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Кандидат технічних наук, доцент, професор НТУ «ХПІ».  
Має понад 100 наукових публікацій. У співавторстві опублікувала 18 
навчальних посібників, з яких 5 з грифом МОН України.  
Провідний лектор з дисципліни «Вища математика» 

Загальна інформація про курс 

Анотація 

Дисципліна «Вища математика» спрямована на формування у студентів тео-
ретичних знань та вироблення практичних навичок застосування математич-
ного апарату, який допомагає аналізувати та моделювати різноманітні про-
цеси із застосуванням, у разі необхідності, інформаційно-комунікаційних тех-
нологій. 

Цілі курсу 

Теоретична і практична підготовка інженерів даної спеціальності щодо засво-
єння сучасних математичних методів, які надають можливість аналізувати і 
моделювати технічні пристрої, процеси та явища, вироблення навичок мате-
матичного дослідження прикладних задач, побудови математичних моделей 
і формування математичних знань для оволодіння іншими дисциплінами ма-
тематичного циклу, вироблення вміння самостійно поглиблювати математи-
чні знання та впроваджувати їх.   

Формат  
Лекції - 144 годин, практичні заняття – 160 годин, консультації.  
Підсумковий контроль –  іспит. 

Семестр 1,2,3,4. 
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Результати навчання.  

РН 4 – аналізувати, аргументувати, приймати рішення при розв’язанні 

складних спеціалізованих задач та практичних проблем у професійній діяль-

ності, які характеризуються комплексністю та неповною визначеністю умов, 

відповідати за прийняті рішення; 

РН 6 – критично осмислювати основні теорії, принципи, методи і по-

няття у навчанні та професійній діяльності. 

 

Теми що розглядаються: 

 

I семестр 

Тема 1. Елементи лінійної алгебри.  

Матриці. Визначники. Розв’язання систем лінійних алгебраїчних рів-

нянь (СЛАР) за методом Крамера, за допомогою оберненої матриці та 

методом Гаусса. 

Тема 2. Елементи векторної алгебри та аналітичної геометрії. 

Координати вектора. Скалярний, векторний, мішаний добутки век-

торів та їх застосування. Площина. Пряма у просторі. Пряма на пло-

щині. Криві другого порядку. 

Тема 3. Границі. Неперервність функцій.  

Елементарні функції. Область визначення  функції. Границя числової 

послідовності. Границя функції. Розкриття невизначеностей 

0
, , , 0

0


− 


. Обчислення границь з використанням пер-

шої та другої визначної границі. Неперервність функцій. 

 

2 семестр 

Тема 4. Похідна. Техніка диференціювання. 

Означення похідної, її механічні і геометричні застосування. Правила 

диференціювання. Похідні основних елементарних функцій. Дифере-

нціал функції. 

Тема 5. Застосування похідної функції однієї змінної к дослідженню фун-

кції і побудови її графіка. 

Основні теореми диференціального числення: теореми Ролля, Коші і 

Лагранжа.  Правило Лопіталя. Інтервали монотонності, точки екстре-

муму функції. Опуклість, угнутість графіка функції, точки перегину: 

необхідні та достатні умови. Асимптоти графіка функції. Загальна 

схема дослідження функції та побудова її графіка. 

 



 3 

 

 

Тема 6. Невизначений інтеграл. 

Поняття первісної функції та невизначеного інтеграла. Таблиця інтег-

ралів. Найпростіші прийоми інтегрування. Методи інтегрування. Ін-

тегрування раціонального дробу. Інтегрування деяких тригонометри-

чних та ірраціональних функцій. 

Тема 7. Визначений інтеграл і його застосування. 

Класи інтегровних функцій. Властивості визначеного інтеграла. Фор-

мула Ньютона-Лейбніца. Інтегрування частинами і заміна змінної у 

визначеному інтегралі. Інтегрування парних і непарних функцій за си-

метричним проміжком. Полярна система координат. Обчислення 

площі плоских фігур. Довжина дуги. Об’єм тіл обертання.  

Тема 8. Функції декількох змінних. 

Частинні похідні першого і другого порядку. Диференціювання нея-

вно заданих та складних функцій. Екстремуми функції двох змінних. 

Скалярні поля. Похідна у напрямку. Градієнт. 

 

IIІ семестр 

Тема 9. Диференціальні рівняння. 

Диференціальні рівняння першого порядку. Інтегровні типи диферен-

ціальних рівнянь першого порядку: з подільними змінними, лінійні. 

Загальна теорія лінійних диференціальних рівнянь. Лінійні однорідні 

диференціальні рівняння (ЛОДР). Фундаментальна система розв’язків 

ЛОДР. Теорема про структуру загального розв'язку ЛОДР. ЛОДР зі 

сталими коефіцієнтами. Системи ЛДР. 

Тема 10. Кратні інтеграли. 

