


2 
 

  

Робоча програма «Вища математика» для студентів галузі знань 05 «Соціальні та 

поведінкові науки», спеціальності 051 «Економіка», спеціалізації «Економіка та 

управління персоналом», 2016 року. 

 

Укладач програми: Бенькович Н.В., к.п.н., доцент кафедри 

 

 

 

Робочу програму схвалено на засіданні кафедри соціально-гуманітарної та 

фундаментальної підготовки 

Протокол № 1 від «30» серпня 2016 р. 

 

 

Робочу програму затверджено Вченою радою Західнодонбаського інституту ПрАТ 

«ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом» 

«20» вересня 2016 року, протокол № 1 



3 
 

  

1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 7 

Галузь знань: 

05 «Соціальні та 

поведінкові науки» 
(шифр і назва) 

 

Модулів – 4 

Спеціальність: 

051 «Економіка» 
(шифр і назва) 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 8 1-й 1-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання –  

комплексне завдання 
(назва) 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 210 

1-2-й 1-2-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання – 2 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень 

 

48 год. 8 год. 

Практичні, семінарські 

24 год. 4 год. 

Лабораторні 

- год. - год. 

Самостійна робота 

138 год. 198 год. 

 

Вид контролю: 

залік, 

екзамен 

залік, 

екзамен 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Метою дисципліни є формування у студентів знань з основ математичного 

апарату, необхідних для розв’язання теоретичних і практичних задач економіки, 

надбання умінь самостійного вивчення наукової літератури з математичних 

дисциплін, напрацювання навичок математичного дослідження прикладних проблем 

та умінь математичного формулювання економічних задач. 

Завданням вивчення дисципліни є теоретична та практична підготовка 

студентів із питань: лінійна і векторна алгебра, аналітична геометрія, 

диференціальне та інтегральне числення, диференціальні рівняння, ряди. 

Після вивчення курсу студенти повинні знати: 

• види матриць; означення матриці, оберненої матриці, операцій над матрицями, 

рангу матриці; 

• означення визначника матриці першого, другого, третього і n-го порядків, 

властивості визначників матриці; 

• загальні методи розв’язування систем лінійних алгебраїчних рівнянь: матричний 

метод, метод Крамера, метод Гаусса, метод Жордана-Гаусса; 

• умови сумісності та визначеності системи лінійних алгебраїчних рівнянь; 

• означення вектора та лінійних операцій над векторами, означення та умови 

колінеарних і компланарних векторів; 

• означення скалярного, векторного і мішаного добутків векторів; 

• означення декартової системи координат на площині і у просторі; 

• основні види рівнянь прямої на площині і у просторі; умови, що визначають 

взаємне розміщення прямих на площині і в просторі; 

• основні види рівнянь площини в просторі; умови, що визначають взаємне 

розміщення прямої і площини, двох площин у просторі; 

• рівняння ліній другого порядку на площині (кола, еліпса, гіперболи, параболи); 

загальне рівняння лінії другого порядку на площині; 

• означення функції однієї та багатьох змінних, області визначення і області значень 

функції, парної і непарної, зростаючої і спадної, періодичної, обмеженої, складеної 

функцій; 

• означення границі функції в точці, властивості границь; важливі границі; 

• означення неперервної функції в точці та на проміжку; 

• означення похідної та диференціалу функції однієї та багатьох змінних, правила 

диференціювання, основні теореми диференціального числення; 

• необхідні і достатні умови екстремуму функції однієї і двох змінних; 

• означення невизначеного, визначеного та невласного інтегралів, їх основні 

властивості; 

• основні методи інтегрування; 

• основні застосування визначеного інтеграла до розв’язування прикладних задач; 

• означення диференціального рівняння, загального і частинного розв’язку 

диференціального рівняння; 

• методи розв’язування основних видів диференціальних рівнянь першого порядку 

(рівнянь з відокремлюваними змінними, однорідних і лінійних диференціальних 

рівнянь); 
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• методи розв’язування однорідних лінійних диференціальних рівнянь другого 

порядку зі сталими коефіцієнтами; 

• означення числового ряду, збіжного та розбіжного числового ряду, властивості 

збіжних рядів; 

• ознаки збіжності знакододатних і знакозмінних рядів; 

• означення та властивості абсолютно і умовно збіжних числових рядів; 

• означення степеневого ряду, властивості степеневих рядів. 

