
 

 

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 

Кафедра комп’ютерних наук і математики 

 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни 

«ВИЩА МАТЕМАТИКА» 

курс І 

Спеціальність: 122 Комп’ютерні науки 

Освітня програма: 122.00.01 Інформатика 

 

 

Форма проведення письмово 

Тривалість проведення 1 год. 30 хв. 

Максимальна кількість балів: 40 балів 

Критерії оцінювання: 10 балів –за кожне правильно виконане 

практичне завдання 

 

Орієнтований перелік запитань: 

1. Границя послідовності: означення, властивості збіжних послідовностей. 

Навести приклади. 

 

2. Теореми про границю сталої послідовності, суми (різниці), добутку, частки 

збіжних послідовностей. Нескінченно малі та нескінченно великі послідовності. 

Зв’язок між ними. 

 

3. Границя функції однієї змінної в точці і на нескінченності. Види 

невизначеностей. Важливі границі. 

 

4. Поняття про неперервну в точці функцію. Точки розриву функції та їх 

класифікація. 

 

5. Означення похідної функції однієї змінної, геометричний зміст. 

 

6. Правила диференціювання. Приклади. 

 



 

 

7. Похідна складеної та неявно заданої функції. Логарифмічне 

диференціювання. 

 

8. Диференціал. Застосування диференціала до наближених обчислень.  

9. Похідні і диференціали вищих порядків.  

 

10. Правила Лопіталя, розкриття невизначеностей. 

 

11. Застосування похідної до дослідження функції.  

 

12. Первісна і невизначений інтеграл: означення, властивості. 

 

13. Метод розкладу та заміни змінної у невизначеному інтегралі. 

 

14. Метод інтегрування частинами у невизначеному інтегралі. Інтегрування 

раціональних виразів. 

 

15. Поняття визначеного інтегралу. Особливості обчислення визначеного 

інтегралу. Застосування визначеного інтегралу до обчислення площ та об’ємів. 
 

16. Відстань мiж двома точками у декартовiй системі координат на площині. 

Поділ вiдрiзка у заданому вiдношеннi у декартовiй системі координат на 

площині. Площа трикутника у декартовiй системi координат на площині. 

 

17. Рівняння прямої з кутовим коефіцієнтом. Загальне рівняння прямої. 

Канонiчне рiвняння прямої. 

 

18. Параметричне рiвняння прямої. Рiвняння прямої “у вiдрiзках”. Нормальне 

рiвняння прямої. 

 

19. Кут мiж прямими. Умови паралельностi та перпендикулярностi прямих. 

Вiдстань вiд точки до прямої. 

 

20. Означення еліпса. Канонічне рiвняння елiпса. Основні властивості. 

 

21. Означення гіперболи. Канонічне рівняння гіперболи. Основні властивості. 

 

22. Означення параболи. Канонічне рівняння параболи. Основні властивості. 

 

23. Рiвняння поверхнi в прямокутнiй системi координат Oxyz. 

 

24. Рiвняння площини, що проходить через задану точку перепендикулярно 

до заданого вектора. Загальне рiвняння площини. 
 



 

 

25. Рiвняння площини, що проходить через три точки. Рiвняння площини “у 

вiдрiзках”. Нормальне рiвняння площини. 
 

26. Кут мiж площинами. Умови паралельностi та перпендикулярностi 

площин. Вiдстань вiд точки до площини. 
 

27. Канонічне рiвняння прямої у просторі. Параметричне рiвняння прямої у 

просторі. 
 

28. Рiвняння прямої, що проходить через двi точки у просторі. Загальне 

рівняння прямої у просторі. 
 

29. Кут мiж прямими у просторі. Умови паралельностi та перпендикулярностi 

прямих. Умова, при якiй двi прямi лежать в однiй площинi. 
 

30. Кут мiж прямою i площиною. Умови паралельностi та 

перпендикулярностi прямої i площини. 
 

 

 

Екзаменатор Семеняка С.О. 

 Шевченко С.М. 

 

Завідувач кафедри Литвин О.С. 


