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 1 ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

Ресурс годин на вивчення дисципліни «Вища математика» згідно з чинним РНП, розподіл по 

семестрах і видах навчальної роботи для різних форм навчання характеризує таблиця 1. 

 

Таблиця 1 – Розподіл годин, виділених на вивчення дисципліни «Вища математика» 

Найменування показників 

Всього  Розподіл по семестрах 

Семестр 1 Семестр 2 

Денна 

форма 

навчання 

(ДФН) 

Денна 

форма 

навчання 

(ДФН) 

Денна 

форма 

навчання 

(ДФН) 

Кількість кредитів ЕСТS   9 6 3 

Кількість модулів  4 2 2 

Загальний обсяг часу, год 270 180 90 

Аудиторні заняття, год, у т.ч.: 126 90 36 

лекційні заняття 54 36 18 

семінарські заняття - - - 

практичні заняття  72 54 18 

лабораторні заняття - - - 

Самостійна робота, год, у т.ч. 144 90 54 

виконання курсової роботи - - - 

виконання контрольних  

(розрахунково-графічних) робіт  
- - - 

опрацювання матеріалу,  

викладеного на лекціях  
50 34 16 

опрацювання матеріалу, 

винесеного на самостійне 

вивчення 

      

підготовка до практичних  

занять та контрольних заходів  
94 69 25 

підготовка звітів з лабораторних 

робіт 
- - - 

підготовка до екзамену - - - 

Форма семестрового контролю   
диференційований 

залік 
 Диференційований  залік 
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2 МЕТА ТА РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

 Мета вивчення дисципліни - вивчення вищої математики в об’ємі передбаченому 

робочою програмою, для використання її основ при вивченні фундаментальних та 

спеціальних дисциплін, а також для використання в інженерній практиці. 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен демонструвати такі результати навчання 

через знання, уміння та навички: 

 

- знати основні поняття та теоретичні результати розділів вищої математики, передбачених 

програмою; 

- знати можливі застосування теоретичних результатів для практичної діяльності; 

- знати основні учбові та додаткові джерела дисципліни; 

- вміти застосовувати одержані теоретичні знання до розв'язування практичних задач як 

навчального, так і прикладного характеру; 

- вміти користуватися літературою та табличними матеріалами. 

 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів 

компетентностей, передбачених відповідним стандартом вищої освіти України: 

загальних:  

 здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу; 

 здатність до навчання та самонавчання (пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел);  

 здатність застосовувати знання на практиці. 

фахових: 

 здатність використовувати методи фундаментальних і прикладних дисциплін для 

опрацювання, аналізу й синтезу результатів професійних досліджень; 

 здатність аргументувати вибір методів розв’язування спеціалізованих задач, критично 

оцінювати отримані результати та захищати прийняті рішення. 

 

Результати навчання дисципліни деталізують такі програмні результати навчання, 

передбачені відповідним стандартом вищої освіти України: 

 демонструвати здатність генерувати нові ідеї, приймати нестандартні рішення при 

вирішенні професійних проблем;   
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3 ПРОГРАМА ТА СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ 

 

З.1 Тематичний план лекційних занять  

 

Тематичний план лекційних занять дисципліни “Вища математика” характеризує таблиця 2. 

 

Таблиця 2 – Тематичний план лекційних занять 

 

1 семестр 

 

Шифр  

Назви модулів (М), змістових модулів (ЗМ), тем 

(T) та їх зміст  

Обсяг годин Література 

 

ДФН 

 

ЗФН 

поряд-

ковий  

номер 

розділ,  

підрозділ 

М 1 Векторна алгебра, аналітична геометрія  та  

основи матаналізуу 

18    

ЗМ 1 Елементи лінійної та векторної алгебри 8    

Т 1.1 Визначники. Теорія матриць. Визначники та їх 

властивості. Матриці, дії з матрицями. Обернена 

матриця. Ранг матриці 

2  1,4 1, 1.1-2.4 

Т 1.2 Системи лінійних алгебраїчних рівнянь та 

методи їх розв’язування. Правило Крамера. 

Матричний метод. Метод Гауса 

2  1,4 1, 3.1-3.6 

Т 1.3 Вектори та дії над ними. Основні відомості про 

вектори. Лінійні операції з векторами. 

Скалярний, векторний, мішаний добутки 

векторів 

4  1,4 2, 1.1-6.2 

ЗМ 2 Аналітична геометрія 10    

Т 2.1 Аналітична геометрія на площині. Рівняння 

ліній на площині. Рівняння прямої, основні 

задачі. Еліпс, гіпербола, парабола, їх канонічні 

рівняння 

4  1,4 
3, 2.1-3.4, 

6.1-6.6 

Т 2.2 Аналітична геометрія в просторі. Поверхні і 

лінії в просторі. Площина і пряма в просторі. 

