізація та диференціація процесу навчання; 

– забезпечення можливості тренажу й здійснення з його допомогою 

самопідготовки; 

– здійснення контролю за зворотним зв’язком, з діагностикою та 

оцінюванням результатів; 

– формування навичок роботи із педагогічним програмним забезпе-

ченням з математики; 

– моделювання й імітація досліджуваних процесів, явищ із переходом у 

реальність-модель і навпаки (без неї). 

Використання комп’ютерних програм має бути співвіднесене з 

дидактичною метою уроку, органічно входити в його структуру й приводити до 

раціонального вирішення поставлених завдань. 

2. Розвивальні цілі: 

– здійснення самоконтролю й самокорекції; 

– озброєння учнів стратегією засвоєння навчального матеріалу, 

використання додаткових джерел інформації; 

– розвиток логічного, образного та просторового мислення, уміння 

приймати варіативні рішення (за рахунок систематичного виконання 

логічної послідовності всіх операцій, закладених у програмі); 

– розвиток творчих якостей особистості (за рахунок можливості 

управління навчально-пізнавальною евристичною діяльністю учнів); 

– розвиток інтелектуальних рис особистості школяра, таких як 

самостійність, гнучкість, здатність до «бачення проблеми», узагальнення, 

швидкого перемикання; 

– поширення зони індивідуальної активності школяра. 

3. Виховні цілі: 

– формування навичок самостійності; 

– вироблення навичок самоорганізації й самоосвіти учнів; 



301 
 

– формування в учнів таких рис особистості, як взаємовідповідальність, 

самоствердження, самоаналіз, самооцінка; 

– прищеплювання учням інтересу до предмета за допомогою 

застосування інформаційно-комунікаційних технологій [1]. 

Підвищенню ефективності уроків математики при вивченні обернених 

тригонометричних функцій сприяє використання світової мережі Інтернет, 

різноманітних програмних засобів навчального призначення, бібліотек 

електронних наочностей, англомовні наукові математичні пакети та програми: 

Derive, Mathematica, Mathlab, MsOffice, AutoCAD, MathCAD (програма для 

проведення математичних розрахунків), МАРLЕ, AdvancedGrapher (дає змогу 

виконувати побудову графіків функцій, проводити дослідження функції, 

зображати розв’язки рівнянь та нерівностей), «Математический помощник» 

(дає змогу обчислювати значення тригонометричних функцій). У Росії 

популярною є навчальна комп’ютерна програма «Репетитор по математике 

Кирилла и Мефодия», яка дає можливість учням обрати ВНЗ із за-

пропонованих, пройти комп’ютерний курс навчання з геометрії, тригонометрії 

чи алгебри і початків аналізу і скласти програмні іспити [3]. 

При вивченні даної теми комп’ютер може застосовуватися на всіх етапах 

процесу навчання. 

На етапі засвоєння нових знань можна використовувати комп’ютерні 

презентації як наочні посібники і джерело навчальної інформації, адже 

візуальна форма подачі означень, формул, графіків через динамічність 

зображень забезпечує ефективне засвоєння учнями нових знань та вмінь. На 

першому уроці теми «Обернені тригонометричні функції: arccos ,arcsinx x » за 

допомогою програми PowerPoint можна проілюструвати поняття оберненої 

функції, побудову графіка оберненої функції, а також їх основні властивості. 

На початку уроку за допомогою презентації вчитель демонструє учням графіки 

взаємно обернених функцій, що дасть змогу закріпити і узагальнити раніше 

вивчений матеріал. 

На уроках формування вмінь та навичок можна використати зокрема 

програмні засоби: DERIVE, Maple, SMathStudio, система Mathcad [5]. 

Використання даних засобів полегшує розв’язування таких задач: 

– знаходження значень обернених тригонометричних функцій; 

– побудову і перетворення графіків обернених тригонометричних функцій; 

– знаходження функції оберненої до тригонометричної на заданому 

проміжку; 

– знаходження найбільшого значення оберненої тригонометричної функції. 

Для обернених тригонометричних функцій в системі Mathcad існує 

спеціальна група стандартних функцій, які мають позначення Inverstrig. Всі 

алгебраїчні обчислення обернених тригонометричних функцій виконуються 

аналітично, що значно економить  час на виконання математичних перетворень 

виразів. 

На уроках математики при вивченні теми «Обернені тригонометричні 

функції» в залежності від поставлених цілей використовують, як наприклад, 
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такі програми: 

– GRAN ( побудова графіків функції та їх дослідження); 

– Test W (на початку вивчення теми для самоконтролю; для проведення 

контролю знань учнів; для самостійного створення учнями тестів до 

уроків в позаурочний час); 

– Microsoft Word (створення та використання математичних диктантів, 

блок-схем, таблиць, діаграм; використання редактора формул 

Microsoft Equation для запису математичних виразів, що містять 

обернені тригонометричні функції); 

– Microsoft Exel (проведення розрахунків різної складності; побудова 

графіків). 

Ефективними при вивченні теми «Обернені тригонометричні функції» є 

електроннні модулі тестування. Використовуючи модуль тестування і 

голосування, програмне забезпечення ACTIVstudio і бездротові пульти, 

викладач може у будь-який момент часу провести опитування по даній темі. 

Для цього потрібно створити запитання для тесту і запропонувати на ці 

запитання до шести варіантів відповідей. Пульт для тестування дозволяє 

учасниками вибирати варіанти правильних відповідей, а електронна система 

обліку фіксує натиснення учасників заходу на кнопки пультів і показує 

результат на електронній дошці ACTIVboard у вигляді діаграми або у вигляді 

таблиці. Голосування або опитування може бути як поіменним, так і анонімним 

[6]. 

Висновки. Отже, добираючи до уроку комп’ютерні засоби навчання, слід 

враховувати, що вони мають відповідати певним вимогам, а саме: 

– бути цікавим та викликати інтерес і позитивні оцінки у школярів; 

– активізувати розумову та пізнавальну діяльність учнів; 

– викликати у дитини бажання навчитися працювати самостійно; 

– відповідати фізіологічним вимогам; 

– розвивати творчі здібності дитини; 

– мати навчально-контрольний характер. 

 Можливості використання комп’ютера дають змогу подавати новий 

матеріал наочно, у формі гри. Виконання тренувальних вправ на комп’ютері не 

є важким чи нудним заняттям, «граючись» дитина отримує знання. 
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ФОРМИ КОНТРОЛЮ УСПІШНОСТІ УЧНІВ НА ПРИКЛАДІ 

ВИВЧЕННЯ ТЕМИ “КВАДРАТНІ РІВНЯННЯ 

Науковий керівник : викладач кафедри математики Лиман Н.Ф. 

 

На сучасному етапі розвитку суспільства забезпечення належного рівня 

математичної підготовки набуває особливої актуальності. Це зумовлено тим, 

що сьогодні більшість спеціальностей потребують високого рівня знань з 

математики, в зв’язку з цим розширюється коло школярів, для яких математика 

стає професійно значущим предметом. А тому важливою умовою підвищення 

ефективності навчального процесу є систематичне отримання учителем 

об’єктивної інформації про хід навчально-пізнавальної діяльності учнів. Цю 

інформацію він отримує завдяки контролю успішності учнів. 

Контроль знань учнів дає можливість: дізнатися про наявність прогалин у 

знаннях учнів (оскільки вони є і прогалинами в діяльності викладача, то він має 

можливість дізнаватися про свої особисті недоліки); виявити помилкове або 

неточне розуміння вивченого; перевірити повноту знань, усвідомленість і 

міцність їх засвоєння, уміння їх застосовувати; привчити учнів до 

самоконтролю і раціональної організації праці; стимулювати розумову 

активність учнів; виробити в них навички синтезування і систематизації 

навчального матеріалу; привчити учнів до наполегливості й відповідальності в 

навчальній діяльності; забезпечити оперативний зовнішній і внутрішній 

зворотний зв’язок у навчанні. 

Форми контролю успішності учнів – способи організації зовнішніх умов 

контрольно-оцінної діяльності. Існують такі форми контролю: 

1) за кількістю учнів, що одночасно беруть участь в контролі: 

індивідуальний (ґрунтовне ознайомлення із знаннями, уміннями і 

навичками одного учня; при індивідуальному опитуванні вчитель 

концентрує свою увагу на учневі, який відповідає); груповий 

(використовується у тих випадках, коли перевіряється виконання 

групового завдання); фронтальний (система питань до всього класу); 

2) за суб’єктом контролю: зовнішній (перевіряє викладач); взаємоконтроль 

(перевіряє учень учня); самоконтроль (перевіряє сам учень); 

3) за місцем організації навчання: аудиторний контроль; 

позааудиторний контроль; 

4) за формами занять: контрольна робота; колоквіум; залік; іспит. [3] 

Без чіткої системи виявлення результатів навчальної діяльності учнів, не 

можливо своєчасно запобігати неуспішності, коригувати відхилення в засвоєнні 
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програмного матеріалу, організовувати диференційовану індивідуальну роботу 

з учнями. 
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ВИЗНАЧЕННЯ МАГНІТНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТОНКИХ ПЛІВОК  
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Метою данної роботи є вивчення принципу роботи магнітометра, 

розробка і вдосконалення установки, дослідження властивостей феромагнітних 

плівок; 

Дослідження властивостей тонких магнітних плівок представляє значний 

науковий і практичний інтерес, зокрема, через їх широке використання в різних 

пристроях мікроелектроніки. Однак, вивчення їх магнітних властивостей 

пов’язвне зі значними труднощами, які викликані малою кількістю речовини, і 

як наслідок – малим магнітним моментом зразків. Це висуває ряд вимог до 

методів і приладів для дослідження магнітних характеристик тонких плівок. 

Магнітна тонка плівка, полі- або монокристалічний шар феромагнітного 

металу, сплаву або магнітного оксиду (фериту і ін.) завтовшки від 0,01 до 

10 мкм. Тонка плівка знаходить вживання як елементи в обчислювальній 

техніці і індикатори при фізичних дослідженнях. Металеві плівки отримують 

вакуумним напиленням або електролітичним осадженням металу на підкладку, 

окисні — за допомогою хімічних реакцій і іншими методами. Товщина тонких 

плівок в порівнянні з рівноважними розмірами магнітних доменів мала. 

Товщина магнітних плівок перешкоджає виникненню в них при 

перемагнічуванні значних струмів індукції. Особливості тонких плівок 

приводять до відмінності їх фізичних властивостей від властивостей масивних 

зразків магнітних матеріалів. 

Виготовлені в магнітному полі плівки володіють значною магнітною 

анізотропією і прямокутною петлею гістерезису. 

Важливою властивістю тонких плівок, що використовуються в 

обчислювальній техніці, є швидкість їх перемагнічування. Тонкі плівки здатні в 
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імпульсних полях перемагнічуватися за 10 -9 сек (швидше за інші магнітні 

матеріали), швидкість перемагнічування тут вже частково обмежена 

інерційними властивостями елементарних носіїв магнітного моменту (спінів). 

В металевих тонких плівках завтовшки ~ 10 мкм отримано особливий 

періодичний розподіл намагніченості з частковим її виходом з плоскості плівки 

— смугова доменна структура. Тонкі плівки із сплаву Mn — Bi намагнічуються 

по нормалі до поверхні. Плівки і товщі шари оксидів рідкоземельних металів 

прозорі для видимого світла, що важливо для вивчення процесів їх 

намагнічення і технічних застосувань. 

На тонких плівках базуються всі запам’ятовуючі і логічні пристрої, 

засновані на управлінні поворотом намагніченості окремих плівкових елементів 

або ділянок плівки, на зсуві доменних кордонів, зміні параметрів смугової 

доменної структури і т.д. 

Вивчення магнітних властивостей плівки здійснюється за допомогою 

вібраційного магнітометра. Принцип роботи представлений на рисунку 1. 

  
Рис.1. Принцип роботи вібраційного магнітометра 

Магнітометр дозволяє експериментально визначити магнітний момент. 

Дає можливість отримати експериментальні результати в графічному форматі. 

Вимірювання петель гистерезису і їх параметрів: намагніченість насичення, 

залишкова намагніченність, коерцетивна сила, магнітна сприйнятливість. 

 
Рис.2.Блок – схема вібраційного магнітометра 
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ЛАТР – автотрансформатор; ВСА – випрямляч; П – перемикач 

полярності; А – амперметр; Э – електромагніт; ИК – вимірювальні котушки; 

ПМ – постійний магніт; ВК – збуджуюча котушка; Г – генератор; В – 

вольтметр. 

В подальшому результати отримані за допомогою вібраційного 

магнітометра будуть представлені у вигляді петлі гістерезиса (для кожного 

зразка). На рисунку 3 представлені петлі гістерезиса для еталонного зразка 

(фольги нікеля) (а) та для Со(80)Ni(20) 

 
Рис.3(а) Петля гістерезиса для еталонного зразка (фольги нікеля)                                                             

 

 
Рис.3(б) Петля гістерезиса для Со(80)Ni(20) 
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 Фізико-математичний факультет 

МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ПІДРУЧНИКА У 

НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ З ФІЗИКИ 

Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Каленик М.В. 

 

Комп’ютери та комп’ютерні технології використовуються в навчально-

виховному процесі на сучасному етапі розвитку суспільства доволі часто. 

Викладачів приваблюють нові технології. Використовуються різні системи для 

навчання і тестування: презентації, електронні підручники, мультимедія. 

Терміни: електронний підручник, електронна книга трактуються 

неоднозначно. Існує велика кількість електронних документів, що називаються 

електронними підручниками та електронними книгами. 

Розглянемо сучасну електронну інтерактивну (мультимедійну) книгу 
як електронний посібник, що заснований на використанні комп’ютерних 

технологій і засобів Інтернету, який ставить за мету забезпечити навчання 

активним засвоєнням матеріалу. Така книга може бути прочитана не 

послідовно, а в такому порядку, який обирає студент або викладач. 

Файли сучасних електронних книг,  мультимедія книг окрім тексту 

містять декілька каналів сприйняття: звуково-музичний, зображально-

динамічний (фотографії і галереї) та інтерактивно-ментальний. 

Тобто мультимедіа об’єднує чотири типи різнорідних даних (графіку, 

текст, звук і відео) в єдине ціле. На занятті з фізики зручно користуватись 

електронною книгою, в якій є можливість навігації за допомогою 

гіперпосилань. 

Електронна книга з фізики може містити навчальні, контролюючі, 

довідкові та інші модулі, у яких відображено основний зміст навчальної 

дисципліни. У процесі використання електронної книги розширюється й 

доповнюється навчальний матеріал традиційного підручника, забезпечується 

інтерактивний зворотний зв’язок, максимально індивідуалізується процес 

навчання, здійснюється оперативна перевірка та корекція знань.  

В електронній інтерактивній (мультимедійній) книзі повинно бути стисло 

викладено програмний матеріал з урахуванням потреб студентів, здійснюється 

реалізація особистісно-орієнтованих технологій, а також застосовуються 

мультимедійні форми подання навчального матеріалу, може бути передбачено 

виконання різнорівневих завдань.  
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Застосування  в  навчанні  електронних книг дає  змогу: 

 формувати  природничо – наукову  картину  світу; 

 розвивати  образне  мислення  учнів на уроках фізики  завдяки  

використанню  широких  можливостей  надання  інформації; 

 розвивати  творче  мислення  учнів  унаслідок  використання  

динамічних  багатомірних  методів  обробки  і  надання  інформації; 

 розробляти  нові  методи  навчання,  орієнтовані  на  індивідуальні  

пізнавальні  можливості  особистості. 

Основними  педагогічними  цілями  використання  електронних книг 

в процесі  навчанні  фізики  є: 
 розвиток  творчого  потенціалу  учнів,  їх  здібностей  до  

комунікативних  дій,  умінь  експериментально – дослідницької  діяльності,  

підвищення  мотивації  навчання; 

 інтенсифікація  всіх  рівнів  навчально – виховного  процесу,  

підвищення  його  ефективності  та  якості; 

 реалізація  соціального  замовлення,  зумовленого  інформатизацією  

сучасного  суспільства  (підготовка  користувача  засобами  комп’ютерних  

технологій).  

Під  час  викладу  нового  матеріалу з фізики  електронна книга  дає  

змогу  супроводжувати  його  динамічними  ілюстраціями,  комп’ютерними  

моделями,  текстами  і  відеофрагментами.  Комп’ютерні  моделі  оживляють  

матеріал,  забезпечують  демонстрацію  того,  що  не  вдається  показати  в  

натуральному  експерименті  чи  важко  сприймається  на  статичних  

малюнках.  Саме  інтерактивність  комп’ютерних  моделей  додає  процесу  

навчання  нових  можливостей. 

  У  демонстраційному  експерименті  електронна книга    

використовується  або  як  частина  установки,  або  як  пристрій,  за  

допомогою  якого  можна  демонструвати  всьому  класу  такі  явища,  що  

вдається  спостерігати  лише  в  мікроскоп. 

  Під  час  розв’язування  задач  електронна книга    

використовується  для  представлення  текстів  задач,  перевірки  відповідей,  

розрахунків. 

  У  випадку  проведення  лабораторних  робіт  ―  обробка  

результатів  з  використанням  спеціальних  програм  або безпосереднє  

проведення  лабораторних  робіт з застосуванням електронних підручників. 

До недоліків ЕП можна віднести дисплея як засіб сприйняття інформації 

(сприйняття з екрана текстової інформації набагато менш зручно і ефективно, 

ніж читання книги) і більш високу вартість у порівнянні з книгою. 

В зв’язку з потребами сучасного життя, з метою активізації пізнавальної 

діяльності студентів на заняттях фізики доцільно використовувати електронні 

книги. 

Електронні інтерактивні (мультимедійні) книги є не тільки економічно 

вигідними, але і зрозумілішими для сучасної молоді, робота з електронною 

інтерактивною (мультимедійною) книгою активізує самостійне мислення учнів. 
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З розвитком науки й техніки навчальна інформація може змінюватись 

швидкими темпами, тому використання саме електронних інтерактивних 

(мультимедійних) книг дає ще одну перевагу — їх легко оновлювати, не 

зазнаючи при цьому істотних витрат. 
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Ткаченко Д.В.  

Фізико-математичний факультет 

МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ДОМАШНИХ ЛАБОРАТОРНИХ  

РОБІТ З ФІЗИКИ 

Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Каленик М.В. 

 

Актуальність. Становлення загальноосвітньої школи як базової ланки у 

системі безперервної освіти пред'являє нові вимоги до знань, зокрема в 

забезпеченні їх узагальненості й системності. Важливо домогтися не стільки 

запам'ятовування конкретних відомостей, скільки досягти усвідомлення 

загальних закономірностей, виробити в учнів здатність вводити нові знання в 

систему раніше засвоєного, сформувати уміння пізнавальної діяльності на рівні 

їхнього вільного практичного застосування. 

Експериментальна учнівська діяльність при вивченні фізики; Види 

експериментальної учнівської діяльності при вивченні фізики; Роль 

самостійного експерименту учнів з фізики і його види; Фронтальні лабораторні 

роботи. Фізичний практикум;  Домашні експериментальні роботи; Методика 

роботи вчителя з домашніми експериментальними завданнями; Набір дослідів 

придатних для проведення школярами в домашніх умовах; Прості 

вимірювання. 

Вперше домашні досліди і спостереження по фізиці почали проводитися в 

1934/35 навчальному році Покровським С.Ф. в школі № 85 

Краснопресненського району міста Москви. Звичайно, ця дата є умовною, ще в 
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стародавні часи вчителі (філософи) могли радити своїм учням постежити за 

природними явищами, перевірити який-небудь закон або гіпотезу на практиці в 

домашніх умовах. Покровський пише про те, що самостійні роботи різних 

вправ, є необхідним етапом засвоєння учнями знань, розвитку їх мислення, 

творчих здібностей, формування і розвитку умінь і навиків. Проведення 

дослідів і спостережень в домашніх умовах є прекрасним доповненням до всіх 

видів класних практичних робіт. Розповідь вчителя про фізичні закони і явища - 

це фундамент, що закладає основу освіти учня. Природно тому розповідь 

вчителя повинна бути дохідливою, простою, точною і виразною, яскравою і 

барвистою. 

Роль демонстраційного фізичного експерименту полягає в тому, що: 

 - учні знайомляться з експериментальним методом пізнання у фізиці, з 

роллю експерименту у фізичних дослідженнях (в результаті у них формується 

науковий світогляд); 

 -в учнів формуються деякі експериментальні уміння: спостерігати явища, 

висувати гіпотези, планувати експеримент, аналізувати результати, 

встановлювати залежності між величинами, робити висновки і тому подібне. 

У практиці навчання фізики в школі склалися три види лабораторних 

занять: фронтальні лабораторні роботи; фізичний практикум; домашні 

експериментальні роботи. 

Фронтальні лабораторні роботи - це такий вид практичних робіт, коли 

учні класу одночасно виконують однотипний експеримент, використовуючи 

однакове устаткування. 

Фізичний практикум проводиться з метою повторення, поглиблення, 

розширення і узагальнення отриманих знань з різних тем курсу фізики; 

розвитку і вдосконалення експериментальних умінь, шляхом використання 

складнішого устаткування, складнішого експерименту; формування у них 

самостійності при вирішенні завдань, пов'язаних з експериментом.  

Домашні лабораторні роботи - простий самостійний експеримент, який 

виконується учнями вдома, без безпосереднього контролю з боку вчителя за 

ходом роботи. 

 Головні завдання експериментальних робіт цього вигляду: формування 

уміння спостерігати фізичні явища в природі і побуті; формування уміння 

виконувати вимірювання за допомогою вимірювальних приладів, що 

використовуються в побуті; формування інтересу до експерименту і до 

вивчення фізики; формування самостійності і активності. 

Оскільки одна з вимог до домашнього досліду - простота по виконанню, 

отже, їх застосування доцільно проводити на початковому етапі навчання 

фізики, коли в дітях ще не загаснула природна цікавість. Домашній 

експеримент можна задавати після проходження теми в класі. Тоді учні 

побачать на власні очі і переконаються в справедливості вивченого теоретично 

закону або явища. При цьому отримані теоретично і перевірені на практиці 

знання достатньо міцно відкладуться в їх свідомості. 

В домашніх умовах можна провести досліди на знаходження тиску, 
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закону Архімеда, сили поверхневого натягу, тертя, центру тяжіння, інерції, 

теплоти та ін. приклади таких досліджень наведені в курсовій роботі. 

Нами проведено теоретичне обґрунтування необхідності розглядати в 

сучасних умовах домашній експеримент учнів як одну з найважливіших форм 

навчання фізики. Результати аналізу теорії і практики організації домашнього 

фізичного експерименту учнів показали, що необхідно вдосконалювати зміст, 

форми та методи використання цього виду експерименту в навчально-

виховному процесі. Для розв'язання цього завдання запропоновано 

використовувати домашній експеримент учнів як органічне продовження та 

доповнення класних лабораторних робіт. 

З цією метою було проведено аналіз особливостей використання в 

сучасних умовах домашніх експериментальних завдань з фізики, які 

доповнюють та продовжують класні лабораторні роботи, як невід'ємної 

складової частини системи формування практичних умінь і навичок учнів та 

запоруки міцних і глибоких знань.  

Подальший розвиток проблеми домашнього експерименту учнів в 

розв'язанні наступних завдань:  

1) створення системи диференційованих домашніх експериментальних 

завдань з фізики для учнів 9 - 11 класів; 

2) розробка набору приладів та матеріалів, необхідних для виконання 

учнями домашніх експериментальних завдань; 

3) використання комп'ютерної техніки при організації домашнього 

експерименту учнів; 

4) вивчення питання про можливість організації домашнього 

експерименту учнів, який охоплював би одночасно всі предмети природничого 

циклу. 

  

 

Ткаченко О.А. 

Фізико – математичний факультет 

СІМЕЙНЕ ВИХОВАННЯ ТА ЙОГО РОЛЬ У ФОРМУВАННІ 

ГАРМОНІЙНОЇ ОСОБИСТОСТІ 

Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Коваленко Н. В. 

 

Постановка проблеми. Дитина, вiд самого народження, постiйно 

розвивається. На її розвиток впливає ряд факторiв: спадковiсть, оточуюче 

середовище i виховання. Первинним середовищем, що впливає на розвиток 

гармонiйної особистостi є сiм’я. Сiм’я є первинним i наймогутнiшим виховним 

засобом. Дуже важливо, щоб слова батькiв пiдкрiплювалися дiями, тобто те, що 

вони говорять, вiдповiдало тому, як вони чинять. На жаль, не завжди цей 

виховний засiб має позитивний вплив на формування особистостi. Неадекватне 

ставлення батькiв призводить до деформацiї особистостi дитини. Крiм того, 

важливо, щоб дитина виховувалася в повнiй сiм’ї. Адже вiдсутнiсть одного з 

батькiв може негативно вiдобразитися на формуваннi ряду якостей та 
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здiбностей дитини. 

Мета дослiдження: вивчення типiв, стилiв сiмейного виховання, видiв 

помилкового авторитету та визначення ефективностi форм роботи класного 

керiвника щодо усунення виявлених недолiкiв. 

Виклад основного матеріалу. Сiм’я – це найменший та найвизначнiший 

осередок народу та нацiї. Сiм’я – найстiйкiший елемент людського суспiльства. 

Виховання в сiм’ї передбачає органiзацiю рiзноманiтної дiяльностi дитини, 

поступове збiльшення iнформацiї й ускладнення її змiсту, пiдвищення вимог 

залежно вiд вiку. Її вплив на гармонiйний розвиток дитини один з найбiльш 

ґрунтовнiших. Особистiсть дитини формується з раннього дитинства, а сiм’я 

вiдiграє у цьому процесi визначну роль. 

Першочерговий вплив визначається типом сiм’ї у якiй виховується 

дитина. У спiлкуваннi з дорослими у неї формується оцiнка себе та оточуючих. 

Вiдсутнiсть одного з батькiв вiдiграє пагубну роль на подальший розвиток 

особистостi. Адже саме iдентифiкацiя є найбiльш важливим фактором 

засвоєння моральних норм i соцiальних ролей. Дiти, якi виховуються в 

неповнiй сiм’ї втрачають ряд якостей та мають скривлену картину образiв, що 

негативно вiдображається у подальшому життi. Розвиток у повнiй сiм’ї має 

позитивний вплив на формування гармонiйної особистостi. Дiти виявляються 

бiльш комунiкативними, допитливими, проявляють лiдерськi якостi та iн. 

Окрiм типу сiм’ї значний вплив на формування особистостi має 

домiнантний стиль виховання. Розрiзняють такi види: потуральний, змагальний, 

розважливий, контролюючий, запобiгливий, спiвчутливий, гармонiчний. На 

стиль виховання можуть впливати особистi якостi батькiв або iндивiдуальнi 

особливостi дитини (хвороба, вади). Стиль виховання має вагомий вплив на 

психiчний розвиток дитини. Створивши свою сiм’ю, дитина може повторювати 

той стиль виховання у якому виховувалася сама. На жаль, не завжди це може 

мати позитивний характер. Тому батьки мають досить розмiрковано пiдходити 

до вибору стилю виховання. 

