
ТЕМИ З ДИСЦИПЛІНИ «ВИЩА МАТЕМАТИКА»,  ЯКІ ВИНЕСЕНІ 

НА САМОСТІЙНЕ ВИВЧЕННЯ 

№ 

з/п 
Назва розділу, теми Короткий зміст 

Кількість 

годин 

1 2 3 4 

Розділ 1. Комплексні числа 

1 

Розв'язання комплексних чисел в 

алгебраїчній  та тригонометричній 

формі. 

Дії над комплексними числами в 

алгебраїчній формі. Дії над 

комплексними числами в 

тригонометричній формі. 

2 

2 
Тема 1.4 Комплексні корені 

квадратного рівняння. 

Розвяۥзання комплексних коренів 

рівнянь 
1 

Розділ 2. Елементи лінійної алгебри 

1 Квадратна матриця, її визначник. 
Означення квадратної матриці. Правила 

обчислювання матриць. 
2 

2 

Розклад визначників за елементами 

рядків та стовпців. Обернена 

матриця. 

Поняття визначника матриці. Правила 

обчислювання визначників матриці. 
2 

3 

Геометричне дослідження 

розв’язування системи двох 

лінійних рівнянь з двома 

невідомими. 

Розв’язування систем двох лінійних 

рівнянь з двома невідомими. 
2 

4 
Ранг матриці. Обчислення рангу 

матриці 

Поняття рангу матриці.Правила 

обчислювання визначників матриці. 
2 

5 

Система трьох лінійних рівнянь з 

трьома невідомими, їх 

розв'язування за формулами 

Крамера 

Розв’язування систем трьох лінійних 

рівнянь з двома невідомими. 
2 

6 
Розв'язування систем лінійних 

рівнянь методом Гаусса. 

Алгоритм розвяۥзання систем лінійних 

рівнянь методом Гаусса. 
2 

Розділ 3.Елементи аналітичної геометрії. 

1 
Загальне рівняння прямої та його 

окремі випадки. 

Формули рівнянь прямої. Складання 

рівняння прямої. Обчислювання кута 

між прямими та відстані між двома 

точками. 

2 

2 

Кут між прямими. Умова 

перпендикулярності та 

паралельності прямих . Взаємне 

розміщення двох прямих на 

площині. 

Поняття проекції вектора.Формули 

знаходження кута між прямими та 

відстані між двома точками на 

площині. 

2 

Розділ 4. Елементи диференціального  та інтегрального числення. 

 Означення гіперболи. Властивості 

гіперболи. Канонічне рівняння 

гіперболи. Знаходження її елементів.  

1 
Поняття функції, область 

визначення та множина значень. 

Означення функції. Властивості та 

класифікація функцій. Графіки 

основних елементарних функцій. 

2 



2 
Правила диференціювання 

основних елементарних функцій. 

Означення похідної. Правила 

диференціювання функцій заданих 

аналітично. 

2 

3 Похідні вищих порядків. Поняття похідної вищих порядків 2 

4 
Повний диференціал. Похідна за 

напрямом. Градієнт. 

Означення диференціалу. Поняття 

градієнту. 
2 

5. 
Умовний екстремум. Метод 

множників Лагранжа. 

Умови сталості функції. Ознаки 

зростання і спадання функції. Перше і 

друге правила екстремума функції. 

2 

6 Поняття визначеного інтегралу 
Означення визначеного інтегралу. 

Формули інтегрування. 
2 

Роздiл 5. Диференцiальнi рiвняння 

1 
Розв'язання  задач на складання 

диференціальних рівнянь. 

Алгоритм розв’язання лінійного 

диференціального рівняння. 
2 

Розділ 6. Числові та степеневі ряди 

1 Властивостi збiжних pядiв   2 

 

 

 

 

 

СРС №1 розділу №2 

 

Тема:   Квадратна матриця, її визначник.  

 

Питання (завдання) для самостійної роботи 

Завдання №1:  

1. Знайти квадратну матрицю С=2А + 3В, якщо матриця А=





















331

122

013
, В=





















332

643

011
. 

2. Обчислити визначники другого порядку та знайти їх суму ВА  , якщо  

      А
13

21


 і      В

13

21


                            

3. Обчислити визначник третього порядку дописуванням двох стовбців  А =

243

101

123

  

Завдання №2:  

1. Знайти визначник  третього порядку  

113

145

121





                  

        А.  6                    В. -14 

        Б.  -6                   Г.  14 



 

2. Обчислити визначники другого порядку та знайти їх різницю ВА  ,  

якщо А
54

32  і  В
13

21



               

 

                                         А.  -5              В. 5                        

              Б.  -16             Г. 16      

                                                 

3. Знайти квадратну матрицю С=  ТВА 2 , якщо матриця А=





















213

240

132
. В=





















230

123

141
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    Література 
1. Афанасьєва О.М., Бродський Я.С., Павлов О.Л., Сліпенько А.К. Дидактичні матеріали з 

математики (навчальний посібник для  студентів ВНЗ І- ІІ р.а.) – К.: Вища школа, 2001 

2. Богомолов Н.В. Практические занятия по математике: Учеб. Пособие для техникумов. – 

3-е изд., -М.: Высшая школа, 1990. – 495с. 

