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І курс Математика 

Групи: Б-101, АР-103, АР-104 

Викладач Малиновська О.О. 

Електронна пошта: olyamatematika@gmail.com 

Зверніть увагу! 

Будь ласка, завдання виконуйте у лекційному зошиті, приклади та задачі 

виконуйте з поясненням щотижня та надсилайте фото виконаних 

робіт у зазначений термін  на електронну пошту 

olyamatematika@gmail.com 

 

Завдання для XІ-XV  тижнів 25.05 - 26.06. 
Важливо! Завдання треба виконувати і надсилати ЩОТИЖНЯ 

 

 

XІ тиждень 25.05 – 29.05 
Надішліть роботу, будь ласка, до 16-ої год. 28.05. 2020 р. 

Тема: Диференціальні рівняння. Тематичний залік. 

 Що необхідно зробити: 

1. Опрацювати додаток та зробити опорний конспект або п. 9.1 с.174-
175  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  

У додатку нижче дивіться зразки розв’язування прикладів 

2. Виконати завдання  з детальним поясненням: 

1. Розв'яжіть диференціальні рівняння: 

а) у' = x
2
 - 5х + 6; б)  у' = 5cos3х; в) y’ = 

x2cos

1
+

x2sin

1
· 

2*. Знайдіть розв'язки диференціального рівняння, які задовольняють умові: 

у’ = е
x
+ е

-x
; у(0) = 0 

3. Виконати тематичний залік (з детальним поясненням).  

Замість N кожен студент підставляє номер, за яким записаний у 

списку журналу, староста надасть список 

Варіант   

1. Для функції f(x) = 1

1
Nx

 знайдіть первісну, графік якої проходить через точку 

А(1; 0).   

2. Знайдіть а)   )2(sin2 Nx

dx
   б)   dxNx )5cos(  в)

*

 xdxxN cossin    

mailto:olyamatematika@gmail.com
mailto:olyamatematika@gmail.com
http://shron1.chtyvo.org.ua/Lytvyn_II/Vyscha_matematyka.pdf%202
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3. Обчисліть інтеграл  









2

1

2

2 2
43 dx

x
xx  

4. Обчисліть площу фігури, обмеженої лініями   

а) Nxxy  ,2  

б)
* 
у = – х

2
 – 4х, у = 4 + х. 

5. Тіло рухається прямолінійно зі швидкістю v(t) = 4t
3
 +1 









с

м
. Знайдіть шлях, 

пройдений тілом за проміжок часу від t = 0 с до t = 5 с.  

 

Підсумкова відеоконференція з теми: «Інтеграл та його застосування». 

28.05   
Повторити: 

1. Що наз. первісною ф-ції? Основна властивість первісної. 

2. Невизначений інтеграл, його властивості. Таблиця інтегралів. 

3. Безпосереднє інтегрування. Інтегрування підстановкою.  

4. Визначений інтеграл. Формула Ньютона-Лейбніца. 

5. Застосування визначеного інтегралу : обчислення площ (всі загальні 

випадки), об’ємів, знаходження шляху. 
 

 

 

XІІ тиждень  

  !!! Надішліть роботу напротязі тижня, до 18-ї год 04.06.2020р. 

 

Тема: Двогранний кут. Многогранник та його елементи. Опуклі 

многогранники. Призма. Паралелепіпед та його властивості. 
 

Що необхідно зробити: 

1. Опрацювати та зробити конспект §4 п.16-17 с.98-107  Мерзляк А.Г. 
Математика: алгебра і початки аналізу та геометрія, рівень стандарту, 11 

клас – Х.: Гімназія, 2019 р. – 208 с. http://shkola.in.ua/1125-matematyka-11-klas-

merzliak-2019.html 

2. Опрацюйте, будь ласка, запитання 1-5, 7-8 с. 102,  пит.. 1, 3-7 с. 107. 

Якщо Ви не дали відповіді на ці запитання у конспекті, 

допрацюйте. 
Мерзляк А.Г. Математика: алгебра і початки аналізу та геометрія, рівень 

стандарту, 11 клас – Х.: Гімназія, 2019 р. – 208 с. http://shkola.in.ua/1125-

matematyka-11-klas-merzliak-2019.html 

3. Виконати завдання: 

1.Побудуйте трикутну призму та прямокутний паралелепіпед, вершини – 

літери Вашого імені чи прізвища латин.м., запишіть їх тригранні кути та 

вкажіть їх грані, ребра та двогранні кути. 

2.У кубі АВСDА1В1С1D1, розглядається тригранний кут β вершиною А і 

плоскими кутами, ВАС, A1АB, A1AC Знайдіть: 

http://shkola.in.ua/1125-matematyka-11-klas-merzliak-2019.html
http://shkola.in.ua/1125-matematyka-11-klas-merzliak-2019.html
http://shkola.in.ua/1125-matematyka-11-klas-merzliak-2019.html
http://shkola.in.ua/1125-matematyka-11-klas-merzliak-2019.html
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а) величину плоского кута Α1ΑΒ;       

б) величину двогранного кута з ребром АА1.  

