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Критерії оцінювання:  

1 рівень – 10 тестових завдань з вибором однієї правильної, кожне оцінюється 

2 балами (всього 20 балів); 

2 рівень – 5 завдань з закритою відповіддю, кожне оцінюється 3 балами (всього 

15 балів); 

3 рівень – 1 завдання на практичне застосування вищої математики у задачах 

економічної галузі з повним обґрунтуванням, оцінюється 5 балами.  

 

Перелік тем, які виносяться на іспит: 

1. Визначники малих порядків, їх геометричне тлумачення та зв'язок з системами лінійних 

рівнянь.  

2. Властивості визначників. Алгебраїчні доповнення і мінори. 

3. Розклад визначника за елементами рядка або стовпця. 

4. Матриці. Основні означення. Дії над матрицями. Обернена матриця. 

5. Системи лінійних рівнянь. Основні означення. 

6. Розв’язування систем лінійних рівнянь  за формулами Крамера. 

7. Матричний запис системи лінійних рівнянь і її розв’язання. 

8. Ранг матриці, методи обчислення. 

9. Розв’язування систем лінійних рівнянь  методом Гаусса. 

10. Вектори і лінійні дії з ними. Розклад вектора за базисом. Проекція вектора на вісь. 

11. Скалярний добуток векторів та його властивості. 

12. Векторний добуток векторів та його властивості. 

13. Мішаний добуток векторів та його властивості. 

14. Координати вектора у просторі та лінійні дії з векторами. 

15. Вираз скалярного добутку через координати векторів. 



16. Вираз векторного добутку через координати векторів. 

17. Вираз мішаного добутку через координати векторів. 

18. Поняття про лінію та її рівняння. 

19. Полярна система координат та полярні рівняння лінії. 

20. Пряма на площині. Різні види рівнянь прямої на площині. 

21. Загальне рівняння прямої та його дослідження. 

22. Кут між двома прямими. Умови паралельності і перпендикулярності прямих. 

23. Множина дійсних чисел. Множини на числовій прямій. 

24. Числові послідовності. Границя числової послідовності. 

25. Властивості збіжних послідовностей.  

26. Поняття функції. Способи завдання функцій. 

27. Класифікація елементарних функцій. 

28. Границя функції у точці.  

29. Границя функції у нескінченності. Властивості функцій, які мають границю. 

30. Нескінченно малі функції та їх властивості. 

31. Основні теореми про границі функцій. Перша та друга визначна границя. 

32. Порівняння нескінченно малих функцій. Еквівалентні нескінченно  

малі. Їх застосування при обчисленні границь. 

33. Неперервність функції. Неперервність основних елементарних функцій.  

34. Нескінченно великі функції та їх властивості. Зв‘язок між нескінченно великими та 

нескінченно малими функціями. 

35. Властивості неперервних у точці функцій. Неперервність суми, добутку та частки. 

Границя та неперервність складної функції.  

36. Односторонні границі. Одностороння неперервність. Точки розриву та їх класифікація. 

37. Властивості функцій неперервних на відрізку: обмеженість, існування найбільшого та 

найменшого значення, існування проміжних значень. 

38. Визначення похідної функції. Механічний та геометричний зміст похідної.  

39. Похідні суми, добутку та частки.  

40. Похідна складеної функції.  

41. Похідні та диференціали вищих порядків.  

42. Правило Лопіталя. 

43. Умови зростання та спадання функції. Точки екстремуму. 

44. Необхідні умови екстремуму. Достатні ознаки існування екстремуму. Відшукання 

найбільшого та найменшого значення функції на відрізку. 

45. Дослідження функцій на екстремум за допомогою похідних вищого порядку. 

Дослідження функцій на опуклість і вгнутість. Точки перегину. 

46. Асимптоти кривих. Загальна схема побудови графіків функцій. 

47. Первісна. Невизначенний інтеграл, його властивості. Таблиця основних формул 

інтегрування.  

48. Безпосереднє інтегрування. Интегрування частинами і підстановкою. 

49. Визначений інтеграл та його властивості. 

50. Застосування методів вищої математики для розв’язання задач економічного характеру. 
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