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ВСТУП 

 

Мета і завдання самостійної роботи: навчити студентів самостійно 

вивчати та працювати з навчальною та спеціальною літературою з розділів 

вищої та прикладної математики. Допомогти студентам ставити та розв’язувати 

прикладні задачі, користуватися засобами комп’ютерної математики, 

самостійно здобувати необхідні для розв’язання практичних завдань знання. 

Види самостійної роботи: з підручниками, в електронній бібліотеці, з 

конспектом лекцій викладача, пошук необхідних матеріалів у мережі Internet. 

Самостійна робота студентів забезпечується підручниками, навчальними 

та методичними посібниками, які є у бібліотеці КрНУ імені Михайла 

Остроградського. Також студент може користуватися конспектами лекцій та 

практичних занять викладача. 

Методичні вказівки містять теми та погодинний розклад самостійної 

роботи, а також питання до модульного контролю. Кожна тема містить 

питання, що виносяться на самостійне опрацювання; питання для 

самоперевірки; перелік літератури із зазначенням сторінок, де можна знайти 

відповіді на питання для самостійного опрацювання. Студент повинен знайти 

літературу, вивчити необхідні теми, а потім відповісти на питання для 

самоперевірки.  

Займатися самостійно студент може у бібліотеці або вдома у вільний від 

навчання час. Також студент повинен звертатися за допомогою до викладачів 

під час консультацій, які проводяться на кафедрі, згідно з графіком. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: основні методи розв’язування задач з вищої математики та 

застосування цих методів під час розв’язання економічних задач;  

уміти: користуватися апаратом вищої математики під час розв’язання 

економічних задач, довідниками з вищої математики.  
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1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ І САМОСТІЙНОЇ    

РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

№ 

пор. 

 

Т е м а 

Денна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 

Кільк. 

год. 

(лекц) 

Кільк. 

год. 

СРС 

Кільк. 

год. 

(лекц) 

Кільк 

год. 

СРС 
1 2 3 4 5 6 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1 Елементи лінійної алгебри, векторної алгебри, 

аналітична геометрія на площині, аналітична геометрія в просторі 

1 Тема 1 Елементи теорії матриць і 

визначників 

 

1 

 

3 

 

– 

 

5 

2 Тема 2 Загальна теорія систем 

лінійних алгебраїчних рівнянь 

 

1 

 

3 

 

– 

 

5 

3 Тема 3 Елементи матричного аналізу 1 3 1 4 

4 Тема 4 Елементи векторної алгебри та 

аналітичної геометрії 

 

1 

 

3 

 

– 

 

4 

 Усього за змістовим модулем 1 4 12 1 18 

Змістовий модуль 2 Вступ до математичного аналізу, диференціальне 

числення функцій однієї змінної 

5 Тема 5 Елементи теорії границь. 

Граничний (маргінальний) аналіз 

 

1 

 

3 

 

– 

 

 5 

6 Тема 6 Диференціальне числення 

функцій однієї змінної 
2 7 1 9 

7 Тема 7 Дослідження функцій та 

побудова їх графіків 

 

1 

 

3 

 

– 

 

4 

 Усього за змістовим модулем 2 4 13 1 18 
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1 2 3 4 5 6 

Модуль 2 

Змістовий модуль 3 Функції багатьох змінних, невизначений інтеграл 

8 Тема 8 Основні поняття функції 

багатьох змінних та їх інтерпретація в 

економічній теорії. Диференційова-

ність функції багатьох змінних. 

Екстремум та умовний екстремум 

функції багатьох змінних 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

4 

9 Тема 9 Невизначений інтеграл 3 10 – 14 

 Усього за змістовим модулем 3 4 13 2 18 

Змістовий модуль 4  Визначений інтеграл, диференціальні та різницеві 

рівняння, ряди 

10 Тема 10 Визначений інтеграл 1 2 – 4 

11 Тема 11 Економічна динаміка та її 

моделювання: диференціальні та 

різницеві рівняння 

1 10 1 11 

12 Тема 12 Ряди та їх застосування 1 8 – 0 

13 Тема 13 Елементи фінансової 

математики та математичної 

економіки 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

– 

 

 

4 

 Усього за змістовим модулем 4 4 22 1 28 

 Усього  16 60  4 82 
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2 ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

 

Тема № 1   Елементи теорії матриць і визначників 

1. Матриці. Лінійні операції над матрицями.  

2. Добуток матриць. Обернена матриця.  

3. Визначники 2-го і 3-го порядків та їх властивості.  