3. Каченовский М.И., Ю.М. Колягин, А.Д. Кутасов, Г.Л. Луканкин «Алгебра и начала 

анализа» ч.2- М:Наука 1981 г. 

 

 

          Методичні рекомендації 

Означення: Матрицею називається прямокутна таблиця чисел, яка має m рядків і n 

стовпчиків. Якщо кількість рядків і стовпчиків матриці збігаються, то матриця 

називається квадратною. Квадратна матриця, в якої елементи головної діагоналі 

дорівнюють одиниці, а всі інші нулю, називається одиничною матрицею.  

Означення: Квадратна матриця, визначник якої відмінний від нуля, 

називається невиродженою. В протилежному випадку – виродженою. 

   Означення: Визначником матриці A n-го порядку називається алгебраїчна сума всіх 

можливих    

    добутків n елементів матриці, узятих по одному з кожного її рядка і кожного стовпця. 

   Визначником квадратної матриці А називається число, що дорівнює сумі всіх 

можливих добутків елементів матриці А, взятих по одному з кожного її рядка та кожного 

стовпчика, причому доданок береться із знаком “плюс”, якщо перестановка других 

індексів елементів, що входять в цей добуток, парна, та із знаком “мінус”, якщо ця 

перестановка непарна, за умови, що перші індекси цих елементів впорядковані за 

зростанням. Очевидно, кількість доданків при обчисленні визначника n-го порядку 

дорівнює n! 

 

Питання для самоконтролю: 

 



1. Що називається матрицею? Яка матриця називається одиничною? 

2. Нехай  

   Чи вірно знайдено добуток AB і BA? 

3. Чи справедливо твердження: Для квадратних матриць А та Е одного порядку 

? 

4. Чи справедлива рівность для матриць А, В, С, для яких існують добутки  

 
5. Яка матриця називається виродженою? 

      6. При яких умовах можна перемножити дві матриці? 

      7. Яка матриця називається квадратною? 

 

 

 

 

 

СРС №2 розділу №2 

 

Тема:   Розклад визначників за елементами рядків та стовбців. Обернена 

матриця 

 

Питання (завдання) для самостійної роботи 
Завдання №1:  

1. Обчислити визначник, використовуючи властивості визначників:  

         

2. Обчислити визначник розкладанням елементів першого рядка А = 

231

203

421



 

3. Обчислити визначник третього порядку дописуванням двох стовбців  А =

243

101

123

  

4. Обчислити визначник трьома способами: а) за означенням (правило трикутника); б) 

розклавши за елементами рядка або стовпчика; в) звівши за допомогою властивостей до 

трикутного вигляду. 

  

Завдання №2:  
 Знайти обернену А-1 матрицю до матриці А..  



1.  А=

















 325

436

752
  2. А=





















201

031

112

  3. А=

















301

522

232
 

Завдання №3:  
1.Розв`язати систему рівнянь за допомогою оберненої матриці. 

 
2. Записати систему рівнянь в матричній формі та звести її до трапецієвидної форми:  















432

0223

143

321

321

321

xxx

xxx

xxx

 

 

 

           Література 
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анализа» ч.2- М:Наука 1981 г. 

 

          Методичні рекомендації 

Означення: Мінором  елемента  визначника називають визначник, утворений 

із даного визначника викресленням i-го рядка  та  j-го стовпця. 

. 

Отже, порядок мінору  на одиницю менший від порядку даного визначника. 

Наприклад, мінором елемента  є визначник . 

Означення: Визначником матриці A n-го порядку називається алгебраїчна сума всіх 

можливих добутків n елементів матриці, узятих по одному з кожного її рядка і кожного 



стовпця.  

 

Означення: Визначником матриці другого порядку називається число, яке 

розраховується за формулою . 

Означення: Оберненою до даної квадратної матриці називається така матриця 

, добуток на яку матриці справа є одиничною матрицею:  

Теорема. Для кожної неособливої квадратної матриці існує обернена, притому тільки 

одна. Для особливої квадратної матриці обернена не існує. Робоча формула для 

обчислення матриці , оберненої для матриці , має вигляд: 

 

 
АЛГОРИТМ ЗНАХОДЖЕННЯ ОБЕРНЕНОЇ МАТРИЦІ 

1. Знайти визначник матриці . Якщо він не рівний нулю то виконуємо наступні 

дії. В іншому випадку дана матриця вироджена і для неї не існує оберненої. 