Студенти повинні вміти: 

• виконувати операції над матрицями: транспонувати, додавати й віднімати, 

множити матриці та матрицю на число відмінне від нуля; 

• знаходити ранг матриці, обернену матрицю; 

• обчислювати визначники першого, другого, третього і вищих порядків; 

• розв’язувати системи лінійних алгебраїчних рівнянь різними методами: 

матричним, методом Крамера, методом Гаусса, методом Жордана-Гаусса; 

• виконувати дії над векторами; застосовувати вектори до розв’язування 

геометричних і прикладних задач; 

• визначати лінійну залежність та лінійну незалежність векторів; 

• розкладати вектор за будь-яким базисом; 

• досліджувати вектори на колінеарність та компланарність; 

• визначати кут між векторами; 

• знаходити скалярний, векторний і мішаний добутки векторів; 

• складати різні види рівнянь прямої на площині і у просторі та застосовувати їх до 

розв’язування задач; 

• визначати взаємне розміщення двох прямих на площині і в просторі; 

• знаходити кут між прямими на площині та в просторі, відстань від точки до 

прямої, відстань між мимобіжними прямими; 

• зводити загальні рівняння ліній другого порядку до канонічного вигляду; 

• знаходити область визначення та область значень функції однієї та багатьох 

змінних; 

• досліджувати функцію на парність і непарність, монотонність, періодичність, 

обмеженість, неперервність; встановлювати характер точок розриву функції; 

• обчислювати границі функцій; 

• обчислювати похідну, диференціал, частинні похідні та диференціали функцій; 

• виконувати повне дослідження функції та будувати її графік; 

• знаходити невизначені, визначені та невласні інтеграли; 

• застосовувати визначений інтеграл для розв’язування прикладних задач; 

• досліджувати функції двох змінних на екстремум; 

• знаходити найбільше і найменше значення функції двох змінних у замкненій 

області; 

• знаходити загальні та частинні розв’язки диференціальних рівнянь першого 

порядку; 

• розв’язувати лінійні диференціальні рівняння другого порядку зі сталими 

коефіцієнтами; 

• досліджувати на збіжність числовий ряд; 
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• досліджувати на збіжність степеневий ряд та знаходити його радіус та область 

збіжності. 



7 
 

  

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

МОДУЛЬ 1 

«Основи лінійної та векторної алгебри. Елементи аналітичної геометрії» 

 

Змістовий модуль І. Вступ. Елементи лінійної алгебри 

 

Тема 1. Вступ 

Організація навчального процесу з курсу «Вища математика». 

 

Тема 2. Матриці та операції над ними 

Види матриць. Операції над матрицями: транспонування матриці, додавання 

двох матриць, множення матриці на число, множення двох матриць. Властивості 

операцій над матрицями. 

Література [1–8; 10; 11] 

 

Тема 3.Визначники 

Визначники квадратних матриць (першого, другого та третього порядків, 

загальний випадок). Властивості визначників. Мінори та алгебраїчні доповнення. 

Розклад визначників за елементами рядків та стовпців. Методи обчислення 

визначників. 

Література [1–8; 10; 11] 

 

Тема 4. Загальна теорія систем лінійних алгебраїчних рівнянь 

Системи лінійних алгебраїчних рівнянь, їх розв’язки. Метод Крамера 

розв’язування систем лінійних алгебраїчних рівнянь. 

