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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНУ  

Анотація 
Дисципліна спрямована на оволодіння теоретичними основами математичного аналізу. В рамках курсу розглядаються основні поняття 
невизначений інтеграл, визначений інтеграл функції однієї змінної, диференційне числення функції багатьох змінних. 

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 інтегрального числення функції однієї змінної, диференційне числення функції багатьох змінних; 
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 Невизначений інтеграл та його властивості. Практичне 
заняття 1 

Таблиця невизначених інтегралів. 

Інтегрування за допомогою підведення 

під знак диференціалу. 
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Таблиця невизначених інтегралів. 
Інтегрування за допомогою 
підведення під знак диференціалу. 
Інтегрування за допомогою 
підстановки та частинами. 

Лекція 2 Таблиця невизначених інтегралів. 

Інтегрування за допомогою підведення під 

знак диференціалу. 

Практичне 
заняття 2 

 

Інтегрування за допомогою 

підстановки та частинами. 

Лекція 3 Інтегрування за допомогою підстановки та 

частинами. 

Практичне 
заняття 3 
 

Інтегрування елементарних дробів. 

Інтегрування раціональних функцій. 
Розвинення раціональної функції в 
суму елементарних дробів. 
Інтегрування раціональних функцій. Лекція 4 Інтегрування елементарних дробів. 

Вилучення раціональної частини інтегралу. 

Практичне 
заняття 4 
 

Інтегрування раціональної функції від 

, . Універсальна 

тригонометрична підстановка. 

Лекція 5 Інтегрування раціональної функції від , 

. Універсальна тригонометрична 

підстановка. 

Практичне 
заняття 5 

Інтегрування іраціональностей. 

Інтегрування раціональної функції 
від , . Універсальна 
тригонометрична підстановка. Лекція 6 Інтегрування деяких класів функцій, що 

може бути зведено до інтегрування 

раціональної функції. 

Практичне 
заняття 6 

 

Тематична контрольна № 4 

Лекція 7 Інтеграл Рімана. Основні визначення. Суми 

Дарбу та їх властивості. 

Практичне 
заняття 7 
 

Суми Дарбу та їх властивості. 

Інтегрування іраціональностей. 
Робота над РГЗ та підготовка до 
контрольної роботи. Лекція 8 Умови існування інтеграла Рімана. Класи 

інтегрованих функцій. 

Практичне 
заняття 8 

 

Визначення інтегралу. Формула 

Ньютона – Лейбниця. 

Лекція 9 Властивості інтеграла Рімана. Нерівності та 

теорема про середнє значення. Оцінка 

значення інтеграла. 

Практичне 
заняття 9 
 

Інтегрування за допомогою 

підстановки та частинами. 
Суми Дарбу та їх властивості. 
Визначення інтегралу. Формула 
Ньютона – Лейбниця. Інтегрування 
за допомогою підстановки та 
частинами. 

Лекція 10 Властивості інтеграла як функції верхньої 

границі. Існування первісної. Формула 

Ньютона – Лейбниця. Друга теорема про 

середнє значення. Формула заміни змінної та 

інтегрування частинами. 

Практичне 
заняття 10 
 

Спеціальні засоби інтегрування. 

sin x cos x

sin x
cos x

sin x cos x



Лекція 11 Приклади геометричного та фізичного 

застосування інтеграла Рімана. Площа 

криволінійної трапеції та криволінійного 

сектору. 

Практичне 
заняття 11 
 

Приклади застосування визначеного 

інтеграла. Площа криволінійної 

трапеції. 

 

Приклади застосування визначеного 
інтеграла. Площа криволінійної 
трапеції. Довжина дуги кривої. 
Об’єм тіла обернення. Лекція 12 Довжина дуги кривої та площа поверхні 

обертання. Деякі задачі фізики. 

Практичне 
заняття 12 
 

Довжина дуги кривої. Об’єм тіла 

обернення. 

Лекція 13 Обчислення статистичних моментів та 

центру мас плоскої фігури. Моменти інерції 

роботи змінної сили. 

Практичне 
заняття 13 
 

Невласні інтеграли першого роду 

Підготовка до контрольної роботи 
«Визначений інтеграл та його 
застосування» 

Лекція 14 Невласні інтеграли. Визначення інтегралів за 

необмеженими інтервалами. Елементарні 

властивості невласних інтегралів першого 

роду. Збіжність інтегралів від невід’ємних 

функцій. 

Практичне 
заняття 14 
 

Невласні інтеграли другого роду 

Лекція 15 Невласні інтеграли від необмежених 

функцій. Збіжність інтегралів від 

невід’ємних функцій. 

Практичне 
заняття 15 
 

Тематична контрольна № 5 

Лекція 16 Абсолютно та умовно збіжні інтеграли. 

Наближене обчислення. 

Практичне 
заняття 16 

Область визначення функції багатьох 

змінних. 

Лекція 17 Простір . Визначення метрики та множин 

в . Відкриті та замкнені множини. 

