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Розглядаються окремі теореми та поняття з математичного аналізу, що відно-

сяться до розділу «Ряди». Їх вивчення пропонується проводити за допомогою складан-
ня структурних блок-схем. Наведено блок-схеми конкретних теорем і понять, та опи-
сано принципи їх побудови.  
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Постановка проблеми. Однією з 
найскладніших проблем при вивченні тео-
рії рядів є засвоєння доведення теорем. 
Для вивчення окремої теореми слід споча-
тку проаналізувати її зміст, виділивши при 
цьому головні факти, що використовують-
ся при доведенні, та встановивши логічні 
зв’язки між ними. Фактично, для усвідом-
леного засвоєння теореми потрібно склас-
ти її структурну блок-схему. Цю схему 
можна будувати з різним ступенем деталі-
зації. Вона повинна відображати послідо-
вність міркувань, логічність та повноту 
висновків. Схема не повинна бути переоб-
тяженою текстовим матеріалом. З іншого 
боку, її окремі блоки у достатній мірі по-
винні відображати логіку доведення та 
основні аналітичні перетворення.   

Аналіз актуальних досліджень і пу-
блікацій. Останнім часом з’являється усе 
більше публікацій присвячених алгоритмі-
зації навчального матеріалу з математики. 
Це викликано, очевидно, значним збіль-
шенням можливостей інформаційно-
комунікаційних технологій, які дозволя-
ють унаочнити процес проведення аналі-
тичних перетворень та логічних мірку-
вань. Зокрема, у роботах [6,8,10,11,12,14, 
15,16] розглядаються теоретичні основи 
застосування таких технологій до вивчен-
ня математики як у школі, так і у вищому 
навчальному закладі, а у роботах 
[1,2,3,4,5,9,13] описані конкретні програм-

но-педагогічні засоби, що застосовуються 
при вивченні різних математичних дисци-
плін, або їх розділів. У більшості робіт 
присвячених алгоритмізації дослідження 
рядів мова йде про обчислювальні проце-
си, за допомогою яких отримують набли-
жені значення суми ряду або його членів. 
У роботі [10] наведені блок-схеми дослі-
дження числових рядів на збіжність за до-
помогою класичних достатніх умов збіж-
ності. Особливості методики вивчення те-
орем у середній школі розглянуті у роботі 
[7]. У роботах [11,12] наведена технологія 
комп’ютерно орієнтованого управління 
евристичною діяльністю учнів на уроках 
математики.  

Мета статті -- розгляд особливої 
структури блок-схеми, за допомогою якої, 
можна найбільш адекватно відобразити 
суть і зміст окремого математичного 
поняття, факту або твердження. Стаття 
має на меті підготовку теоретичного та 
фактичного матеріалу для створення інте-
рактивних засобів вивчення теорем з ма-
тематичного аналізу.  

Виклад основного матеріалу. Тема 
«Функціональні ряди» у математичному 
аналізі розглядається після вивчення чис-
лових рядів. Зокрема, збіжність функціо-
нального ряду на множині означається че-
рез його збіжність як числового ряду у 
кожній точці цієї множини. На відміну від 
збіжного числового ряду, сумою якого є 
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число, сумою функціонального ряду  
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)(xϕ  така, що для будь-якої точки 0x  із 

множини X  виконується рівність 
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0
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f x xφ
∞

=

=∑ . Фактично, це є 

означення суми функціонального ряду, 

множинуX  при цьому називають облас-
тю збіжності функціонального ряду. За 
допомогою блок-схеми це означення мо-
жна подати у наступному вигляді (рис. 1).  

 
Рис. 1. Означення точкової збіжності  

функціонального ряду 
 
Ця схема складається з трьох структу-

рних блоків, які пов’язані між собою ліні-
ями логічного зв’язку. Напрямок стрілки 
лінії зв’язку вказує напрям міркування (від 
умови до висновку). Якщо блоки пов’язані 
лініями без стрілок, то це означає їх 
об’єднання або в одну умову, або в один 
висновок. Послідовність міркувань визна-
чається віддаленістю відповідної вертика-
льної лінії зв’язку від стовпчика блоків. 
Першим виконується міркування, верти-
кальна лінія зв’язку якого найближча до 
стовпчика блоків, після цього виконується 
наступне міркування. Як видно з рисунку 
1, лінії зв’язку розміщені з обох сторін 
стовпчика блоків. Це означає, що мірку-
вання можна провести і у зворотному по-
рядку, що характерно для означень, або 
теорем з необхідними та достатніми умо-
вами. На лівій стороні схеми дві лінії 
зв’язку блоків умови з’єднуються за допо-
могою вузла, що вказує на одночасність 
виконання цих умов. На правій частині 
схеми поєднання двох блоків висновку та-

кого вузла не потребує. Крім того, оскільки 
на лівій стороні висновок містить лише 
один блок, то нема потреби розбивати це 
міркування на два послідовних. Порядок 
проведення міркування тут визначається 
стрілкою, що вказує на його висновок. 

