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Резюме. Розглядається метод викладання математичної теорії за допомогою 

схем та діаграм, що дозволяє просто і наочно викласти ті цілі, заради яких вво-

дяться основні поняття в математиці. 

 

Summary. A method of teaching mathematical theory using schemes and diagrams is 

considered which permits to reveal the objectives for introducing the principle mathe-

matical concepts in a simple and illustrative way. 

 

 

УМОВНИЙ ЕКСТРЕМУМ В КОНТЕКСТІ ПОНЯТЬ 

МНОГОВИДУ ТА ДОТИЧНОГО РОЗШАРУВАННЯ 

 

М.М. Мельниченко, ст. викладач, 

Донецький національний університет 

 
 

“В хорошій педагогіці нові об’єкти вводять практично, пояс-

нюють правила їх взаємодії з первісними елементами, існування 

яких приймається. До нового привчають, використовуючи правила, 

і лише після цього дають абстрактне означення. Математика ні-

коли не діяла інакше. Справжня проблема, з якою зіштовхується 

викладання математики –це не проблема строгості, а проблема 

побудови смислу, проблема онтологічного виправдання математи-

чних об’єктів“ (Рене Том). 
 

п.1. За півстоліття відтоді, як поняття многовиду та векторного розша-

рування були явно сформульовані, онтологічних виправдань появи цих мате-

матичних об‘єктів, насамперед успіхами у фізичних застосуваннях, маємо 

більш ніж достатньо. Тепер надходить час привчати до нового. І хоч нове ві-

днесено зараз до топології, саме в курсі математичного аналізу многовиди і 

дотичні розшарування з‘являються вперше і з‘являються природно. 
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Більше того. В цілковитій згоді з відомою тезою, що нове – то добре 

забуте старе, уважніше придивившись, помічаєш, що йдеться лише про но-

ві, щоправда набагато зручніші і точні терміни для насправді традиційних 

об‘єктів аналізу. Врешті і дивного тут немає нічого, бо нові поняття визрі-

ли в надрах класичного аналізу. 

Не знаю викладача, який би не мріяв про ―добре підготовлені голо-

ви‖ [4] і про те, щоб хтось, хоч випадково, провів пропедевтику (тобто зга-

дану підготовку голів) для його курсу. У обговорюваному ж випадку ми 

маємо рідкісну можливість використати для пропедевтики понять много-

виду та розшарованих просторів курс математичного аналізу, причому з 

виграшем і для самого аналізу. 

Далі ми всіляко переконуємо колег, що ―готувати голови‖ можна 

простим зміщенням наголосів на заняттях з аналізу. Час, який доведеться 

витратити на усвідомлення нового, на переосмислення старих теорем, на 

спроби найраціональнішим способом вписати їх в новий контекст не мине 

марно. Геометричні методи, що асоціюються з новими поняттями, роблять 

аналіз ефективнішим, гнучкішим і, врешті, зрозумілішим.  

Звичайно потрібна праця, схована від ока стороннього напружена 

праця. Але ж математики молодого покоління, а з ними й викладачі вибору 

не мають – засвоїти нове треба. Щоб розуміти математику, яка ефективно 

використовується, щоб самим цю математику використовувати. 

п.2. Многовиди в аналізі всюдисущі. Області в nR , криві, поверхні, 

графіки відображень – все це многовиди. Тут старе і старовинне зовсім по-

руч з модерним. Якщо теорему існування многовидів, теорему про неявну 

функцію, знав ще Галілей, то теорема Сарда – це зовсім недавній принци-

пово важливий результат, який уточнює теорему про неявну функцію: 

множина рівня диференційовного відображення як правило (у точному се-

нсі) є многовидом. Еволюти, евольвенти, каустики і т. ін. в підручник ана-
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лізу вніс ще Лопіталь. Тепер це зміст модерних досліджень з теорії особ-

ливостей відображень многовидів. 

Три століття диференціал вивчають і використовують, але питання, 

про що ж вістує мова аналізу – це питання залишається актуальним. І до-

водиться пояснювати, що диференціал функції 1RD  виявляється означе-

ним вже на многовиді спеціальної будови, на циліндричній області nRD . 

Такі розтлумачення – то і є пропедевтика. nRD – це дотичне розшаруван-

ня області, клітина, з якої конструюються всі інші дотичні розшарування. 

Мотивувати назву можна наглядно. Як правило df , де f – відобра-

ження інтервала або плоскої області в 3R , є локально взаємнооднознач-

ним, а образ простору ),( 1Rx  або ),( 2Rx


 є дотична пряма або площина. От-

же nRD – це теж дотичне розшарування, правда ще не адаптоване відпо-

відним чином. 

Звичайно зрозуміти відразу, що многовид – то є ―всього лише прос-

тір, сконструйований з відкритих множин в nR , гладко накладених одна на 

другу‖ [3], студенти не зуміють. Бо щоб звикнути до того, що просторові, 

геометричні, кінематичні образи є і ―вмістилищем смислу‖ 1  цілком пев-

них математичних формалізмів, потрібен час. І щоб звикнути до ―сленго-

вого‖ словосполучення ―склейка точок‖ (що просто означає: точки, 

зв‘язані певним відношенням, повинні завжди переходити в одну точку) 

потрібен час. Це і є час пропедевтики понять диференціальної топології в 

аналізі. Але хіба усвідомлення подібного не є разом з тим і засвоєнням 

фрагменту аналізу? 

Вже цілісним фрагментом ―справжнього аналізу на многовидах‖ є 

задачі умовного екстремуму, задачі оптимізації функцій, означених на 

зв‘язаних змінних. Зупинимось на цьому детальніше. 

