
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 

Кафедра комп’ютерних наук і математики 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни 

 «МАТЕМАТИЧНИЙ АНАЛІЗ 1»  
Галузь знань: 11 Математика та статистика 

Спеціальність: 111 Математика (курс І) 

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. Поняття первісної, основна властивість первісної, невизначений 

інтеграл, властивості, таблиця невизначених інтегралів. 

2. Методи інтегрування: заміна змінної, інтегрування частинами. 

3. Розклад дробово-раціональної функції на елементарні дроби методом 

невизначених коефіцієнтів. 

4. Інтегрування елементарних дробів; інтегрування раціональних функцій. 

5. Інтегрування раціональної функції від синуса і косинуса; універсальна 

тригонометрична підстановка. 

6. Інтегрування ірраціональних виразів, біноміальних диференціалів, 

підстановки Ейлера. 

7. Означення інтегральної суми та визначеного інтеграла; геометричний, 

фізичний, економічний зміст визначеного інтеграла.  

8. Необхідна умова інтегровності; класи інтегровних функцій.  

9. Лінійність і адитивність інтеграла Рімана, теорема про середнє значення. 

10. Означення інтеграла зі змінною верхньою межею, теореми про 

неперервність і диференційовність, теорема про існування первісної, формула 

Ньютона-Лейбніца. 

11. Заміна змінної й інтегрування частинами у визначеному інтегралі. 

12. Означення криволінійної трапеції і формула для обчислення її площі, 

площі плоских фігур у декартових та полярних координатах. 

13. Диференціал довжини дуги. Обчислення довжини дуги кривої. 

14. Обчислення об’ємів.  

15. Обчислення площі поверхні тіла обертання. 

16. Статичні моменти і координати центра мас.  

17. Теореми Гульдіна. 

 

Пропоновані на екзамені практичні завдання 

передбачають перевірку умінь: 

обчислювати невизначені та визначені інтеграли, застосовувати інтеграл Рімана 

до знаходження площ плоских фігур, довжин дуг кривих, об’ємів тіл, площ 



поверхонь тіл обертання, знаходження маси тіла, координат центра мас, 

статичних моментів.  

Приклад екзаменаційного білета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екзаменатор:       М. М. Астаф’єва 

Завідувач кафедри:      О. С. Литвин 

 

 

1. Дати означення визначеного інтеграла; з’ясувати його 

геометричний зміст. 

2. Знайти площу фігури, обмеженої лініями 

 𝑦 = 𝑥2 − 4𝑥 + 3, 𝑦 = 𝑥 + 3.  
3. Обчислити інтеграл 

  dxxx 43 43 . 

4. Знайти координати центра мас ланцюгової лінії 
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