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У статті аналізуються різні підходи до побудови курсу «Математичний аналіз» у 
вітчизняних і зарубіжних університетах. Зокрема розглядаються роль та методи реа-
лізації прикладної спрямованості курсу у вивченні математичних дисциплін майбутні-
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Постановка проблеми. Розвиток осві-
ти у будь-якій країні значною мірою визна-
чає не тільки рівень відтворення інтелекту-
ального потенціалу суспільства, але й ство-
рює умови для здійснення науково-
технічного та соціально-економічного про-
гресу. Сьогодні вища математична освіта 
повинна відповідати національним інтере-
сам і світовим тенденціям розвитку та за-
безпечувати підготовку фахівців, здатних 
усвідомлювати ідеї видатних вчених мину-
лих часів та творчо їх застосовувати.  

У підготовці вчителів математики не-
від’ємною складовою є курс математично-
го аналізу. Його побудова здійснюється на 
основі нормативних документів та вимог 
сьогодення. 

Однією із проблем навчання математи-
чного аналізу для майбутніх учителів ма-
тематики є реалізація прикладної спрямо-
ваності курсу. Поняття «прикладна спря-
мованість» розглядається стосовно різних 
навчальних предметів вищої та середньої 
школи. Проблема посилення прикладної 
спрямованості навчання математики (як 
вітчизняними, так і зарубіжними вченими 
педагогами і психологами) найбільше роз-
роблена і обґрунтована стосовно навчання 
в основній та старшій школах.  

Аналіз актуальних досліджень. Зна-
чний внесок у розв’язання цієї проблеми 
загалом та різних її аспектів належить та-

ким математикам і методистам, як 
П.С.Александров, О.С.Дубинчук, М.І.Жа-
лдак, А.Д.Мишкіс, В.В.Фірсов, В.М.Мона-
хов, Г.П.Бевз, М.І.Бурда, З.І.Слєпкань, 
М.Б.Балк, В.А.Петров, Ю.М.Колягін, 
В.В.Пікан, Н.Х.Рахматов, В.О.Швець, 
М.І.Шкіль, А.В.Прус. 

Детальний аналіз історії запроваджен-
ня і розвитку ідеї прикладної спрямованос-
ті зроблено в роботі А.Прус [8]. У ній та-
кож розкрито деякі термінологічні аспекти. 
Заслуговує на увагу думка автора про те, 
що слід розрізняти поняття «прикладна 
спрямованість курсу…» і «прикладна 
спрямованість навчання…», а також визна-
чення основних засобів прикладної спря-
мованості математики: 

– прикладні задачі; 
– приклади зв’язку теорії з практикою 

(походження понять, зв'язок математичних 
абстракцій із реальними об’єктами); 

– геометричний експеримент, прак-
тичні та лабораторні роботи; 

– міжпредметні зв’язки тощо. 
Проблему посилення прикладної 

спрямованості навчання математики у ви-
щій школі розглядали: Л.І.Новицька (агра-
рні університети); Л.Л.Панченко, Г.І.Баврін 
(педагогічні університети); Е.А.Локтіонова, 
О.М.Архіпова (економічні університети). 

Мета статті – проаналізувати робочі 
навчальні програми з математичного аналі-
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зу щодо наявності прикладної спрямовано-
сті цих курсів.  

Відповідно до поставленої мети були 
визначені такі завдання:  

1. Проаналізувати нормативний доку-
мент «Галузеві стандарти вищої освіти» сто-
совно дисципліни «Математичний аналіз». 

2. Дослідити робочі навчальні програ-
ми деяких країн світу на наявність прикла-
дної спрямованості навчання. 

Виклад основного матеріалу. Норма-
тивно-навчальна дисципліна «математич-
ний аналіз» є складовою циклу професійної 
підготовки фахівців освітньо-кваліфікацій-
ного рівня «бакалавр», і базовою для ви-
вчення спеціальних дисциплін «аналітична 
геометрія», «диференціальні рівняння», 
«диференціальна геометрія», «теорія функ-
цій комплексної змінної», «математична 
фізика», «теорія міри», «функціональний 
аналіз», «теоретична механіка» та інших. 