2. Знайти алгебраїчні доповнення елементів матриці . Вони рівні мінорам, 

помноженим на  в степені суми рядка і стовпця, для якого шукаємо. 

3. Скласти матрицю з алгебраїчних доповнень елементів матриці та 

протранспонувати її. Ця матриця називається приєднаною або союзною і 

позначається  . 

4. Поділити приєднану матрицю на детермінант . Отримана матриця буде 

оберненою та задовільнятиме властивостям, які викладені на початку статті. 

 

 

Питання для самоконтролю: 

1. Що називається алгебраїчним доповненням елемента матриці -го порядку? 
 



2.Чи справедлива рівність ? 

3. Що називається визначником матриці 1-го порядку? 

4. Які основні властивості визначників? 

5. Що називається визначником матриці 3-го порядку? 

6. Яка матриця називається оберненою до матриці А? 

 

 

 

 

 

 

 

СРС №2 розділу №3 

 

Тема: Кут між прямими. Умова перпендикулярності та паралельності 

прямих. Взаємне розміщення двох прямих на площині. 

 

 

Питання (завдання) для самостійної роботи 

1.Знайти проекцію точки  на пряму, що проходить через дві точки . 

2. Знайти кут між прямими і , заданими рівняннями 

 і  

3. Записати загальне рівняння прямої, яка проходить через точку  і перпендикулярна до 

вектора . 

4. Скласти рівняння прямої, що проходить через точку  і паралельна до осі . 

5. Скласти рівняння прямої, яка проходить через точку  і перетинає вісь ординат  в 

точці . 

6. Написати рівняння прямої, яка проходить через точку  і паралельна до осі абсцис. 

7. Задане загальне рівняння прямої . Написати рівняння цієї прямої у формі 

рівняння з кутовим коефіцієнтом. 

 

 

 

Методичні рекомендації 

 



Вектор  називається нормальним вектором прямої. 

  

Рівняння  називається рівнянням прямої "у відрізках", де коефіцієнти  та  у 

рівнянні  мають простий геометричний зміст: за абсолютним значенням вони дорівнюють 

довжинам відрізків, які відтинає пряма відповідно на осях  та  (відрізки 

відраховують від початку координат). 

Рівняння  називається канонічним рівнянням прямої, де один із 

знаменників  або  може дорівнювати нулю. У цьому випадку пряма буде паралельною 

до осі  ( якщо ) або до осі  (якщо ). 

Взаємне розташування прямих ліній на площині 

 

Прямі, задані рівняннями: ,

 
  

1 

  

Умова паралельності:  

 

  

2 

  

Прямі збігаються:  

 

3 Умова 

перпендикулярності:  
 

  

4 

  

Кут між прямими:  
 

  

5 

  

Точка перетину 
 

Прямі, задані рівняннями: 

, . 



6   

Умова паралельності:  

 

7 Умова 

перпендикулярності:  
 

  

8 

  

Кут між прямими:  
 

Прямі, задані рівняннями: ,  , 

9 Умова паралельності:   

  

10 

  

Умова 

перпендикулярності:  

 

  

11 

  

Кут між прямими:  

 

  

12 

  

Точка перетину прямих 
 

 

 

 

Література 
1. Ю.К.Рудавський,П.П.Костробій.  «Лінійна алгебра та аналітична геометрія» Львів.  

    Видавництво «Бескід Біт»,2002 

2. Збірник  задач з лінійної алгебри та аналітичної геометрії за редакцією Ю.К.  

    Рудавського.  Львів. Видавництво «Бескід Біт»,2002 

3. О. М. Афанасьєва, Я. С. Бродський, О. Л. Павлов, А. К. Сліпенко.-  

    Математика: Підручник  для студентів  вищих навчальних закладів 1 та 2 рівнів  

    акредитації. К.: Вища шк.-2001. 

 

 

Питання для самоконтролю: 

1. Рівняння  виду називається............................................................................... 

2. Коли у формулі поміняти місцями коефіцієнти  та , то знайдемо 

...........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... 



  

3. Як називається рівняння прямої лінії на площині , якщо всі 

коефіцієнти  та  відмінні від нуля? 

4. Якщо хоча б один коефіцієнт у рівнянні  дорівнює нулю, то таке рівняння 

називається ....................................................................................................................................  

 

 

 

СРС №1 розділу №4 

 

Тема: Поняття функції, область визначення та множина значень. 
 

Завдання  для самостійної роботи 
Завдання №1:  

Знайти область визначення функції: 1.  

