
 
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ. 

1. Код: 113 Прикладна математика; 
2. Назва: Математичний аналіз; 
3. Тип: Обов'язковий; 
4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський); 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 1-2; 
6. Семестр, коли вивчається дисципліна: I-IIІ; 
7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 15; 
8. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада: Кушнір О.О.  к.ф-м.н., доцент кафедри вищої математики; 
9.Результати навчання: Знання студентами означення основних понять математичного аналізу, теорія 

дійсних чисел, границі послідовностей, основні елементарні функції та їх графіки, теореми і формули 

диференціального та інтегрального числення функції однієї та декількох змінних, методи дослідження 

функцій, елементи теорії поля, методи дослідження рядів та їх застосування до наближених обчислень. 

Вміти раціонально вибирати математичний апарат для розв’язування поставленої задачі, складати і 

розв’язувати наукові та інженерні задачі за своїм майбутнім фахом, 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): алгебра і 

геометрія; 
12. Зміст курсу: Дійсні числа. Числові послідовності. Границя та неперервність функції однієї змінної. 

Диференціальне числення функції однієї змінної. Інтеграл Ньютона-Лейбніца. Інтеграл Рімана та невласні 

інтеграли. Метричні простори. Диференціальне числення функцій векторного аргументу. Кратні інтеграли. 

Криволінійні та поверхневі інтеграли. Елементи теорії поля. Ряд та інтеграл Фур’є.  
13. Рекомендовані навчальні видання: 

1. Давидов М. О. Курс математичного аналізу / М.О.Давидов. — Ч.1. Функції однієї змінної. — К.: 

Вища школа — 1990. — 380 с. 

2. Ильин В. А. Математический анализ: учебник для студ. вузов, обучающихся по спец. "Математика", 

"Прикладная математика" и "Информатика": В 2 ч. / В. А. Ильин, В.А.Садовничий, Бл. Х. Сендов 

//Ред. А. Н. Тихонов. — Ч. 1. — М.: Издательство Проспект, 2007. — 660 с. 

3. Задачи и упражнения по математическому анализу для ВТУЗов / Под ред. Б.П. Демидовича — М.: Наука, 

1978. — 480 с. 

4. Берман Г. Н. Сборник задач по курсу математического анализа / Г. Н. Берман — М.:Наука, 1985. — 

383 с. 

5. Данко Л. Е. Высшая математика в упражнениях и задачах. Ч.1. / Л. Е. Данко, А.Г.Попов, Т. Я. 

Кожевников. — М.: Высшая школа, 1986.— 304 с. 

6. Зорич В. А. Математический анализ. Часть I. — 4-е изд., испр./ В.А. Зорич — М. : МЦНМО, 

2002. — XVI+664 с.  

7. Каплан И. А. Практические занятия по высшей математике: В 5 ч. / И. А. Каплан. Х.: Изд-во 

Харьковского гос. университета, 1974. — Ч.3 ––  374 с. 

8. Математический анализ в примерах и задачах, ч.1. Введение в анализ, производная, интеграл. 

Пособие для студентов университетов и технических ВУЗов / И. И. Ляшко, А.К.Боярчук, Я .Г. Гай, 

Г. П.  Головач –– К.: Вища школа, 1974. — 680 с. 

9. Математичний аналіз у задачах і прикладах / Л.І.Дюженкова, Т. В. Колесник, М. Я. Лященко та ін. –

– Ч. 1. –– К.: Вища школа, 2002. –– 462 с. 

10. Фихтенгольц Г. М. Курс дифференциального и интегрального исчисления: В 3-х т./ Г. М. 

Фихтенгольц. –– Т.1. –– М.:Физматлит, 2003. –– 680 с. 
14. Заплановані види навчальної діяльністі та методи навчання: 90 год. лекцій, 90 год. практичних, 270 

год. самостійної роботи. Разом – 450 год. 

Під час проведенгня лекційних занять застосовується проблемний метод навчання. На практичних заняттях 

використовуються інтерактивні методи (робота в парах та групах), розв'язування ситуаційних завдань, 

тощо. 
15. Форми та критерії оцінювання: 
Підсумковий контроль: екзамени в кінці І, ІІІ семестрів, залік у кінці ІІ семестру. 

Оцінювання здійснюється за 100- бальною шкалою. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Підсумковий контроль(40 балів): екзамен тестування. 

  Поточний контроль (60 балів): опитування. 
 