Обернена матриця. Матричний метод розв’язування систем лінійних рівнянь. 

Методи Гаусса і Жордана-Гаусса розв’язування систем лінійних рівнянь. 

Означення та обчислення рангу матриці. Критерії сумісності та визначеності 

системи лінійних алгебраїчних рівнянь. 

Література [1–8; 10; 11] 

 

 

Змістовий модуль II. Елементи векторної алгебри та аналітичної геометрії 

 

Тема 5. Вектори 

Поняття вектора. Лінійні операції над векторами. Колінеарні і компланарні 

вектори. Умови колінеарності і компланарності векторів. Лінійна залежність та 

незалежність векторів. Розклад вектора за базисом. Скалярний, векторний і мішаний 

добутки векторів. 

Література [1–8; 10; 11] 

 

Тема 6. Лінії на площині і у просторі 

Поняття про прямокутну декартову систему на площині. Лінії першого 

порядку, їх різні види рівнянь: рівняння прямої, що проходить через задану точку та 
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відомий вектор напряму; рівняння прямої, що проходить через дві відомі точки; 

рівняння прямої «у відрізках на осях»; рівняння прямої, що проходить через задану 

точку та відомий вектор нормалі; рівняння прямої з кутовим коефіцієнтом; загальне 

рівняння прямої. Взаємне розміщення двох прямих на площині. Кут між прямими. 

Відстань від точки до прямої. 

Лінії другого порядку: коло; еліпс; гіпербола; парабола. Загальне рівняння ліній 

другого порядку. 

Система координат у просторі. Різні види рівнянь площини. Взаємне 

розміщення двох площин. Кут між площинами. Відстань від точки до площини. 

Різні види рівнянь прямої у просторі. Взаємне розміщення прямої і площини. Кут 

між прямою і площиною. Взаємне розміщення двох прямих у просторі. Відстань між 

мимобіжними прямими. 

Література [1–7; 9–11] 

 

 

МОДУЛЬ 2 

«Вступ до математичного аналізу. 

Диференціальне числення функцій однієї змінної» 

 

Змістовий модуль III. Вступ до математичного аналізу 

 

Тема 7. Функції та їх основні властивості. Елементарні функції 

Поняття функції. Область визначення і область значень функції. Способи 

завдання функції. Основні елементарні функції. Елементарні функції. Основні 

властивості функцій. Складена функція. 

Література [1–7; 10–12] 

 

Тема 8. Елементи теорії границь. Неперервність функції 

Поняття границі послідовності. Нескінченно малі та нескінченно великі 

послідовності. 

Поняття границі функції в точці. Основні теореми про границі. Розкриття 

невизначеностей. Важливі границі. 

Поняття неперервної функції в точці та на проміжку. Неперервність основних 

елементарних функцій. Точки розриву функцій та їх класифікація. 

Література [1–7; 10–12] 

 

 

Змістовий модуль IV. Диференціальне числення функції однієї змінної 

 

Тема 9. Похідна функції 

Поняття похідної функції. Геометричний, механічний та економічний зміст 

похідної. Зв’язок між неперервністю та диференційованістю функції. Правила 

диференціювання. Похідні основних елементарних функцій. Таблиця похідних. 

Похідна складної і неявної функцій. Похідні вищих порядків. 

Література [1–7; 10–12] 
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Тема 10. Диференціал функції 

Поняття диференціала функції. Правила знаходження диференціала. Зв’язок 

диференціала з похідною. 

Література [1–7; 10–12] 

 

Тема 11. Основні теореми диференціального числення. Правило Лопіталя 

Теореми Ферма, Ролля, Лагранжа, Коші. Розкриття невизначеностей при 

пошуку границь. Правило Лопіталя. 

Література [1–7; 10–12] 

 

Тема 12. Дослідження функцій та побудова їх графіків 

Зростання і спадання функції. Точки екстремуму і екстремуми функції. 