                                                                   2.   

                                                              3.   

                                                                   4.  y=x2e-x 
Завдання №2:  

Знайти інтервали монотонності функції 1)   

                                                                          2)   

                                                                         3)  
                                                                    

                                                                   4)  y=x-ln(x+2). 

 

 

Література 
1. Афанасьєва О.М., Бродський Я.С., Павлов О.Л., Сліпенько А.К. Дидактичні матеріали з 

математики (навчальний посібник для  студентів ВНЗ І- ІІ р.а.) – К.: Вища школа, 2001 

2. Богомолов Н.В. Практические занятия по математике: Учеб. Пособие для техникумов. – 

3-е изд., -М.: Высшая школа, 1990. – 495с. 



3. Збірник В.Ю. Клепко, В.Л. Голець "Вища математика в прикладах і задачах" – К. 1998 

4. Збірник задач Дубовик  В.П., Юрик І.І. "Вища математика" – К. 2002 

 

Методичні рекомендації 

Залежність між змінними x та y, в якій кожному значенню змінної x із деякої множини D 

відповідає єдине значення змінної y, називається функціональною залежністю, або 

функцією. 

Область визначення функції - це множина всіх значень змінної x, при яких функція 

має зміст. 

 

Область значень функції (множина значень) - усі значення, яких набуває функція. 

 

 

 
 

Знайти область визначення функції .Для того, щоб знайти область 

визначення функції , розв’яжемо 

нерівність     ; 

     

Тоді   . 

Відповідь:   . 

Особливості елементарних функцій 

1) Якщо функція має вигляд полінома , то її областю визначення 

буде вся дійсна множина  або . Така функція визначена 

всюди. 

http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F._%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%96_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97._%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97
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2) Дробово раціональна функція y=f(x)/g(x), де f(x),g(x) – поліноми областю визначення 

має всі значення аргумента при яких знаменник g(x) не перетворюється в нуль. Тобто 

розв'язуємо рівняння g(x)=0 і розв'язки, якщо ті існують, вирізаємо з множини дійсних 

значень. В результаті отримаємо набір інтервалів  

де x0,...,xm – корені рівняння g(x)=0. 

 Функція містить корінь парного степеня . В такому випадку областю 

визначення будуть точки x, при якому підкоренева функція приймає невід'ємні значення, 

тобто розв'язки нерівності f(x)>=0. 

4) Якщо корінь міститься в знаменнику 

, то область визначення визначаємо із строгої нерівності f(x)>0. 

5) Якщо в знаменнику маємо корінь непарної степені 

, то область визначення знаходимо з умови, що функція не рівна нулеві

. 

6) Якщо y(x) є логарифмом від іншої функції y=ln(f(x)), то за властивістю логарифма 

область визначення знаходимо з нерівності f(x)>0. Як правило, це буде інтервал або 

декілька інтервалів. 

7) Експонента y=ef(x) областю визначення має значення x для яких визначена f(x). Для 

прикладу, функція y=ek*x визначена на всій дійсній осі. 

8) Прості тригонометричні функції (косинус y=cos(x) та синус y=sin(x) визначені на всій 

множині дійсних чисел . 

9) Тангенси y=tan(x) та котангенси y=cotan(x) областями визначення мають інтервали, які 

межують точками для першої функції та   

для другої, тобто 

 

 
У випадках коли при аргументах є множники y=tan(k*x), точки в яких функція не існує 

слід визначати з умови 

 

Подібним чином і для котангенса y=cotan(k*x)        

10) Варто зазначити, що обернені тригонометричні функції - арксинус y=arcsin(f(x)) і 

арккосинус y=arccos(f(x)) областями значень мають відрізок [-1; 1]. Для відшукання їх 

областей визначення необхідно розв'язати подвійну нерівність  

Наприклад, для функції y=arcsin(x+7) маємо нерівність  з якої 



отримаємо  

При суперпозиції функцій, тобто коли маємо їх комбінацію, потрібно знаходити область 

визначення кожної з функцій, після чого перетин знайдених областей. 

 

 Приклад: Знайти область визначення функції  

Розв'язання. Область визначення першого доданку знаходимо з нерівності 

 

 
Дробова фунція з коренем у знаменнику та логарифм дадуть наступний вклад 

 

 
Перетином знайдених множин буде інтервал 

 
Це і є шукана область визначення. 

 
 

Питання для самоконтролю: 
1. Функція задана формулою у=х2-4х+2. Для яких значень аргументу значення функції 

дорівнює: а). 2; б). -2? 

2. Що називається областю визначення функції? 

3. Що таке множина значень функції? 

4. Чи потрібно визначати область визначення функції при знаходженні інтервалів 

монотонності? 

 