Нормативним документом, що регла-
ментує навчальну діяльність майбутніх 
учителів математики, є «Галузевi стандарти 
вищої освіти. Напрям підготовки 0101 Пе-
дагогічна освіта. Спецiальнiсть 6.010100 
Педагогіка i методика середньої освіти. 
Математика» [1]. Цей галузевий стандарт 
складається з двох розділів:  

1) освітньо-кваліфікаційна характерис-
тика бакалавра;  

2) освітньо-професійна програма під-
готовки бакалавра.  

У першому роздiлi перераховані типи 
діяльності, типові завдання діяльності та 
вміння для розв’язання типових завдань дія-
льності. Тут зазначається, що «вищі навча-
льні заклади зобов’язані забезпечити фор-
мування у випускників умінь для виконання 
типових завдань діяльності» [1], зокрема 
вмінь розв’язувати прикладні задачі. У до-
датку «Типи діяльності, типові завдання ді-
яльності та вміння, які повинен мати випус-
кник навчального закладу», перераховані 
вміння, які слід сформувати у майбутніх 
учителів математики за певним типом дія-
льності. Серед них вказано: «Прикладні до-
слідження в галузі математики» [1].  

У другому роздiлi галузевих стандартів 
подано перелік нормативних навчальних 

дисциплін i мінімальна кількість навчаль-
них годин/кредитів для їх вивчення [1]. У 
рекомендованому переліку навчальних ди-
сциплін за циклами підготовки дисципліна 
«Математичний аналіз» займає належне 
місце. 

У додатку «Система змістових моду-
лів», перераховані назви змістового модуля 
ПП.06. Математичний аналіз, який 
включає:  

1. Вступ до аналізу. 
2. Диференціальне числення функцій 

однієї змінної. 
3. Інтегральне числення функцій одні-

єї змінної. 
4. Числові та функціональні ряди. 
5. Диференціальне числення функцій 

багатьох змінних. 
6. Інтегральне числення функцій ба-

гатьох змінних. 
7. Міра та інтеграл Лебега. 
На основі цього нормативного докумен-

та складають робочі програми з математи-
чних дисциплін, де навчанню розв’язувати 
прикладні задачі слід відвести належне міс-
це.  

На сьогоднішній день більшість педа-
гогічних ВНЗ України користуються на-
вчальною програмою [6] з математичного 
аналізу для спеціальності «Математика», 
яка розроблена для фізико-математичних 
факультетів педагогічних інститутів колек-
тивом авторів під загальним керівництвом 
М.І. Шкіля та Г.П. Грищенка у 1993 році.  

За навчальним планом на вивчення ку-
рсу математичного аналізу, який читається 
протягом шести семестрів, відводиться 482 
години. Програму складено так, що весь 
матеріал, необхідний для фахової підготов-
ки майбутнього вчителя математики, мож-
на викласти протягом перших п’яти семес-
трів. Тоді в шостому семестрі за рішенням 
кафедри доцільно прочитати додатковий 
курс математичного аналізу: вибрані пи-
тання теорії аналітичної функції, інтеграл і 
міра Лебега та ряди Фур’є, вибрані питання 
класичного або сучасного математичного 
аналізу. 

Вивчення курсу математичного аналізу 
має за мету ґрунтовну математичну підго-
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товку спеціалістів та наукове обґрунтуван-
ня ряду питань, перше уявлення про які 
одержано в шкільному курсі математики: 
поняття функції, границі, неперервності, 
похідної, інтеграла. Вивчення матеріалу 
передбачає показ ролі наукових методів у 
пізнанні навколишнього світу. Саме тому 
велика увага має приділятися задачам тео-
рії і практики, які приводять до основних 
понять математичного аналізу, а також ви-
явленню відомостей з історії розвитку ма-
тематики.  

У пояснювальній записці відзначаєть-
ся, що значне місце у навчальному процесі 
слід відвести самостійній роботі студентів 
за кожним з розділів курсу: опрацювання 
певного теоретичного матеріалу, розв’язу-
вання задач та інше. 

Наповненість курсу.  
1. Вступ в аналіз: предмет і метод ма-

тематичного аналізу; множини дійсних і 
комплексних чисел; відповідність, відо-
браження, функція; границя послідовності; 
числові, функціональні та степеневі ряди; 
границя функції в точці; неперервні функ-
ції. 

2. Диференціальне числення функцій 
однієї змінної: похідна і диференціал; ос-
новні теореми диференціального числення 
та їх застосування. 