На рiвнi з стилем виховання вплив на формування гармонiйної 

особистостi має авторитет батькiв. А. Макаренко говорив, що батькiвський 

авторитет мiстить «все батькiвське i материнське життя – роботу, думку, 

звички, почуття й прагнення». Хибний батькiвський авторитет негативно 

впливає на формування особистостi дитини, на її моральний розвиток 

порушення нормальних взаємин i спiлкування мiж батьками та дiтьми – 

ворожнеча, недовiра, конфлiктнiсть, байдужiсть тощо. 

На ряду з сiм’єю визначну роль у формуваннi гармонiйної особистостi 

займає школа. У роботi з батьками класнi керiвники можуть застосовувати рiзнi 

форми роботи: традицiйнi (iндивiдуальнi бесiди, вiдвiдування сiм’ї учня, 

батькiвськi збори та iн.) чи нетрадицiйнi (педагогiчний десант, батькiвськi 

тренiнги, батькiвськi ринги, родиннi свята в класi та iн.). 

Найбiльш поширеною традицiйною формою роботи є батькiвськi збори. 

Саме на таких зборах класний керiвник повинен наголошувати про єднiсть 

виховної мети, яку повиннi мати школа та сiм’я. Батькiвськi збори спрямованi 
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на налагодження спiвпрацi, мiж сiм’єю та школою, об’єднання батькiв класу 

задля спiльної мети, допомогти батькам розширити їх педагогiчний досвiд та 

iн.. 

 Для того, щоб привернути увагу батькiв та стимулювати їх до активної 

участi в життi класу та школи класному керiвниковi необхiдно застосовувати, 

окрiм традицiйних форм роботи – нетрадицiйнi. Вони стимулюють утворення 

бiльш товариських, партнерських вiдносин, мiж сiм’єю та школою. У таких 

умовах батьки краще йдуть на контакт та вслуховуються в поради вчителя. 

«Дiти – живi квiти землi», – так нiжно та точно висловив думку 

М. Горький. А вирощують цi «квiти» перш за все в сiм’ї i вiд того, що в них 

«вкладуть» залежить, що буде в результатi. 

 

 

Ткаченко О.А. 

          Фізико – математичний факультет 

ВЛАСТИВІСТЬ НЕПЕРЕРВНОСТІ ФУНКЦІЇ ЯК НЕОБХІДНА АБО 

ДОСТАТНЯ УМОВА  

Науковий керівник: кандидат фіз.-мат. наук, доцент Мартиненко О.В. 

 

Термін «функція» (з латинської function – виконання, вчинення) ввів 

вперше Лейбніц у 1694 р.. Функціями він назвав абсциси, ординати та інші 

відрізки, що пов’язані з точкою, яка описує деяку лінію. У 1718 р. відомий 

швейцарський математик Йоганн Бернуллі писав: «Функцією змінної величини 

називається кількість, складена будь–яким способом із цієї змінної та сталої». 

Аналогічне визначення дав учень Йоганна Бернуллі, академік Леонард Ейлер, 

який у 1748 р., писав: «Функція змінної величини є аналітичний вираз, який 

складений будь–яким способом із цієї змінної величини та з чисел або з 

постійних величин» [1, с. 99]. 

Аналіз функцій почав набирати нових ознак, коли у 1816 році чеський 

математик Бернард Больцано сформулював вперше означення неперервності 

функції. Але роботи Б. Больцано отримали широку відомість лише з 1870–их 

років. Після нього строге означення неперервності функції сформулював у 1823 

році французький математик Огюстен Луї Коші. За цим означенням у теорії 

дійсних чисел було здійснено вагомий крок у розвитку поняття функції. 

Функцію f (x), що визначена на інтервалі (a; b), називають неперервною в 

точці х0 є (a; b) за Коші, якщо для будь–якого, як завгодно малого наперед 

заданого, ε > 0 існує δ > 0, що залежить від ε, що для всіх x з δ–околу точки х0  

значення функції належать до ε–околу точки f (х0) [2, с.76].  

Неперервність функції є необхідною умовою диференційованості, що 

підтверджує наступна теорема: 

Якщо функція f (x) у точці х0 диференційована, то вона в цій точці 

неперервна [3, с.96]. 

Але з неперервності функції у = f (x) в точці х0 не випливає її 

диференційованість у цій точці. Розглянемо на прикладі. 



314 
 

Приклад 

Розглянемо функцію у = |x|, яка, очевидно, є неперервною в точці x = 0. 

 Знайдемо 

f ´+(0) =  =  = 1, 

f ´– (0) =  =  = 1. 

Оскільки, f ´+(0) ≠ f ´– (0), то похідна функції у = |x| в точці х0 не існує. 

Отже, функція у = |x| не є диференційованою в точці x = 0. 

Отже, неперервність функції в точці є тільки необхідною умовою 

диференційованості функції в точці і не є достатньою. 

Неперервність функції, пов’язана з обмеженістю функції на відрізку 

[a, b], вона є достатньою умовою обмеженості функції. Цей факт підтверджує 

перша теорема Вейєрштрасса:  

Якщо функція f (x) неперервна на відрізку  [a, b], то вона на цьому 

відрізку є обмеженою [2, с.81]. 

Покажемо, що з обмеженості функції не слідує її неперервність. 

Розглянемо функцію Діріхле. 

Приклад 

Нехай f : [0, 1] → ℝ – функція Діріхле: 

f (x) =  

Оскільки будь-який відрізок містить як раціональні, так і ірраціональні 

точки, то для кожного розбиття τ =  відрізка [0, 1] ωі = 1 (і = 1, …, n), 

отже,  = 1. Як бачимо, не виконується умова  = 0, 

тому f ∉ ℛ[0, 1].  

Отже, неперервність функції на відрізку [a, b] є тільки достатньою 

умовою інтегрованості функції на відрізку і не є необхідною. 

Властивість неперервності функції широко використовується у 

природничих науках; у гідродинаміці для рішення задач, пов’язаних зі сталою 

плоско–паралельною течією нестискуваної безвихрової рідини; у фізиці для 

рішення проблем пов’язаних із змінним струмом; при розв’язуванні різних 

задач математичного аналізу. Як бачимо поняття неперервності функції має 

досить вагоме значення при розв’язуванні задач з різних галузей. 
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ФОРМУВАННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ УЧНІВ ШЛЯХОМ 

РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ТЕКСТОВИХ ЗАДАЧ АРИФМЕТИЧНИМ 

СПОСОБОМ 

Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор Чашечникова О.С. 

 

Математична освіта завжди відігравала важливу роль у культурному 

розвитку людини. Ознайомлення учнів з математикою як зі специфічним 

методом наукового пізнання, уявлення про математичне моделювання, 

сприяють розвитку особистості, формування її загальної та математичної 

культури, зокрема.  

Математична культура це не лише певна сукупність знань та навичок, 

вона є певним видом мислення, невід’ємною та обов’язковою складовою 

загальної культури людини. Термін «математична культура» використовується 

для того, щоб відмітити, яким чином особа взаємодіє з математичними 

знаннями та як математика може впливати на розвиток внутрішнього світу 

особистості.  Розглядається формування математичної культури різними 

шляхами в роботах С.Лук’янової , Є.Лодатка, С.Березіна,  та ін. [1,8]. 

Нами розглянуті можливості формування математичної культури 

школярів через розв’язування текстових задач арифметичним способом.  

З поняттям «текстова задача» учні знайомляться ще в курсі початкової 

школи. Саме на підставі сформованих в курсі початкової школи знань, умінь та 

навичок в учнів формується вміння аналізувати, а потім інтерпретувати текст 

задачі. Найбільш поширеною є класифікація способів розв’язування задач на 

арифметичний, графічний та алгебраїчний. В сучасних дослідженнях (зокрема в 

роботі С.М.Лук’янової [3]) крім вище згаданих також ще розглядаються 

логічний та практичний способи.  

Зупинимося на розв’язуванні текстових задач арифметичним способом. В 

його основі лежить розуміння сутності арифметичних дій і вміння перекладати 

залежності між величинами, про які йдеться в умові, математичною мовою [2]. 

Організовуючи діяльність учнів щодо розв’язування тієї чи іншої задачі, 

вчитель ставить певну мету і залежно від неї визначає форму роботи. 

Наприклад, ознайомлення зі змістом задачі та її аналіз можуть виконуватись 

колективно, а такий етап як складання плану розв’язування  та його виконання 

– самостійно.  

Пропонуємо наш погляд на формування математичної культури учнів в 

процесі колективного розв’язування текстової задачі арифметичним способом.   

Задача [3]. З пристані Київ до пристані Кременчук вийшов теплохід, і 

одночасно йому назустріч з пристані Кременчук вийшов катер. Теплохід ішов 

зі швидкістю 30 км/год, а катер – 24 км/год. Через 5 год вони зустрілися. Яка 

відстань між пристанями? 

Розв’язання 

Якщо учням важко виконати розв’язання самостійно, то в ході роботи над 
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текстом задачі вчитель виконує на дошці відповідну ілюстрацію до умови 

задачі (рис.1). 

.  

Рис. 1 Графічна інтерпретація умови задачі 

Діяльність вчителя Діяльність учня 

І Бесіда з учнями 

Запитання вчителя Відповіді учнів 

1.1. Що означає: «Через 5 годин 

теплохід і катер зустрілися?»  

1.1. Оскільки теплохід то катер 

вирушили назустріч один одному, 

то пройшовши 5 годин, вони 

зустрінуться в одному місці. 

1.2. Яку відстань пройшов за 5 

годин теплохід? Яку відстань 

пройшов катер за 5 годин? 

 

1.2. Теплохід і катер з моменту 

виходу до моменту зустрічі були в 

дорозі 5 годин. Від пристані «Київ» 

до прапорця, від пристані 

«Кременчук» до прапорця (учень 

показує відповідні відстані біля 

дошки на малюнку). 

1.3. З яких двох відстаней 

складається шукана відстань між 

пристанями? 

1.3. З відстаней, які пройшли 

теплохід та катер за 5 годин разом. 

1.4. Чи можемо ми визначити 

відстань, яку пройшов теплохід до 

зустрічі з катером? 

1.4. Можемо, бо відомі швидкість 

теплоходу і час руху до зустрічі. 

1.5. Чи можемо визначити 

відстань, яку пройшов катер до 

зустрічі? 

1.5. Можемо, бо відомо швидкість 

катера і час руху до зустрічі. 

Запис розв’язання  

Вчитель пропонує зразок запису 

розв’язання задачі на дошці 

Учні коментують розв’язання 

2.1. Чи можемо ми дізнатися, на 

скільки кілометрів наблизяться 

теплохід і катер один до одного за 

першу годину руху? Яким чином? 

2.1. Так: 30+24=54 (км/год.) 

 

2.2. На яку відстань наблизяться 

вони за другу годину? За третю 

2.2. За кожну годину руху катер та 

теплохід наближаються на 54 км. 
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годину? За четверту годину? За 

п’яту годину? 

 

2.3. Ви бачите, що за кожну годину 

вони наближаються на 54 кілометри. 

До зустрічі воно рухались 5 годин. 

Про що тепер можна дізнатися? 

2.3. Скільки кілометрів пройшли до 

зустрічі теплохід і катер разом 

2.4. А це і означає, що ми знайдемо 

відстань між пристанями. Яку дію 

необхідно використати? Запиши на 

дошці вираз. 

2.4. (Учень записує на дошці):  

(30+24) •5=270 (км.) 

 

Відповідь: відстань між пристанями дорівнює 270 кілометрів. 

Підсумок 

Звернемо  увагу на те, що відстань, яку проходять за кожну годину 

теплохід і катер разом, відповідає сумі їх швидкостей і називається 

швидкістю зближення. Щоб обчислити відстань між пристанями, ми 

швидкість зближення помножили на час руху до зустрічі. 

Розглянемо, в чому полягають відмінності в діяльності вчителя в ході 

розв’язування даної задачі, якщо його виконують колективно або самостійно.  

Як вже раніше відмічалося, діяльність вчителя в ході колективного 

розв’язування задачі в тому, що він задає конкретні запитання учням 

«покроково», що відповідає покроковому пошуку ходу розв’язування 

(запитання → крок виконання), тобто, кожному кроку передує запитання. На 

відміну від цього, при самостійному розв’язуванні даної задачі діяльність 

вчителя полягає в тому, що він на початку роботи над задачею наштовхує учня 

(за допомогою лише «навідних» запитань) на визначення методу розв’язування 

задачі, а учні вже самі вирішують, за допомогою яких дій вони будуть 

розв’язувати дану задачу. 

  При колективному розв’язуванні задачі в учнів формуються такі складові 

математичної культури як грамотна математична мова (учні намагаються 

якомога чіткіше відповісти на задані запитання вчителя, обґрунтувати свої 

відповіді);  вчитель демонструє  математичний логічний стиль мислення.  

У ході самостійного розв’язування даної задачі також в учнів формуються 

вміння самостійно класифікувати об’єкти, встановлювати закономірності, 

виявляти зв’язки між різними явищами, про які йдеться в тексті задачі, та 

вміння приймати рішення, виховується логічна культура.   

 При використанні різних видів діяльності в ході роботи над текстовою 

задачею в учнів не лише формується вміння аналізувати текст задачі, 

правильно використовувати арифметичні дії; розвивається алгоритм складання 

рисунків-схем до умови задачі, виховується грамотна математична мова (усна 

чи письмова), але й певні математичні здібності. 

В ході розв’язування текстових задач арифметичним способом в школярів 

формуються  критичність, самостійність мислення, виховується  впевненість у 
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власних силах;   прищеплюється смак до математичної діяльності.  

Спільна діяльність учня та вчителя математики в ході розв’язування 

текстових задач арифметичним способом може бути налаштована як на 

формування знань та вмінь учнів з теми, так і на  формування в учнів елементів 

математичної культури. 
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ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ 

Науковий керівник: кандидат  педагогічних наук, доцент Коваленко Н.В. 

 

Постановка проблеми. Головною функцією навчання в останні роки 

вважається не передавання сукупності знань, а цілеспрямована пошукова 

робота учнів щодо оволодіння системою дієвих знань, умінь, навичок та 
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організація оптимальної діяльності, пов'язаної із процесом становлення і 

розвитком креативної особистості. У цьому аспекті особливий інтерес 

становлять інтерактивні технології, метою яких є створення сприятливих умов 

навчання, коли кожен учень зорієнтований на успіх, інтелектуальну 

спроможність. 

Останнім часом в освітніх документах акцентується увага на розвитку 

інноваційних освітніх технологій у навчальному процесі. У державній 

національній програмі „Освіта"/Україна ХХІ століття окреслено такі шляхи 

реформування освіти, що сприяють розвитку й реалізації індивідуальних 

здібностей покоління молодих людей. У Національній доктрині розвитку освіти 

головними напрямами державної політики визначено особистісну орієнтацію 

освіти; постійне підвищення якості освіти, оновлення її змісту та форм 

організації навчально-виховного процесу, запровадження освітніх інновацій . 

Проблема застосування інтерактиву в процесі навчання стала предметом 

вивчення багатьох дослідників, зокрема таких як О.Єльникова, Г.Коберник, 

О.Коберник, О.Комар, Т.Кравченко, М.Крайня, В.Мельник, Л.Пироженко, 

Н.Побірченко, О.Пометун,  та ін., які обґрунтовують доцільність застосування 

інтерактиву для посилення ефективності процесу навчання. 

Наявні суперечності між соціальним замовленням щодо результатів 

навчання та реальними способами їх досягнення, недостатність теоретичного і 

практичного дослідження цих питань актуалізує проблему визначення умов 

ефективного застосування інтерактивних технологій у процесі навчання 

математики.  

Мета нашого дослідження: з'ясувати сутність інтерактивного навчання, 

розглянути СТРУКТУРУ ІНТЕРАКТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ВЧИТЕЛЯ З УЧНЯМИ НА УРОКАХ 

МАТЕМАТИКИ та розкрити шляхи вдосконалення сучасного уроку математики 

засобами інтерактивних технологій.  

Виклад основного матеріалу. Інтерактивне навчання - це спеціальна 

форма організації пізнавальної діяльності, суть якої у тому, що: навчальний 

процес відбувається за умови постійної активної взаємодії всіх учнів; процес 

навчання – не автоматичне вкладання навчального матеріалу в голову учня. Він 

потребує напруженої розумової роботи дитини і її власної активної участі в 

цьому процесі. 

Суттєвою відмінністю інтерактивних технологій навчання від методів 

навчання, які традиційно застосовують за умов класно-урочної системи, є: 

• оперативна зміна подання темпу навчального матеріалу; 

• форми його подання; 

• модифікація змісту навчання залежно від проміжних результатів; 

• залучення школярів до активної пізнавально-пошукової діяльності; 

• створення емоційно-вольового фону для активної діяльності; 

• самостійний пошук розв'язання проблеми на підвищеному рівні складності; 

• зміна ролі вчителя у навчально-виховному процесі; 

• суб'єкт-суб'єктні стосунки між учасниками інтерактивної взаємодії. 

СТРУКТУРА ІНТЕРАКТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ВЧИТЕЛЯ З УЧНЯМИ НА УРОКАХ 
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МАТЕМАТИКИ ВКЛЮЧАЄ НАСТУПНІ СКЛАДОВІ: 

1) НАЛАГОДЖЕННЯ ДОВІРЛИВИХ СТОСУНКІВ З УСІМА УЧНЯМИ НА ОСНОВІ 

ІНДИВІДУАЛЬНО-ОСОБИСТІСНОГО ПІДХОДУ ДО НИХ; 

2) ЗГУРТУВАННЯ УЧНІВ МІЖ СОБОЮ ШЛЯХОМ: АКТУАЛІЗАЦІЇ УСТАНОВКИ НА 

ПАРТНЕРСТВО; ПОСТАНОВКИ СПІЛЬНИХ ЦІЛЕЙ; ВИЗНАЧЕННЯ ДІЛЯНОК РОБОТИ 

КОЖНОГО З УЧНІВ ТА АКТУАЛІЗАЦІЇ ПОТРЕБИ В ЇХ КООРДИНАЦІЇ ТА УЗГОДЖЕННІ; 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АДЕКВАТНОЇ АТРИБУЦІЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА СПІЛЬНІ ДІЇ ТА 

РЕЗУЛЬТАТ. 

3) СТРУКТУРУВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ У ФОРМІ, НАЙБІЛЬШ ПРИДАТНІЙ ДЛЯ 

СПІЛЬНОГО ОПРАЦЮВАННЯ УЧНЯМИ. 

Інтерактивний урок - незвичайний за способом організації та методикою 

проведення. Проте, завдяки незвичайності змісту, методів і форм, інтерактивні 

уроки створюють необхідні педагогічні умови для розвитку кожної особистості, 

створюють позитивну мотивацію до вивчення математики, формують стійкі 

пізнавальні інтереси щодо предмета.  

Впровадження інтерактивних технологій в процес навчання математики 

суттєво підвищує його ефективність. Це обумовлено тим, що інтерактивні 

технології на уроках математики зорієнтовані на: 

  розвиток мислення школярів, певної самостійності думок; 

 спонукають учнів до відстоювання власної думки, створюють ситуацію 

дискусії, зіткнення думок;  

 вироблення критичного ставлення до себе, уміння бачити свої помилки та 

адекватно ставитися до них;  

 розвиток пошукової спрямованості мислення, прагненню до знаходження 

кращих варіантів вирішення навчальних завдань: передбачають вправи, які 

ставлять дітей у реальну ситуацію пошуку; 

 інтерактивні вправи спрямовані на розвиток уміння знаходити спільні 

рішення; на підвищення інтересу школярів до вивченого матеріалу. 

Теоретичні висновки проведеного дослідження знайшли практичну 

реалізацію у розробці фрагментів уроків математики в 5 – 9 класах.  

Проведення експертної оцінки розроблених матеріалів за участю вчителя 

математики Ткаченко Н.М. підтвердило їх ефективність. 

 

Ткаченко Ю.А. 

Фізико-математичний факультет 

ДОСЯГНЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАНОТЕХНОЛОГІЙ 

Науковий керівник: кандидат  фіз. –мат. наук, доцент Шкурдода Ю.О. 

 

Постановка проблеми. Нанотехнології ─ ключове поняття початку XXI 

століття, символ нової науково-технічної революції. З позицій сьогодення 

метою нанотехнологій є створення наносистем, наноматеріалів, нанопристроїв, 

здатних кардинально змінити розвиток цивілізації. Розвиток нанотехнологій 

відкриває великі перспективи при розробці нових матеріалів, вдосконаленні 

зв'язку, розвитку біотехнології, мікроелектроніки, енергетики, охорони здоров'я 
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та озброєння. Серед найбільш вірогідних наукових проривів експерти 

називають значне збільшення продуктивності комп'ютерів, відновлення 

людських органів, отримання нових матеріалів, створених безпосередньо із 

заданих атомів і молекул, а також нові відкриття в галузі хімії та фізики [1]. 

Нанотехнології є однією із провідних сфер новітніх технологій, кількість 

інвестицій в яку збільшується із року в рік. В Україні також проводять наукові 

розробки з нанонауки і нанотехнологій. У Національній академії наук України в 

межах спеціальної програми "Наноструктурні системи, наноматеріали, 

нанотехнології" тривають дослідження з фізики металів і сплавів, хімії 

поверхні, порошкових технологій, мікроелектроніки, колоїдних нанорозчинів, 

сорбентів, лікарських засобів. Міністерством освіти і науки України спільно з 

Міністерством промислової політики затверджено Українсько-Російську 

міжвідомчу науковотехнічну програму "Нанофізика і наноелектроніка". 

Мета нашого дослідження: з’ясувати особливості фізичних властивостей 

нанооб’єктів, розглянути сучасні досягнення та перспективи розвитку 

нанотехнологій. 

Виклад основного матеріалу. Нанотехнології ─ сукупність методів і 

прийомів, що забезпечують можливість контрольованим чином створювати й 

модифікувати об'єкти, що включають компоненти з розмірами менше 100 нм, 

хоча б в одному вимірі, і в результаті цього отримати принципово нові якості, 

що дозволяють здійснювати їх інтеграцію в повноцінно функціонуючі системи 

більшого масштабу [2]. 

Нанотехнології якісно відрізняються від традиційних дисциплін, оскільки 

на таких масштабах звичні, макроскопічні, технології поводження з матерією 

часто непридатні, а мікроскопічні явища, надзвичайно слабкі в звичних 

масштабах, стають набагато значиміші: властивості і взаємодії окремих атомів і 

молекул або агрегатів молекул, квантові ефекти. 

Сучасна тенденція до мініатюризації показала, що речовина може мати 

зовсім нові властивості, якщо взяти дуже маленьку частку цієї речовини. 

Частинки, розмірами від 1 до 1000 нанометрів зазвичай називають 

«наночастинками». Так, наприклад, виявилося, що наночастинки деяких 

матеріалів мають дуже хороші каталітичні та адсорбційні властивості. Інші 

матеріали показують дивовижні оптичні властивості, наприклад, надтонкі 

плівки органічних матеріалів застосовують для виробництва сонячних батарей. 

Ретельно очищені, наночастинки можуть самовибудовуватися в певні 

структури. Така структура містить строго впорядковані наночастинки і також 

часто проявляє незвичайні властивості. 

Одним з основних досягнень нанотехнологій на сьогодні є відкриття: 

графену, фулеренів, вуглецевих нанотрубок, нанокристалів, аерогелю та 

наноакумуляторів.  Унікальні властивості цих наноматеріалів обумовлюють їх 

перспективне використання в різних галузях науки і техніки. 

Аналіз останніх досліджень свідчить, що нанонаука буде розвиватися у 

таких основних напрямках: 

 фундаментальні дослідження нанометричних явищ, процесів, об’єктів; 
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 розробка технологій синтезу наноматеріалів; 

 вивчення властивостей наночастинок і наноматеріалів; 

 отримання нанопрепаратів для застосування у медичній практиці. 

На сьогодні  нанотехнологія перебуває в початковій стадії розвитку, 

оскільки основні відкриття, що передбачаються в цій області, поки не зроблені. 

Тим не менше проведені дослідження вже дають практичні результати. 

Використання в нанотехнології передових наукових результатів дозволяє 

віднести її до високих технологій. 

ЛІТЕРАТУРА: 
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Науковий керівник: кандидат фіз. –мат. наук, доцент Погребний В.Д. 

 

Математичний аналіз як навчальна дисципліна займає значне місце у 

підготовці майбутніх вчителів математики, він є основою для формування 

нових понять, що у свою чергу слугує базою як для подальшого поглибленого 

вивчення курсу, так і пізнавальним інструментом у багатьох  інших наук. 

Питання вивчення лінії привернуло увагу багатьох вчених – математиків, 

методистів, науковців минулого( Р.Декарта, К. Жордана, Дж.Пеано, Г. Кантора, 

П. С. Урисона) та сьогодення (М. В. Працьовитий, Г. М. Торбін, О. В. 

Семеніхіна).  

Лінія або, що те саме, крива – це одне з найголовніших понять 

математики. Це поняття виникло на ранній стадії розвитку людини в зв’язку з її 

практичною діяльністю. 

Поняття лінії тільки на перший погляд може здатися простим. Однак дати 

строге означення цьому поняттю – справа складна. Тому не дивно, що лініями 

математики займалися з давніх часів і до сьогодення. 

Тільки в 20 – і роки радянський математик П. С. Урисон дав найбільш 

загальне означення цього поняття. 

Старогрецький математик Евклід формулює такі означення лінії: «Лінія ж 

– довжина без ширини». «Кінці ж поверхні – лінії». 

Ці означення виражали в певній мірі властивості лінії, але не означали її, 

оскільки в них зустрічаються поняття, які самі потребують означення. 

Після стародавніх греків значний крок у цьому напрямі зробив XVII 

столітті французький математик і філософ Р. Декарт. Визначення лінії ,за ним, є 

цілком загальним. Воно охоплює всі так звані алгебраїчні лінії – лінії, рівняння 

яких мають вигляд F(x; y) = 0. 
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Потім поняттям лінії займався Жордано, в його розумінні лінія – це 

неперервна крива, яка не має кратних точок.   

Наприкінці XIX столітті в математику починає проникати так званий 

теоретико – множинний принцип. Найбільш чітко цей принцип було виражено 

в працях Г. Кантора. Завдяки цьому принципу він просунув вперед і питання 

про означення поняття лінії. Щоб сформулювати поняття лінії потрібно поняття 

зв’язної множини і континууму. 

Множина Е точок у площині називається зв’язною, якщо при будь – 

якому її розбитті на дві не порожні  множини  і  без спільних точок, хоч 

одна з них містить принаймні одну граничну точку другої. 

Замкнена зв’язна множина точок у площині називається континуумом. 

Поняття лінії в розумінні Кантора по суті розвиває ідею висловлену в 

евклідовому означенні лінії. 

Також поняття лінії визначив і Урисон – воно,так само як і визначення 

Кантора,охоплює всі прості дуги і криві, що не мають попарно спільних точок, 

крім своїх кінців. 

Отже, дана тема присвячена питанню про поняття лінії,яка зустрічається 

в курсі математичного аналізу. Вона є глибоким аспектом всього 

математичного знаття, і має важливе значення, оскільки дає достатньо велику 

кількість задач теоретичного і практичного характеру. 

