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 Питання до іспиту  

з дисципліни «Вища математика»  

(1 курс, семестр 1) 

 Елементи лінійної алгебри 

1. Матриці, види матриць. Дії над матрицями та їх властивості.  

2. Визначники та їх властивості. Правила обчислення визначників. 

3. Обернена матриця. Теорема існування оберненої матриці. Обчислення 

оберненої матриці.  

4. 
Лінійний простір. Базис. Лінійна незалежність та лінійна залежність 

елементів простору. 

5. 
Ранг матриці. Елементарні перетворення матриці. Методи знаходження 

рангу матриці. 

6. 
Система лінійних алгебраїчних рівнянь (СЛАР). Умова сумісності системи 

лінійних рівнянь (теорема Кронекера-Капеллі). 

7. Методи розв’язання СЛАР (матричний метод, метод Крамера, метод Гаусса). 

8. Однорідні СЛАР. Властивості розв’язків однорідної системи.  

9. Фундаментальна система розв’язків (ФСР). Теорема про існування ФСР.  

10. Знаходження загального розв’язку нетривіальної сумісної однорідної СЛАР. 

 Векторна алгебра 

1. Вектори у просторі. Основні визначення. 

2. Лінійні операції над векторами та їх властивості.  

3. Лінійно залежні та лінійно незалежні вектори. 

4. Проекція вектора на вісь. Поділ відрізка у заданому відношенні. Розкладання 

вектора за базисом.  

5. Орт вектора. Напрямні косинуси.  

6. Скалярний добуток, його властивості. Умова колінеарності векторів. 

Використання скалярного добутку для розв’язання деяких фізичних задач. 

7. Векторний добуток векторів, його властивості. Геометричний зміст 

векторного добутку. Умова компланарності векторів. Використання 

векторного добутку для розв’язання деяких фізичних задач.  

8. Змішаний добуток і його властивості. Геометричний зміст змішаного 

добутку. 

  

 



Аналітична геометрія 

1. Площина у просторі: загальне та нормальне рівняння, рівняння у відрізках; 

зведення загального рівняння до нормального вигляду. Рівняння площини за 

трьома точками. 

2. Кут між площинами. Взаємне розташування площин. Відстань від точки до 

площини. 

3. Пряма у просторі: загальні, канонічні та параметричні рівняння. Рівняння 

прямої за двома точками. Зведення загальних рівнянь до канонічних.  

4. Кут між прямими; кут між прямою та площиною. Взаємне розташування 

прямих. Відстань між двома прямими. 

5. Пряма і площина у просторі. Кут між прямою і площиною. Взаємне 

розміщення прямої і площини у просторі. Відстань від точки до прямої. 

6. Пряма на площині: загальне рівняння, рівняння у відрізках, рівняння з 

кутовим коефіцієнтом, рівняння прямої за двома точками.  

7. Взаємне розташування прямих. Кут між прямими. Відстань від точки до 

прямої.  

8. Коло. Визначення. Канонічне рівняння 

9. Еліпс. Канонічне рівняння, фокуси, ексцентриситет, фокальні радіуси. 

10. Гіпербола. Канонічне рівняння, фокуси, ексцентриситет, асимптоти, 

фокальні радіуси. 

11. Парабола. Канонічне рівняння, рівняння директриси, фокус, фокальний 

радіус. 

 Теорія границь. Неперервність функцій 

1. 
Множини, основні операції над ними. Функція однієї змінної, способи 

задання. Область визначення. 

2. 
Числова послідовність, основні поняття. Границя числової послідовності, її 

властивості. Техніка обчислювання границь.  

3. Означення границі функції. Нескінченно малі величини та нескінченно 

великі величини, їх властивості. Основні теореми про границі.  

4. Порівняння нескінченно малих величин. Перша визначна границя, її 

наслідки. 

5. Друга визначна границя, її наслідки. 

6. Визначення неперервності функції. Властивості неперервних функцій. 

Класифікація точок розриву. 

 Похідна функції однієї змінної 

1. Означення похідної, її механічні і геометричні застосування. Зв'язок між 

поняттями похідна та неперервність.  



2. Правила диференціювання. Таблиця похідних основних елементарних 

функцій. 

3. Похідна складеної функції. Диференціювання параметрично і неявно 

заданих функцій. Логарифмічне диференціювання.  

4. Рівняння дотичної та нормалі до плоскої кривої. 