3. Чому дорівнює діагональ прямокутного паралелепіпеда, якщо його 

лінійні виміри 3 см, 4 см та 5 см? 

4. Сторона основи правильної чотирикутної призми дорівнює 3см, а висота 

см63 . Знайдіть діагональ призми. 

5.Побудуйте переріз трикутної призми площиною, що проходить через три 

точки К, M і N (мал), які належать відповідно ребрам СВ, А1В1 і АС. 

 
 

 

 

 

XІІІ тиждень  

!!! Надішліть роботу напротязі тижня, до 18-ї години 11.06.2020р. 

 

Тема: Піраміда. Правильна піраміда. Зрізана піраміда. Правильні 

многогранники. Перерізи многогранників та їх побудова. 

Поняття про тіло обертання. Циліндр. 
 

Що необхідно зробити: 

1. Опрацювати та зробити конспект §4 п.18 с.109-112, §5 п.19 с. 122-

124  Мерзляк А.Г. Математика: алгебра і початки аналізу та геометрія, 

рівень стандарту, 11 клас – Х.: Гімназія, 2019 р. – 208 с. 

http://shkola.in.ua/1125-matematyka-11-klas-merzliak-2019.html 

4. Опрацюйте, будь ласка, запитання 1-5, с. 113,  пит.. 1-4 с. 125. 

Якщо Ви не дали відповіді на ці запитання у конспекті, 

допрацюйте. 
Мерзляк А.Г. Математика: алгебра і початки аналізу та геометрія, рівень 

стандарту, 11 клас – Х.: Гімназія, 2019 р. – 208 с. http://shkola.in.ua/1125-

matematyka-11-klas-merzliak-2019.html 

2. Виконати завдання: 

1. Скільки граней, ребер має n-кутна піраміда?  

2. Чи можуть бічні ребра піраміди бути рівними, якщо в її основі лежить: 

а) прямокутник; б) ромб (відмінний від квадрата); 

в) правильний шестикутник; г) трапеція? 

http://shkola.in.ua/1125-matematyka-11-klas-merzliak-2019.html
http://shkola.in.ua/1125-matematyka-11-klas-merzliak-2019.html
http://shkola.in.ua/1125-matematyka-11-klas-merzliak-2019.html
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3.Побудуйте пряму перетину площини KMN з площиною основи піраміди SABC              

(мал).  

4. В основі піраміди лежить прямокутний трикутник з гіпотенузою 12 см. 

Знайдіть висоту піраміди, якщо всі бічні ребра нахилені до площини основи під 

кутом 30°. 

5.Осьовим перерізом циліндра є квадрат зі стороною 10 см. Чому 

дорівнює площа основи? 

3. Презентація «Многогранники у будівництві та архітектурі» 
(обов’язково з інформацією про використання правильних 

многогранників у будівництві та архітектурі) або «Многогранники 

у нашому житті». Якщо виникнуть питання пишіть на електронну 

пошту або в групу.(7-12 слайдів) 

 

 

 

 

XІV тиждень  

!!! Надішліть роботу напротязі тижня, до 14-ї години 18.06.2020р. 

Тема: Конус. Перерізи конуса. Тематичний залік. 
 

Що необхідно зробити: 

1. Опрацювати та зробити конспект §5 п.20 с. 128-129  Мерзляк А.Г. 

Математика: алгебра і початки аналізу та геометрія, рівень 

стандарту, 11 клас – Х.: Гімназія, 2019 р. – 208 с. 

http://shkola.in.ua/1125-matematyka-11-klas-merzliak-2019.html 

5. Опрацюйте, будь ласка, запитання 1-7, с. 130.  Якщо Ви не дали 

відповіді на ці запитання у конспекті, допрацюйте. 
Мерзляк А.Г. Математика: алгебра і початки аналізу та геометрія, рівень 

стандарту, 11 клас – Х.: Гімназія, 2019 р. – 208 с. http://shkola.in.ua/1125-

matematyka-11-klas-merzliak-2019.html 

2. Розвязати задачі №20.1,20.3 с. 130  
Мерзляк А.Г. Математика: алгебра і початки аналізу та геометрія, рівень 

стандарту, 11 клас – Х.: Гімназія, 2019 р. – 208 с. http://shkola.in.ua/1125-

matematyka-11-klas-merzliak-2019.html 

3. Повторити відповіді на запитання 1-5, с. 113,  пит.. 1-4 с. 125, 

пит.1-7 с. 130, 1-5, 7-8 с. 102,  пит.. 1, 3-7 с. 107. Ви вже їх 

опрацьовували, треба лише повторити. Буде проведена підсумк. 

