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ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА 

УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

Авраменко С. Г. 

Науковий керівник: к.ф.-м.н., ст. викл. Васильєва Л.Я. 

Миколаївський національний університет імені. В. О. Сухомлинського 

На сьогоднішній день пріоритетними напрямками вдосконалення 

навчально-виховного процесу є розвиток індивідуальних форм навчання, 

впровадження інтегрованих курсів, розвиток інформаційної бази 

навчального процесу, оптимальне насичення автоматизованими 

системами, дослідження на основі комп’ютерної техніки. 

Використання сучасних інформаційних технологій, зокрема 

персонального комп’ютера, дає можливість інтенсифікувати процес 

вивчення математики. Сьогодні розроблена вже значна кількість 

програмних засобів, що дозволяють вирішувати за допомогою комп’ютера 

досить широке коло математичних задач різних рівнів складності. Це такі 

програмні засоби, як GRAN 1, Maple, Mathematica, MatLab і ін. Причому 

одні з них орієнтовані на фахівців досить високої кваліфікації в галузі 

математики, інші - на учнів середніх навчальних закладів або студентів 

вузів, що лише почали вивчати шкільний курс математики або основи 

вищої математики. 

Найбільш зручним для підтримки вивчення курсу математики в 

середніх навчальних закладах є комплект програм GRAN (GRAN1, 

Gran-2D, Gran-3, ін.). Від користувача не потрібен значний об’єм 

спеціальних знань із інформатики, основ обчислювальної техніки, 

програмування, тощо, за винятком найпростіших понять, повністю 

доступних для учнів середніх класів. 

Такий підхід до вивчення математики дає наочні подання про 

поняття, які вивчаються, розвиває образне мислення, просторову уяву, 

дозволяє досить глибоко проникнути в сутність досліджуваного явища, 
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неформально вирішувати задачу. При цьому на передній план виступає 

з’ясування проблеми, постановка задачі, розробка відповідної 

математичної моделі, матеріальна інтерпретація отриманих за допомогою 

комп’ютера результатів. Всі технічні операції щодо розробки побудованої 

математичної моделі, реалізації методу відшукування розв’язку, 

оформлення й подання результатів розробки вхідних даних покладають на 

комп’ютер. 

Висновок. Широке застосування таких технологій як програмне 

навчання, експертні системи, предметні комп’ютерні уроки сприяє 

підвищенню пізнавального інтересу й творчої активності учнів, дозволяє 

здійснювати особистісний підхід до учнів і поетапне засвоєння знань, 

умінь і навичок. 

Література 

1. Жалдак М.І та інші. Математика з комп’ютером. - К. 2004 - с. 77-114. 
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4. Поняття інноваційної технології навчання / Завуч, 2004. - с. 9-12. 

5. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Математика 5-11 

класи. - К.: Навчальна книга, 2003. - с.103-106. 

6. Соколова Г. Методичні орієнтири практики розвивального навчання / 

Завуч. 2005. – 5 с. 

 
ЧИСЕЛЬНИЙ РОЗВ’ЯЗОК ЗАДАЧІ ПРО ДИФРАКЦІЮ 

НЕСТАЦІОНАРНОЇ ХВИЛІ НА ЖОРСТКІЙ СФЕРІ 

Бєлецький І. В., Попович Ю. В. 

Науковий керівник: к.ф-м.н., доц. Жирнов М. В. 

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 

Пропонується економічний спосіб чисельного розв’язання 

осесиметричної задачі дифракції нестаціонарних хвиль на жорстких тілах 
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скінчених розмірів, вміщених до необмеженого об’єму ідеальної рідини. 

Постановка задачі про визначення поля тиску відбитої хвилі містить 

хвильове рівняння, умову непротікання повного тиску на поверхні тіла та 

умови випромінювання на нескінченості. Для останньої умови безмежна 

рідина моделюється тонким шаром, на зовнішній границі якого задається 

умова спеціального виду [1]: 

0=s
sm pB , (1) 

де sp  – тиск у відбитій хвилі; ( )[ ]C
m

i

m rirtcB
1

1 12
=

− −+∂∂+∂∂= , r – радіус-

вектор граничної точки; с – швидкість звуку. При 2=m  умова (1) має 

такий вигляд: 
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Сумісне розв’язання системи вихідних рівнянь, доповненої 

співвідношенням (2), виконується за допомогою явної скінченнорізницевої 

схеми «хрест». Використання умов типу (1) дозволяє обмежитися малою 

кількістю вузлів різницевої сітки за напрямом нормалі до границі тіла (в 

даному випадку вважалося, що вона дорівнює 5). 

Ефективність викладеного способу розрахунку ілюструється 

розв’язанням задачі про дифракцію нестаціонарної хвилі на жорсткій 

сфері. Тиск у хвилі, що падає, задається розподілом гауссова типу 

( )[ ]( )2321exp Rttcp ri −−−= , де rt  – час приходу хвилі до заданої точки 

простору. Результати розрахунків за даним способом (безперервні лінії) та 

методом граничних елементів [2] (пунктирні лінії), наведені на рис. 1, а, 

отримано для однакової кількості дискретних елементів, що апроксимують 

поверхню сфери. Слід відзначити, що такий розв’язок має бути 

уточненим – зі збільшенням кількості різницевих вузлів за меридіанною 

координатою він збігається до такого, що показаний на рис.1, б. 
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Рис.1. Повний тиск на поверхні сфери для імпульсу, заданого гауссовою 

кривою: 1 - o6=θ ; 2 - o102=θ ; 3 - o174=θ ; θ – меридіанний кут. 

 
Інший приклад, який демонструє можливості використаного 

підходу – це розв’язання відомої в теорії дифракції задачі про падіння 

плоскої одиничної хвилі ступінчастого профілю на жорстку сферу. 

Отримані результати (рис. 2) відрізняються від відомих раніше (наприклад, 

[3]) зниженням тиску в лобовій частині сфери до рівня, меншого одиниці, 

та різким підвищенням тиску в тильній точці. 

 

Рис. 2. Повний тиск на поверхні сфери для плоскої ступінчастої хвилі: 

1 - 0=θ ; 2 - 4π=θ ; 3 - 2π=θ ; 4 - 43π=θ ; 5 - π=θ . 

 
Дану схему розрахунків можна узагальнити на випадок взаємодії 

хвилі тиску з деформівними конструкціями і на випадок дифракції 

нестаціонарних хвиль на тілах складнішої конфігурації. 
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ДИФЕРЕНЦІАЛЬНІ РІВНЯННЯ ПЕРШОГО ПОРЯДКУ. 

РІВНЯННЯ ЛАГРАНЖА, КЛЕРО, РІККАТІ 

Бодян Н. І. 

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 

Диференціальні рівняння допомагають встановити зв’язок між 

величинами (функціями) та швидкостями їхньої зміни відносно деяких 

незалежних величин. При цьому виникають рівняння, в яких невідомі 

функції містяться під знаком похідної. Здебільшого вони 

використовуються для описання явищ природи, розв’язування 

різноманітних задач з фізики, біології, техніки, економіки.  

У різних сферах діяльності людини виникає багато задач, що 

потребують вирішення диференціальних рівнянь. Наприклад, відбувається 

деякий процес – фізичний, хімічний, біологічний, економічний та ін. При 

цьому інтерес становить повна функціональна характеристика процесу 

(зміна з часом температури, тиску, маси, положення у просторі). Якщо є 

достатньо повна інформація по хід цього процесу, то можна спробувати 

побудувати його математичну модель. У багатьох випадках такою 

моделлю є диференціальне рівняння, одним з розв`язків якого є шукана 

функціональна характеристика процесу. Диференціальне рівняння 

моделює процес у тому розумінні, що воно описує еволюцію процесу, 
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характер змін матеріальної системи, також можливі зміни залежно від 

початкового стану системи.  

Також диференціальні рівняння мають безліч розв’язків, що є їх 

характерною властивістю. Тому, розв’язавши диференціальне рівняння, не 

можна однозначно знайти залежність між величинами, що характеризують 

цей процес. Щоб вибрати з нескінченної множини ту одну, яка притаманна 

саме цьому процесу, треба мати додаткову інформацію, наприклад знати 

початковий стан процесу. 

Диференціальним рівнянням першого порядку називається рівняння 

вигляду: 

( ) ( )( ) 0,, =′ xyxyxF , 

де F - задана функція своїх аргументів, x – незалежна змінна, ( )xy , ( )xy′  - 

невідома (шукана) функція та її похідна.  

Диференціальне рівняння, нерозв’язане відносно похідної ( )xy′ , 

називають неявним диференціальним рівнянням. 

Якщо рівняння можна розв’язати відносно ( )xy′ , то воно записується 

у вигляді: 

( )yxfy ,=′  

і називається диференціальним рівнянням першого порядку, розв’язаним 

відносно похідної. 

Розв’язком диференціального рівняння на деякому інтервалі ( )ba,  

називається диференційована на цьому інтервалі функція ( )Cxy ,ϕ= , яка 

при підстановці y це рівняння замість невідомої функції перетворює його в 

тотожність. Розрізняють загальний та частинний розв’язок 

диференціального рівняння. 

Типи диференціальних рівнянь першого порядку: 

- диференціальні рівняння з відокремленими та відокремлюваними 

змінними; 
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- диференціальні рівняння, що зводяться до рівнянь з 

відокремлюваними змінними; 

- диференціальні рівняння, однорідні відносно змінних; 

- диференціальні рівняння, що зводяться до лінійних; 

- рівняння Ріккаті; 

- диференціальні рівняння, звідні до рівнянь у повних 

диференціалах; 

- диференціальні рівняння, нерозв’язні відносно похідної; 

- рівняння Лагранжа; 

- рівняння Клеро. 

Методи інтегрування: 

- метод підстановки (метод Бернуллі); 

- метод варіації довільної сталої (метод Лагранжа); 

- метод інтегрувального множника (метод Ейлера). 

Ізокліни часто використовують як графічний метод розв’язання 

звичайних диференціальних рівнянь. В рівнянні типу ( )yxfy ,=′ , ізокліни 

це лінії в площині ( )yx,  отримані через прирівнювання ( )yxf ,  до сталої. Це 

дає множину ліній (для різних сталих) які мають однаковий градієнт із 

кривими розв’язками. Обчисливши цей градієнт для кожної ізокліни, 

можна візуалізувати поле напрямків. 

Література 

1. Арнольд В. И. Обыкновенные дифференциальные уравнения. — М.: 

Наука, 1966.  

2. Петровский И. Г. Лекции по теории обыкновенных дифференциальных 

уравнений. — М.: Наука, 1970. 

3. Самойленко А. М.; Перестюк М. О.; Парасюк I.О. Диференціальні 

рівняння. - К.: «Вища школа»,1994. 

 

 

 



 

        Актуальні проблеми сучасної прикладної математики, НУК – 2016        

 

11 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО 

Войтенко О. И. 

Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова  

Наука и искусство - два основных начала в человеческой культуре, 

две дополняющие друг друга формы высшей творческой деятельности 

человека. В истории человечества были периоды, когда эти начала дружно 

уживались, а были и времена, когда они противоборствовали. Но видимо, 

высшая их цель - быть взаимодополняющими гранями человеческой 

культуры. В самой сердцевине науки есть элемент искусства, а всякое 

искусство несет в себе частицу научной мудрости. Красота математики 

среди наук недосягаема, а красота является одним из связующих звеньев 

науки и искусства. 

Одной из главных составляющих искусства является золотое 

сечения, а так же его свойства в разных геометрических фигурах. Золотое 

сечение, известное как пропорция Бога, является иррациональным числом, 

равным 1,618 033 988 749 894 848. Отношение двух отрезков, образующих 

золотое сечение, называют числом ϕ. Буква ϕ (фи) - первая буква в имени 

великого Фидия, который, по преданию, часто использовал золотое 

сечение в своих скульптурах. Золотая пропорция часто применяется в 

искусстве и дизайне, предлагая естественный баланс между симметрией и 

асимметрией. Принцип золотого сечения - высшее проявление 

структурного и функционального совершенства целого и его частей в 

искусстве, науке, технике и природе. В математике пропорцией называют 

равенство двух отношений: dcba :: = . 

 

Математические свойства золотого сечения часто используются в 

искусстве. Любая картина имеет определенные точки, невольно 

приковывающие наше внимание, так называемые зрительные центры. 
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Линии золотого сечения очень часто применяют художники для более 

правдоподобного написания картины. Некоторые геометрические фигуры 

имеют свойство золотой пропорции, такие как: треугольник, 

прямоугольник, пентаграмма и т.д. Также, число ϕ выражает, отношение 

радиуса окружности к стороне правильного вписанного десятиугольника. 

Золотой прямоугольник обладает многими необычными свойствами. 

Продолжая отрезать квадраты, мы будем получать все меньшие 

прямоугольники. Причем располагаться они будут по логарифмической 

спирали. Свойства этой спирали использовали различные художники всех 

эпох. Деление плоскости золотым сечением очень часто используют для 

построения картины. От правильного расположения объектов на плоскости 

полотна зависит красота этой картины, какие эмоции и чувства она будет 

нести.  

Выводы. Золотая пропорция встречается в конфигурации растений и 

минералов, строения частей Вселенной, человеческого тела. Она отражает 

глобальные принципы природы, проникая во все уровни организации 

живых и неживых объектов. Её используют в архитектуре, скульптуре, 

живописи, науки, вычислительной технике ит.д. Творения, несущие в себе 

конфигурацию золотого сечения, представляются соразмерными и 

согласованными, всегда приятны взгляду. Золотое сечение лежит в основе 

гармонии и красоты мироздания. 

Литература 

1. Коваленко В.Ф. Золотое сечение в живописи: Учеб. Пособ. - К: Высш. 

шк. Главное изд-во, 1989. - 143 с. 

2. Лаптев А. М. Некоторые вопросы композиции//Вопросы 

изобразительного искусства. — М, 1954. — С. 66 — 67. 

3. Крымов Н. П. Художник и педагог.—М., 1960.— С. 32. 

4. Капланова С. От замысла и натуры к законченному произведению. — 

М., 1981. — С. 17. 

5. http://refdb.ru/look/2768286.html. 
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ГІПЕРБОЛІЧНА СПІРАЛЬ 

Гараєв К. 

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 

Метою даної роботи є усебічне дослідження кривої, що називається 

гіперболічною спіраллю. Гіперболічна спіраль — плоска трансцендентна 

крива. Рівняння гіперболічної в полярній системі координат є зворотнім 

для рівняння спіралі Архімеда і записується як: 

a=ρφ . 

Параметричний запис рівняння гіперболічної спіралі в декартових 

координатах має вид: 

t

t
ax

cos
= ,     

t

t
ay

sin
= . 

Початок координат є асимптотичної точкою. Асимптотою є пряма, 

паралельна полярної осі і віддалена від неї на відстані а. Гіперболічна 

спіраль виходить при русі точки по прямій, що обертається, таким чином, 

що її відстань від центру обертання завжди буде обернено пропорційною 

до куту повороту прямої, виміряному від початкового положення. 

Гіперболічна спіраль може описувати рухи різноманітних тіл, тому її 

рівняння і представляє практичний інтерес. 

  

 

ИНТЕГРИРОВАНИЕ ДРОБНО-РАЦИОНАЛЬНЫХ 

ФУНКЦИЙ 4-ГО ТИПА 

Голеншин Е. В. 

Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова 

Необходимость в интегрировании дробно-рациональных функций 

возникает достаточно часто, в том числе и из-за того, что некоторые более 

сложные интегралы сводятся к ним. Интегрирование дробно-

рациональных функций первых трех типов, широко изучается в курсе 

высшей математики. Но на практике возникает необходимость 
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интегрирования и дробно-рациональных функций 4-го типа. Поэтому 

уделим внимание их интегрированию. 

Интегралы от простейших дробей первых трех типов представляют 

собой: 

1) CaxAdx
ax

A
+−=

−∫ ln ; 

2) 
( ) ( )

C
axm

A

ax

dxA
mm

+
−

⋅
−

−=
−

−∫ 1

1

1
, где m – целое, 1>m ; 

3) C
pq

px

pqqpxx

dx
+

−

+
⋅

−
=

++
∫ 222

4

2
arctg

4

2
, где 0

4

2

<− q
p

. 

Рассмотрим теперь в общем виде как интегрируются простейшие 

дроби 4-го типа. 

Пусть необходимо найти 
( )

dx
qpxx

BAx
n∫

++

+
2

, где 0
4

2

<− q
p

, n – целое, 

1>n . 

Выделим в числителе производную от квадратного трехчлена, 

стоящего в знаменателе: 

( )

( )

( )
=

++









−++

=
++

+
∫∫ dx

qpxx

Ap
Bpx

A

dx
qpxx

BAx
nn 22

2
2

2  

∫∫
++









−+

++

+
=

nn qpxx

dxAp
Bdx

qpxx

pxA

)(2)(

2

2 22
. 

Первый интеграл в правой части равенства легко находится с помощью 

подстановки tqpxx =++2 , а второй преобразуем следующим образом:  

∫∫























−+








+

=
++ nn

p
q

p
x

dx

qpxx

dx

42

)( 222
. 

Полагая теперь, что t
p

x =+
2

, dtdx =  и обозначая 2
2

4
a

p
q =− , получаем  

∫∫
+

=
++ nn at

dt

qpxx

dx

)()( 222
. 
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Таким образом, интегрирование дроби 4-го типа может быть 

выполнено с помощью рекуррентной формулы. 

Рассмотрим теперь частный случай интеграла от простейшей дроби 

4-го типа. 

Для интеграла ∫ +
=

n
at

dt

n
I

)( 22
 (n – целое положительное число) имеет 

место следующая рекуррентная формула: 

121222 22

321

)()1(2

1
−−

⋅
−

−
⋅+

+
⋅

−
= nn

I
n

n

aat

t

nan
I . 

Эта формула позволяет после ( 1−n )-кратного применения свести 

данный интеграл In к табличному интегралу ∫
+ 22

at

dt
. 

В качестве примера решения интеграла простейшей дроби 4-го типа 

найдем: 

dx
xx

x
∫

++

+
32 )52(

32
. 

Преобразовываем интеграл: 

∫∫∫∫ ++
+

++

+
=

++

−++
=

++

+
32323232 )4)1(()52(

22

)52(

)23()22(

)52(

32

x

dx
dx

xx

x
dx

xx

x
dx

xx

x
. 

