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ПЕРЕДМОВА
Пропонований практичний курс з математичного аналізу є навчаль
ним посібником, призначеним для студентів вищих технічних навчальних
закладів з розширеною програмою з математичних дисциплін, в якій кур
су «Математичний аналіз» відведено 648 годин, у тому числі 432 - для
самостійної роботи. Цей посібник призначений зокрема для підготовки
бакалаврів у галузі знань «Системні науки та кібернетика» з напрямків
«Прикладна математика» та «Системний аналіз».
Структура посібника відповідає кредитно-модульній системі навчан
ня. Весь курс, що вивчається протягом 3 семестрів, розбито на 9 модулів,
кожен з яких, у свою чергу, складається з декількох підмодулів. Кожен з
підмодулів містить теоретичні відомості, приклади розв’язання типових
задач, приблизний набір задач для роботи з викладачем в аудиторії, задачі
для самостійної роботи, варіанти індивідуальних домашніх завдань та
зразки модульних контрольних робіт.
На початку кожного розділу наводяться методичні вказівки з
розв’язанням завдань. Їх не варто використовувати як лекційний матеріал.
Це довідник, в якому без доведень надані формулювання викладених на
лекціях теорем і зразки типових завдань, при вирішенні яких ці відомості
доречно використовувати. Теоретична частина підмодуля містить необхідні
визначення, формулювання теорем, формули. Вона ілюструється розібра
ними прикладами і вправами, виконання яких сприяє засвоєнню фунда
ментальних понять математичного аналізу.
Пропонований посібник є другою частиною і складається з п’яти
глав. Перші три глави містять в собі три модуля, кожен з яких розбивається
на підмодулі відповідно до програми курсу:
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• Невизначений інтеграл.

∙ Основні визначення і формулювання. Безпосереднє інтегру
вання.
∙ Метод підведення під знак диференціала. Обчислення інтегралів виду

і

∙ Заміна змінної у невизначеному інтегралі.
∙ Метод інтегрування частинами у невизначеному інтегралі.
∙ Раціональні функції. Розкладання на найпростіші дроби. Ін
тегрування раціональної функції.
∙ Обчислення інтегралів виду

R(sin x, cos x)dx.

∙ Інтегрування ірраціональних виразів.
•

Визначений інтеграл і його застосування. Невласні інтеграли.
∙ Інтеграл Рімана. Основні визначення. Обчислення за форму

лою Ньютона-Лейбніца.
∙ Метод інтегрування частинами і заміна змінної у визначе
ному інтегралі.
∙ Обчислення площі плоскої фігури за допомогою визначено
го інтеграла.
∙ Обчислення довжини дуги за допомогою визначеного інтег
рала.
∙ Обчислення площі поверхні обертання, об’єму тіла обертан
ня, об’єму за відомими поперечними перерізами.
∙ Невласні інтеграли першого роду.
∙ Невласні інтеграли другого роду.
•

Диференціальне числення функцій багатьох змінних.
∙ Функції в Rn. Границя. Неперервність.
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∙ Частинні похідні. Перший диференціал функції декількох

змінних.
∙ Похідні і диференціали складних функцій. Похідні функцій,

заданих неявно.
∙ Похідні і диференціали вищих порядків.
∙ Геометричні застосування. Задача про знаходження найбіль
ших і найменших значень.
∙ Локальний екстремум функції декількох змінних.
∙ Умовний екстремум.
Зразки варіантів модульних контрольних робіт і перелік теоретич
них питань до кожного модуля наведені у четвертій главі посібника.
П’ята глава посібника містить обов’язкові домашні завдання (ОДЗ). Для
виконання ОДЗ достатньо засвоїти матеріал, що міститься в підмодулях.
Знання і уміння, отримані при вивченні матеріалу цього посібника,
необхідні при вивченні подальшого матеріалу та успішного оволодіння
іншими математичними дисциплінами.
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