
Передмова

Всякiй справi є печаттю
добрий намiр та кiнець.

Григорiй Сковорода

Сьогоднi термiном “Математичний аналiз” об’єднують сукупнiсть
роздiлiв сучасної математики, присвячених дослiдженню функцiй
методами диференцiального та iнтегрального числення1. Як окрема
навчальна дисциплiна математичний аналiз посiдає головне мiсце у
системi фундаментальної математичної освiти фахiвцiв у галузi при-
родничих наук, iнформацiйних технологiй, iнженерiї.

Жодний навчальний посiбник з математичного аналiзу не мо-
же претендувати на особливу новизну чи оригiнальнiсть. Цей роздiл
математики, висловлюючись фiгурально, – “канонiчна” сфера мате-
матики, розвинута й усталена працями видатних науковцiв упро-
довж понад двох столiть. У цьому розумiннi сучасним авторам
залишається мало ступенiв вiльностi пiд час викладення основ ма-
тематичного аналiзу. Важливим залишається логiчне компонування
матерiалу, добiр яскравих прикладiв i задач, орiєнтованих на конк-
ретну категорiю студентiв та потреби їх майбутньої спецiальностi.

Сьогоднi рiзними мовами написанi сотнi прекрасних книг з ма-
тематичного аналiзу. Пiд час написання цього посiбника ми намага-
лися ознайомитися зi змiстом та методикою викладання матерiалу
в рiзних посiбниках рiзних рокiв видання. У перелiку лiтератури
подаємо посилання тiльки на лiтературу, з якої запозиченi окремi
методичнi знахiдки, оригiнальнi викладення i трактування основних
положень, змiстовнi та повчальнi задачi.

Посiбник зорiєнтовано на студентiв унiверситетiв, якi навчаються
за фiзико-технiчними та iнженерно-технiчними спецiальностями.
Це проявляється, передусiм, у специфiчному пiдборi наочних

1 На початках Лопiталь, Кошi, Ейлер та iншi класики математики використо-
вували термiн “аналiз нескiнченно малих”. Практично аж до середини минулого
столiття дисциплiну називали “Диференцiальне та iнтегральне числення”, що
цiлком справедливо. Водночас, термiн “математичний аналiз” також виправда-
ний та логiчний, якщо трактувати його ширше, нiж науку про загальнi методи
дослiдження рiзноманiтних функцiй, вiдображень тощо з використанням базо-
вих понять аналiзу нескiнченно малих та теорiї границь.
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iлюстрацiй, вправ, задач, завдань для самостiйної роботи, поглибле-
ному викладеннi окремих тем.

Варто зробити декiлька зауважень щодо глибини i строгостi вик-
ладення матерiалу, як це бачиться авторам посiбника. Вiдомий ма-
тематик та популяризатор науки Д. Пойа у своїй книзi “Математика
та правдоподiбнi мiркування” дуже влучно сформулював особливос-
тi викладання математичних дисциплiн для iнженерiв: “Спокiйно
визнайте, що вашi доведення неповнi, але дайте належне, прав-
доподiбне обґрунтування для неповно доведених результатiв, ко-
ристуючись прикладами та аналогiями. Тодi вам не буде сором-
но вiд спрощених доведень, а деякi студенти пам’ятатимуть те,
що ви їх вчили i пiсля екзаменiв”. На початку ми не намагалися
дотримуватися порад Д. Пойа, але врештi-решт вийшло саме так.
На наше глибоке переконання, надмiрне перевантаження посiбникiв
з математики теоретико-множинною термiнологiєю, абстрактними
схемами, формальними узагальненнями зовсiм не сприяє творчому,
активному засвоєнню матерiалу студентами природничих та технiч-
них спецiальностей, переважна бiльшiсть яких мають практично-
аналiтичний склад розуму, образно-асоцiативну форму мислення.

Хочемо дати декiлька порад основнiй категорiї наших читачiв –
студентам. Якiсне i творче вивчення основ математичного аналiзу
вимагає доволi важкої працi. Мало вiдвiдати i законспектувати лек-
цiю викладача та простежити за розв’язанням задач на групових
практичних заняттях. Важливо самостiйно розв’язувати рiзнi прик-
лади i задачi, починаючи вiд найпростiших. Для цього пiсля викла-
дення кожної логiчно завершеної теми пропонуємо до розв’язання
мiнiмальну кiлькiсть задач рiзної складностi.