 

 

Тверезовська Т. 

Фізико-математичний факультет 

СТАН ТА ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ КРЕДИТУВАННЯ 

ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 

Науковий керівник: ст. викладач Г.І. Ковтун 

 

Актуальність теми. В сучасній економічній теорії існують суперечливі 

думки щодо доцільності державного втручання в економіку. Так, представники 

класичної школи виступали за невтручання держави. Кейнсіанці, навпаки, 

стверджували, що ринкова економіка потребує регулювання, яке може 

здійснити тільки держава. Монетаристи не заперечували необхідність 

державного втручання в економіку, але зводили це втручання до «непрямого» − 

через регулювання грошової сфери. Теорія суспільного вибору критикувала 

державне регулювання і зробила об’єктом аналізу не вплив кредитно-грошових 

і фінансових заходів на економіку, а сам процес ухвалення урядових рішень. І в 

наш час серед вчених-економістів не існує однозначного твердження з приводу 

того, в якій мірі необхідно застосовувати вплив держави для підтримки 

окремих макроекономічних показників і поліпшення економічної ситуації у 

країні в цілому . 

Грошово-кредитні (монетарні) важелі є одними з основних інструментів 

економічної політики держави. Сутність державного регулювання економіки за 

допомогою грошово-кредитних інструментів полягає у впливі на грошове 
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пропонування та ціну кредиту. 

Грошово-кредитна політика − це комплекс заходів у сфері грошового 

обігу та кредиту, спрямованих на регулювання економічного зростання, 

стримування інфляції та забезпечення стабільності грошової одиниці, 

забезпечення зайнятості населення та вирівнювання платіжного балансу. 

Основними інструментами грошово-кредитного регулювання є:    

1. Мінімальні резервні вимоги − це обов’язкова норма внесків 

комерційних банків у центральному банку. 

2. Офіційна облікова, або дисконтна ставка − це ставка, що 

застосовується центральними банками в операціях з комерційними банками по 

обліку короткострокових державних облігацій, переобліку комерційних 

векселів і інших цінних паперів, що відповідають вимогам центрального банку. 

3. Рефінансування − кредитування комерційних банків. 

4. Операції на відкритому ринку − операції центрального банку по 

купівлі-продажу цінних паперів [2; с.123]. 

Грошово-кредитне регулювання здійснюється Національним банком 

України. Функціонування економіки можливе лише при наявності фінансових 

коштів. Кредитно-фінансове обслуговування суб’єктів економіки є 

найважливішою функцією банківської системи. Банківська система України є 

дворівневою і складається з Національного банку України (НБУ) та інших 

банків, у тому числі державних (Ощадний банк України) та комерційних банків 

різних видів і форм власності. 

Банки − це установи, функцією яких є кредитування суб’єктів 

господарської діяльності та громадян за рахунок залучених коштів 

підприємств, установ, організацій, населення та інших кредитних ресурсів, 

касове та розрахункове обслуговування економіки, виконання валютних та 

інших банківських операцій, передбачених законодавством. Комерційні банки 

створюються на акціонерних або пайових засадах юридичними та фізичними 

особами [3]. 

НБУ є економічно самостійним органом, який здійснює витрати за 

рахунок власних доходів у межах затвердженого кошторису, а в деяких 

випадках − і за рахунок Державного бюджету. Національний банк є юридичною 

особою, має відокремлене майно, що є об’єктом права державної власності і 

перебуває в його повному господарському розпорядженні. 

Національний банк не відповідає за зобов’язаннями органів державної 

влади та інших банків, а органи державної влади і банки не відповідають за 

зобов’язаннями НБУ, крім випадків, коли вони добровільно беруть на себе такі 

зобов’язання. 

Вищим органом управління НБУ є Рада Національного банку України. 

Керівним органом НБУ є Правління Національного банку України. На даний 

момент очолює Правління НБУ Голова Національного банку України − Сергій 

Геннадійович Арбузов (2010 – 2013 роки). 

В економічній теорії розрізняють дві групи інструментів, за допомогою 

яких здійснюється комплекс заходів для реалізації цілей грошово-кредитної 



325 
 

політики − це інструменти прямого та опосередкованого впливу. 

До засобів прямого впливу можна віднести:  

- механізм готівкової емісії;  

- встановлення межі кредиту центрального банку, що надається урядові   

та банківським установам;  

- пряме регулювання позичкових операцій банків, визначення маржі, 

вартості кредитних ресурсів, що виділяються згідно з пріоритетами 

макроекономічної політики для фінансування окремих галузей економіки, 

обмеження споживчого кредиту [1]. 

Система опосередкованого регулювання грошового обігу є елементом 

економічних методів державного регулювання економіки. Згідно із Законом 

України «Про Національний банк України» основними економічними засобами 

та методами грошово-кредитної політики є регулювання обсягу грошової маси 

через:  

- визначення та регулювання норм обов’язкових резервів для 

комерційних банків і фінансово-кредитних установ;  

- процентна політика; 

- рефінансування комерційних банків;  

- управління золотовалютними резервами;  

- операції з цінними паперами на відкритому ринку;  

- регулювання імпорту та експорту капіталу [1]. 

Отже, грошово-кредитне регулювання економіки − це різнобічна та 

складна робота, котру здійснює НБУ як центральний банк держави.  

Економічні методи державного регулювання економіки пов’язані зі 

створенням органами державного управління фінансових або матеріальних 

стимулів впливу на економічні інтереси суб’єктів господарювання та 

обумовлюють їхню поведінку, зберігаючи право на вільний вибір. 

У країнах з розвиненою ринковою економікою основним економічним 

методом регулювання ринку є грошово-кредитне регулювання. Саме грошово-

кредитна система є тим економічним середовищем, у якому відбуваються всі 

найважливіші господарські процеси в ринковій економіці. 
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КРИСТАЛІЧНА РЕШІТКА 

Науковий керівник: кандидат фіз. –мат. наук,доцент Шкурдода Ю. О. 

 

Основним завданням фізики твердого тіла як галузі сучасної фізики є 

створення матеріалів з наперед заданими і прогнозованими кристалічною 

структурою і фізичними властивостями. На сучасному етапі розвитку науки і 

дана галузь охоплює експериментальне та теоретичне вивчення структури, 

фізичних властивостей і кінетичних явищ у кристалічних та аморфних 

речовинах, вивчення впливу зовнішніх полів, потоків частинок на мікро- і 

макропроцеси у твердих тілах і розвивається за багатьма перспективними 

напрямами (вивчення міжатомної взаємодії, принципів та законів, за якими 

формується структура твердих тіл та рідких кристалів; вивчення впливу 

зовнішніх факторів (температури, механічних напружень, електричного і 

магнітного полів, радіаційного опромінення) на фізичні властивості твердих 

тіл; термодинаміка та фазові перетворення у твердих тілах і плівках; дефекти 

кристалічної будови; екстремальні властивості та структурні стани, нано- і 

квазікристали; механізми формування структури і фізичні властивості тонких 

плівок; твердотільні аспекти фізичних процесів  у біоматеріалах та біологічних 

структурах). 

Сучасна фізика твердого тіла являє собою надзвичайно розгалужену науку, 

яка стрімко продовжує розвиватися. Про це свідчить той факт, що приблизно 

70% фізиків планети працюють у галузі фізики твердого тіла. Як результат 

цього, як у світовій, так і нашій вітчизняній літературі опублікована велика 

кількість монографій і навчальних посібників, присвячених цій науці в цілому 

чи окремим її розділам.  

Найбільш значимим і важливим для науки і промислового виробництва є 

питання формування дефектів в тілах з внутрішньою кристалічною будовою, 

тому метою дослідження розглянути загальні особливості будови та 

властивостей кристалічних тіл, охарактеризувати основні кристалічні решітки; 

розглянути типи дефектів, притаманних кристалічній структурі та їх вплив на 

будову та властивості кристалічних тіл. 

Виклад основного матеріалу.  В даній роботі були опрацьовані 

літературні джерела з фізики твердого тіла по кристалам і тілам з кристалічною 

будовою речовини. В ході написання роботи розглянуто основні типи 

внутрішньої будови твердих речовин (кристали, квазікристали, рідкі кристали, 

аморфні та аморфно-кристалічні речовини). Основна увага приділена розгляду 

принципам побудови тіл з кристалічною структурою, власне типам 

кристалічної будови речовини (кристалічні гратки). В роботі також 

розглядається залежність стану властивостей кристалів від напрямку в ньому 

(ізотропія та анізотропія).  

Найбільш значимим і важливим для науки і промислового виробництва 

питанням, розглянутим в даній роботі, є питання формування дефектів в тілах з 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%B4%D0%BA%D1%96_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B5_%D1%82%D1%96%D0%BB%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B5_%D1%82%D1%96%D0%BB%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D1%96%D0%B4
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D1%96%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%96%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8&action=edit&redlink=1
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внутрішньою кристалічною будовою. Перш за все в літературних джерелах 

були опрацьовані дефекти за видами по часу існування: статичні (точкові, 

лінійні, об’ємні) та динамічні (фонони, екситони, полярони) як найбільш 

важливі та найцікавіші в плані вивчення і використання. 

В ході написання роботи було розглянуто вплив дефектів на внутрішню 

будову кристалів. Поряд з виникненням негативних наслідків дефектів 

спостерігається також позитивний вплив дефектів на кристалічну структуру 

речовини (зокрема, підвищення міцності й пластичності у випадку дислокацій). 
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У статті розглянуто основні проблеми, з якими зустрічаються вчителі 

математики під час використання евристичного методу в процесі навчання учнів 

математики, а також можливості використання евристичного методу в навчанні 

предмету. 

 

Внаслідок систематичного оновлення наукових знань, збільшення 

обсягу інформації, яку необхідно засвоїти майбутньому випускнику школи, 

постійних реформ у системі освіти, в тому числі не завжди виважених, зокрема 

перехід до дванадцятирічної системи навчання, потім назад – до 

одинадцятирічної, стає все більш актуальною проблема ефективної організації 

навчання школярів різних предметів, у тому числі, й математики. Школа 

повинна «закласти» основи для формування ініціативності, винахідливості, 

креативності та багатьох інших якостей особистості, уміння навчатися 

протягом життя. 

Як відомо, розвиток особистості багато в чому залежить від тих видів 

діяльності, які виконує учень. Сучасні педагогіка та психологія, перш за все, 

орієнтують вчителя на використання активних методів навчання на уроках 

математики. Активне навчання характеризується постійним включенням учнів 

у різні види діяльності, а також створенням сприятливих умов для взаємодії 

вчителя з учнями та учнів один з одним. На уроках математики включати учнів 

з різним ступенем активності у процес пізнання дозволяє використання 

евристичного методу навчання. 

У різний час питаннями евристичного навчання займалися філософи, 

психологи, педагоги, що представляли різні школи і напрямки: Сократ,          

Дж. Дьюї, Я.А. Коменський, І.Г. Песталоцці, Дж. Пойа та інші. Ідеї 

евристичного навчання в сучасній дидактиці розвиваються в працях               

В.І. Андрєєва, А.В. Хуторського та багатьох інших. Серед робіт, присвячених 

питанням використання евристичного методу навчання математики, слід 

відзначити роботи Г.Д. Балка, І.В. Гончарової, В.А. Крутецького,                 

Ю.О. Паланта, О.І. Скафи, Л.М. Фрідмана, О.С. Чашечникової та інших. 
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Евристика (грец. heurisko – знаходжу, відшукую, відкриваю) – наука, що 

вивчає творчу діяльність, методи, що використовують у відкритті нового та в 

навчанні. Призначенням евристики є побудова моделей процесу розв’язання 

нової задачі [4]. Основи евристичного методу закладені ще в філософській 

концепції Сократа, але тільки у двадцятому столітті це поняття отримало не 

тільки широку сферу вживання, а й набуло практичного використання у формі 

«евристичне навчання», «евристичне мислення», «евристичні прийоми і 

методи», «евристична діяльність» тощо. 

Сучасні методи евристичного пошуку почали активно створювати і 

використовувати у 40-60 роках двадцятого століття як зарубіжні науковці: 

Ф.Цвіккі (морфологічний аналіз), В.Гордон (синектика), Ф. Ханзен (метод 

організуючих понять), А. Осборн (метод «мозкового штурму»), так і вітчизняні: 

Г. Альтшуллер (алгоритм розв’язування винахідницьких задач) та інші [1]. 

У процесі аналізу науково-педагогічних джерел та фахової літератури 

було з’ясовано, що існує велика кількість теоретичних розробок в області 

евристичного навчання школярів, а також ряд фрагментарних розробок (в 

якості демонстраційних прикладів сутності даного методу) застосування 

евристичного методу на уроках математики. Але ще недостатньо розроблені 

питання щодо створення конкретного, фактичного матеріалу (розробки 

тематики та змісту уроків, принципів побудови системи вправ), що дозволяє 

організувати навчання математики з використанням евристичного методу.  

О.І. Скафа в [3] зазначає, що метою евристичного навчання математики 

є надання учням можливості творити знання, створювати освітню продукцію з 

математики у вигляді вміння будувати поняття і застосовувати їх, 

висловлювати думку і будувати умовиводи, розв’язувати різноманітного виду 

математичні завдання, а також сприяти процесу позитивних змін у їхніх 

особистісних якостях, що розвиваються в навчальному процесі. 

Проведене нами в рамках дослідження анкетування вчителів математики 

Роменського району показало, що: 

1) більшість з опитаних вчителів математики слабо інформовані про 

сутність евристичного методу навчання (зводять його лише до бесіди на 

уроках), погано знайомі з правилами організації навчання за допомогою його 

використання; 

2) опитані вчителі вважають за краще проводити комбіновані уроки 

математики, повідомляючи учням готові формули, правила, теореми, а потім, 

на великій кількості прикладів і завдань відпрацьовують їх застосування 

(репродуктивний рівень); використання такої методики вчителі мотивують 

скороченням часу на вивчення математики, що пов'язано із змінами програми у 

зв'язку з переходом на одинадцятирічну освіту.  

3) вчителі математики зазначають, що організація навчання за 

допомогою евристичного методу вимагає від учителів творчого підходу до 

конструювання уроків і великих часових витрат на їх підготовку; 

4) є проблеми у зв’язку з тим, що відсутні готові розробки уроків з 

використанням евристичного методу, які вчитель зміг би адаптувати до роботи 
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з учнями у конкретному класі; 

5) вчителі зазначають, що уроки з використанням евристичних методів 

проходять більш насичено в емоційному і діяльністному аспектах, ніж в 

інформаційному; розв’язування поставлених завдань може займати багато часу, 

не вся необхідна (запланована) інформація буде доведена до учнів; 

6) не завжди відбувається активна участь школярів під час розв’язування  

математичних завдань на уроках; під час евристичної бесіди не всі учні класу 

беруть активну участь в силу своїх індивідуальних особливостей. 

Вибірка не є репрезентативною, але аналіз відповідей змушує 

замислитись. Незважаючи на зазначені вище недоліки навчання математики у 

сучасних умовах, існують можливості оптимального використання 

евристичного методу в навчанні предмету. Це пов'язано перш за все з тим, що в 

математиці, яка не є експериментальною наукою, багато теорем було відкрито 

експериментально, в повній мірі цього слова, а лише потім – доведені. Тому 

вчителю доцільно не упускати можливість продемонструвати учням, яким 

чином були зроблені відкриття в математиці, і зробити школярів активними 

учасниками «відкриттів», тобто залучати учнів до спільної діяльності з 

вчителем. 

З метою оптимального відбору тем для розробки системи уроків з 

математики, побудованих на використанні евристичного методу в навчанні, 

нами була проаналізована програма з математики. Зокрема, обрані наступні 

теми: «Теорема Піфагора»; «Розкладання многочленів на множники»; 

«Арифметична та геометрична прогресії»; «Площа фігури» і деякі інші. Їхній 

зміст надає вчителю математики можливості: 

- познайомити школярів з різними способами доведення теорем; 

- організувати пошук раціональних методів розв’язування завдань і 

показати застосування теорем до розв’язування завдань практичного характеру; 

- сформулювати і поставити перед учнями посильні для них навчальні 

проблеми; 

- запропонувати скласти завдання, для розв’язування яких можна 

застосувати теореми і таке інше. 

У 7 класі вивчається тема «Розкладання многочленів на множники». Для 

прикладу наведемо фрагмент уроку систематизації знань, умінь і навичок, на 

якому можна використати такий евристичний прийом, як «Мозковий штурм», 

який допоможе вчителю активізувати пам'ять та увагу учнів, «ввімкнути» 

пізнавальну мотивацію. 

Клас поділити на декілька груп (по 3-4 учні), яким дати наступні 

завдання: 

1. Які існують способи розкладання многочленів на множники? 

2. Навести приклади, в яких використовуються різні способи 

розкладання многочленів на множники. 

3. В яких типах завдань використовується розкладання на множники? 

4. Виписати формули скороченого множення. 

Мозковий штурм відбувається по різних напрямках, четверте завдання 
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пропонується тим учням, які навчаються на низькому та середньому рівні, щоб 

вклад у спільну справу був і з їхнього боку. 

Таким чином, після завершення виконання завдання в учнів в зошиті 

з’являється не лише перелік способів розкладання многочленів на множники, а 

й приклади їх використання і перспектива «залучення» цих знань до 

подальшого вивчення алгебри. 

Проведене нами «міні-дослідження» носить методичний характер, 

містить конкретні практичні авторські розробки, що показують можливості 

використання евристичного методу в педагогічному процесі загальноосвітніх 

шкіл з метою формування творчої особистості, яка є затребуваною сучасним 

суспільством. 
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Постановка проблеми. Актуальними питаннями на сьогодні є проблема 

розвитку особистості підлітка засобами мистецтва і формування естетичної 

культури підростаючого покоління. Особистісна орієнтація сучасної освіти 

передбачає прилучення молодої людини до творчої діяльності, що є основою 

розвитку особистості. У зв`язку з цим важливого значення набуває вивчення 

досвіду естетичного виховання видатних українських педагогів, зокрема 

В.О.Сухомлинського. 

Проблема естетичного виховання широко представлена у спадщині 

видатних українських педагогів та діячів освіти С.Ф.Русової, К.Д.Ушинського, 

А.С.Макаренка, В.О.Сухомлинського та інших. Саме вони зробили значний 
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внесок у розробку теорії естетичного виховання. 

Значний досвід у реалізації завдань естетичного виховання був 

напрацьований В.О.Сухомлинським. Видатний педагог визначав, що естетичне 

виховання є невід’ємною складовою розвитку особистості. Його формування 

повинне починатися з раннього віку дитини. 

Мета курсoвoї рoбoти пoлягає у аналiзi системи естетичнoгo вихoвання 

пiдлiткiв у теoретичнiй i лiтературнo-педагoгiчнiй спадщинi видатнoгo 

українськoгo педагoга В.O.Сухoмлинськoгo.  

Виклад основного матеріалу. Естетичне виховання у педагогічній 

літературі розглядається як невід`ємна складова ідейного, трудового, 

морального, фізичного виховання, як систематичне, науково умотивоване 

звертання до людських емоцій, які розвивають у школярів такі здібності, що 

сприяють не тільки естетичному сприйняттю прекрасного у житті і мистецтві, а 

й роблять кожного з них творцем естетичних цінностей. 

У Національній доктрині розвитку освіти України в ХХI столітті 

визначено основну мету освіти, спрямованої на естетичне виховання та 

всебічний розвиток людини як найвищої цінності суспільства, формування її 

духовних смаків, ідеалів та розвитку художньо-творчих здібностей. 

Зміст естетичного виховання, орієнтованого на формування  естетичної 

культури школярів, передбачає: розвиток у школярів здібності сприймати в 

природі, в праці, в творах мистецтва, оточуючій дійсності, поведінці людей, які 

бажають насолоджуватися цим прекрасним. Структурними компонентами 

естетичного виховання  є естетичне сприйняття, естетичне ставлення, естетичне 

почуття, естетичне судження, естетичний ідеал, естетичний смак, естетична 

діяльність. 

В.Т.Рогожкін виділяє групу методів виховання почуттів. Серед них автор 

називає методи: 1) спеціального опору на емоційність змісту, знаходження в 

ньому духовно близького, істотно важливого, рідного для школяра з метою 

збудження і розвитку в нього моральних почуттів; 2) вплив на почуття школяра 

шляхом виразності викладу, мовлення, міміки, жестів педагога; 3) залучення 

школярів до активної навчальної і позакласної діяльності, що забезпечує 

переживання, радість пізнання, творчості, творіння; 4)  вплив на почуття 

школярів емоційністю обстановки; 5)  вплив на почуття школярів емоційністю 

стосунків між ними, вчителями, батьками, оточуючими людьми; 6) збудження 

почуттів фізичним впливом на дитину ( тактильний метод ).  

Формами естетичного виховання є організація бесід і лекцій на естетичні 

теми, відвідування художніх музеїв, виставок, вечорів поезії, театру, перегляд 

фільмів, слухання музики та ін. 

В.О.Сухомлинський у своїх працях звертав увагу на виховання красою, 

тобто вчив насолоджуватися красою природи, красою мистецтва та красою 

людини, її праці, її вчинків і життя. Великoгo значення в естетичнoму 

вихoваннi пiдлiткiв В.O.Сухoмлинський надає музицi. Вiн вважав, щo слухаючи 

музику, людина пiзнає себе i все, щo її oтoчує. Класична i нарoдна музика є 

oдним iз найважливiших засoбiв естетичнoгo вихoвання.  

http://ua-referat.com/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ua-referat.com/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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У свoїй педагoгiчнiй практицi В.O.Сухoмлинський багатo уваги придiляв 

мистецтву, oсoбливo живoпису. Саме через малюнoк дитина мoже виразити 

себе, рoзкрити свiй настрiй i пoчуття. Видатний педагoг дбав прo те, щoб дiти 

дiставали враження вiд картин вiдoмих худoжникiв, мoгли їх аналiзувати, 

виразити свoю власну думку. 

В.О.Сухомлинський вважав, що формування естетичних смаків і ідеалів – 

обов’язкова умова виховання всебічно і гармонійно розвиненої особистості. 

Основи естетичних поглядів і переконань людини закладаються ще в шкільні 

роки. Своїми педагогічними працями він довів, що поглиблення чуттєвого світу 

засобами мистецтва сприяє вихованню людини, цікавої і корисної суспільству. 

Отже, проблема розвитку особистості і до нашого часу залишається 

актуальною. Сучасним педагогам необхідно користуватися творчим досвідом 

В.О.Сухомлинського. Найважливішим завданням вчителя В.О.Сухомлинський 

вважав навчити дитину бачити красу оточуючого світу, красу людських 

стосунків, духовне багатство, доброту, щирість і на цій основі стверджувати 

прекрасне в самому собі. Саме естетичне виховання, на думку педагога, має 

різнобічні зв’язки з усіма сферами духовного життя особистості та колективу. 

Під час формування естетичної свідомості, на думку 

В.О.Сухомлинського, важливо враховувати вікові особливості дитини, зв'язок з 

навчанням та діяльністю, соціальною активністю.  

 

 

Чемодурова О. О. 

Фізико-математичний факультет 

ДЕЯКІ ЕФЕКТИВНІ МЕТОДИ ОБЧИСЛЕННЯ СУМ ЧИСЛОВИХ РЯДІВ 

Науковий керівник: кандидат фіз. –мат. наук, доцент Власенко В. Ф. 

 
Розглядається питання обчислення сум числових рядів. Одним із спеціальних шляхів 

обчислення є обчислення за допомогою сум Рамануджана, за допомогою степеневих рядів та 

рядів Фур’є.  Вони допомагають знайти безпосередні розв’язки числових рядів. 

 

Постановка проблеми. Нескінченні ряди широко використовуються в 

теоретичних дослідження математичного аналізу, мають різноманітні практичні 

застосування. Також ряди досить широко використовуються в математиці, 

особливо при дослідженні різноманітних  технічних проблем, пов’язаних з 

наближеним інтегруванням диференціальних рівнянь, обчисленням значень 

функцій та інтегралів, разв’язуванням трансцендентних та алгебраїчних рівнянь 

тощо. 

         Аналіз актуальних досліджень. Найпростіший ряд - суму членів   

нескінченої геометричної прогресії – вперше ввели вчені Стародавньої Греції, 

зокрема Архімед застосував такий ряд до обчислення площі параболічного 

сегмента. Систематично рядами почали користуватись, починаючи з XVII ст., 

проте теорія рядів була створена лише в XIX ст. на основі поняття границі в 

роботах К. Гаусса, О. Коші та багатьох інших учених. Питанням розв’язання 

числових рядів займалося багато математиків, зокрема це – Жан Фур’є, Брук 
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Тейлор, Іоган Бернуллі, Колин Маклорен, Роджер Котс, Исаак Барроу. 

Спеціальними методами розв’язання сум числових рядів були зацікавлені: Жан 

Фур’є, Срініваса Рамануджан. 

Мета статті: показати більш ефективні способи розв’язання сум 

числових рядів.  

  Виклад основного матеріалу.  Числовим рядом називають вираз  

                                     а1 + а2 +…+ аn +…=  ,                             (1) 

а числа - його членами. 

        Якщо існує скінченна границя послідовності часткових сум Sn ряду (1) 

, де , то ряд (1) називають збіжним. Якщо  

або не існує, то ряд (1.1) називають розбіжним. 

        Сума перших  членів ряду (1) називається  n  -ою частинною сумою ряду і 

позначається через nS , тобто nn aaaS  ...21   [1]. 

Спеціальні прийоми обчислення сум числових рядів 

1. Обчислення сум числових рядів за допомогою степеневих рядів 

  В основі застосування степеневих рядів до обчислення сум числових 

рядів лежать ряди Тейлора і Маклорена: 

 

 

 
Тоді  і є сумою рядів справа. 

2. Обчислення сум числових рядів за допомогою рядів Фурье  

     В основі застосування рядів Фур’є до обчислення сум числових рядів 

лежить рівність 

 
де  коефіцієнти Фур’є функціі , а функція  

задовольняє умовам теореми Діріхле- Жордана або іншим достатнім умовам . 

Тоді   і є сума ряду справа. 

3. Суми числових рядів Рамануджана  

Маючи у своєму розпорядженні дві елементарні книги з математики, 

Рамануджан створив цілий світ математичних формул, в якому жив і 

володарював. Ми зробимо лише кілька кроків у математику Рамануджана.  

 Таємниці ряду натуральних чисел привертали до себе увагу людини з 

глибокої давнини. Із спроб проникнути в них починали багато математиків 

різних епох і народів. Не обминув їх і Рамануджан. 

  В математиці розроблена теорія нескінченних рядів, що дозволяє в 

багатьох конкретних випадках встановити, сходиться чи даний ряд чи ні.  
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Нескінченний ряд з загальними членами  

un =  

збігається:    

             Точне значення S знайти неможливо, можна тільки вказати його 

наближене значення. Рамануджан показав, що S =0,000999…9…, де число 

наступних одина за одним дев’яток не менше 436 і S   приблизно на 10-

440. Цей результат підрахунком знайти не можна.   

Приклад.  Розкласти функцію  

 
на проміжку (0, 2 ). 

