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ВступМета  методичних  вказівок  —  максимально  залучитистудентів до активної самостійної роботи з вищої математики напрактичних заняттях.Для  цього,  відповідно  до  робочої  програми,  на  кожнезаняття  пропонуються  приклади  і  задачі  від  простих  доскладніших, що дасть можливість кожному студентові під керів-ництвом викладача  розв’язувати  ті  завдання,  які  відповідаютьйого  математичній  підготовці  в  цілому  та  його  підготовці  доданого  заняття.   Пропонуються  також завдання  для  домашніхробіт до кожного заняття для закріплення набутих навичок.Тема 1. Комплексні числа, многочлени, раціональні функції.1.  Означення  комплексної  площини  та  комплексних  чисел(точок-векторів).  Уявна та дійсна частини комплексного числа.Алгебраїчна форма. Рівність комплексних чисел.2.  Додавання  та  віднімання  комплексних  чисел  (векторів)  валгебраїчній  формі.  Закони  комутативності  та  асоціативностідля додавання комплексних чисел.3.  Тригонометрична  форма  комплексного  числа.  Зв'язоктригонометричної та алгебраїчної форми комплексного числа.4.  Означення  множення  комплексних  чисел-векторів.  Законикомутативності, асоціативності дистрибутивності для множення.Ділення  комплексних  чисел  в  тригонометричній  формі.Піднесення до натурального степеня в тригонометричній формі(формула  Муавра).  Добування  кореня  з  комплексного  числа.Кількість  коренів  n-го  степеня  з  комплексного  числа,  їхгеометрична інтерпретація. Закони для піднесення до степеня тадобування  кореня.  Корені  n-го  степеня  з  одиниці  та  їхзастосування до добування коренів  n-го степеня з комплексногочисла. Множення комплексних чисел в алгебраїчній формі.5.  Означення  взаємно  спряжених  комплексних  чисел,  їхгеометрична інтерпретація. Властивості спряжених комплекснихчисел. Ділення комплексних чисел в алгебраїчній формі.6.  Корінь  квадратний  з  від'ємних  чисел  та  розв'язуванняквадратних  рівнянь  з  від'ємним  дискримінантом.  Властивість3

       

      



коренів  квадратного  рівняння  з  дійсними  коефіцієнтами  звід'ємним дискримінантом.7.  Означення многочлена,  його степеня та кореня многочлена.Основна теорема алгебри. Лема д'Аламбера. Множина значеньмногочлена.  Ділення  многочлена  на  многочлен  з  остачею.Теорема  Безу.  Розклад  многочлена  на  множники  в  множинікомплексних чисел.  Кратність  кореня многочлена.  Властивістьпро кратність кореня похідної з многочлена. Властивість коренівмногочлена з  дійсними коефіцієнтами.  Розклад многочлена  намножники в множині дійсних чисел.8. Чи можуть два многочлени n-го степеня співпадати більш ніжв  n  точках?  Єдиність  стандартної  форми  многочлена.Узагальнення теореми Вієта. Властивість раціонального коренямногочлена з цілими коефіцієнтами.9.  Означення  раціональної  функції  (раціонального  дробу).Означення  правильних  та  неправильних  раціональних  дробів.Виділення  цілої  частини  раціональної  функції.  Означенняпростих  раціональних  дробів.  Теорема-план  розкладуправильного раціонального дробу на прості дроби.Задачі. 1. Обчислити і зобразити результат на комплексній площині:а) (3 - 4і)(2+7і)  -  (2-і)2+7 - і3,   б) (3 - 2і) / (4+2i),   в) (2+2і)10, г) (1 - іÖ3)5,   д) 5√ i−√3 ,   е) 3√1 .2. Розв’язати квадратне рівняння в множині комплексних чисел( ),ℂ  зробити перевірку за теоремою Вієта, та зобразити кореніна :       а)  xℂ 2-2x+2=0,                         б)  4x2+20x+29=0.3.  Розкласти многочлен на множники в  і в :ℂ ℝа) х3 - 2x2 + 3x - 2,                      б)  2х3 + 3x2 - x + 2.4. Виділити цілу частину:а) 4 x2−3 x+5x+4 ,    б) x5−3 x4+5 x2+7x3+4 x+1 .5. Розкласти на суму простих дробів: а) 4 x2−3 x+5
(x+4)(х−2)( х+1) ,
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б) 3x+5x3+x ,  в) 4 x2−3 x+5
(x2+ x+1)( х−2)2 .Домашнє завдання1. Обчислити і зобразити результат на комплексній площині:а) (2 - і)(2+5і) + (3 - 2і)2  -  і5,   б) (3 - 2і) / (4 - i),  в) (3 — 4і) / i,    г) (3 - 3і)4,   д) (i - Ö3)6,  е) 4√ i ,   є) √1/2+i √3/2 .2. Розв’язати квадратне рівняння в множині комплексних чисел( ),ℂ  зробити перевірку за теоремою Вієта, та зобразити кореніна :      а)  xℂ 2 +6x+13=0,               б)  2x2  - 8x + 40=0.3.  Розкласти многочлен на множники в  і в :ℂ ℝа) х3 + 5x2 - 3x - 3,                        б)  2х3 + 6x2 +3x - 2.4. Виділити цілу частину: 3x3−4 x 2+7x2+4 .5. Розкласти на суму простих дробів: а) x+5

