
 
Курс: "Вища математика" для інженерів 
Питання для підготовки до іспиту (заліку) 

 
1-й семестр 

 
Визначники 2-го і 3-го порядків та їх властивості. Мінори та алгебраїчні доповнення. Визна-
чники n-го порядку. Матриці. Лінійні операції над матрицями. Добуток матриць. Обернена 
матриця. Ранг матриці. Визначення рангу матриці. Розв’язання систем лінійних алгебраїчних 
рівнянь по формулам Крамера, матричним методом і методом Гауса. Теорема Кронекера-
Капеллі. 
 
Скалярні і векторні величини. Лінійні операції над векторами. Декартові координати векто-
ра. Проекція вектора на вісь та її властивості. Спрямовуючі косінуси. Кут між векторами. 
Скалярний добуток і векторний добуток векторів та їх властивості. Мішаний добуток 3-х ве-
кторів та його властивості. Лінійні векторні простори. Бази. Розклад вектора по базі. 
 
Найпростіші задачі аналітичної геометрії на площині. Полярні координати. Перетворення 
прямокутних координат. Рівняння лінії на площині. Рівняння лінії в полярних координатах. 
Різні види рівняння прямої на площині. Кут між двома прямими. Умови їх паралельності і 
перпендикулярності. Криві другого порядку: еліпс, коло, гіпербола, парабола. Спрощення за-
гального рівняння кривої 2-го порядку. Паралельний перенос. Поворот осей. 
 
Площина в просторі. Різні види рівнянь площини. Кут між двома площинами. Умови їх па-
ралельності і перпендикулярності. Пряма в просторі. Різні види рівнянь прямої в просторі. 
Кут між двома прямими. Умови їх паралельності і перпендикулярності. Пряма і площина в 
просторі. Кут між прямою і площиною. Умови їх паралельності і перпендикулярності. Відс-
тань від точки до пло-щини. Поверхні другого порядку. 
 
Функція. Способи  задання функції. Полярні координати. Числова послідовність та  її грани-
ця.  Границя функції в точці та на нескінченності. Нескінченно малі та нескінченно великі 
функції. Визначні границі. Неперервність функції в точці. Одностороння неперервність. Точ-
ки розриву функції та їх класифікація. Правило Лопіталя. 
 
Похідна функції, її геометрричне і механічне тлумачення. Основні правила диференціюван-
ня. Таблиця похідних  елементарних функцій. Похідна складної функції. Диференціювання 
параметрично заданих функцій та функций, заданих неявно. Логарифмічне  диференціюван-
ня. Диференціал функції. Інваріантність форми диференціала. Похідні та диференціали ви-
щих порядків.  
 
Поняття про функції багатьох змінних. Частинні похідні. Інваріантність форми диференціа-
лу. Диференціювання складних функцій кількох змінних.  Похідна за напрямком. Градієнт 
функції. Похідні та диференціали вищих порядків. Екстремум функції двох змінних, необ-
хідна і достатня умови. Дотична площина та нормаль до поверхні. 
 

 
Система дистанційного навчання 

 
МАТЕМАТИКА.УКР – ТВОЯ МАТЕМАТИКА 

 