Опуклість вгору і вниз функції. Точки перегину. Асимптоти графіка функції. 

Загальна схема дослідження функції та побудова її графіка. 

Література [1–7; 10–12] 

 

 

МОДУЛЬ 3 

«Математичний аналіз. Функції багатьох змінних. Інтегральне числення» 

 

Змістовий модуль V. Функції багатьох змінних 

 

Тема 13. Основні поняття функції багатьох змінних. Диференціальне 

числення функції двох змінних. Екстремум функції двох змінних 

Поняття функції багатьох змінних Границя і неперервність функції двох 

змінних. Графічне зображення функції двох змінних. 

Частинний та повний прирости функції. Частинні похідні функції. 

Геометричний зміст частинних похідних. Диференціал. Диференційованість функції 

двох змінних. 

Екстремуми функції двох змінних. Необхідна і достатня умови екстремуму 

функції. Найбільше та найменше значення функції двох змінних у замкненій 

області. 

Література [1–7; 10–12] 

 

Змістовий модуль VI. Інтегральне числення функцій однієї змінної 

 

Тема 14. Основні поняття інтегрального числення: первісна, невизначений 

інтеграл. Методи інтегрування 

Поняття первісної функції і невизначеного інтеграла. Властивості 

невизначеного інтеграла. Інтеграли основних елементарних функцій (таблиця 

невизначених інтегралів), їх зв’язок з таблицею похідних функцій. Методи 

інтегрування: безпосереднє інтегрування, інтегрування заміною змінної, 

інтегрування частинами. 

Література [1–7; 10–12] 
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Тема 15. Інтегрування основних класів функцій 

Інтегрування раціональних функцій. Інтегрування тригонометричних функцій. 

Інтегрування деяких класів функцій, що містять ірраціональності. 

Література [1–7; 10–12] 

 

Тема 16. Визначений інтеграл. Методи обчислення визначених інтегралів. 

Застосування при розв’язанні задач 

Задача про обчислення площі криволінійної трапеції. Поняття визначеного 

інтеграла. Геометричний зміст визначеного інтеграла. Властивості визначеного 

інтеграла. Формула Ньютона-Лейбніця. Методи обчислення визначених інтегралів: 

інтегрування заміною змінної, інтегрування частинами. 

Література [1–7; 10–12] 

 

Тема 17. Невласні інтеграли 

Невласні інтеграли з нескінченними межами інтегрування. Невласні інтеграли 

від необмежених функцій. 

Література [1–7; 10–12] 

 

МОДУЛЬ 4 

«Диференціальні рівняння. Ряди» 

 

Змістовий модуль VII. Диференціальні рівняння 

 

Тема 18. Основні поняття теорії диференціальних рівнянь. Теорема про 

існування та єдність розв’язку 

Поняття диференціального рівняння. Загальний і частинний розв’язок 

диференціального рівняння. Задача Коші. Теорема про існування та єдність 

розв’язку диференціального рівняння. 

Література [1–7; 10–12] 

 

Тема 19. Диференціальні рівняння першого порядку 

Диференціальні рівняння з відокремлюваними змінними. Однорідні та лінійні 

диференціальні рівняння першого порядку. 

Література [1–7; 10–12] 

 

Тема 20. Диференціальні рівняння другого порядку 

Диференціальні рівняння другого порядку. Лінійні диференціальні рівняння 

другого порядку зі сталими коефіцієнтами. 

Література [1–7; 10–12] 

 

Змістовий модуль VIIІ. Ряди 

 

Тема 21. Числові ряди. Знакододатні ряди. Ознаки їх збіжності 

Поняття числового ряду. Збіжні та розбіжні ряди. Необхідна умова збіжності 

числового ряду. Властивості збіжних рядів. 
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Поняття знакододатного ряду. Ознаки збіжності знакододатних рядів: ознака 

порівняння, гранична ознака порівняння, ознака Даламбера, ознака Коші, 

інтегральна ознака Коші. 