(x−2)(х+1)
,б) x+1x3+2 x2+2 x ,  в) x2−3 x+1x2 (х−2)2 .Тема 2. Лінійні простори та лінійні оператори.1.  Означення  лінійного  простору:  дійсного  та  комплексного.Приклади.  Лінійно  залежні  та  лінійно  незалежні  вектори.Лінійна  комбінація  та  лінійна  оболонку  векторів.  Базис  тарозмірність  простору.  Координати  вектора  в  заданому  базисі.Позначення їх, однозначність. Чи лінійно залежними є базиснівектори.   Лінійні  операції  з  векторами в  координатній  формі.Зв’язок  лінійної  залежності  векторів  та  їх  координатнихстовпців.2. База, ранг системи елементів лінійного простору. Означеннямінору матриці, рангу, базового мінору та базових рядків (ст.).Теорема  про  базові  рядки  матриці.  Елементарні  перетвореннярядків  (ст.)  матриці.  Теорема  про  них.  Знаходження  рангу5

       

      



матриці  методом  елементарних  перетворень.  Метод  Гаусарозв'язування систем. Теорема Кронекера-Капеллі. 3. Матриця переходу до нового базису. Якою може бути ця матриця? . Зміна координат вектора при переході до нового базису.4. Означення лінійного оператора. Приклади. Множина значень та ранг оператора. Матриця оператора при вибраних базисах. Якою вона може бути? Зв’язок між координатами вектора образуі прообразу через матрицю оператора. Зміна матриці оператора при змінах базисів. Теорема про канонічний вигляд матриці оператора.5. Додавання операторів та множення оператора на число. Відповідні матриці. Добуток операторів, його матриця. Тотожний оператор, його матриця. Твердження про ранг добуткуоператорів. Властивості операцій над операторами. Обернений оператор, його існування та матриця.6.Означення власного вектора та власного числа оператора. Алгоритм знаходження власних чисел та власних векторів перетворення. Чи завжди вони є в дійсному та комплексному лінійних просторах? Означення характеристичного многочлена оператора. Його старші та наймолодший коефіцієнти. Властивості власних векторів перетворення з одним власним числом. Теорема про власні вектори перетворення з різними власними числами. Характеристичний многочлен перетворення при заміні базису. Кількість лін. незалежних векторів для власного числа з кратністю s. В яких випадках можна звести матрицю перетворення до діагонального вигляду?Література: 1. Беклемишев. Д.В. Курс аналитической геометри и алгебры. – М.: Наука, 1971.  (Глава VI стор.188 — п.7, стор. 298 - добре було б до кінця книжки (знатимете тензори).2. Проскуряков И.В. Сборник задач по линейной алгебре. – М: Наука. – 1974, 336 с.3. Воеводин В.В. Линейная алгебра. – М.: Наука, 1974, 400 с.6

       

      



Задачі. (Проскуряков, стор. 143)1. Перевірити чи система векторів е=(е1, е2, ..., еn), заданих своїми координатами в деякому початковому базисі, утворює базис, та для заданого своїми координатами в початковому базисі вектора х знайти його координати в базисі е. а) е1= (-3;7), е2 =(1;-2), x=(-3;20),б) е1= (1;1;1), е2 =(1;1;2), е3= (1;2;3), x =(6;9;14).2. Довести, що обидві системи векторів е та е', задані в деякому початковому базисі, самі є базисами. Знайти матрицю переходу від е до е' та зв’язок між координатами будь-якого вектора х в цих нових базисах. е1= (1;2;1), е2 =(2;3;3), е3= (3;7;1), е1'=(3;1;4), е2'= (5;2;1), е3'=(1;1;-6)3. Знайти розмірність і базис підпростору, натягнутого на систему векторів, заданих координатами в деякому базисі. а) a1= (1;0;0;-1),a2 =(2;1;1;0), a3= (1;1;1;1), a4= (1;2;3;4), a5= (0;1;2;3), б) a1= (1;1;1;1;0), a2 =(1;1;-1;-1;-1), a3= (2;2;0;0;-1), a4= (1;1;5;5;2), a5= (1;-1;-1;0;0).4. Знайти координати многочлена f(х)= a0+a1x+a2x2 +...+anxn  в базисі а) 1, х, х2,..., хn , б) 1, х- a, (х- a)2,..., (х- a)n .5. Чи є лінійними підпросторами наступні сукупності векторів:а) всі вектори n-вимірного векторного простору, координати яких є цілими числами, б) всі вектори площини, кожний з яких лежить на одній з осей координат Ох чи Оу.6. Вияснити, які з наступних перетворень є лінійними операторами. Знайти матриці цих операторів в тому ж базисі, в якому задані вектори х та f(x): a)f(x)=(x2+x3, 2x1+x3, 3x1-x2+x3), б)f(x)=(x1, x2+1, x3+2).7. Лінійний оператор має матрицю A=(
2 −1 34 0 13 1 2) ,  в базисі е1, е2, е3. Знайти матрицю переходу до базису е1' =е1, е2'= е1+ е2, е3'=е1+ е2+е3 та матрицю оператора в новому базисі.7

       

      



8. Знайти матриці операторів AB , A B  A+2 ,  -1 в початковому базисі,  якщо задані матриці операторів A B,  в базисі е1'= (-3;7), е2' =(1;-2). A=( 1 −1
−4 0 ) ,B=(2 41 2) .9. Знайти власні числа та власні вектори оператора, заданого своєю матрицею. Якщо можливо, написати базис з власних векторів та матрицю оператора в цьому базисі.A=( 1 −1

−6 0 ) , B=(3 22 0) ,C=(
2 −1 25 −3 3

−1 0 −2) , D=(
−1 3 −1
−3 5 −1
−3 3 1 ) , F=(

11 2 −82 2 10
−8 10 5 ) .

