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АНОТАЦIЯ

Сорокiна Н. В. Формування професiйної iншомовної компетентностi

майбутнiх фiлологiв засобами мультимедiйних технологiй. —Квалiфiкацiй-

на наукова праця на правах рукопису.

Дисертацiя на здобуття наукового ступеня кандидата педагогiчних на-

ук за спецiальнiстю 13.00.04 —Теорiя i методика професiйної освiти. — Iн-

ститут педагогiки НАПН України; Нацiональний педагогiчний унiверситет

iменi М. П. Драгоманова, Київ, 2016.

У дисертацiї розглянуто проблему формування професiйної iншомов-

ної компетентностi майбутнiх фiлологiв засобами мультимедiйних техноло-

гiй. У дисертацiї розглянуто проблему формування професiйної iншомовної

компетентностi майбутнiх фiлологiв засобами мультимедiйних технологiй

i ще кiлька слiв.

Другий абзац x+ y = z2.

Третiй абзац. У дисертацiї розглянуто проблему формування професiй-

ної iншомовної компетентностi майбутнiх фiлологiв засобами мультимедiй-

них технологiй. У дисертацiї розглянуто проблему формування професiйної

iншомовної компетентностi майбутнiх фiлологiв засобами мультимедiйних

технологiй i ще кiлька слiв. У дисертацiї розглянуто проблему формуван-

ня професiйної iншомовної компетентностi майбутнiх фiлологiв засобами

мультимедiйних технологiй.

Ключовi слова: професiйна iншомовна компетентнiсть, майбутнiй фiло-

лог, мультимедiйна навчальна презентацiя, педагогiчна технологiя.
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ABSTRACT

Sorokina N. V. Formation of future philologists’ professional foreign com-

petence by the means of multimedia. –– Qualification scientific work in the

form of manuscript.

Thesis for candidate of pedagogical sciences degree in speciality 13.00.04 ––

Theory and methodology of professional education. –– Institute of Pedagogics

of the NAPS of Ukraine; National Pedagogical Dragomanov University, Kyiv,

2016.

In the thesis, we consider a problem of formation of future philologist’s

professional foreign competence by means of multimedia. In the thesis, we

consider a problem of formation of future philologist’s professional foreign

competence by means of multimedia.

Second paragraph x+ y = z2.

Third paragraph. In the thesis, we consider a problem of formation of fu-

ture philologist’s professional foreign competence by means of multimedia. In

the thesis, we consider a problem of formation of future philologist’s profes-

sional foreign competence by means of multimedia. In the thesis, we consider

a problem of formation of future philologist’s professional foreign competence

by means of multimedia. In the thesis, we consider a problem of formation

of future philologist’s professional foreign competence by means of multime-

dia. In the thesis, we consider a problem of formation of future philologist’s

professional foreign competence by means of multimedia.

Key words : professional foreign competence, future filologist, multimedia

learning presentation, pedagogical technology.
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ВСТУП

Обґрунтування вибору теми дослiдження. Висвiтлюється зв’я-

зок теми дисертацiї iз сучасними дослiдженнями у вiдповiднiй галузi знань

шляхом критичного аналiзу з визначенням сутностi наукової проблеми або

завдання.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами,

грантами. Вказується, в рамках яких програм, тематичних планiв, на-

укових тематик i грантiв, зокрема галузевих, державних та/або мiжна-

родних, виконувалося дисертацiйне дослiдження, iз зазначенням номерiв

державної реєстрацiї науково-дослiдних робiт i найменуванням органiзацiї,

де виконувалася робота.

Мета i завдання дослiдження. Вiдповiдно до предмета та об’єкта

дослiдження.

Методи дослiдження. Перераховуються використанi науковi мето-

ди дослiдження та змiстовно вiдзначається, що саме дослiджувалось ко-

жним методом; обґрунтовується вибiр методiв, що забезпечують достовiр-

нiсть отриманих результатiв та висновкiв.

Наукова новизна отриманих результатiв. Аргументовано, коро-

тко та чiтко представляються основнi науковi положення, якi виносяться

на захист, iз зазначенням вiдмiнностi одержаних результатiв вiд вiдомих

ранiше.

