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1. Опис навчальної дисципліни "Вища математика I" 

 
Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, освітній 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

 

Кількість 

кредитів – 4 

Галузь знань 

27– Транспорт 

Цикл загальної підготовки  

(нормативна навчальна 

дисципліна) 

Модулів – 1  

 

 

Спеціальність 

271– Річковий та 

морський транспорт 

 

 

Рік підготовки 

Змістових 

модулів – 3 

1-й  

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання не 

заплановане 

Семестр 

Загальна 

кількість  

годин – 120 

1-й  

Тижневих годин 

для денної форми 

навчання: 

аудиторних – 4;  

самостійної 

роботи 

студента – 4 

 

 

Перший 

(бакалаврський) рівень 

вищої освіти 

 

 

Лекції, год 

30  

Практичні, год 

30  

Самостійна робота, год 

60  

Індивідуальні завдання: 

- - 

Вид контролю: 

іспит 

 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи 

становить  1 : 1. 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Робоча програма навчальної дисципліни "Математика І" складена 

відповідно до освітньо-професійної програми підготовки  здобувачів  вищої 

освіти ступеня бакалавра за спеціальністю 271 - "Річковий та морський 

транспорт". Для зазначеної ОПП дисципліна має статус нормативної.  

Мета дисципліни – створення умов для всебічного, гармонійного 

розвитку особистості студента, забезпечення інтелектуального розвитку, 

формування навичок логічного та алгоритмічного мислення; забезпечення 

оволодіння студентами основними математичними методами, необхідними для 

аналізу і моделювання пристроїв, процесів та явищ в процесі пошуку 

оптимальних рішень, вибору найкращих способів їх реалізації. 

      Завдання дисципліни – навчити студентів прийомам дослідження і 

розв’язування математично формалізованих задач, здійснювати аналіз 

отриманих результатів; сприяти формуванню у студентів навичок самостійної 

роботи з літературними джерелами. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

       знати і вміти застосовувати сучасні методи спостереження, опису, 

ідентифікації, класифікації та виявлення несправностей суднового обладнання. 

(РН 19). 

                  Перераховані результати навчання є основою для формування 

наступних компетентностей: 

СК15. Здатність обґрунтовувати власну 

точку зору та висновки, використовуючи 

основні теорії та концепції у сфері 

морської інженерії.  

 

СК16. Здатність до аналізу та 

прогнозування процесів і технічного 

стану суднових конструкцій та 

обладнання в умовах неповної або 

обмеженої інформації. 

РН19. Знання сучасних методів 

спостереження, опису, 

ідентифікації, класифікації та 

виявлення несправностей суднового 

обладнання. 
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3. Програма навчальної дисципліни  

Модуль 1: Математика I  

Змістовий модуль 1. Лінійна та векторна алгебра 

Тема 1. Матриці та дії над ними 

Матриці. Дії над матрицями. Визначник матриці. Обернена матриця. 

Тема 2. Розв’язування систем лінійних рівнянь 

Системи лінійних рівнянь. Теорема Кронекера-Капеллі. Розв’язок квадратної 

системи лінійних рівнянь. Матричний метод. Формули Крамера. Однорідні 

системи. 

Тема 3. Вектори та дії над ними 

Скалярні і векторні величини. Лінійні операції над векторами. Проекція вектора 

на вісь. Властивості проекцій. Лінійно залежні та незалежні системи векторів. 

Базис. Розклад вектора за базисом. Ортонормований базис на площині і у 

просторі. Вектор в декартовій системі координат. 

Тема 4. Векторний та мішаний добуток векторів 

Векторний добуток двох векторів, його властивості, вираз у координатах. 

Площа трикутника, заданого координатами вершин. Мішаний добуток трьох 

векторів, його властивості, вираз у координатах. Об’єм тетраедра, заданого 

координатами вершин. 

Змістовий модуль 2. Аналітична геометрія 

Тема 5. Лінії на площині та їх рівняння 

Задання фігур рівняннями та нерівностями. Рівняння лінії у полярних 

координатах. Параметричні рівняння лінії. Рівняння прямої на площині. 

