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Виділено загальні ідеї функціонального аналізу (на прикладі метричних просторів) в мате-

матиці і показано, як евристичні уміння допомагають ефективно розв’язувати важливі про-

блеми методики, зокрема, систематизації й узагальнення шкільного курсу математики. Роз-

глядається, як саме вивчення цієї дисципліни в рамках евристичної технології навчання дозво-

ляє застосовувати міждисциплінарно евристичні прийоми. 
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Постановка проблеми. Аналіз мето-

дичної літератури показав, що недостатня 

кількість досліджень присвячена розк-

риттю можливостей застосування метри-

чних просторів у шкільній практиці і ме-

тодичній підготовці майбутніх учителів 

математики. В той же час, важливо при-

діляти увагу методиці формування в уч-

нів розуміння понять відстані і n-

вимірного метричного простору, оскільки 

вони пов’язанні з важливими застосуван-

нями узагальнених ідей відстані в сучас-

ній математиці. В навчальних планах під-

готовки магістрів і спеціалістів спеціаль-

ності 8.04020101 Математика* і 

7.04020101 Математика* передбачено 

вивчення курсу функціонального аналізу. 

Мета даного курсу: формування науково-

го світогляду, одним з елементів якого є 

розуміння ролі функціонально-аналітич-

них методів у математиці і точному при-

родознавстві; опанування початками тео-

рії функціональних просторів, лінійних 

операторів рівнянь; розвиток уміння бу-

дувати, досліджувати методами функціо-

нального аналізу моделі з різних областей 

теоретичної і прикладної математики; 

створення необхідної математичної осно-

ви для подальшого вивчення функціона-

льного аналізу і його застосувань.  

Аналіз останніх досліджень і публі-

кацій. Проблемі реалізації евристичних 

ідей, діалектиці евристичної діяльності в 

навчанні математики на сьогодні приді-

ляли увагу такі математики та методисти, 

як Г.П. Бевз, М.І. Бурда, Ю.М. Колягін, 

Ю.М. Кулюткін, Л. Ларсон, Т.М. Міра-

кова, В.М. Осинська, Ю.О. Палант, 

Д. Пойа, Г.І. Саранцев, Є.Є. Семенов, 

О.І. Скафа, З.І. Слєпкань, Н.А. Тарасен-

кова, Л.М. Фрідман, C.І. Шапіро, 

П.М. Ерднієв та інші. 

Аналіз робіт вище вказаних авторів 

підтверджує, що в основі евристичного 

підходу лежить психологія творчого мис-

лення, процедура пошуку нового, спроба 

формалізації творчої діяльності. Спираю-

чись на означення формування евристич-

ної діяльності за О.І. Скафою [5], в рам-

ках формування професійно-орієнтованої 
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евристичної діяльності студентів під час 

вивчення функціонального аналізу ми 

будемо розуміти нові освітні продукти та 

новоутворення особистісних якостей 

майбутнього фахівця, які він набуває у 

процесі навчання, які виробляють у нього 

уміння усвідомлено діяти в ситуації ви-

бору, грамотно ставити та досягати власні 

цілі, діяти продуктивно як під час на-

вчання так і в майбутній професійній дія-

льності. Як показує аналіз змісту функці-

онального аналізу, саме вивчення цієї ди-

сципліни в рамках евристичної технології 

навчання дозволяє застосовувати еврис-

тичні прийоми міждисциплінарно, що 

вказує на більш високий розвиток еврис-

тичних умінь майбутніх фахівців з мате-

матики та методики її навчання. 

Метою статті є визначення загальних 

ідей функціонального аналізу (на прикладі 

метричних просторів) в математиці і 

представлення того, як технології еври-

стичного навчання цієї дисципліни допо-

магають ефективно розв’язувати важ-

ливі проблеми, зокрема, сприяють сис-

тематизації й узагальненню шкільних 

математичних знань. 

Виклад основного матеріалу. Ево-

люцію поняття метричного простору в 

математиці можна зрозуміти лише про-

стеживши його розвиток від виникнення 

основних метричних понять: довжини і 

відстані. Абстрактно-математичне понят-

тя «відстань» тісно пов’язане із абстракт-

но-математичним поняттям «метричний 

простір». Ці поняття за своїм походжен-

ням є геометричними і тому їх генезис 

невіддільний від розвитку ідеї простору в 

геометрії. Поняття відстань і метричний 

простір виникли як абстракція над абст-

ракцією в результаті зіставлення вже вве-

дених у математику абстрактних понять. 

Втративши матеріалізовану конкретність, 

абстрактно-математичні поняття відстань 

і метричний простір набули великої зага-

льності. Наприклад, евклідові та неевклі-

дові простори є лише окремими випадка-

ми метричного простору, оскільки їх мет-

рика може розглядатись як конкретна ін-

терпретація його аксіом. Отже, еволюція 

поняття метричного простору дозволяє 

реалізовувати методи евристичного на-

вчання. 