Література [1–7; 10–12] 

 

Тема 22. Знакозмінні ряди. Ознака їх збіжності 

Знакозмінні та знакопочережні ряди. Ознака збіжності знакопочережного ряду 

(теорема Лейбніца). Абсолютно та умовнозбіжні ряди, їх властивості. 

Література [1–7; 10–12] 

 

Тема 23. Функціональні і степеневі ряди 

Поняття функціонального ряду. Поняття степеневого ряду. Теорема Абеля. 

Радіус та інтервал збіжності степеневого ряду. Властивості степеневих рядів. 

Розклад функції у степеневі ряди. 

Література [1–7; 10–12] 
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4. Структура навчальної дисципліни 

 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього 
у тому числі 

усього 
у тому числі 

л п лаб. с.р. л п лаб. с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Модуль 1. Основи лінійної та векторної алгебри. Елементи аналітичної геометрії 

Тема 1,2. Вступ. Організація навчального 

процесу з курсу «Вища математика». 

Діагностична контрольна робота. Матриці та 

операції над ними. 

8 2   6 12    12 

Тема 3. Визначники 10 2 2  6 10    10 

Тема 4. Загальна теорія систем лінійних 

алгебраїчних рівнянь 
11 4 1  6 15 2 1  12 

Тема 5. Вектори 9 2 1  6 8    8 

Тема 6. Лінії на площині і у просторі 8 2   6 8    8 

Модульна контрольна робота 4  2  2      

Усього годин 50 12 6  32 53 2 1  50 

Модуль 2. Вступ до математичного аналізу. Диференціальне числення функції однієї змінної 

Тема 7. Функції та їх основні властивості. 

Елементарні функції. 
9 3   6 8    8 

Тема 8. Елементи теорії границь. 

Неперервність функції 
10 3 1  6 8    8 

Тема 9. Похідна функції 11 4 1  6 13 2 1  10 

Тема 10. Диференціал функції 9 2 1  6 8    8 

Тема 11. Основні теореми диференціального 

числення. Правило Лопіталя 
6 2   4 8    8 

Тема 12. Дослідження функцій та побудова їх 

графіків 
9 2 1  6 10    10 

Модульна контрольна робота 4  2  2      

Усього годин 58 16 6  36 55 2 1  52 

Модуль 3. Математичний аналіз. Функції багатьох змінних. Інтегральне числення 

Тема 13. Основні поняття функції багатьох 

змінних. Диференціальне числення функції 

двох змінних. Екстремум функції двох 

змінних. 

11 2 1  8 12    12 

Тема 14. Основні поняття інтегрального 

числення: первісна, невизначений інтеграл. 

Методи інтегрування 

11 2 1  8 13 2 1  10 
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Тема 15. Інтегрування основних класів 

функцій 
9 2 1  6 10    10 

Тема 16. Визначений інтеграл. Методи 

обчислення визначених інтегралів. 

Застосування при розв’язанні задач 

9 2 1  6 10    10 

Тема 17. Невласні інтеграли 9 2 1  6 8    8 

Модульна контрольна робота 4  2  2      

Усього годин 53 10 7  36 53 2 1  50 

Модуль 4. Диференціальні рівняння. Ряди 

Тема 18. Основні поняття теорії 

диференціальних рівнянь. Теорема про 

існування та єдність розв’язку 

7 2 1  4 8 2   6 

Тема 19. Диференціальні рівняння І-го 

порядку 
9 2 1  6 13  1  12 

Тема 20. Диференціальні рівняння ІІ-го 

порядку 
9 2 1  6 8    8 

Тема 21. Числові ряди. Знакододатні ряди. 