В первом интеграле произведем замену zxx =++ 522 ; ( ) dzdxx =+ 22 , а 

во втором интеграле заменим tx =+1 , dtdx = . Тогда: 

=
+

+=
+

+=
++

+
∫ ∫∫∫∫

−
32

3
32332 )4()4()52(

32

t

dt
dzz

t

dt

z

dz
dx

xx

x
 

=








+
⋅

−

−
⋅+

+
⋅

−⋅⋅
+−= ∫−

−

22132

2

)4(26

36

4

1

)4()13(42

1

2

1

t

dt

t

t
z  

=
+

⋅+
+

⋅+−= ∫ 22222 )4(16

3

)4(16

1

2

1

t

dt

t

t

z
 

=








+
⋅

−

−
⋅+

+
⋅

−⋅⋅
⋅+

+
⋅+−= ∫− 424

34

4

1

)4()12(42

1

16

3

)4(16

1

2

1
2122222

t

dt

t

t

t

t

z
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=+







⋅+

+
⋅⋅+

+
⋅+−= C

t

t

t

t

t

z 2
arctg

2

1

8

1

48

1

16

3

)4(16

1

2

1
2222

 

C
t

t

t

t

t

z
+⋅+

+
⋅+

+
⋅+−=

2
arctg

256

3

4128

3

)4(16

1

2

1
2222

. 

Возвращаясь к старой переменной, получаем: 

+
++

+
⋅+

++

+
⋅+

++
−=

++

+
∫ 52

1

128

3

)52(

1

16

1

)52(2

1

)52(

32
2222232

xx

x

xx

x

xx
dx

xx

x
 

( )
C

x

xx

x

xx

x
C

x
+

+
⋅+

++

+
⋅+

++

−
=+

+
⋅+

2

1
arctg

256

3

52

1

128

3

5216

7

2

1
arctg

256

3
222

. 

Представленное решение позволяет интегрировать дробно-

рациональные функций 4-го типа, а также вычислять более сложные 

интегралы, преобразуя их к рассмотренным типам. 

Литература 

1. Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисления для 
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физико-математической литературы, 1985. – 432 с. 

2. Данко П.Е., Попов А.Г., Кожевников Т.Я. Высшая математика в 

упражнениях и задачах. Часть 1. – M.: Высш. шк., 1986. – 304 с. 

3. Выгодский М.Я. Справочник по высшей математике. – М.: Наука, 
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ПРИВЕДЕННЯ РІВНЯННЯ КРИВИХ ДРУГОГО ПОРЯДКУ 

ДО КАНОНІЧНОГО ВИГЛЯДУ 

Головіна Л. В. 

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 

Ціль: проаналізувати методи приведення рівнянь кривих другого 

порядку до канонічного вигляду. Дослідити особливості, переваги методу 

переходу рівняння кривої другого порядку до інших координат та методу 

інваріантів. 
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Актуальність цієї теми полягає в важливості використання кривих 

другого порядку, так як квадратичні форми широко використовуються для 

описання систем та процесів у багатьох сферах людської діяльності: як на 

виробництві при конструюванні інженерних деталей, технічних деталей, 

верстатів, так і при вивченні наук космонавтики та астрономії при 

розрахунку орбіт космічних тіл, опису руху тіл по площині і т.д. Також 

будь-які криві і лінії мають пряме застосування в механіці та архітектурі, 

бо квадратичні форми та криві поверхні широко застосовуються при 

конструюванні споруд, входять в обрис багатьох предметів побуту. Тому 

дослідження теми допоможуть визначити найбільш зручний і практичний 

метод приведення рівняння кривої другого порядку до канонічного виду 

для кожної людини в залежності від його сфери діяльності і переваг. 

Отож, перший метод – приведення рівняння кривої другого порядку 

до канонічного вигляду за допомогою переходу до інших координат, тобто 

спрощення рівняння паралельним перенесенням координатних осей: 





+=

+=

;~
,~

0

0

yyy

xxx
      (1) 

і поворотом осей на певний кут: 





′+′=

′−′=

.cossin~
,sincos~

ayaxy

ayaxx
 

Виконавши відповідні перетворення початкового рівняння за 

допомогою тотожності 

( ) ( ) ( )FEyDxyECyBxxDByAxFEyDxCyBxyAx ++++++++=+++++ 222 22  

та паралельного переносу координатних осей (1), треба прибрати в 

рівнянні члени першого ступеню та знайти початкові координати рівняння. 

Після цих дій отримуємо рівняння в нових координатах. Отже 

підставляємо (2) в рівняння нових координат. Щоб підібрати потрібний 

кут, коефіцієнт при yx ′′  прирівнюють до нуля. Знайшовши кути, обираємо 

значення, яке відповідає повороту на гострий кут. Потім записуємо 

рівняння кривої в системі x′ , y′ , яке і буде канонічним виглядом рівняння 
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кривої другого порядку. За отриманими координатами та кутом можна 

побудувати криву. 

Другим методом є метод інваріантів. Інваріант - це величина, яка 

залишається незмінною при тих чи інших перетвореннях.  

Якщо рівняння лінії 2-го порядку заданої загальним видом 

0222 22 =+++++ FEyDxCyBxyAx  в деякій прямокутній системі координат, 

то інваріантами щодо повороту і паралельного перенесення прямокутної 

системи координат є наступні числа: 

CAS +=  - сума коефіцієнтів при 2
x  та 2y ; 

CB

BA
=δ ; 

FED

ECB

DBA

=∆ . 