Під час вивчення модуля «Метричні 

простори» доцільно звертати увагу сту-

дентів на зв’язок функціонального аналі-

зу з методикою навчання математики. 

Для цього, в рамках модуля, слід розгля-

нути різні науково-методичні концепції 

відстані. При цьому студентам необхідно 

самостійно порівняти концепцію відстані 

Кагана-Біркгофа і концепція відстані Ев-

кліда-Колмогорова. 

Концепція відстані Кагана-Біркгофа. 

Поняття відстані в класичній формі тлу-

мачиться як дійсне невід’ємне число. Та-

ке тлумачення відстані запропонував ма-

тематик В.Ф. Каган (1869 – 1953). Систе-

ма аксіом Кагана геометрії Евкліда спи-

рається на поняття відстані як інваріанта 

групи аксіом переміщень, а відстань інте-

рпретується як дійсне невід’ємне число. 

Ідею Кагана було розвинуто при побудові 

шкільного курсу геометрії. Найповніше 

цю ідею було втілено в працях Джорджа 

Давіда Біркгофа (1884 –1944). Дана кон-

цепція знайшла відображення в різних 

посібниках і підручниках з геометрії для 

загальноосвітньої школи [3]. 

За Каганом-Біркгофом, поняття відс-

тані можна аксіоматично означити так: 

1) для кожної пари точок А і В визна-

чено відстань, яку позначають ρ(A, B); 

2) відстань  ρ (A, B) є невід’ємним дій-

сним числом; 

3) ; 

4) ; 

5) 

. 

Концепція Кагана-Біркгофа, коректна 

з наукового боку, має ряд істотних недо-

ліків методичного характеру, в ній, зок-

рема: 

1) величини пов’язані з процесом ви-

мірювання, що заважає розумінню понят-

тя числа; 

2) тлумачення поняття відстані як чи-

сла приводить до зачарованого кола: до-

цільність введення дробових і ірраціона-

льних чисел мотивується потребами ви-
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мірювання величин, а пізніше ці величи-

ни визначаються як числа; 

3) не кожному відрізку можна поста-

вити у відповідність його довжину – чис-

ло доти, поки не введено множину не-

від’ємних чисел. 

Студенти, під керівництвом виклада-

ча, повинні були самостійно знайти вка-

зані вище недоліки і пояснити, чому дана 

концепція не знайшла місце в курсі мате-

матики, хоча широко використовується в 

сучасній науці. 

Концепція відстані Евкліда-Колмого-

рова. Світогляд учнів допомагає форму-

вати концепція, в основі якої лежить чітке 

розмежування геометричної фігури як 

носія величини, самої величини і її чис-

лового значення – невід’ємного дійсного 

числа. Такою є концепція відстані, що 

бере початок від Евкліда і розвинута в 

працях А.М.Колмогорова, а також 

В.Кліффорда, В.М.Депутатова та ін. У 

даній концепції відстань розглядається як 

невід’ємна скалярна величина. Введення 

поняття «величина» в шкільний курс ма-

тематики дає змогу підійти до питання 

про вимірювання довжин, площ, об’ємів, 

розглядаючи величини як геометричну 

властивість протяжності, яку можна кіль-

кісно характеризувати дійсним числом. 

Деякі сучасні вчені вважають, що мате-

матика XX ст. може обійтись без поняття 

величини. Із ними можна погодитись ли-

ше в чистій математиці, де поняття вели-

чини явно не використовується. Що сто-

сується прикладної математики, то тут 

поняття величини відіграє фундамента-

льну роль. Тому воно важливе і в шкіль-

ному курсі, де особлива увага звертається 

на практичні застосування математики 

[4]. 

У концепції Евкліда-Колмогорова по-

няття відстані аксіоматично означається 

так: 

1) для кожної пари точок А і В визна-

чено відстань, яку позначають |AB|; 

2) відстань |AB| є невід’ємною скаляр-

ною величиною; 

3) ; 

4) ; 

5) . 

Слід звернути увагу майбутніх вчите-

лів математики, що в шкільних підручни-

ках для позначення відстані і її числового 

значення використовується один символ: 

|XY|. Але в функціональному аналізі доці-

льно дотримуватися чіткого розмежуван-

ня в позначеннях відстані |XY| та її число-

вого значення ρ(X, Y). 

При вивченні різних підходів визна-

чення відстані студентам можна запропо-

нувати самостійно довести, що числові 

значення відстаней в концепції Евкліда-

Колмогорова є відстанями в концепції 

Кагана-Біркгофа. 

