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ВСТУП 

 

Анотація 

Вища математика є важливою фундаментальною 

дисципліною при підготовці фахівців за спеціальністю 

«Гірництво». Курс вищої математики забезпечує викладання 

суміжних та фахових дисциплін на належному рівні, сприяє 

розвитку логічного та алгоритмічного мислення студентів. В 

результаті вивчення дисципліни студенти отримують 

математичну підготовку, знання для розв’язання практичних 

інженерних задач в професійній діяльності, вміють 

раціонально вибирати математичний аппарат та 

користуватися науковою літературою.  

 

Ключові слова: визначник; матриця; вектор; функція; 

похідна; інтеграл; рівняння; ряди; випадкова подія. 

 

 

Annotation 

        Higher mathematics is an important fundamental discipline 

in the training of specialists in the field of Mining. The course of 

higher mathematics provides the teaching of adjacent and 

professional disciplines at the proper level, promotes the 

development of students' logical and algorithmic thinking. As a 

result of studying the discipline, students receive mathematical 

training, knowledge for solving practical engineering problems in 

their professional activities, they can efficiently choose a 

mathematical apparatus and use scientific literature. 

 

Key words: determinant; matrix; vector; function; 

derivative; integral; equation; series; random event.  
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1. Опис навчальної дисципліни  

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, 

рівень вищої освіти 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість 

кредитів – 8 

Галузь знань 

18 Виробництво та 

технології  

Нормативна 

 

Модулів – 2 

 Рік підготовки Змістових 

модулів – 11 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання – спеціальність 184 

,,Гірництво” 

1-й 

Загальна 

кількість годин – 

240 

Семестр 

1-й 2-й 

Тижневих годин: 

аудиторних – 4; 

самостійної 

роботи студента 

– 7 

Рівень вищої освіти 

бакалавр 

Лекції 

20 год. 22 год. 

Практичні, семінарські 

20 год. 22 год. 

Лабораторні 

 год.  год. 

Самостійна робота 

78 год. 78 год. 

Індивідуальні завдання:  

год.  

Вид контролю:  

  зал. екз. 

 Примітка 
 Співвідношення кількості годин аудиторних занять до 

самостійної і індивідуальної роботи становить: 35 % – 65 %. 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

Мета навчальної дисципліни «Вища математика»: формування у 

студентів базових математичних знань для розв’язування 

прикладних інженерних задач у професійній діяльності. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Вища 

математика» є засвоєння теоретичного матеріалу та вміння його 

практично використати у відповідності з поставленою метою. 

У результаті вивчення дисципліни «Вища математика» 

студент повинен: 

знати:  

• означення основних математичних понять; 

• методи розв'язання рівнянь та їх систем; 

• рівняння ліній, основні функції і їх графіки; 

• правила і формули векторної алгебри; 

• теореми і формули диференціального та інтегрального 

 числення; 

• методи інтегрування диференціальних рівнянь; 

• методи дослідження рядів та їх застосування; 

вміти:  

• обчислювати визначники, виконувати дії над векторами та 

матрицями, розв’язувати системи лінійних рівнянь; 

•досліджувати функції за допомогою диференціального числення; 

Інтегрувати відомими методами та використовувати інтегральне 

числення в прикладних задачах; 

•досліджувати форми та властивості кривих на площині, робити 

схематичні малюнки. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1 

 
Змістовий модуль 1. Елементи лінійної алгебри та аналітичної 

геометрії. 

Тема 1. Визначники і системи лінійних алгебраїчних рівнянь. 

Визначники 2-го і 3-го порядків, їх властивості. Мінор і 

алгебраїчне доповнення. Розклад визначника. Застосування 

визначників до розв'язування систем лінійних алгебраїчних рівнянь 

з двома і трьома невідомими. Формули Крамера.  

Тема 2. Матриці та дії над ними. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6

Матриці та їх види. Дії над матрицями. Обернена матриця. 

Розв'язування систем лінійних алгебраїчних рівнянь матричним 

методом. 

Тема 3.Вектори. 

Основні поняття. Лінійні операції над векторами. Розклад 

вектора по базису. Скалярний добуток векторів, його властивості 

та застосування. 