Розглянемо загальне рівняння лінії 2-го порядку і поставимо 

завдання підібрати нову прямокутну систему координат YXO
~~~

 так, щоб 

рівняння даної лінії прийняло вид 0~~
1

2
1

2
1 =++ FyCxA , який елементарно 

зводиться до канонічної форми). Зауважимо, що коефіцієнти підсумкового 

рівняння, які «відповідають» за поворот і паралельне перенесення, 

дорівнюють нулю 0111 === EDB . 

Оскільки інваріанти S, δ, ∆ (числа) не залежать від коефіцієнтів того 

чи іншого рівняння, яким задана конкретна досліджувана лінія, то 

справедливими є такі рівності: 

11 CACAS +=+= ; 

11
11

11
CA

CB

BA

CB

BA
===δ ; 

111

111

111

111

FCA

FED

ECB

DBA

FED

ECB

DBA

===∆ . 

З початкового рівняння знаходимо S, δ, ∆. Складемо систему рівнянь: 
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∆=

δ=

=+

.

,

,

111

11

11

FCA

CA

SCA

 

Вирішивши систему записуємо рівняння 0~~
1

2
1

2
1 =++ FyCxA , а 

координати нового початку координат відшукуємо, як рішення системи: 





=++

=++

.0

,0

00

00

ECyBx

DByAx
 

Кут нової системи координат знаходимо: 
CA

B

−
=α

2
2tan  (якщо 

0=− CA , то o45.рад
4

=
π

=α ). 

За отриманими координатами та кутом можна побудувати криву. 

Висновок. У даній роботі були проаналізовані методи приведення 

рівнянь кривих другого порядку до канонічного вигляду. Досліджено два 

найбільш популярних методи, обидва методи нескладні, зрозумілі, 

розраховані на користувачів, які мають навички вирішення 

тригонометричних рівнянь (для першого методу) та навички роботи з 

матрицями (для другого методу). 

Література 

1. Краткий курс аналитической геометрии, Ефимов Н.В., 2005 г. 

2. Высшая математика в упражнениях и задачах, Данко П.Е., Попов А.Г., 

Кожевникова Т.Я. 

 

 

ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЮ 

ЗНАНЬ ПРИ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ 

МАТЕМАТИКИ 

Гренечко Т. Б. 

Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського. 

Контроль є важливим елементом процесу навчання. Метою 

контролю результатів навчання, в тому числі і тестового, є отримання 
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інформації про якість засвоєння студентами навчального матеріалу 

відповідно до вимог відповідних документів (наприклад, освітньо-

кваліфікаційної характеристики та освітньо-предметної програми). 

Контроль дає можливість визначити рівні підготовки студентів, оцінити 

ступінь сформованості певних умінь та навичок і попередити формування 

помилкових навичок, оцінити ефективність обраних методів навчання та 

внести відповідні корективи в процес навчання. 

Готовність викладача до застосування тестової форми контролю, 

виражається в активному використанні тестування в своїй педагогічній 

діяльності поряд з іншими методами контролю, в умінні складати власні 

тести для перевірки рівня навчальних досягнень своїх студентів, в умінні 

аналізувати тести, складені іншими авторами. 

Не всі викладачі, в тому числі і викладачі математики, мають 

достатній рівень підготовки до використання тестових технологій у своїй 

професійній діяльності. Для усунення цього недоліку слід організувати 

спеціальну підготовку викладачів, яка повинна здійснюватися на основі і 

за активного сприяння кафедр інформатики. 

Використання тестових завдань в автоматизованих контрольно-

навчальних програмах дозволяє не тільки викладачу контролювати 

досягнення студентів, а і студентам самостійно знаходити пропуски в 

структурі своїх знань і вживати заходів для їх ліквідації. В таких випадках 

можна говорити про значний навчальний потенціал тестових завдань, 

використання якого стане одним з ефективних напрямів практичної 

реалізації принципу єдності і взаємозв’язку навчання і контролю. 

Систематичне використання тестування, організованого з 

урахуванням виділених педагогічних умов дозволяє не тільки підвищити 

ефективність тестового контролю, а й сприяє підвищенню якості 

професійної підготовки майбутніх вчителів. 
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ЗАСТОСУВАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ МЕТОДІВ В 

АНАЛІЗІ ЕФЕКТИВНОСТІ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА 

Далудіна Г. С., Власенко К. М., Скрипка М. М. 

Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва 

Ефективність аграрного виробництва є основою відтворення і 

нагромадження людського капіталу, підвищення рівня життя працівників 

підприємств та членів їх сімей, зростання ефективності праці, збільшення 

обсягів виробництва продукції, успішного господарювання і зростання 

конкурентоспроможності господарств. 

Використання математичних методів у сфері управління (зокрема, в 

економічній) − найважливіший напрям вдосконалення систем управління. 

Математичні методи прискорюють проведення економічного аналізу, 

сприяють найповнішому урахуванню впливу різноманітних чинників на 

результати діяльності, підвищенню точності обчислень [1]. 

Залежно від функціонального призначення математичних методів 

виділяють дві групи математичних методів: 1) методи математичного 

моделювання; 2) методи математичної статистики (або статистичні 

методи). Серед методів, які застосовують в управлінській практиці для 

вирішення економічних задач, важливе місце посідає кореляційний аналіз. 
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За згрупованими даними по 27 адміністративних районах 

Харківської області за 2014 рік ми дослідили залежність рівня 

рентабельності сільськогосподарського виробництва (y, %) від 

середньомісячної оплати праці штатних працівників (x1, грн) і витрат на 

оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи у розрахунку на 1 грн 

виробленої продукції (x2, грн). Синтезована за рівнянням прямої лінії 

багатофакторна модель дохідності господарств має вигляд: 

21 0209,001519,086129,73 xxy
nx −−= . 

Множинна модель рентабельності пройшла перевірку на 

адекватність за критерієм сукупного коефіцієнта кореляції 393,0=R . 

Розрахований на його підставі сукупний коефіцієнт детермінації 154,02 =R  

показує, що по досліджуваній сукупності аграрних підприємств 

Харківської області у 2014 році 15,4% варіації рівня рентабельності 

господарств області зумовлена впливом включених у модель факторів. За 

допомогою кореляційного аналізу встановлено, що: 1) при зростанні 

оплати праці штатних працівників на 100 грн. рівень рентабельності 

виробництва продукції скорочується на 1,519% (за умови, що витрати на 

одиницю продукції залишаються на фіксованому рівні); 2) наслідком 

зростання витрат на оплату праці у розрахунку на 1 ц продукції на 100 грн 

є скорочення рівня рентабельності на 2,09% (при середньому значенні 

іншого фактора, включеного у багатофакторну модель). 

У багатофакторному кореляційному аналізі чистого доходу (виручки) 

від реалізації продукції у розрахунку на 100 га сільськогосподарських 

угідь (y, тис. грн.) у якості факторних ознак використано середньомісячну 

оплату праці (x1, грн.) і продуктивність праці (x2,тис. грн.). Отримано 

наступну прямолінійну модель: 

21 3149,00484,00468,913 xxy
nx +−= . 

Значення коефіцієнта регресії 0484,01 −=a  свідчить, що при зростанні 

витрат на оплату праці в середньому за місяць на 1 грн призводить до 



 

        Актуальні проблеми сучасної прикладної математики, НУК – 2016        

 

23 

зменшення чистого доходу від реалізації продукції на 100 га земельних 

угідь на 48,4 грн. (при фіксованому значенні продуктивності праці). В цей 

же час, зростання вартості продукції сільського господарства на одного 

штатного працівника на 1 тис грн. сприяє збільшенню виручки від 

реалізації на одиницю угідь на 314,9 грн (за умови, що середньомісячна 

оплата праці знаходиться на середньому рівні).   

Результати кореляційного аналізу пояснюють намагання 

роботодавців, головною метою яких є отримання прибутків, скоротити 

собівартість сільськогосподарської продукції за рахунок елементів «Прямі 

витрати на оплату праці» і «Відрахування на соціальні заходи». Однак, 

результатом зниження оплати праці є відчуження працівників від 

трудового процесу, втрата інтересу до високопродуктивної праці. Тому 

можна стверджувати, що ефективність, конкурентоспроможність 

сільськогосподарських підприємств знаходиться на перетині високого 

ступеня мотивації персоналу, ефективного використання трудового 

потенціалу (продуктивності праці) і запровадження 

конкурентоспроможних технологій (наслідком чого є збільшення обсягів і 

якості продукції).  

Таким чином, переваги застосування математичних методів в аналізі 

ефективності аграрного виробництва полягають в тому, що, по-перше, їх 

можна використовувати для обробки великої кількості емпіричних даних; 

по-друге, вони дають змогу зробити процес дослідження рентабельності 

господарств більш чітким, структуролізованим та раціональним. 

Література 
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РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ ПРИ 

ВИКЛАДАННІ ДИСЦИПЛІНИ «АНАЛІТИЧНА 

ГЕОМЕТРІЯ» 

Даніч О. А. 

Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського 

Актуальність дослідження. Необхідна умова успішної творчої 

роботи вчителя зумовлена наявністю широкої математичної підготовки, 

важливе місце в якій відводиться геометрії, зокрема – аналітичній. Під час 

вивчення аналітичної геометрії, майбутній вчитель одночасно оволодіває 

загальною математичною культурою, розвиває своє математичне 

мислення, набуває вміння легко і швидко орієнтуватися в різних 

математичних ситуаціях. Даний курс покликаний навчити майбутнього 

вчителя вмінню застосовувати аналітичний метод до розв’язування задач з 

геометрії, в тому числі і задач шкільної математики. 

Мета дослідження – розглянути окремі аспекти розвитку 

математичних компетенцій при викладанні аналітичної геометрії у 

майбутній професійній діяльності. 

У підготовці вчителя математики  при вивчені аналітичної геометрії 

необхідно розвивати такі компетенції: соціально-особистісні, загально-

наукові, інструментальні, конструктивно-графічні. Розвиток вказаних 

компетенцій можна домогтися за рахунок збільшення частки самостійних 

робіт творчого та пошукового, дослідницького та експериментального 

характеру, створення умов для набуття досвіду та досягнення мети, 

посилення практичної спрямованості викладання предмета, за допомогою 

застосування педагогічних програмних засобів «GRAND-2D», «GRAND-

3D», «GD» для подання готових рисунків, показу процесу зміни 

геометричних об’єктів зі зміною значень параметрів тощо, застосування 

таких технологій викладання, в основі яких лежать самостійність і 

відповідальність викладача за результати своїх студентів. 
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Сучасна професійна підготовка майбутнього вчителя математики 

повинна цілеспрямовано формувати необхідний рівень усвідомлення ним 

своїх особистісних властивостей, професійних якостей, які формуються 

при вивченні аналітичної геометрії, що сприяє розвитку просторових 

уявлень і становленню професійної самосвідомості. 
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2. Моторіна В. Г. Дидактичні і методичні засади професійної 

підготовки майбутніх учителів математики у вищих педагогічних 

навчальних закладах : дис. д-ра пед. наук : 13.00.04 / В. Г. Моторіна. 
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АНАЛИЗ УСЛОВИЯ ЦИКЛИЧНОСТИ МАТРИЦ 

НАЗНАЧЕНИЯ В ЗАДАЧЕ КОММИВОЯЖЕРА 

Дьякова К. А. 

Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова 

В данной работе рассматривается одна из важнейших задач 

дискретной оптимизации, а именно – задача о коммивояжере (бродячем 

торговце). 

Постановка задачи. 

Имеется n городов и заданы расстояния между ними cij. Выезжая из 

одного города 1, коммивояжер должен побывать в каждом и вернуться в 

исходный. Требуется определить порядок, в котором следует объезжать 

города, чтобы суммарное расстояние было бы минимальным [1]. 

Для постановки условий, введем булевы переменные: 
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Условия 3 и 4 означают, что коммивояжер один раз выезжает из 

каждого города и один раз въезжает. 

Соотношения, приведенные выше (1), (2), (3) определяют задачу о 

назначении, которая отличается от задачи коммивояжера отсутствием 

необходимого условия единого цикла. В итоге мы можем получить 

несколько отдельных циклов, что будет противоречить поставленному 

условию о возврате в исходный пункт.  

Анализируя возможность упрощения задачи, рассмотрим 

аналитические требования цикличности (4):  

ni ,...,2,1= ;     nj ,...,2,1= ; 

1−≤+− nnxdd ijji ;     ji ≠ . 

Переменные d могут принимать произвольные вещественные 

значения [2]. 

Чтобы доказать, что приведенные условия гарантируют наличие 

ровно одного цикла, допустим обратное. 

Предположим, что существуют хотя бы два цикла, тогда среди них 

имеется цикл Т с числом ребер k, не проходящий через город 1. То есть, 

( )121 ,,...,, iiiiT k= . 

Сложим все неравенства (4) при 1=ijx  вдоль цикла Т. Получаем 

противоречивое неравенство ( )knnk 1−≤ , так как все разности ji dd −  

уничтожаются при 0≠k . 
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Таким образом, мы доказали, что условие (4) не допускает цикла, 

который бы не проходил через город 1. [2, 3] 

Теперь покажем, что можно выбрать значения di при которых для 

цикла, проходящего через город 1, удовлетворяется соотношение (4) [3]. 

Предположим, что pdi = , где р – шаг, на котором коммивояжер 

посещает город i; np ,...,2,1= . (В данном случае 0=ijx ). Очевидно, что 

1−≤− ndd ji  для любых значений i и j. При 1=ijx , данные соотношения 

превращаются в равенства. 

Рассмотрим этот случай: 

1−≤+− nndd ji , 

( ) 11 −≤++− nnpp , 

11 −≤+−− nnpp , 

11 −=− nn . 

Выводы. В ходе описанных выше операций, мы выяснили, что 

решение замкнутой задачи коммивояжера может быть сведено к решению 

задачи о назначении при соблюдении специального условия, которое 

гарантирует наличие ровно одного цикла (возврат коммивояжера в 

исходный пункт). Данное условие упрощает задачу и позволяет найти 

решение на определенных числовых промежутках. Более глубокое 

изучение проблемы и поиск новых условий цикличности является целью 

наших последующих исследований. 
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ЕЛЕКТРОННА ОБРОБКА ДАНИХ ПРИ АНАЛІЗІ 

СТРАТЕГІЇ СУДНОПЛАВНОЇ КОМПАНІЇ 

Іщенко О. О. 

Чорноморський державний університет імені Петра Могили 

Планування діяльності судноплавних компаній є складним процесом, 

який вимагає використання комп’ютерної техніки як засобу обробки 

значної кількості статистичних даних при розв’язанні таких задач: 

- прогнозування загального обсягу імпорту, експорту, транзиту; 

- прогнозування майбутніх товарних потоків за напрямками та 

товарними групами; 

- вибір оптимального варіанту доставки вантажу з урахуванням 

можливості доставки кількома варіантами. 

Прогнозування загального обсягу імпорту, експорту, транзиту 

здійснюється побудовою економетричної моделі залежності даних величин 

від основних макроекономічних характеристик: ВВП, обсягу інвестицій, 

продуктивності праці, ставки на капітал, середнього курсу валют. 

Параметри і результати тестування моделей здійснюється засобами MS 

Excel [1]. 

Вихідними даними для прогнозування товарних потоків є статистика 

тоннажу експорту та імпорту конкретних найменувань товарів в різні 

країни світу по роках. За допомогою вбудованих функцій MS Excel 

здійснюється подвійне групування даних по країнах і по ідентичних 

найменуваннях товарів. Малі та нестійкі товарні потоки ігноруються. Для 

врівноваження імпортних та експортних потоків здійснюється повторне 

групування отриманих даних за основними районами плавання і типом 
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вантажу. Прогнозування цих потоків можна здійснювати стандартними 

методами побудови тренду, але більш доцільно використовувати методику 

Бокса-Дженкінса [2]. 

Визначення оптимального варіанту доставки вантажу з кожного 

вантажопотоку за кожним напрямком передбачає одночасний вибір 

маршруту доставки і типу транспортного засобу в режимі інтермодальних 

перевезень. Згідно з ситуацією, що імітується, вантаж перевозиться з 

пункту А до пункту Б у змішаному сполученні в три етапи (рис.1). 

На першому та третьому етапах можливо використовувати річковий, 

автомобільний та залізничний транспорт, другий етап — морське 

перевезення. Відомі параметри наявних транспортних засобів. Створено 

модуль на мові VBA, який враховує всі можливі комбінації перевезення, 

розраховує техніко-експлуатаційні та економічні показники за кожним 

варіантом, як це рекомендовано в [3]. Вибір найкращого маршруту 

здійснюється за інтегральним критерієм [4], що враховує час і вартість 

доставки.  

 

Рис.1. Схема перевезення вантажу (А – постачальник; Б – одержувач; 

ПЗ – порт завантаження; ПВ – порт вивантаження). 
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ЛЕМНИСКАТА БЕРНУЛЛИ 

Запорожченко Д. 

Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова 

Целью данной работы является анализ истории появления данной 

кривой, её уравнения, свойств и применения на практике. 

Лемниската Бернулли - плоская алгебраическая кривая. 

Определяется как геометрическое место точек, произведение расстояний 

от которых до двух заданных точек (фокусов) постоянно и равно квадрату 

половины расстояния между фокусами 

2
21 aMFMF =⋅ . 

Лемниската по форме напоминает восьмёрку или символ 

бесконечности. Точка, в которой лемниската пересекает саму себя, 

называется узловой или двойной точкой. 

Название происходит от древне-греческого lemniscus – лента, 

повязка. В Древней Греции «лемнискатой» называли бантик, с помощью 

которого прикрепляли венок к голове победителя на спортивных играх. 

Данный вид лемнискаты назван в честь швейцарского математика Якоба 

Бернулли, который положившего начало её изучению и назвал эту кривую 

lemniscus. 
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В технике лемниската Бернулли используется, в частности, в 

качестве переходной кривой на закруглениях малого радиуса, как это 

имеет место на железнодорожных путях в горной местности и на 

трамвайных путях. Таким образом, она обеспечивает плавность 

закругления, без которого центробежная сила, действующая на поезд, 

возрастала бы резко, доставляя неудобство пассажирам. 

Уравнение лемнискаты в декартовой и полярной системах 

координат: 

2
21 aMFMF =⋅ ; 

( ) ( ) 22222
ayaxyax =+−⋅++ ; 

4422222222224224 222 ayayxayxyayxayyxaaxx =+++++−++− ; 

( ) ( )222222 2 yxayx −=+ ; 





ϕρ=

ϕρ=

;sin

,cos

y

x
 

ϕρ=ρ 2cos2 224 a . 

Лемниската Бернулли является промежуточным графиком при 

построении кривых семейства овалов Кассини. Бернулли не знал, что 

четырнадцатью годами ранее Джованни Кассини уже исследовал более 

общий случай. 

 

 1.           2.          3.        4. 

1. Фигура, выпуклая как эллипс. 

2. Появляется вогнутая перемычка с четырьмя точками перегиба. 

3. Перемычка смыкается, полученная фигура является лемнискатой 

Бернулли. 

4. Фигура разделяется на два овала. 

Свойства лемнискаты: 

1) Лемниската является кривой четвёртого порядка. 
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2) Она симметрична относительно двойной точки - середины отрезка 

между фокусами. 

3) Кривая имеет 2 максимума и 2 минимума. Их координаты: 










±=

±=

;
2

,
2

3

c
y

cx

 

4) Расстояние от максимума до минимума, находящихся по одну 

сторону от серединного перпендикуляра отрезка между фокусами равно 

расстоянию от максимума (или от минимума) до двойной точки. 

5) Лемнискату описывает окружность радиуса 2ca = , поэтому 

иногда в уравнениях производят эту замену. 

Выводы. В работе рассмотрена история появления лемнискаты 

Бернулли, выведено её уравнение в декартовой и полярной системах 

координат, а также проанализированы свойства данной кривой. 

 

 

ВЕРИФІКАЦІЯ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ЩОДО 

ВИЗНАЧЕННЯ ШВИДКОСТІ ЧАСТОК ПРИ 

ЕЛЕКТРОДУГОВОМУ НАПИЛЕННІ 

Карпеченко А. А., Бобров М. М., Лабарткава О. В. 

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 

Останнім часом набув розвитку метод визначення швидкості 

частинок при газотермічному напиленні за допомогою швидкісної 

цифрової відео та фотозйомки, який практикують як іноземні [1, 2, 3] так і 

вітчизняні вчені [4, 5]. Завдяки сучасному розвитку цифрової техніки 

даний метод став більш доступний, тому його й обрали для визначення 