4. Мінори та алгебраїчні доповнення. 

5. Ранг матриці.  Визначення рангу матриці.  

Питання для самоперевірки 

1. Що таке розмір матриці? 

2. Які матриці можна перемножувати? 

3. Надайте визначення оберненої до даної матриці. 

4. Що називається мінором елемента ija  визначника n -го порядку? 

5. Що називається алгебраїчним доповненням елемента ija  визначника  

n -го порядку? 

6. Назвіть основні властивості визначників. 

7. Дано дві матриці:   

1  2  1

4  53

212

  ,  

2  4  3

678  

312  

BA . Знайти: а) АВ;  

б) BA ;  в) 1 A ;  г) 1 AA . 

Література: [2, с. 39–133; 7, с. 6–103; 10, с. 12–82]. 

 

Тема № 2  Загальна теорія систем лінійних алгебраїчних рівнянь 

1. Розв’язування систем лінійних алгебраїчних рівнянь за формулами 

Крамера та матричним методом.  

2. Розв’язування систем лінійних алгебраїчних рівнянь методом Гаусса та 

Жордана–Гауса . 

3. Теорема Кронекера–Капеллі. 

Питання для самоперевірки 

1. Обґрунтуйте матричний метод розв’язання систем лінійних рівнянь. 
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2. Сформулюйте правило Крамера розв’язання невироджених систем 

лінійних рівнянь. До яких рівнянь його можна застосовувати? 

3. Обґрунтуйте метод Гаусса розв’язання систем лінійних рівнянь. 

4. Розв’яжіть систему рівнянь: а) за формулами Крамера;  б) за 

допомогою оберненої матриці (матричним методом); в) методом Гаусса. 

.6  23

,1  32

,73  2

32 1 

3 2 1 

3 2 1 

xxx

xxx

xxx

 

Література: [2, с. 39–133; 7, с. 6–103; 10, с. 113–158]. 

 

Тема № 3  Елементи матричного аналізу 

1. Лінійні векторні простори.  

2. Базис векторного простору.  

3. Перетворення базису та координат вектора.  

4. Евклідів простір.  

5. Власні значення і власні вектори матриці.  Ізоморфізм.  

6. Розклад вектора за базисом. 

Питання для самоперевірки 

1. Що називають дійсним лінійним простором? 

2. Яка    система    векторів    називається    лінійно    залежною;    лінійно  

незалежною? 

3. Що називається модулем вектора? 

4. Які вектори називаються колінеарними? 

5. Чим визначається вимірність лінійного простору? 

6. Що називають базисом лінійного простору? 

7. Що називають дійсним евклідовим простором? 

8. Яка система векторів називається ортогональною? 

9. Яка система векторів називається ортонормованою? 
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10. Знайти власні значення і власні вектори матриці 

2  21  

13  1

124  

A . 

11. Показати, що вектори ),1  ,4  ,5(a   ),2  ,5  ,3(b  )3  ,1 ,2(c  

утворюють базис, і визначити координати вектора  )4  ,32  ,7(d  в цьому 

базисі. 

Література: [2, с. 39–133; 7, с. 6–103; 10, с. 113–158]. 

 

Тема № 4  Елементи векторної алгебри та аналітичної геометрії 

1. Скалярні та векторні величини. Лінійні операції над векторами.  

2. Кут між векторами. Скалярний добуток векторів та його властивості. 

3. Векторний добуток векторів та його властивості.  

4. Мішаний добуток трьох векторів та його властивості.   

5. Рівняння   прямої  на   площині.   Кут   між   двома  прямими.  Умови  їх  

паралельності та перпендикулярності.  

6. Криві другого порядку: еліпс, коло, гіпербола, парабола. Основні 

властивості: ексцентриситет, директриса. Спрощення загального рівняння 

кривої 2-го порядку. Паралельний перенос.  Поворот осей. 

7. Площина в просторі. Різні види рівняння площини.  

8. Кут між двома площинами. Умови їх паралельності та перпендику-

лярності.   

9. Пряма в просторі. Різні види рівнянь прямої в просторі. Кут між двома 

прямими в просторі.  

10. Пряма і площина в просторі. Кут між прямою і площиною. Умови їх 

паралельності та перпендикулярності. 

11. Відстань від точки до площини. 

Питання для самоперевірки 

1. Що називається модулем вектора? 

2. Які вектори називаються колінеарними? 
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3. Запишіть загальне рівняння прямої на площині. 