Домашнє завдання1. Перевірити чи система векторів е=(е1, е2, ..., еn), заданих своїми координатами в деякому початковому базисі, утворює базис, та для заданого своїми координатами в початковому базисі вектора х знайти його координати в базисі е. е1= (2;1;-3), е2 =(3;2;-5), е3= (1;-1;1), x =(6;2;-7).2. Довести, що обидві системи векторів е та е', задані в деякому початковому базисі, самі є базисами. Знайти матрицю переходу від е до е' та зв’язок між координатами будь-якого вектора х в цих нових базисах. e1= (1;1;1;1), е2 =(1;2;1;1), е3= (1;1;2;1), е4= (1;3;2;3), е1'=(1;0;3;3), е2'= (-2;-3;-5;-4), е3'=(2;2;5;4), е4'= (-2;-3;-4;-4).3. Знайти розмірність і базис підпростору, натягнутого на систему векторів, заданих координатами в деякому базисі.a1= (1;-1;1;-1;0), a2 =(1;1;0;0;3), a3= (3;1;1;-1;7), a4= (0;2;-1;1;2).4. Знайти координати многочлена f(х)=5+3x+7x2 -3x3 в базисі  1, х- 2, (х- 2)2,..., (х- 2)5 .5. Чи є лінійними підпросторами наступні сукупності векторів:а) всі вектори площини, кінці яких лежать на даній прямій (початок будь-якого вектора лежить в початку координат, якщо не вказано інше), 8

       

      



б) всі вектори площини, кінці яких лежать в першій чверті системи координат,в) всі вектори із  Rn , координати яких задовольняють рівняння х1+х2+...+хn=0,г) всі вектори із  Rn , координати яких задовольняють рівняння х1+х2+...+хn=1.6. Вияснити, які з наступних перетворень є лінійними операторами. Знайти матриці цих операторів в тому ж базисі, в якому задані вектори х та f(x): a)f(x)=(2x1+x2, x1+x3, x32), б)f(x)=(x1-x2+x3, x2).7. Лінійний оператор має матрицю A=( 2 −4
−1 2 ) ,  в базисі е1, е2. Знайти матрицю переходу до базису е1' =2е1 -3е2, е2'=е1-е2  таматрицю оператора в новому базисі.8. Знайти матриці операторів AB  A B  A, -3 ,  -1 в початковому базисі,  якщо задані матриці операторів A B,  в базисі е1'= (-1;3), е2' =(-1;2). A=(6 32 1) , B=(1 03 0) .9. Знайти власні числа та власні вектори оператора, заданого своєю матрицею. Якщо можливо, написати базис з власних векторів та матрицю оператора в цьому базисі.A=(2 41 2) , B=( 3 −2

−2 3 ) ,C=(
6 −5 −33 −2 −22 −2 0 ) , D=(

0 1 0
−4 4 0
−2 1 2) , F=(

17 −8 4
−8 17 −44 −4 11 ) .

Тема 3. Невизначений інтеграл: методи інтегрування.1. Означення первісної на інтервалі з прикладом. Формула підведення під знак диференціалу з прикладом.2. Властивості первісної про додавання сталої і про дві первісні одної функції. Первісна для суми, різниці двох функцій. Первісна помноженої на константу функції. Первісна функції 9

       

      



з помноженим на константу аргументом. Первісна функції з зсунутим на константу аргументом.3. Означення невизначеного інтегралу.4. Невизначений інтеграл суми, різниці двох функцій. Невизначений інтеграл помноженої на константу функції. Похідна з невизначеного інтегралу. Диференціал з невизначеного інтегралу. Інваріантність формули невизначеного інтеграла з прикладом.5. Теорема про існування первісної. Приклади функцій з неелементарними первісними.6. В чому полягає метод розкладу? Найпростіші перетворення під знаком диференціала з прикладами. В чому полягає методпідведення під знак диференціала?7. Формула інтегрування частинами. В чому полягає метод інтегрування частинами? І-ІV типи виразів, що інтегруються частинами з прикладами.Задачі.1. Безпосереднє інтегрування та метод розкладу:
∫10x dx ,∫ x3 d x ,∫5√x dx ,∫ dxx 4 ,∫ x (√ x+5 x3)dx ,

∫ax ex d x ,∫ cos2x dxcos2 xsin2 x ,∫ tg2 x dx ,∫2sin2 x2 dx ,
∫ dx9+x2 , ∫

(1+x )2dxx2 ,∫ dx
√5−x2 ,∫ dx4−x2 ,

∫ dx
√x2−16 ,∫ 2−√1−x2

√1−x2 dx .2. Підведення під знак диференціала:
∫ tg3 xd tg x ,∫ tg5 x dxcos2 x ,∫(x2+3)15 d (x2+3) ,

∫ x2(x3−5)6 dx .10

       

      



3. Підведення під знак диференціала:
∫e5 x d x ,∫ esin x cos x dx ,∫ xe x2 dx ,∫ 3−xdx ,∫ e√ x dx

