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ĮVADAS 

1. Įvadas.

Matematinė tiesa pati savaime nėra nei paprasta, nei sudėtinga, ji yra. ´Emile Michel Hyacinthe 
Lemoine (1840–1912) 

Mes norime keliauti su jumis kartu pradžioje kelionės vedančios į gilią šios citatos tiesą. 
Matematika yra nuostabus, gražus mokslas daugeliu atžvilgių. Jis kupinas abstrakčios estetikos, 
panašios į tą, kuri yra daugelio šiuolaikinių meno kūrinių pagrindas. Tai abstrakčiausia meno 
forma, kurią mes žinome, tačiau matematika nėra savitikslė. Mūsų gyvenimas, toks koks yra 
šiandien, būtų neįsivaizduojamas be matematikos. Kelionės į kosmosą, mašinos, laivai, tiltai, 
dangoraižiai, mobilieji telefonai, radijas ir televizija, internetas – visa tai ir dar daugiau, ko mes 
neturėtume be matematikos. Praktiškas, tiesus pritaikomumas ir persipynusios tikro grožio 
struktūros; kartais atliekančios sudėtingas užduotis, kartais labai kūrybingos. Matematikos 
atlikimas gali būti įvairus ir verčiantis prakaituoti; jis gali sukelti nusivylimą ir nuostabią sėkmę. 
Bet kiekvienas meistras ir kiekvienas menininkas turi pradėti nuo savo darbo pagrindinės 
metodikos įsisavinimo, įsijausti į ją, vystydamas kokybę ir grožį, nenuilstamai praktikuodamas, 
kad galėtų pats sukurti šedevrą. 

2. Mokyklos matematika prieš universiteto matematiką.

„Ar nėra tiktai viena matematikos rūšis?“ – galima paklausti. Beveik kiekvienas ir net dauguma 
matematikų sutiktų.Tačiau sąvokos mokyklinė matematika ir universitetinė matematika 
apibūdina ne tiek skirtingas „matematikos rūšis“, kiek skirtingus požiūrio į matematiką būdus, 
arba skitingus matematikos pateikimo ir mokymosi būdus. Mokykloje -nepaisant pastarojo meto 
pastangų sutelkti dėmesį į koncepcijų mokymą o ne į algoritmus – daug laiko skiriama užduočių 
sprendimui. Ir tai yra geras dalykas, nes tai leidžia studentams suprasti pagrindines sąvokas 
mokantis kažką darant. Dirbdami nuo konkretaus iki abstraktaus, mokiniai mokykloje žingsnis 
po žingsnio įgyja žinias apie matematikos sąvokas ir struktūras. Universitete viskas daroma 
kitaip: Matematika kaip mokslinė disciplina dažniausiai nagrinėja abstrakčias struktūras. Jos yra 
apibrėžiamos keliais pagrindiniais požymiais. Kitos savybės ir santykiai su kitomis struktūromis 
gaunami iš įrodymų, taikant griežtai logines išvadas šiems požymiams ir kitoms (jau įrodytoms) 
savybėms. Užduotys dažniausiai naudojamos „tiktai“ šioms abstrakčioms savybėms 
pademostruoti ar iliustruoti. Dirbama dažniausiai nuo abstraktaus iki konkretaus- visiškai 
priešingai negu tai vyksta mokykloje. Dėl to daugelis studentų ( net ir tie, kuriems mokykloje 
buvo lengva mokytis matematikos) per pirmą matematikos studijų semestrą suklumpa ( o kartais 
ir iškrenta), patirdami tai, ką švietimo ekspertai vadina „ abstrakcijos šoku“. Tiems studentams, 



kurie mokosi matematikos mokytojų programoje, dažnai būna dar sunkiau. Ne todėl, kad jie yra 
mažiau pajėgūs nei „ grynos matematikos“ studentai, bet todėl, kad jie dažnai ateina su kitokiais 
lūkesčiais. „Tai yra mokytojų rengimo programa; kodėl mes nesimokome matematikos taip, kaip 
mums reikia, kad mokytume matematikos mokykloje?“ yra klausimas, kurį girdėjo daugelis 
universiteto darbuotojų. Atsakymas nėra lengvas. Jis veda prie bendro pedagogų sutarimo, kad 
mokytojai turėtų įgyti išsamių žinių apie tą sritį, kurią jie ketina mokyti, gaunant išsamią įvairių 
sričių ir metodų apžvalgą, kad jie galėtų panaudoti tas žinių atsargas kurdami turtingas ir 
motyvuojančias pamokas savo mokiniams mokykloje. 