Практичне значення отриманих результатiв. Надаються вiдо-

мостi про використання результатiв дослiджень або рекомендацiї щодо їх

практичного використання.
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Особистий внесок здобувача. Якщо у дисертацiї використано iдеї

або розробки, що належать спiвавторам, разом з якими здобувачем опу-

блiковано науковi працi, обов’язково зазначається конкретний особистий

внесок здобувача в такi працi або розробки; здобувач має також додати

посилання на дисертацiї спiвавторiв, у яких було використано результати

спiльних робiт.

Апробацiя матерiалiв дисертацiї. У вступi подається апробацiя

матерiалiв дисертацiї (зазначаються назви конференцiї, конгресу, симпозi-

уму, семiнару, школи, мiсце та дата проведення).

Основнi результати дослiдження доповiдалися на наукових конферен-

цiях рiзного рiвня та наукових семiнарах. Це такi конференцiї:

— Український математичний конгрес, Київ, 21–23 серпня 2001 р.;

— Звiтна конференцiя викладачiв, аспiрантiв та докторантiв унiверси-

тету, Київ, 1–2 лютого 2002 р.;

— Конференцiя молодих вчених «Сучасна алгебра i топологiя», Одеса,

15–20 серпня 2003 р.;

— . . .

Це такi семiнари:

— семiнар вiддiлу теорiї функцiй Iнституту математики НАН України

(керiвник: чл.-кор. НАН України О. I. Степанець);

— . . .

Структура та обсяг дисертацiї. Анонсується структура дисертацiї,

зазначається її загальний обсяг.
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РОЗДIЛ 1

ПОДАННЯ ДIЙСНИХ ЧИСЕЛ

РЯДАМИ ОСТРОГРАДСЬКОГО 1-ГО ВИДУ

Це не є справжнiй роздiл дисертацiї. Це лише приклад, який повинен

допомогти користувачу пiдготувати свiй файл. Але я зробив його з роздi-

лу 1 своєї дисертацiї.

У цьому роздiлi вивчається розвинення дiйсного числа у знакозмiнний

ряд спецiального вигляду, який називається рядом Остроградського 1-го

виду.

Дослiджуються тополого-метричнi та фрактальнi властивостi множини

неповних сум заданого ряду Остроградського 1-го виду, а також властиво-

стi розподiлiв ймовiрностей на множинi неповних сум.

1.1. Означення ряду Остроградського 1-го виду

Означення 1.1. Рядом Остроградського 1-го виду1 називається скiн-

ченний або нескiнченний вираз вигляду

1

q1
− 1

q1q2
+ · · ·+ (−1)n−1

q1q2 . . . qn
+ · · · , (1.1)

де qn—натуральнi числа i qn+1 > qn для будь-якого n ∈ N. Числа qn нази-

ваються елементами ряду Остроградського 1-го виду.

Число елементiв може бути як скiнченним, так i нескiнченним. У пер-

шому випадку будемо записувати ряд Остроградського у виглядi

1

q1
− 1

q1q2
+ · · ·+ (−1)n−1

q1q2 . . . qn

1Далi часто будемо називати просто рядом Остроградського, оскiльки ми не дослiджуємо ряди

Остроградського 2-го виду.
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або скорочено

O1(q1, q2, . . . , qn)

i називати скiнченним рядом Остроградського або n-елементним рядом

Остроградського; а в другому випадку будемо записувати ряд Остроград-

ського у виглядi (1.1) або скорочено

O1(q1, q2, . . . , qn, . . . )

i називати нескiнченним рядом Остроградського.

1.2. Означення та властивостi пiдхiдних чисел

Означення 1.2. Пiдхiдним числом порядку k ряду Остроградського

1-го виду називається рацiональне число

Ak

Bk
=

1

q1
− 1

q1q2
+ · · ·+ (−1)k−1

q1q2 . . . qk
= O1(q1, q2, . . . , qk).

Зрозумiло, що n-елементний ряд Остроградського має n пiдхiдних чи-

сел, причому пiдхiдне число n-го порядку An

Bn
збiгається зi значенням цього

ряду Остроградського.

Теорема 1.1. Для будь-якого натурального k правильнi формулиAk = Ak−1qk + (−1)k−1,

Bk = Bk−1qk = q1q2 . . . qk
(1.2)

(якщо покласти, що A0 = 0, B0 = 1).

