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Резюме. В статье дается обоснование использования межпредметных свя-

зей и персонального компьютера для интенсификации преподавания ал-

гебры и геометрии в педагогическом вузе, приводятся примеры использо-

вания программного комплекса GRAN. 

 

Summary. In the article the substantiation of the PC-using for intensification of 

teaching of algebra and geometry in high pedagogical school is given, the 

examples of usage of a program complex Gran are provided. 
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 Курс математичного аналізу є основним у фаховій підготовці вчите-

лів математики. В цьому курсі дається наукове обгрунтування тих понять, 

з якими вперше знайомляться у школі. Тому методична система вивчення 

даного курсу повинна бути спрямована на розв‗язування таких основних 

навчально-виховних задач: забезпечення засвоєння теоретичного матеріа-

лу, передбаченого програмою, вироблення навичок самостійних розумових 

дій, вміння застосовувати теорію при розв‘язуванні задач; забезпечення 

зв‘язку з іншими вузівськими дисциплінами; розвиток пізнавального інте-

ресу до математики, виховання правильного уявлення про природу мате-

матики, сутність та походження математичних понять і теорій; формуван-

ня умінь алгоритмізації дій та навичок використання сучасних інформа-

ційних технологій; систематизації та узагальнення навчального матеріалу; 

здійснення самоконтролю та самокорекції. 

 При розв‗язуванні цих задач потрібно використовувати такі методи 

та прийоми, які не тільки актуалізують відповідні знання, вміння та навич-

ки студентів, а й мобілізують їх увагу, пам‗ять, мислення, волю, обумов-

люють потребу, інтерес, створюють установку діяти для досягнення мети. 
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 Одним з методів діагностики знань студентів може бути використан-

ня тестових завдань. Якщо завдання будуть йти у послідовності викладан-

ня навчального матеріалу, то вони можуть виконуватися при систематиза-

ції та узагальненні знань. Наприклад, в передекзаменаційний період або на 

початку вивчення нового розділу з метою подальшої диференціації на-

вчання. 

 Дидактичною метою виконання таких тестових завдань є досягнення 

повного оволодіння студентами основними означеннями, теоремами й фа-

ктами, викладеними у даному розділі курсу (або розділах), закріплення 

внутріпредметних зв‗язків. 

 Результати передекзаменаційного тестування дозволяють викладачеві 

оцінити рівень засвоєння студентами навчального матеріалу, а студентам – 

визначити свої досягнення та недоліки. За результатами тестової перевірки 

викладач вносить необхідні корективи в свою роботу та роботу студентів, ви-

значає форму проведення консультації (оглядова лекція, семінар – бесіда то-

що). Студенти, в свою чергу, усвідомлюють свої недоліки, визначають важ-

ливі акценти і коригують свої знання через самостійну роботу. 

 Передекзаменаційне тестування може містити як завданням на при-

гадування і доповнення, так і вибіркові. Для систематизації знань студентів 

в передекзаменаційний період ми використовуємо тести множинного ви-

бору, які складаються із завдання та списку відповідей, серед яких одна ві-

рна. Тестових завдань з кожного розділу пропонуємо понад 100.  

Наведемо декілька прикладів тестових завдань з розділів ―Вступ до 

математичного аналізу‖, ―Диференціальне числення функції однієї змін-

ної‖. 

1. Що є предметом математичного аналізу: 

a) функції; 

b) метод граничного переходу; 

c) змінні величини? 
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5. Який запис відповідає властивості щільність дійсних чисел: 

a) ( Rcba ,, )[ cba ]; 

b) ( Rba, )( Rc )[ bca ]; 

c) ( Rcba ,, )[ cacbba ]? 

9. Яка умова є зайвою для аксіоми Кантора: 

a) ...];[];[ 2211 baba ; 

b) 0nnba  при n ; 

c) 1221 ......... bbbaaa nn ? 

15. Якщо )( Ax  Mx , то число М є: 

a) Sup A; 

b) Max A; 

c) верхньою межею множини А . 

18. Відомо, що кожна обмежена зверху непорожня множина має єдину точ-

ну верхню межу. Це є: 

a) теорема Кантора; 

b) аксіома Архімеда; 

c) принцип Вейерштрасса. 

24. Функція, означена на множині Х, називається обмеженою зверху на цій 

множині, якщо: 

a) )( RM  )( Xx  ])([ Mxf ; 

b) )( Xx ])([ Mxf ; 

c) ),( RKM ])([ MxfKx . 
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26.Функція, визначена на множині Х, називається строго монотонною, як-

що вона: 

d) зростаюча або спадна; 

e) зростаюча або незростаюча; 

f) спадна або неспадна. 

35. Функція називається послідовною, якщо множина натуральних чисел є: 

a) областю значень функції;  

b) областю визначення функції; 

c) областю визначення та областю значень функції. 