Тема 4. Елементи аналітичної геометрії. 
Найпростіші задачі аналітичної геометрії: знаходження 

відстані між двома точками, поділ відрізка у заданому відношенні. 

Поняття про рівняння лінії на площині. Пряма лінія на площині, 

різні види її рівнянь. Відстань від точки до прямої. Кут між 

прямими. Умови паралельності і перпендикулярності двох прямих.  

Тема 5. Криві другого порядку на площині. 

Лінії другого порядку на площині: коло, еліпс, гіпербола і 

парабола, їх канонічні рівняння та основні характеристики. 

 

Змістовий модуль 2. Вступ до математичного аналізу. 

Тема 6. Вступ до математичного аналізу. 

Поняття функції, основні елементарні функції, складена 

функція, окіл точки. Числова послідовність та її границя. Поняття 

границі функції в точці. Основні властивості границь. 

Односторонні границі. Неперервність функції в точці. Точки 

розриву та їх класифікація. Перша і друга визначні границі. 

 

Змістовий модуль 3. Диференціальне числення функції однієї 

змінної та його застосування. 

Тема 7. Диференціальне числення функції однієї змінної. 

Означення похідної, її геометричний зміст. Основні правила 

диференціювання. Таблиця похідних основних функцій. Похідна 

складеної функції. Похідні вищих порядків. Диференціал функції 

та його застосування. 

Тема 8. Застосування похідної до дослідження функції та 

побудова її графіка. 

Інтервали зростання та спадання, екстремуми функції. 

Інтервали опуклості та вгнутості, точки перегину графіка функції. 

Асимптоти графіка функції. Загальна схема дослідження функції та 

побудова її графіка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7

Змістовий модуль 4.Функції багатьох змінних. 

Тема 9. Диференціювання функцй багатьох змінних. 

Поняття функції багатьох змінних. Способи задання. 

Область визначення функції двох змінних. Частинні прирости, 

частинні похідні.Частинні похідні вищих порядків. Змішані похідні 

та їх властивості. Диференціал функції двох змінних. 

Тема 10. Застосування функцій двох змінних.  

Похідна по напрямку. Градієнт скалярного поля. 

Екстремуми функції двох змінних. Найбільше і найменше значення 

функції в замкнутій обмеженій області. 

 

Модуль 2 

Змістовий модуль 5. Невизначений інтеграл. 

Тема 11. Невизначений інтеграл. Основні методи інтегрування. 

Поняття первісної функції і невизначеного інтеграла. 

Основні властивості невизначеного інтеграла. Таблиця основних 

невизначених інтегралів. Безпосереднє інтегрування. Інтегрування 

підведенням під знак диференціала. Інтегрування підстановкою. 

Інтегрування частинами. Інтегрування виразів, що містять 

квадратний тричлен в знаменнику.  

Тема 12. Інтегрування раціональних, ірраціональних та 

тригонометричних функцій. 

Поняття про комплексні числа в алгебраїчній формі. 

Інтегрування раціональних дробів. Інтегрування виразів, що 

містять ірраціональності. Інтегрування тригонометричних виразів.  
 

Змістовий модуль 6. Визначений інтеграл та його застосування. 

Тема 13. Визначений інтеграл.  

Задачі, що приводять до поняття визначеного інтеграла. 

Означення, теорема існування, геометричний зміст та основні 

властивості визначеного інтеграла. Формула Ньютона-Лейбніца. 

Заміна змінної та інтегрування частинами у визначеному інтегралі. 

Тема 14.Застосування визначеного інтеграла.  

Застосування визначеного інтеграла в геометрії. 

Застосування визначених інтегралів у фізиці. 
 

Змістовий модуль 7. Звичайні диференціальні рівняння. 

Тема 15.Диференціальні рівняння першого порядку. 

Задачі, що приводять до диференціальних рівнянь. Основні 

поняття теорії диференціальних рівнянь. Диференціальні рівняння 
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із змінними, що відокремлюються. Однорідні та лінійні 

диференціальні рівняння 1 порядку.  

Тема 16. Лінійні диференціальні рівняння 2 порядку із сталими 

коефіцієнтами.  

Лінійні однорідні диференціальні рівняння 2 порядку із 

сталими коефіцієнтами: властивості частинних розв”язків, 

фундаментальна система розв”язків, загальний розв”язок.  