Доведення. Проведемо доведення методом математичної iндукцiї по k.

Для k = 1 формули правильнi. Справдi,

A1

B1
=

1

q1
=
A0q1 + (−1)0

B0q1
.

Припустимо, що формули (1.2) правильнi для деякого k = m, тобтоAm = Am−1qm + (−1)m−1,

Bm = Bm−1qm = q1q2 . . . qm,
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i доведемо цi формули для k = m+ 1. Маємо
Am+1

Bm+1
=

1

q1
− 1

q1q2
+ · · ·+ (−1)m−1

q1q2 . . . qm
+

(−1)m

q1q2 . . . qmqm+1
=

=
Am

Bm
+

(−1)m

Bmqm+1
=
Amqm+1 + (−1)m

Bmqm+1
.

Отже, за принципом математичної iндукцiї формули (1.2) правильнi

для будь-якого натурального k.

Лема 1.1. Для будь-якого натурального k правильна рiвнiсть

Ak−1

Bk−1
− Ak

Bk
=

(−1)k

Bk
. (1.3)

Лема 1.2. Для будь-якого натурального k > 2 правильна рiвнiсть

Ak−2

Bk−2
− Ak

Bk
=

(−1)k−1(qk − 1)

Bk
. (1.4)

1.3. Розклад числа у знакозмiнний ряд за 1-м алгоритмом

Остроградського

Почнемо з геометричної iлюстрацiї алгоритму. Нехай маємо вiдрiзки A

та B, A < B. Щоб застосувати 1-й алгоритм Остроградського до числа A
B ,

будемо вiдкладати вiдрiзок A на вiдрiзку B, поки не отримаємо залишок

A1 < A (див. рис. 1.1). Нехай вiдрiзок A вмiщується q1 разiв у вiдрiзку B,

тодi

B = q1A+ A1.

Далi вiдкладемо вiдрiзок A1 не на меншому вiдрiзку A (як у алгоритмi

Евклiда), а на тому ж вiдрiзку B до отримання залишку A2 < A1. Нехай

вiдрiзок A1 вмiщується q2 разiв у вiдрiзку B, тодi

B = q2A1 + A2.

Вiдкладаючи вiдрiзок A2 знову на вiдрiзку B i т. д. до нескiнченностi або

до отримання нульового залишку, будемо мати

B = q3A2 + A3,
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B = q4A3 + A4

i т. д. З отриманих рiвностей випливає, що має мiсце розклад

A

B
=

1

q1
− 1

q1q2
+

1

q1q2q3
− 1

q1q2q3q4
+ · · · ,

i тут, як легко бачити,

q1 < q2 < q3 < q4 < · · · .

A A1

B
B = 3A+ A1

A1 A2

B
B = 5A1 + A2

Рис. 1.1. Геометрична iлюстрацiя 1-го алгоритму Остроградського: тут вiд-

рiзок A вмiщується 3 рази у вiдрiзку B, вiдрiзок A1 вмiщується 5 разiв у

вiдрiзку B i т. д.

Таким чином, 1-й алгоритм Остроградського розкладу дiйсного числа

x ∈ (0, 1) у знакозмiнний ряд полягає в наступному.

Крок 1. Покласти α0 = x, i = 1.

Крок 2. Знайти такi числа qi та αi, що

1 = qiαi−1 + αi i 0 6 αi < αi−1.

Крок 3. Якщо αi = 0, то припинити обчислення. Iнакше— збiльшити i на

1 та перейти до кроку 2.

Теорема 1.2. Кожне дiйсне число x ∈ (0, 1) можна подати у вигля-

дi ряду Остроградського 1-го виду (1.1). Причому, якщо число x iррацiо-

нальне, то це можна зробити єдиним чином i вираз (1.1) має при цьому
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нескiнченне число доданкiв; якщо ж число x рацiональне, то його мо-

жна подати у виглядi (1.1) зi скiнченним числом доданкiв двома рiзними

способами:

x = O1(q1, q2, . . . , qn−1, qn) = O1(q1, q2, . . . , qn−1, qn − 1, qn).

У табл. 1.1 наведенi деякi формули для елiпса, гiперболи i параболи.

