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Група М-2 

Вища математика  

Урок 90-91 

Тема: Обчислення визначених інтегралів 

 

Матеріали до уроку: 

Типові вправи: 

Обчисліть інтеграл 

 

 
Розв'язання: Маємо визначений інтеграл, який за табличними формулами інтегрування 

зводиться до логарифма 

 
Інтеграл рівний логарифму з 2, тобто варіанту Б відповідей до тестів. 

Відповідь: Б. 

  

Обчисліть інтеграл 

 

 
Розв'язання: За формулами інтегрування знаходимо інтеграл функції 

 
Отримали значення інтегралу, яке відповідає варіанту Г відповідей до ЗНО тестів. 

Відповідь: Г. 

  

Вкажіть первісну функції у=2х-4, графік якої проходить через точку А(0;1). 

 
Розв'язання: За формулами інтегрування знаходимо неозначений інтеграл функції 

 
Далі обчислюємо невідому сталу з умови на первісну. 

 
Записуємо кінцеве рівняння первісної функції 

 
Варіант Б ЗНО тестів містить правильну відповідь. 

  

https://yukhym.com/uk/integruvannya/osnovni-formuli-integruvannya.html


Знайдіть первісну функції f(х)=2х+2, графік якої проходить через точку з 

координатами (1;4). 

 
Розв'язання: Інтегрування функції знаходимо неозначений інтеграл 

 
З умови на первісну обчислюємо невідому сталу. 

 
Остаточне рівняння первісної функції матиме запис 

 
Варіант Б тестових відповідей є правильним. 

Відповідь: Б. 

 

Річка тече лугом і двічі перетинає шосе, утворюючи криву у=3x-x2 Яка площа лугу 

між шосе та річкою, якщо вважати, що лінія шосе збігається з віссю ОХ (див. рис.)? 

Одиниця довжини - 1 кілометр. 

Розв'язання: Вісь абсцис можна задати рівнянням y=0. 

Знаходимо точки перетину параболи с віссю 

 
х*(3-x)=0; 
x=0; x=3. 

Маючи точки перетину, обчислюємо площу через визначений інтеграл. Від верхньої 

кривої віднімаємо пряму (0) та інтегруємо у знайдених межах 

 

 
Інтеграл знаходили, як і всі інтеграли за табличними формулами. 

Площа лугу рівна 4,5 кілометри квадратних. 

Відповідь: 4,5. 

  

Тіло рухається прямолінійно зі швидкістю, яка змінюється за законом v=2t+1 

м/с. Знайдіть шлях (у метрах), який проходить тіло за інтервал часу від t1 =1 

с до t2 = 4 с. 
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Розв'язання: Шлях це первісна по часу від швидкості. Тому обчислюємо інтеграл 

швидкості по часу, який змінюється у вказаних межах 

 

 
Інтеграл достатньо простий і знайти його повинен вміти кожен випускник школи. В 

результаті інтегрування знайшли шлях руху тіла – 18 метрів. 

Відповідь: 18. 

 

Домашнє завдання: 

Підготуватись до контрольної роботи 

 

Зворотній зв'язок  

E-mail vitasergiivna1992@gmail.com 

!!!! у повідомленні з д/з не забуваєм вказувати прізвище, групу і дату уроку.  
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