Лінійні неоднорідні диференціальні рівняння другого 

порядку із сталими коефіцієнтами зі спеціальною правою 

частиною. 
 

Змістовий модуль 8. Ряди. 

Тема 17. Числові ряди. 

Поняття числового ряду. Збіжність і сума ряду. Необхідна 

умова збіжності числового ряду. Достатні ознаки збіжності рядів з 

додатними членами : ознаки порівняння, ознака Даламбера, 

радикальна ознака Коші.  

Тема18 . Знакозмінні ряди. 

Знакозмінні та знакочергувальні ряди. Ознака Лейбніца. 

Абсолютно та умовно збіжні ряди, їх властивості.  

Тема 19. Степеневі ряди та їх застосування.  

Теорема Абеля. Інтервал та радіус збіжності степеневого 

ряду. Ряди Тейлора і Маклорена. Розклад в степеневий ряд 

елементарних функцій. Застосування степеневих рядів до 

наближених обчислень значень функцій, визначених інтегралів та 

наближеного інтегрування диференціальних рівнянь.  
 

Змістовий модуль 9. Елементи теорії ймовірностей та 

математичної статистики. 

Тема 20. Основні теореми теорії ймовірностей. 

Елементи комбінаторики. Теореми додавання та множення 

ймовірностей. Формула повної ймовірності. Повторення дослідів. 

Формули Бернуллі, Пуассона. Локальна та інтегральна теореми 

Лапласа.  

Тема 21. Випадкові величини.  
 Дискретні та неперервні випадкові величини. Закон 

розподілу дискретної випадкової величини. Функція розподілу та її 

властивості. Числові характеристики випадкових величин –

математичне сподівання, дисперсія, середнє квадратичне 

відхилення. Нормальний розподіл. Правило «трьох сигм». 
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4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

у
сь

о
го

 
у тому числі 

у
сь

о
го

 

у тому числі 

Л П 

л
аб

. 

Ін
д

. 

са
м

. 
р

. 

Л П 

л
аб

. 

Ін
д

. 

са
м

. 
р

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 - - - - - 

Модуль 1, 1 семестр 

Змістовий модуль 1. Елементи лінійної алгебри та аналітичної геометрії. 

Тема 1. 

Визначники і 

системи лінійних 

алгебраїчних 

рівнянь. 

11 2 2 - - 7 - - - - - - 

Тема2.  

Матриці та дії 

над ними. 

11 2 2 - - 7       

Тема 3. Вектори. 11 2 2 - - 7       

Тема 4. Елементи 

аналітичної 

геометрії. 

11 2 2 - - 7       

Тема 5. Криві 

другого порядку 

на площині. 

 

11 2 2 - - 7       

Разом за 

змістовим 

модулем 1 
55 10 10 - - 35 - - - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10

Змістовий модуль 2. Вступ до математичного аналізу. 

Тема 6.  

Вступ до 

математичного 

аналізу. 

11 2 2 - - 7 - - - - - 

Разом за 

змістовим 

модулем 2 
11 2 2 - - 7 - - - - - - 

Змістовий модуль 3. Диференціальне числення  

функції однієї змінної та його застосування. 
Тема 7.  

Диференціальне 

числення функції 

однієї змінної. 

11 2 2 - - 7 - - - - - - 

Тема 8. 

Застосування 

похідної до 

дослідження 

функції та 

побудова її 

графіка. 

19 2 2 - - 15       

Разом за 

змістовим 

модулем 3 
30 4 4 - - 22 - - - - - - 

Змістовий модуль 4. Функції багатьох змінних. 

Тема 9. 

Диференціювання 

функцй багатьох 

змінних. 

11 2 2 - - 7 - - - - - - 

Тема 10. 

Застосування 

функцій двох 

змінних. 

11 2 2 - - 7 - - - - - - 

Разом за 

змістовим 

модулем 4 
22 4 4 - - 14 - - - - - - 

Усього за 

1семестр (год.) 
118 20 20 - - 78 - - - - - - 

Усього годин 118 20 20 - - 78 - - - - - - 
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Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

у
сь

о
го

 

у тому числі 

у
сь

о
го

 

у тому числі 

Л П 

л
аб

. 

Ін
д

. 

са
м

. 
р

. 

Л П 

л
аб

. 