Таблиця 1.1

Елiпс, гiпербола i парабола. Деякi формули

Елiпс Гiпербола Парабола

Канонiчне рiвняння x2

a2 + y2

b2 = 1 x2

a2 −
y2

b2 = 1 y2 = 2px

Ексцентриситет ε =
√

1− b2

a2 < 1 ε =
√

1 + b2

a2 > 1 ε = 1

Фокуси (aε, 0), (−aε, 0) (aε, 0), (−aε, 0) (p2 , 0)

Корн Г., Корн Т. Справочник по математике. М., 1974. С. 72.

1.4. Множина неповних сум ряду Остроградського та

розподiли ймовiрностей на нiй

Вiзьмемо довiльну фiксовану послiдовнiсть {qk} натуральних чисел з

умовою qk+1 > qk для всiх k ∈ N i розглянемо їй вiдповiдний ряд Остро-

градського 1-го виду (1.1) з сумою r. Число r можна записати у виглядi

r = d− b, де d =
∞∑
i=1

1

q1q2 . . . q2i−1
, b =

∞∑
i=1

1

q1q2 . . . q2i
. (1.5)

1.4.1. Тополого-метричнi та фрактальнi властивостi множини

неповних сум ряду Остроградського. Цилiндром рангу m з осно-

вою c1c2 . . . cm називається множина ∆′c1c2...cm всiх неповних сум, якi мають

зображення ∆c1c2...cmam+1...am+k..., де am+j ∈ {0, 1} для будь-якого j ∈ N. Оче-

видно, що

∆′c1c2...cma ⊂ ∆′c1c2...cm, a ∈ {0, 1} .
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Означення 1.3 ([4, с. 59]). Фракталом називається кожна контину-

альна обмежена множина простору R1, яка має тривiальну (рiвну 0 або∞)

Hα-мiру Хаусдорфа, порядок α якої дорiвнює топологiчнiй розмiрностi.

Тi нуль-множини Лебега простору R1, розмiрнiсть Хаусдорфа–Безико-

вича яких дорiвнює 1, називаються суперфракталами, а континуальнi мно-

жини, що мають нульову розмiрнiсть Хаусдорфа–Безиковича, називаються

аномально фрактальними.

Висновки до роздiлу 1

У роздiлi 1 введене поняття ряду Остроградського 1-го виду та його пiд-

хiдних чисел, запропонованi деякi властивостi пiдхiдних чисел. Доведено,

що кожне дiйсне число x ∈ (0, 1) можна подати у виглядi ряду Остроград-

ського 1-го виду: iррацiональне — єдиним чином у виглядi нескiнченного

ряду Остроградського, рацiональне — двома рiзними способами у виглядi

скiнченного ряду Остроградського. Цi результати не є новими, їх можна

знайти, наприклад, у роботах [6, 9, 7, 3, 8] та iн. Вони наведенi тут для

повноти викладу.

Новими в цьому роздiлi є результати, що стосуються неповних сум ря-

ду Остроградського. Описанi тополого-метричнi та фрактальнi властивостi

множини неповних сум ряду Остроградського. Описано множини чисел,

ряди Остроградського яких є простими i густими вiдповiдно. Доведено, що

випадкова неповна сума ряду Остроградського має або дискретний розпо-

дiл або сингулярний розподiл канторiвського типу. Дослiджено поведiнку

на нескiнченностi модуля характеристичної функцiї випадкової неповної

суми ряду Остроградського.
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ВИСНОВКИ

Це не є справжнi висновки до дисертацiї. Це лише приклад, який по-

винен допомогти користувачу пiдготувати свiй файл. Але я зробив його з

висновкiв до своєї дисертацiї.

Ряди Остроградського 1-го виду дозволяють розширити можливостi

формального задання i аналiтичного дослiдження фрактальних множин,

сингулярних мiр, недиференцiйовних функцiй та iнших об’єктiв зi скла-

дною локальною будовою.

В дисертацiйнiй роботi отримано такi результати.

— Розроблено основи метричної теорiї чисел, представлених рядами

Остроградського 1-го виду. Зокрема, дослiджено геометрiю розви-

нень чисел в ряди Остроградського 1-го виду, отримано основне ме-

тричне вiдношення та його оцiнки, якi допомагають у розв’язаннi

задач про мiру Лебега множин чисел з умовами на елементи зобра-

ження.

