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Опис дисципліни 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є загальні математичні 

властивості та закономірності, а також використання освоєного 

математичного апарату для побудови і дослідження математичних моделей 

різноманітних процесів. Метою викладання навчальної дисципліни “Вища 

математика” є оволодіння студентами математичним апаратом, необхідним 

для аналізу, моделювання та розв’язування теоретичних задач та задач  

практичного спрямування. 

Структура курсу  

Години  

(лек./лаб.) 

Тема Результати навчання Завдання 

2/4 Лінійна алгебра й 

аналітична 

геометрія 

Основні відомості про матриці, 

дії над ними, їх застосування. 

Основні відомості курсу 

аналітичної геометрії: рівняння 

прямих, площин. Лінії другого 

порядку 

Тести, 

вправи 

2/4 Диференціальне 

числення функцій 

однієї змінної 

Загальні відомості про  похідну 

та диференціал і їх 

застосування . Вміти знаходити 

похідні та диференціали, в т.ч. 

вищих порядків. Застосовувати 

похідну до досліджень функцій.    

Тести, 

вправи та 

задачі 

2/4 Інтегральне 

числення функцій 

однієї змінної 

Вміти знаходити невизначений 

та обчислювати визначений 

інтеграли. Застосовувати 

визначений інтеграл до 

розв’язування задач з фізики; 

для обчислень площ та об’ємів  

Тести, 

вправи та 

задачі 

2/4 Функції кількох Поняття про функцію двох Тести, 
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змінних змінних. Вміти знаходити 

частинні похідні та повний 

диференціал функції 

вправи  

2/4 Звичайні 

диференціальні 

рівняння 

Володіти основними поняттями 

про диференціальні рівняння 

1го та 2го порядку. Вміти 

знаходити їх загальні та 

частинні розв’язки. 

Тести, 

вправи 

2/4 Ряди Загальні відомості про числові 

та степеневі ряди. Вміти 

розписувати числові ряди, 

досліджувати їх на збіжність. 

Тести, 

вправи 

2/4 Теорія 

ймовірностей 

Вміти обчислювати ймовірності 

подій за класичним та 

геометричним означенням. 

Використовувати для 

розв’язування задач формули 

Байєса та повної ймовірності 

Тести, 

вправи та 

задачі 

1/2 Математична 

статистика 

Вміти знаходити точкові та 

інтервальні оцінки параметрів 

розподілу.  Володіти основними 

поняттями статистичної 

перевірки статистичних гіпотез 

Тести, 

вправи 
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Політика оцінювання  



 Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, що здані з 

порушенням терміну виконання без поважних причин, оцінюються на 

нижчу оцінку    

 Політика щодо академічної доброчесності: Всі індивідуальні роботи 

перевіряються на академічну благочесність. Списування під час 

контрольних робіт заборонені. 

 Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обовязковим 

компонентом оцінювання, за яке нараховуються бали за теми. За 

об’єктивних причин (підтверджених документально) дозволяється 

перескладання 

Оцінювання 

 

Поточне оцінювання Екзамен  

Сума ЗМ1 ЗМ2 ЗМ3 ЗМ4 ЗМ5 ЗМ6 ЗМ7 ЗМ8 

12 12 12 10 8 8 10 8 до 20 100 

 

Шкала оцінювання студентів: 

Оцінка ЄКТС Бали  Зміст  

А 90-100 відмінно   

В 82-89 добре  

С 74-81 добре 

D 64-73 задовільно  

E 60-63 достатньо  

FX 

35-59 незадовільно з 

можливістю 

повторного складання 

F 

1-34 незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

 

 