4. Запишіть    канонічне    рівняння    прямої    на    площині    та    вкажіть  

геометричний зміст його параметрів. 

5. Запишіть    рівняння    прямої    з    кутовим    коефіцієнтом    і    вкажіть 

геометричний зміст його параметрів. 

6. Запишіть умови паралельності та перпендикулярності двох прямих. 

7. Запишіть рівняння площини, що проходить через три точки. 

8. Як обчислюється відстань від точки до площини. 

9. Запишіть    канонічне    рівняння     прямої    у    просторі    та     вкажіть  

геометричний зміст його параметрів. 

10. Запишіть рівняння прямої у просторі, що проходить через дві точки. 

11. Який вигляд мають умови паралельності та перпендикулярності 

прямих у просторі. 

12. Запишіть формулу, за якою знаходять кут між прямою у просторі та 

площиною. 

13. Що називається еліпсом? Запишіть канонічне рівняння еліпса. 

Укажіть його осі симетрії, вершини, фокуси. 

14. Що називається гіперболою? Запишіть канонічне рівняння гіперболи. 

Укажіть її осі симетрії, вершини, фокус, дійсну вісь, уявну вісь, асимптоти. 

15. Що називається параболою? Запишіть канонічне рівняння параболи. 

Укажіть її вершину, директрису, фокус, вісь симетрії. 

16. Дано вершини  трикутника  АВС:  А(–2, 4),  В(3, 1),  С(10, 7).  

Визначити:   а) рівняння сторони АВ;  б) рівняння висоти СН; в) рівняння 

медіани АМ; г) точку N перетину медіани АМ і висоти СН; д) рівняння прямої, 

що проходить через вершину С паралельно до сторони АВ; е) відстань від точки 

С до прямої AB. 

17. Скласти канонічні рівняння:  а) еліпса;  б) гіперболи;  в) параболи (F – 

фокус, а – велика (дійсна) напіввісь, b – мала (уявна) піввісь, е – 

ексцентриситет, D – директриса кривої. 
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а) b = 15,  F(–10, 0) ;  б) а = 13,  е =
13

14
;  в) D:  x = – 4. 

Література: [2, с.  51–71, 112–118;  7, с. 6–70;   9,  с. 8–45, 60–78, 108–

142;   10, с. 12–20; 17, с. 13–14, 18–20]. 

 

Тема № 5 Елементи теорії границь. Граничний (маргінальний) аналіз 

1. Функція. Способи задання функції. Класифікація основних елемен-

тарних функцій.   

2. Графіки основних елементарних функцій. 

3. Числова послідовність та її границя. Основні теореми про границі. 

4. Поняття границі функції в точці та на нескінченності.  

5. Нескінченно малі та нескінченно великі величини.  

6. 1-ша та 2-га визначні границі. Розкриття невизначеностей 

   ,1   ,   ,
0

0
 за допомогою першої та другої визначних границь та 

їх наслідків. 

7. Неперервність функції в точці. Одностороння неперервність.  

8. Точки розриву функції та їх класифікація. 

Питання для самоперевірки 

1. Надайте визначення функції. Що називають областю визначення та 

областю значень функції? 

2. Перелічіть основні елементарні функції. 

3. Які функції називаються парними (непарними)? 

4. Яка функція називається періодичною? 

5. Яка функція називається монотонно зростаючою? 

6. Надайте визначення границі функції. 

7. Надайте визначення неперервності функції в точці. 

8. Яка функція називається нескінченно малою при  0xx ; при x ? 

9. Яка функція називається нескінченно великою при  0xx ; при 

x ? 
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10. Яку невизначеність розкриває перша визначна границя? 

11. Яку невизначеність розкриває друга визначна границя? 

12. Надайте визначення точки розриву функції. Надайте класифікацію 

точок розриву функції. 

13. Знайти вказані границі: 

          а) ,
1253

15112
2 

2 

lim
3 xx

xx

x

        б) ,
52

253
2 3 

2 3 

lim
xxx

xx

x

             в) ,
8

4
3

lim

x

x

x

x

 

г) ,
42

122 

lim
3 xx

xx

x

       д) .
3

8cos1
2 lim

0 x

x

x

 

 

14. Знайти точки розриву функцій, якщо вони існують. Зробити рисунок. 

 а) 

1                ,2

11   ,2

1         ,4

 2 

xx

xx

xx

xf                    б) .12 3

1

xxf  

Література: [4, с. 19–61; 7, с. 137–151; 9, с. 142–185; 10, с. 178–288;  17,  

с. 29–32]. 