Обчислення подвійних та потрійних інтегралів. Геометричні застосу      

вання кратних інтегралів. Подвійний інтеграл у полярній системі коор     

динат. Потрійний інтеграл в циліндричній та сферичній системах коор-

динат. Застосування кратних інтегралів для розв’язку задач фізики, ме-

ханіки. 

Тема 11. Криволінійні та поверхневі інтеграли. 

Обчислення криволінійного інтегралу І і IІ-го роду. Розв’язання за-

дач за формулою Гріна. Зв‘язок поміж криволінійними інтегралами І-го 

та II-го роду. Означення і обчислення поверхневого інтегралу І-го роду. 

Означення і обчислення поверхневого інтегралу ІI-го роду. Фізичні та 

геометричні властивості. Поверхневі інтеграли по замкненій поверхні, 

формула Остроградського-Гауса. Формула Стокса. 
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Тема 12. Скалярні і векторні поля. 

Означення скалярного і векторного поля. Поверхні та лінії рівня. По-

хідна за напрямком та градієнт. Поняття потоку векторного поля. Ди-

вергенція векторного поля. Теорема Гауса – Остроградського. Знахо-

дження поверхневих інтегралів за формулою Остроградського-Гауса і 

за формулою Стокса. Поняття циркуляції. Ротор векторного поля. Те-

орема Стокса. Типи векторного поля, обчислення потенціалу потенці-

ального поля. 

 

IV семестр 

 

 Тема 13. Ряди. 

 Поняття числового ряду. Необхідна ознака збіжності. Достатні ознаки 

збіжності числових рядів. Умовна і абсолютна збіжність. Ознака 

Лейбніца. Функціональні ряди. Степеневі ряди. Радіус і інтервал збі-

жності степеневих рядів. Ряди Тейлора і Маклорена. Наближені обчи-

слення інтегралів, інтегрування диференціальних рівнянь за допомо-

гою рядів. 
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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 занять: 

• традиційна бесіда; 

• виконання вправ та завдань; 

• вирішення розрахункових задач; 

• робота с текстом підручника (конспектування,  реферування, цитування 

тощо); 

• самостійна робота. 

 

Методи контролю. 

Курс складається з 8 змістових модулів, контроль за освоєнням яких 

здійснюється проведенням відповідних модульних контрольних робіт у пись-

мовій та усній формі згідно навчальній робочій програмі. У період між прове-

денням модульного контролю знань проводяться самостійні роботи, передба-

чені навчальною робочою програмою, результати яких вказують на недоліки, 

які виникають у студентів при вивченні поточної теми. Курс викладається про-

тягом двох семестрів 1-го курсу. Підсумкова оцінка за семестр формується за 

результатами набраних балів в семестрі (80 балів) і на екзамені (заліку) (20 ба-

лів). Якщо виведена підсумкова оцінка за семестр не задовольняє студента, він 

має змогу в сесію скласти іспит (залік), отримавши додаткові бали. У такому 

випадку оцінка, що  формується за результатами роботи студента протягом 

семестру та іспиту (заліку), є підсумковою за семестр.  

 

Розподіл балів, які отримують студенти. 

 

1 семестр  
 

Таблиця 1. – Розподіл балів для оцінювання успішності студента для екза-

мену 

Контрольні 

роботи 

Самостійні  

роботи 

Індивідуальні 

завдання 
Іспит Сума 

36 24 20 20 100 
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2 семестр  
 

Таблиця 2. – Розподіл балів для оцінювання успішності студента для екза-

мену 

Контрольні 

роботи 

Самостійні  

роботи 

Індивідуальні 

завдання 
Екзамен Сума 

36 16 28 20 100 

 

3 семестр  
 

Таблиця 2. – Розподіл балів для оцінювання успішності студента для екза-

мену 

Контрольні 

роботи 

Самостійні  

роботи 

Індивідуальні 

завдання 
Екзамен Сума 

36 16 28 20 100 

 

4 семестр  
 

Таблиця 2. – Розподіл балів для оцінювання успішності студента для екза-

мену 

Контрольні 

роботи 

Самостійні  

роботи 

Індивідуальні 

завдання 
Екзамен Сума 

40 15 25 20 100 

 

 

Критерії  та система оцінювання знань та вмінь студентів.  

 

Згідно основних положень ЄКТС, під системою оцінювання слід розу-

міти сукупність методів (письмові, усні і практичні тести, екзамени, проекти, 

тощо), що використовуються при оцінюванні досягнень особами, що навча-

ються, очікуваних результатів навчання. 

Успішне оцінювання результатів навчання є передумовою присвоєння 

кредитів особі, що навчається. Тому твердження про результати вивчення ком-

понентів програм завжди повинні супроводжуватися зрозумілими та відповід-

ними критеріями оцінювання для присвоєння кредитів. Це дає можливість 

стверджувати, чи отримала особа, що навчається, необхідні знання, розуміння, 

компетенції. 
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Критерії оцінювання – це описи того, що і як має зробити особа, яка 

навчається, щоб продемонструвати досягнення результату навчання. 

