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Загальна інформація про курс 

Анотація до курсу Курс вищої математики надає знання необхідні для теоретичної  і практичної  підготовки інженерів данної спеціальності щодо засвоєння 

математичних методів з  основ лінійної алгебри  та аналітичної геометрії, теорія границь, диференціального  і інтегрального числення функції 

однієї змінної та диференційного числення функції багатьох змінних. 

Мета і цілі курсу Ознайомлення та оволодіння студентами математичними теоріями і методами, необхідними для розв’язання теоретичних і практичних задач, які 

надають можливість аналізувати і моделювати процеси, явища та роботу технічних пристроїв і механізмів 

Формат викладання Лекції, практичні заняття, самостійна робота, консультації. Підсумковий контроль - іспит 

Семестри 1,2 

Формат і обсяг курсу 12 кредитів Лекції (годин) 96 
Практичні заняття 

(годин) 
96 

Самостійна робота 

(годин) 
168 

Компетентності ЗК 3, ЗК 6, ФК 5, ПРН 6 



Обсяг дисципліни: 12 кредитів ECTS 360 годин. 

Лекцій: 96 годин. 

Лабораторних занять: 0 годин. 

Практичних занять: 96 годин. 

Форма контролю: іспит. 

Термін викладання для освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»: 1, 

2 семестри. 

Мова викладання: українська.  

Мета: теоретично і практично підготувати інженерів даних спеціальностей 

щодо засвоєння математичних методів, які надають можливість аналізувати і 

моделювати технічні пристрої, процеси та явища, уміння розв’язувати 

різноманітні практичні задачі. 

Компетентності:  

ЗК 3 – Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу елементів 

ЗК 6 – Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел 

 

Результати навчання.  

ФК 5 – Здатність оперувати фізичними та хімічними термінами, розуміти 

сутність математичних, фізичних та хімічних понять та законів, які необхідні 

для здійснення професійної діяльності 

ПРН 6 - 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 

 

Теми що розглядаються: 

I cеместр. 

Тема 1. Елементи лінійної алгебри: Матриці. Визначники. Розв’язання 
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систем лінійних алгебраїчних рівнянь (СЛАР) за методом Крамера, за 

допомогою оберненої матриці 

Тема 2. Елементи лінійної алгебри: Розв’язання систем лінійних 

алгебраїчних рівнянь (СЛАР) за методами Гаусса та Жордана-Гаусса 

Тема 3. Елементи векторної алгебри: Координати вектора. Скалярний, 

векторний, мішаний добутки векторів та їх застосування.  

Тема 4. Елементи аналітичної геометрії: Площина у просторі. Пряма у 

просторі. Взаємне розташування прямої та площини у просторі.  

Тема 5. Елементи аналітичної геометрії: Пряма на площині. Криві другого 

порядку. 

Тема 6. Вступ до математичного аналізу: Теорія границь. Елементарні 

функції. Область визначення  функції. Границя числової послідовності.  

Тема 7. Вступ до математичного аналізу: Границя функції. Розкриття 

невизначеностей 
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. Обчислення границь з 

використанням першої та другої визначної границі. Неперервність 

функцій. 

Тема 8. Диференціальне числення функції однієї змінної: Похідна. Техніка 

диференціювання. Означення похідної, її механічні і геометричні 

застосування. Правила диференціювання. Похідні основних 

елементарних функцій. Диференціал функції. 

II семестр. 

Тема 9. Диференціальне числення функції однієї змінної: Застосування 

похідної функції однієї змінної к дослідженню функції і побудови її 

графіка. Основні теореми диференціального числення: теореми Ролля, 

Коші і Лагранжа. Правило Лопіталя. Інтервали монотонності, точки 

екстремуму функції. Опуклість, угнутість графіка функції, точки 

перегину: необхідні та достатні умови. Асимптоти графіка функції. 

Загальна схема дослідження функції та побудова її графіка. 

Тема 10. Інтегральне числення функції однієї змінної: Поняття первісної 
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функції та невизначеного інтеграла. Таблиця основних інтегралів. 

Найпростіші прийоми інтегрування. Методи інтегрування. 

Інтегрування раціонального дробу. Інтегрування деяких 

тригонометричних та ірраціональних функцій. 

