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Завідувачка афедри комп’ютерної математики і аналізу 
даних НТУ «ХПІ».  
Досвід роботи – 28 років. Автор понад 100 наукових та 
навчально-методичних праць. Провідний лектор з 
дисциплін: «Математичний аналіз», «Теорія функції 
комплексної змінної», «Диференційні рівняння». 

  

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНУ  

Анотація 
Дисципліна спрямована на оволодіння теоретичними основами математичного аналізу. В рамках курсу розглядаються основні поняття 
кратних інтегралів, криволінійних та поверхневих інтегралів, ряди. 

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 багатьох змінних, чисельних та функціональних рядів; 
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 5 кр. / 150 год.: лекції – 32 год., практичні заняття – 48 год., самостійна робота – 70 год. 

Пререквізити Математичний аналіз (Частина 1), математичний аналіз (частина 2), Алгебра та геометрія 



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 Подвійний інтеграл. Властивості подвійного 

інтегралу. Зведення подвійного інтеграла до 

повторного. Перехід до інших систем 

координат. 

Практичне 
заняття 1 

Обчислення подвійного інтегралу. 

Зведення подвійного інтеграла до 

повторного. 
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Обчислення подвійного інтеграла. 

Лекція 2 Геометричні та фізичні застосування 

подвійного інтегралу. 

Практичне 
заняття 2 

 

Заміна змінної в подвійному 

інтегралі. 

Лекція 3 Потрійний інтеграл. Властивості потрійного 

інтегралу. Обчислення потрійного інтегралу 

в декартовій системі координат. 

Практичне 
заняття 3 
 

Геометричні і фізичні застосування 

подвійного інтеграла. 

Заміна змінної в подвійному 
інтегралі. Застосування подвійного 
інтегралу. 

Лекція 4 Циліндрична та сферична системи 

координат. Застосування потрійного 

інтегралу. 

Практичне 
заняття 4 
 

Потрійний інтеграл. Обчислення 

потрійного інтеграла в декартовій 

системі координат. Заміна змінної в 

потрійному інтегралі. 

Лекція 5 Криволінійний інтеграл I роду: визначення, 

властивості, застосування. Криволінійний 

інтеграл II роду: визначення, властивості. 

Практичне 
заняття 5 

Обчислення потрійного інтегралу в 

циліндричній та сферичній системах 

координат Обчислення та застосування 
потрійного інтегралу. Лекція 6 Зв’язок криволінійних  інтегралів I і II роду. 

Криволінійний інтеграл II роду по 

замкненому контуру. Формула Гріна. 

Практичне 
заняття 6 

 

Геометричні і фізичні застосування 

потрійного інтеграла. 

Лекція 7 Незалежність криволінійного інтегралу II 

роду від шляху інтегрування. Встановлення 

функції за її повному диференціалу. 

Практичне 
заняття 7 
 

Тематична контрольна № 7 

Робота над РГЗ та підготовка до 
контрольної роботи. Лекція 8 Поверхневі інтеграли I роду: властивості, 

обчислення. Односторонні та двосторонні 

поверхні. Поверхневі інтеграли II роду: 

визначення, властивості, обчислення. 

Практичне 
заняття 8 

 

Обчислення криволінійних інтегралів I  

роду. 

Лекція 9 Зв’язок поверхневих інтегралів I та II роду. 

Поверхневі інтеграли II роду по замкненої 

поверхні. Теореми Гаусса – 

Остроградського та Стокса. 

Практичне 
заняття 9 
 

Обчислення криволінійних інтегралів 

II роду. 

Обчислення криволінійних 
інтегралів I роду. Обчислення 
криволінійних інтегралів II роду. Лекція 10 Чисельні ряди. Властивості збіглих рядів. 

Критерій Коші збіглості чисельного ряду. 

Необхідна ознака збіглості. 

Практичне 
заняття 10 
 

Незалежність криволінійного 

інтеграла другого роду від шляху 

інтегрування. Формула Гріна. 



Відновлення функції за її повним 

диференціалом. 

Лекція 11 Ознаки збіглості додатних чисельних рядів. Практичне 
заняття 11 
 

Поверхневі інтеграли I II роду  

Встановлення функції за її повному 
диференціалу. Лекція 12 Знакозмінні чисельні ряди. Ознака 

Лейбниця. Абсолютна та умовна збіглості. 

Практичне 
заняття 12 
 

Формула Гаусса-Остроградського. 

Формула Стокса. 

Лекція 13 Функціональні послідовності: поточена та 

рівномірна збіглості. Функціональні ряди – 

основні визначення. Ознаки рівномірного 

збігу функціонального ряду. Властивості 

рівномірно збіглих рядів.   