Ін
д

. 

са
м

. 
р

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 - - - - - 

Модуль 2, 2 семестр 

Змістовий модуль 5. Невизначений інтеграл. 

Тема 11. 

Невизначений 

інтеграл. Основні 

методи 

інтегрування. 

12 2 2 - - 8 - - - - - - 

Тема 12. 

Інтегрування 

раціональних, 

ірраціональних та 

тригонометричних 

функцій. 

11 2 2 - - 7       

Разом за 

змістовим 

модулем 5 
23 4 4 - - 15 - - - - - - 

Змістовий модуль 6. Визначений інтеграл та його застосування. 

Тема 13. 

Визначений 

інтеграл. 

11 2 2 - - 7 - - - - - 

Тема 14. 

Застосування 

визначеного 

інтеграла. 

11 2 2 - - 7 - - - - - - 

Разом за 

змістовим 

модулем 6 
22 4 4 - - 14 - - - - - - 
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Змістовий модуль 7. Звичайні диференціальні рівняння. 

Тема 15. 

Диференціальні 

рівняння першого 

порядку. 

11 2 2 - - 7 - - - - - - 

Тема 16. 

 Лінійні 

диференціальні 

рівняння 2 

порядку із 

сталими 

коефіцієнтами. 

11 2 2 - - 7 - - - - - - 

Разом за 

змістовим 

модулем 7 

22 

 

4 

 

4 

 

- 

 

- 

 

4 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Змістовий модуль 8. Ряди. 

Тема 17.  

Числові ряди. 
11 2 2 - - 7 - - - - - - 

Тема18 . 

Знакозмінні ряди. 
11 2 2 - - 7 - - - - - - 

Тема 19. 

Степеневі ряди та 

їх застосування. 

11 2 2 - - 7       

Разом за 

змістовим 

модулем 8 
33 6 6 - - 21 - - - - - - 

Змістовий модуль 9. Елементи теорії ймовірностей та математичної 

статистики. 

Тема 20.  

Основні теореми 

теорії 

ймовірностей.  

11 2 2 - - 7 - - - - - - 

Тема 21. 

Випадкові 

величини. 

11 2 2 - - 7       

Разом за 

змістовим 

модулем 9 
22 4 4 - - 14 - - - - - - 

Усього за 2 

семестр (год.) 
122 22 22 - - 78 - - - - - - 

Усього годин 240 42 42 - - 156 - - - - - - 
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5. Теми практичних занять 

1 семестр 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

1 2 3 4 

1. 

Визначники та їх властивості. Застосування 

визначників до розв’язування систем лінійних 

алгебраїчних рівнянь з двома і трьома невідомими. 

Формули Крамера. 

2 - 

2. 

Матриці та дії над ними. Обернена матриця. 

Розв’язування систем лінійних рівнянь матричним 

способом.  

2 - 

3. 
Вектори, лінійні дії над векторами, розклад вектора 

по базису. Скалярний добуток та його застосування. 
2 - 

4. 

Найпростіші задачі аналіт. геометрії, різні види 

рівнянь прямої на площині, умови паралельності та 

перпендикулярності двох прямих.  

2 - 

5. 
Криві 2 порядку на площині: коло, еліпс, гіпербола, 

парабола. 
2 - 

6. Знаходження границь, розкриття невизначеностей. 2 - 

7. 
Похідна функції однієї змінної. Диференціал функції 

та його застосування. 
2 - 

8. Повне дослідження функції та побудова її графіка. 2 - 

9. 

Знаходження і побудова області визначення функцій 

двох змінних, диференціювання функцій 2-х 

змінних. 

2 - 

10. 
Похідна по напрямку. Градієнт скалярного поля.  

 Екстремуми функції двох змінних. 
2 - 

 Всього годин 20 - 
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2 семестр 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчанн

я 

1 2 3 4 

1. 

Інтегрування підведенням під знак диференціала. 

Інтегрування підстановкою. Інтегрування частинами. 

Інтегрування виразів, що містять квадратний тричлен 

в знаменнику. 

2 - 

2. 

Інтегрування раціональних дробів. Інтегрування 

виразів, що містять ірраціональності. Інтегрування 

тригонометричних виразів. 