Тема 6. Лінії другого порядку 

Еліпс, гіпербола, парабола. Їх канонічні рівняння та властивості. Приклади 

зведення рівнянь кривих другого порядку до канонічного вигляду. 

Тема 7. Пряма та площина в просторі  

Рівняння прямої в просторі. Рівняння площини. Взаємне розташування двох 

площин та двох прямих у просторі. Кут між ними. Відстань від точки до 

площини та до прямої на площині.  
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Тема 8. Поверхні другого порядку 

Циліндричні, конічні поверхні. Сфера, еліпсоїд. Однопорожнинний, 

вопорожнинний гіперболоїди. Еліптичний, гіперболічний параболоїди.  

Змістовий модуль 3. Вступ до математичного аналізу. 

Тема 9. Границя функції неперервного аргументу 

Числова послідовність та її границя. Означення границі, геометричне 

тлумачення. Теореми про границі. Перша та друга важливі границі. 

Односторонні границі функції. 

Тема 10. Неперервність функції. Точки розриву та їх класифікація 

Неперервність функції в точці. Дії над неперервними функціями. Точки 

розриву функції, їх класифікація. Властивості функцій, неперервних на 

відрізку. 

Тема 11. Похідна функції, правила диференціювання 

Задачі, що приводять до поняття похідної. Означення похідної її механічний та 

геометричний зміст. Основні правила диференціювання. Диференціювання 

неявно і параметрично заданих функцій. 

Тема 12. Диференціал функції, його застосування. Основні теореми 

диференціального числення 

Диференціал функції, його геометричний зміст та властивості. Застосування 

диференціала до наближених обчислень. Правило Лопіталя. 

Тема 13. Дослідження функцій за допомогою похідної  

Інтервали монотонності, екстремуми функції. Опуклість, вгнутість кривих, 

точки перегину. Асимптоти, дослідження та побудова графіків функцій. 

Тема 14. Поняття функції багатьох змінних 

Функції багатьох змінних: означення, область визначення. Графік функції двох 

змінних. Границя функції двох змінних. Частинні похідні. 

Тема 15. Диференційовність функцій багатьох змінних   

Лекція 15. Похідна функції двох змінних. Повний диференціал та його зв’язок з 

частинними похідними. Похідна складеної функції. Неявні функції. Дотична 

площина та нормаль до поверхні. Екстремуми функції двох змінних. 
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4. Структура навчальної дисципліни 

 

 

 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

у
сь

о
го

  

у тому числі 

у
сь

о
го

  

у тому числі 
л п 

л
аб

 

ін
д

 

с.
р

. 

л п 

л
аб

 

ін
д

 

с.
р

. 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Лінійна та векторна алгебра  

Тема 1. Матриці та дії над ними 7 2 2 - - 3 9 2 - - - 7 

Тема 2. Розв’язування систем 

лінійних рівнянь 

7 2 2 - 
- 3 7 - - - - 7 

Тема 3. Вектори та дії над ними 8 2 2 - - 4 7 - - - - 7 

Тема 4. Векторний та мішаний 

добуток векторів 

8 2 2 - 
- 4 7 - - - - 7 

Разом за змістовим модулем 1 30 8 8 - - 14 30 2 - - - 28 

Змістовий модуль 2. Аналітична геометрія 

Тема 5. Лінії на площині та їх 

рівняння 

7 2 2 - 
- 3 9 2 - - - 7 

Тема 6. Лінії другого порядку 7 2 2 - - 3 7 - - - - 7 

Тема 7. Пряма та площина в 

просторі  

8 2 2 - 
- 4 7 - 2 - - 5 

Тема 8. Поверхні другого 

порядку 

8 2 2 - 
- 4 7 - - - - 7 

Разом за змістовим модулем 2 30 8 8 - - 14 30 2 2 - - 26 

Змістовий модуль 3.  Вступ до математичного аналізу 

Тема 9. Границя функції 

неперервного аргументу 

8 2 2 
- - 

4 
9 2 - - - 7 

Тема 10. Неперервність функції. 

