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Пререквізити навчальної 

дисципліни 

Шкільний курс математики 

Анотація дисципліни, мета 

та очікувані програмні 

результати навчальної 

дисципліни, основна 

тематика дисципліни 

Курс «Практичний курс базових розділів вищої математики» 

спрямований на забезпечення студентів основними 

математичними знаннями загальнонаукового рівня, узагальнення 

його знань з основних математичних дисциплін, таких як 

математичний аналіз, вища алгебра та аналітична геометрія, що 

базуються на шкільному курсі математики. 

Мета викладання дисципліни «Практичний курс базових розділів 

вищої математики» узагальнити та систематизувати знання 

основних і найбільш важливих у практичному відношенні питань 

з курсів математичного аналізу, лінійної алгебри, аналітичної 

геометрії, які зустрічаються в різних галузях наукових 

досліджень, у вирбництві; розвинути вміння використовувати 

набуті знання для розв’язування задач даних курсів. 

В результаті навчання студенти будуть знати та вміти: 

 виконувати арифметичні дії з комплексними числами.. 

 знаходити корені рівнянь третього та четвертого ступеня. 

 знаходити НСД многочленів, обчислювати лінійне 

представлення НСД. 

 обчислювати визначники матриць за допомогою метода Гауса. 

 виконувати дії з матрицями, обчислювати ранг матриці 

 вирішувати систему лінійних рівнянь за допомогою правила 

Крамера, метода Гауса 



 знаходити координати вектора в даному базисі, знаходити 

матрицю переходу від одного базису до іншого. 

 обчислювати  довжину вектора та кути між векторами;   

 знаходити скалярний, векторний, подвійний векторний та 

змішаний добутки векторів, орієнтовану площу паралелограму та 

орієнтований об’єм паралелепіпеду, формули перетворення 

базисів та координат; 

 складати параметричні, загальні та нормовані рівняння прямих 

і площин,  

 знаходити кут між прямими (площинами) та кут між прямою та 

площиною,  відхилення та відстань від точки до прямої 

(площини), відстань між  мимобіжними прямими; 

 знаходити фокуси, директриси, асимптоти та ексцентриситет 

кривих другого порядку, центр та вісі симетрії кривих другого 

порядку;  

 визначати тип кривої другого порядку по її загальному 

рівнянню та знаходити канонічну систему координат. 

 знаходити границі послідовностей і функцій; 

 досліджувати функції на неперервність; 

 диференціювати складні та обернені функції; 

 досліджувати функції на монотонність та опуклість; 

 досліджувати функції на екстремум; 

 користуватися правилом Лопіталя; 

 будувати графік функції або кривої, з використанням 

диференціального числення; 

 застосовувати таблицю первісних основних елементарних 

функцій і методи інтегрування для знаходження первісних більш 

складних функцій; 

 застосовувати формулу Ньютона-Лейбніца, метод 

інтегрування частинами та заміну змінних для обчислення 

інтегралів Рімана; 

 досліджувати на абсолютну та умовну збіжності невласні 

інтеграли Рімана. 

Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль № 1. Завдання для перевірки рівня 

математичної культури. 

Тема 1. Задачі з лінійної алгебри  

Тема 2. Задачі з аналітичної геометрії 

Тема 3. Задачі з математичного аналізу 

Змістовий модуль № 2. Задачі на використання відомих 

алгоритмів 

Тема 1. Задачі з лінійної алгебри  

Тема 2. Задачі з аналітичної геометрії 

Тема 3. Задачі з математичного аналізу 

Тема 4. Задачі пов’язані з декількома курсами вищої математики 

Змістовий модуль № 3. Прикладні задачі 

Тема 1. Прикладні задачі в курсі лінійної алгебри 

Тема 2. Прикладні задачі в курсі аналітичної геометрії 

Тема 3. Прикладні задачі в курсі математичного аналізу 

Тема 4. Прикладні задачі шкільного курсу математики 



Критерії контролю та 

оцінювання результатів 

навчання 

 Навчальні досягнення фахових молодших бакалаврів із 

дисципліни ««Практичний курс базових розділів вищої 

математики» оцінюються за модульно-рейтинговою системою, в 

основу якої накопичувальна система оцінювання рівня знань, 

умінь та навичок 

 Модульний контроль містить практичні задачі, пов`язані з 

темами даного змістового модуля. 

 У випадку кожної задачі потрібно: 

- подати короткий огляд відповідного теоретичного матеріалу; 

- виконати необхідні розрахунки; 

- подати алгоритм розв`язання задачі; 

- створити модель задачі з використанням цифрових 

застосунків. 