швидкості частинок у даній роботі. Знімки гетерофазних струменів 

отримували за допомогою цифрової фотокамери Nikon D300, що являє 

собою цифрову одно об’єктивну фотокамеру зі світлочутливою CMOS-

матрицею. З огляду на те, що швидкість частинок при електродуговому 
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напиленні складає близько 100 м/с, а дистанція напилення – 100 мм, 

експозицію зйомки для фіксації треків частинок обрали 0,25 мс. Зйомку 

проводили з відстані 2 м від осі струменя. Швидкість частинок можна 

визначити як відношення шляху, який пролетіла частинка (довжина треку) 

до часу, за який цей шлях пройдено (час експозиції). Приклад 

проаналізованого знімка гетерофазного високотемпературного струменя 

при електродуговому напиленні показано на рис. 1 а.  

 

а  б  в  

Рис.1. Знімок високотемпературного струменя та експериментальні і 

розрахункові дані: 1 – розрахункова швидкість часток; 2 – розрахункова 

швидкість стисненого газу; ● – експериментальні дані при визначенні 

швидкості частинок. 

У результаті аналізу експериментальних даних (рис. 1, а) 

встановлено, що при електродуговому напиленні дротом Св-08Г2С 

середня підлітна швидкість частинок по перерізу високотемпературного 

гетерофазного струменя на дистанції напилення 100 мм від зрізу сопла 

склала 62 ± 3 м/с.  

Для підтвердження адекватності розробленої методики провели 

розрахунок швидкості частинок діаметром 84 мкм, які знаходяться у 

високотемпературному струмені при електродуговому напиленні.  

По всій довжині струменя виділяють три основних ділянки: 

початкова ділянка струменя, на якій зберігається ядро постійних 

швидкостей, перехідна ділянка, на якій ядро постійних швидкостей вже 

зникає, а швидкість майже не змінюється, і основна ділянка, в якій 
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швидкість струменя на осі зменшується. На початковій ділянці швидкість 

витікання газу дорівнює швидкості звуку, що відповідає критичному 

режиму, при якому витрати газу досягають максимального значення. 

Швидкість звуку визначається відомою формулою: 

см2,31308,1зв === RTkRTw .    (1) 

Довжину початкової ділянки визначали за формулою: 

a

R
S 0

0
67,0

= ,         (2) 

де a – коефіцієнт турбулентності повітряного струменя; L – відстань від 

зрізу повітряного сопла до даної точки струменя, м; R0 – радіус 

повітряного сопла, м. 

Для знаходження коефіцієнта турбулентності повітряного струменя 

використовували формулу [6]: 

1
56,2

0

др )4,0(  = а
D

d
а + ,    (3) 

де dдр – діаметр дроту, м; D0 – діаметр повітряного сопла, м; a1 – коефіцієнт 

турбулентності для даного сопла (для сопла діаметром м106 3−⋅  056,01 =a ). 

Затухання швидкості, по осі основної ділянки струменя для повітря 

можна виразити формулою [6, 7]: 



















+
⋅=

29,0

96,0

0

дозвпов

R

aL
ww .          (4) 

По мірі віддалення від сопла осьова швидкість частинок змінюється: 

спочатку частинки розганяються на початковій ділянці, після чого їх 

швидкість поступово зменшується. Причиною зменшення швидкості 

частинок являється опір повітря. Коли частинка пройде початкову ділянку, 

її швидкість може бути розрахована за формулами [7]:  
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де S0 – відстань від зрізу сопла до кінця початкової ділянки, м; τ – час 

перебування частинки на початковій ділянці, с; wчп – швидкість часток 

металу в межах початкової ділянки струменя, м/с; Cx – коефіцієнт лобового 

опору частинки; γпов – щільність повітря в кг/м3; d – діаметр частинок, м; 

γм – щільність напилюваного матеріалу, кг/м3; wч – осьова швидкість 

частинок за межами початкової ділянки; Ra – радіус частинки, м; L – 

відстань до даної точки, м. 

Розрахунок за даними формулами приведено у вигляді графіка на 

рис. 1, б.  

Далі розрахували середню підлітну швидкість частинок по 

радіальному перерізу на дистанції 100 мм на основі проведених 

розрахунків осьової швидкості. У роботі [7] узагальнено експериментальні 

дані багатьох дослідників та встановлено подібність полів швидкостей у 

всіх поперечних перерізах основної ділянки турбулентних струменів будь-

якої форми, що рухаються у необмеженому просторі. Профіль швидкості 

частинок може бути виражений формулою: 

2

2

3

ччп 1

























−=

b

y
ww ,          (6) 

де wчп, wч – швидкість частинки в даній точці та на осі потоку, м/с; y – 

відстань від осі потоку до даної точки, м; b – напівтовщина струменя у 

даному перерізі, м.  

Розрахунок виконували у середовищі Microsoft Excel 2010 з кроком 

1 мм для частинок, які знаходяться на відстані до осі струменя не більше 
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ніж 15 мм (по аналогії з експериментальною методикою). За отриманими 

результатами побудували графіки залежності швидкості частинок від 

відстані до осі струменя (рис. 1, в). 

Висновок: за результатами розрахунків встановлено, що 

експериментальні дані мають відхилення від розрахункових у діапазоні 

2…6%. Так середня розрахована підлітна швидкість частинок діаметром 84 

мкм на дистанції 100 мм по плямі напилення склала 59 м/с, 

експериментальна – 62±3 м/с при цьому відхилення складає 5%.  
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ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ 

ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ ДО 

ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «МАТЕМАТИЧНА 

СТАТИСТИКА» 

Коверзнєва А. С. 

Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського 

У зв’язку з розвитком масових процесів у виробництві і в економіці, 

а також через необхідність більш тонкого аналізу результатів 

експерименту, математичного моделювання і розв’язання оптимізаційних 

задач, статистичні методи широко проникли в економічні, математичні та 

технологічні науки. Тому така дисципліна, як математична статистика є 

важливою складовою частиною курсу математики і відіграє 

фундаментальну роль у підготовці майбутніх вчителів математики. 

Сучасний вчитель математики повинен володіти знаннями з 

математичної статистики. Формувати й розвивати знання з математичної 

статистики майбутніх учителів математики необхідно в період навчання у 

вузі, забезпечуючи належну наступність між шкільними та вузівськими 

курсами математичної статистики, враховуючи особливості майбутньої 

професійної діяльності.  
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Проаналізувавши труднощі, які з’являються у студентів при вивченні 

дисципліни «Математична статистика», можна зробити висновок що 

необхідно внести відповідні зміни в систему методичної підготовки 

майбутніх вчителів математики у вузі. 

Більшістю знань та вмінь з «Математичної статистики», якими 

повинні оволодіти студенти відповідно до освітньо-професійної програми і 

освітньо-кваліфікаційної характеристики, неможливо здобути в рамках 

звичайних лекцій та навіть практичних занять. Тут виникає необхідність у 

проведенні лабораторних занять з використанням комп’ютерів та сучасних 

інформаційно-комунікаційних технологій. Тому було розроблено методику 

оптимального сполучення різних комп’ютерних засобів при вивченні 

математичної статистики, з використанням таких математичних пакетів як 

Excel, Statistica, Maple, MathCAD, Mathematica та Matlab.  

Математична статистика є складовою частиною курсу математики, 

має тісні міжпредметні зв’язки, лежить в основі викладу ряду спеціальних 

дисциплін і є невід’ємною складовою частиною підготовки майбутніх 

фахівців з усіх областей знань. Тому фундаментальна професійна 

підготовка майбутніх вчителів математики до викладання дисципліни 

«Математична статистика» є надзвичайно важливою. 
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ПОДСТАНОВКИ ЧЕБЫШЕВА 

Козуб Ю. 

Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова 

Цель работы: представить 3 существующие подстановки Чебышева, 

показать применения на примерах. 

Подстановки Чебышева используются в математическом анализе при 

исследовании дифференциального бинома 

( ) dxbaxxI
pnm

pm +=, , 

где m, n, p – рациональные числа; a, b – действительные числа. 

Дифференциальный бином выражается в элементарных функциях 

только в трёх случаях:  

1) Если p – целое. Подстановка N
tx = , где N – общий знаменатель 

дробей m и n. 

2) Если 
n

m 1+
 – целое. Подстановка Mn

tbax =+ , где M – знаменатель 

числа p. 

3) Если p
n

m
+

+1
 - целое. Подстановка Mn

tbxa =+ − , где M – 

знаменатель числа p. 

Если ни один из трёх случаев не подходит, то дифференциальный 

бином не может быть выраженным конечной комбинацией элементарных 

функций. 

Примеры: 

1. ( ) =
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С помощью второй подстановки Чебышева интеграл от 
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дифференциального бинома стал интегралом от рациональной 

функции. 

2. 
( )

( )
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Ни одна из подстановок Чебышева не подходит – интеграл не может 

быть выражен через элементарные функции (не берётся). 

Случаи выразимости дифференциального бинома в элементарных 

функциях были известны ещё Л. Эйлеру. Однако, невыразимость 

дифференциального бинома в элементарных функциях во всех остальных 

случаях была доказана П. Л. Чебышёвым в 1853 году. 

Дифференциальный бином в конечном виде через элементарные 

функции не выражается. Это один из первых случаев, когда вопрос об 

интегрируемости в конечном виде какого-либо достаточно общего класса 

аналитических выражений был решён до конца. Результат Чебышева 

может быть поставлен в ряд с классическими теоремами о невозможности 

алгебраического решения различных классов алгебраических уравнений и 

о неразрешимости при помощи циркуля и линейки задачи о квадратуре 

круга. 

 

 

ПЕРМАНЕНТ МАТРИЦЫ ДЛЯ РЕШЕНИЯ НЕКОТОРЫХ 

КОМБИНАТОРНЫХ ЗАДАЧ 

Колодруб Ю. А. 

Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова 

Постановка задачи. 

Перманент является одним из наиболее интересных объектов 

исследования в матрицах. На практике он нашел свое применение в 

решении комбинаторных задач. Для того, чтобы представить 
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практическую ценность перманента, можно рассмотреть задачу о 

разработке эффективной рекламной кампании, применимую в сфере 

менеджмента. 

Основной материал.  

Перманенты были введены почти одновременно Бине и Коши. В 

своем знаменитом мемуаре 1812 г. Коши развивал теорию детерминантов 

как специального вида знакопеременных симметрических функций [1]. Он 

ввел также некоторый подкласс симметрических функций, которые были 

позднее Мьюиром названы перманентами и теперь известны под этим 

названием. 

Пермане        ́нт (происходит от лат. permanens «постоянный»[2]) — это 

числовая функция, определённая для матриц произвольного порядка. 

Для обозначения перманента обычно используется одна из 

следующих нотаций: ( )APer , Aper , или Aperm . 

Ввиду сходства в определении перманентов и детерминантов многие 

свойства одинаковы как для перманентов так и для детерминантов. Однако 

доказательства теорем о перманентах и их вычисление – задачи 

существенно более сложные и трудоемкие, чем соответствующие задачи 

для детерминантов. 

Вычисление перманента является трудоемкой вычислительной 

задачей. В настоящее время существует несколько способов вычислить 

перманент: 

1. Метод Бине – Минка. 

2. Метод Райзера.  

Наиболее эффективным считается метод Райзера, в котором 

используется следующая формула [3]: 

( ) ( ) ( )
{ }

∏∑∑
= ∈⊆

−−=
n

i Sj
ij

nS

Sn
aA

1,...,1

11Per  
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Наиболее известной комбинаторной задачей, которая использует 

перманент, есть задача о назначениях, а также её обобщение – система 

различных представителей. 

Общее число всех комбинаторных исходов в этих задачах равно 

перманенту матрицы инцидентности ( ( )1,0  – матрицы). 

Применение перманента актуально в разных сферах. Для примера 

рассмотрим такую сферу, как менеджмент. Поставим и найдем решение 

задачи, которая могла бы быть применена в данной области. 

Запускается семидневная рекламная кампания некого продукта х, 

который имеет 15 свойств. 5 специалистов по рекламе каждый день 

должны представлять по 3 свойства продукта, причем необходимо так 

составить расписание рекламы, чтобы каждое свойство в течении 7 дней 

было представлено только раз в сочетании с каждым из остальных свойств. 

Всем требованиям задачи удовлетворяет следующая система: 

{ }5,2,1 , { }15,14,3 , { }12,6,4 , { }11,8,7 , { }13,10,9 , 

{ }9,3,1 , { }15,8,2 , { }13,11,4 , { }14,12,5 , { }10,7,6 , 

{ }15,4,1 , { }11,9,2 , { }12,10,3 , { }13,7,5 , { }14,8,6 , 

{ }11,6,1 , { }12,7,2 , { }13,8,3 , { }14,9,4 , { }15,10,5 , 

{ }10,8,1 , { }14,13,2 , { }7,4,3 , { }9,6,5 , { }15,12,11 , 

{ }14,7,1 , { }10,4,2 , { }11,5,3 , { }15,13,6 , { }12,9,8 , 

{ }13,12,1 , { }6,3,2 , { }8,5,4 , { }15,9,7 , { }14,11,10 . 

Строкам отвечают дни недели (1-7), столбцам – специалисты (1-5). 

Каждому свойству присвоен номер от 1 до 15. Каждая тройка – это три 

свойства продукта, которые должны представить специалисты. Ни одно 

свойство не представлено дважды с одним и тем же другим свойством, что 

позволяет утверждать, что задача решена успешно.  

Выводы. 

Подводя итог, стоит отметить, что, к сожалению, перманенты редко 

упоминаются в курсе высшей математики. Однако, несмотря на это, они 
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являются эффективным инструментом подсчета числа комбинаций, 

поэтому, нельзя недооценивать значение использования перманента на 

практике. Таким образом, следует дальше развивать теорию перманентов и 

внедрять данный инструмент в решение задач линейной алгебры. 
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ВАРІАЦІЙНИЙ АНАЛІЗ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Колодченко А. Ю., Лашин Д. І. 

Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва 

Математичні методи, виступаючи ефективними та корисними в 

організації і проведенні економічних досліджень, мають свою сферу 

прикладання та певні дослідницькі можливості. Застосування методу 

зумовлене природою предмета дослідження та завданнями пізнавальних 

дій дослідника.  

Головною умовою дослідження будь-якої статистичної сукупності є 

її якісна і кількісна однорідність. Серед математичних методів, які 

дозволяють проаналізувати ступінь коливання метричних ознак, важливе 

місце посідає варіаційний аналіз. Він передбачає отримання 

узагальнюючих характеристик, які дозволяють глибше зрозуміти 

особливості одиниць спостереження. До критеріїв варіації відносяться 



 

        Актуальні проблеми сучасної прикладної математики, НУК – 2016        

 

44 

розмах варіації, коефіцієнт осциляції, дисперсія, середнє квадратичне 

відхилення, показник варіації.  

В ринкових умовах господарювання конкурентна позиція, фінансова 

стабільність та прибутковість сільськогосподарських підприємств 

залежить від розвитку стратегічного та тактичного фінансового 

планування. Жодний фінансовий чи виробничий бізнес-план не матиме 

свого значення без науково обґрунтованих показників формування та 

використання оборотних засобів [1]. 

Оборотні засоби є чинником забезпечення безперебійності 

виробничого та збутового процесів, тому їх структура, розміщення на 

різних стадіях кругообігу капіталу, джерела формування та рівень 

забезпеченості ними прямо впливають на ділову активність та фінансовий 

стан сільськогосподарських підприємств. 

Середньорічна вартість оборотних активів сільськогосподарських 

підприємств Харківської області у 2014 році становила 10735,3 млн грн., 

що в 2,3 рази більше вартості 2009 року. На протязі досліджуваного 

шестирічного періоду вона зростала в середньому за рік на 21,1%. 

Аналогічні зміни відбувалися і з показником валюти балансу аграрних 

підприємств, середньорічний відносний приріст якої становить 19,8%. 

Головним фактором визначених тенденцій є інфляційні процеси, які мають 

місце в Україні. Підстави для таких висновків дає розрахунок відносної 

величини структури, тобто частки оборотних активів у валюті балансу. За 

2009 – 2014 роки вона зросла із значення 59,2% до 62,5% (лише на 3,3%). 

Результати варіаційного аналізу зазначених показників за 2009 – 2014 роки 

наведені у таблиці 1. 
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Табл. 1. Варіаційний аналіз вартості та частки оборотних активів у валюті 

балансу сільськогосподарських підприємств Харківської області, 2009 – 

2014 рр. 

Показник варіації 
Оборотні 

активи 
Валюта 
балансу 

Частка 
оборотних 
активів у 
валюті 

балансу* 
Середнє значення, млн. грн 7127,9 11433,8 61,9 

Максимальне значення, млн. 

грн 
10735,3 17188,1 65,4 

Мінімальне значення, млн. грн 4600,8 7742,5 59,2 

Розмах варіації, млн. грн 6134,5 9445,6 6,2 

Коефіцієнт осциляції, % 86,1 82,6 10,0 

Середнє квадратичне 

відхилення, млн. грн 
2498,4 3746,7 2,2 

Показник варіації, V , % 35,1 32,8 3,5 

*Частка оборотних активів показана у %. 

Варіаційний аналіз вартості та частки оборотних активів у валюті 

балансу сільськогосподарських підприємств Харківської області в 

динаміці за 2009 - 2014 роки дає підстави для таких висновків: 

1) Абсолютний розмах варіації вартості оборотних активів має 

досить велике значення (6134,5 млн грн) і становить 86,1% до середнього 

значення за 6 років. Також значний ступінь коливання має показник 

валюти балансу, який менший середньої величини лише на 17,4%.  

2) Середнє квадратичне відхилення є мірилом надійності середнього 

значення варіюючої ознаки. Чим воно менше, тим типовішою є середня 

величина. Відношення середнього квадратичного відхилення до 

середнього значення дає нам показник варіації. Він використовується для 

оцінки коливання конкретного варіаційного ряду і для висновків про 
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типовість окремої середньої: при %10<V  варіація ряду вважається 

слабкою, при V від 10 до 20% − середньою, при %20>V  − суттєвою [2]. 

Сильна варіація вартості оборотних засобів і валюти балансу 

сільськогосподарських підприємств Харківської області (по яких 

показники варіації становлять, відповідно, %1,35=V  і %8,32=V ) свідчить 

про нетиповість, про низьку здатність отриманих середніх значень 

виступати узагальненими характеристиками досліджуваних динамічних 

рядів. Тобто, використання визначених абсолютних середніх величин у 

практичних цілях не є доцільним.  

Література 
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Харк. нац. техн. ун-ту с.-г.: Економічні науки. – Х.: ХНТУСГ. − 2013. 
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2. Средние величины и критерии разнообразия вариационного ряда // 
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КОГНІТИВНО-ГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ СТАНДАРТНИХ ТА 

АЛЬТЕРНАТИВНИХ СЕРЕНДИПОВИХ МОДЕЛЕЙ 

Кременченко О. С., Завалко Є. А. 

Науковий керівник: д.ф-м.н., проф. Хомченко А. Н. 

Чорноморський державний університет імені Петра Могили 

В доповіді аналізуються стандартний та альтернативні серендипові 

скінченні елементи (ССЕ).  

Метою даної роботи є створення альтернативних базисів для ССЕ, 

що має 12 вузлів, перевірка їх фізичної адекватності та міжелементна 

неперервність, за рахунок усунення лінійчатої поверхні (коноїду).  
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Задача полягає у тому, щоб зконструювати альтернативні моделі, що 

задовольняють умови інтерполяційної гіпотези Лагранжа, не порушують 

міжелементної неперервністі на границях та позбавлених «парадокса 

Зенкевича». 

Стандартні ССЕ були відкриті в 1968 р. Зенкевичем, Айронсом та 

Ергатудісом за допомогою підбору, але мали недолік – від’ємні 

навантаження на кутові вузли.  

Геометричний підхід до моделювання забезпечує математичну 

обґрунтованість і фізичну адекватність нових (альтернативних) моделей. 

Порівняємо стандартну та альтернативну моделі. Достатньо 

зконструювати проміжний та кутовий вузли, адже решту функцій форми 

можна отримати із наведених формул.  

Стандартний ССЕ-12:   Альтернативний ССЕ-12: 

( ) ( )( ) ( )( )10911
32

1
, 22

1 −η+ξη−ξ−=ηξN  ( ) ( )( )( )( )2331311
32

1
,1 −η−ξ−−ξηη−ξ−=ηξN  

( ) ( )( )( )ξ−η−ξ−=ηξ 3111
32

9
, 2

SN   ( ) ( )( )( )12911
32

3
, 2 +η−ξ−η−ξ−=ηξSN  

 

Рис. 1 – Лінії нульового рівня з заштрихованими негативними областями 

та 3D зображення стандартної та альтернативної моделей 

 

