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Навчальна дисципліна «Математичний аналіз» передбачена для бакалаврів галузі знань 12 «Інфор-
маційні технології» спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення». Дана навчальна 
дисципліна є однією з дисциплін фундаментальної природничо-наукової підготовки майбутніх 
розробників програмного забезпечення.

Програма дисципліни базується на знаннях отриманих при повній загальній середній освіті або за 
диплому молодшого спеціаліста. 

Метою викладання дисципліни «Математичний аналіз» є засвоєння студентами основних ідей і 
методів класичного математичного аналізу, вироблення уміння застосовувати методи математично-
го аналізу до розв’язування конкретних практичних задач, опанування обсягом знань, необхідним 
для успішного вивчення суміжних дисциплін  (математичного програмування, комп’ютерного 
моделювання, теорії ймовірностей, фізики тощо) та майбутньої професійної діяльності.

Цілями вивчення дисципліни  є: 
формування в студентів чіткого уявлення про змінні величини та функціональну залежність між 
ними як основний предмет математичного аналізу;
засвоєння методу границь як основного методу математичного аналізу;
оволодіння технікою диференціювання функцій;
вироблення навичок застосування диференціального числення до розв’язування різноманітних 
теоретичних і практичних задач; 
формування вмінь та навичок розв’язування задач на екстремум.
оволодіння технікою інтегрування функцій;
вироблення навичок застосування інтегрального числення до розв’язування різноманітних теоре-
тичних і практичних задач; 
засвоєння методики дослідження рядів на збіжність;
формування вмінь та вироблення навичок знаходження області визначення та границь функцій 
багатьох змінних; 
оволодіння технікою знаходження частинних похідних та повного диференціалу функцій багатьох 
змінних;
вироблення навичок застосування повного диференціалу функцій для наближених обчислень;
формування вмінь та навичок розв’язування задач на екстремум;
створення необхідної теоретичної та практичної основи для подальшої професійної діяльності. 

Після опанування дисципліни студент повинен знати: 
- поняття множини, дійсного числа, функції, числової послідовності,  границі числової послідов-
ності, границі функції в заданій точці, неперервної функції, точки розриву функції, похідної 
функції в заданій точці, точки екстремуму функції, точки перегину графіка функції, асимптоти, 
первісної функції, невизначеного інтегралу, визначеного інтегралу, ряду, збіжного ряду, частинної 
похідної функції, екстремуму функції багатьох змінних.
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Коротка анотація дисципліни

Результати навчання

Передумова вивчення дисципліни

Мета та цілі дисципліни
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4

2
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- основні формули і теореми. Властивості границь числових послідовностей. Теорема про границю 
монотонної послідовності. Теореми про перехід до границі в нерівностях. Властивості границь 
функцій. Важливі границі. Теореми Вейєрштрасса про властивості функцій, неперервних на 
відрізку (обмеженість, існування найбільшого і найменшого значень). Теореми Больцано-Коші про 
властивості функцій, неперервних на відрізку (про існування коренів рівнянь та про проміжне 
значення функції). Теорема про неперервність диференційовної функції. Теореми про похідну 
суми, добутку і частки двох функцій. Теореми про диференційовність складеної функції. Формули 
похідних основних елементарних функцій. Правила Лопіталя для розкриття невизначеностей при 
знаходженні границь функцій. Необхідні і достатні умови екстремуму функції. Необхідні і достат-
ні умови існування точок перегину графіка функції. Формули для визначення асимптот графіка 
функцій. Властивості збіжних рядів. Достатні умови збіжності додатних рядів. Абсолютно та 
умовно збіжні ряди. Властивості степеневих рядів. Таблиця основних інтегралів. Теорема про 
заміну змінної в невизначеному інтегралі. Формула інтегрування частинами. Теорема про розклад 
дробово-раціональної функції на елементарні дроби. Методи інтегрування біномних диференціа-
лів. Підстановки Ейлера для інтегрування квадратичних ірраціональностей. Теорема про обмеже-
ність функції, інтегровної на заданому відрізку (необхідна умова інтегровності функції за Ріма-
ном). Критерій інтегровності функції за Ріманом. Властивості визначеного інтеграла. Формула 
Ньютона-Лейбніца. Формула заміни змінної у визначеному інтегралі. Формула інтегрування 
частинами у визначеному інтегралі. Формули для обчислення площі криволінійної трапеції та 
криволінійного сектора. Формула для обчислення об’єму тіла за допомогою визначеного інтеграла. 
Формула об’єму тіла обертання. Теореми про рівність мішаних частинних похідних, необхідні та 
достатні умови екстремуму функції двох змінних. 

