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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНУ  

Анотація 
Дисципліна спрямована на оволодіння теоретичними основами математичного аналізу. В рамках курсу розглядаються основні поняття 
теорії множин, числові послідовності, теорія границь функцій однієї змінної, неперервні функції, диференційне числення функції однієї 
змінної. 

Мета та цілі 

Розвиток здібностей до логічного мислення, дослідження та вирішення математичного формалізованих завдань. Навчання основним 
математичним методам, необхідним для аналізу та моделювання процесів, явищ, пристроїв. Вироблення вміння аналізувати отримані 

результати, навички самостійного вивчення літератури з математики та її додатків. 

Формат Лекції, практичні заняття, консультації. Підсумковий контроль – іспит. 

Результати 

навчання 

Знати та розуміти основні визначення теорії множин, теорії границь числових послідовностей та функцій однієї змінної, диференційне 
числення функції однієї змінної; 
Знати, розуміти та використовувати основні поняття математичного аналізу; 
Розвити вміння самостійно поглиблювати математичні знання, навчити використовувати математичну символіку; 
Знати, розуміти і вміти використовувати математичний аналіз у різних предметних галузях: керуванні, економіці, прогнозуванні 
надзвичайних ситуацій. 

Обсяг Загальний обсяг дисципліни 6 кр. / 180 год.: лекції – 48 год., практичні заняття – 48 год., самостійна робота – 84 год. 



Пререквізити Немає 

Вимоги 

викладача 

Студент зобов'язаний відвідувати всі заняття згідно розкладу. Дотримуватися етики поведінки. Працювати з навчальної та додатковою 
літературою, з літературою на електронних носіях і в Інтернеті. При пропуску лекційних занять проводиться усна співбесіда за темою. 
Відпрацьовувати практичні заняття при наявності допуску викладача.  

СТРУКТУРА  ДИСЦИПЛІНИ  

Лекція 1 Логічні знаки. Основні визначення теорії 

множин. Дії над множинами. 

Практичне 
заняття 1 

Властивості елементарних функцій. 

Логічні знаки. 
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Метод математичної індукції. Лекція 2 Множини на числовій осі. Практичне 
заняття 2 

 

Дії над множинами. Обмежені та 

необмежені множини. 

Лекція 3 Супремум та інфімум числової множини. 

Теорема про існування. 

Практичне 
заняття 3 
 

Точки згущення. Супремум та інфімум 

числової множини. 
Робота над РГЗ «Дії над 
множинами» 
 

Лекція 4 Числові послідовності. Основні визначення. 

Поняття границі послідовності. Необмежені 

та нескінченно великі послідовності. 

Практичне 
заняття 4 
 

Визначення границі послідовності 

( ), N . Нескінченно великі та 

необмежені послідовності. 

Лекція 5 Нескінченно малі послідовності та їх 

властивості. 

Практичне 
заняття 5 

Властивості збіжних послідовностей. 
Визначення границі послідовності 

( ), N . Нескінченно великі та 

необмежені послідовності. 
Лекція 6 Властивості збіжних послідовностей. Практичне 

заняття 6 
 

Ознаки існування границі 

послідовності. 

Лекція 7 Ознаки збіжності числових послідовностей. 

Фундаментальні послідовності. 

Практичне 
заняття 7 
 

Обчислення границь послідовностей. 

Ознаки збіжності числових 
послідовностей. Фундаментальні 
послідовності. Лекція 8 Визначення границі за Коші та за Гейне. 

Нескінченно великі функції. 

Практичне 
заняття 8 

 

Тематична контрольна № 1 

Лекція 9 Властивості границі функції в точці. Практичне 
заняття 9 
 

Визначення границі за Коші і за Гейне. 

Ознаки існування границі 
послідовності. Лекція 10 Ознаки існування границі. Визначні 

границі. 

Практичне 
заняття 10 
 

Обчислення простіших границь 

Лекція 11 Нескінченно малі функції. Порівняння 

нескінченно малих. Відношення «О», «о», 

« ». 

Практичне 
заняття 11 
 

Перша та друга визначні границі.  

Робота над РГЗ та підготовка до 
контрольної роботи. Лекція 12 Неперервність функції в точці. Різні 

визначення. Властивості неперервної 

функції в точці. 

Практичне 
заняття 12 
 

Обчислення границь за допомогою 

таблиці еквівалентів. 



Лекція 13 Неперервність основних елементарних 

функцій. Класифікація точок разрива. 

Практичне 
заняття 13 
 

Обчислення границь за допомогою 

відношень «О», «о». 

Визначення границі за Коші і за 
Гейне. Обчислення простіших 
границь/ Обчислення границь за 
допомогою відношень «О», «о». 

