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Розглядається деякі проблеми наступності у вивченні певних питань математичного 

аналізу. 
 

 
Зміст будь-якого математичного 

курсу в ВНЗ повинен визначатися тими 
вимогами, які ставляться перед сучас-
ним фахівцем, у тому числі й перед 
учителем математики. Стандарт вищої 
освіти сприяє визначенню обсягу знань, 
умінь, а також погодженості у деталь-
ності в вимогах до підготовки учителя 
математики. 

В історії викладання математич-
ного аналізу в педагогічному вузі проб-
лема взаємозв�язку шкільного курсу 
математики і вузівських математичних 
курсів досліджуються зазвичай у двох 
напрямках: в першому � взаємозв�язок 
розкривається в рамках наступності 
(Т.Р.Талаганов, І.І.Пропанов, Є.І.Смір-

нов і ін.), а в другому − взаємозв�язок 
розглядається в аспекті професійної 
спрямованості (О.МАстряб, А.М.Кол-
могоров, А.Г.Мордкович і ін.). Перша 
проблема породжена шкільним курсом 
математики на етапі входу до вузівської 
системи навчання, а друга − на етапі 
виходу і зумовлюється майбутньою 
професійною діяльністю. 

Отже, проблема взаємозв�язку спец 
дисциплін з шкільним курсом математики 
в педвузі має двохаспектний характер, на 
відміну від інших ВНЗ, де питання 
наступності і професійної спрямованості 
визначаються ізольовано. Зображено 
схематично на рис.1.  

 

 
Рис.1

Реалізація наступності між шкіль-
ним і вузівським курсом математики 
може здійснюватись у двох напрямах. 
Перший з них пов'язаний з опорою 
нового змісту на вже засвоєний зміст на 
попередньому етапі навчання, і тоді має 
місце зв'язок матеріалу, що вивчається у 
вузі, з матеріалом, який вивчався у школі. 
Тому для першого напряму доцільно 
сумісне дослідження питань повторення і 
наступності. Другий напрям здій-

снюється, коли зміст на даному етапі 
навчання готує учнів до успішного оволо-
діння матеріалом на подальших етапах, 
тобто має місце зв'язок матеріалу, що 
вивчається в школі, з матеріалом, який 
має вивчатись у вузі. І тоді функції нас-
тупності наближаються до функцій про-
педевтики. Звернемося до наочної інтер-
претації висловлених положень (рис. 2).
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Рис. 2

Вибір напряму залежить від того, 
що визначається як об'єкт дослідження: 
процес навчання курсу математики в 
школі або процес навчання курсу 
математичного аналізу у вузі.  

Вище було відмічено, що наступ-
ності вимагає повторення. При вивченні 
курсів, різні частини яких пов'язані зі 
шкільним курсом математики, періодич-
не пригадування раніше засвоєних відо-
мостей має велике значення для міцного 
запам'ятовування і встановлення асоціа-
тивних зв'язків між поняттями, що вив-
чаються, і раніше закріпленими в 
пам'яті. Регулярна перевірка інформації, 
що зберігається в довготривалій пам'яті 
студента, дозволяє своєчасно виявити і 
усунути спотворення, з якими ця 
інформація закріпилася в пам'яті. Спот-
ворення звичайно виражаються в непра-
вильному розумінні понять та їх зв'язків 
і зумовлені різними причинами. По-
перше, причини можуть бути в самому 
учні − коли, не дивлячись на бездоганний 
виклад матеріалу, у нього утворю-ються 
спотворені поняття; наприклад, через 
неуважність учня при вивченні нового 
матеріалу або із-за витіснення з його 
свідомості наукових уявлень про поняття 
житейськими, які не завжди узгод-
жуються. По-друге, причини можуть і не 
залежати особисто від студента − коли 
виклад матеріалу побудований навмисне 
неточно: наприклад, коли через вікові 
особливості мислення учнів не всі 
математичні поняття формулюються в 
школі на прийнятому науковому рівні. 