Точки розриву та їх 

класифікація 

8 2 2 

- - 

4 
8 - - - - 8 

Тема 11. Похідна функції, 

правила диференціювання 

8 2 2 
- - 

4 
8 - - - - 8 

Тема 12. Диференціал функції, 

його застосування. Основні 

теореми диференціального 

8 2 2 

- - 

4 
10 - 2 - - 8 
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числення 

Тема 13. Дослідження функцій 

за допомогою похідної 

8 2 2 
- - 

4 
8 - - - - 8 

Тема 14. Поняття функції 

багатьох змінних 

10 2 2 
- - 

6 
9 2 - - - 7 

Тема 15. Диференційовність 

функцій багатьох змінних   

10 2 2 
- - 

6 
8 - - - - 8 

Разом за змістовим модулем 3 60 14 14 - - 32 60 4 2 - - 54 

Усього годин 120 30 30 - - 60 120 8 4 - - 108 

 

 

 

5. Теми практичних занять 

 
№ 

з/п 
Назва теми Кількість 

годин 
 Модуль 1: Математика I  

1 Визначники другого та третього порядку, властивості визначників. Дії 

над матрицями. Обернена матриця. 

2 

2 Розв’язування СЛАР матричним методом та за формулами Крамера. 

Однорідні СЛАР. 
2 

3 Лінійні операції над векторами. Координати та модуль вектора. 

Напрямні косинуси. Поділ відрізка у заданому  відношенні. Скалярний 

добуток векторів. 

2 

4 Векторний та мішаний добутки векторів, їх застосування. 2 

5 Лінії та їх рівняння. Геометричний зміст рівнянь. Полярна система. 

Полярні рівняння лінії. Рівняння прямої на площині 

2 

6 Лінії другого порядку: еліпс, гіпербола, парабола. 2 

7 Площина у просторі. Пряма і площина у просторі.  2 

8 Поверхні другого порядку. 2 

9 Функція, область визначення, побудова графіків. Обчислення границь 

функцій.   

2 

10 Неперервність, точки розриву. 2 

11 Геометричний і фізичний зміст похідної. Техніка диференціювання. 2 

12 Диференціал, застосування у наближених обчисленнях. Правило 

Лопіталя. 

2 

13  Дослідження функції за допомогою похідних. 2 

14 Область визначення, частинні похідні функції багатьох змінних. 2 

15 Диференціал функції двох змінних. Дотична площина та нормаль до 

поверхні. Екстремуми функції двох змінних. 

2 

 Всього за модуль 1: 30 
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6. Самостійна робота 

 
№ 

з/п 

Назва теми  

(вид роботи) 

Кількість 

годин 

 Модуль 1  

 Змістовий модуль 1  

1 Визначники. Властивості визначників 

Література: [9, 10, 14, 21] 

2 

2 Ранг матриці. Елементарні перетворення матриць. Метод Гаусса. 

Розв’язання СЛАР 

Література: [9, 10, 14, 21] 

2 

3 Типовий розрахунок №1 (завдання 1-2) 

Література: [9, 10, 14, 21] 

4 

4 Модуль вектора. Відстань між двома точками. Поділ відрізка у 

заданому відношенні 

Література: [9, 10, 14, 21] 

2 

5 Напрямні косинуси вектора. Скалярний добуток двох векторів і його 

властивості. Кут між двома векторами 

Література: [9, 10, 14, 21] 

2 

6 Площа трикутника, заданого координатами вершин.  Об’єм тетраедра, 

заданого координатами вершин 

Література: [9, 10, 14, 21] 

2 

 За змістовий модуль 1: 14 

 Змістовий модуль 2  

7 Формули перетворення декартових прямокутних координат 

Література: [5, 9, 10, 11, 14, 16]  

2 

8 Вивід рівнянь прямої на площині 

Література: [5, 9, 10, 11, 14, 16] 

2 

9 Основні властивості еліпса, гіперболи, параболи (доведення) 

Література: [5, 9, 10, 11, 14, 16] 

2 

10 Циліндричні поверхні другого порядку. Поверхні обертання 

Література: [5, 9, 10, 11, 14, 16] 

2 

11 Типовий розрахунок №1 (завдання 3-4) 

Література: [5, 9, 10, 11, 14, 16] 

6 

 За змістовий модуль 2: 14 

 Змістовий модуль 3  

12 Основні елементарні функції. Обернена та складена функція 

Література: [4, 9, 16, 21] 