Тлумачення відстані як величини ле-

жить в основі аксіоматики шкільного ку-

рсу геометрії, запропонованої академіком 

А.М. Колмогоровим. Основними, неозна-

чуваними поняттями тут є: «точка», «від-

стань», «пряма» – у планіметрії Евкліда; 

«точка», «відстань», «пряма», «площина» 

– у стереометрії Евкліда. 

Система аксіом А.М.Колмогорова 

складається з 14 аксіом. Якщо в трьох із 

цих аксіом замінити відстань як величину 

її числовим значенням, то дістанемо аксі-

оми метричного простору. 

Як вправу, студентам можна запропо-

нувати довести, що всі евклідові площини 

ізометричні між собою. 

Також доцільно, на практичному за-

нятті, при введенні поняття метричного 

простору розглянути зі студентами зна-

ходження відстаней між фігурами геоме-

тричним способом. Суть полягає в тому, 

що ми сполучаємо точки, відстань між 

якими треба знайти, відрізком прямої і 

довжину цього відрізка (як геометричну 

властивість протяжності) беремо за шу-

кану відстань, якій можемо поставити у 

відповідність певну (при вибраній одини-

ці вимірювання) числову характеристику 

– числове значення відстані. 

Після цього, за допомогою евристич-

них питань (Як знайти відстань від точки 

до фігури? Від однієї фігури до іншої?) і 

мозкового штурму на занятті отримати 

відповідь, яка необхідна для нарисної ге-

ометрії, картографії, фотометрії та інших 
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прикладних наук. Правильне розв’язання 

цих питань можна знайти, виходячи з то-

го, що геометричні фігури є точкові мно-

жини. Тому можна скористатися понят-

тям відстані між двома множинами. У 

функціональному аналізі за відстань від 

точки x до множини M беруть нижню 

межу відстаней від точки x до змінної то-

чки y множини M: 

, 

а за відстань між двома множинами 

M1 і M2 – нижню межу відстаней між 

змінними точками x і y відповідно мно-

жин M1 і M2: 

. 

На основі отриманих відповідей мож-

на дати такі означення: 

Означення 1. Відстанню від точки A 

до фігури Ф називають найменшу (якщо 

вона існує) з відстаней від точки А до всіх 

точок фігури Ф. 

Слід зауважити (постановкою студен-

там евристичних запитань), що така 

(найменша) відстань не завжди існує. На-

приклад, не існує відстані від точки A до 

відкритого відрізка BC, якщо точки А, В, 

С лежать на одній прямій, або ортогона-

льна проекція точки A не належить відрі-

зку BC. 

Означення 2. Відстанню від фігури Ф1 

до фігури Ф2 називають найменшу (якщо 

вона існує) з відстаней від усіх точок фі-

гури Ф1 до всіх точок фігури Ф2. 

Ця відстань також не завжди існує. 

Наприклад, не існує відстані між двома 

відкритими відрізками, які лежать на од-

ній прямій, між графіком показникової 

функції і віссю абсцис. 

Оскільки розглядаємо геометричні фі-

гури як множину точок, то ставити задачу 

про знаходження відстаней доцільно ли-

ше для фігур, перерізом яких є порожня 

множина; відстань між фігурами, перері-

зом яких є не порожня множина, вважа-

ється рівною нулю. 

Знаходження найкоротших відстаней 

між двома точками на многогранних по-

верхнях у школі зводять до побудови роз-

горток цих поверхонь. На перший погляд 

у студентів може виникнути думка, що 

розв’язування таких задач не спонукає до 

роздумів: побудуй розгортку, сполучи на 

ній вказані точки відрізком і задачу 

розв’язано. Те, що такі висновки поспіш-

ні, можна довести на прикладі задачі про 

павука і муху [2].  

Задача. Зал має розміри 12×12×30 м. 

На одній з менших стін посередині, на 

відстані 1 м від підлоги сидить муха. На 

протилежній стіні – павук. Який найко-

ротший шлях повинен пройти павук, щоб 

схопити муху? 

Найчастіше, навіть студенти, розв’язу-

ють цю задачу, як показано на рис. 1 і ді-

стають відповідь ρ (А, В) = 42 м. Але цей 

розв’язок неправильний, бо є багато різ-

них варіантів побудови розгортки, зокре-

ма, такий, як подано на рис. 2. У цьому 

випадку ρ (А, В) =  

40. 
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Після отримання розв’язку даної зада-

чі і, розглянувши внутрішню метрику, 

можна з’ясувати, разом зі студентами, 

питання про відстань між двома точками 

на деяких поверхнях тривимірного евклі-

дового простору. Для цього в науковій 

літературі здебільшого використовують 

методи диференціальної геометрії. Для 

наших цілей краще використати методи 

синтетичної геометрії, які ближчі до 

практики шкільного викладання. З таких 

позицій з’ясовано питання внутрішньої 

метрики і в роботі [1]. 

