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1. Профіль дисципліни 
 
 
 

 
 
 

Кафедра вищої та 
прикладної 
математики  
 

 

Освітній ступінь – перший (бакалаврський) 
Галузь знань: 10 «Природничи науки» 
Спеціальність: 103 «Науки про Землю» 
Освітньо-професійна програма: «Науки про Землю» 
Кількість кредитів – 12 
Загальна кількість годин – 360 
Рік підготовки, семестр – 1-й курс, 1-й, 2-й семестри 
Компонент освітньої програми: обов’язкова 
Цикл підготовки: загальний 
Мова викладання: українська 

 
 

2. Інформація про викладача 
 
 
 

Викладач (-і) доцент кафедри вищої та прикладної математики , 
кандидат  фізико-математичних наук  Коваль Т.Л. 

Профайл викладача (-ів) http://znau.edu.ua/fakulteti/inzhenerno-tekhnichnij-fakultet/m-
about-vmpm/m-sklad-vmpm/koval-tetyana-leonidivna 

Контактна інформація 0937719779,      tanyazht@gmail.com 
Сторінка курсу в Moodle http://185.25.118.66/course/view.php?id= 

Консультації 
Онлайн консультація через Zoom, Viber що п’ятниці з 
15.00 до 17.00 ( за умови наявності відповідних годин у 
навантаженні). 

 

 
3. Анотація до дисципліни 

Короткий опис курсу та його актуальність 
 

http://znau.edu.ua/fakulteti/inzhenerno-tekhnichnij-fakultet/m-about-vmpm/m-sklad-vmpm/koval-tetyana-leonidivna
http://znau.edu.ua/fakulteti/inzhenerno-tekhnichnij-fakultet/m-about-vmpm/m-sklad-vmpm/koval-tetyana-leonidivna
http://185.25.118.66/course/view.php?id


Курс «Вища математика» включає у себе наступні розділи вищої математики: 
елементи лінійної алгебри, елементи векторної алгебри та аналітичної геометрії, 
математичний аналіз, диференціальні рівняння, функції багатьох змінних, елементи теорії 
поля, теорія ймовірностей та математична статистика.  

Завдання вивчення дисципліни є надання студентам необхідного рівня знань з 
основ математичного формулювання прикладних задач, розвиток логічного мислення та 
застосування знань з вищої математики у практичній діяльності майбутніх фахівців.  

 
. 

4. Мета та цілі дисципліни 
Метою навчальної дисципліни є формування у здобувачів вищої освіти 

компетентностей застосовувати базові знання фундаментальних розділів математики, в 
обсязі необхідному для володіння математичним апаратом; переводити інформацію в 
іншу знакову систему; формалізувати зовнішні явища та процеси у знаковий вигляд ( 
здійснювати теоретичне абстрагування); обробляти отриману інформацію у відповідності 
до виробничих процесів ( практичне здійснення ); здійснювати пошук нової інформації; 
використовувати математичні методи в професійній діяльності  

 
 

Шифр Результат навчання 
ПР 07 7. Застосовувати моделі, методи і дані фізики, хімії і біології, 

екології,математики, інформаційних технологій тощо при вивченні 
природних процесів формування і розвитку геосфер. 

 
 

5. Організація навчання 
 

5.1. Обсяг дисципліни 
 

Вид заняття Загальна кількість годин 
Денна Заочна 

Лекції 74 8 
Практичні / лабораторні 96 20 
Самостійна робота 190 332 

 
 
 
 
 

5.2. Формат дисципліни 
 
 
 
Формат проведення дисципліни: очний, за необхідності допускається змішаний 

(поєднання традиційних форм навчання з елементами електронного навчання через 
систему Moodle), Для заочної форми навчання можливим є поєднання очного та 
дистанційного форматів викладання дисципліни. 

 
5.3. Тематичний план начальної дисципліни 



№ 
з/п 

 
тема 

Назва теми та її короткий зміст Кількість 
годин 

 денна 
форма 

заочна 
форма 

КРЕДИТНИЙ МОДУЛЬ 1. Вища математика 
Змістовний модуль 1. Елементи лінійної алгебри 

1. Т1 Матриці та дії над ними, визначники та їх властивості. 
Обчислення визначників. Власні числа та власні вектори 
матриці. 

6 6 

2. Т2 Обчислення визначників. Власні числа та власні вектори 
матриці. 

