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Форма проведення       письмова 

Тривалість проведення                    80 хвилин  

Максимальна кількість балів:         40 балів 

Критерії оцінювання: 10 балів – перше (теоретичне) питання, 10 балів – друге 

(теоретичне) питання, 10 балів – третє (практичне) завдання, 10 балів – 

четверте (практичне) завдання. 

 

Перелік тем, які виносяться на екзамен: 

1. Дайте означення однорідних диференціальних рівнянь першого порядку. Як 

вони розв’язуються?  

2. Дайте означення первісної і невизначеного інтеграла, назвіть його властивості. 

3. Дайте означення рівняння лінії на площині. Запишіть загальне рівняння 

прямої, рівняння прямої з кутовим коефіцієнтом. 

4. Дайте означення диференціального лінійного рівняння та рівняння Бернуллі. 

Як вони розв’язуються? 

5. Дайте означення функції однієї змінної. Що таке область визначення й 

область значень функції? Наведіть приклади. 

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

інтервалі? 

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

опишіть їх. 

8. Запишіть канонiчне рівняння прямої, параметричне рівняння прямої, 

рівняння прямої «у вiдрiзках». 

9. Наведіть приклади числових послідовностей, заданих різними способами. 

10. Назвіть основні властивості визначників. 

11. Назвіть способи завдання функції, переваги й недоліки кожного з них. 

Наведіть приклади. 

12. Окресліть, яка функція називається парною, непарною? Наведіть приклади. 

Чи обов’язково кожна функція повинна бути парною або непарною? 

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

частинами).  

14. Опишіть основні задачі аналітичної геометрії: знаходження відстані між 

двома точками, ділення відрізка у заданому відношенні, знаходження площі 

трикутника. 

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



16. Поясніть, у чому полягає друга достатня умова існування екстремуму 

функції? 

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

знаходження точок екстремуму та екстремумів функції? 

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

достатньої умови? 

19. Поясніть, які властивості має невизначений інтеграл? 

20. Проаналізуйте, чим відрізняються графіки первісних для однієї й тієї самої 

функції? Запишіть формулу Ньютона-Лейбніца та прокоментуйте її. 

21. Продемонструйте операції над матрицями. Які умови накладаються на таке 

існування? 

22. Розкажіть, у чому полягає економічний зміст визначеного інтеграла? 

23. Розкажіть, у чому полягають методи обчислення визначених інтегралів 

(метод заміни, метод інтегрування частинами)? 

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

25. Розкажіть, які Ви знаєте правила диференціювання функцій? 

26. Розкрийте поняття диференціала функції. Які існують правила знаходження 

диференціалів? 

27. Розкрийте поняття еластичності функції, що вона характеризує. 

28. Розкрийте, як обчислювати визначники другого, третього і більш старших  

порядків? 

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

представити? 

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

називається максимумом (мінімумом) функції? 

31. Сформулюйте означення звичайних диференціальних рівнянь, порядку 

диференціального рівняння, загального розв’язку диференціального 

рівняння, частинного розв’язку диференціального рівняння. 

32. Сформулюйте основні теореми про границі. Що таке чудові границі? 

33. Сформулюйте теорему про похідну складеної функції, теорему про похідну 

оберненої функції. 

34. Сформулюйте, що таке зростання та спадання функції. Як застосують 

похідну до знаходження інтервалів зростання та спадання функції? 

35. У чому полягає сутність економічної моделі Леонтьєва? 

36. У чому полягає сутність задачі Коші? Дайте означення диференціальних  

рівнянь з відокремлюваними змінними. Як вони розв’язуються?  

37. Як задається полярна система координат? Запишіть формулу переходу від 

полярних координат до декартових, формулу переходу від декартових 

координат до полярних. 

38. Як можна знайти кут між прямими? У чому полягають умови паралельності 

та перпендикулярності прямих? Як знайти відстань від точки до прямої? 

 

 

 

  



Приклад екзаменаційного білету: 

 

1. Проаналізуйте, чим відрізняються графіки первісних для однієї й тієї 

самої функції? Запишіть формулу Ньютона-Лейбніця та прокоментуйте її. 

2. Як можна знайти кут між прямими? У чому полягають умови 

паралельності та перпендикулярності прямих? Як знайти відстань від точки до 

прямої? 

3. Підприємство випускає продукцію трьох видів: Р1, Р2, Р3, 

використовуючи сировину двох типів: S1 і S2. Витрати сировини на виробництво 

продукції визначаються матрицею , де кожний елемент  показує, 

скільки одиниць сировини -го типу використовується на виробництво одиниці 

продукції i-го типу. План випуску продукції заданий матрицею С = (100 80 130), 

вартість одиниці кожного типу сировини (грн.) – матрицею . Визначить 

загальні витрати сировини, необхідні для випуску продукції, а також загальну 

вартість цієї сировини. 

4. Знайдіть найбільше та найменше значення функції на відрізку        

у=х3-16х,       [-3; 1]. 

 

 

Екзаменатор                                                                       Прошкін В.В. 

Завідувач кафедри                                                       Литвин О.С. 
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