Взаємне розташування прямих, площин, прямої і 

площини. Обчислення кутів між прямими, 

площинами, прямою і площиною. Відстань від 

точки до площини, до прямої. Поверхні другого 

порядку 

6  1,4 
3, 4.1-5.3, 

7.1-7.11 

М 2 Математичний аналіз функції однієї змінної 18    

ЗМ 3 Вступ до математичного аналізу 6    

Т 3.1 Функція однієї змінної. Означення функції та її 

властивості. Елементарні функції та їх графіки 
1  1,4 

4, 1.1-

2.11 

Т 3.2 Означення границі числової послідовності. 
Основні теореми про границі числових 

послідовностей 

1  1,4 4, 3.1-3.3 

Т 3.3 Означення границі функції. Нескінченно малі 

величини; їх застосування до обчислення 

границь. Перша і друга важливі границі 

2  1,4 4, 3.4-4.5 

Т 3.4 Неперервність функції. Неперервність функції 

в точці. Класифікація точок розриву. 

Неперервність на множині 

2  1,4 4, 5.1-5.3 
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Шифр  

Назви модулів (М), змістових модулів (ЗМ), тем 

(T) та їх зміст  

Обсяг годин Література 

 

ДФН 

 

ЗФН 

поряд-

ковий  

номер 

розділ,  

підрозділ 

ЗМ 4 Диференціальне числення функції однієї 

змінної 
6    

Т 4.1 Похідна та диференціал функції. Означення 

похідної. Основні правила  обчислення 

похідних. Похідна складеної, оберненої, 

параметрично та неявно заданої функції. 

Диференціал. Похідні та диференціали вищих 

порядків 

2  1,4 5, 1.1-4.4 

Т 4.2 Теореми про середнє для диференційованих 

функцій. Розкриття невизначеностей за 

правилом  Лопіталя. Формула Тейлора 

2  1,4 5, 5.1-5.4 

Т 4.3 Дослідження функцій та побудова  графіків. 
Зростання і спадання функції.  Екстремуми. 

Дослідження опуклості. Точки перегину. 

Асимптоти 

2  1,4 5, 6.1-6.6 

ЗМ 5 Функції декількох змінних  та інтеграли 6    

Т 5.1 Основні відомості про функції декількох 

змінних. Означення функції двох змінних. 

Область її визначення. Границя. Неперервність. 

Частинні похідні. Похідна по напрямку. Градієнт 

функції 

2  1,4 
6, 1.1-2.2, 

3.2 

Т 5.2 Повний диференціал та його застосування в 

наближених обчисленнях. Означення повного 

диференціала. Його геометричний  зміст. 

Застосування повного диференціала в 

наближених обчисленнях. Частинні похідні та 

диференціали  вищих порядків. Формула 

Тейлора 

1  1,4 
6, 2.3-3.1, 

3.3 

Т 5.3  Первісні,  методи  знаходження  інтегралів, 

методи  визначення  означених    інтегралів, 

формула Ньютона -  Лейбніца,  Застосування 

в  геометрії та механіці, поняття  про невласні 

ітеграли  

 

 

 

..   

3  1,4 6, 3.4-3.6 

 

                 Всього: 

                 М 1 – змістових модулів 2. 

     М 2 – змістових модулів 3. 

 

2 семестр 

 

Шифр  

Назви модулів (М), змістових модулів (ЗМ), тем 

(T) та їх зміст  

Обсяг годин Література 

 

ДФН 

 

ЗФН 

поряд-

ковий  

номер 

розділ,  

підрозділ 

М 3  Дифрівняння  та  системи, інтегральне   

числення   функцій   кількох   зміннних, 

9    
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Шифр  

Назви модулів (М), змістових модулів (ЗМ), тем 

(T) та їх зміст  

Обсяг годин Література 

 

ДФН 

 

ЗФН 

поряд-

ковий  

номер 

розділ,  

підрозділ 

елементи   теорії поля   ряди,  

ЗМ 6  Дифрівняння  та  системи, інтегральне   

числення   функцій   кількох   зміннних, 
6    

Т 6.1 Звичайні   дифрівняння, порядок  рівнянь, 

відокремлення змінних типи рівнянь, для  

яких змінні   можуть  відокремлюватись, 

неоднорідні  рівняння, метод  варіацій   

сталих, рівняння   Бернулі, рівняння,  що  

допускають пониження   порядку 

2  1,4 

 Відповідні   

розділи   в  

залежності   

від  року   

видання 

Т 6.2  Лінійні   неоднорідні   рівняння зі  сталими 

коефіцієнтамми,   метод вирішення з   

квазімногочленом  в  правій  частині.  Метод  

варіації  сталих  

2  1,4 

Відповідні   

розділи   в  

залежності   

від  року   

видання 

               Подвійні,  потрійні, криволінійні І та  ІІ роду, 

                 Поверхнев  інтеграли  І та  ІІ роду.   Теорія                  

пол 
2  1,4 

Відповідні   

розділи   в  

залежності   

від  року   

видання  

ЗМ 7  Ряди,   3    

Т 7.1  Означення  ряду,  ознаки  збіжност  рядів, 

знакозмінні ряди   Степеневі  та функціональ  

ряди,  поняття   про   ряди  Фур’є 
1,5  1,4 

 Відповідні   

розділи   в  

залежності   

від  року   

видання 

Т 7.2  Формула  Тейлора   та  ряди  Фур’є.   

