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Тема 1. Основні геометричні поняття

Основні поняття, формули та твердження, необхідні для
розв’язування задач з теми

1. Скалярний, векторний та мішаний добуток.

2. Годограф кривої.

3. Кривина, скрут.

4. Тригранник Серре-Френе. Стична, нормальна та спрямна
площини для кривої.

Задачі для аудиторної роботи

1. Побудувати годографи для таких кривих:
a. ktjtir 222 -+= ;

b. ktjttir
93

32

++= ;

c.
2

)2(22
2

2

+
-++

=
t

kttjtit .

2. Довести, що з тотожності cr =||  випливає r
dt
dr

^ .

3. Які траєкторії руху визначені рівністю ],[ ra
dt
dr

= , де a  -

сталий вектор?
4. Відомо, що точка рухається у просторі за законом

),cos,sin( 2bttatar -= , де 0>a , 0>b  -  деякі числа.
Знайти годограф точки, її швидкості та прискорення.

5. Знайти радіус кривини таких ліній:
a. jtitr 32 2+= ;
b. jtttaitttar )cos(sin)sin(cos -++=  при

2
p

=t .
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6. Написати при 2=t  рівняння стичної площини до кривої

kttjtir
2

2

+-= .

7. Знайти скрут при значенні параметра 0=t  для кривої
kejteiter ttt ++= sincos .

Задачі для самостійної роботи

1. Побудувати годографи для кривих:

a. j
t

ti
t
tr 22

2

)1(
2

)1(
1

+
+

+
+

= ;

b. kjtitr ++= sincos .
2. Нехай )(trr = . Знайти похідні

a. )( 2r
dt
d

;

b. úû
ù

êë
é

dt
drr

dt
d , .

3. Знайти радіус кривини таких ліній:
a. ktjtitr 2sinlncosln ++= ;

b. kjttitr 2)3(3 32 +-+=  при 1=t ;
c. katjtaitar ++= shch .

4. Написати рівняння стичної площини при 0=t  для кривої

ktjeier tt 2++= - .
5. Знайти формулу скруту для кривої

katjtaitar ++= shch .

Тема 2. Скалярні поля. Градієнт

Основні поняття, формули та твердження, необхідні для
розв’язування задач з теми

1. Поверхні рівня скалярного поля.

2. Лінії рівня плоского скалярного поля.

3. Градієнт скалярного поля.



5

Задачі для аудиторної роботи

1. Намалювати поверхні рівня для скалярних полів:

a.
1694

222 zyxu ++= ;

b.
z

yxu
22 +

= ;

c.
),(
),(

rb
rau = , де ba,  - сталі не колінеарні

вектори.
2. Намалювати лінії рівня для плоских полів:

a.
x
yu

2
ln= ;

b.
x
yu

2

= .

3. Знайти та намалювати лінії рівня скалярного поля, яке
визначено неявним чином за допомогою рівняння

0ln =++ yuxu .

4. Знайти для функції u  похідну у точці 0M  у напрямку

точки 1M , якщо:

a. 222 zyxu ++= , )1,1,1(0M , )1,2,3(1M ;

b.
x
y

y
xu -= , )1,1(0M , )5,4(1M .

5. Знайти похідну скалярного поля
x
yu arctg=  у точці

)2,2(0 -M  кола 0422 =-+ xyx  вздовж дуги цього кола
у напрямку проти годинникової стрілки.

6. Знайти точки, в яких градієнт скалярного поля
)sin( yxu +=  дорівнює ji + .

7. Знайти градієнти скалярних полів:
a. ),( rau = ;
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b. ),)(,( rbrau = ;

c. 2|],[| rau = .

Задачі для самостійної роботи

1. Намалювати поверхні рівня для скалярних полів:
a. zyxu -+= 22 ;

b. zyxu -+= 23 ;
c. ),,( rbaeu = , де ba,  - сталі не колінеарні

вектори.
2. Намалювати лінії рівня для полів:

a. yxu -= 2 ;

b.
22 yxeu -= .

3. Знайти для функції u  похідну у точці 0M  у напрямку

точки 1M , якщо:

a. 222 -+= xzyxu , )1,1,1(0 -M , )3,1,2(1 -M ;

b. 2zyexeu xy -+= , )2,0,3(0M , )3,1,4(1M .