Повторення шкільного курсу мате-
матики у вузі повинне забезпечувати 
неперервний розвиток системи понять. 
Тобто, повинно мати місце не повторен-
ня заради самого повторення, а збере-

ження інформації на вищому рівні. Для 
цього доцільно на лекціях, практичних 
заняттях по можливості більше посила-
тися на відомі зі школи теореми, прикла-
ди, що дозволяє студентам краще зрозумі-
ти новий математичний факт або з вищого 
щабля змісту поглянути на вже відомий. 

Подібні посилання не принесуть 
користі, якщо студент не твердо знає від-
повідний матеріал зі шкільного курсу. 
Щоб у навчанні викладач міг спиратися на 
"шкільні" знання студентів, йому необхід-
но бути добре поінформованим про ці 
знання. Відмітимо, що для цього знати 
стандарт або які-небудь програми 
недостатньо з кількох причин. По-перше, 
оскільки в сучасних умовах навчальні 
заклади наділені широкими правами у 
виборі власних програм навчання предме-
тів, зокрема математики, тому таких прог-
рам розроблено чимало і вивчити все є 
неможливим, тим паче, що багато які з 
цих програм є експериментальними і 
вимагають перевірки часом. По-друге, 
відмінності у знаннях студентів обумов-
лені і суб'єктивними причинами: через 
індивідуальні відмінності навіть одну і ту 
ж програму навчання не всі учні засвою-
ють однаково. Не несуть вичерпної інфор-
мації про знання студентів елементів мате-
матичного аналізу і вступні іспити, оскіль-
ки вони перевіряють математичну підго-
товку абітурієнта взагалі. Тому на початку 
навчання у вузі для раціональної органі-
зації повторення необхідна додаткова діаг-
ностика знань студентів з питань матема-
тичного аналізу, що вивчаються в школі. 

Вся історія підготовки вчителя 
математики показує виняткову важливість 
професійно-педагогічної спрямованості 
навчання усіх математичних дисциплін. 
Під професійною спрямованістю курсу  
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математичного аналізу звичайно розуміли 
пов'язання викладання з профілем май-
бутнього фахівця, тобто, згідно із цим виз-
наченням, курс математичного аналізу, 
призначений для вчителів, повинен відріз-
нятися від курсу математичного аналізу, 
призначеного, наприклад, для інженерів.  

Виходячи з реальної практики, 
коли більшість середніх шкіл є багато-
профільними, а одні і ті ж вчителі працю-
ють в класах різних напрямів, матема-
тична підготовка вчителя повинна бути 
достатньою для того, щоб вести викладан-
ня на будь-якому рівні строгості і в класі 
будь-якого профілю. Різноманітність під-
ходів до викладу навчального матеріалу, 
підручників, навчальних програм (зокре-
ма, їх постійне оновлення) приводить до 
висновку, що в педвузі повинна бути 
забезпечена така математична підготовка, 
яка б дозволила: вести викладання в умо-
вах програм, що змінюються, оцінювати 
якість різних підходів до викладу 
математики в школі і слідувати оптималь-
ному. Крім того, як помічає М.Я.Віленкін 
[2], вчитель повинен з'ясувати взаємний 
зв'язок висловлюваних ним понять, воло-
діти аксіоматичним методом, уміти роз-
в�язувати шкільні завдання будь-якого 
рівня складності, уміти оцінювати різні 
способи розв�язання задач, уміти 
працювати з ЕОМ в режимі користувача і 
бути обізнаним в історії науки. 

З наведених вимог ясно, що з трьох 
ліній математичного курсу (логічна або 
ідейна, формально-оперативна і приклад-
на) для вчителя найбільш важлива ідей-
на. Вчителю просто необхідно розуміти 
суть основних математичних понять і 
методів, закономірностей і загальних 
тенденцій розвитку математики. Це не 
значить, що в математичному курсі для 
педвузів слід залишити тільки ідейну 
сторону. Обов'язково тут повинні бути 
представлені і формально-оперативний і 
прикладний аспекти, особливо, якщо це 
торкається питань і понять, які вже 
внесені або можуть бути внесені до 
шкільної математики. 