Основними концептуальними положеннями системи оцінювання знань 

та вмінь студентів є: 

1. Підвищення якості підготовки і конкурентоспроможності фахівців за 

рахунок стимулювання самостійної та систематичної роботи студентів протя-

гом навчального семестру, встановлення постійного зворотного зв’язку викла-

дачів з кожним студентом та своєчасного коригування його навчальної діяль-

ності. 

2. Підвищення об’єктивності оцінювання знань студентів відбувається 

за рахунок контролю протягом семестру із використанням 100 бальної шкали 

(табл. 2). Оцінки обов’язково переводять у національну шкалу (з виставленням 

державної семестрової оцінки «відмінно», «добре», «задовільно» чи «незадо-

вільно») та у шкалу ЕСТS (А, В, С, D, Е, FХ, F). 
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Таблиця 3. – Шкала оцінювання знань та умінь: національна та ЕСТS 

Рейтин-

гова 

оцінка, 

бали 

Оцінка 

ЕСТS та 

її визна-

чення 

Націона-

льна   

оцінка 

Критерії оцінювання 

позитивні негативні 

1 2 3 4 5 

90-100 А Відмінно 

- Глибоке знання навчаль-

ного матеріалу модуля, що 

містяться в основних і до-

даткових літературних 

джерелах; 

- вміння аналізувати 

явища, які вивчаються, в їх-

ньому взаємозв’язку і роз-

витку; 

- вміння проводити теоре-

тичні розрахунки; 

- відповіді на запитання чі-

ткі, лаконічні, логічно по-

слідовні; 

- вміння  вирішувати 

складні практичні задачі. 

- Відповіді на запитання 

можуть  містити незна-

чні неточності. 

82-89 В Добре 

- Глибокий рівень знань в 

обсязі обов’язкового мате-

ріалу, що передбачений 

модулем; 

- вміння давати аргументо-

вані відповіді на запитання 

і проводити теоретичні ро-

зрахунки; 

- вміння вирішувати скла-

дні практичні задачі. 

- Відповіді на запитання 

містять певні неточності 

 

75-81 С Добре 

- Міцні знання матеріалу, 

що вивчається, та його 

практичного застосу-

вання; 

- вміння давати аргументо-

вані відповіді на запитання 

і проводити теоретичні ро-

зрахунки; 

- вміння вирішувати прак-

тичні задачі. 

- Невміння використову-

вати теоретичні знання 

для вирішення складних 

практичних задач. 

64-74 Д Задовільно 

- Знання основних фунда-

ментальних положень ма-

теріалу, що вивчається, та 

- Невміння давати аргу-

ментовані відповіді на 

запитання; 
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їх практичного застосу-

вання; 

- вміння вирішувати прості 

практичні задачі. 

- невміння аналізувати 

викладений матеріал і 

виконувати розраху-

нки; 

- невміння вирішувати 

складні практичні за-

дачі. 

60-63 Е Задовільно 

- Знання основних фунда-

ментальних положень ма-

теріалу модуля; 

- вміння вирішувати най-

простіші практичні задачі. 

незнання окремих (не-

принципових) питань з 

матеріалу модуля; 

- невміння послідовно і 

аргументовано вислов-

лювати думку; 

- невміння застосовувати 

теоретичні положення 

при розв’язанні практи-

чних задач. 

35-59 

FХ 

(потрібне 

додаткове 

вивчення) 

Незадові-

льно 

Додаткове вивчення мате-

ріалу модуля може бути ви-

конане в терміни, що пе-

редбачені навчальним 

планом. 

- Незнання основних фу-

ндаментальних поло-

жень навчального мате-

ріалу модуля; 

- істотні помилки у від-

повідях на запитання; 

- невміння розв’язувати 

прості практичні за-

дачі. 

1-34 

F 

(потрібне 

повторне 

вивчення) 

Незадові-

льно 
- 

- Повна відсутність 

знань значної частини 

навчального матеріалу 

модуля; 

- істотні помилки у від-

повідях на запитання; 

-незнання основних фун-

даментальних положень; 

- невміння орієнтуватися 

під час розв’язання  про-

стих практичних задач. 
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Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни. 

 

Таблиця 4. – Перелік дисциплін  
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ліни безпосередньо спираються: 

Алгебра  

Усі фундаментальні та спеціальні 

дисципліни спеціальності 

Геометрія (планіметрія, стереометрія) 

(шкільний курс) 

Математичний аналіз 

(шкільний курс) 

 

 

Провідний лектор: _проф. Чікіна Н.О.  __________________ 
(посада, звання, ПІБ)   (підпис) 