конференція з теми  

4. Тематичний залік за варіантами (з детальним поясненням) 

http://shkola.in.ua/1125-matematyka-11-klas-merzliak-2019.html
http://shkola.in.ua/1125-matematyka-11-klas-merzliak-2019.html
http://shkola.in.ua/1125-matematyka-11-klas-merzliak-2019.html
http://shkola.in.ua/1125-matematyka-11-klas-merzliak-2019.html
http://shkola.in.ua/1125-matematyka-11-klas-merzliak-2019.html


 5 

Варіант 1 (з 1 по 10 по списку) 

1.Бічне ребро прямої призми дорівнює 10 см, а в основі лежить: 

прямокутний трикутник з катетами 12 і 5 см  

Знайдіть: 

а) довжину третього ребра основи;  

б) площу основи;  

в) діагональ найбільшої бічної грані.  

2. Знайдіть висоту правильної чотирикутної піраміди, 

діагональ основи якої дорівнює 4 см, а бічне ребро утворює 

з площиною основи кут 45°.   

 

3.Осьовий переріз циліндра — квадрат, площа якого 

дорівнює 100 см
2
. Знайдіть площу основи циліндра. 

4.Радіус основи циліндра R, висота 2R 3 . Знайдіть кут нахилу діа-

гоналі осьового перерізу до площини основи. 

5.Знайти висоту та радіус конуса, твірна якого довжиною 5 см 

утворює з основою кут 45
0 

 

Варіант 1 (з 11 по 20 по списку) 

1.Бічне ребро прямої призми дорівнює 10 см, а в основі лежить: 

прямокутний трикутник з гіпотенузою 10 см і катетом 6 см   

Знайдіть: 

а) довжину третього ребра основи;  

б) площу основи;  

в) діагональ найбільшої бічної грані.  

2.Знайдіть висоту правильної чотирикутної піраміди, 

діагональ основи якої дорівнює 8 2  см, а апофема піраміди 

дорівнює 5 см. 

3.Осьовий переріз циліндра — квадрат, периметр якого 

дорівнює 16 см. Знайдіть площу основи. 

4.Радіус основи циліндра R діагональ осьового перерізу 4R. 

Знайдіть кут між твірною та діагоналлю перерізу. 

5.Знайти висоту та радіус конуса, твірна якого довжиною 8 см 

утворює з основою кут 30
0 

 

 

 

XV тиждень  

!!! Надішліть роботу напротязі тижня, до 14-ї години 25.06.2020р. 

Тема: Куля і сфера. Переріз кулі. Дотична площина до сфери. 
 

Що необхідно зробити: 
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1. Опрацювати та зробити конспект §5 п.21 с. 133-134  Мерзляк А.Г. 
Математика: алгебра і початки аналізу та геометрія, рівень стандарту, 11 

клас – Х.: Гімназія, 2019 р. – 208 с.  
http://shkola.in.ua/1125-matematyka-11-klas-merzliak-2019.html 

2. Опрацюйте, будь ласка, запитання 1-8, с. 135 Якщо Ви не дали 

відповіді на ці запитання у конспекті, допрацюйте. 
Мерзляк А.Г. Математика: алгебра і початки аналізу та геометрія, рівень 

стандарту, 11 клас – Х.: Гімназія, 2019 р. – 208 с. http://shkola.in.ua/1125-

matematyka-11-klas-merzliak-2019.html 

3. Розвязати задачі №21.1, 21.12 с. 135  
Мерзляк А.Г. Математика: алгебра і початки аналізу та геометрія, рівень 

стандарту, 11 клас – Х.: Гімназія, 2019 р. – 208 с. http://shkola.in.ua/1125-

matematyka-11-klas-merzliak-2019.html 
4. Презентація «Тіла обертання у будівництві та архітектурі»   

http://shkola.in.ua/1125-matematyka-11-klas-merzliak-2019.html
http://shkola.in.ua/1125-matematyka-11-klas-merzliak-2019.html
http://shkola.in.ua/1125-matematyka-11-klas-merzliak-2019.html
http://shkola.in.ua/1125-matematyka-11-klas-merzliak-2019.html
http://shkola.in.ua/1125-matematyka-11-klas-merzliak-2019.html
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Додаток 
Диференціальні рівняння 

Раніше ми розглядали рівняння, в яких невідомими були числа. В 

математиці також треба розглядати рівняння, в яких невідомими є функції. Так 

задача про знаходження шляху S(t) за заданою швидкістю v(t) зводиться до 

розв'язування рівняння S(t) = v(t), де v(t) — задана функція, a S(t) — шукана 

функція. Наприклад, якщо v(t) = 3 – 4t, то для знаходження S(t) треба розв'язати 

рівняння S'(t) = 3-4t. 