Лекція 14 Властивості функцій, що неперервні на 

відрізку 

Практичне 
заняття 14 
 

Дослідження функції на 

неперервність. 

Лекція 15 Поняття рівномірної неперервності. Лема 

про скінчене покриття. Теорема Кантора. 

Практичне 
заняття 15 
 

Тематична контрольна № 2 

Лекція 16 Поняття похідної. Геометричний та 

фізичний зміст. Диференційованість. 

Практичне 
заняття 16 

Обчислення похідної за визначенням. 

Задачі на геометричний та фізичний 

зміст. 

Лекція 17 Правила обчислення похідної. Таблиця 

похідних. 

Практичне 
заняття 17 

Обчислення похідних за допомогою 

таблиці. 

 Дослідження функції на 
неперервність. Робота над РГЗ та 
підготовка до контрольної роботи. 

Лекція 18 Перший диференціал. Визначення, 

геометричний зміст, інваріантність форми. 

Застосування. 

Практичне 
заняття 18 

Перший диференціал. Застосування у 

наближених обчислюваннях. 

 Обчислення похідної за 
визначенням. Задачі на 
геометричний та фізичний зміст 

Лекція 19 Похідні та диференціали вищих порядків. 

Правила обчислення. Відсутність 

інваріантності форми. 

Практичне 
заняття 19 

Обчислення похідних та 

диференціалів вищих порядків. 

 
Перший диференціал. Застосування 
у наближених обчислюваннях. 

Лекція 20 Основні теореми диференціального 

числення. 

Практичне 
заняття 20 

Теореми про середнє значення.  Перше та друге правіло Лопіталя. 
Формула Тейлора. Різні форми 
лишку. 

Лекція 21 Перше та друге правіло Лопіталя. Формула 

Тейлора. Різні форми лишку. 

Практичне 
заняття 21 

Обчислення границь за допомогою 

правила Лопіталя та формули Тейлора. 

 
Теореми про середнє значення. 

Лекція 22 Зростання та спадання функції у проміжку. 

Екстремум. Необхідні та достатні умови 

екстремуму. 

Практичне 
заняття 22 

Елементи поведінки графіка функції.  Обчислення границь за допомогою 
правила Лопіталя та формули 
Тейлора. 

Лекція 23 Умови опуклості. Точки перегину. 

Необхідні та достатні умови точок 

перегину. 

Практичне 
заняття 23 

Побудова графіків.  
Елементи поведінки графіка 
функції. Побудова графіків. 

Лекція 24 Асимптоти графіка функції. Приклад 

повного дослідження функції та побудови 

графіка. 

Практичне 
заняття 24 

Тематична контрольна № 3  
Робота над РГЗ та підготовка до 
контрольної роботи. 



 

ЛІТЕРАТУРА  ТА НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ  
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1. Сборник задач по курсу математического анализа: учеб. 
пособ. для вузов / Г.Н. Берман. – М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. 
лит., 1985. – 384 с. 

2. Сборник задач по математическому анализу. Предел. 
Непрерывность. Дифференцируемость: учеб. пособ. / Л.Д. 
Кудрявцев, А.Д. Кутасов, В.И. Чехлов, М.И. Шабунин; под ред. 
Л.Д. Кудрявцева. – М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1984. – 592 
с. 

3. Курс математического анализа: учеб. пособ. для студентов 
университетов и вузов: в 3-х т. / Л.Д. Кудрявцев. – М.: Высш. шк., 
1988 – 1989. – Т. 1. – 1988. – 712 с.; Т. 2. – 1988. – 576 с.; Т. 3. – 
1989. – 352 с. 

4. Курс дифференциального и интегрального исчисления 
в 3-х т. / Г.М. Фихтенгольц. – М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит.,  
1966 – 1969. – Т. 1. – 1966. – 608 с.; Т. 2. – 1988. – 800 с.; Т. 3. – 
1969. – 656 с. 

5. Математичний аналіз для інженерів : навч. посіб. /  
Ю.Ф. Сенчук. Ч.II. – Харків.: НТУ «ХПІ», 2006. – 408 с. 
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6. Основы математического анализа: в 2-х ч. / В.А. Ильин,  
Э.Г. Позняк. – М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1971 – 1973. –  
Ч. 1. – 1971. – 600 с.; Ч. 2. – 1973. – 448 с. 

7. Сборник задач и упражнений по математическому 
анализу: учеб. пособ. для вузов / Б.Н. Демидович. – М.: Наука, 
1977. 

8. Основы математического анализа: в 2-х ч. / В.А. Ильин,  
Э.Г. Позняк. – М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1971 – 1973. –  
Ч. 1. – 1971. – 600 с.; Ч. 2. – 1973. – 448 с. 