7 7 

3.. Т3 Системи лінійних алгебраїчних рівнянь та методи їх 
розв’язування. 

13 13 

Змістовний модуль 2. Елементи векторної алгебри та аналітичної геометрії 

4. Т4 Вектора та дії над ними. Скалярний, векторний добутки 
векторів. 

12 12 

5. Т5      Пряма на площині. Площина і пряма в просторі. 10 10 

6. Т6 Криві другого порядку. Поверхні. 10 10 

Змістовний модуль 3. Поняття функції та її границя 
7. Т7 Функція. Поняття функції. Границя функції, властивості 

границь. Числова послідовність. 
8 8 

8. Т8  Неперервність функції. Відомі границі. Неперервність 
функції в точці. Класифікація точок розриву. 
Еквівалентність нескінченно малих. 

8 8 

9. Т9 Похідна функції. Означення похідної. Геометричний та 
фізичний зміст похідної. Правила знаходження. Похідні 
основних елементарних функцій.Диференціал функції. 
Похідні та диференціали вищих порядків.  

10 10 

10. Т10 
Правила Лопіталя. Розкриття невизначеності типу 

0
0

, 
∞
∞

. 
8 8 

11. Т11 Дослідження функції за допомогою похідної. Екстремуми 
функції. Найбільше та найменше значення функції 
неперервної на відрізку. Опуклість та угнутість графіка 
функції. Асимптоти. План дослідження функції. Побудова 
графіків функції. 

12 12 

Змістовний модуль 4. Невизначений інтеграл 
12. Т12 Первісна функції, її властивості. Невизначений інтеграл.   4 4 

13. Т13 Методи інтегрування. Інтегрування частинами. 
Найпростіші раціональні дробі та їх інтегрування. 

12 12 



Інтегрування тригонометричних виразів. 

14. Т14 Визначений інтеграл. Означення визначеного інтеграла, 
умови існування, геометричний зміст. Основні 
властивості. Методи обчислення визначених інтегралів. 

11 11 

15. Т15 Застосування визначеного інтегралу. Геометричні 
застосування визначеного інтегралу. Знаходження площ, 
довжин кривих, об’ємів, площ поверхонь обертання. 

9 9 

16 Т16 Невласні інтеграли 10 10 

Змістовний модуль 5. Числові та степеневі ряди. 
17 Т17 Числові ряди. Ознаки збіжності. 7 7 

18 Т18 Степеневі ряди. Ознаки збіжності. 9 9 

19 Т19 Ряди Фур’є 7 7 

20 Т20 Інтеграл Фур’є. Перетворення Фур’є 7 7 

КРЕДИТНИЙ МОДУЛЬ 2. Вища математика 

Змістовний модуль 6. Комплексні числа 

21. Т21 Комплексні числа, алгебраїчна форма комплексного числа, 
дії над  комплексними числами в алгебраїчній формі. 
Графічне зображення. 

6 6 

22. Т22 Тригонометрична та показникова форми комплексного 
числа. 
Формула Ейлера. 

6 6 

Змістовний модуль 7. Диференціальні рівняння  
23. Т23 цДиференціальні рівняння 1-го порядку. Загальні поняття. 

Диференціальні рівняння з відокремлюваними змінними. 
Однорідні диференціальні рівняння. 

7 7 

24. Т24 Лінійні диференціальні рівняння першого порядку. Метод 
Бернуллі розв’язування лінійних диференціальних рівнянь 
першого порядку. Рівняння Бернуллі. 

7 7 

25. Т25 Диференціальні рівняння вищих порядків. Загальні 
відомості про диференціальні рівняння вищих порядків. 
Диференціальні рівняння, які допускають пониження 
порядку.  

10 10 

26. Т26 Лінійні диференціальні рівняння вищих порядків. 
Розв’язування лінійних однорідних та неоднорідних 
диференціальних рівнянь. Лінійні рівняння другого порядку 
зі сталими коефіцієнтами. 

10 10 

27. Т27 Системи звичайних диференціальних рівнянь. 10 10 

Змістовний модуль 8. Функції декількох змінних. 



28. Т28 Поняття функції кількох змінних. 5 5 

29. Т29 Диференціювання функції кількох змінних. Частинні 
похідні. 

6 6 

30. Т30 Екстремум функції кількох змінних. 9 9 

Змістовний модуль 9. Кратні інтеграли. 
31. Т31 Подвійний інтеграл та його застосування. 9 9 

32. Т32 Потрійний інтеграл та його застосування. 7 7 

 
Змістовий модуль 10. Криволінійні і поверхневі інтеграли. 