2 

13 Обернені тригонометричні функції. Гіперболічні функції 

Література: [4, 9, 16, 21] 

2 

14 Теореми про границі (доведення) 

Література: [4, 9, 16, 21] 

2 

15 Властивості нескінченно малих функцій 

Література: [4, 9, 16, 21] 

2 

16 Індивідуальне завдання №1 

Література: [4, 9, 16, 21] 

6 

 

17 
Вивід похідних функцій: y = 

 ; y = log  x; y = sinx; y = cosx; y = tgx; 

y = ctgx 

Література: [4, 9, 16, 21] 

 

2 
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18 Похідні вищих порядків. Правило Лопіталя 

Література: [4, 9, 16, 21]  

2 

 

19 

Ознаки монотонності. Необхідна ознака екстремуму. Перша достатня 

ознака. Найбільше та найменше значення неперервної на відрізку 

функції 

Література: [4, 9, 16, 21] 

 

2 

20 Прикладні задачі на найбільше та найменше значення 

Література: [4, 9, 16, 21] 

2 

21 Індивідуальне завдання №2 

Література: [4, 9, 16, 21] 

6 

22 Диференціал функції двох змінних. Дотична площина та нормаль до 

поверхні 

Література: [4, 9, 16, 21] 

2 

23 Екстремуми функції двох змінних. Задачі на найбільше та найменше 

значення 

Література: [4, 9, 16, 21] 

2 

 За змістовий модуль 3: 32 

 Усього за модуль 1 60 

 

7. Індивідуальні завдання 

Типовий розрахунок №1 

Завдання 1. Встановити, що система трьох лінійних алгебраїчних рівнянь має 

єдиний розв’язок та знайти його:  

 а) матричним методом; 

 б) за формулами Крамера; 

 в) за методом Гаусса. 

Завдання 2. Знайти розв’язки однорідної системи лінійних рівнянь. 

Завдання 3. Побудувати лінію за її полярним рівнянням, записати її рівняння в 

декартових координатах. 

Завдання 4. Звести рівняння ліній другого порядку до канонічних, знайти їх 

параметри та побудувати ці лінії. 

Індивідуальне завдання №1.  

Дослідити задані функції на неперервність, встановити  тип розриву, якщо він 

існує, зобразити графіки функцій (схематично навколо точок 

розриву). 

Індивідуальне завдання №2. Дослідити функцію методами диференціального 

числення та побудувати її графік 
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8. Методи контролю знань студентів 

 

      Для більш поглибленого засвоєння студентами теорії в кожному семестрі 

передбачається введення теоретичних питань до кожного проміжного 

модульного контрольного заходу (МК). МК проводиться письмово. Сума балів, 

одержаних студентом за МК є оцінкою знань з даного блоку змістових модулів, 

а поточна робота розглядається лише як допуск студента до МК. 

Умовою допуску студента до МК є мінімальна сума балів, яку студент 

повинен набрати у разі виконання всіх елементів модуля. Якщо студент не 

набрав мінімальну суму балів, то він не допускається до МК і йому 

рекомендується набрати цю кількість балів за рахунок  виконання ІДЗ і ТР. 

Кількість балів, яку студент набирає за одну тему змістового модуля, 

становить 4  балів, з яких 1 бал за теоретичне питання, 3  – за практичне 

завдання. Максимальна кількість балів, яку студент набирає на протязі 

семестру за всі теми змістових модулів, становить 60 балів; за екзамен – 40 

балів.                                                                                                                     

 

9. Розподіл балів, які отримують студенти  

(максимально можлива кількість балів) 

Перший семестр (екзамен) 

 

Змістові 

модулі 

Т1 

 

Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Разом за 

модуль 

ЗМ № 1 4 4 4 4 - - - 16 

ЗМ № 2 4 4 4 4 - - - 16 

ЗМ № 3 4 4 4 4 4 4 4 28 

Екзамен 40 

Сума балів за семестр 100 

 

Т1, Т2, ... Т7 – теми змістових модулів. 
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Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

 

10. Методичне забезпечення 

 

 Слайди за основними питаннями для проведення аудиторних занять. 