Ознаки їх збіжності 
9 2 1  6 8    8 

Тема 22. Знакозмінні ряди. Ознака їх збіжності 8 2   6 8    8 

Тема 23. Функціональні та степеневі ряди 4    4 4    4 

Модульна контрольна робота 3  1  2      

Усього годин 49 10 5  34 49 2 1  46 

Усього годин за рік: 210 48 24  138 210 8 4  198 

 

5. Теми семінарських занять 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 не передбачено планом  

...   

 

6. Теми практичних занять 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1.  Визначники 2 

2.  Загальна теорія систем лінійних алгебраїчних рівнянь 1 

3.  Вектори 1 

4.  Модульна контрольна робота № 1 2 

5.  Елементи теорії границь. Неперервність функції 1 
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7. Теми лабораторних занять 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 не передбачено планом  

...   

 

8. Самостійна робота 

 

Для раціональної організації самостійної роботи студент повинен вміло 

розподілити свій час, передбачений навчальним планом для позааудиторної роботи. 

В цілому навчальний час студентів включає години, призначені для аудиторної 

(регламентованої) роботи (практичні заняття, консультації з викладачем, наукові 

конференції та олімпіади, складання заліку) та позааудиторної роботи (підготовка 

до практичних занять та заліку, написання контрольних робіт та виконання 

індивідуальних завдань, доповідей, рефератів, робота з літературою в бібліотеці, 

пошук інформації в Інтернеті). Оскільки самостійна робота студентів не 

регламентується навчальним розкладом, студент повинен самостійно її планувати, в 

6.  Похідна функції 1 

7.  Диференціал функції 1 

8.  Дослідження функцій та побудова їх графіків 1 

9.  Модульна контрольна робота № 2 2 

10.  

Основні поняття функції багатьох змінних. Диференціальне 

числення функції двох змінних. Екстремум функції двох 

змінних. 

1 

11.  
Основні поняття інтегрального числення: первісна, 

невизначений інтеграл. Методи інтегрування 
1 

12.  Інтегрування основних класів функцій 1 

13.  
Визначений інтеграл. Методи обчислення визначених 

інтегралів. Застосування при розв’язанні задач 
1 

14.  Невласні інтеграли 1 

15.  Модульна контрольна робота № 3 2 

16.  
Основні поняття теорії диференціальних рівнянь. Теорема про 

існування та єдність розв’язку 
1 

17.  Диференціальні рівняння І-го порядку 1 

18.  Диференціальні рівняння ІІ-го порядку 1 

19.  Числові ряди. Знакододатні ряди. Ознаки їх збіжності 1 

20.  Модульна контрольна робота № 4 1 

 Разом 24 
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іншому випадку її ефективність буде значно нижчою. Кількість годин, передбачена 

для роботи над кожною темою, зазначена в тематичному плані. 

 

Форми самостійної роботи: 

- підготовка до практичних занять; 

- самостійна робота з підручниками, науковою, періодичною літературою; 

- пошук та опрацювання матеріалів через Інтернет; 

- підготовка рефератів, доповідей, презентацій; 

- виконання індивідуальних завдань; 

- написання контрольних робіт; 

- підготовка до заліку, іспиту. 

- самостійне опрацювання окремих тем курсу згідно з навчально-тематичним 

планом: 
 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1.  Матриці та операції над ними. 6 

2.  Визначники 6 

3.  Загальна теорія систем лінійних алгебраїчних рівнянь 6 

4.  Вектори 6 

5.  Лінії на площині і у просторі 6 

6.  Функції та їх основні властивості. Елементарні функції. 6 

7.  Елементи теорії границь. Неперервність функції 6 

8.  Похідна функції 6 

9.  Диференціал функції 6 

10.  Основні теореми диференціального числення. Правило Лопіталя 4 

11.  Дослідження функцій та побудова їх графіків 6 

12.  

Основні поняття функції багатьох змінних. Диференціальне 

числення функції двох змінних. Екстремум функції двох 

змінних. 