Порівнянння.  
1,5  1,4 

 Відповідні   

розділи   в  

залежності   

від  року   

видання 

М 4 Функції  комплексного  числення, операційне   

числення, поняття про  рівняння  мат фізики, 

основи  теорії   ймовірностей 

9    

ЗМ 8  Функції  комплексного  числення, 

операційне   числення, поняття про  рівняння  

мат фізики, основи  теорії   ймовірностей 

9    

Т 8.1  Функції  комплексного   зчінного,  умови  

Коші – Рімана, Інтеграли  по   незамкнутому   

контуру, формули  Коші, поняття  лишків, 

обчислення  інтегралів за  лишками 

3  1,4 8, 1.1- 

Т 8.2  Основи  операційного   числення, приклади   

застосуваня  поняття про   рівняння   

матфізики 

2  1,4 8, 1.2-1.7 

Т 8.3    Основні поняття теорії  ймовірності.. 

Комбінаторика, Повна  ймовірність,  

Маточікуванння, дисперсія, закони  розподіле 

4    

 

 

                 Всього: 

                 М3 – змістових модулів 2. 

     М 4 – змістових модулів 1 
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3.2 Теми практичних занять 

Теми практичних занять дисципліни “Вища математика” наведено у таблиці 3. 

 

Таблиця 3 – Теми практичних  занять 

 

1 семестр 

 

Шифр  

Назви модулів (М), змістових модулів (ЗМ), тем 

(T) та їх зміст  

Обсяг годин Література 

 

ДФН 

 

ЗФН 

поряд-

ковий  

номер 

розділ,  

підрозділ 

М 1 Векторна алгебра, аналітична геометрія  та  

основи матаналізуу 

27    

ЗМ 1 Елементи лінійної та векторної алгебри 13    

Т 1.1 Визначники. Теорія матриць. Визначники та їх 

властивості. Матриці, дії з матрицями. Обернена 

матриця. Ранг матриці 

4  1,4 1, 1.1-2.4 

Т 1.2 Системи лінійних алгебраїчних рівнянь та 

методи їх розв’язування. Правило Крамера. 

Матричний метод. Метод Гауса 

4  1,4 1, 3.1-3.6 

Т 1.3 Вектори та дії над ними. Основні відомості про 

вектори. Лінійні операції з векторами. 

Скалярний, векторний, мішаний добутки 

векторів 

4  1,4 2, 1.1-6.2 

ЗМ 2 Аналітична геометрія 14    

Т 2.1 Аналітична геометрія на площині. Рівняння 

ліній на площині. Рівняння прямої, основні 

задачі. Еліпс, гіпербола, парабола, їх канонічні 

рівняння 

6  1,4 
3, 2.1-3.4, 

6.1-6.6 

Т 2.2 Аналітична геометрія в просторі. Поверхні і 

лінії в просторі. Площина і пряма в просторі. 

Взаємне розташування прямих, площин, прямої і 

площини. Обчислення кутів між прямими, 

площинами, прямою і площиною. Відстань від 

точки до площини, до прямої. Поверхні другого 

порядку 

8  1,4 
3, 4.1-5.3, 

7.1-7.11 

М 2 Математичний аналіз функції однієї змінної 27    

ЗМ 3 Вступ до математичного аналізу 9    

Т 3.1 Функція однієї змінної. Означення функції та її 

властивості. Елементарні функції та їх графіки 
2  1,4 

4, 1.1-

2.11 

Т 3.2 Означення границі числової послідовності. 
Основні теореми про границі числових 

послідовностей 

2  1,4 4, 3.1-3.3 

Т 3.3 Означення границі функції. Нескінченно малі 

величини; їх застосування до обчислення 

границь. Перша і друга важливі границі 

2  1,4 4, 3.4-4.5 
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Шифр  

Назви модулів (М), змістових модулів (ЗМ), тем 

(T) та їх зміст  

Обсяг годин Література 

 

ДФН 

 

ЗФН 

поряд-

ковий  

номер 

розділ,  

підрозділ 

Т 3.4 Неперервність функції. Неперервність функції 

в точці. Класифікація точок розриву. 