           За формулами: 

 , 

маємо 

   

   

 
(n= 1, 2, 3, … ) 

 
 Таким чином, ми приходимо до чудового за простотою розкладу, який 

містить лише синуси: 

 
   При x=0 (або  сума ряду дорівнює нулю, і рівність порушується. Не 

буде рівність і поза вказаного проміжку.  Графік суми ряду S(x)  

                                                                     y 

 

 

 

 

  

                                        -              0                                             х           

                                                                                                                               

                                                рис. 1 
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    Висновки. Отже,  у практиці обчислення сум числових рядів найчастіше 

використовуються стандартні ряди: геометрична прогресія, степеневі ряди 

основних елементарних функцій, ряди Фур’є та операції диференціювання та 

інтегрування їх. Ми розглянули найбільш цікаві приклади таких обчислень. 

Вони значно розширюють математичні знання. 
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Чихар О.С. 

Фізико-математичний факультет 

ДО ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ УЧНІВ 

ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ УЧИЛИЩ 

Науковий керівник: кандидат педагогічних наук,доцент Розуменко А. О. 

 

Підготовка кваліфікованих кадрів набуває сьогодні вирішального 

значення для підйому економіки та входження України у світовий економічний 

простір. Ринкова економіка висуває підвищені вимоги до якості робочої сили, її 

освітнього, професійного та кваліфікаційного рівнів. Тому зростає необхідність 

створення нових моделей професійної підготовки, що вимагає комплексної 

змістовної перебудови професійно-технічної освіти (ПТО). Найбільш 

оптимальним напрямом такої перебудови є оновлення змісту навчання, 

застосування нових форм і методів у навчально-методичній роботі, пошук 

шляхів підвищення пізнавального інтересу, навчальної мотивації. 

Аналіз робіт видатних науковців (А. Веселова, В. Кремня, 

С. Максименка, Н. Ничкало, М. Пузанова) дозволяє стверджувати, що у 

більшості праць розглядалися питання щодо становлення і розвитку систем 

підготовки робітничих кадрів з кінця XIX й до початку 80-х років XX століття. 

Окремі роботи (І. Лікарчука, С. Ніколаєнка) щодо становлення та розвитку 

профтехосвіти в Україні з’явилися в кінці ХХ – на початку ХХІ століття. Проте 

зв’язок математичних знань і умінь учнів з їх професійною підготовкою 
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знайшов своє висвітлення у працях відомих методистів-математиків 

М. Махмутова, З. Слєпкань, О. Дубинчук [1].  

 Вивчення стану проблеми становлення систем професійної підготовки 

робітників в історичній, педагогічній, суспільно-політичній та іншій літературі, 

дає можливість зробити висновок, що система професійно-технічної освіти 

України набула максимального розвитку у 80-ті роки ХХ століття. Аналіз 

наукових джерел, зокрема [4], доводить, що до 1984 року існували різноманітні 

типи училищ: ФЗУ – фабрично-заводські учнівства, ФЗН – школи фабрично-

заводського навчання, середні технічні училища, нижчі технічні училища, 

ремісничі училища, залізничні училища, ВУ – вище училище, ПТУ – 

професійно-технічне училище, індустріальні, сільськогосподарські, педагогічні 

та інші технікуми тощо. З 1984 року усі існуючі типи професійно-технічних 

навчальних закладів були реорганізовані в єдиний тип навчальних закладів – 

,,середні ПТУ” з окремими професіями та визначеним терміном навчання.  

На сьогодні професійно-технічна освіта України є потужною системою як 

за своєю мережею, так і за напрямами [3]. Наразі активно функціонують 

професійно-технічні училища. Відповідно до цього постає питання 

інтенсифікації навчального процесу в освітніх закладах, зокрема в 

профтехучилищах. Історично складені форми і методи навчання, які 

орієнтовані на засвоєння готових знань, виявились нездатними забезпечити 

формування здібностей особистості справлятися із всезростаючим обсягом 

інформації. Тому методична система підготовки майбутніх спеціалістів 

потребує розробки принципово нових підходів, форм та методів навчання, які 

повинні відповідати всім сучасним вимогам. Оновлення існуючих форм, 

методів і прийомів навчання повинно бути спрямоване на появу творчої роботи, 

яка можлива тільки за умови організації самостійної діяльності особистості. 

Великий інтерес при цьому викликає вивчення математики у професійно-

технічному училищі, оскільки це один з базових навчальних предметів, який 

забезпечує вивчення інших дисциплін і знаходить безпосереднє застосування у 

трудовій підготовці майбутніх робітників. Проте суттєвим для вивчення 

математики в ПТУ є те, що в знаннях, навичках і уміннях учнів за програмою 

основної школи мають місце прогалини. У зв’язку з цим слід розглядати 

питання не лише повторення раніше вивченого матеріалу, але й вдосконалення 

організаційних форм навчання, встановлення міжпредметних зв’язків та 

зв’язків з виробництвом тощо.  

Серед можливих шляхів вирішення цієї проблеми можна виокремити 

наступні:  

- врахування психолого-педагогічних особливостей учнів при 

організації їх пізнавальної діяльності; 

- підвищення пізнавального інтересу учнів через розв’язування системи 

прикладних задач; 

- використання групової форми роботи на уроках математики; 

- залучення учнів до участі у проектній діяльності. 

Прикладна спрямованість навчання математики – це орієнтація змісту і 
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методів навчання на застосування математики в техніці і суміжних науках; у 

професійній діяльності; в народному господарстві і побуті. Тому доцільно 

пропонувати учням ПТУ до розгляду такі задачі, які відображають ситуації 

промислового і сільськогосподарського виробництва, економіки, торгівлі, 

ілюструють застосування математичних знань у конкретних професіях людей. 

Числові дані в таких задачах повинні бути реальними, відповідати існуючим в 

практиці. Зміст задачі по можливості має відображати особистий досвід учнів, 

місцевий матеріал, який дозволяє ефективно показати використання 

математичних знань і викликати в учнів пізнавальний інтерес.  

Крім цього, можна запропонувати учням навчальний проект, що 

демонструє необхідність математичних знань для здобувачів робітничих 

професій, на тему ,,Геометрія в робочих професіях”. Завдання проекту полягає 

в тому, щоб обґрунтувати необхідність геометричних знань людям робітничих 

професій.  

У цілому реалізація проекту є важливим підтвердженням того, що 

учнівська молодь професійно-технічних училищ успішно може набувати як 

теоретичних знань, так і практичних вмінь та навичок з обраної професії. 

Таким чином, в оволодінні основами математичних знань в професійно-

технічних училищах значну увагу слід приділяти як диференціації навчання, 

так і питанням організації навчального процесу, оскільки сучасна професійно-

технічна освіта повинна бути спрямована на підготовку фахівців, здатних  

використовувати новітні технології та інновації у виробництві в умовах 

постійного розвитку ринку праці. 
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БІЗНЕС - ПЛАН 

Солярій «Miami» 

Науковий керівник: викладач Л. В.  Гаценко 

 

 Актуальність теми. Послуги солярію користуються популярністю у 

людей, ведучих активний (у широкому сенсі слова) спосіб життя. Солярій 

популярний як взимку (із зрозумілих причин) так і влітку, хоча б для того, щоб 

прийшовши вперше на пляж, не виділятися на фоні засмаглих тіл. Люди, що 

піклуються про свою красу, схильні користуватися супутніми послугами, а так 

само купувати косметологічну продукцію. Тому, бізнес план солярію повинен 

прораховувати можливості по насиченню цього попиту. 

Мета роботи – обґрунтувати ефективність організації приватного 

підприємства «Miami» і зацікавити інвесторів у фінансуванні запропонованого 

проекту, для подальшого його розширення.  

Виклад основного матеріалу. Приватне підприємство «Miami» є не першим у м. 

Суми, яке спеціалізується на наданні послуг солярію. Воно буде знаходитись за адресою 

вул. Курська, 105, тобто на околиці міста, що позитивно вплине на кількість клієнтів, так 

як поблизу не має салонів котрі пропонують такі послуги, а щільність заселення значна. 

Це дасть змогу людям не їхати в центр міста, щоб задовольнити свої потреби.  

Підприємство пропонує надання послуг солярію різних видів, як 

горизонтального так і вертикального. 

Плановий обсяг надання послуг за наявності діючих виробничих потужностей 

2330 послуги за рік. 

Загальна вартість проекту по організації надання послуг солярію складає 

140000,00 грн., які планується отримати в кредит, з ставкою 13% річних , під 

заставу майна власника. Персонал фірми складається з 2 осіб, які забезпечуюсь 

безперебійне, високоефективне та якісне надання послуг. 

Конкурентноздатність фірми забезпечується низькими 

внутрішньовиробничими витратами та наданням послуг високого ґатунку, 

високим рівнем обслуговування споживачів, які є принципово новими для 

нашого ринку. До теперішнього часу ринок соляріїв ще не насичений навіть на 

60%, а, враховуючи його зростання на 40% в рік, можна впевнено 

стверджувати, що конкуренцією в цьому сегменті можна знехтувати. 

Предметом та метою діяльності ПП «Miami» є надання послуг солярія різних 

видів (горизонтального, вертикального). До горизонтальних соляріїв вдаються, 

перш за все, люди зрілого віку, тоді як молодь воліє засмагати стоячи. В 

результаті отримуємо красиву, якісну та неповторну засмагу, метою якої є 

турбота за своєю красою. 

Реалізаційна ціна невисока і становить 4 грн. 00 коп. за 1 хвилину користування 

солярієм (з врахуванням ПДВ). 

Реально оцінюючи свої  можливості, ми плануємо довести до другого року 

роботи обсяг надання послуг до 200 разів за місяць. ПП «Miami» приємно здивує: 
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- рівнем цін, які доступні кожному; 

- високим та якісним обслуговуванням, ввічливим та поважним ставленням до 

клієнтів;  

- пропонуванням різних видів солярію та косметологічних засобів, котрі покращать 

стан вашої засмаги. 

Висновки. Як правило, такий бізнес розширюється за рахунок надання 

додаткових послуг - манікюру і педикюру, стрижки, створення 

косметологічного кабінету. Але можна зберегти вузьку спеціалізацію і створити 

мережу соляріїв. 

 

 

Чугаєва М.О. 

Фізико-математичний факультет 

ЗАСТОСУВАННЯ ШИФРІВ 

Науковий керівник: кандидат фіз.-мат. наук,  доцент Лукашова Т.Д. 

 

У будь-якому суспільстві люди передають, зберігають та переробляють 

інформацію. Повідомлення по радіо, телебаченню, дзвоники на заняття у школі, 

сигнали світлофора – все це приклади передачі інформації. Записи у 

щоденниках, бібліотеки, архіви, музеї, книги, платівки, диски – це сховища 

інформації.  Усі дії з інформацією називають інформаційними процесами, а 

науку про вимірювання та передачу інформації – теорією інформації. Процес 

передачі інформації можна подати у вигляді схеми (рис. 1). 

 

 

 

Рис. 1. Схема передачі інформації 

Зрозуміло, що найбільше проблем при передачі інформації виникає саме 

у каналі зв’язку. Це, насамперед, проблеми, пов’язані з надійністю та часом 

передачі інформації, перетворенням інформації, її цілісністю та захистом.  

Повідомлення, надіслані по радіо, телебаченню, через супутник чи 

комп’ютерні мережі можуть бути спотворені внаслідок різного роду шумів або 

перехоплені сторонніми особами. У зв’язку з цим широкого використання 

набула криптологія – наука про створення й аналіз систем безпеки зв’язку. До 

основних понять криптології відносять поняття кода та шифра. Кодом 

називають правило для заміни одиниць інформації. Шифром (або 

криптосхемою) – алгоритм засекречування інформації[3]. 

Повідомлення шифрується для того, щоб стати незрозумілим, а 

кодується для того, щоб бути зрозумілим навіть після часткового спотворення 

внаслідок природних перешкод у каналі зв’язку. У типовій ситуації текст 

повідомлення закодовують (наприклад, у двійкову послідовність),  потім 

шифрують і знову кодують так, щоб можна було виявити та виправити помилки 

після отримання. Отриманий текст підлягає декодуванню та дешифровці. 

При шифруванні даних відправник і отримувач інформації повинні 

Передавач 

інформації 
Канал зв’язку 

Приймач 

інформації 
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узгодити процедуру шифрування та дешифровки. Як правило, вона складається 

із загального метода та ключа. Отже, щоб зашифрувати повідомлення 

необхідно застосувати ключ, який може бути відомий як усім (так званий 

відкритий ключ), так і секретний, який відомий лише відправнику та 

отримувачу (закритий ключ). В останньому випадку за відсутності ключа 

кожен, хто перехопив повідомлення, не повинен (навіть маючи у 

розпорядженні потужні обчислювальні ресурси) за прийнятний час отримати 

вихідне повідомлення [4; 3, 23]. 

Особливістю криптосхем із закритим ключем є використання 

однакового ключа для шифрування та дешифрування. Для даних схем 

використовуються довгі ключі. Перевагою алгоритмів шифрування за 

допомогою відкритого ключа є їх швидкість та ефективність. Недоліки – ключ 

повинен знати отримувач, якщо ж  їх декілька, ймовірність розкриття 

конфіденційності збільшується.  

Розглянемо більш детально шифрування з відкритим ключем, систему, в 

якій ключ відомий, а метод шифрування залишається секретним. Однією з 

перших криптосхем з відкритим ключем є криптосхема Р.Рівеста, А.Шаміра і 

Л.Едлемана, яка стала відомою під назвою RSA. В основі цієї схеми лежить 

піднесення до степеня по заданому (досить великому) модулю при фіксованій 

експоненті. Розглянемо деяку комунікаційну мережу з великою кількістю 

абонентів, які бажають налагодити між собою довірливе спілкування [3,93].   

Приклад. Виберемо числа 29p  і 31q .  

Тоді 8993129 n , 8403028)1)(1()(  qpn . Також виберемо 

число 17e . Тобто, відкритий ключ матиме вигляд: )17,899( . 

Знайдемо таке число d , щоб )840(mod117 d . Цю умову задовольняє 

593d , оскільки 1840121008117593  . 

Тоді відкритий текст повідомлення 100m  при шифруванні матиме 

вигляд: 101)899(mod10017 c . Справді, 100)899(mod101593  . 

Складність дешифрування отриманого криптотексту ворогом, навіть 

якщо в нього є відкритий ключ ),( en  полягає в тому, що без знання множників 

р  і q  не існує напевно можливого способу знаходження дешифруючого ключа 

d , який відповідає за оборотність відображення )n(modе  . Крім того, не 

існує інших методів дешифрування. Проте, останні два твердження 

залишаються недоведеними [1].  

Зрозуміло, що знаючи алгоритм шифрування, ворог може точно 

відтворити відкритий текст повідомлення m , тобто він може так само, як і 

відправник обчислити шифр С  та порівняти його з отриманим криптотекстом. 

Якщо додавати до коротких повідомлень випадкові байти, то цю загрозу можна 

в деякій мірі подолати [2].  

Отже, кожен з основних способів шифрування (з відкритим та закритим 

ключами) мають свої недоліки та переваги. А саме, шифрування з відкритим 

ключем є більш безпечним, але повільнішим у порівнянні з асиметричними 

системами. Таким чином, однією з задач криптографії у наш час є не лише 
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захист інформації, а й збереження її цілісності та достовірності. 
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МИФИ, 2003. – 400с. 

 

 

Шамрай С.В. 

Фізико-математичний факультет 

ДО ПИТАННЯ ПРО ВИМОГИ  

ДО ЕЛЕКТРОННИХ ПІДРУЧНИКІВ З МАТЕМАТИКИ 

Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Семеніхіна О.В. 

 
В статті розглянуто вимоги, які ставляться до сучасних електронних підручників. 

Особлива увага приділена психолого-педагогічним характеристикам сучасних навчальних 

засобів. Наведено аналіз кількох підручників з математики на предмет дотримання в них 

окремих психолого-педагогічних вимог, що ставляться дослідниками до сучасного 

електронного навчального продукту. 

 

Рівень дидактичних можливостей сучасних інформаційних технологій та 

комп'ютеризації навчальних закладів свідчать про наявність об'єктивних умов 

для широкого застосування комп'ютерних дидактичних засобів у навчанні. 

Проте на практиці дидактичний потенціал інформаційних технологій 

використовується не повністю. Арсенал існуючих комп'ютерних засобів 

навчання не задовольняє потреб середньої та вищої школи, відчувається 

нестача якісних комп'ютерних посібників, які б відповідали сучасним 

педагогічним концепціям. 

Аналіз існуючих підходів до створення комп'ютерного підручника 

свідчить про відсутність єдиної педагогічної концепції його проектування. 

Відчувається потреба у проведенні ґрунтовних теоретичних досліджень, 

результати яких становили б дидактичні основи створення якісних електронних 

підручників. Відкритим залишається питання про особливості застосування 

електронних підручників в навчальному процесі як психологічних, так і 

методичних. Тому узагальнення існуючого досвіду створення і впровадження 

електронних підручників у навчальний процес є актуальним досвідом будь-

якого вчителя. 

Як показало наше дослідження, якісний електронний підручник має 

враховувати  ряд психологічних умов, серед яких: 
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1) врахування розміру текстової зони та використання шрифтів з засічками; 

2) врахування кольорових обмежень (не більше чотирьох кольорів, 

поєднання неагресивних кольорів фону і тексту); 

3) врахування ідей теорії нейролінгвістичного програмування стосовно 

психотипів (кінестетики, аудіали, візуали); 

4) використання різних способів подання навчального матеріалу; 

5) емоційна насиченість матеріалу; 

6) використання особливостей мимовільної уваги; 

7) врахування віку аудиторії для подання навчального матеріалу; 

8) врахування специфічних (предметних) особливостей курсу математики. 

Дослідження електронних підручників з математики виявив їх велику 

кількість і розмаїття. Більшість з них – це скановані видання  (формати *.djvu 

або *.pdf). Але наразі популярними стають електронні підручники з 

математики, які підтримують гіпертекстове подання матеріалу. Велика 

кількість вчителів для поліпшення і полегшення власної діяльності створюють 

власні електронні освітні ресурси. Деякі з них мають просту структуру, інші 

насичені не лише теоретичним навчальним матеріалом, а і інтерактивними 

додатками.  

Нижче наведено приклади електронних підручників з математики і 

здійснено їх аналіз стосовно дотримання в них виділених психолого-

педагогічних умов. 

Інтерактивний підручник "Математика 5 клас" [1] розрахований на 

повторення, закріплення і перевірку знань зі шкільного курсу математики у 

п'ятому класі. Він створений для тренування навичок розв’язування задач і 

прикладів. Особливістю підручника є інтерактивна перевірка відповідей на 

завдання, що дозволяє виключити помилки у відповідях, а також можливість 

підглянути відповідь (рис. 1-2). 

  
Рис. 1 Рис. 2 

Другий підручник, який ми долучили до аналізу, підручник «Теорія 

ймовірностей» авторки Косякової В. [2], містить теоретичну частину, 

практичну частину і додаткові відомості (рис. 3). 

У теоретичній частині наведена основна інформація з курсу теорії 

ймовірностей, яка може знадобитися при розв’язуванні завдань з практичної 

частини (рис. 4). 
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Рис. 3 Рис. 4 

Третій аналізований нами підручник – це підручник «Математика для 

школярів та абітурієнтів» (автори – Старков С.Н., Петрас С.В., Норин А.В., 

Тимофеева Г.В.) [3]. Цей підручник містить практичну частину а також 

додатки, в яких містяться формули необхідні для розв’язування задач (рис. 5). 

У цьому підручнику наведені задачі вже містять розв’язок, який 

допоможе учням або абітурієнтам краще розібратися у прикладах (рис. 6). 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5 Рис. 6 

Четвертий підручник, який ми проаналізували, –  «Математика 5 класс» 

(автори – Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, А.С. Чесноков, С.И. Швацбурд) [4]. Він 

представлений без гіперпосилань у форматі *.pdf і не передбачає використання 

гіперпосилань (рис. 7). 

Підручник має як теоретичні відомості з кожної теми, так і практичні 

завдання (рис. 8). 

  
Рис. 7 Рис. 8 

Електронна версія друкованого підручника з математики для 5 класу 

«Математика 5 клас» (автори – А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонський, М.С. Якір) [5] 

може допомогти як вчителю, так і учню (рис. 9-10). Такі підручники більш 

близькі сучасним дітям. Їм цікавіше навчатися по ним. 
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Рис. 9 Рис. 10 

Згадані підручники аналізувалися нами на предмет врахування в них 

психолого-педагогічних особливостей сприйняття матеріалу учнями. 

Узагальнена інформація наведена у таблиці 1. 

Таблиця 1 

Підручник 

Умови 

№ 

1 

№ 

2 

№ 

3 

№ 

4 

№ 

5 

Врахування розміру текстової зони та використання 

шрифтів з засічками 
     

Врахування кольорових обмежень      

Врахування ідей теорії НЛП      

Використання різних способів подання навчального 

матеріалу 
     

Емоційне насичення матеріалу      

Використання особливостей мимовільної уваги      

Використання узагальнень      

Використання аудіо супроводу      

Використання мультимедіа      

 

Проведений аналіз виявив, що автори не завжди дотримуються 

психологічних вимог до подання навчального матеріалу. Якщо  додержуються 

принципи науковості, доступності та системності при побудові електронного 

навчального засобу, то не враховуються психолого-педагогічні вимоги, які 

виділяють сьогодні науковці-дослідники електронного контенту. 

Наше дослідження підтвердило тезу про те що, сучасний електронний 

підручник набуває рис принципово нового засобу пізнання, який має 

враховувати психологічні особливості та педагогічні підходи, які сприятимуть 

кращому оволодінню навчальним матеріалом через врахування потужних 

інформаційних технологій. 

Вдале поєднання сучасних технічних можливостей, гіпермедійних 

технологій з психолого-педагогічними основами сприйняття навчального 

матеріалу не тільки дадуть змогу створити якісний навчальний продукт, а і 

змінити підходи щодо навчання, перевівши учнів з суб’єктів навчання до 

активних здобувачів знань та навичок. 

ЛІТЕРАТУРА: 
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1. Интерактивный учебник. Математика 5 класс: [електронний ресурс] – 

Режим доступу до підручника: http://www.matematika-na.ru/5class/index.php 

2. Электронный учебник «Теория вероятностей»: [електронний ресурс] – 

Режим доступу до підручника: http://teoriaver.narod.ru/vto29.htm 

3. Электронный учебник по дисциплине: "Математика"»: [електронний 

ресурс] – Режим доступу до підручника:  

http://de.ifmo.ru/bk_netra/start.php?bn=30 

4. Математика: [учебник для 5 класса общеобразовательных 

учрежднений] / Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С., Шварцбурд С.И. – 

М.: Мнемозина, 2005. – 280 с. (формат *.djvu) 

5. Мерзляк А.Г., Математика: Підручник для 5 класу / Мерзляк А.Г., 

Полонський В.Б., Якір М.С. Х.: Гімназія, 2005. – 288 с. (формат *.pdf) 

 

Шапшай Ю.В. 

Фізико-математичний факультет 

МУЛЬТИМЕДІЙНЕ ОБЛАДНАННЯ СУЧАСНОГО КАБІНЕТУ 

МАТЕМАТИКИ ТА ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ НА УРОКАХ ГЕОМЕТРІЇ 

В 7 КЛАСІ 

Науковий керівник: кандидат фіз.-мат. наук, доцент Розуменко А.О. 

 

Система середньої освіти в своєму розвитку переживала різні періоди. 

Один з них можна назвати «Кабінетна система». Це словосполучення ввійшло в 

життя школи в семидесяті роки. Загальний настрій того часу відображають 

слова: «Високі результати навчання математики досягаються, якщо в школі 

обладнано кабінет математики, в якому все до останньої дрібниці сприяє 

підвищенню ефективності праці вчителя та учнів, удосконаленню навчально-

виховної роботи з предмету» [1, c.7]. Учителі застосовували  настінні 

таблиці з математики, які централізовано надходили до шкіл разом з 

методичними рекомендаціями щодо їх використання; діафільми і комплекти 

діапозитивів, що випускали державні підприємства; навчальні кінофільми з 

математики, які можна було взяти в прокаті в методичних кабінетах. «Типовий 

перелік навчально-наочних посібників і навчального обладнання для 

загальноосвітніх шкіл з математики» [1, c.183-190] відповідав вимогам 

математичної освіти того часу. Яким сьогодні має бути кабінет 

математики? Сучасний кабінет математики разом з моделями, таблицями, 

креслярськими інструментами повинен бути забезпечений сучасними 

технічними засобами навчання. Наявність таких засобів ще не гарантує їх 

ефективне використання в навчальному процесі. Необхідно розробити 

методику використання сучасних засобів навчання з урахуванням змісту 

навчального матеріалу, вікових особливостей учнів, професійних умінь учителя 

математики тощо. 

Психолого–педагогічні дослідження доводять, що можливості сучасного 

уроку й системи освіти взагалі значно розширюються завдяки використанню 

нових інформаційних технологій. Рішення проблем автоматизації та 

http://www.matematika-na.ru/5class/index.php
http://teoriaver.narod.ru/vto29.htm
http://de.ifmo.ru/bk_netra/start.php?bn=30
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комп’ютеризації закладів освіти поставлено на загальнодержавному рівні. Як 

відмічає академік АПН України М.І.Жалдак [2], нині комп’ютер із об’єкта 

вивчення перетворюється у високо ефективний, багатофункціональний засіб 

навчання. З використанням персонального комп’ютера підвищується 

ефективність навчального процесу за рахунок його інтенсифікації та активізації 

навчально-пізнавальної діяльності, надання їй творчого дослідницького 

спрямування. 

Сучасні педагоги та психологи виділяють такі аспекти використання 

комп’ютера на уроці: емоційний, науково–інформаційний, методичний 

психологічний, виховний.  

Обґрунтовано, що використання комп’ютера в навчальному процесі 

дозволяє вирішувати наступні психолого-педагогічні проблеми: комп’ютер 

підвищує активність роботи учня, збуджує інтерес до навчання; індивідуальна 

робота з комп’ютером сприяє розвитку самостійності; спілкування з 

комп’ютером привчає до точності, акуратності, послідовності дій; робота з 

комп’ютером сприяє розвитку здатності до аналізу й узагальнення; комп’ютер 

полегшує засвоєння абстракцій, дозволяє представити їх конкретними. 

Методисти попереджають, що запровадження НІТН не повинно 

перетворюватися на самоціль. Воно має бути педагогічно виправданим, 

застосовуватись передусім з погляду педагогічних переваг, які воно може 

забезпечити порівняно з традиційною методикою навчання. 

Метою статті є обґрунтування доцільності використання 

мультимедійного обладнання на уроках математики та запропонувати схему 

організації пошукової діяльності учнів на уроках геометрії з використанням 

мультимедійного обладнання кабінету математики. 

Одним із сучасних засобів навчання є мультимедійна дошка. 

Мультимедійна (інтерактивна дошка) – це пристрій, що поєднує екран для 

відображення інформації та звичайну маркерну дошку. Термін   «інтерактивна» 

означає, що можна взаємодіяти з цим пристроєм безпосередньо, з поверхні 

дошки. 

