
 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ. 

1. Коди: 051 (Економіка (Економічна кібернетика, Управління персоналом та економіка праці)), 292 

(Міжнародні економічні відносини), 071 (Облік і оподаткування), 072 (Фінанси, банківська справа та 

страхування), 073 (Менеджмент), 075 (Маркетинг), 076 (Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність) (ПМП4). 
2. Назва: Вища математика. 
3. Тип: обов'язкова. 
4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський); 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 1. 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: I-II. 
7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 8. 
8. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада: Цецик С. П., к. пед. н., доцент кафедри вищої 
математики. 
9. Результати навчання: знання студентами означень основних математичних понять, методів 

розв’язання та дослідження рівнянь і їх систем, означень, формул та методів розв'язання задач 

векторної алгебри й аналітичної геометрії, основних функцій та їх графіків, теорем і формул 

диференціального числення функції однієї та декількох змінних, теорем і формул інтегрального 

числення функції однієї змінних, методів дослідження функцій, методів інтегрування 

диференціальних рівнянь, елементів теорії ймовірностей і математичної статистики. Уміння 

раціонально вибирати математичний апарат для розв’язування поставленої задачі, складати і 
розв’язувати наукові задачі за майбутнім фахом, аналізувати одержані результати та на їх основі 
розробляти практичні рекомендації, користуватися довідковою літературою і обчислювальною 

технікою. 
10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, 
контрольні заходи. 
11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: немає. 

Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності): немає. 
12. Зміст курсу: Елементи лінійної алгебри та аналітичної геометрії. Вступ до математичного 

аналізу. Дослідження функцій за допомогою похідних. Диференціальне числення функцій кількох 

змінних. Невизначений інтеграл. Визначений інтеграл. Звичайні диференціальні рівняння. Основи 

теорії ймовірностей і математичної статистики. Математичні методи розв'язання задач економічного 

змісту. 
13. Рекомендовані навчальні видання: 1. Барковський В. В. Математика для економістів : Навч. посібник / 

В В. Барковський, Н. В. Барковська. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 448 с. 2. Барковський В. В., 
Барковська Н. В., Лопатін О. К. Теорія ймовірностей та математична статистика: Навч. посібник . – К. : ЦУЛ, 
2006. – 424 с. 3. Бугір М. К. Математика для економістів: посібник / М. К. Бугір. – К. : Академія, 2003. – 520 с. 4. 

Гмурман В. Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистике : 
учеб. пособие / В. Е. Гмурман. – 4-е изд., стер. – М. : Высш. шк., 1998. – 400 с. 5. Дубовик В. П. 
Математика для економістів: Навч. посібник / В. П. Дубовик, І. І Юрик. – К: А.С.К., 2001. – 648 с. 
14. Заплановані види навчальної діяльністі та методи навчання: 56 год. лекцій, 42 год. 
практичних, 142 год. самостійної роботи. Разом – 240 год. 
Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, використання 

мультимедійних засобів. 
15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100- бальною шкалою. 
Підсумковий контроль: 

- залік в кінці І семестру. 
Поточний контроль (100 балів): опитування, тестування, написання модульних контрольних робіт. 

- екзамен в кінці ІІ семестру. 
Підсумковий контроль (40 балів): екзамен письмовий в тестовій формі. 
Поточний контроль (60 балів): опитування, тестування. 
16. Мова викладання: українська. 

 
 

Заступник зав. кафедри, 
к. пед. н., доцент С. П. Цецик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Code: 051 (Economics (Economic Cybernetics, Human Resources Management and Labor Economics)), 

292 (International Economic Relations), 071 (Accounting and taxation), 072 (Finance, Banking and 

Insurance), 073 (Management), 075 (Marketing), 076 (Entrepreneurship, trade and stock-taking activities) 

(ПМП4). 
2. Title: Higher Mathematics. 

3. Type: Compulsory. 

4. Higher education level: and (an undergraduate). 

5. Year of study, when the discipline is offered: 1. 

6. Semester when the discipline is studied: I-II.. 

7. Number of established ECTS credits: 8. 
8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Tsetsyk S.P., Ph.d., 

associate professor. 

9. Results of studies: student knowledge of the definitions of basic mathematical concepts, 

methods for solving and studying equations and their systems, definitions, formulas and methods 

for solving the problems of vector algebra and analytic geometry, the main functions and their 

graphs, theorems and formulas of the differential calculus of the function of one and several 

variables, Theorems and formulas of the integral calculus of a function of one variable, methods of 

studying functions, methods of integrating differential equations, elements of the theory of 

probabilities and mathematical statistics. The ability to efficiently choose a mathematical device for 

solving a given task, to compile and solve scientific tasks in the future specialty, to analyze the 

obtained results and to develop practical recommendations based on them, to use reference 

literature and computer technology. 

10. Form of organization activities: educational activities, independent work, practical training, 

tes. 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: no. 

12. Course contents: Elements of linear algebra and analytic geometry. Introduction to 

mathematical analysis. Investigation of functions using derivatives. Differential number of 

functions of several variables. Uncertain integral. Defined integral. Ordinary differential equations. 

Fundamentals of Probability Theory and Mathematical Statistics. Mathematical methods for solving 

problems of economic content. 

13. Recommended educational editions: 1. Barkovskii V.V. Mathematics for economists: 

Teaching. manual / V. Barkovsky, N. V. Barkovskaya. - K.: Center for Educational Literature, 

2005. - 448 p. 2. Barkovsky V.V., Barkovskaya NV, Lopatin O.K. Probability Theory and 

Mathematical Statistics: Teaching. manual - K.: ZUL, 2006. - 424 pp. 3. Bugir M.K. Mathematics 

for economists: manual / M.K. Bugir. - K.: Academy, 2003. - 520 p. 4. Gmurman VE The Guide to 

Solving Problems in the Theory of Probabilities and Mathematical Statistics: Study. allowance / V. 

E. Gmurman. - 4th ed., Ster. - M.: Ext. pcs., 1998. - 400 p. 5. Dubovik V.P. Mathematics for 

economists: Teach. manual / V.P. Dubovik, I.I. Euryk. - K: ASK, 2001. - 648 p. 6. Tasks and 

exercises on mathematical analysis (for vtuzov) // ed. B.P. Demidovich - M .: Science. - 1978 - 480 

p. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: : 56 h. lectures 42 h. 

laboratory work, 142 h. independent work. Together, 240 h. Methods: interactive lecture, elements 

of lectures, individual tasks, using the multimedia tool. 

15. Forms and assessment criteria: the evaluation is carried out according to the 100-point scale. 
Final control: 

- score at the end of the first semester. 

Current control (100 points): surveys, testing, writing of modular control works. 

- exam at the end of the second semester. 
Final Test (40 points): written exam in test form. 

Current control (60 points): surveys, testing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

16. Language of teaching: Ukrainian. 
 

Deputy Head the department 

to ped. Mr., Associate Professor Tsetsyk S.P 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