√ x ,
∫ x d xx2−3 ,∫ dx2−x ,∫ dx2x−3 ,∫ dx

(x2+1)arctg x ,
∫sin 2 xdx , ∫e xcos ex dx ,∫cos (7 x−1)dx ,∫ tg x dx ,

∫sin (lnx)
dxx , ∫ x2dxsin2 x3 , ∫sin3 x cos x dx ,

∫ ex dx
√1−e2x ,∫ x3 dxx8−1 , ∫ dx2x2+3 ,∫ 2x−3x2−7 dx .4. Заміна змінної:
∫ sin 3√x dx3√ x2 ,∫ e√2 x−1 dx

√2x−1 ,∫ (1+tg2 x)dx2 tg x−3 ,
∫ dx

√ex−1 ,∫ dx
(1+x)√ x .5. Інтегрування частинами: 

∫(2 x+7)ex dx ,∫(x2−2 x+7)e x dx ,∫ ln x dx ,
∫ ln xdxx3 ,∫ x sin 2x dx ,∫ x arctg x dx ,

∫e x sin xdx ,∫√x2+5 dx .Домашнє завдання1.  Безпосереднє інтегрування та метод розкладу:
∫

(√ x+x22x+3)dxx2 ,∫ dxx2+7 ,∫ dxx2−10 ,∫ dx
√x2+3 ,

∫
(√ x−x2)3 dxx , ∫(√x+1)(x−√ x+1)dx ,∫ dx2−x2 ,

11

       

      



∫ dx
√4+x2 , ∫ dx

√8−x2 , ∫ 1+cos2 x dxcos2 x sin2 x , ∫ d arcsin xarcsin x ,
∫ d cos xcos2 x ,∫ d x2sin2 x2 ,∫ ln5 xd ln x .2. Підведення під знак диференціала:

∫sin (10x−3)d x , ∫ xdx
√x2+1 , ∫

3√tg2 xcos2 x dx ,
∫ x2√x3−4 dx , ∫e x ctg ex d x , ∫ 5−sin x cos xdx ,

∫ x7 x2 dx , ∫earcsin x dx
√1−x2 , ∫ d x

√7+8 x2 ,
∫ dx

√7−5x2 , ∫ x2 dx
√x6−1 , ∫ x2 dxcos2(x3−1)

.3. Заміна змінної: ∫ dx
√ x (x−7)

,∫ e√x dx
√ x ,∫ (1+tg2 x )dxtg2 x−1 .4. Інтегрування частинами: 

∫ x 2 cos4 xdx ,∫√x ln x dx ,∫arcsin x dx ,∫e5 x cos x dx .Тема 4. Невизначений інтеграл: інтегрування основнихкласів функцій.1. Інтегрування простих раціональних дробів І-ІV типів. Інтегрування раціональних дробів. Теорема про первісну раціональної функції.2. Інтегрування виразів sinn x⋅cosm x ,  якщо один з степенів  непарний. Інтегрування виразів sinn x⋅cosm x , якщо обидвастепені парні невід’ємні. Інтегрування sin n x cos m x  і т.п. Теорема про універсальну тригонометричну підстановку. Теорема про підстановку ttgx  . Які підстановки роблять при інтегруванні R( tg x ) , R(ctg x ) ?
12

       

      



3. Яку підстановку роблять при інтегруванні функції,...),,( 21 nn dcx baxdcx baxxR






 ? 4. Тригонометричні підстановки в ірраціональних виразах. Інтегрування диференціального біному.Задачі.1.  Інтегрування найпростіших раціональних дробів: ∫ dxx−3 , ∫ dx
(x−3)5 , ∫ xdx

(x−3)4 ,∫ dxx2+2 x+5 ,
∫ d x

√x2+2 x+5 , ∫ (x+2)dxx2−7 x+13 , ∫ (x−1)d x
√5 x2−2 x+1 .2. Інтегрування раціональних функцій:

∫ (1−x)dxx3−4 x ,∫ (2 x−7)dx
(x2+ x−2)( x2+1) ,∫ ( x5+3)dxx2−1 .3. Інтегрування тригонометричних функцій: ∫sin3 xdx ,

∫ cos3 x dxsin4 x , ∫ cos4 xdx , ∫ sin2 xcos2 x dx ,
∫sin 3 xcos 5 x dx , ∫ dx5−3cos x , ∫ dx8−4sin x+7cos x ,

∫ dx1+3 cos2 x , ∫ dxsin6 x , ∫ tg3 x dx .4. Інтегрування ірраціональних функцій:
∫ dx3√x+√ x , ∫ (√ x+1+1)dx

√x+1−1 , ∫ √4−x2 dxx ,
∫ dxx√9+ x2 , ∫ dxx3 √ x2−1 ,

∫
3√1+√x dxx ,∫ dxx√1+x3 ,∫ dx3√1+x3 .13

       

      



Домашнє завдання1.  Інтегрування найпростіших раціональних дробів:
∫ dx

(2 x−1)4 ,∫ xdx
(x−1)4 ,∫ (3 x−1)dxx2−4 x+8 ,∫ (3 x−1)dx

√ x2−4 x+8 ,
∫ d x2 x2−2 x+3 ,∫ (x−2)dxx2−4 x+7 .  2. Інтегрування раціональних функцій:

∫
(2 x−1)dx

( x−1)( x−2)
,∫ (x5+x 4−8)dxx3−4 x ,∫ dx

( x−1)2(x−2)
.3. Інтегрування тригонометричних функцій: ∫sin4 x dx ,

∫cos3 x sin2 x dx , ∫ctg2 xdx , ∫ dxsin2 x cos4 x ,
∫ sin15 x sin10 x dx , ∫ dx1−sin x , ∫ dxcos x+2sin x+3 ,

∫ dxsin x , ∫ dxcos x .4. Інтегрування ірраціональних функцій:
∫ (√ x−1)dx3√x+1 ,∫ dx

√ x+1+√x+13 ,∫√(1−x2)3 dx ,
∫ dx

√1+ x2 , ∫ x3 dx3√(1+x2)2 ,∫ dxx4√ x2+1 ,∫ dxx 3√1+x2 .Тема 5. Визначений інтеграл1. Означення розбиття відрізка і діаметру розбиття. Означення і геометричний зміст інтегральної суми для даного розбиття і вибраних проміжних точок. Означення визначеного інтегралу.Геометричний зміст визначеного інтегралу. Фізичний та прикладний зміст визначеного інтегралу.2. Необхідна умова існування визначеного інтегралу. Достатні умови існування визначеного інтегралу.14

       

      



3. Властивості визначеного інтеграла від суми, різниці функцій, про винесення константи. Визначений інтеграл від невід’ємної функції. Властивість про оцінку визначеного інтеграла. Порівняння визначених інтегралів. Теорема про середнє значення функції. Адитивність визначеного інтеграла.4. Означення функції верхньої межі інтегралу. Теорема про функцію верхньої межі інтегралу. Формула Лейбніца для похідної з визначеного інтегралу із змінними межами інтегрування. Формула Ньютона-Лейбніца.5. Заміна змінної у визначеному інтегралі. Формула інтегрування частинами у визначеному інтегралі.6. Знаходження площ з допомогою визначеного інтегралу: в декартових координатах, з параметрично заданими лініями, в полярній системі координат. Формула для довжини дуги та диференціалу дуги кривої, заданої явно, параметрично, та в полярній системі координат. Формула для обчислення об’єму тіла через поперечні перерізи. Формула для об’єму тіла, утвореного обертанням навколо осі х криволінійної трапеції. План розв’язування прикладних задач з допомогою визначеного інтегралу. Формули для статичних моментів та моментів інерції для криволінійної трапеції та координати центра мас. Задачі.1.Знайти інтеграли
∫
−12

( x2−2 x+3)dx ,∫0−3 dx
√25+3 x ,∫01 e xdx1+e2 x , ∫0π/4 cos2 x dx ,

∫02 dx
( x−1)2 ,∫01 x arctg x dx ,∫49 √ x dx

√ x−1 .2. Знайти площі фігур, обмежених лініями:а) y=2 x−x2 , y=−x ,   б) y=x2 , y=2/(1+x2) ,в) x=acos3 t , y=a sin3 t ,  г) ρ=a √cos2ϕ .15

       

      



3. Знайти довжину дуги кривої:а) y=x 2/2−1, y≤0,   б) x=t6/6 , y=2−t4/4,1≤t≤2.4. Вивести формули для площі сфери та об’єму кулі.5. Знайти об’єм фігури, утвореної при обертанні астроїди навколо осі Ох.6. Швидкість тіла v=√1+t . Знайти шлях пройдений тіломза перші 10 секунд руху.7. Знайти масу стержня, якщо його густина задана формулою
ρ=cos3 x ,0≤ x≤π/2.8. Обчислити роботу, затрачену на викачування рідини з гус-тиною ρ із конічного котла, з висотою Н і радіусом основи R.9. Знайти статичний момент відносно осі Оy підграфіка функції y=2 x−4 ,2< x<4.Домашнє завдання1. Знайти інтеграли
∫0√2 /2 dx

√1−x2 ,∫01 y 2 dy
√ y6+4 , ∫0π/2 sin3 y dy ,∫01 x e−x dx ,

∫0π dx3+2 cos x , ∫0π/4 dx1+3 cos2 x ,∫15 √ x−1 dxx .2. Знайти площі фігур, обмежених лініями:а) y=3 x2−6 x , y=0, x=4,   б) ρ=4 sin2ϕ .3. Знайти довжину дуги кривої:а) y=ln x ,3/4≤x≤12 /5,   б) ρ=a (1+cos ϕ) .4. Вивести формули для площі бічної поверхні конуса та йогооб’єму.5. Знайти об’єм фігури, утвореної при обертанні  підграфіка функції y=tg x ,0≤x≤π/4  навколо осі Ох.6. Знайти силу тиску води на вертикальну трикутну пластинку з висотою Н, основою а, паралельною поверхні води, якщо протилежна вершина на поверхні води.16

       

      