Наявність мультимедійних засобів навчання в кабінеті математики 

(інтерактивної дошки, мультимедійного проектору, комп’ютера) та якісного 

програмного забезпечення дозволяє розширити можливості вчителя, посилити 

його роль у навчальному процесі (а не навпаки, як може здатися).  

Спробуємо обґрунтувати свою думку на прикладі навчання учнів 7 класу 

теми «Коло і круг. Геометричні побудови». За навчальною програмою з 

геометрії на вивчення цієї теми заплановано 14 годин. У програмі зауважено, 

що необхідно розвивати графічні вміння учнів, які включають: зображення 

геометричних фігур та їх елементів, виконання допоміжних побудов за даними 

умов задач і простіші побудови фігур циркулем та лінійкою. 

Обсяг матеріалу значний, кількість годин на вивчення невелика, при 

цьому геометричні факти, що вивчаються,  широко використовуються при 

подальшому навчанні математики.  

Очевидно, що забезпечити і засвоєння учнями теоретичного матеріалу і 
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формування умінь виконувати побудови за відведений час майже неможливо. 

На нашу думку, гармонійне поєднання «традиційних» лінійки та циркуля з 

використанням на певному етапі мультимедійного обладнання дозволяє не 

тільки оптимізувати процес навчання даної теми, але й розвиває в учнів 

пошукові вміння, підвищує інтерес до дослідницької діяльності, сприяє 

посиленню пізнавальної мотивації взагалі. 

При навчанні учнів даної теми доцільно використовувати мультимедійне 

обладнання (інтерактивну дошку) і пакет DG («Динамічна геометрія»).  

На нашу думку,  при вивченні тем «Коло», «Коло, описане навколо 

трикутника.», «Дотична до кола», «Коло, вписане в трикутник.» доцільно 

організувати діяльність учнів за такою схемою: 

1. Ознайомлення з означеннями основних понять теми. 

2. Виконання пошукових завдань в середовищі пакету DG.  

3. Формулювання гіпотези. 

4. Логічне обґрунтування (або спростування) висунутої гіпотези. 

5. Формулювання загального висновку . 

Прокоментуємо фрагмент уроку з теми «Коло» відповідно до 

запропонованої схеми. Всі необхідні побудови виконуються в середовищі  

пакету DG (зображення на дошці - дивись таблицю 1).  

Фрагмент уроку з теми «Коло». 

 Основні поняття теми: коло, радіус, хорда, діаметр.                   

Таблиця 1 

Коментар вчителя і виконання 

побудов 

в середовищі пакету DG 

Зображення на дошці 

1. Будуємо довільне коло. Центр 

зафіксований. 

2. Проведемо довільну хорду, 

яка не є діаметром кола. 

3. Знайдемо середину 

проведеної хорди. 

4. Проведемо діаметр кола, що 

проходить через дану точку. 

5. Виміряємо кути, що 

утворилися при перетині цих 

відрізків. 

 

Учитель: Яку відповідь ви отримали? Що можна сказати про діаметр кола, 

що проходить через середину хорди? 

Учні формулюють гіпотезу: Діаметр кола, який проходить через середину 

хорди, перпендикулярний до неї. 

Учитель пропонує учням обґрунтувати справедливість гіпотези 

(розв’язання задачі в зошиті). 

Учитель пропонує сформулювати обернене твердження. 

Учні: Діаметр кола, що перпендикулярний до хорди, ділить її пополам. 
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Учитель: Чи справджується це твердження? 

Учні роблять припущення. Вчитель виконує відповідні побудови (але 

тепер спочатку будує перпендикулярний діаметр, а потім перевіряє ділення 

хорди навпіл). Учні переконуються в справедливості оберненого твердження. 

Вчитель підкреслює необхідність теоретичного обґрунтування висновку і 

пропонує розв’язати відповідну задачу . 

На нашу думку, мультимедійні засоби навчання можна використовувати на 

різних етапах процесу навчання. 

1. При поясненні нового матеріалу: організація пошукової діяльності 

учнів, створення проблемної ситуації тощо. 

2. При формуванні вмінь і навичок: розв’язання задач за готовими 

кресленнями, виконання усних вправ. 

3. При контролі та корекції знань: реалізація тестової перевірки 

безпосередньо на уроці за досить короткий проміжок часу. 

4. При узагальненні та систематизації знань: опрацювання 

узагальнюючих схем, систематизуючих таблиць, створення 

опорних конспектів. 

Ефективність використання мультимедійних засобів навчання залежить, 

зокрема, від: 

1) наявності якісного програмного забезпечення; 

2) розробки методичних рекомендацій щодо його використання; 

3) рівня комп’ютерної грамотності вчителя. 

Отже, вирішення проблеми ефективного використання мультимедійних 

засобів навчання потребує об’єднання зусиль програмістів, психологів, 

методистів та вчителів. 
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Розвитку творчої особистості, яка б створювала нове, неповторне в усіх 

сферах людської діяльності завжди надавалася належна  увага зі сторони 

методистів та науковців . У наш час цьому питанню приділяють не менше уваги, 

оскільки  завдання сучасної школи України є виявлення та подальший розвиток 

творчих здібностей кожної дитини. 
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На сьогодні особливо актуальним  є питання щодо математичного 

розвитку учнів.  

Кожний вчитель математики, маючи певний досвід педагогічної 

діяльності, створює свою методичну систему навчання так, щоб його учні 

максимально досягли позитивних результатів. Цікавим прикладом є методична 

система навчання, створена заслуженим вчителем України Азаренковою 

Альоною Іванівною. 

До навчально-методичних особливостей роботи вчителя 

Азаренкової А. І. можна віднести:  

- вдосконалення технології уроку математики; 

- впровадження диференційованого та індивідуального 

підходів у навчанні математики; 

- дослідження проблеми викладання математики в профільних і 

спеціалізованих класах;  

- дослідження  проблеми узгодженості програм з математики 

загальноосвітніх і спеціалізованих класів.  

Методична система, обрана вчителем допомагає в розв’язанні 

найголовнішого завдання – виховання нових талантів розкриття здібностей і 

можливостей кожного учня.  

Головне завдання, яке стоїть перед вчителем – навчити дитину вчитися, 

а до цього – навчити її мислити, вміти знаходити шляхи розв’язання проблеми, 

радіти процесу пізнання нового.  

Особливу увагу в своїй педагогічній діяльності Азаренкова А.І. приділяє 

роботі з обдарованими дітьми. Така робота завжди плідна, однак не терпить 

стандарту, вимагає творчості й постійної пошукової діяльності як учнів, так і 

вчителів. 

Основні напрямки роботи вчителя зі здібними учнями: 

 - підготовка учнів до олімпіад і турнірів з математики; 

 - участь учнів у конкурсах-захистах науково-дослідницьких робіт з 

математики. 

Усі учні, яких навчає вчитель Азаренкова А.І., обов’язково задіяні в 

тому чи іншому напрямку роботи.  

Вся повсякденна діяльність визначного педагога Сумщини направлена 

на створення умов творчого розвитку та самореалізації учнів шляхом 

зацікавлення їх математикою,  виховання в учнів  впевненості у власних силах, 

допомоги у здобутті міцних знань, навичок та вмінь з математики. 

Результатом правильно обраної методичної системи науково-

педагогічної діяльності Азаренкової А.І. є: 

-  блискучі перемоги команди школи у математичних турнірах протягом 

останніх 10 років;  

-  учні-переможці обласних та Всеукраїнських олімпіад з математики;  

            -  високі (190-200 балів) результати випускників на ЗНО з математики; 

-  100% вступ учнів до вищих навчальних закладів України, де 

профільним предметом є математика. 
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У статті визначено цілі та основні системні принципи навчання фізики. 

Представлено основні етапи організації і проведення демонстраційного експерименту та  

загальні вимоги до методики і техніки фізичного експерименту. 

  

Філософська наука переконливо довела, що цілі людської діяльності 

завжди визначаються тими об´єктивними умовами, в яких живе і діє людина. 

Тому для правильного формулювання цілей навчання і виховання молодшого 

покоління потрібно виходити з тих умов, за яких воно буде жити в 

майбутньому [1,2]. 

Цілі навчання — це перший елемент дидактичної системи, що дає 

відповідь на запитання: чому вчити? Розглянемо, чому інколи вживають вислів 

"цілі навчання", а не "мета навчання", чи навпаки, і як вони між собою 

співвідносяться? 

Термін "мета навчання" став настільки звичним і ніби зрозумілим для 

всіх, на перший погляд, що не викликає ні в кого ніяких непорозумінь і 

запитань. Однак це тільки на перший погляд. У зв´язку з тим, що останнім 

часом науковці та вчителі почали інтенсивно розробляти і впроваджувати у 

навчально-виховний процес нові педагогічні технології, термін "мета навчання" 

за своїм значенням і в силу його невизначеності в багатьох випадках став не 

задовольняти педагогічну практику. Крім того, дидактична система після 

заміни елемента «цілі навчання» на «мету навчання» зовсім змінила б свої 

якості. Це пов´язано з тим, що зв´язок між її елементами не був би однозначно 

визначеним. 

Тлумачний словник української мови визначає мету як »те, що хтось 

намагається осягнути, здобути, до чого прямує», [5] а ціль - це «місце, пункт, в 

який треба влучити, стріляючи з чого-небудь або кидаючи чим-небудь, те, до 

чого прагнуть, намагаються досягти, мета» . 

У програмі потрібно передбачити перехід дій з внутрішнього плану в 

зовнішній, тобто відвести час для формування навичок та умінь. 

Згідно поглядів американського психолога Дж. Брунера, щоб учні могли 

логічно та системно мислити, засвоюючи навчальний предмет, вони повинні 

розуміти його структуру. На його думку, засвоєння структури предмету — це 

розуміння всіх основних взаємозв'язків у ньому, а тому це засвоєння буде 

глибоким, результатом його буде не просто використання знань завдяки 

сформованим умінням, а — перенесення принципів та відношень. 

Для засвоєння структури навчального предмету необхідно, щоб учні 

засвоювали основні поняття, зв'язані між собою основні наукові поняття та на 

основі цього — виділені загальні, основні принципові положення, а також 

вироблялась здатність до перенесення знань, умінь і навичок. 
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Навчальний експеримент у школі є основою вивчення фізики [3]. Без 

перебільшення можна сказати, що якість знань і практична підготовка учнів з 

фізики перебувають у прямій залежності від якості фізичного експерименту. 

Шкільний фізичний експеримент підводить учнів до розуміння сучасних 

фізичних методів дослідження, виробляє у них практичні вміння і навички [4]. 

Під системою навчального експерименту розуміють сукупність 

взаємопов’язаних предметів навчального обладнання, методів і методичних 

прийомів, що відповідають домінуючій концепції навчання і виховання. 

Пройшовши тривалий шлях розвитку, шкільний фізичний експеримент 

перетворився з окремих дослідів у струнку систему навчального експерименту, 

яка охоплює такі його види: 

1) демонстраційні досліди, виконувані вчителем; 

2) фронтальні лабораторні роботи; 

3) роботи фізичного практикуму;  

4) експериментальні задачі; 

5) позакласні досліди, 

Усі ці види шкільного фізичного експерименту підпорядковані загальній 

меті навчання і виховання. Проте, крім цієї загальної мети, кожен вид 

навчального експерименту має більш вузьке цільове призначення, свої 

особливості в методиці і техніці проведення експерименту. 

Під демонструваннями з фізики розуміють покази фізичних явищ і 

зв’язків між ними. Демонстрування звичайно поділяють на дві групи: 

демонстрування самих фізичних явищ і демонстрування засобів унаочнення 

(моделей, плакатів, слайдів та ін.). Обидві ці групи демонструвань взаємно 

доповнюють одна одну, але основою для педагогічного процесу є перші з них, 

тобто демонстрування дослідів. 

Демонстрування дослідів — активний цілеспрямований процес, у ході 

якого вчитель керує відчуттями та сприйманнями учнів і на їх основі формує 

певні поняття й переконання. 

Метод і завдання демонструвань можуть бути різними. Здебільшого їх 

застосовують при розв’язуванні таких дидактичних завдань: 

а) створення початкових уявлень про фізичні явища (наприклад, 

демонстрування механічних рухів, теплової дії струму); 

б) формування фізичних понять; 

в) встановлення функціональних залежностей між величинами 

(демонстрування залежності опору провідників від температури, залежність 

прискорення тіла від його маси та ін.); 

г) підведення учнів до розуміння сучасних фізичних методів дослідження 

(осцилографічного, стробоскопічного, спектрального та ін.); 

д) показу практичного застосування фізичних законів в інших науках і 

техніці; 

е) розкриття принципів, покладених в основу деяких технологічних 

процесів (електрофарбування, електроіскрова обробка матеріалів, міднення та 

ін.); 
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є) показу в мініатюрі природних явищ (грім, блискавка, північне сяйво, 

райдуга); 

ж) формування практичних умінь і навичок у поводженні з фізичною 

апаратурою. 

Характерними рисами наукового експерименту є ізолювання явища, яке 

вивчається, від впливу несуттєвих явищ вивчення його у чистому вигляді 

можливість багаторазового відтворення процесу в суворо фіксованих умовах 

планомірні зміни умов досліду врахування різних умов з метою отримання 

необхідного результату. 

Ці риси експерименту властиві фізичним дослідам, що виконуються в 

класі незалежно від його виду. 

 На відміну від експерименту, спостереження – це цілеспрямоване 

сприйняття об’єкта без активного впливу на його поведінку. 

Під час планування експерименту визначаються мета й задачі 

експерименту з висуванням основних гіпотез, які треба перевірити вибирається 

об’єкт дослідження, його параметри, що вивчаються визначається методика 

експерименту як по устаткуванню, так і системі операцій, що виконуються в 

ході роботи визначається послідовність дослідів в експерименті вибираються 

методи обробки результатів вимірів та шляхи перевірки на цій основі 

висунутих гіпотез. 

Ці риси діяльності також знаходять своє відображення під час проведення 

навчального експерименту, врахування яких дозволяє виділити узагальнений 

план діяльності учителя й учнів, пов’язаний з формуванням у школярів 

експериментальних умінь. 
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5. Толковый словарь Дмитриева - Энциклопедии & Словари 
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Першими приладами, здатними, певною мірою, відобразити форму 

поверхні досліджуваного зразка були звичайні механічні голчаті профілометри. 

При взаємному переміщенні  зонда (голки) і зразка вздовж вибраного напряму 

(сканування) на реєструючий пристрій виводиться інформація про вертикальне 

переміщення зонда у відповідній точці поверхні зразка. Цей принцип був 

покладений в основу роботи   скануючого зондового мікроскопі (СЗМ). СЗМ 

складається з зонда, системи прецизійного трьохкоординатного його 

переміщення (сканера), системи детектування положення зонда, системи 

зворотного зв'язку, системи обробки і 

відображення  даних,  системи  вібро  та шумоізоляції. . 

Ідея створення СЗМ була запропонована Расселом Янгом у 1966 р. і 

реалізована під його керівництвом у 1971 році. У цьому приладі було 

відбувалося контрольоване із високою точністю переміщення зонда щодо 

зразка, що. в окремих випадках, дозволяло реєструвати  навіть моноатомні 

ступені росту. 

Початківцями подальшого розвитку СЗМ вважають співробітників 

Швейцарського представництва фірми «IBM» Г. Біннінга і X. Рорера. У 1982 р. 

вони продемонстрували атомарне зображення реальної поверхні кремнію, 

одержане в розробленому ними скануючому тунельному мікроскопі (СТМ). 

При вимірюваннях за допомогою СТМ провідна поверхня зразка сканується 

ультрагострим металевим зондом за допомогою п’єзоелектричного приводу. 

Між зондом і досліджуваною поверхнею прикладається невелика різниця 

потенціалів. Зонд знаходиться на висоті декілька нанометрів над поверхнею. За 

таких умов спостерігається чисто квантово-механічне явище – тунельний струм 

між зондом і досліджуваною поверхнею. Тунельний струм виникає між крайнім 

атомом на вістрі зонда і поверхнею і експоненціально зменшується при 

збільшенні цієї відстані. Контролюючи переміщення зонда і величину 

тунельного струму, можна проводити картографування поверхні з атомною 

роздільною здатністю. 

Саме Г. Біннінг і X. Рорер усвідомили можливості отримання атомарної 

роздільної здатності таким приладом. Запропонований прилад зробив 

справжню революцію у розвитку досліджень поверхонь і в 1986 р. Г. Біннінг і 

X. Рорер були удостоєні Нобелівській премії.  

Основним недоліком СТМ, що обмежував можливості досліджень, було 

те, що досліджуваний зразок повинен бути провідником електричного струму. 

У цьому ж році Біннінг, Гербер і Вєїбел опублікували наукову роботу, де було 

запропоновано спосіб вимірювання сили взаємодії між гострим зондом і 

поверхнею за допомогою мікроконсолі (кантилевера). Скануючий зонд 

знаходився на кінці кантилевера, а величина прогину останнього (яка була 
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пропорційна силі взаємодії атомів зонда з атомами поверхні) контролювалася 

тунельним зондом, розміщеним над ним. Свій прилад автори назвали атомно-

силовим мікроскопом (АСМ). Контролюючи за величиною прогину 

кантилевера силу взаємодії зонда і поверхні зразка (а не тунельний струм, як в 

СТМ), можна проводити картографування поверхні з атомарною роздільною 

здатністю зразків будь-якого типу (провідних, непровідних, органічних 

речовин, живих клітин і т. д) і за різних умов - у вакуумі, на повітрі або в 

рідкому середовищі. 

Ідеї і інженерно-конструкторські рішення, запропоновані Біннінгом і 

Рорером, істотно спрощували апаратну реалізацію СЗМ , що дозволило вже в 

1990 р. почати серійний випуск АСМ для широкого використання. Першим 

таким АСМ став NanoScope II американської фірми Digital Instruments, 

мікроскопи якої зараз є загальновизнаним стандартом, а останні розробки - 

NanoScope IV, відкривають справді величезні можливості перед дослідниками. 

Менш ніж за 20 років свого існування зондові наноскопічні установки з 

комп'ютерним управлінням і аналізом даних стали доступним лабораторним 

інструментом, а силова зондова мікроскопія розвинулася в самостійну передову 

область науки і техніки. 

В даній роботі було розглянуто фізичні основи та особливості методу 

атомно-силової мікроскопії, як одного з видів скануючої зондової мікроскопії, 

розглянуто особливості будови, принцип роботи і режими роботи атомно-

силового мікроскопа та описані перспективи їх використання. Так, 

перспективним є такий напрям розвитку АСМ як нанолітографія і 

наноманіпуляції, комбінування приладів з різного роду спектральними 

аналізаторами, реалізація методик, здатних виявляти підповерхневі дефекти (на 

основі збудження ультразвукових коливань в зразку, теплового збудження і ін.), 

створення багатоканальних сенсорів, у яких використовується не один зонд, а 

десятки і навіть тисячі. Теоретично, АСМ може відобразити будь-яку 

поверхню, будь-якої форми і в будь-яких умовах. Реалізація стримується тільки 

апаратними обмеженнями, але враховуючи темпи розвитку електронної 

техніки, вже найближчим часом можна чекати істотного розширення сфери 

застосувань АСМ. Також розглядається можливість за допомогою АСМ 

впливати на поверхню (наприклад, фірма ІВМ створили нанонапис «ІВМ» 

окремими атомами). 

Отже, атомно-силова мікроскопія активно використовується у всьому 

світі для дослідження поверхонь будь-яких матеріалів. Значний розвиток вона 

отримала також при дослідженні вірусів, клітин, генів в біології, - там з нею 

пов'язують великі надії. Цікаво відзначити, що відома німецька фірма PHYWE 

(яка спеціалізується на виготовленні лабораторного і демонстраційного 

обладнання з фізики, хімії, біології для шкіл та ВНЗ) у 2012 р. почала випуск 

АСМ для використання при виконанні лабораторних робіт при вивченні 

відповідних розділів фізики і хімії у вищих навчальних закладах. Аналогічний 

прилад, який має комерційну назву "УМКА", вже декілька років випускається в 

Росії.  
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У статті наведено класифікацію електронних ресурсів, які використовуються у 

процесі навчання. Наведено приклади електронних освітніх ресурсів з математики та їх 

коротка характеристика. Зазначено про швидке збільшення навчального математичного 

контенту та необхідний їх аналіз на предмет застосування на певних етапах навчання. 

 

Під електронними освітніми ресурсами розуміють навчальні, наукові, 

інформаційні, довідкові матеріали та засоби, розроблені в електронній формі та 

представлені на носіях будь–якого типу або розміщені у комп'ютерних 

мережах, які відтворюються за допомогою електронних цифрових технічних 

засобів і необхідні для ефективної організації навчально–виховного процесу в 

частині, що стосується його наповнення якісними навчально–методичними 

матеріалами. 

Електронні освітні ресурси є складовою частиною навчально–виховного 

процесу, мають навчально–методичне призначення та використовуються для 

забезпечення навчальної діяльності вихованців, учнів, студентів і вважаються 

одним з головних елементів інформаційно–освітнього середовища. Їх 

класифікація наведена на Рис.1. 

Вивчення кожного навчального предмета підтримується розмаїттям  

електронних освітніх ресурсів. Їх створюють як окремі люди, так і профільні 

компанії. Наше дослідження стосувалося уточнення електронних освітніх 

ресурсів з математики, зокрема, їх видів та відповідних прикладів (таблиця1). 

Використання електронних освітніх ресурсів при викладанні математики 

є одним з найважливіших аспектів вдосконалення та оптимізації процесу 

навчання, який дозволяє урізноманітнити форми роботи та зробити урок 

цікавим для учнів. 

 
Рис.1. Електронні освітні ресурси 
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Таблиця 1 

Стисла характеристика ЕОР 

Вид ЕОР 
Характеристика Джерело 

Приклад в галузі 

математики 

Електронн

ий аналог 

друкованог

о видання 

Електронне 

видання, що в 

основному 

відтворює 

відповідне 

друковане 

видання, 

зберігаючи 

розташування на 

сторінці тексту, 

ілюстрацій, 

посилань, 

приміток тощо 

[1] 

 

Електронні 

дидактичні 

демонстра

ційні 

матеріали 

Електронні 

матеріали 

(презентації, 

схеми, відео– й 

аудіозаписи 

тощо), 

призначені для 

супроводу 

навчально–

виховного 

процесу 

[2] 

 

Інформацій

на система 

Організаційно 

впорядкована 

сукупність 

документів 

(масивів 

документів) та 

інформаційних 

технологій, у 

тому числі з 

використанням 

технічних 

засобів, що 

реалізують 

інформаційні 

процеси та 

призначені для 

[3] 
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зберігання, 

обробки, пошуку, 

розповсюдження, 

передачі та 

надання 

інформації 

Депозитарі

й 

електронни

х ресурсів 

Інформаційна 

система, що 

забезпечує 

зосередження в 

одному місці 

сучасних ЕОР з 

можливістю 

надання доступу 

до них через 

технічні засоби, у 

тому числі в 

інформаційних 

мережах (як 

локальних, так і 

глобальних) 

[4] 

 

Електронн

ий словник 

Електронне 

довідкове 

видання 

упорядкованого 

переліку мовних 

одиниць (слів, 

словосполучень, 

фраз, термінів, 

імен, знаків), 

доповнених 

відповідними 

довідковими 

даними 

[5] 
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Електронн

ий довідник 

Електронне 

довідкове 

видання 

прикладного 

характеру, у 

якому назви 

статей 

розташовані за 

абеткою або в 

систематичному 

порядку 

[3] 

 

Електронн

а 

бібліотека 

цифрових 

об’єктів 

Набір ЕОР різних 

форматів, у 

якому 

передбачено 

можливості для 

їх 

автоматизованог

о створення, 

пошуку і 

використання 

[6] 

 

Комп’ютер

ний тест 

Стандартизовані 

завдання, 

представлені в 

електронній 

формі, 

призначені для 

вхідного, 

проміжного і 

підсумкового 

контролю рівня 

навчальних 

досягнень, а 

також 

самоконтролю 

та/або такі, що 

забезпечують 

вимірювання 

психофізіологічн

их і особистісних 

характеристик 

випробовуваного

, обробка 

[7] 
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результатів яких 

здійснюється за 

допомогою 

відповідних 

програм 

Електронн

ий 

навчальний 

посібник 

Навчальне 

електронне 

видання, 

використання 

якого доповнює 

або частково 

замінює 

підручник 

[8] 

 

Електронн

ий 

підручник 

Електронне 

навчальне 

видання з 

систематизовани

м викладом 

дисципліни (її 

розділу, 

частини), що 

відповідає 

навчальній 

програмі 

[9] 

 

Електронні 

методичні 

матеріали 

Електронне 

навчальне або 

виробничо–

практичне 

видання 

роз’яснень з 

певної теми, 

розділу або 

питання 

навчальної 

дисципліни з 

викладом 

методики 

виконання 

окремих завдань, 

певного виду 

робіт 

[10] 
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Курс 

дистанційн

ого 

навчання 

Інформаційна 

система, яка є 

достатньою для 

навчання 

окремих 

навчальних 

дисциплін за 

допомогою 

опосередкованої 

взаємодії 

віддалених один 

від одного 

учасників 

навчального 

процесу у 

спеціалізованому 

середовищі, яке 

функціонує на 

базі сучасних 

психолого–

педагогічних та 

інформаційно–

комунікаційних 

технологій 

[11] 

 

Електронн

ий 

лаборатор

ний 

практикум 

Інформаційна 

система, що є 

інтерактивною 

демонстраційною 

моделлю 

природних і 

штучних об'єктів, 

процесів та їх 

властивостей із 

застосуванням 

засобів 

комп'ютерної 

візуалізації 

[12] 

 

 

На даний час існує достатня кількість електронних освітніх ресурсів з 

математики. Деякі з них знаходяться у вільному доступі для користувачів, інші 

– вимагають фінансової підтримки. Під час дослідження були розглянуті 

найбільш поширені електронні освітні ресурси з математики, які здебільшого 

використовуються вчителями математики, визначено їх властивості та місце у 

системі навчання. 
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Факультет КНІТ – Кафедра вищої математики – Луцьк 2011: [електронний 

ресурс] — Режим доступу: http://lib.lntu.info/books/knit/vm/2011/11-47. 

9. Электронный учебник по дисциплине: "Математика": [електронний 

ресурс] — Режим доступу: http://de.ifmo.ru/bk_netra/start.php?bn=30. 

10. Електронний навчально-методичний комплекс «Проективна геометрія 

та теорія зображень» — СумДПУ імені А.С. Макаренка. 

11. Дистанцiйний курс «Уроки цікавої математики»: [електронний 

ресурс] — Режим доступу: http://dl.kpi.kharkov.ua/techn3/tu199/default.asp?ukr. 

12. Электронный лабораторный практикум: [електронний ресурс] — 

Режим доступу: http://www.ict.edu.ru/ft/004963/LabMat1.pdf. 

 

Шевченко С. Г.  

Фізико – математичний факультет 

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО КАФЕ «ГУРМАН» 

Науковий керівник: викладач кафедри ТСГДЕ Гаценко Л. В. 