2 - 

3. 
Визначений інтеграл. Заміна змінної та інтегрування 

частинами у визначеному інтегралі. 
2 - 

4. 
Застосування визначеного інтеграла в геометрії, в 

задачах з фізичним змістом.  
2 - 

5. 

Диференціальні рівняння із змінними, що 

відокремлюються. Однорідні та лінійні 

диференціальні рівняння 1 порядку. Задача Коші. 

2 - 

6. 

Лінійні однорідні диференціальні рівняння 2 порядку 

із сталими коефіцієнтами. Лінійні неоднорідні диф. 

рівняння з спеціальною правою частиною. 

2 - 

7. 

Достатні ознаки збіжності рядів з додатними 

членами : ознаки порівняння, ознака Даламбера, 

радикальна ознака Коші. 

2 - 

8. 

Знакозмінні та знакочергувальні ряди. Ознака 

Лейбніца. Дослідження на абсолютну чи умовну 

збіжність. 

2 - 

9. 

Степеневі ряди. Розклад в степеневий ряд 

елементарних функцій. Застосування степеневих 

рядів до наближених обчислень. 

2 - 

10. 

Елементи комбінаторики. Теореми додавання та 

множення ймовірностей. Формула повної 

ймовірності. Формула Бернуллі. 

2 - 

11 
Побудова многокутника розподілу. Знаходження 

числових характеристик випадкових величин. 
2 - 

 Всього годин 22 - 
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6. Самостійна робота 

№  

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма  

навчання 

заочна 

 форма  

навчання 

 1 семестр   

1 

Визначники та їх властивості. Застосування 

визначників до розв'язування систем лінійних 

алгебраїчних рівнянь з двома і трьома 

невідомими. Формули Крамера. Однорідні 

системи лінійних рівнянь. 

7 - 

2. 

Матриці і їх види. Дії над матрицями. 

Обернена матриця. Розв'язування систем 

лінійних алгебраїчних рівнянь матричним 

методом. 

7 - 

3.  
Найпростіші задачі аналітичної геометрії. 

Пряма лінія на площині. 
7 - 

4. 
Лінії другого порядку на площині: коло, 

еліпс, гіпербола, парабола. 
7 - 

5. 
Функція однієї змінної. Границі функції та 

числової послідовності. Обчислення границь. 
9 - 

6. 
Перша і друга визначні границі. Порівняння 

нескінченно малих функцій. 9 - 

7. 

Похідна функції однієї змінної. Похідна 

складеної функції. Похідні неявно і 

параметрично заданих функцій. 
8 - 

8. 
Повне дослідження функції та побудова її 

графіка. 
9 - 

9. 
Частинні похідні функції двох змінних. 

8 - 

10. 
Екстремуми функцій двох змінних. Градієнт . 

Похідна по напрямку. 
7 - 

 
Всього годин  

за 1 семестр 
78 - 
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 2 семестр   

1. 

Інтегрування підведенням під знак 

диференціала. Заміна змінної і інтегрування 

частинами. 

7 - 

2. 

Інтегрування раціональних дробів. 

Інтегрування виразів, що містять 

ірраціональності. Інтегрування 

тригонометричних виразів. 

7 - 

3. 
Заміна змінної та інтегрування частинами у 

визначеному інтегралі. 
7 - 

4. 
Застосування визначеного інтеграла в 

геометрії, в задачах з фізичним змістом. 
7 - 

5. 

Диференціальні рівняння із змінними, що 

відокремлюються. Однорідні та лінійні 

диференціальні рівняння 1 порядку. Задача 

Коші. 

7 - 

6. 
Лінійні неоднорідні диф. рівняння з 

спеціальною правою частиною. 
7 - 

7. 
Достатні ознаки збіжності знакододатних 

числових рядів. 
7 - 

8. 
Знакозмінні і знакочергувальні числові ряди. 

Абсолютна і умовна збіжність. 
7 - 

9. 
Застосування степеневих рядів до 

наближених обчислень. 
7 - 

10. 

Елементи комбінаторики. Теореми додавання 

та множення ймовірностей. Формула повної 

ймовірності. Формула Бернуллі. 

