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МЕТА, КОМПЕТЕНТНОСТІ, РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

ТА СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ 
ДИСЦИПЛІНИ 

 

Мета: ознайомлення та оволодіння сучасними математичними методами, 

необхідними для розв’язування теоретичних і практичних задач (методами 

дослідження функції однієї та кількох змінних, застосуванням границь, 

інтегралів та рядів); вироблення навичок математичного дослідження 

прикладних задач, побудови математичних моделей і формування 

математичних знань для оволодіння іншими дисциплінами; вироблення у 

студентів вміння самостійно поглиблювати і розширювати математичні знання 

та впроваджувати їх в аналізі прикладних задач. 

 

Компетентності, на отримання яких спрямовані заняття:  
ЗК 1  

ЗК 6 

 

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу елементів  

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел 

 

(Вказується шифр компетентності з освітньої програми спеціальності або 

спеціалізації, яка забезпечується даною навчальною дисципліною) 

 

Результати навчання:  
ФК 4 

 

 

ПРН 6 

Здатність оперувати фізичними та хімічними термінами, розуміти сутність 

математичних, фізичних та хімічних понять та законів, які необхідні для здійснення 

професійної діяльност  

Застосовувати знання математичних та природничих наук, необхідні для здійснення 

професійної діяльності щодо теорії захисту населення, території та навколишнього 

природного середовища від вражаючих чинників джерел надзвичайних ситуацій; 

пояснювання процесів впливу шкідливих і небезпечних чинників, що виникають у 

разі небезпечної події  

 

(Вказується шифр результатів навчання з освітньої програми спеціальності або 

спеціалізації, які забезпечуються даною навчальною дисципліною.) 

 

Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни 

Вивчення цієї дисципліни 

безпосередньо спирається на: 

На результати вивчення цієї дисципліни 

безпосередньо спираються: 
 Фізика 

Нарисна геометрія, інженерна та  

комп’ютерна графіка 

Системний та математичний аналіз  

Програмні засоби обробки інформації  

в охорони праці 

Числові методи аналізу з охорони праці 

Технічна механіка 



 

 

 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

(розподіл навчального часу за семестрами та видами навчальних занять) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 180/6 96 84 48 - 48 Р 3 2 - + 

2 180/6 96 84 48 - 48 Р 3 2 - + 

 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до загального обсягу 

складає 53%. 
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Номер семестру (якщо дисципліна викладається  

у декількох семестрах). 

Назви змістових модулів. 

Найменування тем та питань кожного заняття. 

Завдання на самостійну роботу. 
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1 2 3 4 5 

 

Семестр 1. Змістовий модуль 1. Основи лінійної алгебри  
Тема 1. Матриці та визначники 

1 Л 2 Означення матриць, види матриць, дії над 
матрицями. 
Означення визначників 2 та 3 порядку, їх обчислення. 

1,4,5 

2 ПР 2 Лінійні операції з матрицями та множення матриць. 
Обчислення визначників 2 та 3 порядку за 
правилами. 

1,4,5 

3 Л 2 Означення визначників п-го порядку, їх властивості. 
Означення алгебраїчного доповнення та мінору. 

1,4,5 

4 ПР 2 Обчислення визначників довільного порядку. 
Обчислення алгебраїчного доповнення та мінору 

1,4,5 

5 СР 10 Матриці та визначники: Лінійні операції та множення 
матриць. Обчислення визначників довільного 
порядку за їх властивостями 

1,4,5 

Тема 2. Системи лінійних алгебраїчних рівнянь (СЛАР) 

6 Л 2 Формули Крамера. Поняття оберненої матриці, її 
обчислення. Розв’язок матричних рівнянь. 

1,4,5 

7 ПР 2 Розв'язок СЛАР за теоремою Крамера. Обчислення 
оберненої матриці і розв’язок матричних рівнянь. 

1,4,5 

9 Л 2 Ранг матриці. Знаходження рангу за допомогою 
елементарних перетворень. Теорема про базисний 
мінор. 

1,4,5 

10 ПР 2 Знаходження рангу матриці за допомогою 
елементарних перетворень. 

1,4,5 

11 Л 2 Теорема Кронекера-Капеллі. Загальний розв'язок 
довільних СЛАР. 

1,4,5 

12 ПР 2 Дослідження та розв’язок довільних СЛАР, теорема 
Кронекера-Капеллі. 

1,4,5 

13 Л 2 Метод Гауса та Жордана-Гауса. Однорідні СЛАР, 
фундаментальна система розв’язків. 

