
 

Питання до іспиту 

1 семестр 

1. Матриці. Дії над матрицями.  

2.  Мінори і алгебраїчні доповнення. Основні властивості визначників. 

3. Визначники 2-го та 3- го порядків, та методи їх обчислення. 

4. Базисний мінор та ранг матриці. Елементарні перетворення  матриці.  

5. Cистеми лінійних алгебраїчних рівнянь (визначення СЛАР, однорідна 

СЛАР, розв’язок системи, сумісність). Теорема Кронекера-Капеллі. 

6. Методи розв’язання СЛАР (правило Крамера, метод Гауса) 

7. Основні поняття вектора (визначення вектора, довжина, орт, 

колінеарність, компланарність). Координати вектора. Дії над 

векторами, що задані в координатах.  

8. Скалярний добуток: визначення, властивості. Основні формули: 

скалярний добуток в координатній формі, довжина вектора, косинус 

кута між векторами , проекція вектора на вектор. Застосування 

скалярного добутку. 

9. Векторний добуток (визначення правої та лівої трійки векторів, 

визначення векторного добутку). Властивості та формула обчислення 

векторного добутку. Застосування векторного добутку. 

10.  Площина: нормальне рівняння, загальне рівняння, рівняння площини у 

відрізках: рівняння площини за заданою точкою та нормаллю 

(визначення нормалі); відстань від точки до площини. 

11. Пряма в просторі: загальне рівняння, канонічне та параметричне 

рівняння; рівняння за заданими двома точками; точка перетину прямої 

та площини. 

12. Кут між площинами, умови паралельності та перпендикулярності 

площин. Кут між прямими, умови паралельності та 

перпендикулярності прямих у просторі. Кут між прямою та площиною, 

умови паралельності та перпендикулярності прямої в просторі та 

площини. 

13. Пряма на площині: загальне рівняння; рівняння з кутовим 

коефіцієнтом; рівняння за заданою точко. Та заданим кутовим 

коефіцієнтом (з виводом);  

14. Пряма на площині: рівняння за заданими дома точками (з виводом); кут 

між прямими (з випадком, коли одна з прямих паралельна вісі 

ординат); умови паралельності та перпендикулярності. 



15. Числові множини (позначення та назви). Поняття функції. Способи її 

задання. Основні властивості функцій. Елементарні функції та їх 

графіки.  

16. Визначення границі функції в точці (математичною мовою та словами). 

Геометричний зміст границі. Односторонні границі (визначення та 

графічна ілюстрація). Границя функції, якщо х наближується до 

нескінченності. 

17. Основні теореми про границі. Невизначенності. 

18. Розкриття невизначеностей 
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19. Нескінченно великі та нескінченно малі величини, їх зв'язок. 

Властивості нескінченно малих. Теореми про еквівалентні нескінченно 

малі величини. 

20. Перша чудова границя (з доведенням). Наслідки. 

21. Друга чудова границя. Наслідки (з доведенням).  

22. Неперервність функції в точці. Дослідити на неперервність функцію 
cosy x  

23. Неперервність функції в точці. Дослідити на неперервність функцію 

2y x  

24. Неперервність функції в точці. Дослідити на неперервність функцію 

3y x  

25. Точки розриву та їх класифікація. Показати приклади функцій, які 

порушують умови неперервності. 

26. Основні теореми про неперервні функцій. Властивості функцій, 

неперервних на відрізку. 

27. Поняття похідної. Фізичний та геометричний зміст (з ілюстраціями). 

Рівняння дотичної та нормалі до функції. 

28. Основні правила диференціювання. Таблиця похідних. Похідна 

складної функції. Диференціал. 

29. Інтервали монотонності та екстремуму функції (визначення 

зростаючою та спадаючої функції, визначення екстремуму, достатні 

умови монотонності, необхідні та достатні умови існування 

екстремуму). 

30. Інтервали опуклості функції та точки перегину (визначення інтервалів 

опуклості та точки перегину, достатня умова опуклості та вгнутості, 

необхідні та достатні умови існування точки перегину) 



31. Асимптоти графіка функції (визначення асимптоти з малюнком, 

визначення вертикальної асимптоти, теорема про похилу асимптоту із 

зауваженнями). 

32. Схема дослідження функцій з поясненням кожного пункту 

33. Визначення функції двох змінних. Навести приклади. Поверхні другого 

порядку.  

34. Визначення частинних похідних. Достатня умова існування частинних 

похідних. Диференціал. Частинні похідні другого порядку. 

35. Частинні похідні другого порядку. Рівняння дотичної площини та 

нормалі до поверхні (у випадку явного та неявного задання функції). 

36. Екстремуми функцій двох змінних (визначення локального максимуму 

та мінімуму, необхідна та достатня умови існування екстремуму, 

стаціонарна точка ) 


