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Киричевський В.В., Д’яченко Н.М., Тітова О.О., Стреляєв Ю.М., Шаш-

ков К.В.  Збірник типових розрахункових завдань і вправ з дисципліни «Ма-
тематичний аналіз» для студентів математичного факультету. – Запоріжжя: 
ЗНУ, 2006. – 72 с. 

 
Збірник типових розрахункових завдань призначений для студентів 1 і 2 

курсу математичного факультету спеціальностей 6.080101 «Математика», 
6.080202 «Прикладна математика» і 6.080201 «Інформатика», що вивчають 
математичний аналіз, і охоплює всі теми курсу: «Елементи теорії множин і 
теорії дійсних чисел. Принцип математичної індукції», «Теорія послідовнос-
тей. Теорія границь. Неперервність», «Похідна та її застосування», «Невизна-
чений інтеграл», «Визначений і невласний інтеграли», «Числові ряди і не-
скінченні добутки», «Функціональні ряди», «Функції багатьох змінних», 
«Подвійний, потрійний інтеграли», «Криволінійний, поверхневий інтеграли, 
теорія поля». Подано варіанти типових розрахункових завдань, передбачених 
робочими програмами з дисципліни «Математичний аналіз» для зазначених 
спеціальностей, та список рекомендованої літератури.  
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Відповідальний  
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ВСТУП 
 

МЕТА проведення поточного контролю через типові розрахункові завдан-
ня з дисципліни «Математичний аналіз» полягає  

1) у виявленні отриманих знань, умінь і навичок студентів при вивчені відпові-
дних тем, у виявленні у студентів недоліків, щоб стимулювати їх самостійну роботу, а 
також наданні можливості викладачеві покращити якість знань студентів на заняттях, 
консультаціях при індивідуальній роботі зі студентами; 

2) у перевірці, як студент на прикладах математичних понять та методів засвоїв 
сутність наукового підходу, навчився засобами дослідження та розв’язання математи-
чно формалізованих задач, аналізувати отримані результати стосовно 
• дослідження функції однієї та багатьох змінних на неперервність, диференційова-

ність, монотонність, інтегрованість та інше; 
• знаходження невизначених, визначених, кратних, криволінійних та поверхневих 

інтегралів; 
• дослідження основних властивостей числових та функціональних послідовностей 

і рядів; 
• основних областей застосування відомих понять та фактів теорії диференціально-

го та інтегрального числення функцій однієї та багатьох змінних, теорії рядів, зок-
рема в геометрії, векторному аналізі, в фізиці, техніці та інше. 

 
Типові розрахункові завдання складені згідно з ОПХ і ОПП вищої школи 

за професійним спрямуванням (анотації програм навчальних дисциплін для спе-
ціальностей 6.080101 «Математика», 6.080202 «Прикладна математика» і 
6.080201 «Інформатика») 
 

Технологія проведення поточного контролю знань через типові розрахун-
кові завдання: 
• Типові розрахункові завдання вирішуються студентами вдома, здаються в зазна-

чений термін, у разі необхідності доопрацьовуються.  
 

Критерії оцінювання типових розрахункових завдань: 
• Типове розрахункове завдання зараховується у випадку виконання не менш, як 

80% завдань, після захисту виконаної роботи 
 

Структура пакету завдань: 
• Пакет складається із 10 типових завдань по 13 варіантів в кожному. Номер варіа-

нта типового розрахункового завдання визначається як залишок від ділення но-
мера прізвища студента в журналі на число 13. Типове завдання складене так, що 
дотримується принцип однакової складності для усіх варіантів. Кожний варіант 
містить завдання з усіх питань теми різного рівня складності для дотримання 
принципу диференційованого навчання. Викладач, що веде практичне заняття, 
вказує на необхідний рівень задач для обов’язкового вирішення, який доступний 
середньому студенту, а інші завдання студент вирішує для заглиблення своїх 
знань і підвищення атестаційної оцінки.  

 