1,4,5 

14 ПР 2 Розв'язок СЛАР за методом Гауса та Жордана-Гауса. 
Розв’язок однорідних СЛАР. 

1,4,5 

15 СР 15 Системи лінійних алгебраїчних рівнянь: 
Дослідження та розв’язок систем лінійних 
алгебраїчних рівнянь 
 

1,4,5 
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Семестр 1. Змістовий модуль 2. Основи аналітичної геометрії 
Тема 3. Вектори та дії з ними 

16 Л 2 Означення векторів, лінійні операції над векторами. 

Розкладання вектора за базисом. Проекція вектора 

на вісь. Лінійні операції у прямокутній декартовій 

системі координат. 

1,2,3,4 

17 ПР 2 Лінійні  операції  над  векторами.  Знаходження 

проекції вектора на вісь. Знаходження координат 

вектора у новому базисі 

1,2,3,4 

18 Л 2 Скалярний добуток, його властивості, обчислення. 
Умови перпендикулярності векторів. 

1,2,3,4 

19 ПР 2 Розв’язок задач на використання скалярного добутку 
та на умови взаємного розташування векторів. 

1,2,3,4 

20 Л 2 Векторний добуток, його властивості, геометричний 
зміст, обчислення. Умови колінеарності векторів. 

1,2,3,4 

21 ПР 2 Розв’язок задач на використання векторного добутку 
та на умови взаємного розташування векторів. 

1,2,3,4 

22 Л 2 Мішаний добуток, його властивості, геометричний 
зміст, обчислення. Умови компланарності векторів. 

1,2,3,4 

23 ПР 2 Розв’язок задач на використання мішаного добутку 
та на умови взаємного розташування векторів. 

1,2,3,4 

24 СР 10 Вектори та дії з ними: Розв’язок задач на 
геометричний зміст добутків та на умови взаємного 
розташування векторів 

1,2,3,4 

Тема 4. Площина та пряма лінія у просторі 

25 Л 2 Рівняння площини в прямокутній декартовій системі 
координат. Взаємне розташування площин. 

1,2,3,4 

26 ПР 2 Розв’язок задач на складання рівнянь площин у 
просторі 
та їх взаємне розташування. 

1,2,3,4 

27 Л 2 Рівняння прямої лінії у просторі та різні види її 
рівнянь. 
Взаємне розташування прямих. 

1,2,3,4 

28 ПР 2 Розв’язок задач на складання рівнянь прямих у 
просторі та їх взаємне розташування. 

1,2,3,4 

29 Л 2 Взаємне розташування прямої та площини у просторі. 
Типові задачі. 

1,2,3,4 

30 ПР 2 Розв’язок задач на складання рівнянь щодо взаємного 
розташування прямої та площини у просторі. 

1,2,3,4 

31 СР 10 Площина та пряма лінія у просторі: Розв’язок задач на 
площину та пряму у просторі та їх взаємне 
розташування 

1,2,3,4 

Тема 5. Пряма лінія та криві другого порядку на площині. 

32 Л 2 Різні види рівнянь прямої. Взаємне розташування 
прямих на площині. 

1,2,3,4 

33 ПР 2 Розв’язок задач на складання і застосування різних 
видів рівнянь прямих на площині та їх взаємне 
розташування. 

1,2,3,4 

34 Л 2 Коло, еліпс і гіперболи та їх канонічні рівняння. 
Властивості кривих. 
 

1,2,3,4 
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35 ПР 2 Розв’язок задач на складання канонічних рівнянь 
кола, еліпсу і гіперболи. Побудова їх графіків. 

1,2,3,4 

36 Л 2 Парабола та її канонічне рівняння. Приведення 
загального 
рівняння до канонічного виду при паралельному 
переносі. 

1,2,3,4 

37 ПР 2 Розв’язок задач на складання канонічних рівнянь 

параболи. Розв’язок задач на приведення загального 

алгебраїчного рівняння до канонічного виду. 

1,2,3,4 

38 СР 11 Пряма лінія та криві другого порядку на площині: 
Приведення загального алгебраїчного рівняння 2-ї 
степені до канонічного виду 

1,2,3,4 

 
Семестр 1. Змістовий модуль 3. Теорія границь 

Тема 6. Границі послідовностей 

39 Л 2 Означення множин і дії над множинами. 
Класифікація функцій їх характеристики. 

4,5,6,9 

40 ПР 2 Виконання дій над множинами. Побудова графіків 

основних елементарних функцій. Знаходження 

областей визначення функцій. 