Неперервність на множині 

3  1,4 4, 5.1-5.3 

ЗМ 4 Диференціальне числення функції однієї 

змінної 
9    

Т 4.1 Похідна та диференціал функції. Означення 

похідної. Основні правила  обчислення 

похідних. Похідна складеної, оберненої, 

параметрично та неявно заданої функції. 

Диференціал. Похідні та диференціали вищих 

порядків 

3  1,4 5, 1.1-4.4 

Т 4.2 Теореми про середнє для диференційованих 

функцій. Розкриття невизначеностей за 

правилом  Лопіталя. Формула Тейлора 

3  1,4 5, 5.1-5.4 

Т 4.3 Дослідження функцій та побудова  графіків. 
Зростання і спадання функції.  Екстремуми. 

Дослідження опуклості. Точки перегину. 

Асимптоти 

3  1,4 5, 6.1-6.6 

ЗМ 5 Функції декількох змінних  та інтеграли 9    

Т 5.1 Основні відомості про функції декількох 

змінних. Означення функції двох змінних. 

Область її визначення. Границя. Неперервність. 

Частинні похідні. Похідна по напрямку. Градієнт 

функції 

3  1,4 
6, 1.1-2.2, 

3.2 

Т 5.2 Повний диференціал та його застосування в 

наближених обчисленнях. Означення повного 

диференціала. Його геометричний  зміст. 

Застосування повного диференціала в 

наближених обчисленнях. Частинні похідні та 

диференціали  вищих порядків. Формула 

Тейлора 

1  1,4 
6, 2.3-3.1, 

3.3 

Т 5.3  Первісні,  методи  знаходження  інтегралів, 

методи  визначення  означених    інтегралів, 

формула Ньютона -  Лейбніца,  Застосування 

в  геометрії та механіці, поняття  про невласні 

ітеграли  

 

 

 

..   

5  1,4 6, 3.4-3.6 

 

                 Всього: 

                 М 1 – змістових модулів 2. 

     М 2 – змістових модулів 3. 

 

2 семестр 

 

Шифр  Обсяг годин Література 
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Назви модулів (М), змістових модулів (ЗМ), тем 

(T) та їх зміст  

 

ДФН 

 

ЗФН 

поряд-

ковий  

номер 

розділ,  

підрозділ 

М 3  Дифрівняння  та  системи, інтегральне   

числення   функцій   кількох   зміннних, 

елементи   теорії поля   ряди,  

9    

ЗМ 6  Дифрівняння  та  системи, інтегральне   

числення   функцій   кількох   зміннних, 
6    

Т 6.1 Звичайні   дифрівняння, порядок  рівнянь, 

відокремлення змінних типи рівнянь, для  

яких змінні   можуть  відокремлюватись, 

неоднорідні  рівняння, метод  варіацій   

сталих, рівняння   Бернулі, рівняння,  що  

допускають пониження   порядку 

2  1,4 

 Відповідні   

розділи   в  

залежності   

від  року   

видання 

Т 6.2  Лінійні   неоднорідні   рівняння зі  сталими 

коефіцієнтамми,   метод вирішення з   

квазімногочленом  в  правій  частині.  Метод  

варіації  сталих  

2  1,4 

Відповідні   

розділи   в  

залежності   

від  року   

видання 

               Подвійні,  потрійні, криволінійні І та  ІІ роду, 

                 Поверхнев  інтеграли  І та  ІІ роду.   Теорія                  

пол 
2  1,4 

Відповідні   

розділи   в  

залежності   

від  року   

видання  

ЗМ 7  Ряди,   3    

Т 7.1  Означення  ряду,  ознаки  збіжност  рядів, 

знакозмінні ряди   Степеневі  та функціональ  

ряди,  поняття   про   ряди  Фур’є 
1,5  1,4 

 Відповідні   

розділи   в  

залежності   

від  року   

видання 

Т 7.2  Формула  Тейлора   та  ряди  Фур’є.   

Порівнянння.  
1,5  1,4 

 Відповідні   

розділи   в  

залежності   

від  року   

видання 

М 4 Функції  комплексного  числення, операційне   

числення, поняття про  рівняння  мат фізики, 

основи  теорії   ймовірностей 

9    

ЗМ 8  Функції  комплексного  числення, 

операційне   числення, поняття про  рівняння  

мат фізики, основи  теорії   ймовірностей 

9    

Т 8.1  Функції  комплексного   зчінного,  умови  

Коші – Рімана, Інтеграли  по   незамкнутому   

контуру, формули  Коші, поняття  лишків, 

обчислення  інтегралів за  лишками 

3  1,4 8, 1.1- 

Т 8.2  Основи  операційного   числення, приклади   

застосуваня  поняття про   рівняння   

матфізики 

2  1,4 8, 1.2-1.7 

Т 8.3    Основні поняття теорії  ймовірності.. 