Відносно математичного аналізу 

виконання цієї вимоги стикається з 
великими труднощами. "Всякий, хто 
брався за вивчення цієї науки або за її 
викладання, знає, як важко буває 
переконливо роз'яснити смисл понять, 
що вводяться, і операцій. Ще важче 
буває формалізувати уявлення про дане 
поняття, звільнити його від інтуїтивних 
елементів сприйняття. Таке положення 
виникає, наприклад, при роздумах про 
нескінченно малі величини" [4], а також 
про границю послідовності, границю 
функції, неперервність функції.  

Курс математичного аналізу є 
традиційним для педагогічного вузу, і 
тому до теперішнього часу накопичений 
чималий досвід з питань його викладання. 
Діюча програма з курсу математичного 
аналізу [6] містить розділ "Вступ до анна-
лізу". Цей розділ є одним з головних у 
педвузі і відрізняється від втузівського 
тим, що там він відіграє другорядну роль. 
Якраз у цьому розділі отримують свою 
наукову платформу поняття: дійсне чис-
ло, функція, границя і неперервність, які на 
тому чи іншому рівні вивчались у школі.  

Вивчення поняття "границя" не є 
самоціллю в загальноосвітній школі, а 
служить лише засобом для введення по-
хідної. В математиці історично склалося 
декілька способів визначення границі.  

1. Початкове, інтуїтивне уявлення 
про границю змінної величини x , як про 
ту, що самостійно змінюється в часі вели-
чини, неперервно "прямуючої" до границі 

0x  використовували математики 17-18 сто-
літь. Зміна змінної величини x  викликає 
зміну величини )(xfy = . Не дивлячись на 
всю не строгість такого означення можна 
відзначити, принаймні, дві його перенваги: 
воно відображає математику змінних 
величин, що описує процеси; воно дає 
загальне уявлення про границю, в яке 
вкладається границя послідовності, 
границя функції в точці і границя функції 
на нескінченності. 

2. Точне математичне формулю-
вання, яке дає наочне уявлення про те, 
що "прямує", або "наближається" до 
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постійного значення, якщо x  "тече" до 
0x , дає означення границі на мові 

" δξ − ", пов'язане з ім'ям Коші. На 
відміну від першого означення воно 
статичне, воно не спирається на 
інтуїтивне поняття руху. Але, не 
дивлячись на коректність означення в 
термінах " δξ − " з його введенням 
кожен різновид границі (границя 
послідовності, границя функції в точці, 
односторонні границі) вимагає його 
видозміни. Звідси така кількість 
означень границь різного типу в різних 
курсах математичного аналізу. 

3. Означення границі за допомо-
гою нескінченно малої. Для цього 
заздалегідь потрібно ввести поняття 
нескінченно малої. 

4. Означення границі на основі по-
няття направленої множини, відоме як 
означення за Шатуновським-Мором-Смі-
том. Детальний варіант побудови теорії 
границь в школі, що бере за основу саме це 
означення, розроблено В.В.Рижковим [4]. 

Важливою позитивною якістю наз-
ваного означення є те, що в ньому дося-
гається єдність означення границі для 
всіх його різновидів. Але в той же час, 
застосування даного підходу в масову 
школу ускладнюється тим, що послаб-
лено теоретико-множинний аспект у вик-
ладанні математики. 

5.Геометричне означення грани-
ці, що базується на понятті околу: "який 
би не був окіл V  числа A , існує такий 
окіл U  числа 0x , що Vy ∈  всякий раз, 
як тільки Ux ∈ , за виключенням, хіба 
що тільки 0xx =  " [5, с.36]. Це означення 
включає всі випадки � границю послі-
довності і границю функції. 