 

Тема № 6  Диференціальне числення функцій однієї змінної 

1. Похідна функції, її геометричне та механічне тлумачення. Основні 

правила диференціювання.  

2. Таблиця похідних основних елементарних функцій.  

3. Диференціал функції. Інваріантність форми 1-го диференціала.  

4. Похідні та диференціали вищих порядків.  

5. Похідна складної та показникової функції. 

 6. Диференціювання параметрично заданих функцій та функцій заданих 

неявно. 

7. Основні теореми про диференційовані функції: Ферма, Ролля, 

Лагранжа. 

8. Формула Тейлора. Теореми Лопіталя.  
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9. Розкриття невизначеностей 0  ,0  ,  ,0  ,1 00  за допомогою 

теорем Лопіталя. 

Питання для самоперевірки 

1. Надайте визначення похідної. Назвіть її геометричний та механічний 

зміст. 

2. Надайте формули похідних суми, добутку та частки двох функцій. 

3. У чому полягає правило диференціювання складної функції? 

4. У чому полягає прийом логарифмічного диференціювання? 

5. Указати метод диференціювання параметрично заданої функції? 

6. Що називається диференціалом функції? 

7. У чому полягає інваріантність форми першого диференціала? 

8. Яким є фізичний зміст похідної другого порядку? 

9. Як знаходяться похідні вищих порядків від неявно заданої функції?  

9. Як знаходяться похідні вищих порядків від функції, заданої в парамет-

ричній формі? 

10. Сформулювати правило Лопіталя. 

11. У чому полягає геометричний зміст теореми Ферма? 

12. Указати геометричний зміст теореми Ролля? 

13. У чому полягає геометричний зміст теореми Лагранжа? 

14. Продиференціювати задані функції: 

а) 
5 

4

2

4
523

3

x
xxy ;     б) 3 4 2arcsin3tg xxy ;  

в) 
2

1

7 arctg9

x

x
y ;                       г) 2

2  3log
12

12
xx

x

x
y ; 

Література: [4, с. 66–184;   7,  с. 151–183;   9,  с. 185–246;   10,  с. 305–334, 

379–389, 401–417; 17, с. 36–41]. 

 

Тема № 7  Дослідження функцій та побудова їх графіків 

1. Умови  сталості   та   монотонності   функції.   Поняття   локального   та  

глобального екстремуму.  
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2. Необхідна та достатня умови існування екстремуму.  

3. Інтервали зростання і спадання функції.  

4. Асимптоти.  

5. Інтервали   випуклості   графіка  функції.  Інтервали  опуклості  графіка  

функції.  

6. Перегин графіка функції. Достатня умова існування точки перегину.  

7. Екстремум функції.  

8. Найбільше та найменше значення функції на відрізку.  

9. Дослідження функцій за допомогою похідних.  

10. Рівняння дотичної та нормалі до плоскої кривої. Диференціал дуги. 

Питання для самоперевірки 

1. Назвіть умови знакосталості та монотонності функцій. 

2. Які точки називаються стаціонарними, критичними? 

3. Яка точка називається точкою максимуму (мінімуму)? 

4. Сформулюйте необхідну умову існування екстремуму. 

5. Що розуміють під точкою перегину кривої? 

6. Сформулюйте необхідну умову існування точки перегину. 

7. Сформулюйте достатню умову існування точки перегину. 

8.  Як знайти інтервали опуклості (увігнутості) кривої? 

9. Надайте визначення асимптоти графіка функції. 

10.  Надайте схему дослідження функції та побудови графіка. 

Література: [4, с. 19–179, 230–284, 315–378; 7, с. 151–257; 10, с. 211–330, 

401–427, 444–479, 509–521; 12, с. 8–94]. 

 

Тема № 8 Основні поняття функції багатьох змінних та їх 

інтерпретація в економічній теорії. Диференційованість функції багатьох 

змінних. Екстремум та умовний екстремум функції багатьох змінних 

1. Поняття про функції багатьох змінних.  

2. Границя функції багатьох змінних.  

3. Неперервність функції багатьох змінних.  
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4. Частинні похідні.  

5. Повний диференціал та його зв’язок з частинними похідними.  

6. Диференціювання складних функцій кількох змінних.  

7. Похідна за напрямом.   

8. Градієнт.  

9. Похідні та диференціали вищих порядків.  

10. Екстремум функції двох змінних, необхідна і достатня умови.  

11. Умовний екстремум функції багатьох змінних.  

12. Найбільше та найменше значення функції в замкненій області.  