Тема 11. Інтегральне числення функції однієї змінної: Класи інтегрованих 

функцій. Властивості визначеного інтеграла. Формула Ньютона-

Лейбніця. Інтегрування частинами і заміна змінної у визначеному 

інтегралі. Інтегрування парних і непарних функцій за симетричним 

проміжком. Полярна система координат. Обчислення площі плоских 

фігур. Довжина дуги. Об’єм тіл обертання.  

Тема 12. Диференційне числення функції багатьох змінних: Область 

визначення функцій багатьох змінних. Частинні похідні функцій 

багатьох змінних. Похідна в заданому напрямку. Градієнт, його 

властивості. Екстремум функції кількох змінних. 

 

Форма та методи навчання. 

Методи навчання, що використовуються у процесі лекційних занять: 

– лекція;  

– лекція з елементами пояснення;  

– ілюстрація наочних матеріалів; 

– пояснення. 

 

Методи навчання, що використовуються під час практичних та 

лабораторних занять: 

– традиційна бесіда; 

– виконання вправ та завдань; 

– вирішення розрахункових задач; 

– робота с текстом підручника (конспектування,  реферування, цитування 

тощо); 

– самостійна робота 
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Методи контролю. 

Курс складається з 6 змістовних модулів, контроль за освоєнням 

яких здійснюється проведенням відповідних модульних контрольних робіт у 

письмовій та усній формі згідно навчальній робочій програмі. У період між 

проведенням модульного контролю знань проводяться контрольні роботи, 

передбачені навчальною робочою програмою, та декілька тематичних 

самостійних робіт, результати яких вказують на недоліки, які виникають у 

студентів при вивченні поточної теми. Курс викладається протягом двох 

семестрів 1 курсу. Підсумкова оцінка за семестр формується за результатами 

модульних оцінок. Якщо виведена таким чином підсумкова оцінка не 

задовольняє студента, він має змогу в сесію скласти іспит. Отримана на 

іспиті оцінка є підсумковою за семестр.  

 

Розподіл балів, які отримують студенти. 

 

Таблиця 1. Розподіл балів для оцінювання поточної успішності студента 

 

1 семестр  

Поточний контроль 

 КР СР ДЗ КЛ РГЗ 
Іспит 

Всего за 

семестр 

Підсумкові бали 80 20 100 

Макс. кількість 

проміжних балів 9 5 0,5 11 6     

Кількість одиниць 

обліку в семестрі 3 1 16 2 3     

Макс. кількість 

проміжних балів , 

Усього 27 5 8 22 18   100 

 

2 семестр  

Текущий контроль 

 КР СР ДЗ КЛ ИДЗ 

Семестровый 

контроль 

Всего за 

семестр 

Итоговые баллы 80 20 100 

Макс. 

Промежуточных 

баллов 9 5 0,5 11 6     

Кол-во ед. учета в 

семестре 3 1 16 2 3     

Макс. 

Промежуточных 

баллов, всего 27 5 8 22 18   100 
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Таблиця 2. – Шкала оцінювання знань та умінь: національна та ЕСТS 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка ЕСТS 

Оцінка за національною 

шкалою 

90-100 А відмінно 

82-89 В 

74-81 С 
добре 

64-73 D 

60-63 Е 
задовільно 

35-59 FХ 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з обов'язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

Базова література 

1 Лінійна алгебра та аналітична геометрія. Рудавський Ю.К., Костробій 

П.П., Луник Х.П., Уханська Д.В. Навч. посібник - Львів: Видавництво 

Державного університету "Львівська політехніка", 1999.- 262 с. 

2 Вища математика в прикладах і задачах у 2-х томах. Т.1: Аналітична 

геометрія та лінійна алгебра. Диференціальне та інтегральне числення 

функції однієї змінної: навч. посіб./ За редакцією проф. Л.В. Курпи. – 

Харків, НТУ «ХПІ», 2009.-532 с. 

3 Лінійна алгебра та аналітична геометрія. Булдигін В.В., Алєксєєва І.В., 

Гайдей В.О., Диховичний О.О., Коновалова Н.Р., Федорова Л.Б. 

Навчальний посібник. — К.: ТВіМС, 2011. — 224 с. 