Вузлові навантаження від одиничної масової сили визначаються за 

формулою інтегрального середнього: 
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( )∫∫
ω

ηξηξ=γ ddN
S

ii ,
1

 

де ( )ηξ,iN  – базисна функція відповідної моделі; ω – область інтегрування; 

S – площа області ω.  

Стандартна модель:   Альтернативна модель: 

8

1
−=γi ,   4,3,2,1=i ;   

24

1
1 =γ ,   4,3,2,1=i ; 

16

3
5 =γ ,   12..6,5=i ;   

48

5
5 =γ ,   12..6,5=i . 

Множина альтернативних базисів утворюється за допомогою 

зваженого усереднення: 

( ) ( ) ( ) ( )ηξ⋅α−+ηξ⋅=ηξ ,1,, alt
i

st
ii NNaN .          (1) 

Проінтегрувавши формулу (2) отримаємо, 

( ) ( ) alt
i

st
ii a γ⋅α−+γ⋅=ηξγ 1, .     (2) 

За допомогою формули (2) можна легко отримати α, а потім, 

використовуючи формулу (1) створювати нові базиси. 

Для перевірки міжелементної неперервності ми ансамблюємо чотири 

елемента: стандартний та три альтернативних.  

 

Рис. 2 – 3D зображення ансамблю зі стандартного та альтернативних 

елементів 



 

        Актуальні проблеми сучасної прикладної математики, НУК – 2016        

 

49 

Таким чином, задача інтерполяції на елементах вищих порядків має 

безліч розв’язків. Цікаво розповсюдити цей метод на скінченні елементи у 

3D (H-20, H-32). 

 

 

СУЧАСНІ МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ РОБОТИ З 

НЕЧІТКИМИ ЗНАННЯМИ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ БЕЗПЕЦІ 

Кривошей О. С. 

Науковий керівник: к.т.н., доц. Турти М. В. 

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 

Вступ. Розробкою методів і методик захисту інформації на основі 

процедур обробки нечітких даних займаються багато вітчизняних і 

зарубіжних науковців, в тому числі в Національному університеті 

кораблебудування [1-4]. Однак на даний час відсутні рекомендації щодо 

доцільних методів формування нечітких еталонів (НЕ) для вирішення 

конкретних прикладних задач. Першим кроком до розробки таких 

рекомендацій є аналіз типових задач інформаційної безпеки, що 

вирішуються з використанням нечітких даних, і послідовне дослідження 

ефективності різних методів формування НЕ з точки зору тривалості і 

використовуваних ресурсів як для процедур формування НЕ, так і для їх 

подальшої обробки. 

Метою даної роботи є визначення галузей застосування методів 

обробки нечітких даних в інформаційній безпеці. 

Для досягнення цієї мети необхідно розв’язати наступні задачі: 

–  проаналізувати галузі застосування нечітких еталонів (НЕ) в 

інформаційній безпеці; 

–  визначити вимоги до ФН, обумовлені специфікою застосування НЕ 

в різних галузях інформаційної безпеки; 

–  визначити критерії вибору методу формування функцій належності 

для прикладних задач інформаційної безпеки. 
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Основна частина. Галузями застосування нечітких даних в 

інформаційній безпеці є: 

–  системи оцінювання ефективності окремих технічних і 

криптографічних засобів захисту інформації, а також комплексів засобів 

захисту; 

–  біометричні криптографічні системи для біометричної 

автентифікації, в яких ключ закривається біометричним еталоном 

користувача та зберігається в такому вигляді в базі даних; 

–  біометричні криптографічні системи, в яких ключ витягується 

безпосередньо з біометричних даних користувача і не зберігається в базі 

даних; 

–  криптографічні системи на основі методу «нечітких екстракторів», 

що дозволяє однозначно відновлювати секретний ключ з неточно 

відтворюваних біометричних даних і задавати довжину ключа у вигляді 

параметра; 

–  системи «комп’ютерного зору», в яких фрагментизація зображень 

зводиться до пошуку еталону на зображенні; 

–  автоматизовані системи аналізу програмного забезпечення для 

виявлення його аномальної (відмінної від еталонної) поведінки на фазах 

запуску, специфічних дій та завершення роботи; 

–  системи моніторингу інформаційної безпеки; 

–  системи управління інформаційною безпекою; 

–  системи управління окремими технічними засобами захисту 

інформації. 

На основі аналізу особливостей вимог до функцій належності (ФН), 

обумовлених специфікою застосування НЕ в різних галузях інформаційної 

безпеки, можна визначити наступні критерії вибору методу формування 

функцій належності, важливість яких може бути оцінена на основі 

наступних вимог, що висуваються конкретною прикладною задачею: 

–  вимог до мінімізації обсягу пам’яті; 
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–  вимог до максимізації швидкості визначення ФН; 

–  вимог до мінімізації тривалості діалогу з експертами; 

–  вимог до спектру виконуваних операцій з нечіткими множинами; 

–  вимог до швидкості виконання операцій з нечіткими множинами; 

–  вимог щодо наявності у ФН певних властивостей з точки зору 

швидкості виконання операцій з нечіткими множинами і обсягу 

використовуваної пам’яті; 

–  вимог, обумовлених узгодженістю та адаптацією системи  

Висновки. В даній роботі на основі аналізу галузей застосування 

нечітких еталонів в інформаційній безпеці визначені вимоги до ФН, 

обумовлені специфікою застосування НЕ в різних галузях інформаційної 

безпеки, і критерії вибору методу формування функцій належності для 

прикладних задач інформаційної безпеки. 
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ШЛЯХИ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ МОДЕЛІ БІВЕРА ДО ВИМОГ 

ВІТЧИЗНЯНОГО ЕКОНОМІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА 

Крикунова (Шадрова) І. В. 

Чорноморський державний університет імені Петра Могили 

На сьогодні проблема банкрутства вітчизняних підприємств постає 

достатньо гостро та чинить суттєвий вплив на економічну безпеку країни. 

Отже, дослідження фінансового стану підприємств та прогнозування 

кризових явищ не втрачає своєї актуальності. В умовах перехідної 

економіки, враховуючи специфіки національної економічної системи 

традиційні підходи до діагностики банкрутства є недостатньо 

ефективними і потребують оптимізації. Отже дане дослідження має на меті 

проаналізувати основні вади однієї з популярних західних моделей – 

моделі Бівера та на основі цього аналізу внести пропозиції що до коректив 

і варіантів інтерпретації цієї моделі згідно з  вітчизняною специфіку, що 

зможе позитивно вплинути на основні характеристики моделі.  

Як відомо, Бівером було запропоновано п’ять основних показників – 

факторів його моделі: рентабельність активів, частка позичкових коштів у 

пасивах, частка чистого оборотного капіталу в активах, коефіцієнт 

ліквідності та коефіцієнт Бівера. Якісна різниця з іншими моделями 

полягає у відсутності розрахунку части кожного коефіцієнта, 

інтегральність показників відходить на другий план. Натомість має 

значення співвідношення фактору з нормативним значенням і віднесення 

до однієї з трьох груп ризику.  

Отже сам принцип моделі Бівера, за яким показники порівнюються з 

нормативними значеннями, має великий потенціал для вітчизняного 

застосування через низьку ефективність аналізу інтегральних показників. 

Різний ступень впливу аргументів багатофакторних моделей суттєво 

спотворює кінцевий результат саме через специфіку ведення бізнесу. 

Наприклад високі значення дебіторської заборгованості часто 

зараховуються у фінансові резерви, коли на практиці, для вітчизняних 
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підприємств це загрожує технічним банкрутством. Очевидною вадою 

моделі Бівера є система нормативних показників, яка є застарілою і 

розрахованою згідно результатів західних компаній. Однак саме це легко 

вирішується експертним шляхом статистичного аналізу вітчизняних 

підприємств, що з успіхом імплементується у рамках інтерпретації моделі 

для національних економік. Про те важливим є те, що у процесі такої 

інтерпретації зазвичай зменшується кількість показників, як наприклад у 

двофакторній математичній моделі: 

пкпл 0579,00736,13877,0 ЧKX +−−= , 

де Кпл – коефіцієнт поточної ліквідності, Чпк – частка позичкового капіталу 

у пасиві. 

Очевидно, що точність такої моделі потребує поліпшення. На наш 

погляд логічним було б розширити схему  додавання коефіцієнту 

рентабельності активів до двофакторної математичної моделі. Так, через 

тенденцію до зміщення структури балансу серед вітчизняних підприємств, 

пропонується використовувати не тільки коефіцієнт рентабельності 

активів (R0), а показники частки оборотних активів у загальних (R1), 

рентабельності власного капіталу (R2) та рентабельності затрат (R3). На 

основі таких показників можна розраховувати окрему модель у системі 

вдосконаленої моделі Бівера, що має наступний загальний вигляд: 

3210 337,0126,1883,0194,0841,0 RRRRP ×−×−×−×−=  

P - вірогідність банкрутства. 

В рамках моделі Бівера нормативний показник для таких показників 

має бути визначений статистично, на основі даних фінансової звітності 

вітчизняних підприємств. 

Важливим шляхом оптимізації моделі Бівера є введення до 

порівняльної таблиці частково інтегральних показників з тих, що 

розкривають свою економічну сутність у динаміці. Актуальним для 

сучасного бізнесу є тенденція платоспроможності отже за допомоги 
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показників ліквідності можна розрахувати коефіцієнт втрати 

платоспроможності за формулою: 

( )

пл.норм

пл.почплпл

вп
K

KK
T

З
K

K

+×+
= , 

де Т – період в місяцях; Кпл – фактичне значення коефіцієнта поточної 

ліквідності наприкінці періоду; Кпл.поч – значення коефіцієнта поточної 

ліквідності на початку періоду; Кпл.норм – нормативне значення коефіцієнта 

поточної ліквідності. За нормативне значення для порівняння 

використовується одиниця. Аналіз такого показника у купі з іншими 

дозволяє більш чітко визначити ступінь фінансової нестабільності та 

визначити строки фактичного банкрутства як стану неплатоспроможності. 

Висновки. Запропоновані  показники цілком відповідає загальному 

спрямуванню моделі Бівера, що до категоризації підприємств за ступенем 

відповідності показників їх діяльності і при цьому підвищує ефективність 

моделі через значущість саме таких показників у сучасній системі бізнесу. 

Важливою перспективою для подальшої оптимізації моделі Бівера є 

поштовх до використання частково інтегральних показників, що не 

характерно для класичної моделі але є об’єктивною вимогою сучасної 

економіки. 

 

 

МЕТОДИЧНА СИСТЕМА НАВЧАННЯ ЯК ЗАСІБ 

ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ 

ЗАКЛАДІ 

Кулініч Ю. О. 

Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського 

Навчання лише тоді є ефективним, коли воно будується як 

методична система. Розробка методичної системи навчання тієї чи іншої 
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дисципліни дозволяє виявити та реалізувати загальний потенціал 

навчального курсу.  

Методичною системою навчання є упорядкована сукупність 

взаємопов’язаних та взаємообумовлених методів, форм та засобів 

планування і проведення, контролю, аналізу, корегування процесу 

навчання, які спрямовані на підвищення ефективності навчання студентів. 

При цьому характерними рисами сучасної методичної системи є: науково 

обґрунтоване планування процесу навчання; взаємопроникнення 

теоретичної та практичної підготовки студентів; високий рівень складності 

та швидкий темп вивчення навчального матеріалу; максимальна активність 

та достатня самостійність навчання; насиченість процесу викладання 

технічними засобами навчання.  

Структура методичної системи навчання визначається трьома 

основними питаннями: «навіщо навчати?» (цілі), «чого навчати?» (зміст) і 

«як навчати?» (методи, засоби, форми навчання). Згідно з системним 

підходом усі компоненти навчального процесу – цілі, зміст, методи і 

прийоми, засоби, організаційні форми навчання – утворюють єдине ціле із 

визначеними внутрішніми зв’язками. Сукупність компонентів методичної 

системи, що відповідають на питання «як навчати?», деякі науковці 

розглядають як певну підсистему – технології навчання у вузькому сенсі. 

Структуру з підсистемою «технологія навчання» можна подати як 

триєдине ціле, що містить цільовий, змістовий, технологічний компоненти 

методичної системи навчання. Визначальними при цьому є цільовий та 

змістовий компоненти.  

Сучасна модель методичної системи навчання повинна відповідати 

наступним принципам:  

1. Предметність моделі. Моделі навчання різних предметів можуть 

включати різні сукупності компонентів, а ці компоненти – знаходитися в 

специфічних для даного предмета відношеннях між собою. Таким чином, 
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можна очікувати, що структурно методичні системи навчання різних 

предметів будуть відрізнятися, тобто матимуть певні особливості. 

2. Локальність моделі. Через істотні й все більш зростаючі 

розходження в цілях і умовах навчання в різних навчальних закладах вже 

не можна говорити про методичну систему навчання предмету взагалі. 

Модель повинна враховувати не тільки розходження у навчанні різних 

предметів, але й особливості у вивченні предмета, що склалися в 

конкретному навчальному закладі. Таким чином, удосконалена модель 

методичної системи освіти повинна враховувати локальні особливості 

навчання, тобто змінюватися від одного навчального закладу до іншого.  

3. Динамічність моделі. Компоненти методичної системи, як 

правило, знаходяться у швидкому розвитку, регулярно перебудовуються 

зв’язки між цими компонентами. Методична система, як модель навчання, 

повинна передбачати розвиток практики навчання, включати компоненти, 

які передбачають розвиток їхнього змісту, які допускають перебудову їх 

структурних зв’язків.  

Знання сучасних моделей методичної системи та вміння застосувати 

їх на практиці у наш час є не просто бажаним додатковим навиком, а 

необхідністю. 

Література 

1. Саранцев Г.І. Методична система навчання предмета як об’єкт 

дослідження / Г. І. Саранцев // Педагогіка. – 2005. – № 2. – С. 14-19.  

2. Триус Ю.В. Комп’ютерно-орієнтовані методичні системи навчання 

математики : [монографія] / Ю. В. Триус. – Черкаси: Брама-Україна, 

2005. – 400 с. 

3. Пєхота О.М. Індивідуальність учителя: теорія і практика: навчальний 

посібник / О. М. Пєхота. – Миколаїв : Іліон, 2011. – 272 с. 

 

 

 



 

        Актуальні проблеми сучасної прикладної математики, НУК – 2016        

 

57 

КВАДРАТИЧНІ ФОРМИ 

Левченко М. П. 

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 

Актуальність. Квадратичні форми відіграють важливу роль в 

дослідженні опуклості-ввігнутості різних функцій. Також вони є в 

макроекономіці, зокрема зустрічаються при вивченні оптимальної 

поведінки споживача на ринку. 

Мета. Перевірити метод Speeded Up Robust Features (SURF). 

Квадратична форма - однорідний многочлен другого степеня від 

однієї чи декількох змінних. 

( ) ∑∑
= =

=
n

i

n

j
jiijn xxaxxxF

3 1
21 ,...,, . 

Приклади квадратичних форм для однієї, двох і трьох змінних: 

( ) 2axxQ = ; 

( ) cxybyaxyxQ ++= 22, ; 

( ) fyzexzdxyczbyaxzyxQ +++++= 222,, . 

Симетрична матриця – називається матрицею квадратичної форми. 

Якщо матриця має діагональний вигляд, то такий вигляд називається 

канонічним виглядом. 

Нехай ( )nnnnA ,...,,diag 21= , тоді канонічний вигляд буде таким: 

( ) ∑
=

=
n

i
iin xnxxxF

1

2
21 ,...,, . 

Матриця Гессе — квадратна матриця елементами якої є часткові 

похідні деякої функції.  

Визначник цієї матриці називається визначником Гессе, або 

гессіаном. Значення матриці Гессе пояснюється її появою у формулі 

Тейлора: ( ) ( ) ( ) ( ) xxHxxxJxfxxfy
T ∆∆+∆+∆+=

2

1
~ . 

Якщо градієнт f (її векторна похідна) дорівнює нулю в деякій точці 

x0, то ця точка називається критичною. Достатньою умовою існування 
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екстремуму в цій точці є знаковизначеність гессіану f (що розуміється в 

даному випадку як квадратична форма), а саме: 

- якщо гессіан позитивно визначений, то x0 — точка локального 

мінімуму функції ( )xf , 

- якщо гессіан негативно визначений, то 0x  — точка локального 

максимуму функції ( )xf , 

- якщо гессіан не є знаковизначеним (приймає як позитивні, так і 

негативні значення) і невиродженим ( ( ) 0det ≠fH ), то x0 — сідлова точка 

функції ( )xf . 

Метод Speeded Up Robust Features (SURF) вирішує два завдання: 

пошук особливих точок зображення і створення їх дескрипторів, 

інваріантних до масштабу і обертання. Це означає, що опис ключової 

точки буде однаковий, навіть якщо зразок змінить розмір і буде 

повернутий. Крім того, сам пошук ключових точок теж повинен володіти 

інваріантністю, так, щоб повернутий об’єкт сцени мав той же набір 

ключових  точок, що і зразок. Метод шукає особливі точки за допомогою 

матриці Гессе. Детермінант матриці Гессе досягає екстремуму в точках 

максимальної зміни градієнта яскравості. Він добре детектує плями, кути і 

краї ліній. 

Для кожної ключової точки розраховується напрямок максимальної 

зміни яскравості (градієнт) і масштаб, взятий з масштабного коефіцієнта 

матриці Гессе. Градієнт в точці обчислюється за допомогою фільтрів 

Хаара. Після знаходження ключових точок SURF формує дескриптори.  

Дескриптор має набір 64 (або 128) чисел для кожної ключової точки. Ці 

числа відображають напрямок градієнта навколо ключової точки. Оскільки 

ключова точка являє собою максимум гессіана, то це гарантує, що в 

околиці точки повинні бути ділянки з різними градієнтами. Таким чином, 

забезпечується дисперсія дескрипторів для різних ключових точок. 

Напрямок градієнта околиць ключової точки вважається відносно 

напрямку градієнта навколо точки в цілому. Таким чином, досягається 
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інваріантність дескриптора відносно обертання. Розмір області, на якій 

розраховується дескриптор, визначається масштабом матриці Гессе, що 

забезпечує інваріантність відносно масштабу. Напрямок градієнта також 

розраховується за допомогою фільтра Хаара. 

Тестування методу проводилося на 4000 зображень. Відсоток 

правильно ідентифікованих ключових точок склав 91.3. Основні помилки 

при розподілі ключових точок були відзначені на занадто темних і не 

контрастних знімках. Потрібно відмітити, незважаючи на те, що SURF 

використовується для пошуку об’єктів на зображенні, він сам працює не з 

об’єктами. SURF ніяк не виокремлює об’єкт фону. Він розглядає 

зображення як єдине ціле і шукає особливості цього зображення. При 

цьому особливості можуть бути як всередині об’єкта, так і на фоні, а також 

на точках межі об’єкта і фону. У зв’язку з тим, метод погано працює для 

об’єктів простої форми і без яскраво вираженої текстури. Усередині таких 

об’єктів метод швидше за все не знайде особливих точок. Точки будуть 

знайдені або на кордоні об’єкта з фоном, або взагалі тільки на фоні. A це 

призведе до того, що об’єкт не зможе бути розпізнаний в іншому 

зображенні, і на іншому фоні. 

 

 

СИСТЕМА РЕКОНСТРУКЦІЇ ТРИВИМІРНОЇ МОДЕЛІ ПО 

ДВОВИМІРНИМ ЗОБРАЖЕННЯМ 

Морильов Є. І., Дідковська М. В. 

Інститут прикладного системного аналізу НТУУ «КПІ» 

Сьогодні під визначенням «комп’ютерний зір» розуміється велика 

кількість різноманітних завдань, що мають загальний підхід, але не мають 

єдиного універсального рішення. Ці завдання зустрічаються як і в 

повсякденному житті, так і в науково-технічних питаннях, таких як: 

створення диференційного діагнозу в медичній практиці, аналіз траєкторій 
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елементарних частинок в ядерній фізиці, розпізнавання мови, 

інтелектуальному відеоспостереженню. 

Мета дослідження полягає у порівнянні існуючих методів 

реконструкції тривимірного зображення та розробці алгоритму 

адаптованого під розрахунки на графічному процесорі для прискорення 

швидкості реконструкції. 

З ростом технологій тривимірного друку та алгоритмів аналізу 

зображень виникає гостра необхідність у прискоренні швидкості 

тривимірної реконструкції та зменшенні собівартості сканерів. Таким 

чином, розробка є актуальною, оскільки дозволяє швидко отримати досить 

точний результат реконструкції не використовуючи тривимірний сканер та 

використовувати отримані результати у аналізі медичних зображень, 

створенні тривимірних моделей та ін. 

У роботі проведено аналіз існуючих методів тривимірної 

реконструкції та удосконалення алгоритму за рахунок адаптації обчислень 

під графічний процесор, що значно прискорило швидкість реконструкції. 

Аналізуючи результати, можна намітити напрямки подальших робіт щодо 