Це рівняння містить похідну невідомої функції. Такі рівняння називаються 

диференціальними рівняннями. 

Задача 1. Розв'яжіть диференціальне рівняння у'=2х+1. 

Розв'язання 

Треба знайти функцію у(х), похідна якої дорівнює 2х + 1, тобто, знайти 

первісну функції 2х + 1. Отже 

у =   dxx )12( = x
2
 + x + С, де С — довільна постійна. 

Відповідь: у = x
2
 + x + С. 

Розв'язок диференціального рівняння визначається неоднозначне, з точністю 

до постійної. Як правило до диференціального рівняння додається умова, із якої 

ця постійна визначається. 

Задача 2. Знайдіть розв'язок диференціального рівняння у' = sin x, що 

задовольняє умові у(0) = 0.    

Розв'язання 

Знайдемо всі розв'язки цього рівняння: 

у =  xdxsin  = – cos x + С. 

Із умови у(0) = 0 маємо 0 = – cos 0 + С; С = 1. Отже, розв'язком даного 

рівняння, що задовольняє умові 

у(0) = 0 є у = 1- cos x. 

Відповідь: у = 1- cos x. 

 

Розв'язування багатьох фізичних, біологічних, технічних і інших 

практичних задач зводиться до розв'язування диференціального рівняння          

у' = ky, де k — задане число. Розв'язками цього рівняння є функції у =Ce
kx

, де С 

— постійна, яка визначається умовами конкретної задачі. 

Приклад 1. Швидкість (t) розмноження бактерій пов'язана з масою m(t) 

бактерій в момент часу t рівнянням m'(t) = km(t), де k — додатне число, яке 

залежить від виду бактерій і зовнішніх умов. Розв'язком цього рівняння є 

функції m(t) = Се
kt
. Постійну С можна знайти, наприклад, із умови, що в момент 

t = 0 маса бактерій m0 відома. Тоді т(0) = m0 = Се
k
·° = С і тому m(t) =тоЄ

kt
. 

Приклад 2. Якщо m'(t) — швидкість радіоактивного розпаду в момент часу 

t, то m'(t) = -km(t), де k — постійна, яка залежить від радіоактивної речовини. 

Розв'язками цього рівняння є функції m(t) = Се
-kt

. Якщо в момент часу t маса 

дорівнювала т0, то С = т0 і тому m(t) = т0е
-kt

. Слід зазначити, що на практиці 

швидкість розпаду радіоактивної речовини характеризується періодом 
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піврозпаду, тобто, проміжком часу, за який розпадається половина даної 

речовини. Нехай Τ — період піврозпаду, тоді при t = T маємо 
kTem

m  0

0

2
, 

звідси k =
T

2ln
. Отже, m(t) = т0 · T

t


2  

 

 

 

Перерізи многогранників 

        Правила побудови перерізів призми 

У стереометрії часто доводиться розглядати перерізи тіл, зокрема 

многогранників, різними площинами. 

Перерізом опуклого многогранника є опуклий плоский многокутник. 

Його вершини в загальному випадку є точками перетину січної площини з 

ребрами многогранника, а сторони — відрізками, по яких січна площина 

перетинає грані многогранника. 

Переріз призми площиною, яка проходить через два бічні ребра, які не 

належать одній грані, називається діагональним перерізом призми (мал). 

Способи задання перерізу досить різноманітні, і універсального методу їх 

побудови не існує. Найбільш ефективними методами є метод слідів і метод 

внутрішнього проектування. Розглянемо кожний з них 

 

    

МЕТОД СЛІДІВ 

У загальному випадку площина перерізу має спільну пряму з площиною 

кожної грані многогранника. Пряму, по якій січна площина перетинає 

площину якої-небудь грані многогранника, називають слідом січної 

площини. Зрозуміло, що січна площина має стільки слідів, скільки площин 

граней вона перетинає. 

Суть методу слідів полягає в: 

1) побудові ліній перетину (сліду) січної площини з площиною грані; 

2) знаходженні точок перетину січної площини з ребрами многогранника; 

3) побудові перерізу. 
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Розглянемо приклад. 

Задано піраміду SABCD. Побудуйте переріз піраміди площиною MNK, де Μ   

AS, N   SD, Κ   SB. 

Р о з в ' я з а н н я  

МК — слід (MNK) на (SAB). Знайдемо точку Φ перетину прямої МК і прямої АВ. 

ΜΝ — слід (ΜΝΚ) на (SAD). Знайдемо точку У перетину прямої MN і прямої AD: 

XY — слід (MNK) на (АВС). Точки Ρ і L — точки перетину ΦΥ з ребрами DC і СВ. 

Відповідь. LKMNP — шуканий переріз. 

 

 