7 - 

11. 
Елементи математичної статистики 

8 - 

 
Всього годин  

за 2 семестр 
78 - 

 
6. Методи навчання 

Під час проведення лекційних занять застосовується 

проблемний метод навчання. На практичних заняттях 

використовуються інтерактивні методи (робота в парах та групах), 

розв’язування ситуаційних задач тощо. 
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7. Методи контролю 

Для визначення рівня засвоєння студентами навчального 

матеріалу використовуються наступні методи оцінювання знань: 

– поточне оцінювання вивчення кожного змістового модулю; 

– оцінки за індивідуальну самостійну роботу; 

– підсумковий (залік). 

Для діагностики знань використовується модульно-

рейтингова система за 100-бальною шкалою оцінювання. 

Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни 

проводиться у письмовій формі. Контрольні завдання за змістовим 

модулем включають у себе практичні завдання (вправи та задачі).  

Контроль самостійної роботи проводиться: 

– з лекційного матеріалу – шляхом перевірки конспектів; 

– з практичних занять – за допомогою перевірки виконаних 

завдань. 

За результатами поточного контролю студенти набирають 

від 0 до 60 балів. 

Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що 

виконуються на практичних заняттях, результати самостійної 

роботи студентів) проводиться за такими критеріями: 

Розрахункові завдання і задачі (у % від кількості балів, 

виділених на завдання із заокругленням до цілого числа): 

0 % – завдання не виконано; 

40% – завдання виконано частково та містить суттєві помилки 

методичного або розрахункового характеру; 

60% – завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки у 

розрахунках або в методиці; 

80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі 

несуттєві недоліки (розмірності, висновки, оформлення тощо); 

100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

Позитивні оцінки виставляються тільки тим студентам, які 

виконали всі види навчальної роботи, передбачені робочою 

програмою навчальної дисципліни і набрали за результатами 

поточного та підсумкового контролів не менше 60 балів. 

Якщо формою підсумкового контролю є залік, то 

підсумкова кількість балів з навчальної дисципліни виставляється 

студентам за сумарною кількістю набраних балів (від 0 до 100 

балів), отриманих у результаті поточного контролю. 
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Критерії оцінювання знань 

Якщо у процесі вивчення дисципліни студент: 

– засвоїв теоретичний матеріал дисципліни; оволодів необхідними 

практичними вміннями та навичками, вміє їх застосовувати; 

аргументовано та логічно формулював висновки та робив 

узагальнення за темами, глибоко та всебічно розкривав зміст 

питань; вільно оперував математичними термінами та поняттями; 

виявляв стійкий інтерес до вивчення дисципліни; постійно 

готувався до занять; виявив творчі математичні здібності та вміння 

самостійно виконувати поставлені завдання, самостійно здобувати 

знання, знаходити необхідні джерела інформації, працював з 

додатковою літературою; своєчасно та якісно виконував усі 

передбачені програмою завдання, брав участь у наукових заходах 

(олімпіадах, студентських наукових конференціях), але допускав 

під час усних чи письмових відповідях окремі неточності, то у 

кінці кожного із двох семестрів він може отримати від 90 до 100 

балів, що відповідає оцінці ,,А” за ECTS; 

– засвоїв теоретичний зміст дисципліни в повному обсязі та 

оволодів необхідними практичними вміннями та навичками; вільно 

розв’язував математичні завдання; повно, чітко та логічно 

відповідав на поставлені запитання; показав розуміння сутності 

теорій; постійно готувався до занять; виконував усі передбачені 

програмою завдання, але недостатньо використовував додаткову 

літературу; під час усного чи письмового опитування допускав 

окремі помилки, які міг виправити самостійно, то у кінці кожного 

із трьох семестрів він може отримати від 82 до 89 балів, що 

відповідає оцінці ,,В” за ECTS; 

– засвоїв теоретичний зміст дисципліни в повному обсязі, оволодів 

необхідними практичними вміннями; продемонстрував уміння 

зіставляти, узагальнювати, систематизувати інформацію; на 

поставлені запитання давав повну, розгорнуту та аргументовану 

відповідь; постійно готувався до занять; виконував завдання 

передбачені програмою навчальної дисципліни, але під час усного 

чи письмового опитування допускав окремі помилки, недостатньо 

використовував додаткову літературу, то у кінці кожного із двох 

семестрів він може отримати від 74 до 81 балів, що відповідає 

оцінці ,,С” за ECTS; 