його поліпшення. Ось деякі з них: 

− Проблема уточнення фундаментальних матриць; 

− Об’єднання результатів декількох сцен. 
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ВНЕДРЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТИ В 

МЛАДШИХ КЛАССАХ 

Неваленная Т. С. 

Николаевский национальный университет имени В.А. Сухомлинского 

В работе рассмотрены главные аспекты формирования базовых 

знаний по теории вероятности у детей начальных классов. Показаны 

основные методики и направления по преподаванию теории вероятности 

младшим школьникам.  

Мыслительные способности, как и всякие другие, можно и нужно 

развивать. Достижению этой цели во многом может способствовать 

изучение элементов теории вероятностей и статистики через систему 

специальных задач и экспериментов. Главная задача этой работы показать 

доступность изучения элементов теории вероятностей в начальной школе.  

Анализ методической литературы по данной теме показал, что есть 

все возможности знакомства детей с элементами теории вероятности не 

только на уроках математики, но и внеурочных мероприятиях.  Поскольку 

многие задачи с элементами теории вероятностей доступны детям 

младшего школьного возраста, интересны им и тесно связаны с 

программой по математике, то их необходимо включать в программу 

начальной школы. Использование разнообразных задач с элементами 

теории вероятностей и комбинаторики в курсе математики начальной 

школы позволяет развивать логическое и математическое мышление; 

способности к решению нестандартных задач; интерес к математике как 

науке; уточнять математические понятия; знакомить учащихся с новыми 

понятиями, создавая хорошую базу знаний для обучения в среднем и 

старшем звене школы.  

Главные методы, которые стоит использовать при обучении ребенка 

по данной теме, это метод игры, наблюдения и эксперимента. Игры нужно 

разрабатывать в соответствии с интересами ребенка. Так же возможен 

вариант, когда класс разбивается на подгруппы, и таким образом 
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осуществляется коллективное мышление. Детям стоит предлагать задачи, с 

которыми они сталкиваются в повседневной жизни, при этом использовать 

элементы новизны и учитывать жизненный опыт ребенка. Наличие на 

уроке наглядного материала значительно упрощает задачу. С помощью 

наводящих вопросов наталкивать детей на решение той или иной 

проблемы.  

Можно подытожить и предположить, что решение задач такого 

типа - это один из путей для достижения цели развития мыслительных 

операций у младших школьников, что будет полезно при дальнейшем 

обучении. При решении таких задач у учащихся происходит не только 

усвоение математических знаний, но и формирование умений обобщать, 

делать соответствующие выводы, сравнивать, анализировать, 

классифицировать. 

 

 

СУЧАСНІ МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОЦЕДУР ОБРОБКИ 

НЕЧІТКИХ ДАНИХ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ БЕЗПЕЦІ 

Нечуєв Д. О. 

Науковий керівник: к.т.н., доц. Турти М. В. 

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 

Вступ. Одним з найбільш динамічних напрямів розвитку сучасних 

математичних методів є нечітка логіка, яка застосовується в різноманітних 

галузях науки і техніки. Нечіткі системи використовуються в управлінні 

технічними пристроями, системах менеджменту, системах моніторингу 

тощо. Якщо відповідна система передбачає розпізнавання об’єктів, 

процесів та ситуацій, то первинною задачею для такої системи є побудова 

нечітких еталонів, що можуть бути представлені в різних формах, зокрема, 

у формі нечіткого числа. На даний час існують різноманітні методи 

побудови функцій належності (ФН) [1, 2], що характеризуються 

особливостями алгоритмів отримання та обробки експертних даних і 
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здатні формувати ФН з певними властивостями, однак рекомендації щодо 

вибору методу формування ФН і методів обробки нечітких даних для 

певних прикладних задач наявні тільки для окремих методів і не мають 

систематизованого характеру [3-6]. 

Метою даної роботи є визначення критеріїв оптимального вибору 

методу формування ФН і методів обробки нечітких даних для прикладних 

задач інформаційної безпеки. 

Для досягнення поставленої мети необхідно розв’язати наступні 

задачі: 

− проаналізувати галузі застосування нечітких еталонів (НЕ) в 

інформаційній безпеці; 

− визначити вимоги до ФН, обумовлені специфікою застосування 

НЕ в різних галузях інформаційної безпеки; 

− визначити критерії оптимального вибору методу формування ФН і 

методів обробки нечітких даних для прикладних задач інформаційної 

безпеки. 

Основна частина. Спектр задач обробки нечітких еталонів, що 

розв’язуються в інформаційній безпеці, визначається галузями 

застосування автоматизованих систем, що передбачають формування, 

обробку і отримання висновків щодо об’єктів і процесів систем захисту 

інформації за допомогою нечітких знань, зокрема, еталонів. Найчастіше 

нечіткі еталони використовуються в наступних системах: в системах 

оцінювання ефективності окремих технічних і криптографічних засобів 

захисту інформації, а також комплексів засобів захисту; в криптографічних 

системах на основі методу «нечітких екстракторів» або біометричних 

еталонів; в системах моніторингу інформаційної безпеки; в системах 

управління окремими технічними засобами захисту інформації та ін..  

Формування НЕ може здійснюватися різними методами, вибір яких 

визначається, згідно [6], за окремою методикою як задача 
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багатокритеріальної оптимізації за критеріями, що мають різну вагу для 

певних прикладних задач. 

Основною вимогою до моделей задач обробки нечітких еталонів у 

загальному випадку є виконання класичних операцій з нечіткими даними: 

вони повинні описувати такі операції як об’єднання, різниця, перетинання 

двох або більше нечітких множин (НМ) при визначенні відповідності 

об’єкта і образа. Ці операції можуть бути здійснені різними методами, які 

базуються на виконанні таких процедур як визначення добутку і 

доповнення, концентрування і розтягування однієї нечіткої множини в 

тому випадку, якщо НЕ представляє собою правило, в антициденті якого 

використовуються нечіткі свідоцтва.  

Операції над окремими нечіткими множинами, що дозволяють 

визначити їх окремі характеристики (наприклад, центр тяжіння, 

толерантність чи полімодальність, носій тощо), можуть бути використані в 

системах контролю доступу і криптографічних системах. 

В системах контролю доступу, системах моніторингу інформаційної 

безпеки, системах управління, які базуються на процедурах порівняння 

нечітких параметрів об’єкта і раніше сформованих нечітких еталонів в 

режимі реального часу критеріями якості НЕ можна визнати параметри, 

що впливають на швидкість отримання нечітких характеристик об’єкта і 

швидкість виконання процедур порівняння, їх здатність забезпечувати 

визначеність висновку процедур порівняння і можливість використання 

одного НЕ, сформованого експертним шляхом, в різних системах з різними 

методами обробки. Швидкість отримання нечітких характеристик об’єкта 

визначається кількістю цих характеристик, швидкістю їх вимірювання, 

точністю вимірювань та кількістю елементарних процедур, що 

виконуються при визначенні ФН певним методом. 

Швидкість отримання висновку щодо відповідності чи 

невідповідності ФН об’єкта та НЕ визначається кількістю застосованих 

методів порівняння, методом отримання узагальненого висновку на основі 
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висновків за окремими методами, кількістю елементарних процедур, що 

виконуються при порівнянні функцій належності за кожним із 

застосованих методів порівняння. При цьому кількість елементарних 

процедур для деяких методів порівняння суттєво зростає, якщо 

характеристики об’єкта вимірюються незалежно від параметрів НЕ, що 

зберігається в пам’яті системи. Таким чином, додатковою вимогою до 

методів формування ФН об’єкта в таких системах є їх узгодженість з 

методами порівняння і методами формування НЕ в плані мінімізації 

кількості елементарних операцій додаткових перетворень. 

Якщо НЕ використовується в адаптовній системі, яка призначена для 

вирішення задач класифікації, тобто автоматично утворює нові НЕ, то 

метод визначення їх ФН має бути узгодженим як з методами створення 

діючих НЕ, так і з методами ідентифікації ситуації, коли дані об’єкта не 

можуть бути визнані подібними до жодного НЕ з бази і виникає потреба 

формування нового НЕ. В таких системах вимоги щодо швидкості 

формування НЕ є підвищеними, оскільки дія відбувається в реальному 

часі, і визначається кількістю даних, за якими формується НЕ, та 

швидкістю їх отримання, кількістю елементарних процедур, які мають 

бути виконані при формуванні НЕ за певним методом, а також вимоги 

методу до обчислювальних ресурсів, зокрема, задіяний обсяг пам’яті. 

Висновки. В даній роботі на основі аналізу галузей застосування 

нечітких еталонів в інформаційній безпеці визначені вимоги до ФН, 

обумовлені специфікою застосування НЕ в різних галузях інформаційної 

безпеки, і критерії вибору методу формування ФН і методів обробки 

нечітких даних для прикладних задач інформаційної безпеки. Доведено, 

що оптимізація процедур формування бази нечітких даних і процедур 

обробки нечітких даних повинна проводитися комплексно, з врахуванням 

ваг критеріїв оптимізації, що визначаються експертним шляхом для 

конкретної прикладної задачі. 
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РОЗВИТОК ЛОГІЧНОГО МИСЛЕННЯ МАЙБУТНІХ 

ВЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ ПРИ ВИВЧЕННІ 

ДИСЦИПЛІНИ «ЧИСЛОВІ СИСТЕМИ» 

Новицька О. І. 

Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського 

Поняття числа виникло з практичних потреб людини на досить 

ранньому етапі її розвитку. В міру зростання практичних та теоретичних 
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потреб обсяг поняття числа поступово розширювався і удосконалювався. 

Число – одне з фундаментальних понять у математиці, тому знайомство з 

теорією основних числових систем є найважливішою складовою частиною 

математичної освіти майбутнього вчителя математики. 

При підготовці майбутніх вчителів математики до викладання 

дисципліни «Числові системи» необхідно враховувати взаємодію логіки і 

математики, оскільки логіко – дидактична підготовка призначена стати 

системоутворюючим фактором у системі всієї підготовки вчителів 

математики. Логіка виступає при цьому як потужний інструмент вивчення 

дисципліни. Цілями викладання курсу «Числові системи» є формування 

вміння правильно міркувати, будувати логічні зв’язки, робити змістовні 

висновки з аксіом. При вивченні числових систем необхідно  

обґрунтовувати індуктивне доведення тверджень, доведення основних 

властивостей цілих чисел, розглядати аксіоматичну і конструктивну 

теорію раціональних чисел як основу вивчення цих чисел в шкільному 

курсі математики, тому при підготовці вчителя необхідно строго 

обґрунтовувати звичні уявлення про операції над числами. Цього можна 

досягти за допомогою розв’язання великої кількості практичних задач, 

застосування інтерактивних та ігрових технологій при викладанні курсу та 

залучення студентів до дослідницької роботи.  

Числові системи відіграють значну роль у формуванні логічного 

мислення, забезпечують тісний зв’язок з іншими математичними 

дисциплінами. Тому надзвичайно важливим є широка професійна 

підготовка майбутніх вчителів математики до викладання дисципліни 

«Числові системи». 
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2. Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи: Методичний 

посібник для студентів магістратури / С.С.Вітвицька. – К.: Центр 

навчальної літератури, 2003.  

 

 

ЗАДАЧА О НАЗНАЧЕНИЯХ И ЕЁ ОБОБЩЕНИЕ 

Погодина И. О., Шейгус М. И. 

Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова 

Прикладная задача оптимального распределения некоторого числа 

работ между таким же числом исполнителей при условии взаимно 

однозначного соответствия между множествами работ и исполнителей 

является важным классом задач оптимизация. Анализ эффективных 

методов их решения и возможного обобщения задачи о назначениях 

актуальна для практики. 

Рассмотрим случай, когда каждый работник будет назначен на 

выполнение двух видов работ при условии минимизации затрат. Для 

решения подобного рода задач необходимо рассчитать минимальные 

затраты на выполнение одной работы. Такую задачу решаем венгерским 

методом. 

Алгоритм решения задачи о назначениях Венгерским методом: 

1. Необходимо образовать таблицу затрат C. 

2. В каждом столбце найти минимальный элемент и вычесть его из 

всех элементов этого столбца. Результаты записать в новую таблицу. 

3. В каждой строке найти минимальный элемент и вычесть его из 

всех элементов этой строки. Результаты записать в новую таблицу. 

4. В полученной матрице выделить нули таким образом, чтобы в 

каждой строке и в каждом столбце было по одному такому выделенному 

нулю. Если это возможно, то каждому выделенному нулю сопоставить 

1=ijx , а остальным элементам ноль – оптимальное решение получено. 
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5. Если же указанным способом нельзя поставить выделенный ноль, 

то нужно в таблице провести минимальное число пересекающихся прямых 

через некоторые выделенные нули так, чтобы все нули оказались 

вычеркнутыми. 

6. Далее выбрать наименьший не вычеркнутый элемент. Вычесть его 

из каждого не вычеркнутого элемента и прибавить к элементам, которые 

находятся на пересечении прямых.  

7. Если же после этого результат не получен, то процесс 

продолжается до тех пор, пока не получим эффект. Этот процесс всегда 

конечен и быстросходящийся. 

Таким образом мы получим задачу, решенную Венгерским методом. 

Теперь для этой задачи применим новизну, а именно: фиксируем 

полученные единицы и возвращаемся к первоначальной таблице затрат. И 

снова применяем Венгерский метод решения, не учитывая элементы, 

которые соответствуют зафиксированным единицам. 

Сделав необходимые расчеты, в результате получим таблицу, в 

которой будет уже по две единицы в каждом столбце и в каждой строке. 

Такого типа задачи встречаются во всех сферах деятельности.  

Задача о назначениях — вид задачи линейной оптимизации, с 

помощью которой решаются вопросы типа: как распределить 

технологические этапы изготовления деталей по станкам, чтобы общая 

выработка была наибольшей или затраты времени наименьшими 

(поскольку для каждой комбинации характерна своя производительность 

труда), как наилучшим образом распределить экипажи самолетов между 

авиалиниями, как назначить людей на различные должности. 

В общем виде задача о назначениях формулируется следующим 

образом. 

Имеется п работ и п кандидатов для их выполнения. Затраты i-го 

кандидата на выполнение j-й работы равны cij. Каждый кандидат может 

быть назначен только на одну работу, и каждая работа может быть 
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выполнена только одним кандидатом. Поскольку количество работ и 

кандидатов одинаково, данная задача считается сбалансированной. Задача 

считается несбалансированной, когда число рабочих не равно числу видов 

работ. Если задача несбалансированна, то перед началом решения её надо 

сбалансировать, введя недостающее число фиктивных работ или рабочих. 

В любом случае требуется найти назначение кандидатов на работы, при 

котором суммарные затраты на выполнение работ минимальны. 

В современной экономике каждая фирма стремится с наименьшими 

затратами функционировать в сложившихся условиях с целью получения 

наивысших доходов. А именно экономико-математические задачи о 

назначениях помогают найти оптимальный вариант размещения одного 

кандидата на выполнение одной работы таким образом, чтобы 

минимизировать суммарные затраты по выполнению комплекса работ 

группой исполнителей. 

Задача о назначениях – это частный случай транспортной задачи. 

Любая задача о назначениях может быть решена с использованием 

методов линейной оптимизации или алгоритма решения транспортной 

задачи. Однако ввиду особой структуры (разреженная матрица – это 

матрица с преимущественно нулевыми элементами) данной задачи был 

разработан специальный алгоритм, получивший название Венгерского 

метода. 

Выводы. Предложенное обобщение позволяет решать известными 

методами более широкий класс задач о назначении. 

 

 

СТРОФОИДА 

Полищук А. 

Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова 

Строфоида - плоская кривая 3-го порядка. Впервые строфоида была 

рассмотрена французским ученым  Жаном Робервалем в 1645 под именем 
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«птероиды», нынешнее название, «строфоида» было введено Миди в 1849. 

Жан родился в августе 1602 года в деревне Роберваль близ города Бове. 

Его настоящее имя было Жиль Персонье или Персонн, а псевдоним 

«Роберваль» происходит от названия деревни, где он родился. Познания в 

математике приобрёл путём самообразования. В 1634 году он перешёл на 

кафедру математики в Коллеж-Руайяль - открытом высшем учебном 

заведении Парижа, где преподавал механику.  

Радиус Кривизны: ONR =  в точке ( )0,0O  определяется так: 

2

4
coscos

a
a

AON

a
R =

π
=

∠
= . 

В прямоугольной системе координат строится прямая строфоида, а в 

косоугольной системе координат строится косая строфоида. 

Поскольку строфоида кривая 3-го порядка, то классификация 

плоских алгебраических кривых третьего порядка, предложенная 

Ньютоном, имеет сложную структуру. Однако соответствующим выбором 

системы координат любое уравнение третьего порядка можно свести к 

одной из четырех канонических форм с коэффициентами a, b, c, d, e: 

Это уравнение прямой: 

xa

xa
xy

−

+
±=  

 - в прямоугольной системы координат:  

( ) ( ) 0cos2 222 =++α−− xaxyxaxy  

 - в полярной системе координат:  

φ

φ
−=ρ

cos

2cosa
 

 - параметрическое уравнение строфоиды: 












+

−
=

1

1
2

2

u

u
ax  

 - каноническое уравнение: 

xa

xa
xy

−

+
== 22  
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Вывод. В данной работе приведены сведения о строфоиде, такие как: 

уравнения строфоиды в разных системах координат, параметрическое 

уравнение строфоиды, каноническое уравнение, радиус кривизны, история 

возникновения понятия «строфоида». 

 

 

ГИПЕРБОЛИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ 

Потоцкий О. 

Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова 

Первое упоминание гиперболических функций историки 

обнаружили в трудах английского математика Абрахама де Муавра (1707, 

1722). Современное определение и обстоятельное их исследование 

выполнил Винченцо Риккати в 1757 году («Opusculorum», том I), он же 

предложил их обозначения: sh , ch . Риккати исходил из рассмотрения 

единичной гиперболы. 

Независимое открытие и дальнейшее исследование свойств 

гиперболических функций было проведено Иоганном Ламбертом (1768), 

который установил широкий параллелизм формул обычной и 

гиперболической тригонометрии. Н. И. Лобачевский впоследствии 

использовал этот параллелизм, пытаясь доказать непротиворечивость 

неевклидовой геометрии, в которой круговая тригонометрия заменяется на 

гиперболическую. 

Гиперболические функции задаются следующими формулами: 

 - гиперболический синус: 

2
sh

xx
ee

x
−−

=  

 - гиперболический косинус: 

2
ch

xx
ee

x
−+

=  

 - гиперболический тангенс: 
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1

1

ch

sh
th

2

2

+

−
=

+

−
==

−

−

x

x

xx

xx

e

e

ee

ee

x

x
x  

Ввиду соотношения 1shch 22 =− tt  гиперболические функции дают 

параметрическое представление гиперболы 122 =− yx  ( tx ch= , ty sh= ). При 

этом аргумент St 2= , где S - площадь криволинейного треугольника, 

взятая со знаком «+», если сектор лежит выше оси OX, и «−» в 

противоположном случае. Очевидно, что и гиперболические функции 

определяются через этот параметр, например, уравнения гиперболического 

синуса в параметрической форме: tx = , ( )tfy = , где ( )tf  - ордината точки 

гиперболы, соответствующей площади St 2= . Это определение аналогично 

определению тригонометрических функций через единичную окружность, 

которое тоже можно построить подобным образом. 

Гиперболические функции выражаются через тригонометрические 

функции от мнимого аргумента: 