п.3. Якщо mn RRyx ),(


 і на відображення зв‘язку mRyx ),(


 накла-

дено звичну умову максимальності рангу матриці *  частинних похідних 

на mR0,)0(1


, то звязок виділяє в mnR  не що інше як многовид nM  роз-
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мірності n . Функція ж , яку оптимізують в задачах умовного екстремуму, є 

найчастіше звуженням диференційовної функції 1: RRu mn  на многовид 

mnn RM . 

Умови екстремуму пропонуємо (див. [2]) сформулювати дещо ―інва-

ріантніше‖, ніж це робиться в наших лекційних курсах. Наприклад так: в 

точці Mp  екстремуму функції Mu |  диференціал )(pdu  необхідно анулює 

pM  (дотичний до M  простір). Знакоозначеність )( |

2

Mud  на pM  на додаток 

до зникнення диференціалу є вже достатньою умовою екстремуму в точці 

[2]. 

Про випадок, коли розглядаються многовиди в 2R  чи 3R , скажемо 

більше. Якщо зв‘язок один, то до рівності 0)(x


 додаємо умову колінеар-

ності ugrad  та grad . Якщо ж зв‘язків два – то до умов 0)()( 21 xx


 до-

даємо умову 0),,(det 21 ugradgradgrad . В обох випадках одержимо пов-

ний набір рівнянь для обчислення підозрілих (стаціонарних) критичних 

точок. 

Звернемо увагу ще на одну вкрай занедбану (з різних причин) ―мето-

дичну лінію‖, а саме на вміння перетворювати задачу до еквівалентної 

простішої. На практиці це означає приділити більше уваги поняттю дифе-

оморфізму. Звичайно ж це поняття давно і повсюдно зустрічається, найча-

стіше під іменем ―заміна змінних‖. Це словосполучення вкрай переванта-

жене досить суперечливими тлумаченнями і нове слово дозволило б уточ-

нити термінологію. Погодившись на пропоновану ―новацію‖, ми могли б 

віднайти необхідний для вправ час, відмовившись від славнозвісного 

―вступу до аналізу‖. Цей рудимент колишніх захоплень ―обгрунтування-

ми‖ аналізу повинен бути виключений вже лише тому, що вимагає від сту-

дента такої логічної зрілості, яка набагато перевищує можливості пересіч-

ного нашого першокурсника. 

Закінчимо прикладами. 
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Приклад 1 /[5], № 3661/. Оптимізувати 222 zyxu  при умові 

01)(
2

2

2

2

2

2

c

z

b

y

a

x
x


, де 0cba . 

Тут умова gradugrad ||  приводить до рівностей 
222 /// cz

z

by

y

ax

x
. 

Це означає (в силу cba ), що підозрілі точки лежать на координатних 

осях. Параметризація g  в околі таких точок виглядає просто і )(2 gud   об-

числити неважко. 

Цей приклад є також переконливою ілюстрацією до того, що зазви-

чай називають ―інваріантністю форми першого диференціала‖ та ―неінва-

ріантністю другого диференціала‖. Ця остання і примушує шукати параме-

тризацію або ж звертатись до ―послуг‖ множників Лагранжа. У випадку 

одного зв‘язку множник легко знаходиться – це параметр  в рівності 

)()( xgradxugrad


, x


– критична точка. 

Для перевірки знакоозначеності другого диференціала функції Лаг-

ранжа потрібно знайти базисні вектори в xM  . Можна покласти 

)0,,(1
xy

e


 (використовуючи відому зі школи ―теорему про три перпе-

ндикуляри‖) та 12 egrade


. 

Приклад 2 /[5], № 3663/. Знайти стаціонарні точки функції xyzu  при 

умовах 0),,(1 zyxzyx , 01),,( 222

2 zyxzyx . 

Тут умова 0),,(det **2*1 u  дає рівність 

0)()()( yxxyxzzxzyyz . Одержувана система рівнянь дуже симетри-

чна, та все ж задачу корисно спростити, використовуючи наприклад орто-

гональне перетворення, яке суміщає одну з координатних площин з пло-

щиною 0zyx  і зберігає сферу. 
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При звертанні до множників Лагранжа їх знаходять з рівності 

)()()( 2211 xgradxgradxugrad


, x

 є критичною точкою. Базисний век-

тор e


 в xM   у випадку двох зв‘язків знаходимо як 21 gradgrade


. 

 

1. Манин Ю.И. Математика и физика. – М.: Знание, 1979 

2. Картан А. Дифференциальное исчисление. Дифференциальные формы.– 

М.: Мир, 1971 

3. Ботт Р., Ту Л.В. Дифференциальные формы в алгебраической тополо-

гии. – М.: Наука, 1989 

4. Дьедонне Ж. Линейная алгебра и элементарная геометрия.– М.:Наука, 

1972 

5. Демидович Б.П. Сборник задач и упражнений по математическому ана-

лизу. – М.:Наука, 1990 

 

Резюме. Автор обращает внимание коллег-преподавателей на уместность, 
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Summary. The author pays attention of colleagues lecturers to timeliness, desi-

rability and necessity of propaedeutics of substantial conceptions of differen-

tiated diversity and stratified space just in the university course of mathematical 

analysis. 
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У шкільному підручнику з геометрії О.В.Погорєлова понятійний апарат 

теми ―Вектори‖ розкривається у двох напрямах: а) від геометричної до алгеб-

раїчної інтерпретації понять (вектор, співнапрямлені й протилежно напрямлені 

вектори, модуль вектора, нульовий вектор, рівні вектори тощо); б) від алгебра-

їчної до геометричної інтерпретації (координати вектора, сума й різниця век-

торів, добуток вектора й числа, скалярний добуток векторів тощо). При цьому, 

геометрично вектор визначається як напрямлений відрізок, а його алгебраїч-