3. Pagrindiniai struktūriniai komponentai. 

Yra įvairiausių skirtingų matematikų ir kitų žmonių sąrašų apie pagrindinius struktūrinius 
matematikos komponentus. Kadangi ši medžiaga nėra nei filosofinė diskusija, nei paskaita apie 
matematines struktūras, o bandymas padėti matematikos mokytojams studentams studijų 
pradžioje, mes sutelksime dėmesį į du aspektus, kurie yra žinomi kaip paslėpti pavojai– kalba ir 
įrodymai. 

3.1 Matematinė kalba  

Pradėkime šį skyrių nuo garsaus fiziko Herberto Pietschmanno pokšto: filosofas, fizikas ir 
matematikas atostogauja Škotijoje. Jie mato avį, kuri pasirodo yra juoda. 

Filosofas: „Škotų avys yra juodos“.  

Fizikas: O, ne, tu negali taip sakyti. Tu turi sakyti: Škotijoje yra juodų avių“. 

Matematikas: „Jūs suprantate viską neteisingai. Turite sakyti: Škotijoje yra bent viena avis , kuri 
bent iš vienos pusės yra juoda“. 

Kalba perduoda informaciją, tiek matematikoje, tiek kasdieniniame gyvenime. Tačiau 
matematikoje vartojama kalba yra panaši į jos sritį – ji yra labai struktūrizuota ir labai tiksli. 
Nors tai labiau skamba kaip pranašumas nei paslėtas pavojus, daugelis žmonių nėra įpratę prie 
tokio kalbos tikslumo. Dauguma iš mūsų sutiks su aukščiau pateiktu fiziko atsakymu, ir 
daugumai viskas kasdieniniame pasaulyje būtų pakankamai tikslu. Tačiau matematikui yra 
svarbu perteikti tikslią informaciją su kiek galima mažiau dviprasmiškumo. Matematikos 
studentams tai gali būti pradžioje sunku. Taigi, yra patartina mokytis „išversti“ simbolines 
matematines išraiškas ir teiginius pilnais sakiniais. Tai yra ypač svarbu matematikos mokytojams 
studentams, nes tai yra gebėjimas, kurį jie turi perteikti savo studentams mokykloje. 

Užduotys:  

1 užduotis: „Nazife yra 20 metų vyresnė už savo dukterį Emine“.  

a) Naudokite kintamuosius  푛  Nazifės amžiui ir e Eminės amžiui , kad tą teiginį 
išreikštumėte matematine lygtimi! 

b) Jei 푑 yra Nazifės sūnaus amžius, išreikškite vienu sakiniu ką matematinė lygtis 푑 = +
1 푟푒푖š푘푖푎.   

2 užduotis: “ℎ ≤ 푘 < 푟”, kur  ℎ, 푘 ir 푟 atitinkamai yra Hermanno, Karimo ir Roberto kūno 
aukštis. Kuris iš šių teiginių apibūdina visą šios išraiškos reikšmę? Pastaba: Atminkite, kad 
„Hermannas yra mažiausias iš trijų“ nebūtų teisingas atsakymas, nes nors tai yra teisingas 
teiginys, jis visapusiškai neišreiškia to skirtumo. 

a) Karimas yra aukštesnis už Hermanną, bet mažesnis už Roberto. 



b) Karimas yra mažesnis už Hermaną, bet mažesnis už Roberto. 
c) Roberto yra mažesnis už Hermaną ir Karimą. 
d) Hermanas yra mažesnis už ar vienodo aukščio su Karimu, kuris yra mažesnis už Roberto. 
e) Roberto yra aukštesnis už Hermaną, kuris yra mažesnis už Karimą. 
f) Roberto yra aukštesnis už Karimą, kuris yra aukštenis už Hermaną. 