8 

13.  
Основні поняття інтегрального числення: первісна, 

невизначений інтеграл. Методи інтегрування 
8 

14.  Інтегрування основних класів функцій 6 

15.  
Визначений інтеграл. Методи обчислення визначених інтегралів. 

Застосування при розв’язанні задач 
6 

16.  Невласні інтеграли 6 

17.  
Основні поняття теорії диференціальних рівнянь. Теорема про 

існування та єдність розв’язку 
4 

18.  Диференціальні рівняння І-го порядку 6 
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19.  Диференціальні рівняння ІІ-го порядку 6 

20.  Числові ряди. Знакододатні ряди. Ознаки їх збіжності 6 

21.  Знакозмінні ряди. Ознака їх збіжності 6 

22.  Функціональні та степеневі ряди 4 

23.  Підготовка до модульних контрольних робіт 8 

 Разом 138 

 

9. Індивідуальні завдання 
 

Індивідуальним завданням з дисципліни є комплексні завдання, що 

виконуються студентами самостійно при консультуванні викладачем. 

Метою індивідуальної роботи є застосування студентами вмінь та знань, 

отриманих в процесі вивчення дисципліни, під час розв’язання практичних задач; 

формування практичних навичок ведення самостійної дослідницької роботи. 

В процесі виконання індивідуальної роботи студент повинен продемонструвати 

вміння: 

- формулювати мету і завдання роботи; 

- обґрунтовувати методи вирішення поставлених завдань; 

- розробляти структуру роботи; 

- працювати з літературними джерелами, довідковими матеріалами та 

статистичними даними; 

- виявляти проблеми в рамках досліджуваної теми; 

- формулювати результати своєї роботи і давати їм оцінку. 

 

Види та форми індивідуальної роботи 
Рекомендована 

література 

Планові 

терміни 

виконання 

Форми 

контролю 

та 

звітності 

1. Обов’язкові 

- Дослідницько-реферативна робота «Лінії 

другого порядку» за планом: 

 назва лінії; 

 загальне рівняння лінії на площині Е2; 

 визначення лінії; 

 канонічне рівняння лінії (з центром у 

точках: 0;0 ; 00 ; ух тощо); 

 геометричне зображення лінії на 

координатній площині; 

 приклади застосування лінії в 

практичній діяльності (цікаві факти). 

[1-11] 

згідно 

тематичного 

плану 
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Види та форми індивідуальної роботи 
Рекомендована 

література 

Планові 

терміни 

виконання 

Форми 

контролю 

та 

звітності 

- Індивідуальні завдання за варіантами [1-11] 

наприкінці 

вивчення 

модуля 

2. Вибіркові 

Виступи (більше ніж 1 раз) з додатковою 

доповіддю 
 

З
гі

д
н

о
 д

о
 р

о
зп

о
д

іл
у
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ч
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ь
н

о
го

 ч
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те

м
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и
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В
и
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у
п
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о
п

о
в
ід

д
ю
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а 

п
р
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ти
ч
н

о
м

у
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ан
я
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Активна робота під час лекційних, практичних 

занять та консультацій 
 

Участь у конференціях, олімпіадах, підготовка 

статті та ін. 
 

 

 
 

10. Методи навчання 

 

Методами навчання дисципліни є способи спільної діяльності й спілкування 

викладача і студентів, що забезпечують вироблення позитивної мотивації навчання, 

оволодіння системою професійних знань, умінь і навичок, формування наукового 

світогляду, розвиток пізнавальних сил, культури розумової праці майбутніх фахівців 

за означеним напрямом підготовки. 

Залежно від джерела знань, під час навчальних занять, як практичних, так і 

лекційних, використовуються наступні методи навчання: словесні (пояснення, 

бесіда, дискусія, діалог), наочні (демонстрація, ілюстрація), практичні (рішення 

задач, ділові ігри). 

За характером пізнавальної діяльності, при вивченні дисципліни 

використовуються: пояснювально-наочний проблемний виклад; частково-

пошуковий та дослідницький методи. 