33. Т33 Криволінійні інтеграли та їх застосування. 7 7 
34. Т34 Поверхневі інтеграли та їх застосування. 7 7 

Змістовий модуль 11. Елементи векторного аналізу. 
35. Т35 Скалярне поле. Похідна за напрямком. Градієнт. 10 10 

36. Т36 Векторне поле. Дивергенція векторного поля. Ротор (вихор) 
векторного поля. 

8 8 

Змістовний модуль 12. Теорія ймовірностей. 
 

37. Т37 Ймовірність випадкової події. Початкові поняття 
ймовірностей. Простір елементарних подій, випадкові 
події, операції над випадковими подіями. Класичне 
означення ймовірності. Геометричні ймовірності. 
Статистичне поняття ймовірності. 

4 4 

38. Т38 Умовні ймовірності, теореми додавання і множення, 
формула повної ймовірності, формули Байєса. 

4 4 

39. Т39 Повторні незалежні випробування. Формула Бернуллі. 
Локальна та інтегральна теорема Муавра-Лапласа. 
Формула Пуассона. Ймовірність відхилення відносної 
частоти від заданої ймовірності. 

6 6 

Змістовний модуль 13. Випадкові величини 
40. Т40 Дискретні випадкові величини, закон розподілу . Важливі 

закони розподілу. 
6 6 

41. Т41   Неперервні випадкові величини. Функція розподілу, 
функція щільності. Важливі закони розподілу. 

6 6 

42. Т42 Числові характеристики випадкових величин. 4 4 

Змістовний модуль 14. Центральна гранична теорема 
43. Т43 Закон великих чисел. 3 3 
44. Т44 Центральна гранична теорема. 3 3 

Змістовний модуль 15. Математична статистика 



45. Т45 Основні задачі математичної статистики. Варіаційний ряд, 
полігон, гістограма, емпірична функція розподілу. Точкові 
оцінки.  

4 4 

46. Т46 Інтервальне оцінювання. 3 3 

47. Т47 Рівняння регресії. Лінійна регресія, метод найменших 
квадратів, нелінійні моделі регресії. 

5 5 

48 Т48 Перевірка статистичних гіпотез 8 8 

 Разом  360 360 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
5.4. Система оцінювання та вимоги 

 
 

Вид заняття 
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Модуль 1 
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Лекції 0,6 17 10,0 
Практичні заняття** 1,0 23 23 
Лабораторні роботи - - - 
Семінарські зняття - - - 
Самостійна робота 0,25 20 5 
Модульна контрольна робота* 12,0 1 12,0 
Індивідуальні завдання 5,0 2 10,0 

Разом: - 60 
 

*  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Вид заняття 
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Модуль 2 
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Лекції 0,5 20 10,0 
Практичні заняття** 1,0 25 25,0 
Лабораторні роботи - - - 
Семінарські зняття - - - 
Самостійна робота 0,25 20 5,0 
Модульна контрольна робота* 12,0 1 12,0 
Індивідуальні завдання 4,0 2 8,0 

Разом: - 60 
 

Примітка: Контроль знань та вмінь здобувача вищої освіти здійснюється згідно з 
кредитно-трансферною системою організації освітнього процесу. Рейтинг студента із 
засвоєння дисципліни визначається за 100-бальною шкалою, тобто він формується з 
рейтингу виконання начальної роботи, для оцінювання якої призначається 60 балів, та 
рейтингу підсумкового контролю – 40 балів. 
          *На модульні контрольні роботи передбачити кількість балів, яка складає не менше 
20 % від максимальної кількості балів, які студент може отримати під час поточного 
контролю за накопичувальною системою (60 балів). 

**Бали за практичне заняття нараховуються у випадку змістовних відповідей. 
Підсумковий контроль результатів навчання та компетентності студентів з 

навчальної дисципліни здійснюється на підставі проведення семестрового заліку або 
екзамену у письмовій формі. Екзаменаційні білети та залікові контрольні роботи 
охоплюють програму навчальної дисципліни. Завданням екзамену є перевірка розуміння 
студентом програмного матеріалу в цілому, логіки та взаємозв’язків між окремими 
розділами, здатності використання для вирішення практичних задач тощо. Екзаменаційні 
питання мають теоретичне та практичне спрямування, які передбачають вирішення 
типових завдань та дозволяють діагностувати рівень підготовки студента і рівень його 
компетентності з навчальної дисципліни.  