 

Актуальність теми. Сьогодні змінився темп життя й багато господарок 

все рідше й рідше мають можливість та час для приготування справжніх 

смачних апетитних, ароматних пиріжків з різноманітною начинкою. 

Багато з нас згадують із легким сумом в душі пиріжки, які приготовляли 

для нас наші бабусі та мами. Кафе «Гурман» дає можливість повернути 

колишні спогади за чашечкою гарячого чаю або кави з неперевершеними, як у 

бабусі пиріжками. 

http://www.twirpx.com/
http://lib.lntu.info/books/knit/vm/2011/11-47
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Мета бізнес-плану полягає в тому, щоб забезпечити населення 

гарними, якісними, завжди свіжими виробами з тіста, а також обґрунтувати 

ефективність організації приватного підприємства Кафе «Гурман», зацікавити 

інвесторів взяти участь у фінансуванні запропонованого проекту. 

Виклад основного матеріалу. ПП Кафе «Гурман» - це новостворене 

підприємство, яке спеціалізується на виготовлені пиріжків з різноманітною 

начинкою. Воно створюється з метою швидкого та якісного обслуговування 

відвідувачів, з максимальною увагою до них і пропозицією найбільш якісних 

виробів, які ні чим не відрізняються від пиріжків домашнього приготування. 

По будням основними відвідувачами кафе будуть студенти, школярі, 

вихованці профтехучилища, працівники різноманітних організацій. У вихідні 

й святкові дні наше кафе чудово підходить для відпочинку всією сім’єю. 

Затишний інтер’єр, привітний персонал й найсмачніші пиріжки створять 

прекрасну, незабутню атмосферу, і вам захочеться неодноразово відвідати 

наш «Гурман». 

Продукція виготовлена за сучасною технологією і має високі смакові 

якості, які дозволяють їй конкурувати з аналогами на інших ринках. Планується 

декілька різновидів пиріжків та тіста для їх виготовлення, що дозволить 

задовольнити будь-який смак покупця. 

Спочатку асортимент і об’єми виробництва будуть невеликими. На 

першому етапі планується випускати такі види пиріжків: пиріжок із згущеним 

молоком, пиріжок з молочним шоколадом, пиріжок з сиром, пиріжок з маком 

та особливі пиріжки (з додаванням до тіста родзинок або подрібнених 

горіхів). 

Основною перевагою запропонованого кафе «Гурман» буде можливість 

зниження собівартості й цін, підвищення якості, розширення асортименту 

послуг (товарів).  

Пиріжки не є новинкою на ринку, тобто існує конкуренція. Так як 

внутрішнє та зовнішнє середовище мінливі (змінюються під впливом 

діяльності підприємства та інших факторів), то необхідно виявити 

обмеження, сильні та слабкі сторони підприємства в мінливому середовищі. 

На основі отриманих результатів підприємство повинно внести зміни у 

вибрану стратегію. Знайти та співвіднести між собою обмеження і 

можливості, сильні та слабкі сторони підприємства допоможе SWOT – аналіз 

[1, 197].  

Після проведення аналізу виявляється, що головними конкурентними 

перевагами відкриття кафе є пропозиція широкого асортименту продукції, 

введення додаткових послуг та індивідуальний підхід до кожного клієнта.  

Плановий обсяг випуску готової продукції – близько 1500 штук в місяць 

на основі діючих виробничих потужностей. 

Виготовлену продукцію ми будемо розповсюджувати тільки у своєму 

кафе. Вона не буде розповсюджуватись через інші магазини, кафе та їдальні.  

Загальна вартість проекту по організації цеху з виробництва пиріжків 

складає 40 тис. грн., з яких 10 тис. грн. планується взяти в кредит під 20% 
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річних, під заставу майна власника. Термін окупності кредиту складає 1 рік. 

Висновки. Даний проект характеризується інвестиційною 

«привабливістю», тобто планується відкриття філіалів нашого кафе, 

розширення асортименту, введення додаткових сервісних послуг, а це означає, 

що збільшаться обсяги продажу та зросте прибуток. Наше кафе «Гурман» 

пропонує низькі ціни за свою продукцію, високу якість та оригінальне меню. 

Використання високотехнічного обладнання дозволить пришвидшити процес 

приготування пиріжків та з економити час покупцям. 

ЛІТЕРАТУРА: 

1. Менеджмент организации: учеб. пособ. / [под ред. В. Е. Ланкина]. – 

Т.: ТРТУ, 2006. – 304 с.  

 

 

Шелест О. О 

Фізико-математичний факультет 

ДЕЯКІ МЕТОДИ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ НЕЛІНІЙНОГО 

ПРОГРАМУВАННЯ 

Науковий керівник: кандидат фіз.-мат. наук, доцент Одінцова О.О 

 
У даній статті розкриваються деякі поняття та теореми нелінійного 

програмування. Також наведений приклад, який розв’язаний декількома методами 

нелінійного програмування. 

 

В економіці взагалі і не тільки, для розв’язання багатьох задач та проблем 

використовують математичне програмування. 

Математичне програмування — розділ математики, що містить теорію 

та чисельні методи розв'язання багатовимірних екстремальних задач з 

обмеженнями, тобто задач на екстремум функції багатьох змінних з 

обмеженнями на область зміни цих змінних. На відміну від класичної теорії 

екстремальних задач, які є частиною математичного аналізу, математичне 

програмування стосується задач, у яких суттєвими є обмеження на область 

зміни змінних. 

 Залежно від виду цільової функції й обмежень в економіко-

математичних моделяхматематичне програмування поділяють на такі види: 

1) лінійне програмування; 

2) нелінійне програмування; 

3) динамічне програмування  

4) стохастичне програмування  

5) евристичне програмування. 

Розглянемо конкретно саме нелінійне програмування. Для початку 

проаналізуємо економічну задачу, що приводить до поняття нелінійного 

програмування [3, c. 145]. 
Задача 1. (задача на оптимальний вибір факторів на основі технологічної 

виробничої функції). 

Нехай випуск продукції підприємства (у вартісному чи натуральному 



364 
 

виразі) залежить від виробничих факторів х1, х2,…, хn(наприклад, витрат праці, 

капітальних вкладень тощо.). Виявлено,що технічна виробнича функція має 

вигляд у= , де а, 1, 2, …, n - відомі числові параметри, 

які визначаються на основі статистичних данних. Нехай витрати, пов’язані з 

використанням одиниці кожного j – го фактора, дорівнюють сj ( j = 1, 2, …, n). 

Потрібно досягти максимального можливого обсягу випуску продукції за 

умови, що загальна вартість факторів не перевищує с. 

З математичної точки зору, в даній задачі треба знайти такі значення 

змінних х1, х2,…, хn,, щоб одержати максимально можливий обсяг продукції: 

→ max 

за умови, що виконуються обмеження на загальні витрати на всі виробничі 

фактори


n

j 1

сjxj с.Обсяг кожного фактора не може бути від’ємним, тобто , xj> 0, 

j=1, 2, …, n. 

У загальному вигляді ця й подібні задачі можна сформулювати в термінах 

оптимізації, а саме: знайти максимальне чи мінімальне значення функції на 

заданій множині розв’язків, до того ж цільова функція чи обмеження будуть 

нелінійними. 

Отже, загальна задача нелінійного програмування полягає у знаходженні 

максимального (мінімального) значення функції: 

Z = f(x1, x2,… xn)     (1.1) 

за умов: 

    (1.2) 

де всі функції (або їх частина) f (x1, x2,… xn) і gi(x1, x2, …, xn) нелінійні. Функція  

f (x1, x2,… xn) з (1.1) називається цільовою функцією,  а умови (1.2) – умовами 

обмеження. До цих обмежень можуть бути віднесені як обмеження на знак 

змінних, так і умови дискретності всіх або частини змінних. 

Сукупність n значень змінних x1, x2, …, xn, що задовольняють всім 

обмеженням (1.2) задачі називається допустимим розв’язком або планом. 

Множина всіх допустимих розв’язків називається областю допустимих 

розв’язків. Кожному допустимому розв’язку відповідає певне значення цільової 

функції. Допустимий розвязок (план), при якому цільова функція (1.1) набуває 

найбільшого (найменшого) значення називається оптимальним розв’язком 

(оптимальним планом). Найбільше (найменше) значення функції в допустимій 

області розв’язків називається глобальним максимумом (мінімумом). 

Усі задачі нелінійного програмування неможливо розв’язати єдиним 

методом. Існує багато методів розв’язування задач нелінійного програмування. 

Тільки добре дослідивши задачу, її особливості можна підібрати найбільш 

влучний спосіб її розв’язання [4, c. 185 – 186 ]. 

Задача 2.Знайти найбільше і найменше значення функції  

Z= 3x1 + x2 
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за умов: 

 
х1, х2 ≥ 0[1, c. 224]. 

Розв’язування. Застосуємо графічний метод.Спершузобразимо область 

допустимих розв’язків (вона зафарбована в рожевий колір). 

Бачимо, що система обмежень – це "зовнішня частина " 

гіперболи  і круг . 

Для цільової функції лінією рівня є пряма 3x1 + x2 = с, де с – стала, з 

кутовим коефіцієнтом k = -3. Дослідимо її  при різних значеннях с. При 

кожному значенні с отримаємо пряму, яка віддалена від початку координат тим 

вище, чим більше значення с. Отже, цільова функція набуває максимального 

значення в точці С, а мінімального – в точці К, в яких лінія рівня 3x1 + x2 = с є 

дотичною, відповідно, до кривих х1
2 + х2

2 = 16 і х1х2 = 2. 

 
рис. 1. 

Для визначення координат точки С скористаємося рівністю кутових 

коефіцієнтів лінії рівня і кола х1
2 + х2

2 = 16. Розглядаючи х2 як неявну функцію 

змінної х1, почленно диференціюємо рівняння кола х1
2 + х2

2 = 16 і отримуємо 

2х1 + 2х2х2= 0, звідси х2 = -  . 

Прирівнявши знайдене значення виразу до числа k = - 3, дістанемо одне з 
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рівнянь для визначення координат точок С. За друге рівняння системи візьмемо 

рівняння кола. Маємо систему рівнянь: 

 або    

Звідси, х2= ,  х1 =  .або ж х2=  х1 = Отже, координати точки 

С( ; )і максимальне значення Zmax = 3∙  +  = 4 . 

Аналогічно знайдемо координати точки К з системи рівнянь, де одне з рівнянь 

– це рівність кутових коефіцієнтів лінії рівня і гіперболи х1х2 = 2, а друге 

рівняння – це рівняння гіперболи: 

  або     

 

Одержали, х2 =  , х1 = . Отже, координати точки К ( ;  ) і мінімальне 

значення Zmin = 3∙  +  = 2 . 

Перевіримо, чи є знайдена нами точка С ( ; ) точкою 

максимуму за теоремою Куна – Таккера. 

Теорема 1. (Теорема Куна – Таккера). Нехай для області допустимих 

розвязків задачі опуклого програмування виконується умова регулярності. План 

Х =(x1, x2, …, xn) буде оптимальним планом цієї задачі тоді і тільки тоді, коли 

існує такий вектор λ(λ1, λ2, … λm), λі≥ 0, (i =1,2,…m), що пара(Х, λ) – сідлова 

точка функції Лагранжа. 

Якщо припустити, що цільова функція fіта функції , (i =1,2,…m) 

неперервно диференційовні, то теорема  Куна – Таккера може бути 

еквівалентно записана за  допомогою таких виразів: 

 

 

 

 

 

 

де  і  - значення відповідних частинних похіднихфункції 
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Лагранжа у сідловій точці [2, c. 123]. 

Отже, запишемо умови Куна – Таккера задачі 2 як існування сідлової 

точки функції Лагранжа: 

 

При х1 = , х2 = остання система має вигляд : 

 

 
 

Порахувавши маємо: 

 
 

Бачимо, що для пари (Х*, λ* ) виконуються умови Куна – Таккера. Тому, 

точка С ( ; ) є точкою максимуму функції. 

Також для розвязання цієї задачі можна було застосувати метод Лагранжа 

або ж метод Вульфа, але ці способи досить громізкі. 

Отже, лінійні функції не завжди дають змогу адекватно описати 

досліджуване явище чи процес. Це в свою чергу можна зробити в нелінійному 

програмуванні. За допомогою методів нелінійного програмування досить 
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влучно і точно можна математично розв’язати саме задачі нелінійного 

програмування. 
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Фізико-математичний факультет 

МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ АКТИВІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ 

Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Коваленко Н.В. 

 

Постановка проблеми. Активізація пізнавальної діяльності учнів під 

час вивчення математики є однією з проблем сучасної шкільної освіти. Це 

пов'язане, в першу чергу, із зниженням інтересу молоді до навчання в цілому, а 

також з підвищенням ролі математики в різних галузях суспільства. Від 

пізнавальної активності учнів під час вивчення шкільного курсу математики 

залежать результати знань, їх підготовка до роботи в сучасних умовах, до 

творчої діяльності. Цей факт потребує реалізації методів навчання, 

спрямованих на підвищення пізнавальної діяльності школярів у оволодінні 

знаннями, розвитку їх навичок до самоосвіти та його творчого використання в 

нових життєвих умовах. 

Мета дослідження: вивчення засобів та методів активізації навчально-

пізнавальної  діяльності учнів. 

Виклад основного матеріалу: Активізація пізнавальної діяльності 

учнів – це перехід до більш високого рівня активності та самостійності учнів у 

процесі навчання, який стимулюється розвитком пізнавального інтересу та 

відбувається завдяки вдосконаленню методів і прийомів навчального процесу. 

Використання  методів і засобів  навчання безперечно мають багато 

переваг. Вони відкидають одноманітність, посилюють інтерес до предмета, 

навчання, розвивають творче, продуктивне мислення, вчать культури 
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спілкування, поліпшують міжособистісні взаємини, краще реалізують єдність 

навчання, виховання і розвитку учнів.  

Методи активізації пізнавальної діяльності – це сукупність прийомів і 

способів психолого-педагогічного впливу на учнів, що першою чергою 

спрямовані на розвиток у них творчого самостійного мислення, активізацію 

пізнавальної діяльності, формування творчих навичок та вмінь нестандартного 

розв'язання певних професійних проблем і вдосконалення навичок 

професійного спілкування. 

В даній курсовій роботі розглянуто такі методи активізації навчально-

пізнавальної  діяльності: метод дискусії, метод забезпечення успіху в навчанні, 

ігрова діяльність, метод створення ситуації інтересу в процесі викладання 

навчального матеріалу, та інші. 

Засоби навчання - це різноманітні матеріали і знаряддя навчального 

процесу, завдяки яким більш успішно і за коротший час досягаються визначені 

цілі навчання. Одним із засобів навчання є використання комп'ютера, який 

сприяє підвищенню інтересу й загальної мотивації навчання завдяки новим 

формам роботи і причетності до пріоритетного напряму науково-технічного 

прогресу; активізації навчання завдяки використанню привабливих і 

швидкозмінних форм подання інформації. Комп'ютеру належить чільне місце 

серед сучасних технічних засобів навчання. 

Отже, активізація пізнавальної діяльності учнів є багатоаспектним 

питанням. Ії характерними рисами є підвищення рівня активності та 

самостійності учнів, незмінно зростаючі працездатність та інтерес учнів до 

навчання. 

 

 

Шепель А.Л. 

Фізико-математичний факультет 

ТЕОРЕМА КОШІ ПРО ІСНУВАННЯ ТА ЄДИНІСТЬРОЗВ`ЯЗКІВ 

У ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯННЯХ 

Науковий керівник: кандидат фіз. –мат. наук, доцент Мартиненко О.В. 

 

Сучасна теорія диференціальних рівнянь посідає чільне місце серед 

інших математичних дисциплін. Поєднання теоретичного та практичного 

аспектів робить її цікавою як для суто математиків, так і для тих,хто займається 

застосуванням математики в різноманітних галузях знань. 

Диференціальні рівняння винайдені Ньютоном (1642–1727). Ньютон 

вважав цей свій винахід настільки важливим, що зашифрував його у 

вигляді анаграми, зміст якої в сучасних термінах можна вільно передати так: 

«закони природи виражаються диференціальними рівняннями». З величезної 

кількості робіт XVIII століття з диференціальних рівнянь виділяються 

роботи Ейлера (1707–1783) і Лагранжа (1736–1813).  

Рівняння, в яких невідома функція входить під знаком похідної або 

диференціала, називають диференціальними рівняннями [1, с. 251]. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D0%B0%D0%B0%D0%BA_%D0%9D%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%95%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%84-%D0%9B%D1%83%D1%97_%D0%9B%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B6
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Теорема Коші про існування та єдиність розв`язків говорить про те, що 

якщо  функція  неперервна в замкненому прямокутнику і задовольняє 

умову Ліпшіца , то існує єдиний розв`язок 

диференціального рівняння, який не не виходить із прямокутника і який 

дорівнює , тобто y( )= . 

Теорему Коші можна довести двома способами: із застосуванням 

принципу стискаючих відображень та методу послідовних наближень. 

Доведення  із застосуванням принципу стискаючих відображень полягає 

у  використанні теореми про нерухому точку. 

Застосування методу послідовних наближень вимагає виконанню  двох 

припущень: 

1)  є неперервна функція двох змінних в замкнутій області R*; 

2) функція  відносно змінної в області R* задовольняє  умову 

Ліпшіца. 

Покажемо застосування теореми Коші на прикладі. 

Довести, що через кожну точку області  

D:{|x| a, |y| b}       (1) 

проходить тільки одна інтегральна крива диференціального рівняння  

 
. Перевіряємо виконання умови теореми Коші. 

1) Функція  =  в області (1) неперервна. Отже, перша умова 

теореми виконується. 

2) Функція  має частинну похідну по y, 

 = 2y 

 

 
 

Друга умова теореми Коші виконується. Тому через кожну точку області 

(1) проходить інтегральна крива даного диференціального рівняння [2,с.403]. 
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ВОЛЬОВІ ЯКОСТІ ОСОБИСТОСТІ ТА ЇХ РОЗВИТОК 

Науковий керівник: кандидат психологічних наук, доцент Пухно С.В. 

 

Мета: проаналізувати наукову літературу та визначити основні вольові 

якості особистості, сформулювати вказівки до їх розвитку. 

 Актуальність порушеної проблеми зумовлена потребою психологів, 

педагогів і батьків вдосконалення вже існуючих підходів психолого-

педагогічного впливу на формування особистості школяра з метою розвитку 

самостійності, дисциплінованості, наполегливості, рішучості та 

організованості, а також розвитку інтелектуальних, комунікативних і творчих 

здібностей. 

 Вольові якості - це відносно стійкі, незалежні від конкретної ситуації 

психічні утворення, які визначають рівень свідомої саморегуляції особистістю 

своєї поведінки, її влади над собою. 

До вольових якостей особистості належать: цілеспрямованість, рішучість, 

сміливість, мужність, ініціативність, наполегливість, стриманість, 

дисциплінованість тощо. 

Цілеспрямованість полягає в умінні особистості керуватися у своїх діях і 

вчинках поставленими цілями, зумовленими твердими переконаннями. 

Цілеспрямована особистість завжди спирається на загальну, часто віддалену 

мету і підпорядковує їй свою конкретну мету. 

Наполегливість – це вміння домагатися мети, переборюючи труднощі й 

перешкоди. Наполеглива особистість правильно оцінює обставини, знаходить у 

них те, що допомагає досягненню мети. Така особистість здатна до тривалого і 

неослабного напруження енергії, неухильного руху до поставленої мети. 

Рішучість - це вміння приймати обдумані рішення у складній обстановці, 

не вагаючись. Нерішучість є виявом слабкості волі. Нерішуча людина схильна 

або відкидати остаточне прийняття рішення, або без кінця його переглядати. 

 Методика: розроблена в лабораторії психології Регіонального центру 

профорієнтації Західного Сибіру (м. Кемерово) к.п.н. А.А. Хохловим і 

модернізована к.п.н., проф. М.С. Янцуром (Янцур М.С. Професійна 

психодіагностика: практикум. – К.: МПУ ДЦЗ, МОУ РДПІ, 1995) 

Ця методика була запропонована 10 учням 11 класу, для визначення їх 

вольових якостей. У ході проведення методики, виявилось, що у 2 учнів 

вольова якість потребує розвитку і тренування; її нерозвиненість заважає 

людині досягти поставленої мети, у 3 учнів вольова якість має найвищий 

розвиток, є однією з визначаючих у структурі вольової і у 5 учнів дана вольова 

якість розвинена достатньою мірою. 
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ТОПОЛОГІЇ, ПОРОДЖЕНІ ПОСЛІДОВНОСТЯМИ 

Науковий керівник: кандидат фіз. –мат. наук, доцент Погребний В. Д. 

 
У роботі розглянуто побудову топологічних просторів на основі збіжності 

послідовностей. Дана робота буде корисною студентам старших курсів фізико-

математичного факультету. 

 

В метричних просторах для опису збіжності використовуються 

послідовності. Для опису збіжності в топологічному просторі можна 

використовувати напрямленості, при цьому топологічну структуру адекватно 

описує теорема Біркгофа: 

,:)( 0

)(

0 xxMxxSMx
A

X

A


 



  

де S – напрямленість, A – напрямлена множина. 

Хоча збіжності послідовностей не достатньо для опису топологічної 

структури, але для деяких топологічних просторів достатньо послідовностей. 

Розглянемо деякі з них детальніше. 

Найбільш простим випадком буде метричний простір, в такому просторі 

виконується умова 

)(:)( 00 xxMxxMx nnNnn    
Наступними просторами будуть простори з першою аксіомою 

зчисленності, це простори, в яких система околів кожної точки наділена 

зчисленною базою. Для них також замикання будь-якої множини A можна 

описати як множину границь всіх послідовностей з множини A. Слід зазначити, 

що кожен метричний простір є простором з першою аксіомою зчисленності, але 

не навпаки. 

Ще одним узагальненням метричних просторів є так звані симетризуємі 

простори. Простір  називається симетризуємим, якщо на ньому введено 

функцію , яка є невідємною, симетричною і віддільною  

( ) [5]. На симетризуємому просторі можна ввести так звану 

симетризуєму топологію, яка будується наступним шляхом: множина F 

замкнена тоді і тільки тоді, коли , для всіх . Ці простори 

також тісно пов’язані з послідовностями, і симетризуєму топологію можна 

описати виключно ними. 

Зауважимо, що кожний метричний простір є симетризуємим, чого не 

скажеш про простори з першою аксіомою зчисленності. Існують симетризуємі 

простори, що не задовольняють першій аксіомі зчисленності. 

Топологічний простір Х називається секвенціальним простором, якщо 

множина XA  замкнена тоді і тільки тоді, коли вона разом з усіма своїми 

послідовностями містить їх границі. 

Топологічний простір Х називається простором Фреше – Урисона, якщо 
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для будь-якої множини XA  і для будь-якого Ax  існує послідовність точок 

множини А, що збігається до х. 

Зрозуміло, що кожний простір, що задовольняє першій аксіомі 

зчисленності є простором Фреше – Урисона, а кожний простір Фреше – 

Урисона є секвенціальним простором [4, 94]. 

Слід зазначити, що клас просторів Фреше – Урисона є перетином класів 

симетризуємих просторів та просторів з першою аксіомою зчисленності. 

Всі вище вказані простори можна повністю описати послідовностями. 

Як вже було зазначено, деякі топологічні структури одержуються в 

результаті розгляду деяких збіжностей. Відомі умови на таку збіжність. Ці 

умови гарантують одержання топологічної структури та, додатково, 

співпадання одержаної топологічної збіжності з вихідною абстрактною 

збіжністю. 

Нехай Q – деякий клас, утворений парами ),( sS , де S – напрямленість в 

просторі X і s – точка. Сімейство Q називають класом збіжності, в тому і лише в 

тому випадку, коли воно задовольняє наступним умовам (для зручності 

говорять, що S збігається (Q) до s, тоді і тільки тоді, коли  
QsS ),( ) [3, 107]: 

1) Якщо S така напрямленість, що nsSn  , , то S збігається (Q) до s. 

2) Якщо напрямленість S не збігається (Q) до s, то і будь-яка її 

піднапрямленість не збігається (Q) до s. 

3) Якщо напрямленість S не збігається (Q) до s, то існує її 

піднапрямленість, ніяка піднапрямленість якої не збігається (Q) до s. 

4) Нехай D – напрямлена множина, і кожному m з D відповідає деяка 

напрямлена множина mE . Позначимо через F добуток 



Dm

mED  і покладемо 

))(,(),( mfmR fm  для довільного ),( fm  з F. Якщо для кожної пари m∈D, n∈ mE  

),( nmS є елементом деякого фіксованого топологічного простору, то 

напрямленість S°R збігається до ),(limlim nm
nm

S  

Перші дві умови гарантують існування топологічної структури. Наступні – 

гарантують співпадання топологічної та абстрактної збіжностей. 
Являє інтерес 

застосування класів збіжності до абстрактної збіжності послідовностей. 

Метою нашої роботи є проведення відповідного дослідження стосовно 

топологічної структури, утвореної збіжністю послідовностей. Нами проведені 

відповідні дослідження. 

Таким чином ми розглянули топологічні простори породжені збіжністю 

послідовностей. 
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У роботі приділено увагу важливому поняттю математики – інтегралу Стілтьєса. У 

першому розділі розглянуто класичну побудову інтеграла Стілтьєса, у другому – лінійні 

простори та лінійні функціонали, а в третьому – сучасну побудову інтеграла Стілтьєса. 

 

В 1894 році Томас Стілтьєс опублікував дуже своєрідний мемуар під 

назвою «Дослідження про неперервні дроби», в якому він формулює і, з 

рідкісним талантом, розв’язує задачі зовсім нового типу в теорії аналітичних 

функцій і функцій дійсної змінної. Зокрема, поряд з цими задачами, в мемуарі 

була сформульована і розв’язана відома «проблема моментів». Намагаючись 

створити границю деякої послідовності аналітичних функцій, Стілтьєс 

водночас прийшов до введення на прямій поняття, яке вважалося звичайним із 

давніх пір в фізичних науках, а в математичних – до цього зустрічалося лише 

при граничних умовах. Т. Стілтьєс зазначив, що задання такого розподілу 

рівносильно заданню зростаючої функції , яка визначає загальну масу, 

зосереджену на відрізку з кінцями 0 і  при , і ця маса буде мати інший 

знак для , а точки розриву функції  відповідають масам, 

«зосередженим в одній точці». Тоді Стілтьєс складає для такого розподілу маси 

на відрізку  «ріманові суми» 

 
і показує, що коли функція  неперервна на , ці суми прямують до 

границі, яку він позначив 

 
На практиці Стілтьєс використовував інтегрування лише неперервних (і 

навіть диференційовних) функцій, тому дослідження інтеграла  не 

продовжував. І протягом дванадцяти років цьому поняттю не приділялося 

уваги [1, 382]. 

В 1909 році Ф. Рісс довів, що інтеграли Стілтьєса представляють всі 
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обмежені лінійні функціонали на просторі неперервних функцій  [3, 76]. 