уміти: 
виконувати дії з дійсними числами, знаходити область існування функцій, заданих аналітичними 
формулами, встановлювати парність і непарність, періодичність функцій та будувати ескізи їх 
графіків.
Досліджувати числові послідовності на збіжність та знаходити їх границі. Знаходити границі 
функцій. Досліджувати функції на неперервність у заданих точках та на заданому проміжку, 
вивчати поведінку функцій в околі точок розриву, визначати тип точок розриву функцій.
Знаходити похідні суми, добутку і частки функцій, похідні складених функцій, похідні функцій, 
заданих параметрично, та похідні неявно заданих функцій, похідні вищих порядків. Обчислювати 
диференціали функцій у заданих точках та застосовувати їх до наближених обчислень значень 
функцій. Знаходити границі функцій, користуючись правилами Лопіталя. Досліджувати функції на 
монотонність, опуклість, знаходити точки екстремуму і точки перегину графіка функцій, похилі 
асимптоти графіків функцій, найбільше і найменше значення функції на заданому відрізку. Прово-
дити повне дослідження функцій та будувати їх графіків. Досліджувати ряди на збіжність, визнача-
ти радіус та інтервал збіжності степеневого ряду.  Користуватися методом заміни змінної та 
інтегрування за частинами для знаходження невизначених інтегралів. Знаходити інтеграли від 
дробово-раціональних функцій, розкладаючи їх на елементарні дроби. Інтегрувати біномні дифе-
ренціали, квадратичні ірраціональності та тригонометричні вирази за допомогою відповідних 
підстановок. Обчислювати визначені інтеграли методом заміни змінної та за частинами. Застосову-
вати визначені інтеграли для знаходження площ криволінійних фігур та об’ємів тіл обертання. 
Знаходити границі функцій багатьох змінних, досліджувати функції на неперервність, шукати лінії 
та поверхні рівня, знаходити частинні похідні, повний диференціал функції, уміти використовува-
ти повний диференціал для наближених обчислень, знаходити частинні похідні та диференціали 
вищих порядків, екстремуми функцій. 

Результати навчання4



8 кредитів / 240 академічних годин
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Кредити ECTS

Структура дисципліни

5

6

Змістовий розділ 1.
 Вступ до математичного аналізу

Предмет і метод 
математичного аналізу.

Змістовий розділ 2. 
Границя функції

Числова послідовність. 
Границя числової послідовності.

Змістовий розділ 3. Диференціальне 
числення функції однієї змінної

Похідна функції.

1

1 6
Поняття функції. 
Класифікація функцій

2 6

Границя функції в точці. 
Важливі границі. 2 6 20

20

20

Неперервність функції в точці. 
Точки розриву функції. 2 4

2 4

Повне дослідження функції.

Інтегрування різних класів функцій.

2 10

Змістовий розділ 4. Інтегральне 
числення функцій однієї змінної

Невизначений інтеграл. Основні методи 
інтегрування.

Змістовий розділ 5. Ряди

Ряди. Достатні умови збіжності
 додатних рядів.

4 6

4 8

Визначений інтеграл. Застосування 
визначеного інтегралу. 2 116

4 610

Назви розділів і тем
Лекції Практичні

Вид занять/год

Самостійна
робота



2 семестри 1,2 Так 1 курс Цикл професійної
підготовки

Ознаки дисципліни

Термін
викладання Семестр

Міжнародна
дисциплінарна
інтеграція

Курс
(рік навчання)

Цикли:
загальної підготовки/
професійної підготовки/
вільного вибору

9

Засвоїти метод границь як основний метод математичного аналізу.
Оволодіти технікою диференціювання функцій.
Оволодіти технікою інтегрування функцій.
Засвоїти методику дослідження рядів на збіжність.

Перелік обов’язкових завдань7

Знайти границю функції.
Знайти похідну функції.
Знайти невизначений інтеграл.
Дослідити ряд на збіжність.

Перелік вибіркових завдань8

8

У процесі вивчення дисципліни здійснюється поточний та підсумковий контроль знань студентів. 
Підсумкова залікова оцінка виставляється відповідно до сумарного рейтингу студента.
Результати поточного контролю знань студентів в цілому оцінюються в діапазоні від 0 до 60 
балів.