— Знайдено умови нуль-мiрностi (додатностi мiри) певних класiв за-

мкнених нiде не щiльних множин чисел, заданих умовами на еле-

менти їх розвинення в ряд Остроградського 1-го виду.

— Вивчено тополого-метричнi та фрактальнi властивостi множини не-

повних сум заданого ряду Остроградського 1-го виду та розподiлiв

ймовiрностей на нiй.

— Дослiджено структуру та властивостi випадкової величини з неза-

лежними рiзницями послiдовних елементiв її представлення рядом

Остроградського 1-го виду.

— Вивчено диференцiальнi та фрактальнi властивостi однiєї функцiї,

заданої перетворювачем елементiв ряду Остроградського 1-го виду
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її аргумента в двiйковi цифри значення функцiї.

Як виявилося, iснують принциповi вiдмiнностi метричної теорiї рядiв

Остроградського та метричної теорiї ланцюгових дробiв. Зокрема, iснує

клас замкнених нiде не щiльних множин додатної мiри Лебега, описаних в

термiнах елементiв ряду Остроградського. В той же час, аналогiчнi мно-

жини, заданi у термiнах елементiв ланцюгового дробу, мають нульову мiру

Лебега.

Проведенi дослiдження лежать в руслi сучасних математичних дослi-

джень об’єктiв зi складною локальною поведiнкою (будовою), пов’язаних

з ланцюговими дробами, рядами Люрота, β-розкладами тощо, iнтерес до

яких у свiтi достатньо високий. Отриманi результати та запропонованi ме-

тоди можуть бути корисними при розв’язаннi задач метричної теорiї чисел,

представлених рядами Остроградського 2-го виду або iншими зображення-

ми з нескiнченним алфавiтом.
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Додаток А

Список публiкацiй здобувача за темою дисертацiї

та вiдомостi про апробацiю результатiв дисертацiї

Обов’язковим додатком до дисертацiї є список публiкацiй здобувача за

темою дисертацiї та вiдомостi про апробацiю результатiв дисертацiї (зазна-

чаються назви конференцiї, конгресу, симпозiуму, семiнару, школи, мiсце

та дата проведення, форма участi).

А.1. Список публiкацiй здобувача за темою дисертацiї

1. Барановський О. М. Ряди Остроградського як засiб аналiтичного зада-

ння множин i випадкових величин // Фрактальний аналiз та сумiжнi

питання. — Київ : Iн-т математики НАН України; Нац. пед. ун-т iменi

М. П. Драгоманова, 1998. —№ 1. —С. 91–102.

2. Барановський О. М. Задання нiде не диференцiйовних функцiй за до-

помогою представлення чисел рядами Остроградського // Фрактальний

аналiз та сумiжнi питання. —Київ : Iн-т математики НАН України; Нац.

пед. ун-т iменi М. П. Драгоманова, 1998. —№ 2. —С. 215–221.

3. Працьовитий М. В., Барановський О. М. Ряди Остроградського та їх ви-

користання для дослiдження математичних об’єктiв зi складною локаль-

ною будовою // Теорiя ймовiрностей i математична статистика: Україн-

ський математичний конгрес, Київ, 21–23 серпня 2001 р.: Тези допов. —

Київ, 2001. — С. 26.
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А.2. Вiдомостi про апробацiю результатiв дисертацiї

У вступi подається апробацiя матерiалiв дисертацiї (зазначаються назви

конференцiї, конгресу, симпозiуму, семiнару, школи, мiсце та дата проведе-

ння).

Основнi результати дослiдження доповiдалися на наукових конферен-

цiях рiзного рiвня та наукових семiнарах. Це такi конференцiї:

— Український математичний конгрес, Київ, 21–23 серпня 2001 р., се-

кцiйна доповiдь;

— Звiтна конференцiя викладачiв, аспiрантiв та докторантiв унiверси-

тету, Київ, 1–2 лютого 2002 р., пленарна доповiдь;

— Конференцiя молодих вчених «Сучасна алгебра i топологiя», Одеса,

15–20 серпня 2003 р., стендова доповiдь;

— . . .

Це такi семiнари:

— семiнар вiддiлу теорiї функцiй Iнституту математики НАН України

(керiвник: чл.-кор. НАН України О. I. Степанець);

— . . .