6. Окремо слід виділити означення 
границі функції, відоме як означення гра-
ниці за Гейне, в якому передбачається 
наперед відомим означення послідовності. 
Дане означення, таким чином, не може 
розглядатися як самостійне, і повинно 
слідувати тільки після означення границі 
послідовності. 

7. Сучасне означення границі, 

засноване на понятті фільтру. Введено 
Анрі Картаном в 1932 році. 

Слід звернути особливу увагу що 
існує думка: при вивченні основ 
математичного аналізу відмовитися від 
поняття границі зовсім. О.С.Ивашев-
Мусатов в статті "Про один спосіб 
введення похідної" [3], і К.Г.Аракелян 
в дисертаційному дослідженні [1] 
показали, що багато тем математичного 
аналізу по суті не вимагають 
знайомства з границями. 

Розуміння поняття границі, усклад-
нюється тим, що означення границі "не 
працює" в задачах. Відбувається це тому 
що, по-перше за своєю природою це 
поняття не алгоритмічне, з ним неможливо 
пов�язати той чи той регулярний алгоритм 
обчислення. По-друге, використовувати 
означення для розв�язуння задач (процес 
часто громіздкий і незручний). Тому 
використовують таблиці, формули, власти-
вості, ознаки поняття. В цьому криється 
небезпека формального засвоєння поняття. 
Від тих, хто навчається, "зникає" саме 
поняття, а вони оперують просто з симво-
лами. Тому до вправ для студентів вузу 
обов�язково потрібно включати завдання 
на розкриття змісту поняття "границя". 

Г.Л. Луканкін відзначає: "У зв'яз-
ку з посиленням прикладної і практич-
ної спрямованості навчання математиці 
зростає роль практичних занять ... У 
викладанні спецдисциплін необхідно 
переходити від етапу, коли завдання, в 
основному, розглядаються як засіб ак-
тивного засвоєння програмового мате-
ріалу, до етапу, коли завдання і вправи 
виступають як засіб цілеспрямованої 
підготовки студентів до професії 
вчителя математики. Система вправ 
повинна мати "шкільну" спрямованість, 
що відображається як в змісті завдань і 
вправ, так і у виборі методів їх 
розв�язання " [7, с.27]. 

Вимоги до системи вправ з 
математичного аналізу в педагогічному 
інституті для здійснення професійно-
педагогічної спрямованості в навчанні 
майбутніх вчителів математики серед-
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ньої школи сформульовані в дисертації 
А.Е.Мухіна[8]. 

Система вправ повинна сприяти 
глибокому, повному і міцному засвоєнню 
знань курсу математичного аналізу; 
бездоганному оволодінню його основ-
ними поняттями й означеннями; вироб-
ленню умінь і навичок застосовувати 
одержані знання при вивченні інших наук 
і в майбутній професійній діяльності 
вчителя математики, у застосуванні 
основних дидактичних принципіві мето-
дів навчання до викладання елементів 
математичного аналізу в школі, в са-
мостійному складанні прикладів і завдань. 
Система вправ повинна сприяти розвитку 
у студентів інтересу до вивчення 
математичного аналізу. Крім того, в сис-
темі вправ треба чітко дотримуватися 
наступності вивченні матеріалу між 
середньою школою і педагогічним інсти-
тутом. Залишилося додати, що система 
вправ повинна містити завдання, різні за 
рівнем складності і глибиною матеріалу, 
що вивчається. При цьому необхідно, щоб 
був виділений блок обов'язкових завдань 
(ядро), уміння виконувати які є необхід-
ним для кожного студента, і варіативний 
блок. Це допоможе спроектувати навчаль-
ну діяльність як самому студенту, так і 
викладачу. Можливості для реалізації 
професійної спрямованості навчання ма-
тематичного аналізу в умовах самостійної 
роботи студентів в педагогічному вузі 
вимагають подальших наукових 
досліджень. 
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