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МЕТА, КОМПЕТЕНТНОСТІ, РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

ТА СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИС-

ЦИПЛІНИ 

 

Мета: ознайомлення та оволодіння сучасними математичними методами, необ-

хідними для розв‟язування теоретичних і практичних задач (методами дослі-

дження функції однієї та кількох змінних, застосуванням границь, інтегралів та 

рядів); вироблення навичок математичного дослідження прикладних задач, по-

будови математичних моделей і формування математичних знань для оволодін-

ня іншими дисциплінами математичного циклу; вироблення у студентів вміння 

самостійно поглиблювати і розширювати математичні знання та впроваджувати 

їх в аналізі прикладних задач. 
 

Компетентності. 
ЗК 1. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). ЗК 2. Здатність застосувати 

знання у практичних ситуаціях. ЗК 6. Здатність використовувати інформаційні та комуніка-

ційні технології. ЗК 14. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 

цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку 

предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвит-

ку суспільства, техніки і технології, використовувати різні види та форми рухової активності 

для активного відпочинку та ведення здорового способу життя. 

 

Результати навчання.  
РН 1. Мати концептуальні наукові та практичні знання, необхідні для розв‟язання 

спеціалізованих складних задач автомобільного транспорту, критично осмислювати 

відповідні теорії, принципи, методи і поняття. РН 2. Вільно спілкуватися державною та 

іноземною мовами усно і письмово при обговоренні професійних питань. РН 3. 

Застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення, інформаційні та інформаційно-

комунікаційні технології для дослідження моделей об‟єктів і процесів автомобільного 

транспорту, експлуатаційних властивостей автомобільних транспортних засобів, здійснення 

інженерних і техніко-економічних розрахунків, створення проектно-конструкторської 

документації та розв‟язування інших задач автомобільного транспорту. РН 4. Відшуковувати 

необхідну інформацію в науково-технічній літературі, базах даних та інших джерелах; 

аналізувати та оцінювати цю інформацію. РН 5. Розв‟язувати задачі формування трудових 

ресурсів та професійного розвитку персоналу; виявляти резерви підвищення ефективності 

праці співробітників об‟єктів автомобільного транспорту. РН 6. Приймати ефективні 

рішення, аналізувати і порівнювати альтернативні варіанти з урахуванням цілей та 

обмежень, питань забезпечення якості, а також технічних, економічних,законодавчих та 

інших аспектів. РН 7. Аналізувати інформацію, отриману із результаті досліджень, 

узагальнювати, систематизувати й використовувати її у професійній діяльності. РН 9. 

Аналізувати та оцінювати об‟єкти автомобільного транспорту, їх системи та елементи. РН 

10. Планувати та здійснювати вимірювальні експерименти з використанням відповідного 

обладнання, аналізувати їх результати. РН 11. Розробляти та впроваджувати технологічні 

процеси, технологічне устаткування і технологічне оснащення, засоби автоматизації та 

механізації у процесі експлуатації, при ремонті та обслуговуванні об‟єктів автомобільного 

транспорту, їх систем та елементів. РН 13. Розробляти технічні завдання і технічні умови на 

проектування об‟єктів автомобільного транспорту, його систем та окремих елементів; 

складати плани розміщення устаткування, технічного оснащення та організації робочих 

місць, визначати склад та площі приміщень, розраховувати завантаження устаткування та 

показники якості продукції. РН 16. Організовувати експлуатацію автомобільних 



 

транспортних засобів, їх систем та елементів. РН 17. Організовувати ефективну виробничу 

діяльність структурних підрозділів підприємств автомобільного транспорту, малих 

колективів виконавців (бригад, дільниць, пунктів), щодо експлуатації, ремонту та 

обслуговування об‟єктів автомобільного транспорту, їх систем та елементів. РН 18. 

Розробляти технології виробничих процесів на усіх етапах життєвого циклу об‟єктів 

автомобільного транспорту. РН 19. Здійснювати технічну діагностику автомобільних 

транспортних засобів, їх систем та елементів з використанням відповідних методів та 

засобів, а також технічних регламентів, стандартів та інших нормативних документів. РН 20. 