3 užduotis: Panaudokite tinkamą funkciją ir pasirinktus kintamuosius, kad apibūdintumėte 
(tikriausia labai perdėtą) teiginį „Mano pajamos padvigubėja kas dešimt metų“ 

Kaip ir bet kuris kitas mokslas, matematika apima įvairius techninius terminus, dar vadinamus 
matematine terminija. Kai kuriuos iš šių terminų studentai jau žino iš mokyklos (pvz., daug 
algebrinių ir geometrinių žymėjimų), kitus jie turės įgyti universitete. Daugelis šių terminų yra 
būdingi tam tikrai matematikos sričiai ir turėtų būti dėstomi paskaitose, susijusiose su šia sritimi 
( nebūtų prasmės pradedančiam studentui paaiškinti, kas yra Banacho erdvės ar Tritiesės 
koordinatės). Tačiau nemažai jų yra beveik visose srityse, todėl būtų protinga pateikti 
studentams trumpą šių pasikartojančių terminų sarašą kartu su kai kuriais paaiškinimais. 

 Aksioma:  esminis teiginys, kuris pripažįstamas teisingu ir nereikalauja jokių papildomų 
įrodymų. 

 Teorema: teiginys gautas taikant logines išvadas aksiomoms ar kitoms (jau įrodytoms) 
teoremoms. Atsižvelgiant į suvokiamą teoremos svarbą, jai gali būti naudojami keli kiti 
žodžiai:  
Pagrindinė teorema: teorema, kuri laikoma labai svarbia konkrečiai matematikos sričiai. 
Teiginys:  teorema, kuri laikoma mažiau svarbia. 
Išvada: (dažnai nedidelė) teorema, kurią galima labai mažomis pastangomis išvesti iš 
kitos (dažnai pagrindinės) teoremos. 
Lemma: teorema, naudojama įrodant kitą (svarbesnę) teoremą, nes šiai išvadai 
nereikalingas įrodymas. Kartais tam yra naudojami kiti išsireiškimai, tokie kaip 
pagalbinė ar papildoma teorema. 

 Įrodymas/ įrodinėjimas: veiksmas ar rezultatas gauto teisingo teiginio pritaikant logines 
išvadas aksiomoms ir kitoms jau įrodytoms teoremoms. 

 Spėjimas: teiginys, kuris kaip manoma yra teisingas, bet dar neįrodytas. 
 Apibrėžimas: tikslus naujai įvesto žodžio, termino, išsireiškimo ar simbolio aprašymas, 

paprastai atliekamas aprašant naujo objekto savybes ar sąlygas. 
 QED: Lotynų kalbos išsireiškimo “quod erat demonstrandum”, reiškiančio, “ką reikėjo 

parodyti  [ar pademonstruoti]” santrumpa. Paprastai ji rašoma įrodymo pabaigoje pabrėžti 
būtent tai: įrodymo pabaiga, ( kuri ypač naudinga ilgesniems matematiniams tekstams su 
daugeliu įrodymų juose). Taip pat kartais naudojamas simbolis □, dažniausiai paskutinės 
įrodymo eilutės pabaigoje. 

3.2 Įrodymai 
Jeigu jūs paklaustumėte mokyklos mokinio, kodėl ji ar jis mano, kad tam tikras 
matematinis teiginys yra teisingas, greičiausia atsakymas būtų, kad „mokytojas pasakė 
taip“, „nes taip parašyta vadovėlyje“, arba „visi tai žino“. Tai reiškia, kad poreikis įrodyti 
matematinius teiginius ar išsireiškimus yra sąvoka, kuri nėra žinoma visiems 
pradedantiesiems. Geras būdas mokiniams yra įsivaizduoti matematiką kaip pastatą,  
grįstą aksiomomis ( pagrindiniais teiginiais, kurie yra pripažinti teisingais ir nereikalauja 
jokių tolimesnių įrodymų). Visa kita – sienos, lubos ir t.t. – yra teoremos. Teorema yra 
matematinis teiginys, išvestas taikant logines išvadas aksiomoms ar kitoms (jau 
įrodytoms) teoremoms. Šis procesas vadinamas „įrodinėjimu“, jo rezultatas yra 
vadinamas „įrodymu“). Taigi, „pastatyti naują sieną“, (pridėti naują teoremą) galima 