Збіжність функціонального ряду мож-
на означити і без поняття його суми, вико-
риставши поняття залишку ряду. При 

цьому, n-м залишком ряду ∑
∞

=0

)(
k

k xf  нази-

вають ряд 
1

( ) ( )n n k
k

r x f x
∞

+
=

= ∑ . У 

цьому випадку збіжність функціонального 
ряду ототожнюють зі збіжністю до нуля 
послідовності { })( xrn  його залишків, 

для кожної точки x  із множини X . Ві-

дповідну блок-схему зображено на рис. 2.  

 
Рис. 2. Означення збіжності  

функціонального ряду через його залишок 
 
На цій блок-схемі видно, що кількість 

блоків  умови і висновку може бути дові-
льною, усе залежить від ступеня деталіза-
ції теореми. Однак бажано відокремлюва-
ти умову і висновок, вважаючи їх послідо-
вними кроками (вертикальна лінія зв’язку 
висновку повинна слідувати відразу після 
відповідної лінії умови). Цю ж блок-схему 
можна використати і для демонстрації 
означення рівномірної збіжності функціо-
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нального ряду ∑
∞

=0

)(
k

k xf  на множині X . 

Рівномірна збіжність відрізняється від то-
чкової тим, що у цьому випадку номер 
(або число) N , який бере участь у озна-
ченні точкової збіжності, не залежить від 
точки x , він при заданому значенні дода-
тного числаε  однаковий для усіх точок 

множини X . Тому блок-схема цього 
означення матиме таку ж форму, як і на 
рисунку 2, зміниться лише зміст декількох 

блоків. У блоках замість числа );( xN ε  

слід записати число )(εN . Крім того, у 
першому блоці знак «=» слід змінити на 
знак «⇒ » , який часто використовується 
для позначення рівномірної збіжності. За 
логікою цього означення потрібно також 
змінити порядок слідування окремих бло-
ків. Блок-схема означення рівномірної 
збіжності функціонального ряду предста-
влена на рис. 3.  

 
Рис. 3. Означення рівномірної  
збіжності функціонального ряду 

 
При складанні блок-схеми означення 

або теореми, звичайно, втрачаються пояс-
нення, які встановлюють логічні зв’язки 
між окремими блоками. Для їх компенса-
ції слід дотримуватись порядку викорис-
тання блоків (якщо їх декілька) в умові чи 
висновку, наприклад використовувати їх 
по черзі зверху вниз.  

Наведемо приклад блок-схеми форму-

лювання ознаки Вейєрштрасса рівномір-
ної збіжності функціонального ряду. Ця 
ознака формулюється наступним чином 
[17, с. 31].  

Теорема (Вейєштрасса). Якщо на 

множині X  члени функціонального ряду 

∑
∞

=0

)(
k

k xf  за модулем не перевищують від-

повідні члени збіжного числового додатного 

ряду ∑
∞

=0k
ka , то функціональний ряд на 

множині X  збігається рівномірно.  
Блок-схема формулювання теореми 

Вейєрштрасса наведена на рис. 4.  

 
Рис. 4. Формулювання ознаки  

Вейєрштрасса  
 

Ця теорема дає достатні умови рівно-
мірної збіжності, тому лінії зв’язку розмі-
щені лише з однієї сторони стовпчика 
блоків. 

Інколи формулювання теореми склада-
ється з декількох окремих частин, кожна з 
яких є окремою теоремою. Прикладом такої 
теореми може бути перша теорема Абеля 
про збіжність степеневого ряду [17, с. 36].  

Теорема (Абеля). Якщо степеневий 

ряд ∑
∞

=0k

k
k xa (1) збігається у точці 00 ≠x , 

то він абсолютно збігається в усіх точ-
ках x  числової осі, які задовольняють 
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умову 0xx < .  

Якщо степеневий ряд (1) розбігається 
в точці 0x , то він розбігається в усіх точ-

ках x  числової осі, які задовольняють 

умову 0xx > . 

Блок-схему формулювання цієї теоре-
ми наведено на рис. 5.  