Збирати та аналізувати діагностичну інформацію про технічний стан автомобільних 

транспортних засобів. PH 21. Організовувати дію системи звітності та обліку 

(управлінського, статистичного, бухгалтерського та фінансового) роботи об‟єктів та систем 

автомобільного транспорту. РН 22. Здійснювати адміністративне діловодство, 

документування та управління якістю згідно нормативно-правових актів, інструкцій та 

методик. РН 23. Аналізувати техніко-експлуатаційні та техніко-економічні показники 

автомобільних транспортних засобів, їх систем та елементів. РН 24. Застосовувати 

математичні та статистичні методи для побудови і дослідження моделей об‟єктів і процесів 

автомобільного транспорту, розрахунку їх характеристик, прогнозування та розв‟язання 

інших складних задач автомобільного транспорту. РН 25. Презентувати результати 

досліджень та професійної діяльності фахівцям і нефахівцям, аргументувати свою позицію. 

 

Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни 

Попередні дисципліни: Наступні дисципліни: 

 Фізичне виховання 

 Теорія механізмів і машин ч.2 

 Опір матеріалів 

 Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірюван-

ня в машинобудуванні 

 



 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

(розподіл навчального часу за семестрами та видами навчальних занять) 
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1 180/6 96 84 48 - 48 3 Р 3 - + 

2 180/6 96 84 48 - 48 3 Р 3 - + 

3 120/4 64 56 32 - 32 3 Р 3 - + 

4 90/3 48 42 16 - 32 2 Р 1 - + 

 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до загального обсягу скла-

дає 53%. 
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Номер семестру (якщо дисципліна викладається  

у декількох семестрах). 

Назви змістових модулів. 

Найменування тем та питань кожного заняття. 

Завдання на самостійну роботу. 
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1 2 3 4 5 

Семестр 1. Змістовий модуль 1. Лінійна алгебра. 

Тема 1. Матриці та визначники. 

1 Л 2 Означення матриць, види матриць, дії над матрицями. 

Означення визначників 2 та 3 порядку, їх обчислення.  

1,4,5 

2 ПР 2 Лінійні операції з матрицями та множення матриць. Об-

числення визначників 2 та 3 порядку за правилами. 

1,4,5 

3 Л 2 Означення визначників п-го порядку, їх властивості. 

Означення алгебраїчного доповнення та мінору. 

1,4,5 

4 ПР 2 Обчислення визначників довільного. Обчислення алгебра-

їчного доповнення та мінору 

1,4,5 

5 СР 10 Матриці та визначники: 1,4,5 

Тема 2. Системи лінійних алгебраїчних рівнянь (СЛАР) 

6 Л 2 Формули Крамера. Поняття оберненої матриці, її обчис-

лення. Розв‟язок матричних рівнянь.  

1,4,5 

7 ПР 2 Розв'язок СЛАР за теоремою Крамера. Обчислення обер-

неної матриці і розв‟язок матричних рівнянь.  

1,4,5 

9 Л 2 Ранг матриці. Знаходження рангу за допомогою елемен-

тарних перетворень. Теорема про базисний мінор. 

1,4,5 

10 ПР 2 Знаходження рангу матриці за допомогою елементарних 

перетворень. 

1,4,5 

11 Л 2 Теорема Кронекера-Капеллі. Загальний розв'язок довіль-

них СЛАР.  

1,4,5 

12 ПР 2 Дослідження та розв‟язок довільних СЛАР, теорема Кро-

некера-Капеллі. 

1,4,5 

13 Л 2 Метод Гауса та Жордана-Гауса. Однорідні СЛАР, фунда-

ментальна система розв‟язків. 

1,4,5 

14 ПР 2 Розв'язок СЛАР за методом Гауса та Жордана-Гауса. 

Розв‟язок однорідних СЛАР. 

