
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 

Кафедра інформаційних технологій і математичних дисциплін 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни 

 «МАТЕМАТИЧНИЙ АНАЛІЗ 2»  
Галузь знань: 11 Математика та статистика 

Спеціальність: 111 Математика (курс ІІ) 

Форма проведення:                           письмова 

Тривалість проведення:                    1 год. 20 хв. 

Максимальна кількість балів:          40 балів 

Критерії оцінювання: 10 балів – перше (теоретичне) питання, по 10 балів – 

друге – четверте (практичні) завдання. 

Викладач: канд.. фіз.-мат. наук, доцент М. М. Астаф’єва 

 

Перелік тем, які виносяться на екзамен 

1. Задачі, що приводять до поняття подвійного інтеграла; означення 

подвійного інтеграла.  

2. Властивості подвійних інтегралів.  

3. Формула обчислення подвійного інтеграла: а) по прямокутній області; 

б) по довільній області.  

4. Заміна змінних у подвійному інтегралі. Перехід до полярних 

координат.  

5. Застосування подвійного інтеграла в геометрії. 

6. Застосування подвійного інтеграла в фізиці. 

7. Задачі, що приводить до поняття потрійного інтеграла.  Означення 

потрійного інтеграла. 

8. Властивості потрійних інтегралів.  

9. Обчислення потрійного інтеграла: а) по прямокутному паралелепіпеду; 

б) по циліндричному тілу, що не є прямокутним паралелепіпедом. 

10. Заміна змінних у потрійному інтегралі. Перехід до циліндричних та 

сферичних координат. 

11. Застосування потрійного інтеграла в геометрії.  

12. Застосування потрійного інтеграла в фізиці.  

13. Задача, що приводить до криволінійного інтеграла першого роду. 

Означення та властивості криволінійного інтеграла першого роду. 

14. Обчислення криволінійного інтеграла першого роду.  

15. Застосування криволінійних інтегралів першого роду в геометричних 

та фізичних задачах. 

16. Задача про роботу змінної сили на криволінійному шляху. Означення 

та  властивості криволінійного інтеграла другого роду.  

17. Обчислення криволінійного інтеграла другого роду.  

18. Формула Гріна та її застосування. 

19. Умови незалежності криволінійного інтеграла другого роду від форми 

кривої інтегрування. Формула Ньютона-Лейбніца. Відновлення функції за її 

диференціалом. 



20. Поняття поверхневого інтеграла першого роду, його геометричний 

зміст. Умови існування, властивості, обчислення.  

21. Поняття про орієнтовані поверхні та поверхневий інтеграл другого 

роду. Властивості та обчислення поверхневого інтеграла другого роду. 

22. Формула Остроградського–Гаусса. 

23. Формула Стокса. 

24. Елементи векторного поля (потік векторного поля через поверхню; 

дивергенція; циркуляція; ротор): поняття, властивості, обчислення. 

 

Пропоновані на екзамені практичні завдання 

передбачають перевірку умінь: 

обчислювати подвійні, потрійні, криволінійні та поверхневі інтеграли, 

використовувати формули Гріна, Остроградського–Гаусса, Стокса, 

застосовувати інтегральне числення до розв’язування задач геометрії та фізики; 

обчислювати потік векторного поля через поверхню, дивергенцію, циркуляцію 

та ротор. 

Приклад екзаменаційного білета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Сформулювати і довести умови незалежності криволінійного 

інтеграла другого роду від форми кривої інтегрування. 

2. Обчислити    
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3. Знайти площу фігури, обмеженої лініями 
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4. Знайти довжину ділянки циклоїди 
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