Також доцільно розглянути деякі пи-

тання внутрішньої метрики циліндричної, 

конічної та сферичної поверхонь. Ці по-

верхні обертання розглядаються в курсі 

математики середньої школи. Вони є дос-

тупною для розуміння учнями ілюстраці-

єю можливостей різних означень відстані 

між двома точками. 

Поняття відстані і метричного прос-

тору займають особливе місце в системі 

наукових знань. Особливо потрібні знан-

ня метричних понять старшокласникам, 

але формування цих понять починається з 

початкової школи. У програмі з матема-

тики для І-ІІІ класів значне місце відведе-

но вивченню основних величин, зокрема 

довжин і площ. Це створює передумови 

для формування в учнів молодших класів 

початкових понять про відстань і метрич-

ний простір. 

В якості самостійної роботи студенти 

отримують завдання проаналізувати реа-

лізацію різних науково-методичних кон-

цепцій відстані в шкільних підручниках. 

В заключному огляді модуля «Метри-

чні простори» доцільно провести зі сту-

дентами евристичну бесіду, в якій ще раз 

підкреслити, що у шкільному курсі гео-

метрії вивчають властивості фігур у дво-

вимірному або тривимірному евклідово-

му просторі, який є моделлю метричного 

простору. З числовими метричними прос-

торами зустрічаються в курсі алгебри і 

початків аналізу. Загальне абстрактно-

математичне поняття метричного просто-

ру слід використовувати для з’ясування 

таких питань, як несуперечливість, неза-

лежність і категоричність (повнота) сис-

теми аксіом. Компактна і проста аксіома-

тика метричного простору найбільш при-

датна для цього. 

Висновки. У результаті аналізу змісту 

курсу функціонального аналізу виділено 

загальні ідеї функціонального аналізу (на 

прикладі метричних просторів) в матема-

тиці і показано, як евристичні уміння до-

помагають ефективно розв’язувати важ-

ливі проблеми методики, зокрема, систе-

матизації й узагальнення шкільних курсу 

математики. Показано, що евристичне 

навчання сприяє розвитку пізнавальної 

активності та продуктивного мислення 

студентів та є основою формування про-

фесійно-орієнтованої евристичної діяль-

ності майбутніх вчителів математики. 
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Резюме. Бобылев Д. РОЛЬ КУРСА «ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ» В ПОДГОТОВКЕ 

БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ. В статье выделены общие идеи функционального 

анализа (на примере метрических пространств) в математике и показано, как эвристические 

умения помогают эффективно решать важные проблемы методики, в частности, систематиза-
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ции и обобщения школьного курса математики. Рассматривается, как изучение этой дисциплины 

в рамках эвристической технологии обучения позволяет применять эвристические приемы меж-

дисциплинарно. 

 

Ключевые слова: эвристические умения, метрическое пространство, расстояние, функцио-

нальный анализ. 

 

Abstract. Bobyliev D. СOURSE «FUNCTIONAL ANALYSIS» IN TRAINING FUTURE 

TEACHERS OF MATHEMATICS. The article highlighted the general ideas of functional analysis (for 

example, metric spaces) in mathematics and shows how the heuristic ability to effectively help solve im-

portant problems of methodology, including the systematization and generalization of the mathematics 

school. We consider how the study of the subjects of heuristic learning technology allows you to use heuris-

tic techniques across disciplines. 

Analyzed the methodological literature and show that the number of studies reveal opportunities for 

application of metric spaces in school practice and methodical training of future mathematics teachers is 

insufficient. At the same time, emphasized how important it is to pay attention to technique development of 

students' understanding of the concepts of distance and n-dimensional metric space as they associate with 

important applications of generalized distance ideas in modern mathematics. 

It reveals the evolution of the concept of metric space in mathematics and, on this basis, we can under-

stand the origin of the basic concepts of metric: lengths and distances. Abstract mathematical concept of 

"distance" is closely associated with the abstract mathematical concept of "metric space". These concepts 

in origin is geometric and thus their genesis is inseparable from the idea of space geometry. The concept of 

distance and metric space have emerged as an abstraction of an abstraction as a result of matching are 

introduced to mathematics abstract concepts. Lost materialized concrete, abstract mathematical concepts 

and distance metric space gained great generality. Thus the evolution of the concept of metric space allows 

us to implement methods of heuristic learning. 

The concept of distance and metric spaces have a special place in the system of scientific knowledge. It 

is therefore particularly useful knowledge metric concepts high school students, but the formation of these 

concepts begins with the elementary school. Program in Mathematics for classes I-III considerable space 

is devoted to the study of the basic variables, including length and area. It creates conditions for develop-

ment of students' junior elementary notions of distance and metric space. 

 
Key words: heuristic skills, metric space, distance, functional analysis. 
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