13. Дотична площина та нормаль до поверхні.   

14. Функції багатьох змінних в економічній теорії. 

Питання для самоперевірки 

1. Що таке функція багатьох змінних? 

2. Що називається областю визначення функції двох змінних? 

3. Що таке частинна похідна функції багатьох змінних? 

4. Який геометричний зміст частинних похідних функції двох змінних? 

5. Яка функція двох змінних називається складною? 

6. Що   розуміють   під   дотичною   площиною    до   поверхні;  як   вона 

визначається? 

7. Що називають нормаллю до поверхні? 

8. Вивести формулу для похідної за напрямом. 

9. Надайте визначення градієнта функції. 

10. Надайте визначення частинних похідних другого порядку. 

11. Надайте визначення точки екстремуму функції двох змінних. 

12. У чому полягають необхідні умови екстремуму функції двох незалеж-

них змінних? 

13. Якими є достатні умови екстремуму функції двох змінних? 

14. Що розуміють під умовним екстремумом функції двох змінних? 

15. Як знайти найбільше і найменше значення функції двох змінних в 

обмеженій області? 
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16.  52432 22 yxxyyxz . Знайти 
x

z
, 

y

z
. 

17.  Дослідити на екстремум функцію )1(2 yxxyz . 

18.  Знайти найбільше і найменше значення функції yxyxz 22 3  в 

трикутнику, обмеженому прямими 1x , 1y , 1yx . 

Література: [4,  с. 230–276;  7, с. 192–208;   10,  с. 311–314,  334–337, 

340–356; 12, с. 8–37]. 

  

Тема № 9 Невизначений інтеграл 

1. Поняття первісної та невизначеного інтеграла.  

2. Властивості невизначеного інтеграла.  

3. Таблиця основних формул інтегрування.  

4. Методи інтегрування. Безпосереднє інтегрування.  

5. Заміна змінних.   

6. Інтегрування частинами.  

7. Інтегрування раціональних функцій.  

8. Найпростіші раціональні дроби. Розклад дробово-раціональної функції 

на прості дроби. 

9. Інтегрування дробово-раціональних функцій.  

10. Інтегрування    виразів,    що    включають   тригонометричні   функції.  

Універсальна тригонометрична підстановка. 

11.  Інтегрування деяких ірраціональних виразів. 

12. Якого виду ірраціональності інтегруються за допомогою тригономет-

ричних  підстановок?  

Питання для самоперевірки 

1. Надайте визначення первісної для функції )(xf  на проміжку ];[ ba . 

2. Надайте визначення невизначеного інтеграла. 

3. Назвіть основні властивості невизначеного інтеграла. 

4. Запишіть формулу інтегрування частинами. 



 17 

5. Знайти невизначені інтеграли: 

а) dx
x

x

1

1
2

;  б)
2

2

1

arcsin

x

xdx
;  в) xdxx 2cos2 ; 

 

 г)
x

x

e

dxe

1
;   д) xdxx 5sin)32( ;       є) dxx lnsin . 

Література: [4, с. 315–356; 7, с. 208–243; 9, с. 246–276; 10, с. 444–483; 12, 

с. 37–66]. 

 

Тема № 10 Визначений інтеграл 

1. Визначений інтеграл як границя інтегральних сум.  

2. Основні властивості визначеного інтеграла.  

3. Формула Ньютона–Лейбниця.  

4. Методи інтегрування визначеного інтеграла. 

5. Обчислення площ плоских фігур за допомогою визначеного інтеграла. 

6. Довжина дуги плоскої кривої. 

7. Застосування інтегралів у задачах економіки.  

8. Невласні інтеграли з нескінченними межами.  

9. Невласні інтеграли від необмежених функцій.  

10. Теореми збіжності невласних інтегралів. 

 

Питання для самоперевірки 

1. Надайте визначення визначеного інтеграла.  

2. Перелічіть властивості визначеного інтеграла. 

3. Запишіть формулу Ньютона–Лейбниця. 

4. У чому полягає метод заміни змінної у визначеному інтегралі? 

5. Чи потрібно змінювати межі інтегрування у визначеному інтегралі, 

якщо виконано заміну змінної? 

6. Сформулювати метод інтегрування частинами у визначеному інтегралі. 

7. Як   обчислюється    площа   плоскої    фігури    в    декартовій    системі  

координат? 
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8. Як    обчислюється    область,    межі     якої    задані   параметричними  

рівняннями? 

9. Як обчислюється площа плоскої фігури в полярній системі координат? 