Практичне 
заняття 13 
 

Тематична контрольна № 8 

Поверхневі інтеграли I II роду 
Робота над РГЗ та підготовка до 
модульної контрольної роботи. 

Лекція 14 Ряди Тейлора. Розклад елементарних 

функцій до ряду Маклорена. 

Практичне 
заняття 14 
 

Знакопостійні числові ряди. 

Лекція 15 Простір  ,R a b . Ортонормовані системи 

функцій у  ,R a b . Задача найкращим 

наближенням в просторі  ,R a b . 

Нерівність Бесселя. Замкнені системи 

функцій в 
 ,R a b

. Рівність Парсеваля – 

Ляпунова. 

Практичне 
заняття 15 
 

Знакозмінні чисельні ряди. Ознака 

Лейбниця. Абсолютна та умовна 

збіглості. 

Лекція 16 Ряд Фур’є за тригонометричній системі 

функцій. Теорема Діріхле. Випадок 

повільного промежутку. Розклад в ряд 

Фур’є парних та непарних функцій. 

Практичне 
заняття 16 

Функціональні ряди. Область 

збіжності. Степеневі ряди. Радіус 

збіжності степеневого ряду. 

  Практичне 
заняття 17 

Рівномірна збіжність функціональних 

рядів. Властивості рядів, що 

рівномірно збігаються. 

 
Збіг додатних чисельних рядів. 

  Практичне 
заняття 18 

Ряд Тейлора. Ряд Маклорена.  Знакозмінні чисельні ряди. 
Абсолютна та умовна збіглості. 

  Практичне 
заняття 19 

Застосування рядів для наближеного 

обчислення. 

 Функціональні ряди. Ознаки 
рівномірного збігу функціонального 
ряду. 

  Практичне 
заняття 20 

Розкладання функцій в ряд Фур’є на 

основному проміжку. 

 Область збігу функціонального та 
степеневого рядів. Властивості 
рівномірно збіглих рядів.. 



  Практичне 
заняття 21 

Розкладання функцій в ряд Фур’є на 

довільному проміжку. 

 Розклад елементарних функцій до 
ряду Маклорена. Застосування 
розкладів для приблизного 
обчислювання. 

  Практичне 
заняття 22 

Розклад в ряд Фур’є у Гільбертовому 

просторі.(довільна система 

ортонормованих функцій) 

 Ряд Фур’є за тригонометричній 
системі функцій. Рівність Парсеваля 
– Ляпунова. 

  Практичне 
заняття 23 

Інтеграл Фур’є. Перетворення Фур’є 

та його властивості. 

 Робота над РГЗ та підготовка до 
модульної контрольної роботи. 

  Практичне 
заняття 24 

Тематична контрольна № 9  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. Интегралы. 
Ряды: 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., 1986. – 528 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 подвійного інтегралу. Властивості подвійного інтеграла пов'язані з рівностями. Властивості подвійного інтеграла, пов'язані з нерівностями.  

Верхні та нижні суми Дарбу. Критерій інтегрованості.  Класи функцій, що інтегруються. Приведення подвійного інтеграла до повторного у разі 

прямокутної області. Приведення подвійного інтеграла до повторного у разі криволінійної області. Заміна змінних у подвійному інтегралі. Якобіан. 

Перехід до полярної системи координат. Геометричні додатки (обчислення площі області, площі поверхні). Визначення потрійного інтегралу. Властивості 

потрійних інтегралів. Обчислення потрійного інтеграла, поширеного на паралелепіпед. Обчислення потрійного інтеграла з будь-якої області. Обчислення 

потрійних інтегралів у циліндричній системі координат. Сферична система координат. Визначення криволінійного інтеграла 1 роду. Його властивості. 

Обчислення криволінійного інтеграла 1 роду. Визначення криволінійного інтеграла 2 роду. Його властивості. Обчислення криволінійного інтеграла 2 роду. 

Зв'язок криволінійних інтегралів 1 та 2 роду. Криволінійний інтеграл 2 роду по замкнутому контуру. Формула Гріна. Обчислення площі з допомогою 

криволінійного інтеграла. Умова незалежності криволінійного інтеграла 2 роду від шляху інтегрування. Відновлення функції за її повним диференціалом. 

Поверхневий інтеграл 1 роду та його властивості. Обчислення поверхневого інтегралу 1 роду. Односторонні та двосторонні поверхні. Поверхневий 

інтеграл 2 роду та його властивості. Обчислення поверхневого інтеграла 2 роду. Зв'язок поверхневих інтегралів 1 та 2 роду. Поверхневий інтеграл 2 роду 

замкнутої поверхні. Формула Гауса – Остроградського та її слідство Теорема Стокса. Скалярні поля. Поверхні рівня скалярного поля. Похідна скалярного 

поля у 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  

 