4 Стислий курс вищої матемаитики: Т.1: Аналітична геометрія та 

елементи лінійної алгебри: навч. посіб. Г.М. Тимченко, О.В. Одинцова, 

О.С. Мазур, Н.О. Кириллова.- К.:Кондор-Видавництво, 2016.-176 с. 

5 Банах Т., Бокало Б., Іщук Ю., Трущак Х. Збірник задач з аналітичної 

геометрії. Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003. 106 с. 

6 Клетеник Д.В. Сборник задач по аналитической геометрии. 17-е изд., – 

Издательство "Лань", 2016. 224 с. 

7 Шкіль М.І., Колесник Т.В., Котлова В.М. Вища математика: Підручник: 

У 3 кн.: Кн. І, II, III. - К.: Либідь, 1994. 

8 Вища математика в прикладах і задачах у 2-х томах. Т.2: 

диференціальне та інтегральне числення функції багатох змінних. 

Диференціальні рівняння та ряди: навч. посіб./ За редакцією проф. Л.В. 

Курпи.  – Харків, НТУ «ХПІ», 2009.-432 с. 

9 Сенчук Ю.Ф. Математический анализ для инженеров. Части 1, 2. - 

Харьков: НТУ “ХПИ”, 2004. 
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10 Личковський Е. І. та ін. Вища математика. Львів : ЛНМУ, 2014.  632 с. 

11 Практикум з вищої математики. Частина 1. Бардачов Ю.М. та ін. – 

Херсон: Олді-плюс, 2010. 390 с. 

12 Віктор Клепко, Валентина Голець. Вища математика в прикладах і 

задачах. Центр навчальної літератури, 2019. 594 с. 

13 Кузнецов М.И. Сборник задач по высшей математике. 3-е изд. 

Издательство "Лань", 2010. 448 с. 

14 Берман Г.Н. Сборник задач по курсу математического анализа. 6-е изд., 

стер. Издательство "Лань", 2017. 492 с. 

 

Допоміжна література 

15 Вища математика. Основнi роздiли. За редакцiєю проф. Кулiнiча Г.Л. - 

Київ: Либiдь, 1995. 

16 Беклемешев Д.В. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры. 

13-е изд., испр. - Издательство "Лань", 2015. 448 C. 

17 Ефимов Н.В. Краткий курс аналитической геометрии. 13-е изд., - 

Издательство "Физматлит", 2006. 240 с. 

18 Методичні вказівки для самостійної роботи з курсу «Вища математика» 

за темою «Основи лінійної алгебри та аналітичної геометрії» для 

студентів технічних спеціальностей заочної та прискореної форм 

навчання / уклад. Г. Б. Лінник, І. О. Морачковська. – Харків : НТУ 

«ХПІ», 2019. – 31 с 

19 Лінійна алгебра. Збірка завдань та методика розв’язання. : навч.-метод. 

посіб. / Дзюбак Л. П., Іглін С. П., Лінник Г. Б. І. О. Морачковська. – 

Харків: НТУ "ХПІ", 2013. – 240 с. 

20 Методичні вказівки для самостійної роботи з курсу «Вища математика» 

за темою «Границі функції» для студентів технічних спеціальностей 

заочної та прискореної форм навчання / уклад. Г. Б. Лінник, І. О. 

Морачковська. – Харків : НТУ «ХПІ», 2019. – 36 с. 
 

 

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ В ІНТЕРНЕТІ 
 

21 http://web.kpi.kharkov.ua/apm/navchal-na-diyal-nist/navchal-no-metodichni- 

posibniki/  

22 http://dl.kpi.kharkov.ua/techn/tu6/default.asp 

23 http://formula.co.ua 

24 http://posibnyky.vntu.edu.ua/m_a/  

25 http://www.bymath.net  
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Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни 

 

Таблиця 3. – Перелік дисциплін  

Вивчення цієї дисципліни 

безпосередньо спирається на: 

На результати вивчення цієї 

дисципліни безпосередньо 

спираються: 

Алгебра (шкільний курс) 

Геометрія (шкільний курс) 

усі фундаментальні та спеціальні 

курси спеціальності 

 

 

Провідний лектор: _проф., доц. Бурлаєнко В.М__________________ 
(посада, звання, ПІБ)    (підпис) 

 