10. Надайте визначення невласного інтеграла першого роду. 

11. Надайте визначення невласного інтеграла другого роду. 

12. Обчислити визначені інтеграли: 

а) dxxe x
4

0

sin 2sin
2

;  б) dx
x

x
4

2
3

3

sin

cos
   . 

13. Обчислити невласні інтеграли: 

а) dx
xx

x

2

2

)sin(

2
sin

 ;  б) 
1

1
2ln

 
e xx

dx
.    

Література: [4, с. 356–389; 7, с. 243–271; 9, с. 276–313; 10, с. 494–496, 

509–514, 559–566; 12, с. 66–94]. 

 

Тема № 11 Економічна динаміка та її моделювання: диференціальні 

та різницеві рівняння 

1. Диференціальні рівняння, основні означення. Поняття загального та 

часткового розв’язку.  

2. Диференціальні рівняння 1-го порядку.  

3. Рівняння із відокремленими змінними.  

4. Рівняння з відокремлюваними змінними.  

5. Однорідні рівняння, їх розв’язок.  

6. Задача Коші для рівняння 1-го порядку.  

7. Лінійні    диференціальні    рівняння   першого    порядку.   Підстановка  

Бернуллі. Метод варіації довільної сталої.  

8. Рівняння Бернуллі.  

9. Рівняння в повних диференціалах.  

10. Лінійні   диференціальні    рівняння    другого    порядку    зі    сталими  

коефіцієнтами.  
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11. Однорідні рівняння. Загальний розв’язок.  

12. Задача Коші для рівняння другого порядку.  

13. Неоднорідні  рівняння  другого   порядку  зі  сталими  коефіцієнтами  

та спеціальною правою частиною. Загальний розв’язок. 

 14. Застосування диференціальних рівнянь до моделювання економічних 

процесів.  

15. Система    диференціальних    рівнянь    у    нормальній    формі   та   її  

розв’язання методом виключення. 

16. Різницеві рівняння. 

Питання для самоперевірки 

1. Яке рівняння називають диференціальним рівнянням першого порядку? 

2. Надайте визначення загального та частинного розв’язків диференці-

ального рівняння першого порядку. 

3. Наведіть загальний вигляд диференціального рівняння з відокремлю-

ваними змінними. 

4. Яке диференціальне рівняння називають однорідним відносно змінних? 

5. Наведіть   загальний   вигляд   лінійного    диференціального    рівняння  

першого порядку. 

6. Надайте визначення диференціального рівняння 2-го порядку. 

7. Назвіть типи диференціальних рівнянь, що допускають зниження 

порядку. 

8. Як записують загальний розв’язок лінійного однорідного диферен-

ціального рівняння 2-го порядку? 

9. Який вигляд має загальний розв’язок лінійного однорідного диферен-

ціального рівняння другого порядку зі сталими коефіцієнтами? 

10. Знайти загальний розв’язок диференціального рівняння 

а) 23 1 yyyxxy ; б) 
x

y
xyxy sec ; в) yxyy ; 

г) 21 2 yxyx ; д) 0
1

2
dx

x

y
dy

x
; е) 12xyy . 
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11.  Знайти   частинний    розв’язок    диференціального    рівняння,    який  

задовольняє такі початкові умови: 

а) 0)0(,3412 yxyyx ;                б) 1)0(,0)0(, yyeyy y ; 

в) 0)0(,2)0(,2sin92cos122 yyxxyyy . 

Література: [5, с. 13–94; 8, с. 117–176; 11, с. 18–39, 48–55, 65–84]. 

 

Тема № 12 Ряди та їх застосування 

1. Числовий ряд. Необхідна умова збіжності.  

2. Дії з рядами.  

3. Ряди з додатними членами та їх властивості.  

4. Ряд – геометрична прогресія.  

5. Достатні ознаки збіжності: порівняння, Даламбера.  

6. Радикальна ознака Коші.  

7. Інтегральна ознака Коші.  

8. Знакозмінні ряди. Абсолютна і умовна збіжність. Ознака Лейбниця.  

9. Область збіжності функціонального ряду.  

10. Степеневий ряд, його область та інтервал збіжності. Радіус збіжності 

степеневого ряду. 

11. Властивості степеневих рядів.  

12. Ряди Тейлора та Маклорена.  

13. Розкладення елементарних функцій в ряди Тейлора і Маклорена. 

14. Застосування степеневих рядів до наближених обчислень, обчислення  

визначених інтегралів.  

