
Завдання з вищої математики на період карантину 

з 12.03.2020 по 3.04.2020 

для студентів І курсу 

груп Е-419 а, г, д, х, л, б, т 

від проф. Олексенка В’ячеслава Михайловича 

1). Вивчення теми «Невизначений інтеграл» за планом: 

1. Інтегрування деяких тригонометричних функцій. 

2. Розкладання правильного раціонального дробу на суму найпростіших. 

Інтегрування раціонального дробу. 

3. Інтегрування деяких ірраціональних функцій. 

Рекомендується опрацювати матеріал на с. 23-60 [див. Н.В.Черемська, 

Т.Т.Черногор «НЕВИЗНАЧЕНИЙ ІНТЕГРАЛ» за посиланням: сайт кафедри 

Вищої математики – Меню – Освіта – Метод. кабінет] з вивченням відповідних 

розділів за вказаною після кожного заняття літературою. 

 

2) Вивчення теми «Визначений інтеграл» за планом: 

1. Визначений інтеграл: задачі, що призводять до уявлення про 

визначений інтеграл, основні властивості визначеного інтеграла. 

2. Визначений інтеграл зі змінною верхньою границею інтегрування. 

Похідна визначеного інтегралу за змінною верхнею границею. Формула 

Ньютона–Лейбніца. Методи інтегрування визначеного інтегралу: інтегрування 

частинами і заміна змінної. Інтегрування парних і непарних функцій за 

симетричним проміжком.  

Рекомендується опрацювати матеріал на с. 4-13 [див. І.І.Цехмістро, 

Н.В.Черемська, Т.Т.Черногор «ВИЗНАЧЕНИЙ ІНТЕГРАЛ» за посиланням: 

сайт кафедри Вищої математики – Меню – Освіта – Метод. кабінет] з 

вивченням відповідних розділів за вказаною на с.13 літературою.  

 

3) Виконання виданих розрахункових завдань до карантину.  

 

УВАГА! 
РГЗ і самостійно законспектований матеріал принести на перше 

заняття після карантину. 

З питаннями можна звертатися за адресою 

ovm08@ukr.net  
  

http://web.kpi.kharkov.ua/vm/wp-content/uploads/sites/22/2019/02/metodychka-nepr-ynt.pdf
http://web.kpi.kharkov.ua/vm/wp-content/uploads/sites/22/2019/02/Metodychka-opred-yntegr.pdf
mailto:ovm08@ukr.net


Завдання з вищої математики на період 

з 3.04.2020 до 30.04.2020 

для студентів І курсу 

груп Е-419 а, г, д, х, л, б, т 

 

1). Продовження вивчення теми «Визначений інтеграл» за планом: 

1. Обчислення площі пласкої фігури у декартовій системі координат. 

Полярна система координат. Обчислення площі пласкої фігури у полярній 

системі координат. Обчислення площі пласкої фігури, якщо крива задана 

параметрично.  

2. Обчислення довжини дуги пласкої кривої. Обчислення об’ємів тіл 

обертання. 

3. Невласні інтеграли 1-го і 2-го роду. Основні властивості. Ознаки 

збіжності. 

Рекомендується опрацювати матеріал на с. 13-59 [див. І.І.Цехмістро, 

Н.В.Черемська, Т.Т.Черногор «ВИЗНАЧЕНИЙ ІНТЕГРАЛ» за посиланням: 

сайт кафедри Вищої математики – Меню – Освіта – Метод. кабінет] з 

вивченням відповідних розділів за рекомендованою на початку семестру 

літературою; а також [«Визначений інтеграл в прикладах і задачах» с.369-

408]. 

2). Прислати до 15 квітня 2020 року на електронну пошту ovm08@ukr.net 

фото виконаних розрахункових завдань. 

3). Вивчення теми «Ряди» за планом: 

1. Числові ряди. Сума ряду, збіжність ряду, властивості рядів.  

2. Необхідна умова збіжності числового ряду.  

3. Достатні ознаки збіжності додатних числових рядів: ознаки порівняння, 

ознака д'Аламбера, радикальна і інтегральна ознаки Коші.  

4. Числові ряди з довільними членами. Знакозмінні та знакопочережні 

ряди. Умовна і абсолютна збіжність. Ознака Лейбніця.  

5. Функціональні ряди. Основні означення. Область збіжності. Методи 

знаходження області збіжності функціонального ряда.  

Рекомендується до вивчення рекомендована на початку семестру 

література. Корисним буде матеріал на с. 39-52 (Збірник розрахунково-

графічних завдань з вищої математики у 2-х частинах / За ред. Чікіної Н.О. 

– Ч.2. – Х.: Підручник НТУ «ХПІ», 2013. – 216 с.). 

 

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ В ІНТЕРНЕТІ 
1. http://library.kpi.kharkov.ua – бібліотека НТУ «ХПІ». Електронний 

каталог та репозитарій електронних ресурсів.  

2. http://web.kpi.kharkov.ua/vm/161-3  

 

З питаннями можна звертатись за адресою ovm08@ukr.net 

http://web.kpi.kharkov.ua/vm/wp-content/uploads/sites/22/2019/02/Metodychka-opred-yntegr.pdf
http://web.kpi.kharkov.ua/vm/wp-content/uploads/sites/22/2020/03/opred_integral_kit.pdf
mailto:ovm08@ukr.net
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/17448/1/Chikina_Zbirnyk_rozrakhunkovo_Ch_2_2013.pdf
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/17448/1/Chikina_Zbirnyk_rozrakhunkovo_Ch_2_2013.pdf
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/17448/1/Chikina_Zbirnyk_rozrakhunkovo_Ch_2_2013.pdf
http://library.kpi.kharkov.ua/
http://web.kpi.kharkov.ua/vm/161-3
mailto:ovm08@ukr.net


Завдання з вищої математики на період 

з 30.04.2020 до 22.05.2020 

для студентів І курсу 

груп Е-419 а, г, д, х, л, б, т 
 

1. Рівномірна збіжність функціональних рядів. Властивості. 

2. Степеневі ряди та їх властивості. Розвинення функцій у ряд Тейлора. 

3. Ряди фур'є. Розвинення функцій у ряд Фур'є. 

 

Література та ж сама. 

 

УВАГА! 

 

 Заняття у травні відбуватимуться за розкладом, як і до карантину (чтв, 

птн) у hangouts. 

 ОСТАННІЙ день присилання мені на пошту ргз - 14.05.2020. 

Контрольна робота з теми "Ряди" для УСІХ студентів потоку - 21.05.2020 

о 12.35.  

 

З запитаннями можна звертатись на пошту: 

 

Viacheslav.Oleksenko@khpi.edu.ua 

Viacheslav.Oleksenko@khpi.edu.ua