1,4,5 

15 СР 15 Системи лінійних алгебраїчних рівнянь: 1,4,5 

Змістовий модуль 2. Аналітична геометрія. 

Тема 1. Вектори та дії з ними.  

16 Л 2 Означення векторів, лінійні операції над векторами. Розк-

ладання вектора за базисом. Проекція вектора на вісь. Лі-

нійні операції у прямокутній декартовій системі коорди-

нат. 

1,2,3,4 

17 ПР 2 Лінійні операції над векторами. Знаходження проекція 

вектора на вісь. Знаходження координат вектора у новому 

базисі. 

1,2,3,4 



 

18 Л 2 Скалярного добуток, його властивості, обчислення. Умо-

ви перпендикулярності векторів.  

1,2,3,4 

19 ПР 2 Розв‟язок задач на використання скалярного добутку та 

на умови взаємного розташування векторів. 

1,2,3,4 

20 Л 2 Векторний добуток, його властивості, геометричний 

зміст, обчислення. Умови колінеарності векторів. 

1,2,3,4 

21 ПР 2 Розв‟язок задач на використання векторного добутку та 

на умови взаємного розташування векторів. 

1,2,3,4 

22 Л 2 Мішаний добуток, його властивості, геометричний зміст, 

обчислення. Умови компланарності векторів. 

1,2,3,4 

23 ПР 2 Розв‟язок задач на використання мішаного добутку та на 

умови взаємного розташування векторів. 

1,2,3,4 

24 СР 10 Вектори та дії з ними: 1,2,3,4 

Тема 2. Площина та пряма лінія у просторі. 

25 Л 2 Рівняння площини в прямокутній декартовій системі ко-

ординат. Взаємне розташування площин.  

1,2,3,4 

26 ПР 2 Розв‟язок задач на складання рівнянь площин у просторі 

та їх взаємне розташування. 

1,2,3,4 

27 Л 2 Рівняння прямої лінії у просторі та різні види її рівнянь. 

Взаємне розташування прямих. 

1,2,3,4 

28 ПР 2 Розв‟язок задач на складання рівнянь прямих у просторі 

та їх взаємне розташування. 

1,2,3,4 

29 Л 2 Взаємне розташування прямої та площини у просторі. 

Типові задачі. 

1,2,3,4 

30 ПР 2 Розв‟язок задач на складання рівнянь щодо взаємного ро-

зташування прямої та площини у просторі.  

1,2,3,4 

31 СР 10 Площина та пряма лінія у просторі: 1,2,3,4 

Тема 3. Пряма лінія та криві другого порядку на площині. 

32 Л 2 Різні види рівнянь прямої. Взаємне розташування прямих 

на площині.  

1,2,3,4 

33 ПР 2 Розв‟язок задач на складання і застосування різних видів 

рівнянь прямих на площині та їх взаємне розташування. 

1,2,3,4 

34 Л 2 Коло, еліпс і гіперболи та їх канонічні рівняння. Власти-

вості кривих.  

1,2,3,4 

35 ПР 2 Розв‟язок задач на складання канонічних рівнянь кола, 

еліпсу і гіперболи. Побудова їх графіків.  

1,2,3,4 

36 Л 2 Парабола та її канонічне рівняння. Приведення загального 

рівняння до канонічного виду при паралельному переносі. 

1,2,3,4 

37 ПР 2 Розв‟язок задач на складання канонічних рівнянь парабо-

ли. Розв‟язок задач на приведення загального алгебраїч-

ного рівняння до канонічного виду. 

1,2,3,4 

38 СР 11 Пряма лінія та криві другого порядку на площині: 1,2,3,4 

Змістовий модуль 3. Теорія границь. 

Тема 1. Границі послідовностей.  

39 Л 2 Означення множин і дії над множинами. Класифікація 

функцій їх характеристики.  

4,5,6,9 

40 ПР 2 Виконання дій над множинами. Побудова графіків основ-

них елементарних функцій. Знаходження областей визна-

чення функцій. 