4. Знайти похідну скалярного поля 22 yxu -=  у точці )4,5(
гіперболи 922 =- yx  за напрямком цієї кривої при русі
«зліва праворуч».

5. Знайти кут між градієнтами функцій 222 zyxu ++=  та

)ln( 222 zyxv ++=  у точці )1,0,0(M .

6. Знайти похідну функції xyzeu =  у точці )1,0,0(M  за
напрямком її градієнта.

7. Знайти похідну скалярного поля ),,( zyxuu =  за
напрямком градієнта скалярного поля ),,( zyxvv = .  У
якому випадку вона буде дорівнювати 0 ?

Тема 3. Векторні поля. Обчислення потоку

Основні поняття, формули та твердження, необхідні для
розв’язування задач з теми

1. Векторні лінії векторного поля.
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2. Векторні лінії плоского векторного поля.

3. Потік векторного поля крізь поверхню.

4. Дивергенція векторного поля.

5. Формула Гауса-Остроградського.

Задачі для аудиторної роботи

1. Знайти векторні лінії поля:
a. ],[ rca = , де c  - сталий вектор;
b. ),,( bxya -= .  Знайти ту векторну лінію,  яка

проходить крізь точку )0,0,1( .
2. Використовуючи той факт, що векторні лінії плоского

векторного поля )0,,( qpa =  задовольняють систему

рівнянь constz
q
p

dy
dxdz

q
dy

p
dx

==Û== ,
0

, знайти

векторні лінії полів
a. jyixa 22 += ;
b. ykzja -= .

3. Для поля kyxjzyxizxa )5()3()2( +++++-=  знайти
потік крізь трикутник )0,0,1(A , )0,1,0(B , )1,0,0(C  у
напрямку нормалі, спрямованому у протилежний бік від
початку координат.

4. Знайти потік векторного поля zkjya += 2  крізь частину

параболоїда 22 yxz += , відрізану площиною 2=z .
Нормаль – зовнішня по відношенню до області, яку
обмежує параболоїд.

5. Знайти потік векторного поля kyxyjxia 122 -+++=
крізь зовнішню сторону однопорожнинного гіперболоїда

122 +-= yxz , обмеженого площинами 0=z , 3=z .

6. Знайти потік поля ),,( xzyzxya =  крізь частину

зовнішньої сторони сфери 1222 =++ zyx , яка міститься
у першому октанті.
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Задачі для самостійної роботи

1. Знайти векторні лінії об’ємних та плоских полів:
a. zkyjxia ++= ;
b. kxyjzxiyza )()()( -+-+-= ;
c. zkxia += ;
d. ykzja 42 += .

2. Знайти векторні лінії поля rrfa )(= , де r  - радіус-
вектор точки, f  - скалярна функція.

3. Обчислити потік векторного поля xzia =  крізь зовнішній
бік частини параболоїда 221 yxz --= , обмеженої знизу
площиною 0=z .

4. Обчислити потік поля ykxjyzia --=  крізь частину

поверхні конуса 222 zyx =+ , за умови 10 ££ z .
5. За допомогою формули проектування на всі три

координатні площини обчислити потік векторного поля
ykxjzia +-=  крізь «верхній» бік трикутника,

отриманого внаслідок перетину площини
06263 =--+ zyx  з координатними площинами.

6. За допомогою формули Гауса-Остроградського обчислити
потік поля ykxzjxia ++=  крізь замкнену поверхню S ,

що визначена співвідношеннями zyx -=+ 422 , 0³z  та

0=z , 422 £+ yx .

Тема 4. Дивергенція, вихор, потік

Основні поняття, формули та твердження, необхідні для
розв’язування задач з теми

1. Потік векторного поля крізь поверхню.

2. Способи обчислення потоку векторного поля.

3. Дивергенція векторного поля.

4. Вихор векторного поля.

5. Формула Стокса обчислення потоку.
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Задачі для аудиторної роботи

1. Обчислити потік вектора zkyjxia +-= 4  крізь поверхню
тора, центр ваги якого знаходиться у початку координат,
віссю обертання є вісь Oz , з мінімальною відстанню від
центра до тора 1R , та максимальною відстанню 2R .

2. Для якої функції )(ry  буде справедливою формула
)(2))(( rrrdiv yy =

r
?