Тема 6. Невласні інтеграли. Обчислення подвійних та потрійних інтегралів.1. Означення невласного інтегралу І-го роду з нескінченною верхньою межею. Коли він збігається і розбіг.ається? Геометричний зміст невласного інтеграла І-го роду з нескінченною верхньою межею для невід’ємної функції. Означення невласного інтеграла І-го роду з нескінченною нижньою межею. Коли він збігається і  розбігається? Означення невласного інтегралу І-го роду з обома нескінченними межами. Коли він збігається і розбігається? Означення фінітної функції. Невласні інтеграли від фінітних функцій. Означення невласного інтегралу ІІ-го роду з особливістю у верхній межі. Коли він збігається і розбігається? Геометричний зміст. Означення невласного інтеграла ІІ-го роду з особливістю у нижній межі. Коли він збігається і розбігається? Геометричний зміст. Означення невласного інтеграла ІІ-го роду з особливістю всередині проміжку. Коли він збігається і розбігається? Узагальнення формули Ньютона-Лейбніца для невласних інтегралів. 2. Означення хвоста інтеграла. Лема про хвіст інтеграла. Ознаки порівняння для невласних інтегралів. Ознака Веєрштрасса. 3. Подвійний інтеграл: означення, геометр. і механічний зміст. Теорема існування. Властивості подвійного інтеграла. Означення циліндричної області та обчислення подвійних інтегралів  на ній4. Заміна змінних. Перехід до полярної системи координат в подвійному інтегралі. 5. Потрійний інтеграл: означення, геометричний і механічний зміст. Теорема існування. Властивості потрійного інтеграла. Означення циліндричної області та обчислення потрійних інтегралів на ній.6. Заміна змінних в потрійних інтегралах. Перехід до циліндричної системи координат. Перехід до сферичної системи координат. 17

       

      



7. Застосування кратних інтегралів: площа плоскої фігури, площа поверхні, об'єм тіла, моменти інерції, статичні моменти і координати центра мас.Задачі.1. Обчислити невласні інтеграли: ∫0+∞ e−3 x dx ,∫2+∞ dxx ln2 x ,
∫
−∞

0 dx4+x 2 , ∫
−∞

+∞ 2 xdxx2+1 ,∫01 dx
√1− x2 ,∫12 dxx ln x ,∫01 ln x dx ,∫

−12 dxx .2. Дослідити на збіжність інтеграли:
∫1+∞ xdx1+ x6 ,∫0+∞ ( x2−1)dx1+4 x3+x5 ,∫01 xdx3√(1− x)5 .3. Перейти від подвійного інтеграла ∬D f ( x , y)dxdy до повторного для наступних множин D:а) трикутник з вершинами А(1; 2), B(4; 5), C(0; 2);б) D обмежена лінією x2+ y 2=4.  (в декартовій та полярній системах координат);в) D обмежена лінією x2+ y 2=2 x , y≤x .  (в декартовій та полярній системах координат).4. Обчислити: а) ∬D (3 x+2 xy+5)dxdy ,D обмежена лініями y=x , y=2 x , x∈[1 ; 2] ;б) ∬D (x 2+ y2)dxdy , D : 3≤x2+ y2≤4,0≤ y≤ x .5. Перейти від потрійного інтеграла ∭D f (x , y , z)dxdydz  до повторного для наступних множин D:а) тетраедр, обмежений площинами: 2 x+ y+3 z=6, x=0, y=0, z=0 ;б) D обмежена поверхнями: x2+ y 2≤4,x 2+ y2+z 2=16  (в декартовій та циліндричній системах координат);18

       

      



в) D обмежена поверхнями:x2+ y 2=z 2 , x2+ y 2+z2=1, z≥0.  (в декартовій, циліндричній та сферичній системах координат).6. Обчислити: а) ∭D 3 x2 y dxdydz ,D обмежена поверхнями, x2+ y2=z , y=0, x=1, y=x , z≥0 ;б) ∭D ( x2+ y2+ z2)dxdydz , D : x2+ y2+z2≤1(в першому октанті).7. Знайти центр ваги півкруга x2+ y 2≤1 , y≥0.8. Знайти момент інерції відносно осі Оz циліндраx2+ y 2≤1 , z∈[0 ;1] .Домашнє завдання1. Обчислити невласні інтеграли:
∫0+∞ arctg x1+x2 dx ,∫1e dxx ln2 x , ∫

−∞

−1 dxx2 ,∫02 dx
√2−x ,∫2+∞ dxx √ ln x ,

∫01 xln x dx ,∫
−12 dxx3 .2. Дослідити на збіжність інтеграли:

∫1+∞ (x2+x−3)dxx5+2 x4+x ,∫12 xdx
√x−1 ,∫1+∞ xdx

√ x7−1 .3. Перейти від подвійного інтеграла ∬D f ( x , y)dxdy  до повторного для наступних множин D:а) трикутник з вершинами А(0; 1), B(0; 4), C(4; 4);б) D обмежена лінією x2+ y 2=R2.  (в декартовій та полярній системах координат);в) D обмежена лінією x2+ y 2=4 x .  (в декартовій та полярній системах координат).19

       

      