Порогові рівні оцінок за результатами навчання за модулем 1 

Шифр 
результату 
навчання 

Вид заняття 

Мінімальна 
кількість балів 

(репродуктивний 
рівень)*** 

Максимальна 
кількість балів 

(творчий рівень) 

36 60 
 ПР07 Лк 1, Лк 2, Лк 3.Лк 4, Лк 5,Лк 6,Лк 

7,Лк 8, Пр 1-Пр 11, Ср 1-Ср 10, Інд. р. 
1. 

14,0 24,0 



 ПР07 Лк 9, Лк 10, Лк 11, Лк 12, Лк 13,Лк 14, 
Лк 15, Лк 16, Лк 17 Пр 12-23, Ср 11-
Ср 20, Інд. р. 2. 14,0 24,0 

ПР07 МКР1 8,0 12,0 
Разом: 36 60 

 
Порогові рівні оцінок за результатами навчання за модулем 2 

Шифр 
результату 
навчання 

Вид заняття 

Мінімальна 
кількість балів 

(репродуктивний 
рівень)*** 

Максимальна 
кількість балів 

(творчий рівень) 

36 60 
ПР07 Лк 18-Лк 28 Пр 24-Пр 36, Ср 21-30, 

Інд. р. 3. 
14,0 24,0 

ПР07 Лк 29- Лк 37, Пр 37-Пр 48, Ср 31-Ср 
40, Інд. р. 4. 

14,0 24,0 

ПР07 МКР2 8,0 12,0 
Разом: 36 60 

 
 
6. Результати навчання 

 
Компетентності 

 
Програмні результати навчання 

ЗК08 ПР07 
 

 
 

 
 
ЗК08.  Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

 
 
 

7. Пререквізити 
Попередні вимоги до опанування навчальної дисципліни: 
студент повинен знати: 

основні поняття шкільного курсу алгебри; 
основні поняття шкільного курсу геометрії; 

 
студент повинен вміти: 
 логічно, абстрактно мислити, аналізувати та синтезувати; 
 робити елементарні перетворення алгебраїчних виразів; 
 бачити функціональні залежності; 
 мати елементарну математичну культуру 



 
 
 

8. Політики дисципліни 
            Студент не повинен пропускати аудиторні заняття без поважних причин. 

Студент не може бути допущений до складання екзамену, якщо кількість балів, 
одержаних за результатами перевірки успішності під час поточного та модульного 
контролю відповідно до змістового модуля впродовж семестру, в сумі не досягла 36 балів. 
Студента слід вважати атестованим, якщо сума балів, одержаних за результатами 
підсумкової перевірки успішності, дорівнює 60.  

Мінімально можлива кількість балів, отриманих студентом у випадку успішного 
складання екзамену, дорівнює 24. Максимальна можлива кількість балів, отриманих на 
екзамені – 40. 

Підсумкові бали за екзамен складаються із суми балів за відповіді на питання, що 
округлені до цілого числа.  

Підсумкова оцінка з дисципліни розраховується як сума балів, отриманих під час 
екзамену та балів, отриманих під час поточного контролю за накопичувальною системою. 

Додаткові бали нараховуються студентам які приймають участь у роботі 
математичного гуртка, предметної  олімпіади тощо. 

Для осіб з особливими потребами допускається дистанційна форма навчання з 
використанням онлайн засобів навчання ( Moodle, Viber) 
 

9. Технічне та програмне забезпечення (за 

потреби) 
Розроблений курс лекції з використанням мульті-медійної системи, потрібно 

відповідне обладнання. 

 

 

10.  Література необхідна для вивчення навчальної 

дисципліни 

1. Дубовик В. П., Юрик І. І. Вища математика: Навч. посібник. - К.: Вища шк., 1993.  

2. Вища математика: Збірник задач: Навч. посібник / Дубовик В. П., Юрик І. І. та ін. – 

К.: Вища шк., 1999.  

3. Кудрявцев Л. Д. Краткий курс математического анализа. В 2 т. Т. 1: 

Дифференциальное и интегральное исчисления функции одной переменной. Ряды. – 

М.: Физматлит, 2005. 

4.  Пискунов Н. С. Дифференциальное и интегральное исчисления: Учеб.для втузов. В 2-

х т. Т.1: - М.: Интеграл-Пресс, 2001.  
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