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Форма проведення письмова 

Тривалість проведення 1 год. 20 хв. 

Максимальна кількість балів: 40 балів 

Критерії оцінювання: 20 балів – письмова відповідь, 20 балів 

– розв’язання задач 

Перелік допоміжних матеріалів: збірник додаткових завдань з вищої 

математики 

 

Орієнтований перелік питань: 

1. Дайте означення первісної і невизначеного інтеграла, назвіть його 

властивості. 

2. Дайте означення функції однієї змінної. Що таке область 

визначення й область значень функції? Наведіть приклади. 

3. З’ясуйте, у чому полягає сутність критерію Гурвіца. 

4. З’ясуйте, у чому полягає сутність критерію Лапласа. 

5. З’ясуйте, як знайти найбільше й найменше значення функції на 

відрізку, на інтервалі? 

6. З’ясуйте, які існують методи розв’язання системи лінійних рівнянь? 

Стисло опишіть їх. 

7. Наведіть приклади числових послідовностей, заданих різними 

способами. 



8. Назвіть основні властивості визначників. 

9. Назвіть способи завдання функції, переваги й недоліки кожного з 

них. Наведіть приклади. 

10. Назвіть способи задання множин. Що таке підмножина множини, 

пуста множина? 

11. Окресліть, яка функція називається парною, непарною? Наведіть 

приклади. Чи обов’язково кожна функція повинна бути парною або 

непарною? 

12. Опишіть алгоритм застосування критерію Вальда. 

13. Опишіть методи інтегрування (метод заміни, метод інтегрування за 

частинами).  

14. Покажіть, як саме можна використовувати елементи лінійної 

алгебри (матриці, системи лінійних рівнянь) для вирішення економічних 

проблем. 

15. Поясність, які існують дії над множинами? 

16. Поясніть, у чому полягає алгоритм знаходження оберненої матриці? 

17. Поясніть, у чому полягає графічний метод розв’язання задачі 

лінійного програмування. 

18. Поясніть, у чому полягає друга достатня умова існування 

екстремуму функції? 

19. Поясніть, що таке екстремуми функції. Як застосують похідну до 

знаходження точок екстремуму та екстремумів функції? 

20. Поясніть, як дослідити функцію на екстремум за допомогою першої 

достатньої умови? 

21. Поясніть, як знайти похідну функції, що задана неявно, 

параметрично? У чому полягає сутність логарифмічного диференціювання? 

22. Поясніть, які властивості має невизначений інтеграл? 

23. Поясніть, які множини називають числовими? Наведіть приклади. 



24. Проаналізуйте, чим відрізняються графіки первісних для однієї й 

тієї самої функції? Запишіть формулу Ньютона-Лейбніця та прокоментуйте 

її. 

25. Продемонструйте операції над матрицями. Які умови накладаються 

на таке існування? 

26. Проілюструйте означення перерізу, об’єднання та різниці двох 

множин А і В. 

27. Розкажіть, у чому полягає економічний зміст визначеного 

інтеграла? 

28. Розкажіть, у чому полягають методи обчислення визначених 

інтегралів (метод заміни, метод інтегрування частинами)? 

29. Розкажіть, що таке числова послідовність? Наведіть приклади. 

30. Розкажіть, як представити модель економічної задачі за допомогою 

лінійного програмування. 

31. Розкажіть, які Ви знаєте правила диференціювання функцій? 

32. Розкрийте поняття диференціала функції. Які існують правила 

знаходження диференціалів? 

33. Розкрийте поняття еластичності функції, що вона характеризує. 

34. Розкрийте, як обчислювати визначники другого, третього і більш 

високих порядків? 

35. Розкрийте, які існують основні елементарні функції? Як їх можна 

графічно представити? 

36. Розкрийте, які точки називаються точками екстремуму функції? Що 

називається максимумом (мінімумом) функції? 

37. Сформулюйте основні теореми про границі. Що таке чудові 

границі? 

38. Сформулюйте теорему про похідну складеної функції, теорему про 

похідну оберненої функції. 

39. Сформулюйте, у чому полягає сутність критерію Севіджа. 



40. Сформулюйте, що таке зростання та спадання функції. Як 

застосують похідну до знаходження інтервалів зростання та спадання 

функції? 
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