– засвоїв значну частину теоретичного матеріалу; продемонстрував 

знання та розуміння основних теоретичних положень навчальної 
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дисципліни на репродуктивному рівні; постійно готувався до 

занять; давав відповіді на поставленні запитання, виконував усі 

передбачені програмою завдання, але допускав помилки у 

розв’язанні задач, які виправляв лише за допомоги викладача, не 

використовув додаткову літературу, то у кінці кожного семестру 

він може отримати від 64 до 73 балів, що відповідає оцінці ,,D” за 

ECTS; 

– засвоїв значну частину теоретичного матеріалу на 

репродуктивному рівні; виявляв ситуативний інтерес до 

дисципліни; виконував окремі завдання модульного контролю та 

індивідуального завдання, допускав значні помилки під час 

відповідей та розв’язанні задач; не виявляв належної активності на 

заняттях; не достатньо використовував основну та додаткову 

літературу, то у кінці кожного із трьох семестрів він може 

отримати від 60 до 64 балів, що відповідає оцінці ,,Е” за ECTS; 

– фрагментарно оволодів значною частиною теоретичного 

матеріалу, що передбачена програмою дисципліни; допускав 

суттєві помилки при відповідях на поставлені запитання та під час 

розв’язання задач; поверхнево ознайомився з основною 

літературою; не виконав завдань модульного контролю, то у кінці 

кожного із трьох семестрів він може отримати від 35 до 59 балів, 

що відповідає оцінці ,,FX” за ECTS; 

– оволодів навчальним матеріалом на рівні елементарного 

розпізнання та відтворення окремих фактів; поверхнево розкривав 

зміст окремих математичних понять; допускав суттєві помилки на 

поставлені запитання та під час розв’язання задач, не виконав 

завдань модульного контролю, то у кінці кожного із трьох 

семестрів він може отримати від 1 до 34 балів, що відповідає оцінці 

,,F” за ECTS. 

8. Розподіл балів, які отримують студенти 

1 семестр 

Поточне тестування та самостійна робота 
Сума 

Зм. м. 1 Зм. м. 2 Зм. м.3 Зм. м. 4 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 

100 
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Т1, Т2, …Т11 – теми змістових модулів. 
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2 семестр 

Поточне тестування та самостійна робота 

Підсу

мкови
й тест 

(екзам

ен) 

Сума 

Зм. м. 1 Зм. м. 2 Зм. м. 3 Зм. м. 4 Зм. м. 5  

Т1 Т2 Т3 
Т

4 

Т

5 
Т6 Т7 

Т

8 
Т9 Т10 Т11 

 

100 

5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 
40 

Т1, Т2, …Т11 – теми змістових модулів. 

 

9. Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену 

90 – 100 відмінно 

82-89 
добре 

74-81 

64-73 
задовільно 

60-63 

35-59 незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 
незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни 

 

10. Методичне забезпечення 

1. Брушковський О.Л. Вища математика. Частина І. Елементи 

лінійної алгебри та аналітичної геометрії. Вступ в математичний 

аналіз. Диференціальне числення функції однієї змінної : 

[навчальний посібник] / О.Л. Брушковський. – Рівне : НУВГП, 

2008. – 148 с. 

2. Брушковський О.Л. Вища математика. Частина ІІ. 

Диференціальне та інтегральне числення функції однієї змінної. 

Звичайні диференціальні рівняння : [навчальний посібник] / О.Л. 

Брушковський. – Рівне : НУВГП, 2008. – 266 с. 

3. Брушковський О.Л. Вища математика. Частина ІІІ. 

Диференціальне та інтегральне числення функції кількох змінних. 
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Елементи теорії поля : [навчальний посібник] / О.Л. Брушковський. 

– Рівне : НУВГП, 2010. – 155 с. 

4. Водяна С.П. Вища математика.Частина II.(Застосування 

похідної до дослідження функції та побудова її графіка. 

Інтегрування функцій однієї змінної). Навч. Посібник.-

Рівне:НУВГП,2012.-92с.  

5. 04-02-12 Кушнір, В. П. and Тадеєв, П. О. and Дейнека, О. 