tiktai statant ant jau esančios struktūros ir naudojant tinkamą „skiedinį“ (logines išvadas). 
Šis įvaizdis yra naudingas dėl įvairių priežasčių. Tai rodo, pavyzdžiui, kad jis yra 
svarbus, kad visos teoremos būtų kruopščiai įrodytos, kitaip visos kitos „sienos“, 
esančios ant jų, gali sugriūti. Taip pat naudinga žinoti apie „viršutinius aukštus“ 
(aukštesnę matematiką),nes kitaip reikia pradėti statyti nuo žemės kiekvieną kartą, kai 
norima „pastatyti naują sieną“. Ir galiausiai, jei nori mintyse pastatyti matematikos 
pastatą (t.y. mokytis matematikos), negalima pradėti tik nuo trečio aukšto ir statyti ore, 
bet reikia pradėti nuo pamatų klojimo, pirmųjų sienų statymo, ir palaipsniui pereiti prie 
trečiojo aukšto. Bet kokiu atveju „matematikos kūrimas“ remiasi įrodymais. Studentai 
gali pradėti nuo labai paprastų įrodymų pateikimo ( kai kuriuos galbūt žino iš mokyklos), 
pvz., kai kurių geometrinių ir algebrinių teoremų arba skaičių teorijos teoremų. Tačiau, 
kaip vienas iš mūsų žinomų matematikos švietimo kolegų Hansas Christianas Reichelis 
mėgdavo sakyti: „Matematika nėra žiūrovų sportas“. Todėl svarbu, kad studentai labai 
anksti patys pradėtų įrodinėti. Tai pvz., gali būti padaryta įvedant teoremą su jos įrodymu 
ir po to prašyti studentų patiems įrodyti panašią teoremą. 
1pavyzdys: 
 „Įrodyti, kad jei 푛 ∈ ℕ 푦푟푎 푙푦푔푖푛푖푠 푠푘푎푖č푖푢푠, 푛  푦푟푎 푡푎푖푝 푝푎푡 푙푦푔푖푛푖푠 푠푘푎푖č푖푢푠”  
Įrodymas (pademonstruotas dėstytojo): 

Jei 푛 ∈ ℕ yra lyginis ⇒ tai yra 푚 ∈ ℕ toks, kad 푛 = 2푚 ⇒ 푛 = (2푚) = 4푚 = 2 (2푚 ) ⇒ 

⇒ 푛  yra lyginis. 

Užduotis studentams: “Įrodyti, kad jei 푛 ∈ ℕ yra nelyginis skaičius,  푡푎푖 푛  yra taip pat nelyginis 
skaičius!” 

2 pavyzdys: “Įrodyti, kad jei 푓 yra tiesinė funkcija 푓(푥) = 푘 ∙ 푥 + 푑, tai diferencinis koeficientas 
(t.y. derivatas ) sutartiniame taške 푥 yra duotas 푓′(푥) = 푘!” 

Įrodymas (pademonstruotas dėstytojo): 

푓 ′(푥) = lim
→

푓(푧) − 푓(푥)
푧 − 푥 = lim

→

푘 ∙ 푧 + 푑 − (푘 ∙ 푥 + 푑)
푧 − 푥 = lim

→

푘 ∙ (푧 − 푥)
푧 − 푥 = lim

→
푘 = 푘 

Užduotis studentams: “Įrodyti, kad jei 푓 yra kvadratinė funkcija su 푓(푥) = 푎 ∙ 푥 + 푏 ∙ 푥 + 푐, tai 
diferencinis koeficientas (t.y. derivatas) sutartiniame taške 푥 yra duotas 푓′(푥) = 2푎 ∙ 푥 + 푏!” 

c) Plati matematikos jūra  
Šio skyriaus idėja yra suteikti studentams (labai) trumpą matematinių tyrimų sričių 
apžvalgą. Tai savaime nėra lengva užduotis, nes skirtingi matematikai gali pateikti 
skirtingus atsakymus, kaip klasifikuoti matematikos tyrimų sritis. Todėl pereisime prie 
pagrindinės klasifikacijos, kuri yra vadinama Matematikos Dalyko klasifikacija (versija 
MSC2020) ir ten sugrupuosime pirmojo lygio mokslinių tyrimų srities klasifikacijas 
dažniausiai naudojamu būdu. 

