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ВСТУП 

 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Математичний аналіз» 

складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів з галузі знань 

01 – Освіта/Педагогіка спеціальності 014 – Середня освіта (інформатика). 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є функції, границя числової 

послідовності та  функції, диференціальне та інтегральне  числення однієї та кількох 

змінних.  

Міждисциплінарні зв’язки: алгебра та геометрія, елементарна та комп’ютерна 

математика, додаткові розділи математичного аналізу, рівняння математичної фізики, 

обчислювальні методи, основи програмування та ін. 

Базується на знаннях шкільного курсу математики. Забезпечує вивчення    наступних 

фундаментальних та професійно орієнтованих курсів, таких як алгебра та геометрія, рівняння 

з частинними похідними, обчислювальні методи,  теорія ймовірностей та математична 

статистика, основи програмування та ін. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Вступ в аналіз. 

2. Диференціальне числення функцій однієї змінної. 

3. Диференціальне числення функції кількох змінних. 

4. Інтегральне числення функцій однієї змінної. 

5. Інтегральне числення функції кількох змінних. 

6. Теорія поля. 

7. Числові ряди. 

8. Функціональні  ряди. 

  

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Математичний аналіз» є 

ознайомлення студентів з методами  розв’язання задач, пов’язаних з операціями 

диференціювання та інтеґрування функцій, навчити студентів математичному аналізу, 

знання якого необхідне для логічного осмислення та розв’язання задач, що виникають в 

різних галузях техніки та економіки. 

1.2. Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни «Математичний аналіз» 

є прищепити навички математичного дослідження прикладних задач. Навчити студентів 

самостійно вивчати та працювати з навчальною та спеціальною  літературою з 

математичного аналізу, а також її прикладних застосувань. Дати необхідну математичну 

підготовку та знання для вивчення інших дисциплін математичного циклу. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати:  

загальну природу доведення теорем та основних положень математичного аналізу;  

застосування основних теорем до розв’язання задач, пов’язаних з математичним аналізом;  

історію розвитку математичного аналізу; гносеологічні зв’язки математичного аналізу з 

іншими математичними дисциплінами, зокрема з вищою алгеброю, аналітичною геометрією, 

диференціальними рівняннями, математичною фізикою та ін.; перспективи розвитку 

основних положень аналізу; 

вміти:  

обґрунтовувати основні положення математичного аналізу; застосовувати одержані 

знання для розв’язання задач вищої математики та під час розробки алгоритмів в чисельних 

методах; науково аналізувати проблеми, пов’язані з розв’язанням математичних задач; 

розуміти і об’єктивно оцінювати досягнення математичного аналізу як науки; володіти 

методологією і методами розв’язку задач з математичного аналізу.. 
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На вивчення навчальної дисципліни відводиться 540 годин/18 кредитів ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Вступ до аналізу  

Множини та дії над ними. Відображення множин. Потужність множини. Множина R 

дійсних чисел. Абсолютна величина числа. Метод математичної індукції. Комплексні числа. 

Форми запису та дії над ними.  

Функція як відображення множин. Поняття функції однієї змінної. Основні 

властивості функцій. Графік функції. Способи задання функції. Арифметичні дії над 

функціями. Класи основних елементарних функцій та їх графіки. 

Побудова графіків функцій за властивостями. Обернена функція та її властивості. 

Система полярних координат. Графіки деяких функцій в полярних координатах. Зв’язок 

прямокутної та полярної систем координат.  

Числова послідовність та її границя. Ознака Коші. Визначення границі по Коші та за 

Гейне. Властивості послідовності, що має границю. Нескінченно малі та нескінченно великі 

послідовності. Їх властивості . Границя суми, добутку та частки збіжних послідовностей. 

Обчислення границь за означенням. Наслідки. Границя монотонної обмеженої послідовності. 

Нерівність Бернуллі. 

Границя функції у точці. Означення за Коші та за Гейне. Еквівалентність означень. 