3. Інтегральне числення функцій одні-
єї змінної: невизначений інтеграл; визначе-
ний інтеграл; застосування визначеного 
інтеграла. 

4. Вступ до аналізу метричних прос-
торах: метричні простори; границя і непе-
рервність у метричних просторах. 

5. Диференціальне числення функцій 
кількох змінних: частинні похідні і повні 
диференціали; екстремуми функцій кількох 
змінних. 

6. Інтегральне числення функцій кіль-
кох змінних: криволінійні інтеграли; кратні 
інтеграли; застосування криволінійних і 
кратних інтегралів; поверхневі інтеграли та 
їх застосування. 

7. Диференціальні рівняння: диферен-
ціальні рівняння першого порядку; дифе-
ренціальні рівняння вищих порядків. 

8. Елементи теорії функцій дійсної 

змінної: потужність множини; структура 
лінійних множин; інтеграл і міра Лебега; 
ряди Фур’є. 

9. Елементи комплексного аналізу: 
елементарні функції комплексної змінної; 
похідна функції комплексної змінної; інте-
грал функції комплексної змінної; ізольо-
вані особливі точки аналітичних функцій; 
аналітичне продовження. 

У державах близького і далекого зару-
біжжя університетський курс «Математич-
ний аналіз» має близьку до нашого курсу 
теоретичну наповненість та кількість годин 
чи кредитів. Тільки у більшості університе-
тів світу теоретичний курс «Математичний 
аналіз» розбивається на окремі частини і в 
кожному семестрі має свою назву, тому що 
програми мають орієнтацію на конкретну 
спеціальність. 

Наприклад, на факультеті математики 
й комп’ютерних наук в University of 
Leicester (Велика Британія) даний курс на-
зивається «Introductory Real Analysis» (Вве-
дення в дійсний аналіз) [2], він читається на 
першому курсі у другому семестрі.  Загаль-
на кількість годин – 75 год. (10 кредитів), з 
них лекцій – 18 год., аудиторна робота – 5 
год., самостійне вивчення – 47 год., інше – 
5 год. Читає даний курс проф. Лазарєв. Цей 
курс є основою для вивчення дисциплін 
«Differential Equations and Dynamics» (Ди-
ференціальні рівняння та Динаміка), 
«Differential Equations» (Диференціальні 
рівняння) та «Fundamental Mathematics» 
(Фундаментальна математика). 

Метою курсу є введення основних ідеї 
математичного аналізу та ознайомлення 
студентів з поняттями послідовності, гра-
ниці, неперервності і диференційованості, 
рядами Тейлора, інтегрованості. Унаслідок 
цього студенти повинні набути навичок 
розв’язувати поставлені проблеми.  

Проаналізувавши програму на наяв-
ність тем прикладного характеру, можна 
сказати, що цьому не приділяється увага, 
навіть немає тем на геометричне і фізичне 
прикладання. 

На факультеті математики в University 
of Bristol (Велика Британія) цей курс нази-
вається «Analysis 1» (Аналіз 1) [3], він чи-
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тається на першому курсі доктором Ivor 
McGillivray і має загальну кількість креди-
тів – 20. Наступні дві частини аналізу є 
складовими курсів «Numerical Analysis 2» 
(Численний Аналіз 2), «Calculus 2 or Metric 
Spaces 2» (Аналіз 2 включає Числення 2 чи 
Метричні Інтервали 2), «Applied Analysis 
3» (Прикладний Аналіз 3). 

Мета курсу – з’ясувати суть деяких 
основних методів і понять математики на 
рівні студента останнього курсу, роблячи 
особливий акцент на заохочувальній здат-
ності студентів думати ясно і розуміти різ-
ницю між математично правильним тлу-
маченням і просто евристичним, а також 
ознайомити з строгими математичними 
тлумаченнями деяких фундаментальних 
тем математики. 

У розглянутій програмі не вказана кі-
лькість годин, яка відводиться на весь курс, 
тому ми не можемо вказати годинне наван-
таження. Це спричиняє деякі труднощі при 
аналізі програми. Така програма, на наш 
погляд, може бути використана для будь-
якої спеціальності. Структура тем програ-
ми має логічний характер та включає осно-
вні теми з курсу математичного аналізу 
функції однієї змінної. Як бачимо, прикла-
дний аспект математичного аналізу зібрано 
в окрему частину (Applied Analysis). 