Система оцінювання та вимоги10

SYLLABUS

Структура дисципліни6

Змістовий розділ 6. 
Функції багатьох змінних

Функції багатьох змінних. Границя та 
неперервність функцій багатьох 
змінних.

4 6 30Степеневі ряди.

2 2

Диференційовність функцій багатьох 
змінних. 2 4

Екстремум функції двох змінних. 2 5 20

Назви розділів і тем
Лекції Практичні

Вид занять/год

Самостійна
робота



Студент допускається до підсумкового контролю за умови виконання вимог навчальної програми 
та у разі, якщо за поточну навчальну діяльність він набрав не менше 36 балів.
Підсумкове оцінювання знань студентів проводиться у формі екзамену.
Максимальна кількість балів, яку можна отримати на екзамені складає 40 балів.
Загальна бал з дисципліни становить 100. Сумарна оцінка за вивчення дисципліни виставляється 
за національною та європейською шкалою.

Система оцінювання та вимоги10

Викладання навчальної дисципліни передбачає використання новітніх освітніх технологій, спрямова-
них на підвищення рівня зацікавленості студентів до вивчення курсу,  оволодіння теоретичними
та практичними знаннями з дисципліни. З метою активізації навчально-пізнавальної діяльності 
студентів, при вивченні навчальної дисципліни, передбачено закріплення знань отриманих на лекції 
та отримання практичних умінь з тем лекцій під час практичних занять.

Політика дисципліни11
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Учасники освітнього процесу керуються принципами академічної доброчесності. Передбачається 
забезпечення посилання на джерела інформації у разі використання чужих ідей, тверджень, відомо-
стей, а також надання достовірної інформації.

Не вчасно здані завдання оцінюються з пониженням бальної оцінки. 

Політика щодо виконання завдань 
пізніше встановленого терміну13

Політика дотримання академічної доброчесності14

Основна література:
Шкіль М.І. Математичний аналіз. Ч.1.- К.: Вища школа, 2005.- 447 с.
Шкіль М.І. Математичний аналіз. Ч.2.- К.: Вища школа, 2005.- 510 с.
Шкіль М.І., Колесник Т.В., Котлова В.М. Вища математика. Кн.1.- К.: Либідь, 2010.- 592 с.
Шкіль М.І., Колесник Т.В. Вища математика. Кн.2.- К.: Либідь, 2010.-  496 с.

Рекомендовані джерела інформації15

За пропущені лекційні та практичні заняття не нараховуються бали. У разі пропущеного практичного 
заняття необхідно до наступного практичного заняття виконати домашнє завдання і результати пред-
ставити викладачеві.
Студент, що був відсутній на заняттях без поважних причин, не брав участі у заходах поточного 
контролю не допускається до підсумкового семестрового контролю, а в день складання екзамену в 
екзаменаційній відомості виставляється оцінка «недопущений». Повторне складання екзамену з 
дисципліни призначається за умови виконання всіх видів навчальної, самостійної (індивідуальної) 
роботи, передбачених робочою навчальною програмою дисципліни, i проводиться згідно із затвер-
дженим директоратом графіком ліквідації академічної заборгованості.

Політика щодо пропусків занять 12



Головне – це опрацювання матеріалів лекцій і виконання завдань та практичних заняттях синхронно 
з навчальним планом. На цій основі завдяки вашим здібностям та наполегливості успіх гарантовано!

Поради з успішного навчання на курсі16

SYLLABUS

Шкіль М.І., Колесник Т.В. Вища математика. Кн.3.- К.: Либідь, 1994.-  351 с. 
Давидов М.О. Курс математичного аналізу. Ч.1-3.- К.: Вища школа, 1990, 1991, 1992.- 381, 392, 360 с. 
Давыдов Н.А., Коровкин П.П., Никольский В.Н. Сборник задач по математическому анализу.- М.: 
Просвещение, 1973.- 255 с.
Берман Г.Н. Сборник задач по математическому анализу.- М.: Наука, 1985.- 383 с.
Дюженкова Л.І., Колесник Т.В., Лященко М.Я., Михалін Г.О., Шкіль М.І. Математичний аналіз у 
задачах і прикладах. Ч.1. – К.: Вища школа, 2002.
 Дюженкова Л.І., Колесник Т.В., Лященко М.Я., Михалін Г.О., Шкіль М.І. Математичний аналіз у 
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