Приклади виконання індивідуальних завдань та типових розрахунків. 

Роздатковий матеріал.  

11. Рекомендована література 

Базова  

  

1. Араманович И.Г. и др. Функции комплексного переменного. 

Операционное исчисление. Теория устойчивости.-  М.: Наука, 1968.  – 

390 с. 

2. Араманович И.Г., Левин В.И. Уравнения математической физики. - М.: 

Наука, 1969.  –  288 с. 

3. Барбашин Е.А. Введение в теорию устойчивости. – М.: Наука.- 1967.-

224с. 

4.  Берман Г.Н. Сборник задач по курсу математического анализа-М: Наука, 

1977-416с. 

5. Гаврилова Р.И., Кузнєцов А.Н., Самецкая И.Е. Аналитическая геометрия  

с элементами линейной алгебры:  Учебное пособие. Ч.1. - . Николаев, 

1977. - 82с. 

6. Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и 

математической статистике: Учебное  пособие для втузов.   М: “Высш. 

Школа”. УД ХТ, 1975. - 333 с. 
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7. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика: 

Учебное пособие для  вузов. - М.: “Высшая школа”, 1972 . – 368с. 

8. Демидович Б.П. Лекции по математической теории устойчивости. – М.: 

Наука.- 1967.- 472с. 

9.  Дубовик В.П., Юрик І.І. Вища математика: Навчальний посібник -Вища 

шк.., 1993-648с. 

10. Іванова О.Г. та  ін. Збірник задач з вищої математики (Лінійна алгебра, 

векторна алгебра, аналітична геометрія). - Миколаїв; 1989. - 50 с. 

11. Клетеник Д.В. Сборник задач по аналитической геометри: Учебное 

пособие для втузов. – М: Наука, 1986. - 224с. 

12. Малкин И.Г. Теория устойчивости движения. – М: Наука, 1966. - 530с.  

13. Мартиненко та  ін. Теорія ймовірностей. Конспект  лекцій і практичних 

занять: Навч. посібник. –  К.: УД ХТ, 1999. – 244 с. 

14. Саприкіна Л.Т., Юрченко Т.А. та інші. Методичні вказівки до виконання 

типових розрахунків та індивідуальних завдань з вищої математики., 

частина 1, - Миколаїв: НУК, 2006 – 40 с. 

15. Толбанов Ю.А. Математична статистика та задачі оптимізації в 

алгоритмах і програмах:Навчальний посібник. – К: Вища школа, 1994. - 

399с. 

16. Шкіль М.І. та ін. Вища математика: Підручник у 3 кн.: Кн..1 Аналітична 

геометрія з елементами   алгебри. Вступ до математичного аналізу. – К.:  

Либідь,  1994-280с. 

17. Шкіль М.І., Колесник Т.В. Вища математика підручник: У 3 кн.  Кн. 2. 

Диференціальне  та інтегральне числення функції однієї змінної. Ряди. – 

К.: Лібідь, 1994. - 352 с. 

18. Шкіль М.І., Колесник Т.В. Вища математика підручник: У 3 книгах. 

Книга 3 .Диференціальне та інтегральне числення функцій багатьох 

змінних. Диференціальні рівняння.  – К.: Лібідь, 1994. – 352 с. 

19. Юрченко Т.А., Іванова О.Г. Елементи теорії функцій комплексної 

змінної. Навчальний посібник. -  Миколаїв, 1999. - 66с. 

20. Юрченко Т.А., Саприкіна Л.Т.Методичні вказівки до виконання типових 

розрахунків та індивідуальних завдань з вищої математики., частина 2, - 

Миколаїв: НУК, 2006 – 50 с. 

 

Допоміжна література 

21. Вища математика: Основні означення, приклади, задачі: Навчальний 

посібник. У двох книгах. Кн.. 1 за ред. Кулініча Г.Л. – К: Либідь, 1994. – 

312 с. 

22. Вища математика: Основні означення, приклади  задачі: Навч. посібник. 

У двох книгах. Кн..2. За ред. Васильченко І.П. – К: Лібидь, 1994. – 280 с. 