За місцем в структурній діяльності використовуються: 

- методи організації й здійснення навчальної діяльності, що поєднують 

словесні, наочні і практичні методи; репродуктивні й проблемно-пошукові; методи 

навчальної роботи під керівництвом викладача й методи самостійної роботи 

студентів; 

- методи стимулювання й мотивації навчальної роботи, що об'єднали в собі 

пізнавальні ігри, навчальні дискусії, моделювання рольових ситуацій, створення 

ситуацій успіху в навчальній роботі, пред'явлення вимог і метод заохочення; 
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- методи контролю й самоконтролю за навчальною діяльністю: методи 

усного, письмового контролю; індивідуального й фронтального, тематичного і 

систематичного контролю. 

 

 

11. Методи контролю 

 

Методами контролю з дисципліни є поточний, модульний та підсумковий 

контроль. 

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять і має 

на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи. 

Формами проведення поточного контролю з дисципліни є: 

1) усні опитування на практичних заняттях; 

2) письмові самостійні роботи (на лекційних та практичних заняттях); 

3) тестування, математичні диктанти тощо. 

Модульний контроль проводиться у вигляді модульних контрольних робіт та 

визначає результати засвоєння студентами змістових модулів навчальної 

дисципліни. Якщо контрольна робота пропущена з поважної причини, то вона може 

бути написаною без зменшення кількості балів за неї.  

Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання на 

освітньо-кваліфікаційному рівні бакалавра. Підсумковий контроль з дисципліни 

включає семестровий контроль у формі заліку та екзамену (виконання залікових та 

екзаменаційних завдань). 

 
 

12. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Дисципліна складається з чотирьох модулів. Підсумкова оцінка за 100-

бальною шкалою складається із сумарної кількості балів за: 

1) поточне оцінювання з відповідних тем (максимум 60 балів);  

2) модульні контрольні роботи та індивідуальні завдання (максимум 

40 балів).  

 

Т1, Т2 … – теми змістових модулів. 

 

Поточний контроль 
Підсумковий 

контроль 

Загальна 

кількість 

балів 

І семестр 
Модуль 1 Модуль 2 залік  

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12    

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 20 20 100 

ІІ семестр 
Модуль 3 Модуль 4 іспит  

Т13 Т14 Т15 Т16 Т17 Т18 Т19 Т20 Т21 Т22 Т23    

5 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 20 20 100 
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Оцінювання проводиться за шкалою ECTS, національною та за 100-бальною 

шкалою. Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-х бальну 

національну шкалу та шкалу за системою ECTS здійснюється за такою схемою: 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 
 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 
для заліку 

90 – 100  А відмінно 
зараховано 

82 – 89 В добре 

75 – 81 С добре 

зараховано 68 – 74 D 
задовільно 

60 – 67 Е  

35 – 59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

0 – 34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

Рейтингову оцінку (за 100-бальною шкалою) з даного курсу студент може 

набрати двома способами:  

1) з урахуванням балів, набраних за результатами підсумкового оцінювання по 

кожному змістовому модулю без здачі заліку (іспиту); 

2) без урахування балів, набраних за результатами підсумкового оцінювання 

по кожному змістовому модулю, але із здачею письмового заліку (іспиту).  

В першому випадку рейтингова оцінка визначається як сума складових:  

- сумарної кількості балів за поточне опитування з відповідних тем (60 балів);  

- сумарної кількості балів, набраних за результатами модульного контролю з 

кожного модуля (максимум 40 балів). 

 

 

13. Методичне забезпечення 

 

Конспект лекцій; плани практичних занять; методичні рекомендації до 

виконання самостійної роботи студентів; тексти завдань для діагностичних та 

модульних контрольних робіт, індивідуальних завдань; матеріли підсумкового 

контролю знань студентів з дисципліни; презентації. 
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