15. Застосування  степеневих  рядів  до   розв’язування   диференціальних 

 рівнянь.  

  Питання для самоперевірки 

1. Надайте визначення числового ряду, загального члена ряду, частинної 

суми і суми ряду.  

2. Сформулюйте необхідну умову збіжності ряду. 

3. Надайте визначення   ряду геометричної прогресії, гармонійного ряду. 



 21 

4. Сформулюйте ознаку Даламбера збіжності ряду. 

5. Сформулюйте радикальну ознаку збіжності ряду. 

6. Сформулюйте інтегральну ознаку збіжності ряду. 

7. Сформулюйте теорему Лейбніца. 

8. Надайте визначення абсолютної та умовної збіжності рядів. 

9. Надайте визначення степеневого ряду. 

11.  Дослідити на збіжність ряди: 
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12. Визначити область збіжності ряду  
1

12

12

4

n

n
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x
. 

Література: [5, с. 245–295;  8, с. 66–97;  9, с. 456–515;  11, с. 214–263, 

277–330]. 

 

Тема № 13 Елементи фінансової математики та математичної 

економіки 

1. Основні питання класичної фінансової математики та математичної 

економіки.  

2. Проведення відсоткових розрахунків.  

3. Аналіз платежів, що використовуються в  банківській справі, 

кредитуванні, інвестуванні. 

Питання для самоперевірки 

1. Назвіть основні питання класичної фінансової математики.  

2. Назвіть основні питання класичної математичної економіки. 

3. Як проводяться відсоткові розрахунки?  

4. Як проводять аналіз платежів, що використовуються в  банківській 

справі? 
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5. Як      проводять      аналіз     платежів,     що     використовуються     в   

кредитуванні?  

6. Як проводять аналіз платежів, що використовуються в інвестуванні? 

Література: [11, с. 330–356]. 

 

3 ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 

 

1-й модуль 

1. Визначники 2-го та 3-го порядків. Їх властивості.  

2. Мінори   та    алгебраїчні    доповнення    елементів    матриці  третього 

 порядку. 

3. Визначники n-го порядку. 

4. Матриці. Рівність матриць. Одинична матриця. 

5. Додавання матриць. Добуток матриці на число. 

6. Добуток матриць. 

7. Обернена матриця.  

8. Ранг матриці. Визначення рангу матриці. 

9. Системи лінійних рівнянь та їх сумісність. Теорема Кронекера–

Капеллі. 

10.  Розв’язування систем лінійних рівнянь  матричним методом.  

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

12.  Розв’язування систем лінійних рівнянь методом Гаусса. 

13.  Визначення вектора. Декартові прямокутні координати вектора. 

14.  Проекція вектора на вісь та її властивості.  

15.  Лінійні операції над векторами. 

16.  Скалярний добуток векторів та його властивості.  

17.  Векторний добуток та його властивості.  

18.  Кут між векторами. Умови паралельності та перпендикулярності 

векторів. 

19.  Мішаний добуток трьох векторів та його властивості. 
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20.  Найпростіші задачі аналітичної геометрії на площині.  

21.  Загальне рівняння прямої на площині. 

22.  Рівняння прямої у відрізках на осях. 

23.  Рівняння прямої з кутовим коефіцієнтом. 

24.  Рівняння прямої, що проходить через дві задані точки на площині. 

25.  Нормальне рівняння прямої.  

26.  Канонічне рівняння прямої на площині. 

27.  Параметричне рівняння прямої на площині. 

28.  Кут між двома прямими на площині, умови  паралельності та 

перпендикулярності. 

29.  Відстань від точки до прямої на площині. 

30.  Криві другого порядку. Коло. 

31.  Еліпс. 

32.  Гіпербола.  

33.  Парабола.  

34.  Загальне рівняння площини в просторі. 

35.  Рівняння площини у відрізках на осях. 

36.  Нормальне рівняння площини.  

37.  Рівняння площини, що проходить через три задані точки. 

38.  Кут між двома площинами, умови їх паралельності та 

перпендикулярності. 

39.  Загальне рівняння прямої в просторі. 

40.  Канонічне рівняння прямої в просторі. 

41.  Параметричне рівняння прямої в просторі. 

42.  Кут між двома прямими в просторі, умови їх паралельності та 

перпендикулярності.  

43.  Кут між прямою і площиною, умови їх паралельності та 

перпендикулярності.  

44.  Відстань від точки до площини. 

45. Функція. Способи завдання функції. 
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45. Основні елементарні функції. 