23. Гимпель Р.М., Сапрыкина Л.Т. Специальные разделы высшей математики 

с прикладными вопросами дисциплин  кораблестроительного профиля. 1 

раздел: Элементы теории поля. -  Николаев, 1990. – 52 с. 



14 

 

  

24. Данко П.Е., Попов А.Г. Высшая математика в упражнениях и задачах: 

Учебное пособие для втузов. – М: “Высшая школа”, 1974. Ч.1 – 340 с.; Ч. 

2 – 464 с. 

25. Лебедева В.Ф. ін. Невизначений та  визначений інтеграл: Методичні 

вказівки. – Миколаїв, 1992. – 53 с. 

26. Кузнецов А.Н., Батрак Ю.А. Интеграл по мере в  техническом вузе: 

Учебное пособие, Николаев, 1988. – 36 с. 

27. Кузнецов А.Н., Бондаренко М.Б. Теоретические упражнения в курсе 

высшей математики. – Николаев, 1993. 

28. Кузнецов А.Н., Касянчук А.В. Методические указания к решению задач 

по дифференциальным  уравнениям и их приложениям.: Учебное 

пособие. -  Николаев, 1988. 

29. Юрченко Т.А. Методические указания к практическим занятиям по 

теории функций комплексной переменной.-  Николаев, 1992. – 36 с. 

 

12. Інформаційні ресурси 

1. Бібліотека Національного університету кораблебудування імені адмірала 

Макарова.  

2.  Електроні матеріали з математики [Electronic resource] – Mode of access: 

http://www.allmath.ru/  

3. Матеріали з вищої математики для допомоги студентам [Electronic resource] – 

Mode of access: http://www.mathelp.spb.ru/   

4. Довідкова інформація з математичних дисциплін [Electronic resource] – Mode 

of access: http://mathem.h1.ru/  

5. Відео-лекторій: http://ocw.mit.edu/courses/mathematics/18-02-multivariable-

calculus-fall-2007/video-lectures/ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.allmath.ru/
http://www.mathelp.spb.ru/
http://mathem.h1.ru/
http://ocw.mit.edu/courses/mathematics/18-02-multivariable-calculus-fall-2007/video-lectures/
http://ocw.mit.edu/courses/mathematics/18-02-multivariable-calculus-fall-2007/video-lectures/
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13. 1 Характерні (як приклад) питання для контролю 

Додаток А 

1. Поняття фігури. Лінії та їх рівняння на площині. Приклади. 

2. Полярна система координат. Полярне рівняння лінії. 

3. Пряма на площині. Різні види рівняння прямої на площині. 

4. Криві другого порядку – еліпс, гіпербола, парабола. Їх канонічні 

рівняння і властивості. 

5. Лінійне рівняння в просторі. 

6. Рівняння площини за точкою і нормальним вектором. 

7. Рівняння площини “у відрізках”. 

8. Взаємне розміщення двох площин. 

9. Відстань від точки до площини. 

10. Пряма в просторі. Канонічні і параметричні рівняння прямої. 

11. Взаємне розміщення двох прямих. 

12. Взаємне розміщення прямої і площини. 

13. Поверхні другого порядку (еліпсоїд, параболоїди, гіперболоїди). 

14. Циліндр другого порядку. 
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13.2. Завдання для модульного контролю знань 

Додаток Б 

Приклад завдань для модульного контролю 

Номер 

завдання 
Зміст завдання Бали 

1 
Екстремуми функції. Необхідна умова екстремуму 

(довести). 
2 

2 
Знайти похідні функцій: 

 

 

 .1arctg, д)

;cos г);
sin2

3
 в)

;tg б);arctgln а)

t

2

2cos

2

2

tyex

xyx
x

y

xeyxy

x

x








 

 10 

3 

Скласти рівняння дотичної до графіка функції 











44
sin 22 

xxy  в точці  0,0 y . 
3 

4 

Знайти диференціал функції xy 2sinln  при 

01,0
8

 xix


. 
2 

5 
Знайти за правилом Лопіталя 

 
xx ex

x
 



3cos

1ln
lim

2

0
. 

3 

6 
Знайти інтервали вгнутості і опуклості графіка функції 

4

4
2 


x

x
y . 

5 
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