Цей факт був дуже важливим, оскільки, використовуючи його, стає 

зрозуміло, що інтегрування є узагальнена операція, яка кожній функції із 

заданого класу становить у відповідність деяке число. При цьому зберігаються 

лінійні комбінації і близькі функції мають близькі інтеграли. Така 

функціональна точка зору на інтегрування привернула увагу своєю 

узагальненістю. Вона виявилася дуже зручною у застосуванні і широко 

використовується на сучасному етапі розвитку. 

Розглянемо детальніше сучасну побудову інтеграла Стілтьєса. 

Функція , визначена на , називається функціоналом на . 

Якщо  

 
де , то функціонал  називається адитивним. 

Якщо  

 
де , то функціонал називається однорідним. 

Означення 1. Однорідний адитивний функціонал називається лінійним 

функціоналом. 

Для функціоналів поняття неперервності визначається так само, як і для 

функцій дійсної змінної. 

Означення 2. Функціонал  неперервний в точці  тоді і тільки 

тоді, коли 

 
Функціонал, неперервний в кожній точці області визначення, називається 

неперервним. 

Означення 3. Лінійний функціонал , для якого 

 
називається обмеженим. 

Кожний інтеграл є неперервним продовженням деякої інтегральної суми – 

обмеженого лінійного функціонала на просторі  простих функцій. 

Нехай  нормований простір вимірних функцій. 

Означення 4. Кожний обмежений лінійний функціонал  

називається інтегралом. 

Клас  – клас простих множин . 

Кожний обмежений адитивний функціонал  називається мірою. 

Для того, щоб розглянути міру Стілтьєса та інтеграл Стілтьєса, зупинимося 

на наступних поняттях. 

Означення 5. Функції з обмеженою варіацією на  називаються 

жордановими. 

Неперервна зліва жорданова функція , яка задовольняє умові 

, називається функцією розподілу. 
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Кожна функція розподілу породжує деяку міру. 

Означення 6. Адитивне продовження функціонала  називається мірою 

Стілтьєса, породженою функцією розподілу . 

Інтеграл по мірі Стілтьєса називається інтегралом Стілтьєса. 

Метою нашої роботи є розглянути основні способи побудови інтеграла 

Стілтьєса, а саме класичну та сучасну та проаналізувати зв'язок між ними. 

На нашу думку, вивчення інтегрального числення є дуже важливим і 

необхідним. Його застосування сягає за межі математики, фізики і 

природознавства. За допомогою інтеграла Стілтьєса можна вирішити досить 

різноманітні задачі. Цікаво зазначити, що сам Стілтьєс прийшов до 

досліджуваного поняття займаючись неперервними дробами в зв’язку з так 

названою проблемою моментів. 
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В статті розглянуто електронні видання підручників з математики та їх 

відповідність означенню сучасного електронного підручника. З урахуванням сучасних вимог, 

які ставляться до електронних освітніх ресурсів жоден з наведених прикладів не може 

вважатися повноцінним електронним підручником. 

 

Підручники завжди були невід'ємним компонентом навчального процесу. 

У загальній системі засобів навчання вони є основним стрижнем для отримання 

нових знань. Особливо це відчувається у інформаційному суспільстві, де 

стрімкий розвиток інформаційних технологій відкрив нові перспективи у сфері 

освіти. Наразі можна з упевненістю стверджувати, що в сучасному світі має 

місце тенденція злиття освітніх і інформаційних технологій і формування на цій 

основі принципово нових інтегрованих технологій навчання. Згадана теза 

підтверджується великою кількістю наукових досліджень, які зокрема, 

торкаються електронних підручників. Як показав аналіз, на сьогодні не існує 

загальноприйнятого визначення електронного підручника. Серед тлумачень 
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цього терміна ми погоджуємося з наступним.  

Під сучасним електронним підручником розуміють навчальне електронне 

видання із систематизованим викладом дисципліни (її розділу, частини), у 

якому рівнозначно і взаємопов'язано за допомогою відповідних програмних 

засобів існує текстова, звукова, графічна та інша інформація, що забезпечує 

безперервність і повноту дидактичного циклу процесу навчання, служить для 

групового, індивідуального або індивідуалізованого навчання, відповідає 

навчальній програмі й призначене для використання у навчальному процесі.  

Розглянемо електронні версії видань з математики і визначимо, які з них 

задовольняють наведене означення сучасного електронного підручника. 

1. Електронна версія підручника «Математика. 5 клас» [1]. Зміст 

розташовано на початку у вигляді посилань, що дозволяє пересуватися  

сторінками підручника, але недоліком можна вважати необхідність повернення 

до змісту у разі потреби перейти до наступного розділу (рис.1). Підручник 

складається з розділів, розділи – з параграфів. Кожний параграф містить 

теоретичну частину після якої відразу подаються усні завдання, а також вправи 

двох рівнів (рис.2). В кінці є завдання на логіку і цікаві факти з математики, 

завдання для самоперевірки.  

  
Рис.1 Рис.2 

2. Електронна версія підручника «Математика. 6 клас» [2]. Він створений 

для тренування у розв’язуванні задач та прикладів шкільного курсу 

математики. Як і в попередньому підручнику, зміст знаходиться на початку у 

вигляді посилань, які допомагають переходити на інші сторінки підручника 

(рис.3). В ньому ми можемо не повертатися кожного разу до змісту, а просто 

натиснути кнопку «Следующая тема», що полегшує нам роботу. 

Натиснувши на будь-який з параграфів підручника, ми перейдемо на 

сторінку, де знаходиться завдання (рис.4). 

  

Рис.3 Рис.4 

Перевагою цього підручника є можливість інтерактивної перевірки: 
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потрібно натиснути кнопку «Проверить».  

3. Електронна версія підручника «Математика для школярів та 

абітурієнтів» (автори – Старков С. Н., Петрас С. В., Норин А. В., 

Тимофеева Г. В.) [3]. 

Цей підручник містить зміст, як окреме вікно, за допомогою нього ми 

можемо переходити до завдань, які уже розв’язані. Він надасть змогу краще 

розібратися у даних темах. Задачі і вправи диференційовані за складністю 

(рис.5-6). Також у підручнику є підказка у вигляді формул. 

  

Рис.5 Рис.6 

4. Електронна версія підручника «Теорія ймовірностей» (автор – 

Косякова В.) [4]. Він включає в себе теоретичну і практичну частину, а також 

додаткові відомості (рис.7).  

У теоретичній частині представлена основна інформація з теорії 

ймовірностей (рис.8). Практична частина представлена задачами, до яких є 

відповіді, але у іншому пункті ці задачі розв’язані, до них можна звернутися 

якщо виникнуть труднощі. 

Практична робота містить контрольні запитання у вигляді тестів. Тест 

виводиться в окремому вікні і включає 20 питань, які мають по 3 варіанти 

відповідей.  

  

Рис.7 Рис.8 

5. Електронна версія  підручника «Математика. 5 класс»[5]  (автори – 

Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, А.С. Чесноков, С.И. Швацбурд). 

Зміст у цьому підручнику поданий наприкінці у вигляді посилань на 

відповідні параграфи (рис.9).  

Підручник містить теоретичні і практичні відомості (рис.10). 
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Рис.9 Рис.10 

6. Електронна версія підручника «Лекции по алгебре» (автор – Артамонов 

В. А.) [6]. Цей підручник має тільки теоретичну частину (рис.11-12). Він 

допомагає викладачам та студентам при вивчені алгебри на першому курсі 

університету. 

  
Рис.11 Рис.12 

7. «Математика. 5 клас» [7] (автори – А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонський, 

М.С. Якір) (рис.13-15). На сьогодні за цим підручником навчаються більшість 

шкіл. Він доступний, в ньому гарно підібрані завдання з різним рівнем 

складності.  

   
Рис. 13 Рис. 14 Рис. 15 

Аналіз наведених підручників дав змогу систематизувати використані в 

них прийоми у таблицю 1.  

Таблиця 1 

Підручники 

Умови 

№

1 

№

2 

№

3 

№

4 

№

5 

№

6 

№

7 

Навчальне електронне видання + + + + + + + 

Систематизований виклад дисципліни + + + + + + + 
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Текстова 

інформаці

я 

Інформаційни

й блок 

Навчальні 

матеріали 

(основні 

поняття, 

твердження, 

теореми, 

схеми, 

пояснення, 

правила) 

+ + + + + + + 

Контрольний 

блок 

Тести  й 

завдання для 

самоперевірк

и 

+       

Різнорівневі 

задачі до 

кожної з тем 

+ + + + +  + 

Тести й задачі 

до кожного з 

розділів та 

курсу загалом 

+       

Контрольні 

запитання у 

вигляді тестів 

   +    

Використання аудіо супроводу        

Використання графіки + +   + + + 

Використання мультимедіа        

Безперервність і повнота дидактичного 

циклу 
+ + + + + + + 

Можливість групового, індивідуалізованого 

і диференційованого навчання 
+ + + + + + + 

Відповідність діючій програмі + + + + + + + 

Так, ми бачимо, що вимоги, які характеризують сучасні електронні 

підручники, а саме: 

 навчальне електронне видання; 

 систематизований виклад дисципліни; 

 рівнозначність та взаємопов’язаність різних видів інформації; 

 безперервність і повнота дидактичного циклу; 

 можливість групового, індивідуалізованого і диференційованого 

навчання; 

 відповідність діючій програмі –  

витримані не у всіх розглянутих версіях. 

Таким вимогам, як навчальне електронне видання, систематизований 

виклад дисципліни, навчальні матеріали (основні поняття, твердження, 

теореми, схеми, пояснення, правила), безперервність і повнота дидактичного 
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циклу, можливість групового, індивідуалізованого і диференційованого 

навчання, відповідність діючій програмі задовольняють усі обрані підручники. 

Тести  й завдання для самоперевірки (і до кожного з розділів та курсу загалом) 

наявні тільки у [1]. Критерій використання  різнорівневих задач до кожної з тем 

витриманий в [1,2,3,4,5,7], крім [6]. Перевагою [4] є те, що в ньому є контрольні 

запитання у вигляді тестів. Але ці вимоги ставляться і до друкованих 

підручників. Разом з цим сучасні можливості подання навчального контексту 

використані не в усіх наведених версіях. Зокрема, аудіо супровід та 

мультимедіа не підтримує жодна аналізована книга. Графічні ілюстрації не 

використовують у [3,4].  

Тому в термінах означення згадані версії навчальних книжок не можна 

ототожнювати з сучасним електронним підручником. Наразі нами 

досліджуються інші електронні навчальні ресурси з метою виділити такий, 

який би відповідав наведеному означенню.  
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ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ MyTEST У ПРОЦЕСІ КОНТРОЛЮ 

НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

Науковий керівник: викладач кафедри математики Шишенко І.В. 

 
У статті відзначається, що однією з ефективних форм здійснення контролю 

навчальних досягнень учнів є тестова перевірка. Розкриваються можливості використання 

ПЗ MyTest у процесі контролю навчальних досягнень учнів 6 класу у ході вивчення теми 

«Раціональні числа та дії над ними». 

 

Постановка проблеми. Однією з важливих проблеми теорії і практики 

навчання є контроль, оцінювання та облік знань учнів. Без перевірки або 

http://school.xvatit.com/
http://www.matematika-na.ru/5class/index.php
http://de.ifmo.ru/bk_netra/start.php?bn=30
http://teoriaver.narod.ru/vto29.htm
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самоперевірки засвоєних знань, набутих навичок і умінь неможливе якісне 

навчання. Тому контроль знань учнів завжди був, є і буде важливою складовою 

частиною навчального процесу. Міняються окремі форми і способи контролю 

знань, але його головна суть – знати, наскільки вдало відбувся процес засвоєння 

вивченого матеріалу, – залишається незмінною. Однією з ефективних форм 

здійснення контролю є тестова перевірка знань учнів. Тестові  завдання  

дозволяють  за  короткий  час  перевірити  великий  об’єм  вивченого  

матеріалу,  швидко  діагностувати  оволодіння  учнями основного  рівня  

підготовки  з  окремих  тем,  а  також  курсу  в  цілому. Зокрема, тести з 

математики  містять  завдання,  які  дозволяють  перевірити  рівень  логічного, 

проблемного,  критичного, комбінаторного,  візуального  мислення  учнів  і 

здійснити  контроль  за  рівнем  їх  навчальних  досягнень у процесі вивчення 

математики. 

Аналіз актуальних досліджень. Тест – це специфічний інструмент, який 

складається із сукупності завдань або питань, що проводяться в стандартних 

умовах, і дозволяє виявляти типи поведінки, рівень володіння будь-якими 

видами діяльності [1, с. 8]. Тести мають певні переваги перед традиційними 

методами діагностики успішності та розвитку учнів, оскільки окрім 

забезпечення успішної реалізації мети і всіх функцій контролю, тести надають 

можливість у досить короткий час сформувати уявлення про знання учнів, 

швидко  діагностувати  оволодіння  учнями основного  рівня  підготовки  з  

окремих  тем,  а  також  курсу  математики в  цілому [6]. 

Наявність  у  тестах  завдань,  що  органічно  пов’язують  теоретичний 

матеріал  і  різноманітні  задачі,  дозволяє  перевірити  не  лише  оволодіння 

учнями  техніки  обчислень,  але  й  їх  уміння  думати,  що  власне  і  є  

основною  метою  навчання  математики  в  школі [4, с. 20]. 

Вчителі математики на уроках використовують декілька типів тестів 

відповідно до типів завдань:  

1) завдання, що передбачають вибір однієї правильної відповіді з групи 

запропонованих варіантів відповідей;  

2) завдання, що передбачають вибір кількох правильних відповідей;  

3) завдання на встановлення відповідності (логічних пар) між елементами 

двох списків;  

4) завдання на визначення правильної послідовності дій, подій, об’єктів 

тощо;  

5) завдання з короткою відповіддю у вигляді числа, букв, слова тощо;  

6) завдання з розгорнутою відповіддю в довільній формі, наприклад, 

розв’язок математичної задачі з обґрунтуванням [5, с. 15].   

Можна наголосити на таких перевагах тестів перед традиційними 

формами контролю, що використовуються у ході вивчення математики: 

1) можливість кількісного вимірювання рівня знань учнів, тобто тест дає 

змогу не тільки визначити рівень знань кожного з учнів, а й структуру, 

тобто систематичність його знань;  

2) об’єктивність та порівнянність оцінки та повне охоплення математичних 
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знаньучнів;  

3) систематичність контролю та індивідуальний підхід до кожного з 

опитуваних, тестування допомагає контролювати навчальний процес на 

кожному занятті, індивідуалізувати підхід до кожного учня, не 

втрачаючи часу на рутинну працю з підрахунком балів;  

4) технологічність тестів створює можливість повністю автоматизувати 

процес навчання за індивідуальними програмами [4, с. 21]. 

Звичайно, тести не є ідеальним засобом оцінювання знань. Відомі й їхні 

недоліки [4]: можливість угадування, відносна складність створення якісного 

тесту, помилки педагогічних вимірів тощо.  

Використовуючи інформаційні технології, а саме, за допомогою програми 

MyTest можлива організація і проведення тестування в будь-яких навчальних 

закладах з різною метою. MyTest – це система програм (програма тестування 

для учнів, редактор тестів і журнал результатів) для створення і проведення 

комп’ютерного тестування, зберігання і аналізу результатів, виставлення оцінок 

по вказаній в тесті шкалі. Програма працює з дев’ятьма видами завдань: 

одиночний вибір, множинний вибір, встановлення порядку слідування, 

встановлення відповідності, вказання істинності чи хибності тверджень, 

введення числа, введення тексту, вибір місця знаходження, перестановка букв. 

В тесті можна використовувати будь-яку кількість типів, також можна тільки 

один, а можна і всі разом. В завданнях з вибором відповіді можна 

використовувати до 10 (включно) варіантів відповідей. Програма складається з 

трьох модулів: Модуль тестування (MyTestStudent), Редактор тестів 

(MyTestEditor) і Журнал Тестування (MyTestServer) [3; 4]. 

В залежності від мети, яку ставить перед собою вчитель математики, 

розроблюються спеціальні типи і види тестів. Вони можуть бути навчаючі, на 

перевірку засвоєного матеріалу чи домашнього завдання.  

Метою статті є визначення можливостей використання програми MyTest 

для контролю, оцінювання та обліку знань учнів основної школи з математики. 

Виклад основного матеріалу. На основі попередньо виділених типів 

тестів, нами було розроблено систему тестів до теми “Раціональні числа та дії 

над ними” для учнів 6 класу, яку було апробовано у ході педагогічної практики. 

Наведемо фрагменти цих тестів до завдань кожного типу. 

Завдання з однією правильною відповіддю. Завдання такого формату 

складається з умови (запитання, незакінченого твердження) та чотирьох – п’яти 

варіантів вибору, один з яких правильний, а решта – дистрактори 

(правдоподібна неправильна відповідь у завданнях вибіркового типу). У 

дистракторах моделюються типові помилки, яких припускаються учні при 

виконані відповідних завдань, що надає можливість вчителю здійснювати 

своєчасну корекцію знань, навичок та вмінь учнів.  

Завдання з однією правильною відповіддю найпоширеніші в практиці 

тестування, що пояснюється зручністю їх форми для автоматизації контролю 

навчальних досягнень. Для учнів вони прийнятні, тому що  знайти правильну 

відповідь серед неправильних легше, ніж самому таку відповідь сформулювати.  

•Н я» 
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Рис.1. Завдання з однією правильною відповіддю 

Наприклад, у ході виконання тестових завдань з теми «Додавання 

раціональних чисел» у 6 класі (рис. 1) учні найчастіше допускають помилки у 

обчисленнях, визначенні знаку результату при виконанні додавання чисел з 

різними знаками, що враховано у варіантах відповідей, запропонованих до 

завдання. 

У ході виконання завдання з теми «Координатна пряма» у 6 класі (рис. 2) 

учні можуть допустити помилки при визначенні масштабу, при застосуванні 

поняття відстані, що відображають варіанти відповідей відповідно 2 та 1. 

          Рис.2. Зразок завдання     Рис.3. Зразок завдання 

 

У ході виконання завдання до теми “Віднімання раціональних чисел”, 6 

клас (рис. 3) учні можуть неправильно розкрити знаки модулів і замість 

віднімання виконати додавання чисел, таку помилку відображає варіант 

відповіді 2.  

Завдання з кількома правильними відповідями. За зовнішнім 

виглядом ці завдання схожі на попередній тип, але передбачають вибір 

декількох правильних відповідей із запропонованих. У цьому типі тестів кожен 

варіант відповіді повинен бути або абсолютно правильним, або абсолютно 

неправильним для того, щоб уникнути неоднозначності. Завдання з кількома 

правильними відповідями має умову (запитання або незакінчене твердження) та 

перелік варіантів вибору. 
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При виконанні завдань до теми “Додатні і від’ємні числа” учні 6 класу 

мають пригадати відповідні означення та поняття протилежних чисел (рис.4). 

Рис.4. Завдання з кількома правильними відповідями 

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари) складається зі 

спільного вступного запитання та чотирьох завдань, позначених буквами (або 

цифрами), до кожного з яких потрібно дібрати один варіант відповіді. Як 

правило, такі завдання мають 4 основи та 5-6 варіантів вибору до них, один 

(два) з яких – дистрактор. У запропонованому нами прикладі 5 основ і 9 

варіантів вибору (рис. 5). 

Рис. 5. Зразок завдання 

У процесі їх виконання формуються навички порівняння об’єктів, 

співставлення чи представлення об’єктів. Вони більш цікаві для учнів за 

видами діяльності, а для вчителя – за наповненістю змістом. Крім того, 

виконання завдань такого типу сприяє підготовці учнів, зокрема, 

психологічній, до написання державної підсумкової атестації чи зовнішнього 

незалежного оцінювання. 

Завдання на визначення правильної послідовності дій чи об’єктів. 

Завдання на встановлення правильної послідовності складається зі вступного 

запитання та чотирьох дій, позначених буквами. У завданні потрібно 

розташувати події у правильній послідовності, де перша дія відповідає цифрі 

«1», друга – «2» тощо. 
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Завдань такого типу до теми “Раціональні числа та дії над ними” учні 6 

класу доцільно пропонувати на етапі первинного закріплення матеріалу або 

узагальнення та систематизації знань з метою повторення основних відомостей 

з теми для підготовки до контрольної роботи (рис.6). 

 

Рис. 6. Завдання на визначення правильної послідовності об’єктів 

Висновки. При підготовці матеріалів для тестового контролю з 

математики необхідно додержуватись таких основних правил: 1) неможна 

включати відповіді, невірність яких на момент тестування не може бути 

обґрунтована учнем; 2) невірні відповіді повинні конструюватись на основі 

типових помилок і повинні бути правдоподібними; 3) правильні відповіді 

серед всіх відповідей, що пропонуються, повинні розміщуватись у 

випадковому порядку; 4) питання не повинні повторювати формулювань 

підручника; 5) відповіді на одні питання не повинні бути підказками для 

відповідей на інші; 6) питання не повинні містити "пасток". 

Слід зазначити, що організація тестового контролю у процесі навчання 

математики як цілісної функціональної системи допомагає оптимізувати всі, 

ланки навчального процесу. 
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Науковий керівник : кандидат фіз. –мат. наук, доцент Кшнякін В.С. 

 

Спектральний аналіз, метод якісного та кількісного визначення складу 

речовин, заснований на дослідженні їх спектрів випускання, поглинання, 

відбиття та люмінесценції. Існує безліч способів визначення і вивчення 

речовини. Спектроскопічні дослідження тут відіграють істотну роль. На даний 

момент відкрито більше 50 видів різних спектральних методів дослідження 

речовини, кожен з яких допомагає детально визначити найменші дефекти і 

зміни в досліджуваних об'єктах. [2] Будь-який спектральний метод вивчення 

речовини передбачає взаємодію цієї речовини з випромінюванням.  

Залежно від цілей дослідження, властивостей аналізуючої речовини, 

специфіки спектрів, області довжин хвиль та інших факторів – хід аналізу, 

прилади, способи вимірювання спектрів і метрологічні характеристики 

результатів сильно розрізняються. Відповідно до цього спектральний аналіз 

поділяють на ряд самостійних методів, зокрема на атомно-абсорбційний аналіз, 

атомно-флуоресцентний аналіз, люмінесцентний аналіз, інфрачервону (ІЧ) 

спектроскопію, спектроскопію комбінаційного розсіювання (КР), молекулярну 

оптичну спектроскопію, спектроскопію відображення, спектрофотометрію, 

ультрафіолетову (УФ) спектроскопію, фотометричний аналіз, фур'є-

спектроскопію, рентгенівський спектральний аналіз та оже-спектроскопію. [1] 

В основі спектральних методів дослідження речовини (або спектрального 

аналізу) лежать наступні основні процеси: 

• взаємодія досліджуваної речовини із зовнішнім (діагностуючим) 

електромагнітним випромінюванням, що приводить до часткового поглинання 

останнього, - абсорбція; 

• збудження частинок досліджуваної речовини зовнішнім 

випромінюванням і подальше випускання квантів випромінювання з іншого 

довжиною хвилі - люмінесценція; 

• спонтанна емісія (випускання) випромінювання аналізуючою 

речовиною, що знаходяться в стані плазми: у полум'ї пальника, в електричному 

розряді - дуговому, іскровому або високочастотному; 

• розсіювання падаючого на зразок електромагнітного випромінювання 

аналізуючою речовиною. 

Методи аналізу, засновані на явищі випромінювання електромагнітних 

хвиль попередньо збудженими атомами, іонами або молекулами, називають 

емісійними. 

Люмінесцентні (флуоресцентні) методи також засновані на аналізі 

випромінювання речовини, яка попередньо збуджують випромінюванням 
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потужних ламп, лазера або в результаті хімічної реакції. 

Спектроскопічні методи можна класифікувати і відповідно до області 

електромагнітного випромінювання, який використано при аналізі. Ці області 

включають: 

1) діапазон γ-випромінювання (довжини хвиль λ ~ 0,001-0,1 нм); 

електромагнітне випромінювання, що випускається збудженими ядрами атомів; 

2) рентгенівський діапазон (довжини хвиль λ ~ 10-10 м ≡ 0,1 нм), який 

відповідає енергії електронних переходів у внутрішніх електронних оболонках 

атомів; 

3) ультрафіолетовий діапазон (180-400 нм), що відноситься до 

енергетичних переходів зовнішніх електронів; 

4) видимий діапазон (400-780 нм), пов'язаний з енергетичними 

переходами зовнішніх електронів; 

5) ближня інфрачервона область (0,78-2,5 мкм), пов'язана з переходами 

між коливальними рівнями енергії; 

6) дальня інфрачервона область (2,5-50 мкм), пов'язана з переходами між 

коливальними рівнями; 

7) мікрохвильовий діапазон (50 мкм-1 см), що відноситься до переходів 

між обертальними станами молекул; 

8) діапазон радіохвиль, що використовується в електронному 

парамагнітному резонансі (~ 3 см), який відповідає переходам неспарених 

електронів у магнітному полі; 

9) діапазон радіохвиль, що використовується в електронному 

парамагнітному резонансі (0,6-10 м), що відносяться до ядерних спинах у 

магнітному полі. 

Більш ранні спектральні методи, починаючи від перших досліджень Р. 

В.Бунзена і Г.Р. Кірхгофа, виконаних у 1860-і рр., використовували тільки 

випромінювання у видимій області і тому називалися оптичними. 

Спектральний аналіз застосовують у наукових дослідженнях, з його 

допомогою відкривають хімічні елементи, досліджують археологічні об'єкти, 

встановлюють склад небесних тіл тощо. Спектральний аналіз широко 

застосовується також для контролю технологічних процесів, дослідження 

об'єктів навколишнього середовища.  
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У наші дні взаємодію суспільства і природи завдяки появі нових галузей 

науки, техніки, виробництва і розширення сфери впливу трудової діяльності 

людей на навколишній світ стало настільки тісним, що вторгнення людини в 

природу вже не може бути хаотичним і безмежним. Воно повинно певним 

чином регулюватися, інакше людство опиниться перед лицем екологічної 

катастрофи. 

Для запобігання можливих негативних наслідків вторгнення людини в 

природу необхідне рішення низки науково-технічних, соціально-політичних та 

інших проблем, серед яких одне з перших місць займають педагогічні, виховні. 

Підростаюче покоління ще на шкільній лаві повинно бути підготовлено до 

науково обгрунтованого і дбайливого ставлення до навколишнього  

середовища. Ось чому ідея "екологізації" навчальних дисциплін (тобто 

формування у школярів екологічної культури) придбала в даний час винятково 

важливе значення. 

Екологічна освіта та виховання школярів у процесі навчання фізики 

пов'язано, перш за все, з формуванням у них уявлень про цілісність природи, 

взаємозв'язки протікання в ній явищ та їх причинної обумовленості, про 

взаємодію людини і природи , і порушення внаслідок цього певного балансу 

природних процесів. Екологічна спрямованість викладання фізики посилена 

головним чином у результаті розгляду природних явищ, а також впливу 

людської діяльності на навколишній світ. Це дозволяє домогтися того, щоб 

школярі глибше, повніше і правильніше розуміли  про небезпеку 

непродуманого втручання людини в  життя природи, вміли орієнтуватися в 

інформації про її охорону і використання природних ресурсів, яку вони 

отримують з науково-популярної літератури, радіо і телепередач, можуть 

оцінити екологічні наслідки деяких технічних рішень та використовувати свої 

фізичні знання для активного захисту навколишнього середовища. 