Комбінаторика, Повна  ймовірність,  

Маточікуванння, дисперсія, закони  розподіле 

4    

 

 

                 Всього: 

                 М3 – змістових модулів 2. 

     М 4 – змістових модулів 1 
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3.3 Завдання для самостійної роботи студента 

 

Перелік матеріалу, який виноситься на самостійне вивчення,  наведено у таблиці 4.  

 

Таблиця 4 – Матеріал, що виноситься на самостійне вивчення 

 

 

1 семестр 

 

Шифр  

Назви модулів (М), змістових модулів (ЗМ), тем 

(T) та їх зміст  

Обсяг годин Література 

 

ДФН 

 

ЗФН 

поряд-

ковий  

номер 

розділ,  

підрозділ 

М 1 Векторна алгебра, аналітична геометрія  та  

основи матаналізуу 

18    

ЗМ 1 Елементи лінійної та векторної алгебри 8    

Т 1.1 Визначники. Теорія матриць. Визначники та їх 

властивості. Матриці, дії з матрицями. Обернена 

матриця. Ранг матриці 

2  1,4 1, 1.1-2.4 

Т 1.2 Системи лінійних алгебраїчних рівнянь та 

методи їх розв’язування. Правило Крамера. 

Матричний метод. Метод Гауса 

2  1,4 1, 3.1-3.6 

Т 1.3 Вектори та дії над ними. Основні відомості про 

вектори. Лінійні операції з векторами. 

Скалярний, векторний, мішаний добутки 

векторів 

4  1,4 2, 1.1-6.2 

ЗМ 2 Аналітична геометрія 10    

Т 2.1 Аналітична геометрія на площині. Рівняння 

ліній на площині. Рівняння прямої, основні 

задачі. Еліпс, гіпербола, парабола, їх канонічні 

рівняння 

4  1,4 
3, 2.1-3.4, 

6.1-6.6 

Т 2.2 Аналітична геометрія в просторі. Поверхні і 

лінії в просторі. Площина і пряма в просторі. 

Взаємне розташування прямих, площин, прямої і 

площини. Обчислення кутів між прямими, 

площинами, прямою і площиною. Відстань від 

точки до площини, до прямої. Поверхні другого 

порядку 

6  1,4 
3, 4.1-5.3, 

7.1-7.11 

М 2 Математичний аналіз функції однієї змінної 72    

ЗМ 3 Вступ до математичного аналізу 24    

Т 3.1 Функція однієї змінної. Означення функції та її 

властивості. Елементарні функції та їх графіки 
6  1,4 

4, 1.1-

2.11 

Т 3.2 Означення границі числової послідовності. 
Основні теореми про границі числових 

послідовностей 

6  1,4 4, 3.1-3.3 

Т 3.3 Означення границі функції. Нескінченно малі 

величини; їх застосування до обчислення 

границь. Перша і друга важливі границі 

6  1,4 4, 3.4-4.5 
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Шифр  

Назви модулів (М), змістових модулів (ЗМ), тем 

(T) та їх зміст  

Обсяг годин Література 

 

ДФН 

 

ЗФН 

поряд-

ковий  

номер 

розділ,  

підрозділ 

Т 3.4 Неперервність функції. Неперервність функції 

в точці. Класифікація точок розриву. 

Неперервність на множині 

6  1,4 4, 5.1-5.3 

ЗМ 4 Диференціальне числення функції однієї 

змінної 
24    

Т 4.1 Похідна та диференціал функції. Означення 

похідної. Основні правила  обчислення 

похідних. Похідна складеної, оберненої, 

параметрично та неявно заданої функції. 

Диференціал. Похідні та диференціали вищих 

порядків 

8  1,4 5, 1.1-4.4 

Т 4.2 Теореми про середнє для диференційованих 

функцій. Розкриття невизначеностей за 

правилом  Лопіталя. Формула Тейлора 

8  1,4 5, 5.1-5.4 

Т 4.3 Дослідження функцій та побудова  графіків. 
Зростання і спадання функції.  Екстремуми. 

Дослідження опуклості. Точки перегину. 

Асимптоти 

8  1,4 5, 6.1-6.6 

ЗМ 5 Функції декількох змінних  та інтеграли 24    

Т 5.1 Основні відомості про функції декількох 

змінних. Означення функції двох змінних. 

Область її визначення. Границя. Неперервність. 

Частинні похідні. Похідна по напрямку. Градієнт 

функції 

2  1,4 
6, 1.1-2.2, 

3.2 

Т 5.2 Повний диференціал та його застосування в 

наближених обчисленнях. Означення повного 

диференціала. Його геометричний  зміст. 