 
Рис. 5. Формулювання теореми Абеля 

 
Із блок-схеми видно, що формулю-

вання складається з двох послідовних час-
тин. Вони з’єднані між собою вертикаль-
ною лінією зв’язку, у самому стовпчику 
блоків. Ця лінія вказує на послідовність 
формулювання теореми, спочатку форму-
люється,блоки якої знаходяться вище, а 
потім друга частина. Хоча у формулюван-
ні частини можна поміняти місцями, од-
нак при доведенні другої частини теореми 
використовуються результати першої час-
тини, тому краще проводити міркування у 
вказаному на схемі порядку. Лінії зв’язку 
обох частин розміщені на схемі по різні 
сторони стовпчика блоків для зручності 
зображення.  

Зміст окремих блоків може бути як 
текстовим, так і містити достатньо складні 
вирази, стандартні формули, аналітичні 
перетворення. Усе залежить від того, наскі-
льки детально потрібно зобразити те чи 

інше поняття, міркування, теорему, чи ана-
літичне перетворення. Наприклад, у одній 
блок-схемі формулювання критерію збіж-
ності ряду Тейлора можна розмістити ви-
раз самого ряду та його залишку (рис. 6).  

 
Рис. 6. Формулювання критерію  

збіжності ряду Тейлора 
 

Однак, при використанні великих ана-
літичних виразів зменшуються можливості 
схеми, оскільки блоки при цьому збільшу-
ються у розмірах і з’являються труднощі із 
зображенням ліній зв’язку, особливо коли 
блок-схема містить не лише формулювання 
теореми але і її доведення. Це можна про-
демонструвати на блок-схемі теореми про 
необхідні умови розкладу функції у степе-
невий ряд (рис. 6) [17, с. 41-42].  

Теорема. Якщо функція розкладаєть-
ся у степеневий ряд, то цей ряд є її рядом 
Тейлора.  

Ця блок-схема містить як формулю-
вання теореми (перша вертикальна лінія 
зв’язку), так і її доведення. Послідовними 
аналітичними перетвореннями обчислю-

ються невизначені коефіцієнти ka степе-

невого ряду функції )(xf .  
На звершення наведемо достатньо повну 

блок-схему першої теореми Абеля (рис. 8), 
формулювання якої представлено на рис. 5. 

Ця схема отримується із схеми пред-
ставленої на рис. 5 додаванням блоків до-
ведення та відповідних ліній і вузлів 
зв’язку. Вертикальні лінії зв’язку, що зна-
ходяться зліва від стовпчика блоків і 
з’єднують блоки другої і першої частини 
теореми, показують як у другій частині 
теореми використовуються результати 
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першої частини. На третьому кроці другої 
частини теореми використовується метод 
доведення від протилежного – із двох тве-

рджень: «∑
∞

=
−

0
0

n

n
n збігаєтьсяxa » і  

«∑
∞

=
−

0
0

n

n
n сярозбігаєтьxa », які одночасно 

не можуть виконуватись, слідує твер-

дження « сярозбігаєтьxa
n

n
n −∑

∞

=0

», проти-

лежне зробленому припущенню  

« збігаєтьсяxa
k

k
k −∑

∞

=0
».  

Висновки. Структура наведених вище 
блок-схем дозволяє будувати їх для уна-
очнення великої кількості різноманітних 
математичних понять, фактів та твер-
джень. Ці схеми дають можливість виді-
лити їх головні структури, та встановити 
між ними логічні зв’язки.  

У подальшому цю роботу можна про-
довжити у напрямі побудови програмно-
педагогічних засобів, за допомогою яких 
можна буде складати подібні схеми, та 
використовувати їх при вивченні конкрет-
ного математичного матеріалу. 

 

 

 
Рис. 7. Необхідна умова розкладу функції у степеневий ряд 
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Рис. 8. Перша теорема Абеля  
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Резюме. Кузьмич Ю.В. СТРУКТУРИЗАЦИЯ ТЕОРЕМ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ РЯДАХ. 

Рассматриваются отдельные теоремы и понятия из математического анализа, относящиеся к раз-
делу «Ряды». Их изучение предлагается проводить с помощью составления структурных блок-схем. 
Приведены блок-схемы конкретных теорем и понятий, а также описаны принципы их построения.  

Ключевые слова: математический анализ, ряды, функциональный ряд, теорема, блок-схема, 
структуризация, алгоритм.   

Abstract. Kuzmich Y. STRUCTURING THEOREMS OF FUNCTION SERIES. In this paper, some 
theorems and concepts of mathematical analysis related to the «series». Their study is proposed by making 
structural block-diagrams. Here are circuit block specific theories and concepts, and describes the principles of 
their construction.  

Key words: mathematical analysis, a series, a series of functions, theorem, block-diagrams, structuring, 
algorithms. 
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