Границя функції на нескінченності. Теорема про арифметичні властивості границі функцій. 

Властивості функцій, що мають границю. Одностороння границя функції. 

Перша та друга “чудові” границі. Розкриття невизначеностей 
0

0
, 1 , ,  

та ін. Порівняння нескінченно малих функцій. 

Нескінченно малі функції, порівняння нескінченно малих функцій. Нескінченно 

великі функції, їх зв'язок із нескінченно малими. Застосування еквівалентності нескінченно 

малих функцій до обчислення границь та наближених обчислень. Неперервність функції у 

точці та на відрізку. Неперервність суми, добутку та частки. Неперервність складеної 

функції. Перехід до границі під знаком неперервної функції. Точки розриву та їх 

класифікація. Неперервність основних класів елементарних функцій. 

 Властивості неперервних функцій на проміжку: обмеженість, приймання 

найбільшого та найменшого значення існування нуля, проміжне значення. Обернена функція 

та її неперервність. Кусково-неперервні функції. Побудова графіків кусково-неперервних 

функцій. 

 

Змістовий модуль 2. Диференціальне числення функції однієї змінної 

Похідна функції. Означення похідної. Диференційованість функцій. Диференціал 

функції. Геометричний зміст похідної та диференціалу. Властивості похідної. Похідна 

складної функції. 

Похідна неявно заданої функції та функції заданої параметрично. Похідна оберненої 

функції. Похідні та диференціали вищих порядків. Інваріантність форми першого 

диференціалу. Механічний зміст другої похідної. Рівняння дотичної і нормалі. 

Основні теореми про диференційовані функції: Ролля, Ферма, Лагранжа, Коші. 

Теореми Лопіталя та їх застосування до розкриття невизначеностей. Дослідження поведінки 

функцій за допомогою похідних. Екстремум функції. Необхідна умова існування 

екстремуму. Достатні умови існування екстремуму. Опуклість функцій. Точки перегину. 

Асимптоти. Застосування диференціального числення до побудови графіків функцій.  

Повний план дослідження функції та побудова її графіка за допомогою похідних. 

Найбільше та найменше значення функції на відрізку. 
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Змістовий модуль 3 Диференціальне числення функції кількох змінних 
Функції кількох змінних. Основні поняття.  Лінії рівня. Необхідні та достатні умови 

диференційованості. Частинні похідні та їх геометричний зміст. Поняття границі функції 

двох змінних. 

Диференційованість складної функції. Диференціал функції, інваріантність форми 

першого диференціалу. Дотична площина та нормаль до поверхні. 

Частинні похідні і диференціали вищих порядків. Теорема про рівність мішаних 

похідних. Поняття про наближені обчислення частинних похідних. Застосування 

диференціалу до наближених обчислень. 

Поняття екстремуму функції двох змінних, необхідна та достатня умови його 

існування. Найбільше та найменше значення функції двох змінних у замкненій області. 

Умовний екстремум. Метод множників Лагранжа. 

 

Змістовий модуль 4 Інтегральне числення функцій однієї змінної 

Поняття первісної та невизначеного інтеграла. Задачі, що приводять до поняття 

первісної. Первісна і невизначений інтеграл. Основні властивості невизначеного інтеґрала. 

Таблиця основних інтегралів.  

Основні методи інтегрування (метод розкладу, заміна змінної, інтеґрування 

частинами).  

Інтегрування дробово-раціональних функцій. Метод Остроградського.  

Інтегрованість у скінченому вигляді. Інтегрування найпростіших ірраціональних і 

трансцендентних функцій. Підстановки Ейлера. Інтегрування біноміальних диференціалів. 

Огляд інших випадків. Еліптичні інтеграли.  

Інтегрування тригонометричних диференціалів. Універсальна тригонометрична 

підстановка. 

Задачі, що приводять до поняття визначеного інтеграла. Інтегральні суми Дарбу. 