Застосування повного диференціала в 

наближених обчисленнях. Частинні похідні та 

диференціали  вищих порядків. Формула 

Тейлора 

6  1,4 
6, 2.3-3.1, 

3.3 

Т 5.3  Первісні,  методи  знаходження  інтегралів, 

методи  визначення  означених    інтегралів, 

формула Ньютона -  Лейбніца,  Застосування 

в  геометрії та механіці, поняття  про невласні 

ітеграли  

 

 

 

..   

16  1,4 6, 3.4-3.6 

 

                 Всього: 

                 М 1 – змістових модулів 2. 

     М 2 – змістових модулів 3. 

 

2 семестр 

 

Шифр  Обсяг годин Література 
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Назви модулів (М), змістових модулів (ЗМ), тем 

(T) та їх зміст  

 

ДФН 

 

ЗФН 

поряд-

ковий  

номер 

розділ,  

підрозділ 

М 3  Дифрівняння  та  системи, інтегральне   

числення   функцій   кількох   зміннних, 

елементи   теорії поля   ряди,  

27    

ЗМ 6  Дифрівняння  та  системи, інтегральне   

числення   функцій   кількох   зміннних, 
13    

Т 6.1 Звичайні   дифрівняння, порядок  рівнянь, 

відокремлення змінних типи рівнянь, для  

яких змінні   можуть  відокремлюватись, 

неоднорідні  рівняння, метод  варіацій   

сталих, рівняння   Бернулі, рівняння,  що  

допускають пониження   порядку 

4  1,4 

 Відповідні   

розділи   в  

залежності   

від  року   

видання 

Т 6.2  Лінійні   неоднорідні   рівняння зі  сталими 

коефіцієнтамми,   метод вирішення з   

квазімногочленом  в  правій  частині.  Метод  

варіації  сталих  

4  1,4 

Відповідні   

розділи   в  

залежності   

від  року   

видання 

               Подвійні,  потрійні, криволінійні І та  ІІ роду, 

                 Поверхнев  інтеграли  І та  ІІ роду.   Теорія                  

пол 
5  1,4 

Відповідні   

розділи   в  

залежності   

від  року   

видання  

ЗМ 7  Ряди,   14    

Т 7.1  Означення  ряду,  ознаки  збіжност  рядів, 

знакозмінні ряди   Степеневі  та функціональ  

ряди,  поняття   про   ряди  Фур’є 
7  1,4 

 Відповідні   

розділи   в  

залежності   

від  року   

видання 

Т 7.2  Формула  Тейлора   та  ряди  Фур’є.   

Порівнянння.  
7  1,4 

Відповідні   

розділи   в  

залежності   

від  року   

виданн я 

М 4 Функції  комплексного  числення, операційне   

числення, поняття про  рівняння  мат фізики, 

основи  теорії   ймовірностей 

27    н 

ЗМ 8  Функції  комплексного  числення, 

операційне   числення, поняття про  рівняння  

мат фізики, основи  теорії   ймовірностей 

27    

Т 8.1  Функції  комплексного   зчінного,  умови  

Коші – Рімана, Інтеграли  по   незамкнутому   

контуру, формули  Коші, поняття  лишків, 

обчислення  інтегралів за  лишками 

7  1,4 

Відповідні   

розділи   в  

залежності   

від  року   

виданн  

Т 8.2  Основи  операційного   числення, приклади   

застосуваня  поняття про   рівняння   

матфізики 
3  1,4 

 Відповідні   

розділи   в  

залежності   

від  року   

виданн 

Т 8.3    Основні поняття теорії  ймовірності.. 

Комбінаторика, Повна  ймовірність,  

Маточікуванння, дисперсія, закони  розподіле 
17  1.2,4 

Відповідні   

розділи   в  

залежності   

від  року   

виданн 
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                 Всього: 

                 М3 – змістових модулів 2. 

     М 4 – змістових модулів 1 

 

 

 

4 НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

4.1 Основна література 

1. Дубовик В.П., Юрик І.І. Вища математика. Навчальний посібник. К. : А.С.К., 2001, - 

648 с. 

2. Жлуктенко В.І. Наконечний С.І. Теорія ймовірностей і математична статистика. 

Ч.І.Теорія ймовірностей. Навчально-методичний посібник. К.: КНЕУ, 2000,-304 с. 

3. Араманович И.Г., Левин В.И. Уравнения математической физики. Учебное пособие. 

М.: Наука, 1964,- 287 с. 

4. Пак В.В., Носенко Ю.І. Вища математика. Підручник. К.: Либідь, 1996,- 440 с. 

 

4.2 Література та методичне забезпечення  практичних занять  

 

5. Вища математика. Збірник задач. За редакцією В. П. Дубовика, І.І. Юрика. К. : 

А.С.К., 2001, - 480 с. 

6. Тевяшев А.Д., Литвин О.Г., Кривошеєва Г.М. та ін. Вища математика у прикладах та 

задачах. У трьох частинах. – Харків: ХНУРЕ, 2002 -596 с. 

