
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 IX-X  тижнів, 12.05 - 22.05 
 

 

 

IX тиждень  
Надішліть роботу, будь ласка, до 19-ої год. 14.05. 2020 р. 

 Що необхідно зробити: 

Тема: Дослідження функції та побудова графіків за допомогою 

диференціального числення функції однієї змінної. 

1. Опрацювати та зробити конспект §5 п.5.11 с. 94 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. 6.4 

(с.185) 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. Виконати завдання №15(а,б), №20 с. 100, №21 с .101 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 №858 с.185 

та №898 с.186 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 

 

 

 

 

X тиждень  
Надішліть роботу, будь ласка, до 15-ої год.  20.05.2020 р. (середа) 

 Що необхідно зробити: 

Підсумкова робота.  

Замість N підставляєте номер, за яким Ви у списку журналу 

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
http://shron1.chtyvo.org.ua/Lytvyn_II/Vyscha_matematyka.pdf
https://issuu.com/erudytnet/docs/1dubovik_v_p_yurik_i_i_vishcha_mate


1. Знайти обернену матрицю: 
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2. Знайти: 

1) довжини сторін АВ, ВС та АС; 

2) рівняння сторін АВ, ВС, АС; 

3) косинус кута В 

4) рівняння висоти СD; 

5) рівняння медіани АЕ  

координати A (N;N),       B (N+2;N+3),       C (-N;2). 

 

3. Задані координати вершин піраміди ABCD. 

 Необхідно: 

1) знайти модулі (довжини) векторів AB  та AС   

2) знайти косинус кута між векторами AB  та AС з точністю до двох знаків; 

3) знайти проекцію вектора AB  на AС ; 

4) знайти площу трикутника АВС за допомогою векторного добутку 

 A (0;N;3),           B (-N;8;1),         C (2;N+1;-7). 

 

4.Скласти рівняння площини, яка проходить через точку Р(N; 2; 1) і відтинає від 

осей рівні відрізки. 

5.Знайти похідну функції Nxy N lncos ,    Nttytx N sin2,cos   

Відеоконференція 20.05 (інформація буде надана додатково) 