4,5,6,9 

41 Л 2 Числові послідовності. Границя числової 
послідовності. Властивості збіжних числових 
послідовностей. 

4,5,6,9 

42 ПР 2 Обчислення границь числових послідовностей за 
означенням. Границі деяких стандартних 
послідовностей. 

4,5,6,9 

43 Л 2 Нескінченно великі та нескінченно малі 
послідовності, теореми про н.м. послідовності та про 
зв’язок поміж н.в. та н.м. послідовностями. 
Монотонна послідовність. 

4,5,6,9 

44 ПР 2 Обчислення границь числових послідовностей. 4,5,6,9 
45 СР 6 Границя числової послідовності: Обчислення границь 

послідовностей з застосуванням важливих границь 
4,5,6,9 

Тема 7. Границя і неперервність функцій 

46 Л 2 Границя функції у точці, на нескінченності, 

односторонні границі. Властивості границь. 

Нескінченно малі і нескінченно великі функції. 

Розкриття невизначеностей. 

4,5,6,9 

47 ПР 2 Обчислення   границь   дрібно-раціональних   

функцій у точці та на нескінченності, розкриття 

невизначеностей деяких ірраціональних виразів. 

4,5,6,9 

48 Л 2 Перша та друга важливі границі, слідства з них. 
Таблиця еквівалентних нескінченно малих, їх 
застосування для обчислення границь. 

4,5,6,9 

49 ПР 2 Обчислення границь з застосуванням важливих 
границь та еквівалентних нескінченно малих. 

4,5,6,9 

50 Л 2 Означення неперервності функції у точці. Точки 

розриву та їх класифікація. Теореми про функції, що 

неперервні на відрізку. 

4,5,6,9 

51 ПР 2 Дослідження точок розриву функцій та їх 
класифікація. 

4,5,6,9 

52 СР 12 Границі і неперервність функцій: Обчислення 
границь з застосуванням важливих границь та  

4,5,6,9 
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   еквівалентних н. м. Обчислення порядку н.м. 

Дослідження точок розриву функції 
 

 
Семестр 1. Змістовий модуль 4. Диференціальне числення функції однієї 

змінної 
Тема 8. Похідна функції та її диференціал 

53 Л 2 Похідна. Дотична та нормаль до графіку функції. 

Похідна суми, добутку, частки. Таблиця похідних. 

Похідна складної функції. 

4,5,6,9 

54 ПР 2 Обчислення похідних за допомогою таблиці та правил 
диференціювання. Логарифмічне диференціювання. 

4,5,6,9 

55 Л 2 Диференціал  функції. Наближене  обчислення за 

допомогою диференціалу. Похідні та диференціали 

вищих порядків. Формула Лейбниця. 

4,5,6,9 

56 ПР 2 Наближені обчислення за допомогою диференціалу. 
Складання рівнянь дотичної та нормалі до кривої. 

4,5,6,9 

57 СР 10 Похідна функції та її диференціал: Обчислення 
похідних вищих порядків. Формула Лейбниця. 

4,5,6,9 

Разом (год.): 96+84=180 

 

Семестр 2. Змістовий модуль 4. Диференціальне числення функції однієї 

змінної 
Тема 9. Застосування похідної 

     

1 Л 2 Основні теореми диференціального числення 
(теореми Ферма, Ролля, Лагранжа, Коші). Правило 
Лопіталя. 

4,5,6,9 

2 ПР 2 Обчислення похідних вищих порядків. Формула 
Лейбниця. 

4,5,6,9 

3 ПР 2 Обчислення границь за правилом Лопіталя. 4,5,6,9 

4 Л 2 Формула Тейлора для многочлена. Формула Тейлора 
для функції. Формула Маклорена. 

4,5,6,9 

5 ПР 2 Розвинення многочлена за формулою Тейлора та 
функцій за формулами Маклорена. 

4,5,6,9 

6 Л 2 Монотонність і екстремуми функції. Необхідна та 
достатні умови екстремуму. Найбільше та найменше 
значення функції на інтервалі. 

4,5,6,9 

7 ПР 2 Знаходження точок екстремуму і інтервалів 
монотонності графіка функції. 

4,5,6,9 

8 ПР 2 Знаходження найбільшого та найменшого значень 
функції. 

4,5,6,9 

9 Л 2 Умови опуклості та точки перегину графіка функції. 
Асимптоти. Загальна схема побудови графіка функції. 

