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ЗАСТОСУВАННЯ ПОХІДНОЇ У ПРИРОДНИЧИХ НАУКАХ 

 

Похідна – основний інструмент диференціального числення, який 

єфундаментальним методом математики, про що свідчать слова видатного 

математика Андрія Колмогорова: «Сила і загальність методу диференці-

ального числення така, що без нього неможливо повністю оцінитивсю 

красу і придатність самої математики». 

За допомогою похідної досліджують процеси і явища в природничих 

та економічних науках. У згаданих процесах та явищах стан тіл та їхні 

властивості неперервно змінюються. Задача про визначення швидкості, з 

якою змінюється величина, і приводить до поняття похідної. Відкриттю 

похідної і основ диференціального числення передували роботи 

французького математика і юриста Пʼєра Ферма, який у 1629 році 

запропонував способи знаходження найбільших і найменших значень 

функції, проведення дотичних до довільних кривих за допомогою похідної. 

Цьому сприяли також роботи Рене Декарта, який розробив метод 

координат і основи аналітичної геометрії. 

В хімії знайшло широке застосування диференціальне числення для 

побудови математичних моделей хімічних реакцій і подальшого опису їх 

властивостей. Хімія – це наука про речовинах, про хімічних перетвореннях 

речовин. Хімія вивчає закономірності перебігу різних реакцій. Швидкістю 

хімічної реакції називається зміна концентрації реагуючих речовин в 

одиницю часу. Так як швидкість реакції v безперервно змінюється в ході 

процесу, її зазвичай висловлюють похідною концентрації реагуючих 

речовин за часом. 

Якщо C (t) – закон зміни кількості речовини, що вступив в хімічну 

реакцію, то швидкість v (t) хімічної реакції в момент часу t дорівнює 

похідної. 

Приклад 1. Кількість бактерій 𝑁 у деякій біомасі змінюється за 

законом tttN 252450)(  . Скільки бактерій було у біомасі у початковий 

момент 𝑡 = 0? Яка швидкість приросту кількості бактерій в момент часу 

3,5 хв? 

Розвʼязання: Зрозуміло, що у початковий момент часу 0t  у біомасі 

було 450 бактерій. Оскільки швидкість приросту кількості бактерій є 

похідною від чисельності популяції, тобто )(')( tNtv  , то для відповіді на 

друге питання використаємо правило знаходження похідної. 

1) Надамо 𝑡 приросту ∆𝑡. 
2) Знайдемо приріст залежної змінної 
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3) Складемо відношення: tttNttN  2452)( . 

4) Знайдемо границю цього відношення, якщо  
.452)2452(0lim:0 ttttt   

Ця границя і є швидкістю приросту кількості бактерій в момент часу 

𝑡.Тому коли 𝑡 = 3,5 хв, то 𝑣 = 66 бакт./хв [3, с. 20]. 

Відповідь: 450 бактерій, 66 бакт./хв. 

Приклад 2. Чисельність популяції бактерій у момент часу 𝑡 (у 

годинах) задається формулою tttp
2

103104106)( 
. Протягом якого часу 

популяція зростає? Починаючи з якого моменту часу її чисельність почне 

зменшуватися? [1, с. 26]. 

Розвʼязання: Знайшовши похідну функції 𝑝(𝑡) і розвʼязавши 

нерівність 01032104  t , на основі ознаки зростання функції на проміжку 

робимо висновок про те, що протягом 5 год. Чисельність популяції 

збільшуватиметься. А оскільки 0)(' tp  при 5t , то на основі ознаки  

66 спадання функції стверджують, що після 5 години чисельність 

популяції почне зменшуватися. 

Відповідь: Протягом 5 год чисельність популяції збільшуватиметься, 

а після 5-ої години чисельність популяції почне зменшуватись. 

Похідна функції використовується всюди, де є нерівномірне 

протікання процесу: це і нерівномірний механічний рух, і змінний струм, і 

хімічні реакції і радіоактивний розпад речовини і т.д. Ми переконалися у 

важливості вивчення теми «Похідна», її ролі в дослідженні процесів науки 

і техніки, в можливості конструювання за реальними подіями математичні 

моделі, і вирішувати важливі завдання. 
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