39. Коли задані перші члени послідовності і правило утворення n-го члена 

за допомогою попередніх членів, то говорять, що послідовність задано: 

d) рекурентно; 

e) аналітично; 

f) словесно. 

53. Вкажіть критерій Коші збіжності послідовності: 

a) )0( ))(( Nn ))(( nn axn ; 

b) послідовність збіжна тоді і тільки тоді, коли вона є фундаменталь-

ною; 

c) )0( ))(( n ))(,( nmn mn xx . 

62. Число А називають границею функції )(xfy  в точці 0x , якщо: 

a) )0( ))(( n Axf )( ; 

b) )0( )0( ])([ 0xxAxf ; 

c) )0( )0( ])([ 0 Axfxx . 
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64.Означення границі функції в точці на мові послідовностей назива-

ють означенням 

a) по Коші; 

b) по Гейне; 

c) на мові приростів. 

71. Якщо відношення двох нескінченно малих в околі точки 0x  функцій має 

в точці 0x границю, яка дорівнює одиниці, то такі функції називають: 

a) еквівалентними; 

b) одного порядку;  

c) різних порядків малості. 

81. Точка 0x розриву функції )(xf називається точкою розриву першого ро-

ду, якщо в цій точці: 

a) існує права і ліва границі функції; 

b) не існує хоча б одна з однобічних границь. 

85. Теорема ―Якщо функція )(xf неперервна на відрізку, то серед її значень 

на цьому відрізку існує найменше і найбільше‖ є теорема: 

a) Кантора; 

b) Вейерштрасса; 

c) Больцано-Коші. 

92. Вкажіть рівняння дотичної до кривої y = f(x) в точці ))(;( 00 xfx : 

a) ))(()( 000 xxxfxfy ; 

b) )(
)(

1
)( 0

0
0 xx

xf
xfy . 
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96. Чи вірно обернене твердження до такого твердження ―якщо функція f(x) 

диференційована в точці х0, то вона неперервна в ній‖ 

a) так; 

b) ні. 

109. Теорема ―Якщо функція )(xf  задана і неперервна на відрізку ],[ ba  і 

диференційована в інтервалі ),( ba , то знайдеться хоча б одна точка ),( bac  

така, що )()'()()( abcfafbf ‖ є теорема: 

a) Ролля;  

b) Лагранжа;  

c) Коші. 

116. Вкажіть необхідну умову екстремуму функції в точці: 

a) якщо в точці 0x  функція має екстремум, то 0)(' xf ; 

b) якщо похідна функції при переході через точку 0x змінює знак, то в 

точці  х0 є екстремум. 

125. Теорема ―Якщо точка ))(,( 00 xfx є точкою перегину кривої )(xfy , то  

0)('' 0xf ‖ є: 

a) достатньою умовою для точки перегину; 

b) необхідною умовою для точки перегину. 

 

Наведемо декілька прикладів тестових завдань з розділу ‖Інтеграль-

не числення функції однієї змінної‖. 

2. Функція F(x), означена на проміжку <a; b>, похідна від якої в усьому 

цьому проміжку дорівнює даній функції f(x), називається : 

a) невизначеним інтегралом від функції f(x); 

b) первісною функцією для функції f(x); 

c) похідною функцією для функції f(x). 
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3. Чи кожна функція, визначена на проміжку <a; b>, має первісну на цьому 

проміжку? 

a) так;  

b) ні. 

4.  Чи можуть первісні однієї і тієї ж функції відрізнятися одна від другої 

на 2х? 

a) так; 

b) ні. 

5. Визначений інтеграл це: 

a) число; 

b) функція; 

c) сукупність функцій. 

6. Чи можна виносити за знак невизначеного інтеграла е
2
? 

a) так; 

b) ні. 

7. Чи вірно, що інтеграл від суми функцій дорівнює сумі інтегралів від 

цих функцій? 

a) так; 

b) ні. 

8. Чи вірно, що інтеграл від добутку функцій дорівнює добутку інтегралів 

від них? 

a) так; 

b) ні. 

9. Похідна від невизначеного інтеграла дорівнює: 

a) підінтегральній функції; 

b) підінтегральному виразу; 

c) первісній. 

10. Знаки диференціала і невизначеного інтеграла, коли перший поміщений 

перед другим: 
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a) взаємно скорочуються; 

b) взаємно скорочуються, а до функції додається довільна постійна. 

11. Знаки диференціала і невизначеного інтеграла, коли перший стоїть піс-

ля другого: 

a) взаємно скорочуються; 

b) взаємно скорочуються, а до функції додається довільна постійна. 

12. Вкажіть первісну для функції 
x2cos

1
: 

a) xxsincos2 3 ; 

b) tgx; 

c) ctgx . 