16. Мова викладання: Українська. 

 

 

 

Заступник зав. кафедри    С.П.Цецик канд. пед. наук, доцент 
 
 

DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE. 
1. Code: 113 Applied Mathematics; 

2. Title: Mathematical analysis; 

3. Type: Required; 

4. Level of higher education: I (Bachelor); 

5. Year of study, when the discipline is offered: 1-2; 

6. Semester when studying discipline: I-IIІ; 
7. Number of established ECTS credits: 15; 

8. Name of lecturer, degree, position: Kushnir O.O. Ph.D. M., Associate Professor, Department of Higher 

Mathematics; 

9. Results: Students' knowledge of the basic concepts of mathematical analysis, the theory of real numbers, 

boundaries of sequences, basic elementary functions and their graphs, theorems and formulas of differential and 

integral calculus of functions of one and several variables, methods of research of functions, elements of field 

theory, methods of research series and their application to approximate calculations. Be able to choose the 

mathematical apparatus rationally to solve the problem, to formulate and solve scientific and engineering problems 

in its future specialty, to use reference literature and computer technology; 

10. Forms of organization of classes: training, independent work, practical training, control measures; 

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

       Disciplines studied in conjunction with the specified discipline (if necessary): algebra and geometry; 

12. Course contents: Valid numbers. Numerical sequences. The boundary and continuity of the function of one 

variable. Differential calculation of functions of one variable. Newton-Leibniz integral. Riemann integral and non-

integral integrals. Metric spaces. Differential calculation of functions of a vector argument. Multiple integrals. 

Curvilinear and Surface Integrals. Elements of the field theory. Fourier series and integral. 

13. Recommended editions: 
1. Davydov M.O. Course of Mathematical Analysis / M.O. Davydov. - Part 1. Functions of one variable. - K .: 

High school - 1990. - 380 p. 

2. Ilyin VA Mathematical analysis: a textbook for the student. high schools studying in special. "Mathematics", 

"Applied Mathematics" and "Informatics": 2 hours / VA Ilyin, VA Sadovnichy, Bl. H. Sendov // Ed. A. N. 

Tikhonov - Ch. 1 - M .: Izdatelstvo Prospect, 2007. - 660 p. 

3. Tasks and exercises on mathematical analysis for VTUZov / Ed. BP Demidovicha - Moscow: Nauka, 1978. - 480 

pp. 

4. Berman G.N. Collection of problems in the course of mathematical analysis / G. N. Berman - M.: Science, 1985. 

- 383 p. 

5. Danko L. E. Higher mathematics in exercises and tasks. Part 1 / L. E. Danko, A. G. Popov, T. Ya. Kozhevnikov. 

- M .: Higher school, 1986.- 304 p. 

6. Zorich VA Mathematical analysis. Part I. - 4 th ed., Correction / VA Zorich - M.: TCNMO, 2002. - XVI + 664 p. 

7. Kaplan IA Practical classes in higher mathematics: 5 hours / I. A. Kaplan. Kh.: Publishing house of Kharkiv 

state. University, 1974. - Ch.3 - 374 pp. 

8. Mathematical analysis in examples and tasks, Part 1. Introduction to analysis, derivative, integral. The manual 

for students of universities and technical universities / I. I. Lyashko, AK Boyarchuk, Ya.G. Guy, G. P. Golovach - 

K .: High school, 1974. - 680 pp. 

9. Mathematical analysis in problems and examples / L. I. Dyuzhenkova, T. V. Kolesnik, M. Ya. Lyaschenko and 

others. - Part 1. - K .: High school, 2002. - 462 p. 

10. Fichtengolts GM The course of the differential and integral calculus: In 3 t / G. M. Fichtengoltz. - T.1. - M.: 

Fizmatlit, 2003. - 680 pp. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 90 hours. lectures, 90 hours. practical 270 

hours. independent work. Together - 450 years. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



During the course of lecture classes, a problematic method of teaching is used. Practical classes use interactive 

methods (work in pairs and groups), solving situational tasks, etc. 

15. Form and evaluation criteria: 
Final examination: exams at the end of the I, III semesters, the end of the second semester. 

The assessment is carried out on a 100-point scale. 

  Final Test (40 points): Examination Test. 

  Current control (60 points): poll. 

 

16. Language of teaching: Ukrainian. 

 

 

Deputy Head the department    SP Tsetsyk, docent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