Функції на . Границі та неперервність 

функцій. 

Практичне 
заняття 17 

Частинні похідні та їх властивості. 

Геометричний зміст для функції двох 

змінних. Повний приріст функції  та 

повний диференціал. 

 
Невласні інтеграли першого та 
другого роду Робота над РГЗ та 
підготовка до контрольної роботи. 

Лекція 18 Повторні границі. Елементарні властивості 

неперервних функцій. 

Практичне 
заняття 18 

Обчислення похідних складних 

функцій та функцій, що задані неявно. 

 Область визначення функції 
багатьох змінних. 

Лекція 19 Частинні похідні та їх властивості. 

Геометричний зміст для функції двох 

змінних. Повний приріст функції  та повний 

диференціал. 

Практичне 
заняття 19 

Обчислення похідних вищих порядків.  Частинні похідні та їх властивості. 
Геометричний зміст для функції 
двох змінних. Повний приріст 
функції  та повний диференціал. 

Лекція 20 Похідна складної функції. Похідна неявно 

заданої функції. Перший диференціал. 

Застосування до наближених обчислень. 

Практичне 
заняття 20 

Формула Тейлора для функції багатьох 

змінних. 

 Обчислення похідних складних 
функцій та функцій, що задані 
неявно. 

Лекція 21 Похідні та диференціали вищих порядків. 

Теорема про змішані похідні. Геометричні 

застосування диференціального числення 

функції багатьох змінних 

Практичне 
заняття 21 

Нормаль до поверхні та дотична 

площина. 

 

Формула Тейлора для функції 
багатьох змінних. 
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Лекція 22 Екстремум функції багатьох змінних Практичне 
заняття 22 

Умовний екстремум функції багатьох 

змінних. 

 Екстремум функції багатьох 
змінних. Умовний екстремум 
функції багатьох змінних. 

Лекція 23 Умовний екстремум. Спосіб множників 

Лагранжа. 

Практичне 
заняття 23 

Екстремум функції багатьох змінних.  Нормаль до поверхні та дотична 
площина. 

Лекція 24 Поверхні рівня скалярного поля. Похідна 

скалярного поля в заданому напрямку. 

Градієнт скалярного поля. 

Практичне 
заняття 24 

Тематична контрольна № 6  
Робота над РГЗ та підготовка до 
контрольної роботи. 

ЛІТЕРАТУРА  ТА НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ  

О
сн

о
вн

а
 

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. Сборник задач по математическому анализу. Функции 
нескольких переменных : 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., 1994. – 496 с. 

4. 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. 

5. 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. 

6. Математичний аналіз для інженерів : навч. посіб. /  
Ю.Ф. Сенчук. Ч.II. – Харків.: НТУ «ХПІ», 2006. – 408 с. 
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7. 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. 

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

9. 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. 

10. 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   



Визначення первісної. Властивості первісної. Невизначений інтеграл. Визначення і властивості. Метод підведення під знак диференціала. Заміна змінної в 

невизначеному інтегралі. Формула інтегрування по частинах в невизначеному інтегралі. Інтегрування простих дробів. Інтегрування раціональних функцій. 

Інтегрування тригонометричних виразів. Універсальна тригонометрична підстановка. Інтегрування ірраціональних функцій. Поняття диференційного 

біному. Теорема Чебишева. Інтеграл Рімана. Основні визначення. Суми Дарбу та їх властивості. Властивості інтеграла як функції верхньої границі. 

Існування первісної. Формула Ньютона – Лейбниця. Друга теорема про середнє значення. Формула заміни змінної та інтегрування частинами. Приклади 

геометричного та фізичного застосування інтеграла Рімана. Площа криволінійної трапеції та криволінійного сектору. Довжина дуги кривої та площа 

поверхні обертання. Обчислення статистичних моментів та центру мас плоскої фігури. Моменти інерції роботи змінної сили. Невласні інтеграли. 

Визначення інтегралів за необмеженими інтервалами. Елементарні властивості невласних інтегралів першого роду. Збіжність інтегралів від невід’ємних 

функцій. Абсолютно та умовно збіжні інтеграли. Простір . Визначення метрики та множин в . Відкриті та замкнені множини. Функції на . 

Границі та неперервність функцій. Повторні границі. Елементарні властивості неперервних функцій. Частинні похідні та їх властивості. Геометричний 

зміст для функції двох змінних. Повний приріст функції  та повний диференціал. Похідна складної функції. Похідна неявно заданої функції. Перший 

диференціал. Застосування до наближених обчислень. Похідні та диференціали вищих порядків. Теорема про змішані похідні. Геометричні застосування 

диференціального числення функції багатьох змінних. Екстремум функції багатьох змінних. Умовний екстремум. Спосіб множників Лагранжа. Поверхні 

рівня скалярного поля. Похідна скалярного поля в заданому напрямку. Градієнт скалярного поля. 

 

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  

n n n



 