4.Обчислити: а) ∬D (x 2−2 xy)dxdy , D обмежена лініями y=x 2 , y=2 x ;б) ∬D √ x2+ y2 dxdy ,D : x 2+ y2≤R2 ,0≤ y≤ x√3 .5. Перейти від потрійного інтеграла ∭D f (x , y , z)dxdydz  до повторного для наступних множин D:а) тетраедр, обмежений площинами: x−y+2 z=6, x=0, y=0, z=0 ;б) D обмежена поверхнями: x2+ y 2≤4, x 2≥ y2 , z=0, z=2  (в декартовій та циліндричній системах координат);в) D обмежена поверхнями: x2+ y 2=z , z=4  (в декартовій, та циліндричній системах координат).6.Обчислити: а) ∭D x2 dxdydz ,D обмежена поверхнями y2= z , x=0, x=1, y=1, z=0 ;б) ∭D √ x2+ y2 dxdydz , D : R2≤x2+ y2+z2≤4 R2 .7. Знайти момент інерції круга відносно його діаметра.8. Знайти центр мас конуса x2+ y 2≤z 2 , z∈[0 ;1] .Тема 7. Криволінійні інтеграли.1.Криволінійний інтеграл першого роду:  означення, геометр. і механічний зміст, теорема існування, властивості. 2.Обчислення для кривих, заданих явно, параметрично. 3.Застосування криволінійного інтегралу першого роду.4.Криволінійний інтеграл ІІ роду: означення, механічний зміст, теорема існування, властивості.5.Обчислення для кривих, заданих явно, параметрично.6.Формула Гріна. Площа плоскої фігури через криволінійний інтеграл. 20

       

      



7.Умова незалежності інтегралу від шляху інтегрування. Потенціальне векторне поле. Знаходження потенціалу.Задачі.1.Обчислити: ∫l (x+ y)dl ,l : y=x−1, x∈[0 ;1] ;
∫l ydl , l : y2=2 x , відрізана параболою x2=2 y ;
∫l (x2+ y2)3 dl , l : коло x=a cos t , y=a sin t .2. Знайти масу четвертини еліпса  в першому квадранті, якщо густина в кожній точці дорівнює ординаті точки x2a2+ y2b2=1 .3. Обчислити: ∫l ydx+xdy , l :коло x=R cos t , y=Rsin t в першій чверті.4. Обчислити роботу сили: а) F⃗= y i⃗ +( y−x ) j⃗ вздовж параболи y=1− x2 від точки А(-1; 0) до точки В(0; 1),б) F⃗=( x+ y2) i⃗ +( y−x) j⃗ +z k⃗ вздовж відрізка АВ, де          А(-1; 0; 1), В(0; 1; 2).5.Обчислити безпосередньо та за формулою Гріна
∮l (1−x2) ydx+ x (1+ y2)dy , l :коло x2+ y2=R2 за годинниковою стрілкою.6. Обчислити за формулою Гріна
∮l 2 (x2+ y2)dx+( x+ y)2 dy , l : контур трикутника з вершинами А(1; 1), В(2; 2), С(1; 3).7. Довести, що інтеграл не залежить від шляху інтегрування та обчислити його ∫AB (2 xy−5 y3)dx+(x2−15 xy2+6 y)dy ,якщо           a) A(0; 0), B(2; 3);                     б) A(-1; 2), B(2; -3).21

       

      



8. Знайти функцію u та обчислити ∫
(0 ;0)

(π ;π) du , якщо:а) du=(2 x+3 y)dx+(3 x−4 y )dy ;б) du=(1−e x−y+cos x)dx+(ex−y+cos y)dy .9. Чи буде силове поле F⃗=( x4+4 xy3) i⃗ +(6 x 2 y2−5 y4) j⃗потенціальним? Якщо так, то знайти його потенціал і обчислити роботу цього поля по переміщенню матеріальної точки з точки А(-2; -1) до точки В(3; 0).Домашнє завдання1.Обчислити: ∫l dl
√ x2+ y2+4 , l - відрізок ОА, О(0; 0), A(1; 2);

∫l ydl
√ x ,l : y2= x3 , від точки О(0; 0) до точки В(1; 1);

∫l √2 ydl , l : перша арка циклоїди { x=a(t−sin t ) ,y=a(1−cos t) .
(Відповідь :4 π√a.)2. Знайти момент інерції однорідного кола  (γ=1) x2+ y 2=a2  відносно його діаметра. (Відповідь:. πa3.)3. Обчислити:
∫l (x2−2 xy )dx+(2 xy+ y2)dy ,l : y=x2, x∈[1 ;2] ;
∫l − ydx+xdy ,l :циклоїда x=a(t−sint) , y=a(1−cos t ) ,перша арка.4. Обчислити роботу сили:а) F⃗=( y−z ) i⃗ +( z− x) j⃗+(x− y) k⃗ вздовж одного витка гвинтової лінії x=cos t , y=sin t , z=t / (2π) в напрямку зростання параметра t; б) F⃗= y i⃗ −x j⃗  в додатному напрямку вздовж еліпсаx=a cos t , y=b sin t . 22

       

      



5.Обчислити безпосередньо та за формулою Гріна
∮l −x 2 ydx+xy 2 dy , l : коло x2+ y2=R2 за годинниковою стрілкою.6. Довести, що інтеграл не залежить від шляху інтегрування та обчислити його ∫AB x 2 dx+ y2 dy , якщо A(0; 0), B(1; 4).7. Знайти функцію u та обчислити ∫