Проаналізувавши робочі програми уні-
верситету Лестера та університету Брістоля, 
можна сказати, що курс «Математичний 
аналіз» має різну назву та різне наповнення. 

В Уральському державному універси-
теті ім. А.М.Горького (Росія) кафедрою ма-
тематичного аналізу і теорії функцій курс 
«Математичний аналіз» [4] читається на 
математико-механічному факультеті про-
тягом двох перших років навчання; він є 
базовим для всіх подальших курсів з мате-
матики. Загальна кількість годин за чотири 
семестри – 810 год., лекцій – 263 год., ла-
бораторних занять – 140 год., практичних 
занять – 140 год. Розробниками курсу є 
проф. В.В.Арестов та проф. К.М.Гур’янова. 

Мета курсу – викласти студентам в 
природній повноті і цілісності диференціа-
льне та інтегральне числення функцій однієї 
і кількох змінних; домогтися чіткого, ясного 

розуміння основних об’єктів дослідження і 
понять аналізу: множина дійсних чисел, 
границя числової послідовності, границя, 
неперервність, похідна і інтеграл функції 
однієї змінної, диференційованість, частинні 
похідні і диференціали функції багатьох 
змінних, кратні, криволінійні і поверхневі 
інтеграли, числові і функціональні ряди, ря-
ди Фур’є; навчити студентів основополож-
ним принципам і фактам математичного 
аналізу; продемонструвати красу і можли-
вості методів цього курсу для розв’язання 
завдань фундаментальної і прикладної ма-
тематики; сформувати високий рівень ма-
тематичної культури, достатній для розу-
міння і засвоєння подальших курсів з мате-
матики; навчити користуватися математич-
ною літературою; прищепити бажання і на-
вички дослідницької роботи. 

Програма містить теми прикладного 
спрямування: 

– похідна і диференціал функції (гео-
метричний, механічний і фізичний сенс); 

– геометричні, механічні і фізичні до-
датки інтеграла; 

– кратний інтеграл. Прикладання до ге-
ометрії, механіки, фізики. 

Це дозволить навчити студентів 
розв’язувати прикладні задачі та зробити 
навчальний процес цікавішим. 

У Jagiellonian University (м. Краків, 
Польща) в інституті математики курс мате-
матичного аналізу має 420 годин та 46 кре-
дитів [5]. Цей курс читається на першому 
курсі університету і розрахований на два се-
местри: загальна кількість – 22 кредити, з них 
лекцій – 60 год., практичних занять – 120 
год., а також на другому курсі у третьому та 
четвертому семестрах: загальна кількість 
кредитів – 24, лекцій – 120 год., практичних 
занять – 120 год. У перших двох та четверто-
му семестрах студенти складають екзамени з 
курсу, а у третьому – залік.  

Метою курсу є навчити студентів об-
числювати границі рядів, функції однієї 
змінної, суми рядів, досліджувати збіжнос-
ті рядів; уміти обчислювати похідні і інтег-
рали функцій однієї змінної; досліджувати 
властивості функцій; спостерігати, інтер-
претувати і використовувати функціональ-
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ні залежності, виражених за допомогою 
зразків, діаграм, схем, таблиць; застосову-
вати набуті знання, як до розв’язування 
теоретичних питань, так і практичних 
питань в інших галузях. 

У структурі програми є теми приклад-
ного характеру: 

– геометричний і фізичний зміст по-
хідної; 

– застосування інтегралів до знахо-
дження довжини дуги, об’єму і площі по-
верхні брил. 

Розділяючи думку О.Г.Фомкіної та 
А.І.Шурдук [7], можна сказати, що навчання 
математичним дисциплінам буде найбільш 
ефективним, якщо воно буде наповнене за-
дачами, що формують не тільки математичні 
знання, а й сприяють розвитку прикладних 
математичних навичок та умінь. 

Висновки. Отже, ми переконані в тому, 
що враховуючи аналіз вітчизняних і зарубі-
жних програм з математичного аналізу щодо 
прикладної спрямованості, можна зробити 
висновок про те, що подальша розробка та 
впровадження в сучасний навчальний процес 
задач прикладного змісту, сприятиме не тіль-
ки зростанню якості математичної підготов-
ки, а й підвищенню рівня викладання мате-
матичних навчальних дисциплін, спрямова-
них на підготовку висококваліфікованих 
спеціалістів різного профілю. 
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