4,5,6,9 

10 ПР 2 Знаходження точок перегину графіка та асимптот 
графіка функції. Загальна схема побудови графіка 
функції. 

4,5,6,9 

11 СР 22 Дослідження функцій: Використання загальної схеми 
побудови графіка функції. 

4,5,6,9 

 

Семестр 2. Змістовий модуль 5. Інтегральне числення функції однієї змінної 
Тема 10. Невизначений інтеграл 



 

 

1 2 3 4 5 

12 Л 2 Невизначений інтеграл. Властивості невизначених 
інтегралів. Таблиця основних інтегралів. Основні 
методи інтегрування. 

4,5,6,9 

13 ПР 2 Обчислення невизначеного інтеграла за таблицею. 
Заміна змінної у невизначеному інтегралі. 

4,5,6,9 

14 ПР 2 Обчислення невизначеного інтеграла – інтегрування 
частинами. 

4,5,6,9 

15 Л 2 Комплексні числа та дії над ними. Тригонометрична 
форма комплексного числа. Формула Муавра. 

4,5,6,9 

16 ПР 2 Алгебраїчна та тригонометрична форма 
комплексного числа. Дії з комплексними числами. 
Формула Муавра. 

4,5,6,9 

17 Л 2 Розклад раціонального дробу на найпростіші. 
Інтегрування найпростіших раціональних дробів 1-4 
типу. Інтегрування раціонального дробу. 

4,5,6,9 

18 ПР 2 Розкладання раціонального дробу на простіші 
Інтегрування найпростіших дробів 1-4 типу. 

4,5,6,9 

18 ПР 2 Інтегрування дрібно-раціональних функцій. 4,5,6,9 

19 Л 2 Інтегрування функцій, що раціонально залежать від 
тригонометричних функцій. 

4,5,6,9 

20 ПР 2 Інтегрування тригонометричних виразів. 4,5,6,9 
21 Л 2 Інтегрування деяких ірраціональних виразів. 4,5,6,9 
22 ПР 2 Інтегрування ірраціональних виразів. 4,5,6,9 

23 ПР 2 Інтегрування ірраціональних виразів за допомогою 
тригонометричних виразів. 

4,5,6,9 

24 СР 22 Інтегрування деяких класів функцій: Інтегрування 
раціонального дробу, тригонометричних і 
ірраціональних виразів 

4,5,6,9 

Тема 11. Визначений інтеграл 

25 Л 2 Інтеграл Рімана. Задачі, які приводять до поняття 

інтеграла (обчислення площі криволінійної трапеції, 

обчислення роботи), умови його існування. 

Властивості визначеного інтеграла. 

4,5,6,9 

26 Л 2 Теорема про похідну від визначеного інтеграла по 

змінній верхній границі інтегрування. Формула 

Ньютона – Лейбница. Заміна змінної, інтегрування 

частинами в визначеному інтегралі. 

4,5,6,9 

27 ПР 2 Обчислення визначеного інтеграла за формулою  
Ньютона – Лейбница. Обчислення визначеного 
інтеграла заміною змінної та інтегрування частинами. 

4,5,6,9 

28 Л 2 Застосування визначеного інтеграла для обчислення 
площі плоскої фігури. 

4,5,6,9 

29 ПР 2 Обчислення площі плоскої фігури у декартовій 
системі координат за допомогою визначеного 
інтегралу. 

4,5,6,9 

30 ПР 2 Обчислення площі плоскої фігури у полярній системі 
координат та заданої параметричними рівняннями. 

4,5,6,9 

31 Л 2 Застосування визначеного інтеграла для поверхні та 
об’єму тіла обертання. 

4,5,6,9 

32 ПР 2 Обчислення площі поверхні і об’єму тіла обертання, 

об’ємів тіл з даним законом зміни площі поперечного 

перерізу. 

4,5,6,9 



 

 

1 2 3 4 5 

33 Л 2 Застосування визначеного інтеграла для обчислення 
довжини дуги плоскої лінії. 

4,5,6,9 

34 ПР 2 Обчислення довжини дуги у декартовій і полярній 

системах координат та заданої параметричними 

рівняннями за допомогою визначеного інтеграла. 

4,5,6,9 

35 ПР 2 Застосування визначеного інтеграла для розв’язку 
задач фізики, механіки. 

4,5,6,9 

36 Л 2 Невласні інтеграли І роду. Поняття невласного 

інтеграла. Теорема порівняння для визначення 

збіжності невласного інтеграла І рода. Гранична 

ознака порівняння. Дослідження збіжності інтеграла 

∫
∞

a

xdx λ  в залежності від значення параметра λ .  