(0; 0)(π ;−π) du , якщо:а) du=(sin y− y sin 2 x)dx+(xsin y+cos2 x+1)dy ;б) du=(e x+ y+cos (x− y ))dx+(e x+ y−cos( x− y)+2)dy .8. Чи буде силове поле F⃗=2 xy i⃗ +x2 j⃗ потенціальним? Якщотак, то знайти його потенціал і обчислити роботу цього поля по переміщенню матеріальної точки вздовж еліпса x2 /4+ y2=1від точки А(2; 0) до точки В(0; 1).Тема 8. Ряди.   1.Означення числового ряду, частинних сум, збіжності і суми ряду. Властивості рядів. Геометричний ряд. Необхідна умова збіжності ряду.2.Ряди з додатними членами. Властивість частинних сум додатного ряду. Ознаки  порівняння, Д'аламбера , радикальна, та інтегральна Коші. Узагальнено гармонічні ряди.3.Знакопочережні ряди. Ознака Лейбніца. Знакозмінні ряди: абсолютна і умовна збіжність. Ознака Вейєрштрасса. Узагальнені ознаки Д'аламбера і радикальна Коші. Теореми про перестановку членів абсолютно і умовно збіжних рядів.4.Функціональні ряди: означення, область збіжності. Рівномірна збіжність, мажорованість. Їх зв'язок. Теореми про рівномірно збіжні ряди.5.Степеневі ряди: означення, центр степеневого .ряду. Теорема Абеля, радіус та інтервал збіжності. Теореми про рівномірну 23

       

      



збіжність почленне інтегрування та диференціювання степ. рядів. 6.Розклад функції в ряд Тейлора і Маклорена. Необхідна і достатня умова збіжності ряду Тейлора. Достатня умова збіжності ряду Тейлора. Ряди Маклорена для функцій ex, sinx, cos x, ln(1+x),(1+x)a. Застосування степеневих рядів до розв'язування диференціальних рівнянь та їх систем.Задачі.Демидович. Збірник задач з мат. аналізу для ВТУЗІВ, стор. 282. 1. Дослідити ряди на збіжність та знайти їх суми за означенням:
∑n=1∞ 1n(n+1) ,1+

19+
181+... ,1−1+1−1+... .2. Дослідити ряди на збіжність за необхідною ознакою, за ознаками порівняння чи за інтегральною ознакою:

∑n=1∞ n+12n+1 , ∑n=1∞ 2n2+n−13n3+2n2−2n+5 , ∑n=1∞ 5n√n−nn3+1 ,
∑n=1∞ arcsin 1

√n , ∑n=2∞ 1n ln n ,∑n=1∞ 5
(n+1) ln3(n+1)

.3. Дослідити ряди на збіжність за ознаками Даламбера чи радикальною Коші:
∑n=1∞ n+1n2n ,∑n=1∞ (n+1)!n2(n+2)

, ∑n=1∞

( 5n−37n+1 )
n ,∑n=1∞

( 2n−32n+1 )
n2+1 .4. Дослідити знакозмінні ряди на абсолютну та умовну збіжність: ∑n=1∞ (−1)n n2n2−1 , ∑n=1∞ (−1)n(n+1)n! .5. Знайти центри, інтервали, радіуси та області збіжності степе- невих рядів: ∑n=1∞ ( x−1)n nn2+3 ,∑n=1∞ (x+2)nn ! , ∑n=1∞

((2 x−3)n4 n+1 )
n .6. Розкласти наступні функції в ряд Маклорена, використовуючивідомі розклади: sin√ x , ex2

−1x , 4√16−x .24

       

      



7. Обчислити наближено вирази з точністю до 0,01:cos0,5,∫01 e−x−1x dx ,∫01 √1+x4 dx , ∫01/2 dx1− x7 .8. Знайти три ненульові доданки розкладу в ряд Тейлора розв’язку диференціального рівняння:y ' = y+ x2 , y (0)=−2 ; y ' ' + xy=0, y (0)=0, y ' (0)=1.Домашнє завдання1. Дослідити ряди на збіжність та знайти їх суми за означенням:
∑n=0∞ 52n ,∑n=0∞ (−4)n+13n .2. Дослідити ряди на збіжність за необхідною ознакою, за ознаками порівняння чи за інтегральною ознакою:
∑n=1∞ 5n2+12 n+1 ,∑n=1∞ ln n ,∑n=1∞ n−1n3+2n+5 , ∑n=1∞ nn√n+3 ,
∑n=1∞ arctg n−2n2√n , ∑n=2∞ 1n√ ln n ,∑n=1∞ 3

(n+3) ln2(n+3) .3. Дослідити ряди на збіжність за ознаками Даламбера чи радикальною Коші:
∑n=1∞ n3 2n−1

(n+1)3n , ∑n=1∞ n5n
(n+2)! , ∑n=1∞

( n−12n+1 )
n ,∑n=1∞

( nn+1 )
n2 .4. Дослідити знакозмінні ряди на абсолютну та умовну збіжність: ∑n=0∞ (−1)n+1n+1 , ∑n=1∞ (−1)n n2n .5. Знайти центри, інтервали, радіуси та області збіжності степе- невих рядів: ∑n=1∞ x nn2 , ∑n=1∞ ( x+5)n n!100n , ∑n=1∞

(( x−1)n2 n−1 )
n .

25

       

      



6. Розкласти наступні функції в ряд Маклорена, використовуючивідомі розклади: cos x2−1x2 , 53+x 2 ,√9−x .7. Обчислити наближено вирази з точністю до 0,01:sin 1,∫01 e−x2 dx , ∫01/2
√1−x2 dx ,∫01/2 ln(1−x2)dx .8. Знайти три ненульові доданки розкладу в ряд Тейлора розв’язку диференціального рівняння:y ' =2 y+x−1 , y (0)=0 ; y ' ' + 2x y ' + y=0, y (0)=1, y ' (0)=0.

26

       

      