46. Числова послідовність та її границя. 

47.  Границя функції. 

48.  Перша визначна границя. Приклади. 

49.  Друга визначна границя. 

50.  Нескінченно малі та нескінченно великі функції. 

51.  Неперервність функції в точці. Одностороння неперервність.  

52.  Точки розриву функції та їх класифікація. 

53.  Похідна та її властивості. 

54.  Геометричний та механічний зміст похідної. 

55.  Правила диференціювання. 

56.  Таблиця похідних. 

57.  Диференціал функції. 

58.  Похідна складної та показникової функцій. 

59.  Диференціювання параметрично заданих функцій. 

60.  Диференціювання функцій, заданих неявно. 

61.  Теорема Ферма. 

62.  Теорема Ролля. 

63.  Теорема Лагранжа. 

64.  Похідні та диференціали вищих порядків. 

65.  Логарифмічне диференціювання. 

66.  Обчислення границь із застосуванням теореми Лопіталя. 

67.  Зростання та спадання функції.  

68.  Необхідна умова екстремуму. 

69.  Достатня умова екстремуму. 

70.  Дослідження функції на опуклість, точки перегину. 

71.  Асимптоти графіка функції. 

72.  Схема дослідження функції за допомогою похідної. 

73.  Екстремум функції. Найбільше та найменше значення функції на 

відрізку.  
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74.  Рівняння дотичної та нормалі до плоскої кривої.  

75.  Диференціал дуги. 

2-й модуль 

1. Визначення функції багатьох змінних. 

2. Частинний і повний приріст функції. 

3. Неперервність функції багатьох змінних. 

4. Частинні похідні функції багатьох змінних. 

5. Повний приріст і повний диференціал. 

6. Похідна складеної функції. 

7. Повна похідна. 

8. Повний диференціал складеної функції. 

9. Похідна від функції, заданої неявно. 

10. Частинні похідні та диференціали вищих порядків. 

11. Максимум і мінімум функції багатьох змінних. 

12. Найбільше і найменше значення функції в замкненій області. 

13. Дотична площина і нормаль до поверхні. 

14. Первісна функція і невизначений інтеграл. 

15. Властивості невизначеного інтеграла. 

16. Таблиця інтегралів. 

17. Безпосереднє інтегрування. 

18. Інтегрування методом заміни змінної. 

19. Метод інтегрування частинами. 

20. Визначений інтеграл як границя інтегральних сум. 

21. Формула Ньютона–Лейбніца. 

22. Властивості визначеного інтеграла. 

23. Заміна змінної у визначеному інтегралі. 

24. Інтегрування частинами  у визначеному інтегралі. 

25. Обчислення площ плоских фігур за допомогою визначеного інтеграла. 

26. Інтеграли з нескінченними межами (невласні інтеграли  I  роду). 

27. Інтеграл від необмеженої функції (невласні інтеграли  II  роду). 
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28. Диференціальні рівняння, основні визначення. 

29. Диференціальні рівняння першого порядку (загальні поняття). 

30. Диференціальні рівняння з відокремленими змінними. 

31. Диференціальні рівняння з відокремлюваними змінними. 

32. Однорідні рівняння першого порядку. 

33. Лінійні рівняння першого порядку. Підстановка Бернуллі. 

34. Метод   Лагранжа   (метод   варіації   довільної   сталої)   для   

розв’язку лінійних рівнянь першого порядку. 

35. Рівняння в повних диференціалах. 

36. Диференціальні рівняння вищих порядків, основні поняття. 

37. Лінійні   однорідні    диференціальні   рівняння    другого   порядку   зі 

сталими коефіцієнтами. 

38. Лінійні   неоднорідні   диференціальні   рівняння  другого   порядку  зі  

сталими коефіцієнтами. 

39. Задача Коші для рівняння другого порядку. 

40. Визначення числового ряду. Сума ряду. 

41. Необхідна ознака збіжності ряду. 

42. Ознака порівняння. 

43. Гранична форма ознаки порівняння. 

44. Ознака Даламбера. 

45. Радикальна ознака Коші. 

46. Інтегральна ознака Коші. 

47. Знакозмінні ряди. Теорема Лейбніца. 

48. Абсолютно та умовно збіжні ряди. 

49. Область збіжності функціонального ряду. 

50. Степеневий ряд, його область та інтервал збіжності. Радіус збіжності 

степеневого ряду. 

51. Ряди Тейлора і Маклорена. 

52. Інтегрування диференціальних рівнянь за допомогою рядів. 
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