
Тема: Інтегрування раціональних та ірраціональних функцій  

 

 

1) Правила інтегрування раціональних дробів 
Інтегрування раціональних дробів займає важливу частину курсу 

математики. Практична сторона даної теми багата на різноманітні 

обчислення. 

 Функцію називають раціональною, якщо її можна подати у вигляді 

, де – многочлени з дійсними коефіцієнтами. 

Дріб називається раціональним, якщо чисельник Pn(x) та 

знаменник Qm(x) є многочлени. 

Раціональні дроби поділяють на правильні та неправильні. Дріб 

називається правильним, якщо найвищий показник степеня 

чисельника n менший від найвищого степеня знаменника m. У іншому 

випадку дріб називається неправильним. Інтегруються лише правильні 

дроби. Неправильний раціональний дріб у якого степінь чисельника вищий 

або дорівнює степені знаменника можна діленням чисельника на знаменник 

звести до cуми многочлена та правильного раціонального дробу. 

Типи раціональних дробів 

Найпростішими раціональними дробами називають наступні 

І.  

І І.  

ІІІ. Умова  означає, що квадратне рівняння x2+px+q не має 

дійсних коренів. В іншому випадку його можна розкласти на множники і 

звести до 1 типу. 

Для всіх чотирьох груп існують правила зведення до табличного вигляду і 

інтегрування. Інтеграли І та ІІ типу знаходять методом безпосереднього 

інтегрування 

І.  



ІІ.  

 
При інтегруванні найпростішого дробу ІІІ-го типу потрібно виконати 

наступні перетворення. 

  
 

 
 

Інтеграл від найпростішого дробу IV-го типу шляхом повторного 

інтегрування частинами можна звести до інтегралу від найпростішого дробу 

III-го типу. Інтеграл від дробово-раціональної функції  де  – 

правильний дріб, можна звести методом розкладу на доданки, які легко 

інтегруються за основними формулами інтегрування. Усі правильні 

раціональні дроби розкладаються на суму найпростіших раціональних 

дробів, коефіцієнти яких можна знайти методом невизначених коефіцієнтів. 

Кінцевий вигляд найпростіших дробів залежить від коренів 

знаменника Qm(x) та їх кратності. 

 

 

2) Інтегрування ірраціональних функцій 

а) Інтеграли вигляду   

де R - раціональна функція своїх аргументів x, у,...,v; - цілі 

числа, обчислюються за допомогою підстановки 

, де s спільний знаменник дробів  

б) Знаходження інтегралів типу , де R раціональна 

функція двох змінних, проводиться за допомогою тригонометричних 

підстановок таким чином. За допомогою виділення повного квадрата в 



квадратному тричлені і наступної заміни  вихідний інтеграл 

зводиться до інтеграла одного з таких трьох типів: 

1)  

2)  

3) . 

Останні інтеграли за допомогою підстановки відповідно:  

1) ,  2) ,   3)  

зводяться до інтеграла вигляду  

 

Приклад 1. Обчислити інтеграли 

а)  

Розв'язок. Оскільки степінь чисельника менший за степінь знаменника, то 

підінтегральна функція – правильний дріб. Знаменник x
3
+x

2
-6x можна 

розкласти на множники x(x-2)(x+3) 

Таким чином дріб розкладається на суму доданків першого типу (І)

 
Невідомі коефіцієнти A, B, C знаходимо методом невизначених 

коефіцієнтів. Для цього праву частину отриманої тільки що нерівності 

зводимо до спільного знаменника

 
Прирівнюємо чисельники для знаходження невідомих коефіцієнтів 

 
Ця рівність виконується коли коефіцієнти при однакових степенях x рівні 

між собою. З цієї умови отримуємо систему лінійних рівнянь для визначення 

невідомих A, B, C 



 
Розв'язуючи її знаходимо невідомі коефіцієнти 

 
Тоді підінтегральна функція набуде вигляду 

 
Інтегруючи дроби за знаком рівності отримаємо значення неозначеного 

інтегралу 

 
Нічого складного в розв'язування такого сорту прикладів немає, лише 

правильно скласти і розв'язати систему лінійних рівнянь для визначення 

невідомих. 

б)  

Розв'язок. Підінтегральна функція є правильним дробом, знаменник якого 

має дійсні корені. Такий дріб розкладається на суму найпростіших дробів І-го 

та ІІ-го типів методом невизначених коефіцієнтів 

 
Визначимо невідомі константи A, B, C, D, E, для цього праву частину 

зводимо до спільного знаменника. 

 

Розкриваємо дужки і прирівнюємо коефіцієнти при однакових степенях в 

чисельниках. Отримаємо наступну систему лінійних рівнянь 

 

 

 

 



 
Можемо розв'язувати систему рівнянь методом Гауса, але це важкий шлях.  

Є інший спосіб отримання системи рівнянь для визначення невідомих. 

Чисельники справа і зліва повинні бути рівні для всіх а. Ця особливість дещо 

спрощує розв'язування системи рівнянь. Як правило, за точки x в першу 

чергу беруть корені рівняння та 0. В нашому випаду це були б значення x=-1; 

x=2. Нуль вибирають за рахунок простоти обчислень. 

Розв'язавши отриману вище систему лінійних рівнянь, отримаємо 

наступні значення невідомих:  

Інтегруємо підінтегральну функцію, врахувавши знайдені константи 

 

 

 

в)  

Розв'язок. Знаменник містить квадратний тричлен і множник. Даний дріб 

за правилами розкладається на суму дробів І-го та ІІІ-го типів: 

 
Звівши до спільного знаменника, отримаємо: 

 
Можемо прирівняти коефіцієнти при однакових степенях, але поступимо 

інакше, щоб навчитися використовувати іншу методику. Для цього 

підставимо коріньx=1 в ліву і праву частину рівності, отримаємо 

 
Щоб позбутися невідомої B підставимо x=0 

 
Для знаходження невідомої C випишемо невідомі при x 

 
В такий спосіб, не виписуючи систем лінійних рівнянь і не розв'язуючи їх, 

можна досить швидко знайти невідомі константи. Підставивши знайдені 

значення, розпишемо вихідний інтеграл через суму  



Перший доданок інтегрується за табличною формулою і дає модуль 

логарифма  

до другого застосовуємо заміну та зводимо 

до суми двох 

 

 

 
Просумувавши отримані інтеграли, остаточно отримаємо розв'язок 

 
Розв'язавши декілька прикладів на кожен з типів Вам стане зрозуміліше, 

до якого типу зводити інтеграли і який приблизно буде результат. Тож 

практикуйте самостійно, вдосконалюйте навики і отримуйте лише вірні 

розв'язки. 

Розглянемо інтегрування ірраціональних функцій 

Приклад 2. Виконуємо заміну змінних під інтегралом. Для спрощення 

обчислень за нову змінну вибираємо не лише корінь, а весь знаменник. Після 

такої заміни інтеграл перетвориться до суми двох табличних інтегралів, які і 

спрощувати не треба 

 
Після інтегрування замість змінної підставляємо заміну. 