4.3 Додаткова  література 

7. Демидович Б. П. Сборник задач и упражнений по математическому анализу. М.: 

Наука, 1990,-480с. 

8. Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисления. Підручник. том І, II, 

М.: Наука, 1978. 

9. Гураль І.М., Олійник А.П., Інтегральне числення функцій однієї змінної. Конспект 

лекцій. Івано-Франківськ, - ІФНТУНГ, 2001 - 150 с. 

10. Данко П.Е., Попов А.Г., Кожевникова Е.Я. Высшая математика в упражнениях и 

задачах: Учебное пособие для втузов. В 2-х частях. Ч.2. М.: Высшая школа, 1986.-415 с. 

 

 

5 МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ТА СХЕМА НАРАХУВАННЯ БАЛІВ 

 

Оцінювання знань студентів проводиться за результатами комплексних контролів. Модульний 

контроль за кожним змістовим модулем передбачає контроль теоретичних знань і практичних 

навиків. Схему нарахування балів при  оцінюванні знань студентів з дисципліни наведено в 

таблиці 5. 

 
Таблиця 5 – Схема нарахування балів у процесі оцінювання знань студентів з дисципліни 

“Вища математика” 

 

1 семестр 

 

Види робіт, що  контролюються 
Максимальна  

кількість балів 

Контроль засвоєння теоретичних знань модуля М 1  20 

Контроль засвоєння практичних навиків змістового модуля ЗМ 1 15 

Контроль засвоєння практичних навиків змістового модуля ЗМ 2 15 
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Контроль засвоєння теоретичних знань модуля М 2 20 

Контроль засвоєння практичних навиків змістового модуля ЗМ 3 15 

Контроль засвоєння практичних навиків змістового модуля ЗМ 4 15 

      Усього 100 

 

2 семестр 

 

Види робіт, що  контролюються 
Максимальна  

кількість балів 

Контроль засвоєння теоретичних знань модуля М 3 20 

Контроль засвоєння практичних навиків змістового модуля ЗМ 5 10 

Контроль засвоєння практичних навиків змістового модуля ЗМ 6 10 

Контроль засвоєння практичних навиків змістового модуля ЗМ 7 10 

Контроль засвоєння теоретичних знань модуля М 4 20 

Контроль засвоєння практичних навиків змістового модуля ЗМ 8 15 

Контроль засвоєння практичних навиків змістового модуля ЗМ 9 15 

      Усього 100 

 

  

         Диференційований залік з дисципліни виставляється студенту відповідно до чинної шкали 

оцінювання, що наведена нижче. 

         Остаточне оцінювання екзамену з дисципліни проводиться відповідно до вимог чинного 

Положення «Про систему поточного і підсумкового контролю, оцінювання знань та визначення 

рейтингу студентів» 

 
Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, диференційованого заліку, курсового 

проекту (роботи), практики 

90 – 100 А відмінно   

82-89 В 

75-81 С 

67-74 D 

60-66 Е  

35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни 
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 Витяги з нормативних документів 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

постановою Кабінету Міністрів України  

від 30 грудня 2015 р. № 1187 

ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ  

провадження освітньої діяльності закладів освіти 

 

 Додаток 14  

до Ліцензійних умов 

ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ  

щодо навчально-методичного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти 

Найменування показника 

(нормативу) 
Вимоги до значення показника (нормативу) за рівнями вищої освіти 

 

початковий 

рівень (короткий 

цикл) 

перший 

(бакалаврський) 

рівень 

другий 

(магістерський) 

рівень 

третій (освітньо-

науковий) рівень 

Започаткування провадження освітньої діяльності 

1. Наявність опису 

освітньої програми 
+ + + + 

2. Наявність навчального 

плану та пояснювальної 

записки до нього 

+ + + + 

Провадження освітньої діяльності 

3. Наявність робочої 

програми з кожної        

навчальної дисципліни 

навчального плану 

+ + + + 

4. Наявність комплексу 

навчально-методичного 

забезпечення з кожної 

навчальної дисципліни 

навчального плану 

+ + + + 

5. Наявність програми 

практичної підготовки, 

робочих програм практик 

+ + + + 

6. Забезпеченість 

студентів навчальними 

матеріалами з кожної 

навчальної дисципліни 

навчального плану 

+ + + + 

7. Наявність методичних 

матеріалів для 

проведення атестації 

здобувачів 

+ + + + 

 

Примітки: 
1. У пункті 3 складовими частинами робочої програми навчальної дисципліни є 

опис навчальної дисципліни, заплановані результати навчання, програма, 

структура (тематичний план) навчальної дисципліни, теми семінарських 

(практичних, лабораторних) занять, завдання для самостійної роботи, 

індивідуальні завдання, методи контролю, схема нарахування балів, 

рекомендована література (основна, допоміжна), інформаційні ресурси в 

Інтернеті.  
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2. У пункті 4 складовими частини комплексу навчально-методичного забезпечення 

навчальної дисципліни є навчальний контент (конспект або розширений план 

лекцій), плани практичних (семінарських) занять, завдання для лабораторних робіт, 

самостійної роботи, питання, задачі, завдання або кейси для поточного та 

підсумкового контролю знань і вмінь студентів, комплексної контрольної роботи,  

післяатестаційного моніторингу набутих знань і вмінь з навчальної дисципліни.  