 Matematinė logika ir pagrindai 
 Diskretinė matematika ir algebra 
 Analizė 
 Geometrija ir topologija 
 Taikomoji matematika 

   Kiekviena iš šių grupių bus aptariama šio skyriaus dalyje, kuri trumpai paaiškins pačias 
svarbiausias šių grupių mokslinių tyrimų sritis. 



4.1 Matematinė logika ir pagrindai 

Šioje grupėje yra matematikos pagrindai. Rinkinių teorija aptaria matematinius rinkinius 
(„žemiausio lygio“ struktūra daugumai matematikų ). Algebrinė logika susistemina logines 
išvadas ir dedukciją. Vienu suvokimo lygiu aukščiau Įrodymų teorija įformina  įrodymus kaip 
objektus ne kaip veiksmus, kad būtų galima sintaksiniu lygmeniu atlikti analizę,  kas yra laikoma 
„galiojančiu įrodymu“, atitinkamai Modelio teorija atlieka šią analizę semantiniu lygmeniu. 
Naujausia šios grupės sritis yra Skaičiavimo teorija, kurioje aptariami tokie klausimai kaip „ką 
galima apskaičiuoti?“ ir „ką reiškia ką nors apskaičiuoti?“ 

4.2 Diskrečioji matematika ir algebra 

Ši grupė daugiausia nagrinėja matematines struktūras. Kiekvienoje mokslinių tyrimų srityje mes 
stengiamės pateikti „tipišką klausimą“, kad studentai galėtų susieti, arba bent jau įvardinti kai 
kurias šiose srityse naudojamas struktūras, su kuriomis yra susipažinę.  

Kombinatorika nagrinėja įvairius perskaičiavimo ir skaičiavimo būdus („jei n žmonių grupėje 
visi pasisveikina vienas su kitu, kiek rankos paspaudimų įvyksta?“). Grafikų teorija, kartais 
laikoma kombinatorikos pogrupiu, tyrinėja ryšius tarp tam tikrų objektų porų, kurios 
vaizduojamos tiek grafiškai, tiek kaip porų rinkiniai („ kiek spalvų reikia nuspalvinti bet kokį 
įsivaizduojamą žemėlapį, kad dvi kaimyninės šalys nebūtų nuspalvintos ta pačia spalva?“). 
Skaičių teorija tiria sveikus skaičius ir funkcijas su sveikųjų skaičių reikšmėmis. Kaip to dalis 
taip pat tiriami Pirminiai skaičiai („ kiek yra dvynių premjerų?“) 

Keletas šios grupės pogrupių yra susiję su įvairiomis algebrinėmis sistemomis. Grupės teorijoje 
aptariami rinkiniai su uždara dvejetaine operacija, kuri atitinka asociatyvumo, tapatumo ir 
negrįžtamimo sąlygas ( kai kurios grupės taip pat yra komutatyvios; tipiškas pavyzdys būtų 
sveikieji skaičiai  atliekant „sudėties“ operaciją). Žiedo teorija (ir jos polaukiai) prideda antrą 
dvejetainę operaciją ( kuri yra bent jau asociatyvioji ir kartu su pirmąja operacija – 
paskirstomoji) komutatyvinei grupei ( tipiškas pavyzdys čia būtų sveikieji skaičiai atliekant  
sudėtį ir daugybą); įvairūs polaukiai žiūri į specialias žiedo struktūras ir prideda papildomų 
sąlygų antrąjai dvejetainei operacijai. Lauko teorijoje apverčiamumas (kiekvienam nuliui 
nepriklausomam elementui) yra pridedamas prie antrosios dvejetainės operacijos, leidžiančios 
atlikti dalybą (tipiškas pavyzdys čia yra Tikrieji skaičiai). 