3. Знайти потік поля zkxia +=  крізь поверхню 22 yxz += ,
4£z .

4. Чи буде поле kxyzjzxyiyzxa )()()( 222222 -+-+-=
соленоїдальним?

5. Знайти роботу плоского векторного поля сил
jyxixyxF )()2( 222 +++=  вздовж параболи 2xy =  від

точки )0,0(  до точки )1,1( .
6. Обчислити криволінійний інтеграл векторного поля

kxyzjizya 222 2)( -+-=  вздовж кривої tx = , 2ty = ,
3tz = , 10 ££ t .

7. Знайти циркуляцію поля
kyxjxyziyxza )()()( 22 ---++=  вздовж лінії

122 =+ yx , 3=z , при обході додатного напрямку осі Oz
проти годинникової стрілки.

8. Нехай a , b  - сталі вектори. Довести, що тоді
],[)),rot(( babar = .

9. Нехай a  - сталий вектор. Довести, що
r
ararrot ],[)(

r

= .

Задачі для самостійної роботи

1. Для якої функції )(zy  дивергенція поля
kzyjxia )(y++=  буде дорівнювати z ?

2. Знайти потоки векторних полів крізь вказані замкнені
поверхні

a. zkyjxia -+= 22 ,
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b.
ê
ê
ë

é

=£+

<<+=
=

;,
,0,

222

222

HzHyx
Hzyxz

S

c. zjia -= ,

d.
ê
ê
ë

é

££+=

³--=
=

.20,
2,6

222

22

zyxz
zyxz

S

3. Чи буде поле kyzjyxiya )13()( 2322 +++-=
соленоїдальним?

4. Обчислити інтеграл вздовж півкола tRx cos= ,
tRy sin= , p££ t0  у плоскому векторному полі

22

22

yx
jxiya

+

-
= .

5. Знайти роботу векторного поля xkzjyia ++=  вздовж
витка гвинтової лінії tax cos= , tay sin= , btz = ,

p20 ££ t .
6. Знайти циркуляцію поля xyzkjzyizxa +-++= )2()2(

вздовж кривої L , утвореної лініями перетину параболоїда
zyx -=+ 122  з координатними площинами у їх перших

квадрантах.
7. Довести, що векторне поле rrfa r)(=  безвихрове.
8. Використовуючи теорему Стокса, знайти циркуляцію

векторного поля jza 2=  по кривій, утвореній перетином

сфери 16222 =++ zyx  з координатними площинами у їх
перших квадрантах.

Тема 5. Основні диференціальні операції у циліндричних
та сферичних координатах

Основні поняття, формули та твердження, необхідні для
розв’язування задач з теми

1. Криволінійні ортогональні координати.

2. Формули обчислення основних диференціальних
операцій у криволінійних ортогональних координатах.
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Задачі для аудиторної роботи

1. Записати вигляд операцій першого порядку та оператору
Лапласа у випадку:

a. циліндричних координат;
b. сферичних координат.

2. Довести, що векторне поле q
qq e

r
e

r
a r 33

sincos2
+=  є

потенціальним.
3. Довести, що векторне поле rerfa )(= , де f  - довільна

диференційована функція, потенціальне у циліндричній та
сферичній системі.

4. Знайти потік векторного поля, визначеного у циліндричних
координатах, zr zeerea +-= jjcos , крізь замкнену

поверхню, утворену циліндром 2=r  та площинами
0=z  та 2=z , у напрямку зовнішньої нормалі.

5. Знайти потік векторного поля, визначеного у сферичних

координатах, re
r

a 2

1
= , крізь деяку замкнену поверхню,

яка оточує початок координат у напрямку зовнішньої
нормалі.

6. Довести, що векторне поле zr zee
r

rea ++= j
j

,

визначене у циліндричних координатах, є потенціальним,
та знайти його потенціал.

7. Знайти усі можливі гармонічні функції, які у сферичній
системі координат:

a. залежать лише від q ;
b. залежать лише від j .

8. Знайти потік векторного поля, визначеного у сферичних
координатах, jjeRera r cos22 +=  крізь сферу Rr = .