13. Вкажіть основні методи інтегрування функцій: 

a) розклад, інтегрування частинами, заміна змінної; 

b) інтегрування частинами, підстановка, інтегрування раціональних 

дробів; 

c) інтегруванні раціональних функцій, інтегрування ірраціональних 

функцій, інтегрування тригонометричних функцій. 

14. Інтеграл dxxx mk ln  знаходять:  

a) за допомогою підстановки; 

b) методом інтегрування частинами; 

c) методом розкладу. 

15. Інтеграл dx
bax

x
np

m

знаходиться за допомогою підстановки: 

a) tbaxp ; 

b) tx p ; 

c) dxt , де ),1( pmd . 

16. Інтеграл dxxxxR k

p

n

m

,,  раціоналізується за допомогою підстановки: 

a) ktx , де ],[ knk ; 
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b) ktx , де ),( pmk ; 

c) ktx , де ),( knk . 

17. Чи вірно, що інтеграли від тригонометричних функцій не завжди знахо-

дяться? 

a) так; 

b) ні. 

18. Інтеграл xdxxR n 12sin)(cos  раціоналізується підстановкою: 

a) txcos ; 

b) txsin . 

19. Інтеграл dxxaxR ),( 22  раціоналізується підстановкою: 

a) tgtax ; 

b) tax sin  

c) 
2

t
tgx . 

20. Якщо функція  g(x)f(x) має первісну на проміжку <a; b>, то і кожна з 

функцій f(x) і g(x) має первісну на <a; b>: 

a) так; 

b) ні. 

21. Якщо функція f(x) обмежена на <a; b>, то її первісна також обмежена на 

цьому проміжку: 

a) так; 

b) ні. 

22. Відомо, що дві первісні для функції xexf )(  в точці х = 12 відрізняють-

ся на 3. На скільки відрізняються ці самі первісні у точці 120? 

a) 3; 

b) 30; 

c) е
10

. 

23. Вкажіть первісну для функції xy cos ,значення якої в точці x  дорівнює 5 

a) 5y ; 
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b) 5sinxy . 

24. На якій властивості диференціала грунтується метод заміни змінної? 

a) інваріантності; 

b) неперервності. 

25. Якщо )cos,(sin)cos,sin( xxRxxR , то інтеграл dxxxR )cos,(sin  раціоналі-

зується за допомогою підстановки: 

a) txsin ; 

b) txcos ; 

c) ttgx . 

26. Якщо )cos,(sin)cos,(sin xxRxxR , то інтеграл dxxxR )cos,(sin  раціоналі-

зується за допомогою підстановки: 

a) txsin ; 

b) txcos ; 

c) ttgx . 

27. Якщо )cos,(sin)cos,sin( xxRxxR , то інтеграл dxxxR )cos,(sin  раціоналі-

зується за допомогою підстановки: 

a) txsin ; 

b) txcos ; 

c) ttgx . 

Наш досвід показує, що використання тестових завдань при викла-

данні математичного аналізу інтенсифікує процес навчання, збільшує інте-

рес до предмету, спонукає студентів до розробки та використання тестів в 

майбутньому. 
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Резюме.  В статье приводятся тестовые задания для проверки знаний 

студентов по курсу «Математический анализ» (разделы «Введение в ана-

лиз», «Дифференциальное исчисление функции одной переменной», «Ин-

тегральное исчисление функции одной переменной»), которые использу-

ются в преподавании математического анализа в Бердянском государст-

венном педагогическом институте. 

  

Summary. In the article the test tasks for check of knowledge of the students at 

the course "Calculus" (sections "Introduction in the analysis", "a differential 

Calculus of functions of one variable"), which are used in teaching a calculus in 

the Berdyansk state pedagogical institute are provided. 
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При здійсненні підготовки студентів до роботи вчителем математики 

необхідно добре усвідомити,  яким повинен бути майбутній вчитель. Уза-

гальнений портрет вчителя, або сукупність професійно обумовлених вимог 

до вчителя-вихователя міститься у професіограмі, яка складається з трьох ос-

новних компонентів: загальногромадянські риси; риси, що визначають спе-

цифіку професії вчителя; спеціальні знання, навички і вміння з предмету. 

Професіограма вчителя – еталон всієї навчально-пізнавальної і вихо-

вної діяльності викладачів і студентів вищого педагогічного навчального 

закладу, важливий засіб широкої і повної професіоналізації навчально-

виховного процесу і, зокрема, самостійної роботи студентів, виступає важ-

ливим джерелом відомостей для визначення оптимального змісту, форм і 

методів професійної підготовки вчителя в ході навчально-виховного про-

цесу і самостійної роботи студентів. 

До провідних рис та характеристик вчителя-вихователя відносять соціально-

моральну, професійно-педагогічну й пізнавальну спрямованість. Вчителя матема-


