
Вища математика ІІ курс 
 

Група АР-203 

Викладач Малиновська О.О. 

Електронна пошта: olyamatematika@gmail.com 

 

Зверніть увагу! 
Будь ласка, завдання виконуйте у лекційному зошиті та 

надсилайте фото виконаних робіт  у зазначений термін  на 

електронну пошту olyamatematika@gmail.com 
 

Завдання для VІІ- VІІІ тижнів, 27.04 -08.05 
 

 

 

VІІ тиждень  
Надішліть роботу, будь ласка, до 14-ої год. 30.04.2020 р. 

 Що необхідно зробити: 

Тема: Похідна функції, її фізичний та геометричний зміст. Правила 

диференціювання. Похідна складеної функції. Похідна функції, заданої 

параметрично. Похідні вищих порядків. 

1. Опрацювати §5 п.5.1-5.5 с. 65 Литвин І.І., Конопчук О.М. Вища 

математика. Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури,-

2004. – 368 с. http://shron1.chtyvo.org.ua/Lytvyn_II/Vyscha_matematyka.pdf        

та п. 2.3 (с.153), п.2.1 (с.147), п.2.5 (с.157)  В.П. Дубовик, І.І. Юрик Вища 

математика: Збірник задач: Навч. посібник-К.:А.С.К., 2005-480 с.   

https://issuu.com/erudytnet/docs/1dubovik_v_p_yurik_i_i_vishcha_mate 

2. Дати письмово відповіді на запитання: 

1.Що наз. похідною? 

2. У чому полягає геометричний зміст похідної?  

3. У чому полягає фізичний зміст похідної? 

4. Які ще застосування похідної ви знаєте?  

5. Правила диференціювання.  

6. Таблиця похідних. 

7. Як знайти похідну складеної функції? 

8. Як знайти похідну функції, заданої параметрично? 

9.Рівняння дотичної. 

10. Як знаходити похідні вищих порядків?  

3. Виконати завдання (замість N кожен студент підставляє номер, за 

яким записаний у списку журналу, староста надасть список) : 

1. Знайти похідну функції:  

mailto:olyamatematika@gmail.com
mailto:olyamatematika@gmail.com
http://shron1.chtyvo.org.ua/Lytvyn_II/Vyscha_matematyka.pdf
https://issuu.com/erudytnet/docs/1dubovik_v_p_yurik_i_i_vishcha_mate
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2. Скласти рівняння дотичної до функції 
2Nxy   у точці з абсцисою 

10 х
 
 

3. Точка рухається прямолінійно за законом NttS  3
,де t 

виражається в секундах, S – в сантиметрах. Знайти швидкість при 

t=3с.  

 

 

VІІІ тиждень  
Надішліть роботу, будь ласка, до 19-ої год.  08.05.2020 р. 

 Що необхідно зробити: 

Тема: Правило Лопіталя. Монотонність функції. 

1. Опрацювати та зробити опорний конспект §5 п.5.6-5.8 с.85, п.5.10, п. 

5.12 с.96  Литвин І.І., Конопчук О.М. Вища математика. Навчальний 

посібник. – Київ: Центр навчальної літератури,-2004. – 368 с. 

http://shron1.chtyvo.org.ua/Lytvyn_II/Vyscha_matematyka.pdf        

2. Виконати № 134(1,2,5,8) с.108 Литвин І.І., Конопчук О.М. Вища 

математика. Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури,-

2004. – 368 с. http://shron1.chtyvo.org.ua/Lytvyn_II/Vyscha_matematyka.pdf         

та №709, 724 с. 178, №829 с. 183 В.П. Дубовик, І.І. Юрик Вища 

математика: Збірник задач: Навч. посібник-К.:А.С.К., 2005-480 с.   

https://issuu.com/erudytnet/docs/1dubovik_v_p_yurik_i_i_vishcha_mate  
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