5. Диференціал, його геометричний зміст. Застосування диференціала для 

обчислення наближених значень функції. 

6. Похідні та диференціали вищих порядків.  

 

 Питання до іспиту  

з дисципліни «Вища математика»  

(1 курс, семестр 2) 

 

 Похідна функції однієї змінної.  

Застосування похідної 

1. Теореми про середнє значення: теореми Ролля, Коші і Лагранжа.  

2. Правило Лопіталя.  

3. Монотонні функції: означення, інтервали монотонності, необхідні та достатні 

умови монотонності.  

4. Екстремум функції: означення точки екстремуму необхідні та достатні умови 

існування екстремуму.  

5. Найбільше та найменше значення функції на відрізку. 

6. Опуклість, угнутість графіка функції, точки перегину, необхідні та достатні 

умови перегину функції. Асимптоти графіка функції. 

7. Схема дослідження функції та побудова її графіка. 

 Невизначений інтеграл 

1. Невизначений інтеграл. Таблиця основних інтегралів.  

2. Метод заміни змінної інтегрування. Метод інтегрування за частинами.  

3. Раціональні дроби. Простіші раціональні дроби та їх інтегрування. Розкладання 

раціонального дробу на простіші. Інтегрування раціональних дробів. 

4. Інтегрування деяких класів функцій: ірраціональних, тригонометричних, що 

містять радикали квадратного тричлена. 

 Визначений інтеграл 

1. Визначений інтеграл: задачі, що призводять до уявлення про визначений 

інтеграл, основні властивості визначеного інтеграла. 

2. Формула Ньютона–Лейбніца. 

3. Інтегрування частинами і заміна змінної у визначеному інтегралі. Інтегрування 

парних і непарних функцій за симетричним проміжком. 



4. Площа плоскої фігури у декартовій та полярній системах координат.  

5. Площа плоскої фігури, якщо крива задана параметрично. 

6. Довжина дуги плоскої кривої.  

7. Об’ємів тіл обертання. 

8. Невласні інтеграли 1-го і 2-го роду. Основні властивості. Ознаки збіжності. 

 Числові та функціональні ряди 

1. Числові ряди. Сума ряду, збіжність ряду, властивості збіжних рядів.  

2. Необхідна умова збіжності числового ряду. Достатні ознаки збіжності числових 
рядів зі знакосталими членами: порівняння, Д'Аламбера, радикальна і 
інтегральна Коші. 

3. Числові ряди з довільними членами. Умовна і абсолютна збіжність. Ознака 
Лейбніця.  

4. Функціональні ряди. Основні означення. Область збіжності. Методи 
знаходження області збіжності функціонального ряда. 

5. Рівномірна і правильна збіжність функціональних рядів. Властивості рівномірно 

збіжних рядів.  

6. Степеневі ряди. Теорема Абеля. Радіус і інтервал збіжності степеневих рядів. 

Властивості степеневих рядів. 

7. Ряди Тейлора і Маклорена. Ряди Маклорена деяких елементарних функцій. 

Застосування степеневих рядів для наближених обчислень. 

 Ряди Фур'є 

1. Періодичні функції і їх властивості. Розкладання періодичної функції в ряд Фур'є. 

Теорема Діріхле.  

2. Розкладання в ряд Фур'є парних та непарних 2l  періодичних функції. 

Розкладання функцій,  заданих на інтервалі  0,l , в ряд за синусами або за 

косинусами. 

3. Розкладання в ряд Фур'є 2 періодичних функції. 

 

4. 
Комплексні числа. Алгебраїчна, тригонометрична та показникова форми 

комплексних чисел. Дії над комплексними числами. 

 

 

 

 

 

 

 



 Питання до іспиту  

з дисципліни «Вища математика»  

(2 курс, семестр 3) 

 Функції декількох змінних 

1. Функції декількох змінних. Область визначення і множина значень.  

2. Границя і неперервність функції двох змінних.  

3. Частинні похідні першого порядку. Частинні і повний диференціали функції 

двох змінних. 

4. Похідна складеної функції. Диференціювання функцій заданих неявно.  

5. Рівняння дотичної і нормалі до поверхні. 

6. Частинні похідні і диференціали вищих порядків.  

7. Екстремум функції двох змінних: необхідні і достатні умови існування 

екстремуму. 

8. Найбільше та найменше значення функції в області. 

