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Пропонований практичний курс з математичного аналізу є навчаль

ним посібником, призначеним для студентів вищих технічних навчальних 

закладів з розширеною програмою з математичних дисциплін, в якій кур

су «Математичний аналіз» відведено 648 годин, у тому числі 432 - для 

самостійної роботи. Цей посібник призначений зокрема для підготовки 

бакалаврів у галузі знань «Системні науки та кібернетика» з напрямків 

«Прикладна математика» та «Системний аналіз».
Структура посібника відповідає кредитно-модульній системі навчан

ня. Весь курс, що вивчається протягом 3 семестрів, розбито на 9 модулів, 

кожен з яких, у свою чергу, складається з декількох підмодулів. Кожен з 

підмодулів містить теоретичні відомості, приклади розв’язання типових 

задач, приблизний набір задач для роботи з викладачем в аудиторії, задачі 

для самостійної роботи, варіанти індивідуальних домашніх завдань та 

зразки модульних контрольних робіт.

На початку кожного розділу наводяться методичні вказівки з 

розв’язанням завдань. Їх не варто використовувати як лекційний матеріал. 

Це довідник, в якому без доведень надані формулювання викладених на 

лекціях теорем і зразки типових завдань, при вирішенні яких ці відомості 

доречно використовувати. Теоретична частина підмодуля містить необхідні 

визначення, формулювання теорем, формули. Вона ілюструється розібра

ними прикладами і вправами, виконання яких сприяє засвоєнню фунда

ментальних понять математичного аналізу.

Пропонований посібник є першою частиною і складається з п’яти 
глав. Перші три глави містять в собі три модуля, кожен з яких розби
вається на підмодулі відповідно до програми курсу:

ПЕРЕДМ ОВА
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• Вступ до математичного аналізу. Елементи теорії множин, пос

лідовності.
∙ Логічні знаки. Метод математичної індукції. Деякі нерівності. 

∙ Елементи теорії множин.
∙ Супремум та інфімум числової множини. Гранична точка

множини.
∙ Способи завдання послідовності. Основні визначення. 
∙ Границя числової послідовності. Ознаки існування границі. 
∙ Техніка обчислювання границі послідовності.

• Границя і неперервність функції однієї змінної.
∙ Визначення границі функції за Коші та за Гейне. Нескінченно 

великі й нескінченно малі функції.
∙ Обчислення найпростіших границь. 
∙ Перша і друга визначні границі й висновки з них. 
∙ Обчислення границь за допомогою таблиці еквівалентних 

нескінченно малих.
∙ Порівняння нескінченно малих і нескінченно великих функ

цій. Обчислення границь за допомогою відношень « о » і « О ». 

∙ Неперервні функції.
• Диференціальне числення функцій однієї змінної.

∙ Визначення похідної. Геометричний і механічний зміст. 
∙ Техніка диференціювання.
∙ Диференціал функції. Застосування диференціювання для 

наближених обчислень.
∙ Похідні і диференціали вищих порядків. 
∙ Теореми про середнє. Правило Лопіталя. 
∙ Формула Тейлора. Елементи поведінки функції. 
∙ Дослідження поведінки функцій. Асимптоти графіка функції. 
∙ Побудування графіків функцій.
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Зразки варіантів модульних контрольних робіт і перелік теоретич
них питань до кожного модуля наведено у четвертій главі посібника.

П’ята глава посібника містить обов’язкові домашні завдання (ОДЗ). 
Обов’язкове домашнє завдання модуля 1 складається з двох частин. Перша 
частина (ОДЗ-І) стосується теорії множин і виконується після вивчення 
перших трьох підмодулів, друга частина (ОДЗ-ІІ) - після вивчення підмо
дулів, присвячених послідовностям. Модуль 2 має одне ОДЗ. Обов’язкове 
домашнє завдання модуля 3 складається з двох частин. Перша частина 
(ОДЗ-І) виконується і здається після вивчення перших чотирьох підмоду
лів. Друга частина (ОДЗ-ІІ) - перед написанням модульної контрольної 
роботи. Для виконання ОДЗ достатньо засвоїти матеріал, що міститься в 
підмодулях.

Знання і уміння, отримані при вивченні матеріалу цього посібника, 
необхідні при вивченні подальшого матеріалу та успішного оволодіння 
іншими математичними дисциплінами.
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