Фізика - це наука про природу, тому в зв'язку зі зростаючим потенціалом 

технічного прогресу і розвитком технології несучих екологічну катастрофу, 

необхідно розглядати проблему охорони навколишнього середовища на уроках 

саме цього предмету. 

Сучасний етап розвитку фізики характеризується збільшенням потоку 

навчальної інформації, це створює певні труднощі у викладанні, оскільки при 

збереженні тієї ж програми та колишнього навчального часу, обсяг навчального 

матеріалу зростає.  

Проблемою включення питань екології в курс фізики займалися багато 

педагогів, а зокрема: Е.А. Турдікулов, І.Д. Звєрєв, А. П. Риженков. Вони 

показали важливість екологічного виховання в школі і довели, що роль курсу 
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фізики у вивченні основ екології велика. Розробили принципи відбору 

екологічного матеріалу. Принцип науковості, який вимагає, щоб питання 

екології включалися в зміст навчального предмета без спотворення.  

З метою ознайомлення з забрудненнями на практиці розроблені 

демонстраційні експерименти, де учні спостерігають забруднення, і пояснюють 

його з точки зору фізики. 

Тема уроку: Дифузія в газах, рідинах і твердих тілах. 

Мета: З екологічної точки зору, демонстрація цього явища має показати, 

як різного роду забруднювачі проникають у ті речовини, які забезпечують 

життєдіяльність рослин, тварин, людини. 

На чисте скло, яке перебуває на кадровому вікні графопроектора, 

наносимо піпеткою краплю чистої води, а поруч з нею краплю "забруднювача" 

- розчину марганцівки, чорнила тощо. Краплі повинні стикнутися. На екрані 

учні спостерігають як внаслідок дифузії рідкий "забруднювач" проникає в рідку 

воду (дифузія рідин). Якщо поруч з краплею води покласти пінцетом шматочок 

твердого "забруднювача" - кристалик марганцівки, шматочок червоного буряка 

і т.п. (так щоб його край торкався краплі), то на екрані буде видно, як 

поступово від цього краю забарвлюється вода (дифузія твердого тіла та рідини). 

Дифузія в рідинах у разі зливу забрудненої води з автогаражів, фабрик і 

заводів призводить до забруднення чистої води наших річок, каналів, морів. 

Отруєння організмів, що живуть в них, до загибелі рослинності. 

Використовуючи в їжу спійману в них рибу, людина може отруїтися сам. 

Забруднення грунту теж відбувається внаслідок дифузії. Так надлишки 

добрив, різних отрутохімікатів що потрапили на неї при обприскування 

сільськогосподарських культур, поширюються в грунті не тільки з потоками 

води, але й внаслідок дифузії, а потім потрапляють в плоди, які людина вживає 

в їжу. 

Доповіді по екології призначені для використання на уроках фізики в 

якості додаткового матеріалу, адже коли матеріал цікавий і не обов'язковий для 

запам'ятовування, як правило, запам'ятовується учнями добре. Вчитель може 

використовувати для підвищення інтересу учнів, для розширення їх кругозору, 

формування особистісного ставлення до навколишнього середовища, а також 

естетичного смаку. 

Екологічне виховання в процесі вивчення фізики позитивно впливає на 

засвоєння нового матеріалу, воно підвищує інтерес в учнів. 
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Постановка проблеми. Проблема розумового виховання обдарованої 

дитини сьогодні стає невід’ємною частиною нашого життя, нагальною 

потребою сучасного етапу розвитку людства, від вирішення якої певною мірою 

залежить і подальший розвиток нашої цивілізації. 

Мета нашого дослідження: дослідити психологічні особливості 

обдарованих дітей і їх урахування у процесі розумового виховання. 

Виклад основного матеріалу. Проблема обдарованості в наш час стає 

все більш актуальною. Це насамперед пов'язано з потребою суспільства в 

неординарних творчих особистостях. 

Обдарованість - це ніби природний дар, який людина одержує, щось 

спадково зумовлене. Обдарованість є функцією всієї системи умов 

життєдіяльності в її єдності, функцією особистості. Вона нерозривно пов'язана 

з усім життям особистості й тому виявляється на різних етапах її розвитку. 

Вже в ранньому віці у дітей можна помітити найперші прояви 

обдарованості. Ознаками обдарованості в ранньому дитинстві є невгамована 

допитливість, нескінченні запитання, уміння стежити за декількома подіями 

одночасно, великий словниковий запас, розвинене мовлення, уживання 

складних слів та речень. Підвищена концентрація уваги на чомусь одному, 

завзятість, здібності до малювання, музики, лічби. В поведінці дитина 

демонструє нетерплячість і поривчастість, винахідливість та багату фантазію. 

Найчастіше саме батьки першими помічають обдарованість дитини. 

Наївно думати, що виховання обдарованих дітей у сім'ї - заняття менш складне, 

ніж виховання дітей із середніми здібностями. Хоча, цілком природно думати, 

що дитина, випереджаючи однолітків за рівнем розвитку, не буде зустрічати 

труднощів у навчанні, і їй уготовано більш щасливе дитинство, а в подальшому 

і запаморочливий успіх у дорослому житті. У дійсності ж дітей з раннім 

розумовим розвитком можуть очікувати чималі складнощі і вдома, і в школі, 

часто приймають характер справжньої драми під час вікового розвитку. 

Таким чином, в питанні про розумове виховання обдарованих дітей 

велика відповідальність лежить на фахівцях: вихователях дитячих садів, 

учителях, дитячих психологах. 

Розумове виховання - це безперервний процес, який здійснюється під 

час навчання, праці, гри, спілкування, отримування відомостей із книг, засобів 

масової інформації. 

Завданням розумового виховання є надання учням знань основ наук; 

формування наукового світогляду та національної самосвідомості; оволодіння 

основними мислиннєвими операціями; формування умінь і навичок культури 

розумової праці. 

Зміст розумового виховання  полягає у формуванні  у дітей правильних 
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уявлень  про явища навколишнього життя, у розвитку пізнавальних психічних 

процесів (відчуттів, сприймання пам’яті, уявлення, мислення, мовлення), 

розвитку допитливості, кмітливості і розумових здібностей, інтелектуальних 

умінь і навичок.    

Засобами розумового виховання є широкий спектр предметів, які 

використовуються у системі пізнавальної діяльності людини: книги, 

комп'ютерна техніка, лабораторне обладнання, письмове приладдя та ін.  

У ході дослідження нами була розроблена добірка задач, яка допоможе 

вчителю виявити обдаровану дитину, яку після підготовки, можна запрошувати 

до II туру олімпіад з математики, оскільки розумове виховання обдарованої 

дитини є актуальною проблемою сучасності і саме обдарованим дітям 

доведеться вирішувати проблеми XXI століття.  

 

Юсюк В. В. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ТЕОРІЇ ЛИШКІВ 

Науковий керівник: кандидат фіз. –мат. наук, доцент Мартиненко О. В. 

 

Теорія лишків однієї комплексної змінної в основному була розроблена 

О. Коші в 1825-1829 рр.. Крім нього важливі і цікаві результати були отримані 

Ш. Ермітом, Ю. Сохоцьким і багатьма іншими. А. Пуанкаре у 1887р. 

узагальнив інтегральну теорему Коші і поняття лишку у випадку двох змінних, 

з цього і бере свій початок багатовимірна теорія лишків. 

Нехай z0 ≠ ∞ – ізольована особлива точка функції  f  і f(z) 

 
Лишком функції  f  відносно точки z0  називається число 

f(z)=a -1              [2]. 

Важливою у застосуваннях теорії лишків при обчисленні інтегралів є 

основна теорема про лишки: нехай  f(z) однозначна аналітична функція в 

області D, Г – кусково-гладкий контур Жордана, Г⊂D, внутрішня частина якого 

лежить в D, за винятком скінченної кількості точок , k , то 

 
Одними з найцікавіших теорем в застосуваннях теорії лишків є теорема, 

яка визначає, що  

 
де сума лишків поширюється на ті полюси функції , які містяться у верхній 

півплощині, якщо дробово-раціональна функція  
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немає плюсів на дійсній осі, причому степінь многочлена    принаймні на 

2 одиниці перевищує степінь   (m n+2), та основна теорема алгебри, яка 

говорить, що кожне алгебраїчне рівняння степеня n (n 1) має n коренів, якщо 

кожен корінь рахується стільки разів, яка його кратність [1]. 

Вище зазначені теореми застосовуються не тільки при знаходженні 

інтегралів від функції комплексної змінної, але і при розрахунку різних 

визначених інтегралів від функції дійсної змінної, причому досить часто 

вдається достатньо швидко і легко отримати відповідь навіть в тих випадках, 

коли застосування інших методів аналізу є досить складними. 

Розглянемо інтеграл виду   

 
де R – раціональна функція. Інтеграли такого типу легко можна звести  до 

інтегралів від функції комплексної змінної по замкнутому контуру. Для цього 

потрібно зробити заміну змінної інтегрування, ввівши комплексну змінну z, що 

пов’язана з  співвідношенням z= . Очевидно, що 

d ,       

При зміні  від 0 до 2π комплексна змінна z пробігає замкнуте коло =1 

в додатному напрямку. Таким чином даний інтеграл переходить в інтеграл по 

замкнутому контуру від функції комплексної змінної 

 
В силу загальних властивостей аналітичних функцій дана підінтегральна 

функція є раціональною функцією 

 
Тому в силу основної теореми про лишки 

 
Отже, одним із найбільш важливих застосувань теорії аналітичних 

функцій в математичному аналізі є застосування її до обчислення інтегралів по 

замкнутому контуру, визначених інтегралів, невласних інтегралів. Основою цих 

застосувань є поняття лишку функції відносно особливої точки та його 

властивості. 
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Теорія нерівностей відіграє в математиці велику роль, а деякі її сучасні 

галузі, зокрема лінійне та нелінійне програмування, теорія ігор, дослідження 

операцій, тощо, повністю ґрунтуються на цій теорії. 

Розглянемо нерівності, доведення яких пов’язане з геометричними 

міркуваннями і які на цій підставі називаються геометричними. Навчання учнів 

доведенню геометричних нерівностей вимагає від вчителя математики 

проведення кропіткої попередньої підготовчої роботи, спрямованої на 

систематизацію методів доведення числових нерівностей на основі виділення 

типових завдань, що дозволяє учням набути практичних навичок і сформувати 

певні стереотипи та алгоритми розв'язування подібних задач. 

Проілюструємо на прикладах способи розв'язування вказаних вправ. 

Вважаємо за необхідне ознайомити з такими прийомами розв'язування задач: 

- безпосереднього застосування відомих теорем про нерівності; 

- введення параметра; 

- введення допоміжної фігури.  

Задача 1. Довести, що кожна медіана тетраедра менша середнього 

арифметичного трьох його ребер, які виходять із тієї ж вершини, що і медіана.  

Розв'язання. Нагадаємо, що медіана тетраедра є 

відрізок SM, що з'єднує вершину S з центром М протилежної 

грані. Значить, на нашому малюнку AD - медіана грані ABC, 

SD -медіана грані SCB. Відкладемо на продовженні SD 

відрізок DK=SD. В трикутнику SAK точка М є центроїдом, 

тому SM перетне АК в точці N такій, що AN=NK. 

Тепер маємо  , ,  

 а оскільки то отримуємо   

У методичному плані задача 1 демонструє спосіб розв'язування задачі на 

доведення, що полягає в прямому використанні відомої нерівності (чи відомої 

геометричної теореми про нерівність). 

Задача 2. Довести, що якщо навколо сфери радіусу r 

описаний конус об'єму V, то має місце нерівність  (1).  

Розв'язання.  
Використається таку схему міркувань, що часто 
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застосовується при доведенні геометричних нерівностей. Вводиться деякий 

допоміжний параметр, потім відшукується точне значення об'єму V. Необхідне 

співвідношення виникає тепер в результаті оцінки V за введеним параметром. 

В даному випадку таким параметром є кут  (рис. 2). 

Маємо:    

 Із прямокутного трикутника маємо  
,   Рис. 2 

Із прямокутного трикутника  маємо 

.  

 
Для оцінки отриманого співвідношення знизу врахуємо, що 

 . Тому . 

Задача розв'язана Рівність отримується у випадку   

З методичних міркувань варто наголосити: якщо позначити об'єм кулі V1, 

то , тому нерівність (1) запишеться так: V > 2 V1 (2). 

Це дозволяє дати нове формулювання задачі: довести, що об'єм конуса не 

менше подвоєного об'єму вписаної в нього кулі. 

Задача 3. Довести, що об'єм правильної піраміди менше куба її бічного 

ребра. 

Розв'язання. На прикладі даної задачі демонструється прийом доведення 

геометричних нерівностей, що називається способом введення допоміжної 

фігури. 

Опишемо навколо даної піраміди конус. Оскільки об'єм конуса більше 

об'єму піраміди, то якщо ми доведемо, що об'єм конуса менше куба твірної, 

задача буде тим більше розв'язана у вихідному формулюванні (оскільки твірна 

конуса дорівнює бічному ребру піраміди). 

Для конуса знаходимо (рис. 3): 

=  

Тема "Геометричні нерівності" є "класичною темою", тобто темою, яка 



396 
 

давно і міцно увійшла в геометрію. Задачі на доведення геометричних 

нерівностей трапляються у геометрії досить часто. Розв'язання задач на 

геометричні нерівності не потребує будь-яких складних математичних знань 

або складної техніки, але вимагає творчого і логічного мислення. Задачі на 

геометричні нерівності необхідно включати в шкільну програму, а також 

обов’язково розглядати на гурткових і олімпіадних заняттях. 
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Стаття присвячена проблемам,  пов’язаним з дослідженням функцій у старшій школі, 

зокрема застосуванню методів математичного аналізу. У статті проаналізовано основні 

методи математичного аналізу, які застосовуються при розв’язуванні задач у старшій 

школі,наведено приклади дослідження функцій методами математичного аналізу. 

 

Постановка проблеми. Система загальної середньої освіти України 

сьогодні на порозі нових суттєвих змін – впровадження профільності навчання 

у старшій школі. Профілізація навчання старшокласників є надзвичайно 

вагомим кроком у реформуванні освіти в цілому. Профільна школа найповніше 

реалізує принцип особистісно-орієнтованого навчання, що значно розширює 

можливості учня у виборі власної освітньої траєкторії [1]. 

Основи дослідження. Поняття функції виникло в математиці не так давно. 

Для того щоб прийти до розуміння доцільності його введення й одержати перші 

досить чіткі означення, потрібні були зусилля відомих математиків декількох 

поколінь. Революційні зміни в математиці, які відбулися в ХVІІ сторіччі, 

обґрунтовані в працях багатьох вчених. Але в першу чергу варто назвати такі 

імена як  П. Ферма (1601—1665), Р. Декарт (1596—1650), І. Ньютон (1643—

1727),  Г. В. Лейбніц (1646—1716) [2]. 

Мета статті. Показати застосування методів математичного аналізу, 
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зокрема диференціального числення, при дослідженні функцій у старшій школі. 

Виклад основного матеріалу.   Відомо, що періодичність є дуже 

важливою властивістю функцій, яка часто зустрічається в різних завданнях, 

тому корисно вміти її визначати. Це іноді зручно робити методом знаходження 

похідної. При знаходженні основного періоду функції необхідно переконатись, 

що вона є періодичною; якщо ж треба з’ясувати, що функція не є періодичною, 

то достатньо перевірити, що перша похідна не є періодичною. При знаходженні 

періоду функції за допомогою похідної необхідно слідкувати за зміною області 

визначення, оскільки операція знаходження похідної може бути виконана 

механічно, без врахування зміни області визначення [3]. 

Покажемо це на прикладі знаходження періоду функції:                       

 

, де , 

 , 

 для , 

. 

Отже, періодом даної функції є . 

Одним з найважливіших типів завдань, які розв’язуються при вивченні 

застосування похідної в старшій школі (11 клас), в завданнях зовнішнього 

незалежного оцінювання та державної підсумкової атестації є дослідження 

функції та побудова її графіка. При цьому учень повинен вміти знаходити 

інтервали монотонності, точки екстремуму, проміжки опуклості вниз і вгору та 

точки перегину, визначати асимптоти. 

Покажемо застосування методів математичного аналізу, зокрема методів 

диференціального числення,  на прикладі дослідження функції 

 [3]. 

1. Область визначення функції f: X= . 

2. Функція не є ні парною, ні непарною, не є періодичною, що 

безпосередньо випливає з несиметричності області визначення. 

3. Дослідимо функцію на монотонність та знайдемо її критичні точки: 

 
Звідси, враховуючи область визначення, маємо одну критичну точку 

  Якщо , то . Отже, на проміжку (0;1) 

функція спадає. Для . Тому на проміжку  функція 

зростає. Точка є точкою мінімуму, який дорівнює . 

4. З’ясуємо поведінку функції біля нуля справа і на нескінченності (для 

цього застосуємо операцію знаходження границь): 
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. 

Отже, вісь ординат служить вертикальною асимптотою для графіка функції. 

. 

Робимо висновок, що множиною значень функції є проміжок  і, 

отже, графік не перетинає жодної з осей координат. 

5.Дослідимо функцію на опуклість і точки перегину: знайдемо другу 

похідну і прирівняємо її до нуля. 

. 

,  . 

Для , отже графік функції опуклий вгору. Точка 

 є точкою перегину. 

6. Оскільки , то графік не має похилих асимптот. 

 

 

 
 

Висновки. Отже, методи математичного аналізу мають широке 

застосування в шкільному курсі алгебри. Завдяки методам математичного 

аналізу задачі на дослідження мають простіший шлях розв’язання.  
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Постановка проблеми. У сучасних умoвaх poзбудoв нeзaлeжнoї дepжaви 

оcнoвoю iдeoлoгiї дepжaвнoгo будiвництвa пpoгoлoшeнo нaцioнaльну iдeю. Її 

peaлiзaцiя вимaгaє кapдинaльнoгo peфopмувaння cиcтeми нaцioнaльнoгo 

вихoвaння. Мета національного виховання висвітлена в Дepжaвній  

нaцioнaльній пpoгpaмі “Ocвiтa” (“Укpaїнa ХХI cтoлiття”) і зaтвepджeна 

пocтaнoвoю Кaбiнeту Мiнicтpiв Укpaїни вiд 3 лиcтoпaдa 1993 p. № 896. За цією 

програмою нaцioнaльнe вихoвaння в Укpaїнcькiй дepжaвi визначається як 

“нaбуття мoлoдим пoкoлiнням coцiaльнoгo дocвiду, уcпaдкувaння духoвних 

нaдбaнь укpaїнcькoгo нapoду, дocягнeння виcoкoї культуpи мiжнaцioнaльних 

взaємин, фopмувaння у мoлoдi нeзaлeжнo вiд нaцioнaльнoї нaлeжнocтi 

ocoбиcтicних pиc гpoмaдян Укpaїнcькoї дepжaви, poзвинeнoї духoвнocтi, 

фiзичнoї дocкoнaлocтi, худoжньo-ecтeтичнoї, пpaвoвoї, тpудoвoї, eкoлoгiчнoї 

культуpи” . 

Мета нашого дослідження:    аналіз    змicту,   засобів   нaцioнaльнoгo 

вихoвaння мoлoдi,  здатної зaбeзпeчити уcпiх державного будiвництвa.   

         Виклад матеріалу. Нaцioнaльнe вихoвaння – icтopичнo зумoвлeнa i 

cтвopeнa нapoдoм cиcтeмa пoглядiв, пepeкoнaнь, iдeaлiв, a тaкoж  тpaдицiй, 

звичaїв, oбpядiв, пpaктичних дiй, cпpямoвaних нa вихoвaння пiдpocтaючих 

пoкoлiнь у дуci культуpнo-icтopичнoї cпaдщини, духoвнocтi пeвнoї нaцiї 

(eтнocу). 

          Нaцioнaльнe вихoвaння  є нaгaльнoю пoтpeбoю дepжaви,  якiй нeoбхiднo: 

щoб уci дiти cтaли  нaцioнaльнo  cвiдoмими  гpoмaдянaми-пaтpioтaми, здaтними 

зaбeзпeчити кpaїнi гiднe мicцe в цивiлiзoвaнoму cвiтi; ocoбиcтocтi якi cвoєю 

діяльністю, любoв’ю  дo  Бaтькiвщини  пpaгнуть  дocягти  взaємнocтi  з  мeтoю 

cтвopeння  умoв  для  вiльнoгo  caмopoзвитку  i  збepeжeння  iндивiдуaльнocтi; 

cуcпiльcтвo,  якe  зaцiкaвлeнe  в  тoму,  щoб  caмopoзвитoк  ocoбиcтocтi, 

cтaнoвлeння її пaтpioтичнoго духу здiйcнювaвcя нa мopaльнiй ocнoвi . 

        Нa  cучacнoму  eтaпi  укpaїнcькoгo дepжaвoтвopeння  нaдзвичaйнo  

актуальним є фopмувaння  у мoлoдoгo  пoкoлiння нaцioнaльних тa пaтpioтичних  

пoчуттiв,  aктивнoї  гpoмaдянcькoї пoзицiї,  cпpияння  уcвiдoмлeнню  дiтьми  i  

cтapшoклacникaми  cвoгo гpoмaдянcькoгo  oбoв’язку  нa  ocнoвi  нaцioнaльних i  

зaгaльнoлюдcьких духoвних цiннocтeй, утвepджeння якocтeй гpoмaдянинa - 

пaтpioтa Укpaїни як  cвiтoгляднoгo  чинникa,  щo  визнaчeнo  Нaцioнaльнoю  
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дoктpинoю poзвитку ocвiти. 

Дослідники пepeкoнaні, що  поняття   “Бaтькiвщина”,  “нaцiя”,   “патріот” 

   пoвиннi  домінувати  у  нaвчaльнo вихoвнoму  пpoцeci  всіх зaгaльнoocвiтнiх 

нaвчaльних зaклaдaх  i cтaти мoгутнiми фaктopaми poзбудoви  й  утвepджeння 

Укpaїнcькoї  дepжaви. 

Нaцioнaльнe вихoвaння peaлiзуєтьcя чepeз йoгo мeтoди тa фopми. 

Cьoгoднi у  шкoлaх  cтвopюють  мepeжі  гуpткiв,  cпpямoвaних  нa  фopмувaння  

в  учнiв  pиc  гpoмaдянинa, пaтpioтa; icтopикo-кpaєзнaвчi клуби, гуpтки 

нapoднoгo пoбуту тa укpaїнcькoї вишивки,  лiтepaтуpнi  cтудiї,  дpaмaтичнi  тa  

лялькoвi  тeaтpи,  гуpтки   дeкopaтивнo-пpиклaднoгo  миcтeцтвa. Щopoку  

вiдзнaчaютьcя Днi  козацької  cлaви. У зaгaльнoocвiтнiх   навчальних  зaклaдaх  

cтвopeнi  музeї,  кiмнaти,  зали  Бoйoвoї  Cлaви.  Пocтiйнo  opгaнiзoвуютьcя  

eкcкуpciї    icтopичними    мicцями,   пoхoди   мicцями    бoйoвoї    cлaви. 

Отже, на кожному етапі становлення держави національне виховання 

розвивалося, як система ідей, поглядів, ідеалів, звичаїв народу, покликаних 

формувати свідомість та відповідальність молодого покоління. Сучасний етап 

розвитку національного виховання  пов'язаний із становленням української 

державності, інтеграція у європейське та світове товариство, відмова від 

тоталітарних методів управління державою.  Ці чинники передбачають 

орієнтацію на людину, націю, пріоритети національної та духовної культури. 

Тому питання національного виховання, самосвідомості та її формування у 

молодого покоління є одним із найактуальніших питань сьогодення. 

 

 

Яцкова Т.О. 

Фізико - математичний факультет 

ЗАСТОСУВАННЯ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ У ЗАДАЧАХ 

ГЕОМЕТРІЇ 

Науковий керівник: кандидат  фіз. –мат. наук, доцент Мартиненко О.В. 

 

Вивчення явищ природи, розв’язання багатьох практичних задач з 

геометрії, фізики часто приводить до рівнянь,  що встановлюють залежність 

між невідомою функцією та її похідними. Співвідношення такого типу 

називають диференціальними рівняннями [2, с. 4]. 

Передумови для появи теорії диференціальних рівнянь склалися у другій 

половині XVII ст., коли математики наблизилися до усвідомлення взаємно 

оберненого характеру двох основних операцій — диференціювання та 

інтегрування. Актуальні на той час обернені задачі на дотичні, тобто здачі в 

яких треба знайти криві за відомими властивостями їх дотичних, були одними з 

перших, що зводилися до розв'язання диференціальних рівнянь.  

У 1669 р. І. Барроу в своїх «Лекціях з геометрії та оптики» доводить 

важливий результат про взаємно обернений характер задач на дотичні, з одного 

боку, та про площі фігур, обмежених графіками функцій,— з іншого, і на 

підставі цього формулює правило розв'язання диференціальних рівнянь 
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спеціального вигляду 
)(

)(

yg

xf

dx

dy

 
рівняння з відокремлюваними змінними . 

Розглянемо задачу на дотичну у загальному вигляді. 

Нехай на площині хОу потрібно знайти криву, в кожній точці якої 

кутовий коефіцієнт дотичної пропорційний ординаті точки дотику. Якщо таку 

криву шукати у вигляді графіка деякої диференційовної функції у= у (х), х є R, 

то, врахувавши геометричний зміст похідної, умову задачі можна подати у 

вигляді співвідношення 

ky
dx

dy
 , 

дане співвідношення є найпростішим диференціальним рівнянням. Легко 

переконатися в тому, що розв’язок даного диференціального рівняння функція 

вигляду  
kxСеy   де  С — довільне  дійсне  число.  Цей  факт  було  виявлено 

Р. Декартом  в 1639 р.  [3, с. 7].  

Розглянемо задачу на знаходження кривої  за відомими властивостями її 

дотичної. 

Задача 1. Знайти рівняння кривої, яка проходить через точку (2,0), якщо 

відомо,  що трикутник, утворений віссю Оу, дотичною до кривої в довільній її 

точці і радіус-вектором точки дотику, рівнобедрений, причому основою його є 

відрізок  дотичної від точки дотику до осі Оу. 

Розв’язання. Нехай )(xfy   - шукана крива. Проведемо дотичну МА в 

довільній точці М(х,у) кривої до перетину с віссю Оу (Рис.1). 
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                                   М(х,у)                      у=f(x)                                                                                                                                                                                  

 

  O                                                                          x 

 

За умовою ,, 22 ухОМОАОМ  отже ).,0( 22 ухА   Записуємо 

рівняння дотичної до кривої в точці М(х,у): 
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),( xXyyY   

і враховуючи,що точка ),0( 22 ухА  належить дотичній, тобто в рівнянні 

дотичної покладено Х=0, Y=
22 ух  . 

Дістанемо рівняння  
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Це рівняння однорідне відносно змінних. 
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Використовуючи початкову умову у(2)=0, знайдемо С=2. 

Отже, рівняння шуканої кривої має вигляд 

222  yxy             ].5251.,1[ с  
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