 Диференціальні рівняння 

1. Основні поняття теорії диференціальних рівнянь. Задача Коші. 
Диференціальні рівняння першого порядку. Теорема існування та єдиності 
розв’язку задачі Коші.  

2. Різні типи диференціальних рівнянь першого порядку: з відокремлюваними 
змінними, однорідні, лінійні, рівняння Бернуллі. 

3. Диференціальні рівняння другого порядку, що допускають зниження 
порядку.  

4. Лінійні диференціальні рівняння вищих порядків. Теорема про існування і 

єдність розв'язку диференціального рівняння.  

5. Лінійний диференціальний оператор, його властивості. Лінійна залежність 

функцій. Визначник Вронського. 

6. Лінійні однорідні диференціальні рівняння (ЛОДР). Фундаментальна система 

рішень ЛОДР. Теорема про структуру загального розв'язку ЛОДР.  

7. ЛОДР другого порядку зі сталими коефіцієнтами. 

8. Лінійні неоднорідні диференціальні рівняння (ЛНДР). Теорема про структуру 

загального розв'язку ЛНДР.  

9. Метод Лагранжа. ЛНДР зі сталими коефіцієнтами і спеціальною правою 

частиною. 

10. Системи диференціальних рівнянь. Метод виключення. 

 Теорія функцій комплексного змінного 

1. Комплексні числа. Алгебраїчна, тригонометрична та показникова форми 

комплексних чисел. Дії над комплексними числами. 



2. Функції комплексного змінного (ФКЗ). Основні елементарні функції 

комплексного змінного.  
3. Границя та неперервність ФКЗ. 

4. Диференціювання функції комплексного змінного. Умови Коші-Рімана. 

Аналітичність функції.  
5. Інтегрування функції комплексного змінного. Теорема Коші для однозв’язної 

та багатозв’язної областей. Інтегральна формула Коші. 
6. Числові ряди. Функціональні ряди. Степеневі ряди. Теорема Абеля. Ряди 

Тейлора та Лорана. 
7. Нулі функції. Ізольовані особливі точки та їх класифікація. Лишок функції 

комплексного змінного. Основна теорема Коші про лишки. 

 Операційне числення 

1. Перетворення Лапласа. Оригінал і зображення Таблиця "Оригінал-

Зображення". 

2. Властивість лінійності перетворення Лапласа. Теорема подібності. 

3. Теореми зсуву та загаювання. 

4. Теореми про диференціювання оригіналів і зображень.  

5. Теореми про інтегрування оригіналів і зображень. 

6. Згортка функцій. Теорема множення зображень. 

7. Перша та друга теореми розкладання, їх використання для відновлення 

оригіналу за зображенням. 

8. Використання операційного числення до розв’язання задачі Коші для 

лінійних диференціальних рівнянь зі сталими коефіцієнтами і систем 

диференціальних рівнянь. 

 

 Питання до іспиту  

з дисципліни «Вища математика»  

(2 курс, семестр 4) 

 Подвійні та потрійні інтеграли 

1. Подвійний інтеграл. Теорема існування. Властивості. 

2. Обчислення подвійних інтегралів у декартових координатах. Застосування 

подвійного інтеграла в геометрії.  

3. Обчислення подвійних інтегралів у полярних координатах. Застосування 

подвійного інтеграла в фізиці. 

4. Потрійний інтеграл. Властивості. 

5. Обчислення потрійних інтегралів у декартових координатах. Застосування 

потрійного інтеграла в геометрії. 

6. Обчислення потрійних інтегралів у циліндричних координатах. 

Застосування потрійного інтеграла в фізиці. 



7. Обчислення потрійних інтегралів у сферичних координатах. Застосування 

потрійного інтеграла в фізиці. 

 Векторний аналіз і теорія поля 

1. Скалярні та векторні поля. Похідна за напрямом скалярного поля. Градієнт. 

Векторні лінії, рівняння векторних ліній. 

2. Поверхневі інтеграли.  

3. Потік векторного поля. 

4. Дивергенція векторного поля. Потік векторного поля через замкнену 

поверхню. Теорема Остроградського-Гаусса. 

5. Криволінійні інтеграли. Робота силового поля, заданого на площині і в 

просторі. 

6. Циркуляція векторного поля на площині і в просторі. 

7. Ротор векторного поля. Формула Стокса. Формула Гріна. 

8. Спеціальні векторні поля. Оператор Гамільтона. Потенціал векторного поля. 
 

 

 

 