Вивчаючи теоретичний матерiал, у жодному випадку не пере-
ходьте до наступної теми, не зрозумiвши глибоко i повнiстю поперед-
ню i не закрiпивши теоретичний матерiал великою кiлькiстю самос-
тiйно розв’язаних задач. Сподiвання на те, що до незасвоєної пов-
нiстю теми можна “якось при нагодi повернутися” – у математицi
не спрацьовує. Власне ця помилка є одним iз основних джерел ви-
никнення хибної думки про те, що математика “складна наука” i,
що шкiдливiше, – доволi поширеного особистiсного переконання на
кшталт “я не маю здiбностей до математики i не можу її вивчити”.
Усi науки складнi, просто математика, як цариця наук, потребує до
себе особливої уваги i поваги.

Вивчаючи будь-яку науку, важливо засвоїти не тiльки її основнi
положення, але i знати як i чому виникали основнi iдеї, якi умо-
ви сприяли народженню цих iдей, якi омани та помилковi уявлен-
ня довелося подолати, якi вiдкриття прокладали новi шляхи до
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наступних дослiджень. Стосовно цього питання нiмецький фiло-
соф Фрiдрiх Нiцше пафосно висловився так: “Iсторiю природничих
наук, цю iсторiю вiйни та звитяги морально-духових сил у проти-
стояннi страховi, зарозумiлостi, вайлуватостi, забобонностi i ду-
ростi, слiд оповiдати так, аби кожним, хто її почує, неуникненно
опановувало прагнення до духово-тiлесного здоров’я i процвiтання,
почуття радостi вiд того, що вiн є спадкоємцем i продовжувачем
людського, i все благороднiша потреба в дiї”. З огляду на цю автори-
тетну думку, ми скрiзь у посiбнику намагалися коротко переповiсти
iсторiю зародження й утвердження основних iдей та концепцiй ма-
тематичного аналiзу.

У вишах України з кожним роком навчаються щораз бiльше
студентiв-iноземцiв. Володiючи на початках азами розмовної мови,
для них дуже важко освоювати спецiальнi курси, насиченi новою
термiнологiєю. Тому у текстi посiбника поряд з українськими ма-
тематичними термiнами подаємо їх переклад англiйською мовою.
Також поряд з українським сформовано англомовний предметний
покажчик. Таке нововведення буде корисним i україномовним сту-
дентам, бо сприятиме розширенню словникового запасу iз спецiаль-
ної термiнологiї та освоєнню професiйної англiйської мови.

Посiбник добре структурований, що полегшує студентам орiєнта-
цiю в текстi, сприяє кращому засвоєнню матерiалу. Кожний пара-
граф складається iз змiстовних блокiв, пов’язаних мiж собою логiч-
ними ланками. Наприкiнцi кожного параграфа, а подекуди i в кiнцi
змiстового блока подаються задачi для розв’язання на аудиторних
практичних заняттях та самостiйної роботи студентiв.

I Увага! Матерiал, який мiстить додаткову iнформацiю,
iсторичнi вiдступи, коментарi, складнi доведення тощо, подається
у такому оточеннi. Пiд час першого ознайомлення цей текст можна
пропустити, не порушуючи при цьому логiчних зв’язкiв мiж основ-
ним матерiалом посiбника.J

Знаний американський математик Г. Х. Хардi (1877–1947 рр.) по-
чинав передмову до своєї книги “Курс чистої математики” такими
словами: “Ця книга написана, насамперед, для студентiв першого
курсу унiверситетiв, здiбностi яких наближаються до того рiв-
ня, який зазвичай потрiбний для отримання стипендiї”. Сказано
доволi прозоро i зрозумiло для студентiв усiх часiв i народiв. Щодо
нашого посiбника можемо наголосити, що кожний студент, який вив-
чив i практично засвоїв викладений матерiал, заслуговує не тiльки
стипендiї, але i власної самоповаги та щирої похвали.
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Автори вдячнi рецензентам посiбника за кориснi зауваження
i поради, що дало змогу покращити стиль викладання окремих
тем. Особлива подяка професору кафедри вищої математики Нацiо-
нального унiверситету “Львiвська полiтехнiка” Лiдiї Євгенiївнi Бази-
левич за ретельне прочитання рукопису посiбника. Також вдячнi
нашим колегам з Iнституту прикладної математики та фундамен-
тальних наук Львiвської полiтехнiки, доцентам I. П. Мединському,
I. Я. Олексiву за кориснi дискусiї з питань викладання вищої мате-
матики у технiчних навчальних закладах, особливостей прикладного
застосування математичного аналiзу в рiзних галузях науки.

З вдячнiстю сприймемо вiд викладачiв та студентiв зауваження
та вказiвки на допущенi огрiхи i неточностi, якi неодмiнно можуть
трапитися в цьому першому виданнi посiбника з такого iдейно i кон-
цептуально багатого роздiлу математики.
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