Ypatinga šios grupės sritis yra tiesinė algebra – sritis su kuria studentai bus plačiai susidūrę 
studijų pradžioje. Ji susijusi su tiesinėmis lygtimis ir jų sprendžiamumu, vektoriais ir jų 
abstrakcija bei matricomis („kaip galima išspręsti šią linijinių lygčių sistemą...?“) 

4.3 Analizė 

Ši grupė daugiausia susijusi su funkcijomis arba,apskritai, su matematinių objektų santykių 
formavimu ir pokyčių aprašymais. Viena pagrindinių sričių, su kuriomis studentai susiduria 
studijų pradžioje, yra (Tikrasis) Skaičiavimas, t.y. Realių Funkcijų tyrimas. Tai apima įvairių 
savybių tyrimą, pvz., tęstinumas („ar funkcijų grafike „yra skylių“), taip pat integralai (kurių  
viena iš interpretacijų yra „koks yra plotas funkcijų grafiko apačioje“) ir išvestinės („koks yra 
funkcijų grafiko nuolydis?“). Kompleksinė analizė ( taip pat kartais vadinama Kompleksiniu 
Skaičiavimu) tiria sudėtingas vieno ar kelių kintamųjų funkcijas. 

Mataivimų Teorija apibendrina integracijos sąvoką, pogrupiams priskirdama skaičius („matus“). 
Integralinės lygtys ir Integralinės Transformacijos yra tolimesnės sritys, tiriančios tam tikrus 
integracijos aspektus. 



Kelios matematikos sritys tiria lygtis, kuriose atsiranda funkcijos ir jų išvestinės (todėl tokių 
lygčių sprendimai dažniausiai yra funkcijos, ne skaičiai). Įprastos diferencialinės lygtys (žodis 
„įprastas“ čia jokiu būdu nereiškia „paprastas“ ar „lengvas“) susideda iš vieno nepriklausomo 
kintamojo funkcijos (ų) ir šios (-ų) funkcijos (-ų) išvestinių. Dalinės diferencialinės lygtys gali 
turėti daugiau nei vieną nepriklausomą kintamąjį. Diferencialinėmis lygtimis galima apibūdinti 
įvairias realaus gyvenimo problemas įvairiose mokslo srityse ir kitose mokslinių tyrimų srityse. 

Kelios įvairios šios grupės sritys turi daugybę pritaikymų realiame gyvenime. Dinaminės 
sistemos apibūdina taško priklausomybę nuo laiko (dažnai 2D arba 3D) laikui bėgant ir yra 
naudojamos biologijoje, medicinoje, ekonomikoje ir kt. Sekos ir nuoseklumas dažnai naudojami 
dinaminių sistemų kūrimui apibūdinti. Harmoninė analizė tiria funkcijas, kurias galima 
apibūdinti kaip bangų apibendrinimus ir yra naudojamos kai kuriose fizikos, elektronikos ir 
neurologijos srityse. 

Vienu abstrakcijos  lygmeniu aukščiau virš šių funkcijų, kurios dažniausiai yra apskaičiuojamos 
matematiškai ( yra funkcijos, kurių objektai yra [daugiausia skaitmeniniai kintamieji), Funkcinė 
analizė tiria transformacijas ir funkcijas, kurių objektai yra pačios funkcijos, taip sujungiant 
kelias matematikos sritis ( Skaičiavimas, Tiesinė Algebra, Topologija ir kt.). Operatoriaus 
teorija ir variacijos teorija nagrinėja tam tikras tokių funkcinių transformacijų atmainas. 

4.4 Geometrija ir Topologija 

Šioje grupėje tiriamos įvairios erdvės abstrakcijos. Žodis Geometrija šiandien dažnai 
naudojamas kaip svarbiausias įvairių matematikos sričių terminas. Jis apima Euklido Geometriją 
( kai lygiagrečios tiesės niekada nesikerta ir visada turi tą patį atstumą arba „kur viskas yra taip, 
kaip turėtų būti“), kaip kartą pastebėjo kolega; t.y.įprastinės mūsų taškų, plokštumų, kampų ir t.t. 
panaudojimas mūsų aplinkoje ir neEuklidinė Geometrija (pvz., sferos paviršiaus geometrija). 
Daugdaros yra Euklido erdvės apibendrinimai ( jie „lokaliai veikia kaip Euklido erdvė“). 