4,5,6,9 

37 Л 2 Невласні інтеграли ІІ роду. Ознака збіжності 

невласного інтеграла ІІ роду. Збіжність ключових 

прикладів в залежності від значення α . Абсолютна 

збіжність невласних інтегралів. Заміна змінної 

інтегрування та інтегрування частинами. Головне 

значення невласних інтегралів. 

4,5,6,9 

38 ПР 2 Обчислення та дослідження збіжності невласних 
інтегралів І та ІІ роду. 

4,5,6,9 

39 СР 22 Визначений інтеграл: Застосування визначеного 
інтеграла для розв’язку задач фізики, механіки. 

4,5,6,9 

 
Семестр 2. Змістовий модуль 6. Диференційне числення функції багатьох 

змінних 
Тема 12. Поняття функції багатьох змінних 

40 Л 2 Поняття функції двох і більше змінних. Геометричний 

зміст функції двох змінних. Область визначення 

функції двох та трьох змінних. 

4,5,6,9 

41 ПР 2 Знаходження області визначення функції двох 
змінних. 

4,5,6,9 

42 ПР 2 Метод перетинів для побудування поверхонь 2-го 
порядку 

4,5,6,9 

43 Л 2 Поняття границі функції двох змінних. Неперервність 
функції в точці та області. Основні властивості 
неперервних функцій в замкненій області. 

4,5,6,9 

44 ПР 2 Знаходження границь функцій двох змінних. 4,5,6,9 
45 СР 8 Поняття функції багатьох змінних: 4,5,6,9 

46 Л 2 Означення та обчислення частинних похідних. 
Геометричний зміст частинної похідної функції 

( )yxfz ,= . Необхідні та достатні умови 
диференційованості функції ( )yxfz ,= . Поняття 
диференціалу функції багатьох змінних. 

4,5,6,9 

47 Л 2 Похідна складної функції. Існування функції заданої 
неявно. Похідна функції заданої неявно. 
Інваріантність форми запису першого диференціалу.  

4,5,6,9 

48 ПР 2 Знаходження частинних похідних першого порядку, 
похідних складних функцій та функцій, заданих 
неявно. Знаходження дотичної площини і нормалі до 
поверхні. 

4,5,6,9 
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49 Л 2 Похідні та диференціали вищих порядків. Змішані 

похідні. Похідна в заданому напрямку. Градієнт, його 

властивості. 

4,5,6,9 

50 Л 2 Формула Тейлора для функції двох та кількох змінних, 
запис у диференціальній формі. Квадратичні форми, їх 
додатна та від’ємна визначеність. Критерій 
Сильвестра. 

4,5,6,9 

51 ПР 2 Застосування диференціалу для наближених 
обчислень. Знаходження частинних похідних вищих 
порядків. 

4,5,6,9 

52 ПР 2 Застосування   диференціалу  і формули Тейлора для 
наближених обчислень. 

4,5,6,9 

53 Л 2 Екстремум функції кількох змінних. Умовний 

екстремум. Найбільше та найменше значення функції 

у замкненій області. 

4,5,6,9 

54 Л 2 Похідна від векторної функції скалярного аргументу. 
Дотична і нормаль до плоскої кривої. Дотична 
площина і нормаль до поверхні. 

4,5,6,9 

55 ПР 2 Розв’язок задач на знаходження найбільшого та  
найменшого значень функції в області. Знаходження 
безумовних та умовних екстремумів функцій. 

4,5,6,9 

56 СР 10 Похідна та диференціал функції багатьох змінних: 
Розв’язок задачі на знаходження найбільшого та 
найменшого значень. Знаходження екстремуму 
функцій кількох змінних. Умовний екстремум. 

4,5,6,9 

Разом (год.): 96+84=180 

Примітки 

1. Номер семестру вказують, якщо дисципліна викладається у декількох семестрах. 

2. У показнику «Разом (годин)» кількість годин буде відрізнятися від загальної кількості 

аудиторних годин на кількість годин, що відведена на вивчення тем та питань, які 

вивчаються студентом самостійно (п. 3 додатку 8).  

3. У графі 5 вказується номер відповідно до Додатку 14. 