9. Знайти потік векторного поля, визначеного у сферичних
координатах, rrea = , крізь замкнену поверхню, обмежену
верхньою півсферою радіуса R  та площиною 0=q .
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Задачі для самостійної роботи

1. Записати вигляд операцій першого порядку та оператора
Лапласа у випадку

a. еліптичних координат lmcx = ,

)1)(1( 22 ml --= cy , zz = , де c  ─
масштабний множник;

b. параболічних координат
2

sin2 j
l r= ,

2
cos2 j

m r= , zz = .

2. Знайти потік векторного поля, визначеного у циліндричних
координатах, zr zeerrea 2-+= jj  крізь замкнену

поверхню, утворену циліндром 1=r , півплощинами

0=j  та
2
p

j = , та площинами 0=z  та 1=z ,  у

напрямку зовнішньої нормалі.
3. Знайти потік вектора, визначеного у сферичних

координатах, jqjq errrea r sin3sin -+= , крізь
замкнену поверхню, обмежену верхньою на півсферою
радіусу R , та площиною 0=q .

4. Переконатись, що векторне поле, визначене у

циліндричних координатах, zr ee
r

ea ++= j
1

,  є

потенціальним, та знайти його потенціал.
5. Встановити, що поле, визначене у сферичних

координатах, qq eea r += , є потенціальним та знайти його
потенціал.

Тема 6. Гідромеханічне тлумачення аналітичних функцій.
Застосування конформних відображень

Основні поняття, формули та твердження, необхідні для
розв’язування задач з теми

1. Комплексний потенціал.
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2. Лінії течії та лінії сталого потенціалу плоского
потенціального поля.

3. Основні властивості дробово-лінійних відображень.

4. Обчислення інтегралів від функції комплексної змінної.

5. Класифікація ізольованих особливих точок для
аналітичних функцій.

6. Основні властивості степеневих відображень, експоненти.

Задачі для аудиторної роботи

1. Дати гідромеханічне тлумачення полів, породжених
комплексними потенціалами. Зобразити лінії течії та лінії
сталого потенціалу:

a. zzf Ln)( = ;

b.
z

zf 1Ln)( = ;

c. zizf Ln)( -= ;

d. ziCPzf Ln
2

)(
p
-

= ;

e.
bz
azPzf

-
-

= Ln
2

)(
p

;

f.
bz
aziCzf

-
-

-= Ln
2

)(
p

;

2. Розглянути границю послідовності полів

bz
aziCPzf

-
--

= Ln
2

)(
p

 при ab ® , якщо відомо, що

))(( abiCP --  прямує до обмеженої комплексної
величини, відмінної від 0 .

3. Знайти лінії течії рідини в областях, якщо при
конформному відображенні цих областей на верхню
півплощину ми отримуємо горизонтальні лінії течії:

a. }1||,0{Im >> zz ;
b. ],0[\}0{Im iz > ;
c. }arg0{ a<< z ;
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d. ],[\}0{ ¥+> iimz ;
e. ]),1[]1,([\ +¥--¥ UC .

Тема 7. Елементи теорії потенціалів
Основні поняття, формули та твердження, необхідні для
розв’язування задач з теми

1. Потенціальне поле. Поняття потенціалу поля.

2. Геометричний зміст об’ємного (просторового) потенціалу.

3. Геометричний зміст потенціалу простого шару.

4. Геометричний зміст потенціалу подвійного шару.

5. Основні властивості об’ємного (просторового) потенціалу,
потенціалу простого шару та потенціалу подвійного шару.

Задачі для аудиторної роботи

1. Знайти потенціал поля, створюваного кулею з центром у
точці ),,( zyx  радіуса R ,  якщо куля виконана з
однорідної речовини зі щільністю r .

2. Знайти гравітаційну аномалію, створену кулею
надлишкової маси M , центр якої розташований на
глибині h  по відношенню до горизонтальної земної
поверхні.

3. Знайти потенціал та гравітаційну аномалію у плоскому
ортогональному перерізі площиною Oxz , що породжені
тілом форми прямокутного виступу

},,{ hzHRydx -<<-Î> , складеного з однорідного
матеріалу надлишкової щільності r .

Задачі для самостійної роботи

1. Знайти потенціал поля, створеного простим шаром з
поверхневою щільністю r  на кулі з центром у точці

),,( zyx  радіусу R .
2. Знайти потенціал поля, створеного подвійним шаром з

поверхневою щільністю r  на кулі з центром у точці
),,( zyx  радіусу R .
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