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ВСТУП 

Програма навчальної дисципліни “ Функції багатьох змінних” складена 

відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів 

 
спеціальність: 105 Прикладна фізика та наноматеріали 

 

освітня програма: «Прикладна фізика енергетичних систем», «Комп’ютерна 

фізика», «Прікладна фізика нетрадиційної енергетики»; 

факультет фізико-енергетичний 

 

1. Опис навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни є засвоєння теоретичних 

основ курсу та основних методів розв’язання задач аналізу функцій багатьох 

змінних із застосуванням до фізичних задач, зокрема задач теорії поля.  

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни 

Основними завданнями вивчення дисципліни є засвоєння студентами 

сучасного багатовимірного дійсного аналізу, диференціального та 

інтегрального числення функцій багатьох змінних із застосуванням до фізичних 

задач. 

 1.3. Кількість кредитів —6 

1.4. Загальна кількість годин — 180 

 1.5. Характеристика навчальної дисципліни 

 

Нормативна  

 

Вид кінцевого контролю (семестровий екзамен або залік) 

Семестровий залік 

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 

Рік підготовки 

2-й -й 

Семестр 

3-й -й 

Лекції 

32 год.  год. 

Практичні, семінарські заняття 

64 год.  год. 

Лабораторні заняття 

  год. 

Самостійна робота 

                             84 год.  год. 

Індивідуальні завдання  

год. 

 

1.6. Заплановані результати навчання 
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Згідно з вимогами освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми студенти 

повинні досягти таких результатів навчання: 

Знати: основні поняття диференціального та інтегрального числення 

функцій багатьох змінних та методи розв’язування задач, а також фізичні 

застосування, зокрема до теорії поля тощо. 

 Вміти: розв’язувати основні задачі диференціального та інтегрального 

числення функцій багатьох змінних та застосовувати їх для математичного 

опису фізичних процесів. 

 

2. Тематичний план навчальної дисципліни 
Розділ 1. Диференціальне числення функцій багатьох змінних. 

Тема 1. Коротка історія предмету та основні задачі. 

Тема 2. Функції багатьох змінних: загальні поняття, границя та неперервність. 

Тема 3.Частинні похідні. 
Тема 4. Диференціал. 

Тема 5. Диференціювання складених та неявних функцій. 

Тема 6. Геометричні застосування функцій багатьох змінних. 

Тема 7. Частинні похідні та диференціали вищих порядків. 

Тема 8. Екстремуми функцій багатьох змінних. 

 

Розділ 2. Інтегральне числення функцій багатьох змінних. 

Тема 9. Подвійні інтеграли. 

Тема 10. Потрійні інтеграли. 

Тема 11. Криволінійні інтеграли. 

Тема 12. Поверхневі інтеграли. 

Тема 13. Теорія поля. 

 

 

3. Структура навчальної дисципліни 

Назви розділів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усього  
у тому числі Усьог

о  

у тому числі 

лк п лб інд ср лк п лб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Розділ 1. Диференціальне числення функцій багатьох змінних. 
1. Коротка історія предмету та 

основні задачі. 

 

1 1           

2. Функції багатьох змінних: 

загальні поняття, границя та 

неперервність. 
8 2 2  4        

3. Частинні похідні. 14 2 4  8        

4. Диференціал. 14 2 4  6        

5. Диференціювання складених та 

неявних функцій 
17 3 6  8        

6. Геометричні застосування 

функцій багатьох змінних. 
15 2 5  8        
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7. Частинні похідні та диференціали 

вищих порядків. 
11 2 3  6        

8. Екстремуми функцій багатьох 

змінних. 
18 4 8  6        

Разом – Розділ 1 96 18 32  46        

Розділ 2. Інтегральне числення функцій багатьох змінних. 

9. Подвійні інтеграли. 20 4 8  8        

10. Потрійні інтеграли. 12 2 4  6        

11. Криволінійні інтеграли. 
19 3 8  8        

12. Поверхневі інтеграли. 
17 3 6  8        

13. Теорія поля. 