 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА 

 

№ 

з/п 
Назва видів самостійної роботи 

Кількість 

годин 

1 Опрацьовування лекційного матеріалу 36 
2 Підготовка до практичних(лабораторних, семінарських) занять 80 
3 Виконання індивідуального завдання  
4 Підготовка до контрольних робіт 38 
5 Самостійне опрацювання матеріалу за темою курса 58 

 Разом 266 

 

 

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ  

 

_______________Розрахункова робота (Р)_____________________________ 

 (вид індивідуального завдання) 

 

№ 

з/п 

Назва індивідуального завдання (РГЗ)  

та (або) його розділів 

Терміни 

виконання  

(на якому тижні) 

1а Визначники, матриці та системи лінійних 
алгебраїчних рівнянь 

4 

1б Векторна алгебра. Аналітична геометрія 10 

1в Теорія границь 14 

2а Диференціальне числення функції однієї змінної 18 

2б Інтегральне числення функції однієї змінної 26 

2в Диференціальне числення функції кількох змінних 32 

 

 

МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

 

Навчання з курсу математичного аналізу здійснюється у формі навчальних 

занять (лекції, практичні заняття, консультації), а також у формі самостійної 

роботи (опрацювання навчального матеріалу, виконання кількох 

індивідуальних навчальних завдань). 

 

МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

 

Поточний контроль: опитування на практичних заняттях шляхом 

розв’язання задач, перевірка домашніх завдань, перевірка ІДЗ (Р). 

Модульний контроль: контрольна робота (задачі), колоквіум (опитування з 

теоретичного матеріалу). 

 



 

 

№ 

з/п 

Назва модульної контрольної роботи (КР) та 

колоквіуму (КЛ) 

Терміни 

проведення  

(на якому тижні) 

1 Визначники, матриці та системи лінійних 
алгебраїчних рівнянь 

4 

2 Векторна алгебра. Аналітична геометрія 10 

3 Теорія границь 14 

4 Диференціальне числення функції однієї змінної 18 

5 Інтегральне числення функції однієї змінної 26 

6 Диференціальне числення функції кількох змінних 32 

 

Сумарна оцінка за кожен модуль може бути розрахована як середнє 

арифметичне оцінки за модульну контрольну роботу та оцінки за теоретичне 

опитування (колоквіум) за умови виконання всіх індивідуальних завдань 

поточного модуля. 

Семестровий контроль: екзамен в усній формі за екзаменаційними 

білетами. Результати поточного контролю (сумарна оцінка за кожен модуль) за 

бажанням студента враховуються на екзамені. 
 



 

 

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ, ТА ШКАЛА 

ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ (НАЦІОНАЛЬНА ТА ECTS) 

 

Таблиця 1. Розподіл балів для оцінювання поточної успішності студента 
 

Поточне тестування та самостійна робота Бали 

Семестр 1. Змістовий модуль 1. Лінійна алгебра  
1.1. Матриці та визначники 10 

1.2. Системи лінійних алгебраїчних рівнянь 15 

Семестр 1. Змістовий модуль 2. Аналітична геометрія  

2.1. Вектори та дії з ними 10 

2.2. Площина та пряма лінія у просторі 10 

2.3. Пряма лінія та криві другого порядку на площині 10 

Семестр 1. Змістовий модуль 3. Теорія границь  
3.1. Границі послідовностей 15 

3.2. Границя і неперервність функцій 15 

Семестр 1. Змістовий модуль 4. Диференціальне числення 

функції однієї змінної 
 

4.1. Похідна функції та її диференціал 15 

Сума 100 

Семестр 2. Змістовий модуль 4. Диференціальне числення 

функції однієї змінної 
 

4.2. Застосування похідної 30 

Семестр 2. Змістовий модуль 5. Інтегральне числення функції 
однієї змінної 

 

5.1. Невизначений інтеграл 20 

5.2. Визначений інтеграл 20 

Семестр 2. Змістовий модуль 6. Диференціальне числення 
функції кількох змінних 

 

6.1. Поняття функції багатьох змінних 10 

6.2. Похідна та диференціал функції багатьох змінних 20 

Сума 100 

 

Таблиця 2. Шкала оцінювання знань та умінь: національна та ЄКТС 
 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка ECTS 

Оцінка  

за національною шкалою 

90 ... 100 A відмінно  

82 … 89 B 

75 … 81 C 

добре 

64 … 74 D 

60 … 63 E 

задовільно 

35 … 59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0 … 34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 



 

 

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

• конспект лекцій 

• варіанти індивідуальних домашніх завдань 

• перелік питань до колоквіуму 

• перелік питань до екзамену 

• підручники, задачники. 
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