( )ixix sinsh −= , ( )ixx cosch = ,  ( )ixix tgth −= , 

( ) xiix sinsh = , ( ) xix cosch = ,  ( ) xiix tgth = . 

Функция Гудермана связывает тригонометрические функции и 

гиперболические функции без привлечения комплексных чисел. 

Учитывая обширную область применения гиперболических функций 

их исследование и использование являются актуальными вопросами 

современной математической науки. 

 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ СИМЕТРІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ 

РІВНЯННЯ НЕСТАЦІОНАРНОЇ ФІЛЬТРАЦІЇ 

Савицька В. П. 

Чорноморський державний університет імені Петра Могили 

Принципи симетрії відіграють величезну роль в математичній фізиці. 

В даній науці симетрію  розглядають як принцип, за допомогою якого з 

множини допустимих моделей (рівнянь, співвідношень) реальних процесів 
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відбираються ті, яким властиві закони збереження. Усі основні рівняння 

математичної фізики інваріантні відносно достатньо широких груп 

перетворень. Саме ця властивість виділяє їх серед інших ДРЧП.  

Рівняння, яким властива симетрія,  в свій час цікавили норвезького 

математика Софуса Лі, який у своїх працях висвітлив фундаментальні ідеї 

та методи математичної теорії симетрії ДРЧП [1,2].  Класичний підхід Лі 

набув подальшого розвитку в працях сучасних математиків, передусім 

Л.В. Овсяннікова [2]. Важливим узагальненням теорії Лі є метод умовних 

симетрій, перші паростки якого з’явилися у працях Г. Біркгофа, а 

остаточне становлення відбулось у роботах Д. Блумана, Д. Леві, П. 

Вінтерніца, П. Олвера, а особливо в працях В.І. Фущича та його учнів [1,3]. 

В теорії фільтрації достатньо відоме дане рівняння. 

( ) ( )( ) ( )
xx

S

xt ∂

νϕ∂
+

∂

νϕ∂
=

∂

νϕ∂
2

2

, (1) 

де ( )xν=ν , ( ) 210 , Rxxx ∈= , ( )νϕ  – задані гладкі функції. 

При 0=S  рівняння (1) описує прямолінійний-паралельний рух, при 

1=S  - плоско-радіальний та при 2=S  - сферично-радіальний. 

Підстановка ( )νϕ=U  зводить (1) до рівняння 

( ) ( )UFU
x

N
UUUH =++ 1

1

110 , (3) 

де 
0

0
x

U
U

∂

∂
= , 

1

1
x

U
U

∂

∂
= , 

2
1

2

11
x

U
U

∂

∂
= , const=N . 

Дослідивши дане рівняння,  можна зробити висновок, що воно не 

володіє лієвською симетрією, а тому метод Лі для даного рівняння є 

малоефективним. 

Ось чому виникла потреба використати некласичну симетрію, що 

дозволяє одержати такі підмножини розв’язків диференціальних рівнянь, 

симетрія яких ширша від симетрії всієї множини розв’яків. 

Тому виконуємо Q-умову 

0
0,02

=
== QUS

QS , 
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де FU
x

N
UHUS −++= 1

1

110 , 

 та перевіряємо відповідність теоремам [3], за допомогою яких 

досліджується Q-умовна інваріантність рівняння другого порядку 

нестаціонарної фільтрації відносно диференціального оператора Q 

першого порядку. 

Використовуючи отримані Q-умовні оператори, знаходимо 

інваріанти, що зберігаються при дії даних операторів, на основі яких 

будуються анзаци, що редукують досліджувані рівняння в частинних 

похідних до рівняння з меншою кількістю незалежних змінних або до 

звичайних диференціальних рівнянь. 

Таким чином, використовуючи Q-умовну симетрію рівняння 

нестаціонарної фільтрації можна знайти класи точних розв’язків, які не 

можна отримати використовуючи класичну лієвську симетрію. 
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ПРО ∗C -АЛГЕБРУ ПОРОДЖЕНУ СІМ’ЄЮ ALL-BUT-ONE 

ОРТОПРОЕКТОРІВ 

Самойленко Є. Є. 

Чорноморський державний університет імені Петра Могили 

Описання незвідних n-ок підпросторів (те ж саме, що n-ок 

ортопроекторів) при 3≥n  без додаткових умов є *-дикою задачею, тобто 

«безнадійною» (див [1]). 

Нехай H – гільбертовий простір, а Hi – такі підпростори цього 

простору, для яких задано сім’ю nP
~  ортопроекторів iiii HHPPP →== :*2 , 

ni ,1=  зі співвідношеннями: 

1,1  ,  , 22 −=τ=τ= niPPPPPPPP nniniini ; 0== ijji PPPP , nji ,1, = , ji ≠ . 

де 








−
=









−
=∈τ

1

1
;0  ,

1

1
;0

n
T

n
T nn

. Позначимо породжену такими 

ортопроекторами С*-алгебру ( )
nin PPPPPCABO

~
 ,,, 21 ∈=τ K . 

Твердження. Для ( )τABO  з точністю до унітарної еквівалентності 

існують: 

1) ( )1−n -вимірне зображення ( ( ) ( )R1−∈τπ nM ) для 
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2) сім’я незвідних n-вимірних ( ( ) ( )RnM∈τπ ) зображень: 
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3) нульове зображення. 

Теорема. ∗C -алгебра ( )τABO  ізометрично ізоморфна алгебрі 

неперервних матриць-функцій nn ×  заданих на множині 








−
=

1

1
;0

n
Tn

 з 

додатковими обмеженнями (крайовими умовами): 

( )( ) ( )( ) ( )




==∈∈==
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−
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КОНЦЕПЦИЯ ОПТИМАЛЬНОСТИ В КЛАССИЧЕСКОЙ 

МОДЕЛИ ЛЕОНТЬЕВА 

Смирнова Л. Е. 

Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова 

Постановка задачи. Известная  модель Леонтьева - это балансовая 

модель, характеризующая производственные взаимосвязи  в экономике 

страны и связи между выпуском продукции одной отрасли и затратами, 

расходованием продукции всех участвующих отраслей обеспечивающих 

данный выпуск. Балансовое равновесие модели Леонтьева ценно для 

экономического прогнозирования, но не менее ценно в современности 

рассмотрения процесса оптимальности (максимизация выпуска продукции, 

минимизация затрат), так как это позволяет разрабатывать эффективные 

алгоритмы для построения оптимальных планов. 

Основной  материал. Данная математическая модель представлена 

в виде системы линейных уравнений, а также представляется в виде 

таблицы в которой отражен процесс формирования и использования 

потребительского продукта в отраслевом разрезе. 

Таблица МОБ показывает структуру затрат на производство 

продукта и структуру распределения его по отраслям экономики. 

Межотраслевой баланс составляется в натуральной и денежной формах. 

Составной частью межотраслевого равновесия являются балансовые 

соотношения, так как производственная сфера представлена в виде 

множеств отраслей, каждая из которых производит однородный продукт, а 

для обеспечения выпуска производственная сфера нуждается в продукции 

других отраслей. 
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Балансовый принцип состоит в том что валовой выпуск равен сумме 

объемов потребления в производственной и непроизводственной сферах. 

Введем следующие обозначения: 

хi - общий объем продукции i-ой отрасли; 

хij - объем продукции i-ой отрасли, потребляемой j-ой отраслью при 

производстве объема продукции хj; 

уi - продукт конечного потребления; 

iiniii yxxxx ++++= ...21 ,     ...,2,1=ix  

Цель балансового анализа - ответить на вопрос, возникающий в 

макроэкономике и связанный с эффективностью ведения 

многоотраслевого хозяйства: каким должен быть объем производства в 

каждой из отраслей, чтобы удовлетворить все потребности в продукции 

этой отрасли. Суть оптимизации состоит в  определение значений 

экономических показателей, при которых достигается оптимум, то есть 

оптимальное, наилучшее состояние составленной модели. 

Рассмотрим пример оптимальной балансовой модели. 

Рассматривается n-отраслевая балансовая модель в стоимостном 

выражении с постоянным технологическими коэффициентами, 

задаваемыми матрицей затрат ijaA = , где aij - затраты продукции i-й 

отрасли на производство единицы продукции j-й отрасли 

Следует определить оптимальный валовой выпуск каждой отрасли, 

при котором будет достигнут максимальный суммарный выпуск конечного 

производства в стоимостном выражении, если производственные 

возможности i-й отрасли ограничивают ее валовой выпуск величиной di, 

(где ni ,...,2,1= ) и цены на конечный продукт задаются вектором 

( )ni ccccC ,...,,...,, 21= . 

Решение. Обозначим через ( )ni xxxxX ,...,,...,, 21=  и 

( )ni yyyyY ,...,,...,, 21=  векторы, характеризующие соответственно валовой 
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выпуск продукции всех отраслей и конечный продукт. Тогда между 

векторами Х и У существует следующие соотношение 

YSX ⋅= , где ( ) 1−
⋅= AES . 

Поэтому математическая модель задачи может быть сформулирована 

следующим образом: максимизировать функцию CYz = , при условиях: 

DSY ≤ , 0≥Y , где ( )ni ddddD ,...,,...,, 21=  и векторные неравенства 

означают, что каждая составляющая соответствующих векторов 

удовлетворяет аналогичному неравенству. 

Выводы. Балансовое равновесие модели Леонтьева ценно для 

экономического прогнозирования, но не менее ценно в современности 

рассмотрения процесса оптимальности (максимизация выпуска продукции, 

минимизация затрат). Рассматриваемая балансовая модель обобщена на 

оптимизацию выпущенной продукции. 

 

 

ЧИСЛА ФИБОНАЧЧИ И ИХ ГАРМОНИЯ В ПРИРОДЕ 

Тарабанов Н. 

Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова 

Леонардо Пизанский (Leonardo Pisano), жил около 1170-1250 года. 

Он был первым крупным математиком средневековой Европы. Наиболее 

известен как Фибоначчи. 

Числа Фибоначчи – это элементы следующей последовательности: 

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55…     или     0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55…, 

в которой первые два числа равны либо 1 и 1, либо 0 и 1, а каждое 

последующее число равно сумме двух предыдущих чисел. Более 

формально, последовательность чисел Фибоначчи { }nF  задаётся линейным 

рекуррентным соотношением: 

00 =F ,   11 =F ,   21 −− += nnn FFF ,   2≥n ,   Zn ∈ . 
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Иногда числа Фибоначчи рассматривают и для отрицательных 

значений n, при этом члены с отрицательными индексами легко получить с 

помощью эквивалентной формулы «назад»: 12 ++ −= nnn FFF . Так же 

отрицательный элемент можно получить по формуле ( ) n

n

n FF
11 +

− −= . 

Формула Бине выражает в явном виде значение Fn как функцию от n: 

( )
( )

( )
125

2

51

2

51

1 −ϕ

ϕ−−ϕ
=

ϕ−−ϕ

ϕ−−ϕ
=










 −
−









 +

=
−

−

− nnnn

nn

nF , 

где 
2

51+
=ϕ  - золотое сечение. При этом ϕ и ( ) ϕ−=ϕ−

− 11  являются 

корнями характеристического уравнения 012 =−− xx . Из формулы Бине 

следует, что для всех n, Fn есть ближайшее к 
5

nϕ
 целое число, то есть при 

∞→n  справедлива асимптотика 
5

~
n

nF
ϕ

. 

 Самые основные свойства чисел Фибоначчи состоят в следующем: 

1) каждое третье число Фибоначчи четно; 

2) каждое четвертое кратно 3;  

3) каждое пятнадцатое оканчивается нулем; 

4) два соседних взаимно просты; 

5) Отношение любого числа к следующему приближается к 0,618. 

Золотое сечение – это такое пропорциональное деление отрезка на 

неравные части, при котором весь 

отрезок так относится к большей 

части, как сама большая часть 

относится к меньшей; или другими словами, меньший отрезок так 

относится к большему, как больший ко всему: cbba :: =  или abbc :: = . 
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Практическое знакомство с золотым 

сечением обычно начинают с построения 

золотого прямоугольника, в котором, как 

видно из рисунка 

522 =+== BDEDEBEG  при том, что 

ABCD – квадрат со стороной равной 2. 

Отрезки золотой пропорции выражаются бесконечной 

иррациональной дробью ...61803,1=
DG

CD
. 

Последовательность Фибоначчи постоянно повторяется в жизни, так 

как она порождена спиралью Золотого Сечения, не имеющей ни начала, ни 

конца, уходящей в бесконечность. 

Жизнь не знает, как ей вести себя с 

бесконечностью, и эта 

последовательность, ставшая известной 

как последовательность Фибоначчи, 

дает ей ответ на вечный вопрос. Золотой 

прямоугольник можно использовать для 

построения Золотой спирали. 

Числа Фибоначчи можно увидеть практически везде. Они 

присутствуют в космосе, среди растений, животных и в нас самих. 

Приведем несколько основных примеров чисел Фибоначчи в природе. 

Человек: деление тела взрослого человека точкой пупа на две части в 

соотношении: у мужчин 13:8 и у женщин 8:5. Животные: панцирь 

моллюска Наутилус помпилиус повторяет спираль Архимеда, в основе 

которой лежит золотое сечение. Растения: количество спиралей, по 

которым распределяются семена (подсолнух) и чешуйки (шишки, ананас) 

чаще всего являются последовательно идущими числами Фибоначчи. 
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ПОДСТАНОВКИ ЭЙЛЕРА 

Тищенко А. 

Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова 

Цель: рассмотреть примеры трёх подстановок Эйлера. 

Подстановки Эйлера - подстановки, приводящие интегралы вида 

( )∫ ++ dxcbxaxxR 2, , где ( )cbxaxxR ++2,  - рациональная функция, к 

интегралам от рациональных функций. Предложены Л. Эйлером в 1768 

году. 

Первая подстановка Эйлера: 

taxcbxax +±=++2 ,   при   0>a . 

Рассмотрим пример: ∫
+++

=
221 2

xx

dx
I . 

Решение: Здесь 01 >=a , поэтому применим подстановку: 

xtxx −=++ 222 . 

Возведя в квадрат обе части этого равенства и, сделав приведение 

подобных членов, получим: 

222 2 −=+ ttxx , 

откуда 

( )t

t
x

+

−
=

12

22

;     
( )

dt
t

tt
dx

2

2

12

22

+

++
= ; 

( ) ( )t
tt

t

t
txx

+

++
=

+

−
−+=+++

12

44

12

2
1221

22
2 . 

Подставив интеграл, получим: 

( )( )
( ) ( )

( )
( )( )∫∫ ++

++
=

+++

+++
=

2

2

22

2

21

22

1244

2212

tt

dttt
dt

ttt

ttt
I . 

Полученную правильную дробь разлагаем на простейшие дроби: 

( )( ) ( )22

2

22121

22

+
+

+
+

+
=

++

++

t

D

t

B

t

A

tt

tt
. 

Методом неопределённых коэффициентов находим 1=A , 0=B , 

2−=D . 
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Следовательно, 

( )( ) ( )
C

t
t

t

dt

t

dt
dt

tt

tt
+

+
++=

+
−

+
=

++

++
∫∫∫ 2

2
1ln

2
2

121

22
22

2

. 

Возвращаясь к переменной х, окончательно получим: 

( ) C
xxx

xxxI +
++++

+++++=
222

2
221ln

2

2 . 

Вторая подстановка Эйлера: 

txccbxax +±=++2 ,   при   0>c . 

Рассмотрим пример: ∫
+−+

=
12

xxx

dx
I . 

Решение. Так как здесь 01 >=c , то можно применить вторую 

подстановку Эйлера: 

112 −=+− txxx , откуда 

( ) ( ) 22 112 xtxt −=− ;     
1

12
2 −

−
=

t

t
x ;     

( )
dt

t

tt
dx

22

2

1

1
2

−

+−
−= ;     

1
12

−
=+−+

t

t
xxx . 

Поставив в І, получим интеграл от рациональной дроби: 

( )( )∫∫
+−

−+−
=

+−+
dt

ttt

tt

xxx

dx
2

2

2 11

222

1
, 

( )( ) ( ) 11111

222
22

2

+
+

+
+

−
+=

+−

−+−

t

E

t

D

t

B

t

A

ttt

tt
. 

По методу неопределённых коэффициентов находим  

2=A ,     
2

1
−=B ,     3−=D ,     

2

3
−=E . 

Отсюда: 

( )
Ct

t
tt

t

dt

t

dt

t

dt

t

dt
I ++−

+
+−−=

+
−

+
−

−
−= ∫∫∫∫ 1ln

2

3

1

3
1ln

2

1
ln2

12

3

1
3

12

1
2

2
, 

где 
x

xx
t

112 ++−
= . 

Третья подстановка Эйлера: 

( )1
2 xxtcbxax −−=++ , 

если x1 - действительный корень трёхчлена cbxax ++2 . 
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Рассмотрим пример: 
( )∫

−−

=
3

2107 xx

dxx
I . 

Решение: В данном случае 0<a  и 0<c , поэтому ни первая, ни вторая 

подстановки Эйлера неприменимы. Но квадратный трехчлен 2107 xx −−  

имеет действительные корни 2=α , 5=β , поэтому применим третью 

подстановку Эйлера: 

( )( ) ( )txxxxx 252107 2 −=−−=−− . 

Отсюда 

( ) 225 txx −=− ;     
2

2

1

25

t

t
x

+

+
= ;     

( )221

6

t

dtt
dx

+
−= ;     ( )

22

2

1

3
2

1

25
2

t

t
t

t

t
tx

+
=










−

+

+
=− . 

Следовательно, 

Ct
t

dt
t

dt
t

t
I +








+−−=








+−=

+
−= ∫∫ 2

5

9

2
2

5

9

225

27

6
22

2

, 

где 
2

107 2

−

−−
=

x

xx
t . 

Вывод. В ходе данной работы были рассмотрены три часто 

применяемых на практике метода подстановки Эйлера и примеры к ним. 

 

 

СИСТЕМА ВПРАВ РОЗДІЛУ «ВВЕДЕННЯ В 

МАТЕМАТИЧНИЙ АНАЛІЗ» ЯК ЕЛЕМЕНТ ПІДГОТОВКИ 

МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ 

Токаренко О. В. 

Науковий керівник: к.ф.-м.н., ст. викл. Васильєва Л.Я. 

Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського 

Основна мета підготовки майбутнього вчителя математики - 

формування основ його професійної майстерності, яке відбувається не 

тільки за рахунок таких спеціальних дисциплін, як педагогіка, психологія, 

методика викладання математики та ін., але і в процесі вивчення дисциплін 

математичного циклу. При цьому одне з центральних місць по праву 
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належить курсу математичного аналізу, що є науковим фундаментом 

більшості понять, фактів і методів шкільного курсу математики. Звичайно, 

в більшій мірі це відноситься до перших розділів курсу, подальші розділи 

мають до шкільної програми віддалене відношення, але вони вкрай 

необхідні для формування математичної культури майбутнього вчителя і 

для вивчення суміжних дисциплін. 

При підготовці майбутнього вчителя через систему вправ по 

першому розділу курсу математичного аналізу є можливість найбільш 

яскраво продемонструвати студентам ефективність різних методичних 

прийомів, роль наочності в навчанні, різні етапи формування понять, як 

повинна здійснюватися робота над змістом теореми і т.д. Для цього 

необхідно сформувати систему вправ з математичного аналізу, яка буде 

сприяти не тільки більш успішної предметної підготовки студентів, але і 

вироблення необхідних майбутньому вчителю сучасної школи 

професійних умінь і навичок. Тому основні принципи складання системи 

вправ з математичного аналізу повинні бути такими: 

1) система вправ повинна забезпечити засвоєння студентами змісту 

курсу, його понять, тверджень, теорем, методів вирішення завдань; 

2) система вправ повинна бути повною; 

3) вправи повинні розташовуватися в порядку зростання їх 

складності; 

4) система вправ з курсу «Введення в математичний аналіз» повинна 

забезпечити, на скільки це можливо, безболісну адаптацію 

вчорашнього школяра до методів математичного аналізу, до 

міркувань на більш високому рівні абстракції, особливостями 

використання тут математичної мови.  

Реалізація професійно-педагогічної спрямованності навчання через 

раціонально побудовану систему вправ з математичного аналізу зумовлено 

необхідністю подальшого вдосконалення підготовки майбутнього вчителя. 
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СУЧАСНІ МАТЕМАТИЧНІ ОСНОВИ СИСТЕМ 

ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ 

Турти М. Ю. 

Науковий керівник: к.т.н., доц. Турти М. В. 

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 

Вступ. Теоретичні дослідження в галузі прийняття рішень, що 

почалися в 50-ті роки XX сторіччя, пов’язані з математичними, 

психологічними, юридичними, інформаційними та організаційними 

напрямами в обґрунтуванні прийняття економічних, організаційних та 

технічних рішень. Дослідження систем управління на основі математичної 

теорії прийняття рішень, яка має витоки з дослідження операцій, показало 

їх низьку адекватність реальним процесам управління. Дещо виправити 

становище вдається при введенні в модель конкуруючих висновків; 

математичної теорії оптимальних рішень; нечітких алгоритмів прийняття 

рішень; виявлення трендів та ін. Особливу важливість має математичне 

забезпечення систем підтримки прийняття рішень, які повинні: 

− забезпечувати можливість оперування з неструктурованими чи 

слабкоструктурованими задачами, на відміну від задач, із якими має 

справу дослідження операцій; 
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− містити автоматизовані ітеративні процедури, що допомагають 

особі, що приймає рішення використовувати дані та моделі для 

розв’язання слабкоструктурованих проблем і задач з багатьма критеріями; 

− забезпечувати користувачам доступ до даних і/або моделей, таким 

чином, що вони можуть приймати кращі рішення (розподіл даних та 

моделей). 

Метою даної роботи є визначення математичних методів, 

актуальних для сучасних систем підтримки прийняття рішень. 

Для досягнення поставленої мети необхідно розв’язати наступні 

задачі: 

− провести аналіз сучасних систем підтримки прийняття рішень і 

визначити математичні методи, закладені в їх основу; 

− визначити критерії вибору математичних методів, що можуть 

вирішувати однотипні задачі в СППР. 

Конструкція сучасних СППР суттєво залежить від типу задач, для 

розв’язання яких вона розробляється, доступних даних, інформації та 

знань, а також від користувачів системи. СППР, як правило, узагальнюють 

результати досліджень з кількох дисциплін, та включають у себе елементи 

теорії баз даних, штучного інтелекту, інтерактивних комп’ютерних систем, 

методів імітаційного моделювання, а також мають можливість роботи (в 

більшості випадків) з інтерактивними запитами, для чого містять мову 