 16 2 6  8        

Разом – Розділ  84 14 32  38        

УСЬОГО ГОДИН 180 32 64  84        

                                                                                                                                                                                                                                                            

5. Теми практичних занять 
№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 Границі і неперервність функцій багатьох змінних. 2 

2 Частинні похідні. 4 

3 Диференціал та його застосування. 3 

4 Диференціювання складених та неявних функцій. 5 

5 Дотична площина та нормаль. 2 

6 Градієнт, похідна за напрямком. 2 

7 Частинні похідні та диференціали вищих порядків. 3 

8 Екстремуми функцій багатьох змінних. 6 

9 Подвійні інтеграли. 8 

10 Потрійні інтеграли. 3 

11 Криволінійні інтеграли першого роду. 3 

12 Криволінійні інтеграли другого роду, формула Гріна. 7 

13 Поверхневі інтеграли першого роду. 4 

14 Поверхневі інтеграли другого роду. 6 

15 Теорія поля. 6 

 Разом 64 

6. Завдання для самостійної роботи 

Постійними завданнями для самостійної роботи є:  

- робота над лекційним матеріалом з конспектом та рекомендованою 

літературою;  

- підготовка до практичних занять;  

- виконання самостійних завдань. 
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№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 
Неявні функції та наближені методи розв’язання нелінійних 

систем. 
20 

2 Умовні екстремуми, метод множників Лагранжа. 16 

3 Багатовимірні інтеграли. 20 

4 
Самостійне розв’язання задач та закріплення лекційного 

матеріалу. 
28 

 Разом 84 

 

1. Індивідуальні завдання 

 

Не передбачено 

 

2. Методи контролю 

 

Навчальні досягнення студентів з дисципліни оцінюються за модульно-

рейтинговою системою, в основу якої покладено принцип поопераційної 

звітності, обов’язковості модульного контролю, накопичувальної системи 

оцінювання рівня знань, умінь та навичок, розширення кількості підсумкових 

балів до 100.  

У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються 

такі методи:  

- Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне 

опитування, співбесіда, екзамен.  

- Методи письмового контролю: контрольна робота, екзамен.  

- Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, 

самоаналіз.  

Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на практичних 

заняттях, під час виконання самостійної роботи залежить від дотримання таких 

вимог:  

- систематичність відвідування занять;  

- своєчасність виконання навчальних завдань;  

- повний обсяг їх виконання;  

- самостійність виконання;  

- творчий підхід у виконанні завдань;  

- ініціативність у навчальній діяльності;  

- виконання тестових завдань.  

Загальна максимальна бальна оцінка за екзамен складатиме 40 балів. 

Мінімальний підсумковий бал складатиме 50 балів, а максимальний – 100 балів. 

Підсумкова оцінка визначається шляхом переводу підсумкового балу з 

дисципліни у традиційну академічну оцінку національної шкали ("відмінно", 
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"добре", "задовільно", "незадовільно" за шкалою, що наведено у попередньому 

пункті робочої програми. 

Передбачаються бали за: 

 виконання завдань експрес-контролю  – 40 бала всього; 

 виконання самостійних завдань – 20 балів всього; 

 іспит – 40 балів. 

Систему рейтингових балів для різних видів контролю та порядок їх 

переведення у національну (4-бальну) та європейську (ECTS) шкалу подано 

нижче у таблицях. 

 

3. Схема нарахування балів 
Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання 

Екзамен 

(залікова 

робота) 

Сума 
Розділ 1-7 Розділ 8-13 

Контрольні 

роботи, 

передбачена 

навчальним 

планом 

Індивідуальне 

завдання 
Разом 

30 30  - 60 40 100 

 

Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види навчальної 

діяльності протягом семестру 

Оцінка 

для чотирирівневої 

шкали оцінювання 

для дворівневої 

шкали 

оцінювання 

90 – 100 відмінно   

 

зараховано 
70-89 добре  

50-69 задовільно  

1-49 незадовільно не зараховано 

 

10. Рекомендована література 

Основна 

1. Фихтенгольц Г.М. Курс дифференциального и интегрального 

исчисления. – М: Наука, 1969. 

2. Никольский С.М. Математический анализ. – М: Наука, 1983. 

3. Кудрявцев Л.Д. Краткий курс математического анализа. – М: Наука, 

1989. 

4. Демидович Б.П. Сборник задач и упражнений по математическому 

аналізу. – М: Высшая школа, 1995. 

Допоміжна 

1. Боярчук О.К. Математичний аналіз. – Київ: Вища школа, 1997. 

2. Бутузов В.Ф. Математический анализ в вопросах и задачах. Функции 

нескольких переменных. – М: Высшая школа, 1988. 

3. Берс Л. Математический анализ. – М: Высшая школа, 1975.   
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4. Посилання на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше 
методичне забезпечення 

 

1. https://dist.karazin.ua/moodle/course/view.php?id=1927 

https://dist.karazin.ua/moodle/course/view.php?id=1927