9. Задачник по курсу математического анализа: учеб. пособ. 
для студентов заоч. отделений физ.-мат. фак-тов пединститутов: в 
2-х ч. /  
Н.Я. Виленкин, К.А. Бохан, И.А. Марон и др.; под ред. Н.Я. 
Виленкина. – М.: Просвещение, 1971. – Ч. I. – 1971. – 343 с.; Ч. II. – 
1971. – 336 с. 

ПЕРЕЛІК ЗАПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ  ДО ІСПИТУ   



Дії над множинами. Кінцеві та лічильні множини. приклади. Потужність множини. Безліч потужності континууму. Обмежені та необмежені 

множини. Supremum і infimum множини. Відкриті та замкнуті множини. Гранична точка множини. Принцип Архімеда. Числові послідовності. 

Основні визначення. Обмежені та необмежені послідовності. Події над послідовностями. Межа числової послідовності. Необхідна ознака збіжності. 

Теорема про єдиність границі. Основні властивості послідовності, що збігається. Теорема про збіжність монотонної послідовності. Граничний 

перехід у нерівності. Критерій Коші збіжності послідовності. Нескінченно малі послідовності. Сума нескінченно малих послідовностей. Твір 

нескінченно малих послідовностей на обмежену. Теорема про зв'язок послідовності та її границі. Нескінченно великі послідовності. Визначення. 

Теорема про суму нескінченно великих послідовностей. Зв'язок нескінченно великих послідовностей із нескінченно малими. Властивості меж, 

пов'язані з арифметичними операціями над послідовностями. Збіжність послідовності. Визначення границі функції по Коші та по Гейні. 

Еквівалентність визначень границі функцій по Коші та Гейні. Односторонні границі. приклади. Властивості функцій, що мають границі у точці. 

Критерій Коші існування границі функції. Границя монотонної функції. Перша чудова границя. Друга чудова границя. Нескінченно великі функції. 

Нескінченно малі функції. Порівняння нескінченно малих функцій. Теореми про еквівалентність нескінченно малих функцій. Таблиці еквівалентних 

нескінченно малих функцій. Безперервність функції у точці. Різні визначення. Теорема про безперервність складної функції. Класифікація точок 

розриву. Безперервність та розриви монотонної функції. 1 теорема Больцано – Коші. 2 теорема Больцано – Коші. Лемма про вкладені відрізки. 1 

теорема Вейєрштраса. 2 теорема Вейєрштраса. Лемма про кінцеве покриття. Рівномірна безперервність. Теорема Кантору. Визначення похідної. 

Односторонні похідні. Рівняння дотичної та нормалі. Диференційність функції. Необхідні та достатні умови диференційності функції. Теорема про 

похідні суми, твори, приватного диференційованих функцій. Теорема про похідну складну функцію. Теорема про похідну зворотну функцію. 

Диференціал функції, геометричне значення диференціала. Інваріантність форми першого диференціалу. Похідні старших порядків. Формула 

Лейбніца. Теорема Ферма. Теорема Роля. Теорема Лагранжа. Теорема Коші. Правила Лопіталя. Формула Тейлора із залишком у формі Пеано. 

Формула Тейлора із залишком у формі Лагранжа. Умова сталості функції. Умова монотонності функції. Екстремум функції (визначення, необхідна 

умова, достатні умови). Випуклість (увігнутість) функції. Достатня умова опуклості функції, що має другу похідну. Точки перегину (визначення, 

достатні умови). Асимптоти графіка функції. 

 

 

ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ   

Лекційна аудиторія з мультимедійним обладнанням, клас для проведення практичних робіт, обладнаний мультимедійним обладнанням, інтерактивною 
дошкою. 

СИСТЕМА  ОЦІНЮВАННЯ  
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Сума балів за всі види 
навчальної діяльності Оцінка ЕСТS 

Оцінка за національною 
шкалою 
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Бали нараховуються за наступним співвідношенням: 

• практичні заняття: 30% семестрової оцінки; 

• самостійна робота: 30% семестрової оцінки; 

• іспит: 40% семестрової оцінки 
90-100 А відмінно 

82-89 В 
добре 

75-81 С 

64-74 D 
задовільно 

60-63 Е 



35-59 FХ 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов'язковим 

повторним вивченням дисципліни 

НОРМИ АКАДЕМІЧНОЇ ЕТИКИ  

Студент повинен дотримуватися «Кодексу етики академічних взаємовідносин та доброчесності НТУ «ХПІ»»: виявляти дисциплінованість, вихованість, 

доброзичливість, чесність, відповідальність. Конфліктні ситуації повинні відкрито обговорюватися в навчальних групах з викладачем, а при нерозв'язності 

конфлікту доводитися до декана факультета. 

 Силабус за змістом повністю відповідає робочій програмі навчальної дисципліни  

 