Необхідна умова його існування. Основні властивості визначеного інтеграла. Визначений 

інтеграл із змінною верхньою межею інтегрування. Існування первісної від неперервної 

функції. Формула Ньютона-Лейбніца. Методи інтегрування визначеного інтеґрала.   

Невласні інтеграли з нескінченними межами інтегрування та від необмежених 

функцій.  

Застосування визначеного інтегралу в задачах геометрії і механіки. 

 

Змістовий модуль 5 Кратні, криволінійні та поверхневі інтеграли. 

Подвійні інтеграли. Задача про обчислення маси плоскої замкненої області, 

означення, існування та властивості. Теорема про середнє значення. Обчислення подвійного 

інтеграла у випадку прямокутної та криволінійної областей.  

Заміна змінних у подвійному інтегралі. Обчислення подвійного інтеґрала у полярній 

системі координат.  

Поняття кубованого тіла Потрійні інтегральні суми Дарбу. Потрійний інтеграл, його 

властивості та обчислення  в у прямокутній системі координат.  Потрійний інтеграл у 

циліндричній та сферичній системах координат.  

Застосування подвійних та потрійних інтегралів у задачах механіки та фізики.  

Криволінійний інтеграл першого роду, його властивості та обчислення.  

Криволінійний інтеграл другого роду, його властивості та обчислення. Зв'язок між 

інтегралами першого та другого роду. Обчислення площ за допомогою криволінійних 

інтегралів. Незалежність криволінійного інтеграла від шляху інтегрування. Формула Гріна. 

Відновлення функції за її повним диференціалом.  

Поверхневі інтеграли першого та другого роду, їх властивості та обчислення.  
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Змістовий модуль 6 Теорія поля 

Скалярні та векторні поля. Поле градієнта . Лінії рівня. Потік вектора через поверхню. 

Обчислення  потоку за допомогою подвійних інтеґралів. Дивергенція векторного поля. 

Формула Остроградського.  

Циркуляція i poтop векторного поля та їх фізичний зміст. Формули Гріна та Стокса.  

Сoлeнoїдaльнi i потенціальні поля, їх властивості. Знаходження циркуляції за 

допомогою криволінійного інтеґрала. Диференціальні операції 1-го та 2-гo порядку. 

Оператор Гамільтона, оператор Лапласа. Криволінійні ортогональні координати в просторі. 

Градієнт, дивергенція i poтop, оператор Лaплaca у криволінійних координатах. Застосування 

теорії поля у задачах фізики та електротехніки. Змінні поля. Матеріальна похідна. Рівняння 

Ейлера. 

 

Змістовий модуль 7 Числові та функціональні ряди та їх застосування. 

Числові ряди. Основні поняття. Розбіжність гармонічного ряду. Ряд – геометрична 

прогресія. Достатня умова збіжності. Основні властивості збіжних рядів. Критерії Коші 

збіжності числового ряду. Додатні ряди критерій Коші збіжності додатних рядів. Достатні 

умови збіжності. Ознаки збіжності знакосталого ряду: порівняння, д’Аламбера, радикальна 

та інтегральна Коші. Деякі властивості збіжних додатних рядів.  

Знакозмінні ряди. Теорема Лейбніца. Абсолютно  та умовно збіжні ряди. Їх 

властивості. 

Функціональні ряди. Рівномірна збіжність. Теорема Вейєрштрасса. Властивості 

рівномірно-збіжних функціональних рядів (неперервність, інтегрованість та 

диференційованість суми).  Степеневі ряди. Теорема Абеля. Область, радіус та інтервал 

збіжності. Властивості суми степеневого ряду.  

Розклад функції у степеневий ряд. Ряд Тейлора. Розклад елементарних функцій у ряди 

Тейлора, Маклорена. Застосування ряду Тейлора до наближених обчислень значень функцій 

та визначених інтервалів.  

Ряди Фур’є. Ортогональні системи тригонометричних функцій. Лема та теорема 

Діріхле. Розклад функції, заданої на відрізках , , 0,  та ,l l , 0,l  у 

тригонометричний ряд.  