Ю. (2017) Методичні вказівки і завдання до виконання самостійної 

роботи з навчальної дисципліни "Вища математика" з розділів 

"Лінійна алгебра та аналітична геометрія", "Вступ до 

математичного аналізу", "Диференціальне числення функції однієї 

змінної" студентами спеціальності 151 "Автоматизація та 

комп’ютерно-інтегровані технології" денної форми 

навчання. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/5675 

6. 04-02-08 Методичні вказівки і завдання для самостійної роботи з 

дисципліни „Вища математика” з розділу «Звичайні 

диференціальні рівняння та їх застосування» для студентів 

спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» денної форми 

навчання /Іващук Я.Г. –Рівне:НУВГП, 2016.–50 с. 

7. Конспект лекцій на паперових носіях. 

 

11. Рекомендована література 

 

Базова 

1. Шкіль М.І. Вища математика. Аналітична геометрія з 

елементами алгебри. Вступ до математичного аналізу. Кн. 1. / М.І. 

Шкіль, Т.В. Колесник, В.М. Котлова. – К. : Либідь, 1994. 

2. Шкіль М.І., Вища математика: Визначений інтеграл, функції 

багатьох змінних, диференціальні рівняння, ряди. Книга 2. /М.І. 

Шкіль, Т.В. Колесник – К.: Вища школа, 1996. – 512 с. 

3. Дубовик В.П. Вища математика: [навч. посібник] / В.П. 

Дубовик, І.І. Юрик. – К. : А.С.К., 2006. – 648 с. 

4. Стрельченко О.С., Стрельченко І.Г. Фінансова математика. – 

К.:Пед. преса, 1999. – 104 с. 

5. Мізюк В.Г. Вища математика. – Рівне : НУВГП, 2008. – 298 с. 

6. Мізюк В.Г. Вища математика. – Рівне : НУВГП, 2009, – 212 с. 

7. Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисления. 

Т. 1, 2. / Н.С. Пискунов. – М. : Наука., 1985. 
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Допоміжна 

1. Клетеник Д.В. Сборник задач по аналитической геометрии и 

линейной алгебре./ Д.В. Клетеник. – М. : Физматгиз, 1974. 

2. Задачи и упражнения по математическому анализу / [под. 

редакцией Демидовича Б.П.]. – М. : Наука, 1978. 

3. Суліма І.М., Яковенко В.М. Вища математика. Теорія 

ймовірностей. Математична статистика. – К. Видавничий центр 

НАУ, 2004. –238с. 

Електронний репозиторій НУВГП  

1. Брушковський О. Л. Теорія ймовірностей і математична 

статистика : навч. посіб. для студентів І курсу заочної форми 

навчання напрямів підготовки 6.030504 "Економіка підприємства", 

6.030509 "Облік і аудит", 6.030508 "Фінанси і кредит" / О. Л. 

Брушковський, І. В. Дубчак. - Рівне : НУВГП, 2010. - 117 с. –Режим 

доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/4535 

2. 2.Мізюк В. Г. Вища математика : навч.-метод. посіб. / В. 

Г. Мізюк. – Рівне : НУВГП, 2010. – 163 с. -Режим доступу: 

http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/2381  

3.  Ярмуш Я. І. Вища математика. Практикум : навч. посіб. / Я. І. 

Ярмуш, І. В. Самолюк. – Рівне : НУВГП, 2015. – 148 с.-Режим 

доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/5632  

12. Інформаційні ресурси 

 

1. Кабінет Міністрів України /[Електронний ресурс] – Режим 

доступу: http://www.kmu.gov.ua/  

2. Стандарти вищої освіти за усіма рівнями вищої освіти / 

[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://education-

ua.org/ua/articles/689-standarti-vishchoji-osviti 

3. Національна бібліотека ім.В.І. Вернадського / [Електронний 

ресурс] – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ 

4. Наукова бібліотека НУВГП (м. Рівне, вул. Олекси Новака, 75) / 

[Електронний ресурс] – Режим доступу:http://nuwm.edu.ua/naukova-

biblioteka (http://nuwm.edu.ua/MySql/page_lib.php).  

5. Обласна наукова бібліотека (м. Рівне, майдан Короленка , 6) / 

[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.libr.rv.ua/ 

6. Рівненська централізована бібліотечна система (м. Рівне, вул. 

Київська, 44) /[Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://cbs.rv.ua/ 

                                (Водяна С.П.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