 

3. У пункті 6 забезпеченістю навчальними матеріалами вважається наявність 

підручників, навчальних посібників, конспектів лекцій, хрестоматій згідно з 

переліком рекомендованої літератури з розрахунку один примірник на п’ять осіб 

фактичного контингенту студентів та заявленого додаткового ліцензованого обсягу 

в разі розширення провадження освітньої діяльності або їх наявність в електронній 

формі (у локальному чи віддаленому доступі) для необмеженої кількості 

користувачів з дотриманням вимог законодавства про інтелектуальну власність. Для 

вибіркових навчальних дисциплін дозволяється використання навчальних матеріалів 

лише в електронній формі.  

Додаток 5  

до Ліцензійних умов 

ВІДОМОСТІ  

про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності  

у сфері вищої освіти 

1 Відомості про комплекс навчально-методичного забезпечення  

навчальних дисциплін 

Найменування 

навчальної 

дисципліни 

згідно з 

навчальним 

планом 

Інформація про наявність (“+”, “-” або немає потреби) 

навчального 

контенту 

планів 

практичних 

(семінарських) 

занять 

завдань для 

лабораторних 

робіт 

завдань для 

самостійної 

роботи 

студентів* 

питань, 

задач, 

завдань або 

кейсів для 

поточного та 

підсумкового 

контролю 

завдань для 

комплексної 

контрольної 

роботи 

       
 

2. Методичне забезпечення курсового проектування 

Найменування 

навчальної дисципліни 

Семестр, в якому 

передбачена курсова 

робота (проект) 

Інформація про наявність  

(“+” або “-”) 

методичних розробок тематики курсових 

 робіт (проектів) 

    

 

3. Забезпечення програмами і базами для проходження практики 

 

Найменування 

практики 

Семестр, в 

якому 

передбачена 

практика 

Тривалість 

практики 

(тижнів) 

Інформація про 

наявність 

програм 

практик 

(“+” або “-”) 

Наймену-

вання бази 

для проход-

ження 

практики 

Інформація про 

наявність угод 

про проходження 

практик (дата, 

номер, строк дії) 

__________  

* У разі використання інформаційних технологій під час виконання завдань для самостійної 

роботи студентів робиться позначка “ІТ”. 
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                            Стаття 10       Закону України «Про вищу освіту» 

 

1 Cтандарт вищої освіти - це сукупність вимог до змісту та результатів освітньої 

діяльності вищих навчальних закладів і наукових установ за кожним рівнем вищої 

освіти в межах кожної спеціальності. 

2. Стандарти вищої освіти розробляються для кожного рівня вищої освіти в межах 

кожної спеціальності відповідно до Національної рамки кваліфікацій і 

використовуються для визначення та оцінювання якості змісту та результатів 

освітньої діяльності вищих навчальних закладів (наукових установ). 

3. Стандарт вищої освіти визначає такі вимоги до освітньої програми: 

1) обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного ступеня вищої 

освіти; 

2) перелік компетентностей випускника; 

3) нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований  

у термінах результатів навчання; 

4) форми атестації здобувачів вищої освіти; 

5) вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти; 

6) вимоги професійних стандартів (у разі їх наявності). 

4. Вищий навчальний заклад на підставі освітньо-професійної (освітньо-наукової) 

програми за кожною спеціальністю розробляє навчальний план, який визначає 

перелік та обсяг навчальних дисциплін у кредитах ЄКТС, послідовність 

вивчення дисциплін, форми проведення навчальних занять та їх обсяг, графік 

навчального процесу, форми поточного і підсумкового контролю. Для 

конкретизації планування навчального процесу на кожний навчальний рік 

складається робочий навчальний план, що затверджується керівником вищого 

навчального закладу. 

5. Вищий навчальний заклад у межах ліцензованої спеціальності може 

запроваджувати спеціалізації, перелік яких визначається вищим навчальним 

закладом. 

6. Стандарти вищої освіти за кожною спеціальністю розробляє центральний орган 

виконавчої влади у сфері освіти і науки з урахуванням пропозицій галузевих 

державних органів, до сфери управління яких належать вищі навчальні заклади, і 

галузевих об’єднань організацій роботодавців та затверджує їх за погодженням з 

Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти. 
 