  

У процесі оцінювання навчальних досягнень з курсу 

«Практичний курс базових розділів вищої математики»» 

застосовуються такі методи: 

o методи усного контролю: індивідуальне опитування, 

фронтальне опитування, співбесіда; 

o методи письмового контролю: письмове тестування, 

контрольна робота. 

 

Оцінювання проводиться за такими критеріями: 

o розуміння, ступінь засвоєння методів розв`язання 

проблем, що розглядаються; 

o ознайомлення з рекомендованою літературою до задач, що 

розв`язуються; 

o логіка, структура, обґрунтованість застосованих методів в 

письмових роботах і при виступах в аудиторії. 

 

Розподіл балів по змістових модулях 

 
ЗМ 

1 

ЗМ 

2 

ЗМ 

3 
Всього 

Робота на практичному занятті 5 5 5 15 

Виконання завдань самостійної роботи 10 15 10 35 

Модульний контроль 10 25 15 50 

Всього 25 45 30 100 

Шкала оцінювання 
 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінк

а 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для заліку 

90-100 А 

зараховано 

82-89 В 

75-81 С 

64-74 D 

60-63 Е 

35-59 FX 

не зараховано 

з можливістю повторного 

складання 

0-34 F 

не зараховано з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 



Інші інформації про 

дисципліни (політика 

дисципліни, технічне та 

програмне забезпечення 

дисципліни тощо)  

 

Навчальні заняття проводяться  в спеціалізованих кабінетах, 

обладнаних мультимедійними проекторами; в закладі 

забезпечено необмежений вільний доступ до інформаційних 

ресурсів.  

При дистанційній або змішаній формах навчання  

використовується інструментарій платформи Google Classroom. 

Політика дисципліни щодо дедлайнів та перескладання: 

Здобувач освіти повинен здавати роботи у визначені викладачем 

терміни. Роботи, що здаються з порушенням термінів без 

поважних причин оцінюються на нижчу оцінку. 

Перескладання модулів відбувається із дозволу викладача за 

наявності поважних причин. 

Політика дисципліни щодо академічної доброчесності: 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не 

толеруються. Списування під час поточного й підсумкового 

контролю заборонені (у т.ч. із використанням мобільних 

девайсів). 

Політика дисципліни  щодо відвідування: 

Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин 

(наприклад хвороба, міжнародне стажування тощо) навчання 

може відбуватись індивідуально (в онлайн формі за погодженням 

із викладачем). 

Базова література 

навчальної дисципліни та 

інші інформаційні ресурси 

Базова  

1. Bódi Béla: Algebra és számelmélet, Ungvár, PoliPrint, 2008 

2. Дюженкова О.Ю., Дудкін М.Є., Степахно / Вища математика. 

Практикум. Навчальний посібник – К.: НТУУ «КПІ ім. І. 

Сікорського», 2021. – 409 с.  – електронне видання. 

3. Іванова Ю. І., Арнаута Н.В. Вища математика. Практикум. 

Підручник. НУБіПКУ, Київ, 2017 – 252 с. 

4. Кострикин А.И. Манин А.И Линейная алгебра и геометрия  –  

М.Наука, 1985 

5. Ефимов Н.В, Розендорн Э.Р. Линейная алгебра и многомерная  

геометрия.  –  М.Наука, 1970 5. Цубербиллер О. Н. Задачи и 

упражнения по аналитической геометри / О. Н. Цубербиллер. - М. 

: Гос. из. тех-теор. лит. , 1986 - 356с.  

6. Pallay Dezső: Analitikus geometria, Ungvár, Poliprint, 2010. 

7. Алгебра і теорія чисел. Практикум / [Завало С.Т., Левіщенко 

С.С., Пилаєв В.В., Рокицький І.О.] - Ч.І. –– К.: Вища школа, 1983. 

–– 232с.  

8. Алгебра і теорія чисел. Практикум / [Завало С.Т., Левіщенко 

С.С., Пилаєв В.В., Рокицький І.О.] - Ч.ІІ. –– К.: Вища школа, 1986. 

–– 264с.  

9. Берман Г.Н. Сборник задач по курсу математического анализа 

/ Берман Г.Н. — М. : Наука, 1985.— 383с.  

Інформаційні ресурси 

10. Obádovics J. Gyula - Felsőbb matematika, Scolar Kiadó, 1999 

11. https://dlscrib.com/queue/ob-aacute-dovics-j-gyula-fels-337-bb-

matematika_58d6f914dc0d60e708c346c0_pdf?queue_id=59ae9d9adc

0d60d06e568edd 
12. Symbolab Math Solver - Step by Step calculator 

13. https://www.symbolab.com. 

 