Ряд Фур’є для парних та непарних функцій. Розклад функції у неповні ряди Фур’є.  

Інтеграл Фур’є. Комплексна форма ряду Фур’є. Спряжений ряд. Подвійний ряд Фур’є. 

Синус та косинус перетворення Фур’є. 

 

 

3. Рекомендована література 

1. Ляшенко В. П. Вища математика: навчальний посібник / В. П. Ляшенко, Т. А. 

Набок. – Кременчук, 2008. – 223 с.  

2. Ляшенко В.П. Вища математика: функції багатьох змінних та інтегральне числення: 

Навчальний посібник / В. П. Ляшенко, Т. А. Набок. – Кременчук: Кременчуцький 

національний університет імені Михайла Остроградського, 2012. – 162 с. 

3. Ляшенко В. П., Черненко В.П. Рівняння математичної фізики : навчальний посібник 

/ В. П. Ляшенко, В.П. Черненко. – Кременчук, 2009. – 136 с.  

4. Сінчук О.М. Інтегральне числення. Навчальний посібник. / О. М. Сінчук, В. П. 

Ляшенко, Т. А. Набок, C. В. Тищенко, Т. М. Берідзе, С. В. Ткаліченко – Кременчук, 2010. – 

172 с. 

5. Г. Н. Сборник задач  по  курсу  математического  анализа / Г. Н. Берман. – М. : 

Наука, 1985. – 384 с. 

6. Данко П. Б. Высшая математика в упражнениях и задачах / П. Б. Данко, А. Г. 

Попов, Т. Я. Кожевникова. – М. : Высш. шк., 1984. – Т.1. – 304 с. 



7 
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М.: Высш. шк., 1970. – 576 с. 
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ІІ модуль / В. П. Ляшенко, Т. А. Набок. – Кременчук: Кременчуцький національний 

університет імені Михайла Остроградського, 2017. – 61 с. 

23. Ляшенко В.П. Варіанти семестрових завдань з навчальної дисципліни 
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«Математика та статистика» зі спеціальності 113 – «Прикладна математика» та з галузі знань 

01 – «Освіта/Педагогіка» зі спеціальності 014 – «Середня освіта (Інформатика)»  І семестр / 

В. П. Ляшенко, Т. А. Набок. – Кременчук: Кременчуцький національний університет імені 

Михайла Остроградського, 2017. – 63 с. 

24. Ляшенко В.П. Варіанти семестрових завдань з навчальної дисципліни 

«Математичний аналіз» для студентів денної форми навчання з галузі знань 11 – 

«Математика та статистика» зі спеціальності 113 – «Прикладна математика» та з галузі знань 

01 – «Освіта/Педагогіка» зі спеціальності 014 – «Середня освіта (Інформатика)»  ІІ семестр, І 

модуль / В. П. Ляшенко, Т. А. Набок, О. Г. Замарєва. – Кременчук: Кременчуцький 
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27. Ляшенко В.П. Варіанти семестрових завдань з навчальної дисципліни 
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ІІ модуль / В. П. Ляшенко, Т. А. Набок. – Кременчук: Кременчуцький національний 

університет імені Михайла Остроградського, 2017. – 51 с. 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання  

Основні види контролю засвоєння змісту дисципліни «Математичний аналіз» є такі: 

 Поточний контроль – спостереження за навчальною діяльністю протягом 

вивчення всього курсу. 

 Періодичний контроль – самостійна робота (епізодично). 

 Модульний (проміжний) контроль – двічі за семестр. 

 Підсумковий контроль:  1-й семестр – іспит,  2-й семестр – іспит, 3-й семестр – 

диференційований залік. 
 

5. Засоби діагностики успішності навчання    

Поточними засобами діагностики у семестрі є контрольні роботи. Мета контрольних 

робіт – виявити рівень засвоєння відповідних модулів, підрахування балів за кредитно-

модульною системою.  

Підсумковим контролем є диференційований залік з навчальної дисципліни.  

 