Diskrečioji Geometrija tiria atskirų (dažnai baigtinių) geometrinių objektų kombinatorines 
savybes ( mozaikos ir apskritimų paketai yra pavyzdžiui čia tiriami, t.y., tokie klausimai kaip „ 
kokiomis geometrinėmis formomis galima visiškai uždengti ornamentą nepersidengiant“ ir „kaip 
tankiai galima uždengti ornamentą apskritimais?“). Diferencialinė Geometrija taiko skaičiavimo 
metodus geometriniams objektams tirti (pvz., paviršių kreivumui matuoti). 

Topologija tiria geometrinių objektų veikimą esant (nuolatinėms) deformacijoms. Keletas 
pogrupių, pvz., Algebrinė Topologija ar Diferencialinė Topologija naudoja skirtingas 
matematikos sritis kaip įrankius darbui su topologinėmis erdvėmis. 

4.5 Taikomoji Matematika 

Net tarp matematikų diskutuojama, kurios matematikos sritys turėtų būti įtrauktos į šią grupę, 
(nes beveik visos matematinių tyrimų sritys turi tam tikrų papildomų matematinių pritaikymų) ar 
netgi ar ši grupė ištikrųjų egzistuoja. Dažnai šioje grupėje aptinkama Tikimybių Teorija  (darbas 
su atsitiktiniais ar stochastiniais procesais) ir Statistika ( duomenų analizė), taip pat Skaitmeninė 
Analizė (tyrinėjanti skaitmeninius algoritmus, dažnai nuspėjamus skaičius. Matematinė 
Optimizacija ( „geriausio“ sprendimo paieška) ir Operacijų Tyrimas (sprendimų optimizavimas 
sudėtingose situacijose), Žaidimų Teorija ( strateginių sąvokų modeliavimas) ir Finansinė 
Matematika.  

Keletas taikomosios matematikos sričių yra matematikos taikymas kitose srityse, dažnai su labai 
išsklaidytomis ribomis tarp šių sričių ir matematikos („ar tai fizika, ar tai matematika“). Tarp šių 



yra Kvantinė Teorija, Reliatyvumas, Skysčių Mechanika, Statistinė Mechanika, Dirbtinis 
Intelektas, Kompiuterių Algoritmai ir t.t. 

d)...ir galiausiai 

Šiam išlyginamąjam kursui turime kelis tikslus. Pirma, norime padėti studentams „užpildyti 
atotrūkį“ tarp mokyklinės matematikos ir universitetinės matematikos. Antra, norime labai 
trumpai apžvelgti apie ką įvairios matematikos sritys yra, taip kad jie galėtų pasirinkti paskaitas, 
kur tai galima padaryti. Ir trečia, mes norime juos supažindinti su įvairiais matematikos mokymo 
aspektais jau studijų pradžioje. Norint vienodai griežtai įgyvendinti visus šiuos tikslus, žinoma, 
reikės išlyginamojo kurso, kuris truktų daug dienų (ir naktų) tiek studentams, tiek dėstytojams. 
Todėl mes sutelkiame dėmesį į pagrindinį tikslą – padėti studentams įveikti atotrūkį tarp 
mokyklos ir universiteto, ir į tai įtraukti antrojo ir trečiojo tikslų aspektus. Dėl šios priežasties 
pasirinkome iš viso dešimt matematinių temų, sugrupuotų į keturis modulius, kurios pasirodė esą 
ypač sunkios studentams arba yra visiškai skirtingai traktuojamos universitete ir mokykloje. 
Kiekviena iš temų apims pagrindinius atskaitos taškus mokyklos matematikoje, jei įmanoma, 
pritaikymą realiam gyvenime, mokymo patarimus ir pratimus. Tikimės, kad šis pasirinkimas 
padės studentams jų studijų pradžioje, leis jiems sėkmingai tobulėti ir galiausiai tapti 
motyvuotais matematikos mokytojais. 

 