запитів.  

СППР можуть класифікуватися за різними ознаками, зокрема, за 

використанням методів математичної формалізації процесів прийняття 

рішень, до яких належать: обробка статистичних даних, прогнозування, 

математичне програмування та інші оптимізаційні методи, обробка 

нечітких даних, імітаційне моделювання тощо. 

Стратегічні СППР здійснюють пошук найраціональніших варіантів 

розвитку з урахуванням різних факторів, таких, як кон’юнктура, зміна 

зовнішніх та внутрішніх умов функціонування тощо. Ці СППР пропонують 
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ґрунтовний аналіз даних, спеціально перетворених так, щоб їх було зручно 

використовувати протягом процесу прийняття рішень. Невід’ємним 

компонентом СППР цього рівня є правила прийняття рішень, котрі на 

основі агрегованих даних дають можливість менеджерам компанії 

обґрунтовувати свої рішення, використовувати фактори стійкого 

позитивного впливу на діяльність та знижувати ризики. Технології цього 

типу будуються на принципах багатократного представлення та аналізу 

даних (OLAP).  

Ядром будь-якої OLAP-системи є ідея OLAP-куба (багатовимірний 

куб, або гіперкуб). OLAP-куб створюється з чисельних фактів (розмірів, 

робочих даних), розподілених за вимірами. Осі гіперкуба містять 

параметри, а комірки - агрегатні дані, які від них залежать. Вздовж кожної 

осі дані можуть бути організовані у вигляді ієрархії, яка представляє 

різноманітні рівні їх деталізації. Зазвичай результати OLAP-запитів 

представляють у формі матриць, де виміри складають рядки та колонки, а 

значеннями матриці є розміри. 

Критерії, за якими визначаються математичні методи, закладені в 

СППР, можна поділити на дві групи: критерії функцій, до яких відносяться 

вимоги щодо виконання певних математичних дій із заданою точністю для 

певних типів даних, і критерії функціонування, до яких відносяться вимоги 

щодо швидкості виконання операцій і задіяного обсягу пам’яті. Кожен з 

цих критеріїв для певної СППР може мати різну вагу, тому вибір певних 

математичних методів розв’язку прикладних задач повинен здійснюватися 

як розв’язок окремої задачі багатокритеріальної оптимізації. Рішення 

задачі багатокритеріальної оптимізації може бути отримане в даному 

випадку за допомогою методів нечіткої логіки або за методом аналізу 

ієрархій. Останній метод є більш простим і наочним, а тому є більш 

доцільним. 

Висновки. В даній роботі на основі проведеного аналізу сучасних 

СППР визначені математичні методи, закладені в їх основу, і критерії 
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вибору математичних методів, що можуть вирішувати однотипні задачі в 

СППР. 

 

 

ГРАФІЧНІ МЕТОДИ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ ІЗ 

ПАРАМЕТРАМИ 

Федірко Ю. 

Наукові керівники: вчит. математики 2-ї кат. Вілкул Т. М., к.т.н., доц. 

Гайша О. О. 

Миколаївський морський ліцей імені професора Александрова 

Відповідне дослідження було представлене на конкурсі-захисті 

наукових робіт у Малій академії наук. Метою роботи є дослідження 

графічного методу розв’язування задач з параметрами, визначення його 

переваг і недоліків, унаочнення наскільки й чим даний метод є 

результативним й вигідним. 

 У процесі виконання роботи було розглянуто як типові, так і більш 

складні задачі на використання параметра, а також знайдено прикладне 

застосування даній темі та створено прикладну програму, яка ілюструє рух 

суден у певній місцевості.  

Першочергово у роботі докладно досліджуються перетворення 

графіків функцій, у які введено числовий параметр. Показано, що при 

цьому є можливим вирішення деяких класів рівнянь, зокрема, за 

допомогою перетворень графіків правилом двох прямих на площині, 

гомотетії, стиску до прямої, повороту, паралельного переносу. 

Розглянуто прикладну частину застосування параметра, а точніше 

один із варіантів використання графічного метода - імітаційне 

моделювання процесу руху об’єктів за допомогою програмного 

забезпечення власної розробки.  Так, було створено програмне 

забезпечення мовою Delphi, що необхідне в першу чергу для можливості 
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наочного спостереження за поведінкою динамічної системи – суден, що 

взаємодіють. 

 

 

A CIRCLE OF THE MAXIMUM RADIUS IN THE 

POLYHEDRON 

L. S. Chernova, postgraduate student 

Admiral Makarov National University of Shipbuilding, Mykolayiv 

In many theoretical and practical cases it is necessary to establish the 

maximum radius of the circle placed (immersed) in the polyhedral region 

(bounded by straight lines). For example, it is for the initial optimal pattern 

cutting and the subsequent manufacture of expensive parts or in serial 

production. In theoretical terms this problem is allied with an optimization 

problem of the minimal covering. 

The modern mathematical apparatus of the optimization theory in 

combination with the use of computer technology allows to solve nonlinear 

problems, but always there is appropriateness of linearization of complex 

nonlinear problems. Such simplification allows to employ accurate classical 

methods of optimization solution as opposed to approximate one for nonlinear 

optimization. 

The research task was rigorous mathematical reduction (linearization) to 

the problem of linear optimization, nonlinear problem of the maximum radius 

circle immersion in the range of the polyhedron type convex region. 

The statement of the basic material. Let there is a polyhedron IΩ  

represented by a system of linear algebraic inequalities 
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It is necessary to place a circle of the maximum radius in IΩ  region. 

Let 1x , 2x  are coordinates of the circle centre, and 3x  is it’s radius. The 

normal equation of the half-plane boundary represented as iii bxaxa ≤+  2211   is 

given by 

0
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It is known that the substitution of the point coordinates in the normal equation 

of a line is its δ  deviation from the line. Since the circle center point ),( 21 xxC  
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and the circle radius form the inequation 

03 ≤+δ x . 

There is a statement: the half-plane iii bxaxa ≤+  2211   is guaranteed to contain a 

circle with the point ),( 21 xxC  as a centre and the radius 3x  in the case of the 

inequality satisfaction 
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2
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Taking this into account, the problem of the maximum radius circle which is 

located in the polyhedron is formulated as a problem of linear optimization 
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The proposed approach is generalized to a problem of arbitrary finite dimension. 
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ЗАСТОСУВАННЯ МАТРИЦЬ В ЕКОНОМІЦІ 

Шагиева К. 

Чорноморський державний університет імені Петра Могили 

Переважна кількість задач з економіки моделюється за допомогою 

систем алгебраїчних рівнянь, із якими тісно пов’язані матриці та 

визначники. Завдяки простій формі і багатому економічному змісту 

матриці знаходять широке вживання в різних ланках економіки. 

Розглянемо декілька прикладів застосування матриць. 

Приклад. Обмеження бюджету. Вигідно максимізоване домашнє 

господарство обмежило бюджет В таким чином, що сума всіх витрат (ціна-

кількість) максимально настільки висока має бути як вищеназваний 

бюджет В, таким чином Bpxpxpx nn ≤+++ ...2211 , у вигляді вектора BpxT ≤ . 

Крім цього визначена кількість товарів має бути позитивною, так 0≥x . 

Input-Output-Analyse: В соціальній економії існує багато галузей, які 

вироблені товари оставляють в інших галузях кінцевого попиту. З іншого 

боку кожен сектор товарів використовує товари з інших секторів, а також 

фактичні потужності для виробництва. Це можна представити зі змінними 

в наступній Input-Output-Model: 

 Сектор1 Сектор2 … Сектор n 
Кінцевий 

попит 

Загальна 

кількість 

витрат 

Сектор 1 q11 q12 … q1n w1 q1 

Сектор 2 q21 q22 … q2n w2 q2 

M M M  M M M 

Сектор n qn1 qn1 … qnn wn qn 

Фактор 1 m11 m12 … m1n  m1 

Фактор 2 m21 m22 … m2n  m2 

M M M  M  M 

Фактор k mk1 mk1 … mkn  mk 
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Позначимо: qij – доставка з сектору і до сектору j; wi – доставка з 

сектору і до кінцевих споживачів; qi – загальна кількість виготовленої 

продукції ; mij – кількість використаного фактору і в секторі j; mi  – 

загальна кількість використаного фактору і . Рівняння балансу для 

коефіцієнту споживання: wAqq += . Рівняння балансу для коефіцієнту 

витрат: qBm ⋅= . Якщо загальна кількість витрат відома, можна порахувати 

через технологічні відносини, виражені aij, кінцевий попит: ( )qAIw −= . 

Якщо відомий кінцевий попит, отримуємо загальну кількість витрат через: 

( ) wAIq ⋅−=
−1 . 

( ) 1−
− AI

 – Leontief-Inverse. Матриця має задовольняти певні умови, 

щоб вектор рішення 0>q  був додатнім, тобто економічно вірним. 

Відповідно необхідний розмір фактору виробництва, щоб задовольнити 

кінцевий попит: ( ) wAIBqBm ⋅−⋅=⋅=
−1 . 

Множення за кейнезіанською моделлю IS-LM-Modell: В 

кейнезіанській IS-LM-Modell з частково автономними і частково 

залежними від відсотків інвестиції ( )iII 0+  з 00 <iI . Похідна від ( )iI 0  по і, 

автономна грошова пропозиція M  залежний від відсотків і прибутку 

(надходжень) грошовий попит ( )iYL ,  де 0>yL  та 0<iL  (похідна ( )iYL ,  по Y 

іншими словами) є рівновагою товарів і грошей – подається за схемою 

( ) ( ) YIiIYC =++ 0 ; ( ) MiYL =, . Порахуємо зміни рівноваги у довготривалих 

змінах автономних інвестицій І. Знайдемо похідну від І: 

10 −=⋅+⋅ IIIIY YiIYC ; 0=⋅+⋅ IiIY iLYL . 

У вигляді матриці: 
( )

{ {
bx

I

I

A

iY

iY

i

Y

LL

IC







−
=

















 −

0

11 0

44 344 21

. 

Визначники при застосуванні правила Крамера: 

( ) ( ) 0
0

1
1

iYYi

iY

iY ILCL
LL

IC
A −−=

−
= ; 
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i

i

i L
L

I
A −=

−
=

0

1 0

1 ; 

( )
Y

Y

Y
L

L

C
A =

−−
=

0

11
2 . 

Розв’язок методом Крамера:  

( )
0

1 0
1 >

+−
===

iYiY

i
I

ILLC

L

A

A
Y

dI

dY
; 

( )
0

1 0
2 >

+−

−
===

iYiY

Y
I

ILLC

L

A

A
i

dI

di
. 

Це є збільшення надходження (прибутків) та відсотків для зміни 

автономних інвестицій. 

Література 

1. Knut Sudsater, Peter Hammond, Arne Strom. Mathematik für 

Wirtschaftswissenschaftler. Basiswissen mit Praxisbezug : 4., aktualisierte 

Auflage, 2013. – С. 641-648. 

2. Dr. M. Pasche. Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler, 2013. 

 

 

ЗАДАЧА О МИНИМАЛЬНОМ ПОКРЫТИИ 

Шмарков О. А. 

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 

Что такое выбор и как часто он встречается? Выбор – этап процесса 

принятия решения, т.е. можно сказать, что это ключевое звено в решении 

абсолютно любой задачи. Выбор может стоять между несколькими 

элементами или многими, может зависеть от каких-то дополнительных 

факторов. В таком случае можно сказать, что выбор бывает простой или 

сложный, в зависимости от конечной цели. Целью этой работы является 

рассмотрение задачи такого вида выбора, при котором цель должна быть 

достигнута минимальными усилиями или максимально стремится к этому. 

Такой вид выбора рассматривает задача о минимальном покрытии (ЗМП). 
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Рассмотрим саму формулировку ЗМП. Пусть на множестве Х из n 

элементов задана конфигурация { }mSSS ,...,, 21=ϕ , подмножества которой 

обладают дополнительными свойствами: XS
m

i
i =

=
U

1

; скажем, что 

S1, S2, … , Sm покрывают X. Тогда существует такая конфигурация 

{ }irii SSS ,...,, 21=ϕ′ , которая состоит из минимального числа r подмножеств 

(число r – мощность покрытия для которых свойство XS
m

i
i =

=
U

1

 

сохраняется). 

Рассмотрим матрицу инцидентности A для конфигурации 

{ }mSSS ,...,, 21=ϕ , состоящей из подмножеств, покрывающих n-множество 

X. Если подмножества irii SSS ,...,, 21  покрывают X, то ясно, что 

соответствующие им строки в A образуют подматрицу размер nr × , в 

которой все суммы по столбцам положительны. Минимальное количество 

строк (0,1)-матрицы A с таким свойством называется глубиной матрицы 

( ( )Aε ). Итак, мощность покрытия для конфигурации { }mSSS ,...,, 21=ϕ  с 

XS
m

i
i =

=
U

1

 равна глубине ее матрицы инцидентности. 

Данный тип задач применяется в различных сферах деятельности 

связанных с финансами и рациональными использованием ресурсов 

(экономика, организаторская деятельность, оптимизация маршрута и т.д.). 

В работе поставлена задача нахождения глубины матрицы 

инцидентности. Доказывается, что минимальная глубина матрицы 

инцидентности является наименьшим значением, покрывающим всю 

конфигурацию. Чтобы точно говорить о том, что покрытие является 

наименьшим, необходимо знать значение всех покрытий, которые 

являются решениями задачи, тогда исходя из определения глубины 

матрицы, цена покрытия будет минимальной min
1

→=ρ ∑
=

r

i

ia . 

Выводы. Знание о ЗМП дает возможность: 
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− Более рационального использования различных типов ресурсов; 

− Повысить производительность работы в сферах ее применения; 

− Качественно обрабатывать информацию; 

− Приоритетно распределять обязанности для эффективного 

достижения поставленных целей. 

Литература 

1. Тараканов В.Е. Комбинаторные задачи и (0,1)-матрицы – Москва 

«Наука» главная редакция Физико-математической литературы, 

1985.  

 

 

ВИКОРИСТАННЯ ВИЗНАЧЕНИХ ІНТЕГРАЛІВ В 

ЕКОНОМІЧНИХ РОЗРАХУНКАХ 

Ярова М. О. 

Чорноморський державний університет імені Петра Могили 

Сучасний економіст крім досконалих знань зі спеціальності, повинен 

ще й вільно володіти математичним апаратом із метою розрахунку та 

моделювання реальних економічних процесів. Для цього він має не лише 

володіти знаннями з відповідних математичних дисциплін, а й уміти 

правильно застосовувати здобуті знання на практиці.  

Актуальність. Традиційно практичне застосування інтеграла 

ілюструється обчисленням площ різних фігур, знаходженням обсягів 

геометричних тіл і деяких додатків у фізиці й техніці. Однак роль інтеграла 

в моделюванні економічних процесів не розглядається. Разом з тим, 

інтегральне числення має багатий математичний апарат для моделювання 

й дослідження процесів, що відбуваються в економіці. [1] 

У цій роботі розглядаються декілька прикладів економічних задач з 

використанням визначеного інтеграла при викладанні курсу вищої 

математики университету Тріра (Universität Trier) [2, ст. 369-376]. 

1. Розподіл доходів. 
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Припустимо, що розподіл доходів у групі тих, хто має дохід між a і 

b, заданий функцією ( ) 5,2rBrf = . Відомо, що 0>> ab  і 0>B . Визначити 

середній дохід цієї групи.  

Загальна кількість осіб: 

( )5,15,15,15,2

3

2

3

2 −−−− −=







−== ∫ banBrnBdrBrnN

b

a

b

a

. 

Отже загальний дохід осіб: 

( )5,05,05,05,15,2 22 −−−−− −=−=== ∫∫ banBrnBdrrnBdrrBrnM
b

a

b

a

b

a

. 

Тоді середній дохід групи: a
ba

ba

N

M
m 33

5,15,1

5,05,0

≈
−

−
==

−−

−−

. 

2. Видобуток нафти. 

3. Вплив розподілу доходів на попит. 

Використовуючи функцію розподілу доходів з прикладу 1 (ст. 2) 

розрахувати загальний попит на молоко в Норвегії у 1925 -1935 роках, 

якщо ( ) 08,25,1, rAprpD −= . 

За формулою розрахунку загального попиту ( ) ( ) ( )∫=
b

a

drrfrpnDpx ,  

отримаємо: ( ) ∫
−−−− ==

b

a

drrnABpdrBrrnAppx
42,05,15,208,25,1 . 

Таким чином: ( ) ( )58,058,05,158,05,1

58,058,0

1
abp

nAB
rnABppx

b

a
−== −−  - загальний 

попит на молоко в Норвегії у 1925 -1935 роках [3, ст.209-230]. 

Висновок. Важко назвати наукову область, у якій би не 

застосовувалися методи інтегрального числення, загалом, і властивості 

визначеного інтеграла, зокрема. 

У даній роботі зроблена спроба огляду основних відомостей про 

визначений інтеграл та його застосування в такій сфері суспільного життя 

як економіка. 
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РЕГРЕСІЙНИЙ АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ВІД 

РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ 

Єрмоленко Л. М. 

Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва 

Широкого застосування для виявлення та перевірки причинних 

зв’язків між змінними набув регресійний аналіз. За визначенням 

О.В.Киричук, регресійний аналіз − це метод математичної статистики, 

який дає змогу вивчати залежність середнього значення будь-якої 

величини від варіацій іншої величини або декількох величин [1]. 

Введений Френсісом Гальтоном на прикінці ХІХ століття термін 

«регресія» використовувався спочатку виключно у біологічному сенсі. 

Після наукових робіт Карла Пірсона його стали вживати і у статистиці [2]. 
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Нами було використано метод регресійного аналізу для пошуку 

функції, що описує залежність дохідності сільськогосподарських 

підприємств Харківської області у 2014 році від певних чинників ( 300=n ). 

У регресійну модель включено такі показники: чистий дохід (виручка) від 

реалізації продукції сільського господарства на 100 га 

сільськогосподарських угідь (y, тис грн), валова продукція у постійних 

цінах на одного працівника або продуктивність праці (x1, тис грн), вартість 

валової продукції на 100 га угідь (x2, тис грн), частка працівників, зайнятих 

на виробництві продукції тваринництва (x3, %). Розрахунки здійснювалися 

з використанням інтегрованої системи даних аналізу і управління даними 

«STATISTICA».  

Оцінка параметрів багатофакторної регресійної моделі фінансових 

результатів від реалізації сільськогосподарської продукції  

Фактори  
Коефіцієнт

и регресії 

β-коефі-

цієнти 

Парні 

коефіцієнт

и кореляції 

Частка 

фактора, % 

Продуктивність праці, тис 

грн., x1 
-1,0898 -0,45261 -0,38322 16,2 

Валова продукція на 100 

га с.-г. угідь, тис грн., x2 
0,5950 0,286251 -0,03181 0,8 

Частка працівників, 

зайнятих на виробництві 

продукції тваринництва, 

%, x3 

4,2744 0,205208 0,423173 8,1 

Сукупний коефіцієнт кореляції, R 0,501 

Сукупний коефіцієнт детермінації, R2 0,251 

Адаптований коефіцієнт детермінації, 2
aR  0,154 

F-критерій Фішера-Снедекора 14,1705 

Середня помилка апроксимації, % 24,3 
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В результаті регресійного аналізу фінансових результатів 

встановлено: 

1) При збільшенні виробництва валової продукції на 100 га 

сільськогосподарських угідь і частки працівників, зайнятих на виробництві 

продукції тваринництва, на  одиницю маємо приріст чистого доходу у 

розмірі 595 грн і 4274 грн, відповідно. Проте, зростання продуктивності 

праці призводить до скорочення виручки на 1089 грн. 

2) Оскільки фактичне значення F-критерію Фішера більше за 

табличне ( 23.3705,14 > ) лінійну модель залежності чистого доходу від 

досліджуваних факторів можна визнати статистично значимою на рівні 

імовірності 0,95 (або 95%). 

3) Множинний (сукупний) коефіцієнт кореляції становить 501,0=R , 

що свідчить про наявність середнього за ступенем лінійного зв’язку між 

розміром товарної продукції і досліджуваними змінними. 

4) Значення сукупного коефіцієнта детермінації 251,02 =R  показує, 

що 25,1% загальної варіації результативної ознаки пояснюється зміною 

включених в регресійну модель факторів. На долю не врахованих факторів 

припадає 74,9%. 

5) Адаптований (скоригований) коефіцієнт детермінації свідчить, що 

при введенні у модель нових факторів, які не чинять істотного впливу на 

фінансові результати, частка впливу досліджуваних факторів зменшиться 

до 15,4%. 

6) Доведено, що найбільш суттєвим фактором, що впливає на 

виручку від реалізації сільськогосподарської продукції, є продуктивність 

праці, оскільки із 25,1% частки пояснюючих чинників на долю цієї змінної 

припадає 16,2%. 

Таким чином, синтезована за рівнянням прямої лінії математична 

модель чистого доходу від реалізації сільськогосподарської продукції на 

100 га угідь по Харківській області у 2014 р. на підставі її перевірки на 

вірогідність за різними критеріями в цілому адекватна. Множинна 
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регресійна модель фінансових результатів від реалізації продукції може 

бути використана для практичних цілей і здійснення прогнозів. 
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