4,5,6,9 

41 Л 2 Числові послідовності. Границя числової послідовності. 

Властивості збіжних числових послідовностей.  

4,5,6,9 



 

42 ПР 2 Обчислення границь числових послідовностей за озна-

ченням. Границі деяких стандартних послідовностей.  

4,5,6,9 

43 Л 2 Нескінченно великі та нескінченно малі послідовності, 

теореми про н.м. послідовності та про зв‟язок поміж н.в. 

та н.м. послідовностями. Монотонна послідовність. 

4,5,6,9 

44 ПР 2 Обчислення границь числових послідовностей.  4,5,6,9 

45 СР 6 Границя числової послідовності:  4,5,6,9 

Тема 2. Границя і неперервність функцій. 

46 Л 2 Границя функції у точці, на нескінченності, односторонні 

границі. Властивості границь. Нескінченно малі і нескін-

ченно великі функції. Розкриття невизначеностей.  

4,5,6,9 

47 ПР 2 Обчислення границь дрібно-раціональних функцій у точ-

ці та на нескінченності, розкриття невизначеностей де-

яких ірраціональних виразів.  

4,5,6,9 

48 Л 2 Перша та друга важливі границі, слідства з них. Таблиця 

еквівалентних нескінченно малих, їх застосування для об-

числення границь. 

4,5,6,9 

49 ПР 2 Обчислення границь з застосуванням важливих границь 

та еквівалентних нескінченно малих.  

4,5,6,9 

50 Л 2 Означення неперервності функції у точці. Точки розриву 

та їх класифікація. Теореми про функції, що неперервні 

на відрізку. 

4,5,6,9 

51 ПР 2 Дослідження точок розриву функцій та їх класифікація. 4,5,6,9 

52 СР 12 Границі і неперервність функцій: 4,5,6,9 

Змістовий модуль 4. Диференціальне числення функції однієї змінної. 

Тема 1. Похідна функції та її диференціал 

53 Л 2 Похідна. Дотична та нормаль до графіку функції. Похід-

на суми, добутку, частки. Таблиця похідних. Похідна 

складної функції.  

4,5,6,9 

54 ПР 2 Обчислення похідних за допомогою таблиці та правил 

диференціювання. Логарифмічне диференціювання.  

4,5,6,9 

55 Л 2 Диференціал функції. Наближене обчислення за допомо-

гою диференціалу. Похідні та диференціали вищих по-

рядків. Формула Лейбниця. 

4,5,6,9 

56 ПР 2 Наближені обчислення за допомогою диференціалу. 

Складання рівнянь дотичної та нормалі до кривої. 

4,5,6,9 

57 СР 10 Похідна функції та її диференціал 4,5,6,9 

Разом (год.):  96+84=180 

Семестр 2. Змістовий модуль 4. Диференціальне числення функції однієї змінної. 

Тема 2. Застосування похідної. 

1 Л 2 Основні теореми диференціального числення (теореми 

Ферма, Ролля, Лагранжа, Коші). Правило Лопіталя.  

4,5,6,9 

2 ПР 2 Обчислення похідних вищих порядків. Формула Лейбни-

ця. 

4,5,6,9 

3 ПР 2 Обчислення границь за правилом Лопіталя. 4,5,6,9 

4 Л 2 Формула Тейлора для многочлена. Формула Тейлора для 

функції. Формула Маклорена.  

4,5,6,9 

5 ПР 2 Розвинення многочлена за формулою Тейлора та функцій 

за формулами Маклорена. 

4,5,6,9 

6 Л 2 Монотонність і екстремуми функції. Необхідна та доста-

тні умови екстремуму. Найбільше та найменше значення 

4,5,6,9 



 

функції на інтервалі. 

7 ПР 2 Знаходження точок екстремуму і інтервалів монотонності 

графіка функції.  

4,5,6,9 

8 ПР 2 Знаходження найбільшого та найменшого значень функ-

ції. 

4,5,6,9 

9 Л 2 Умови опуклості та точки перегину графіка функції. 

Асимптоти. Загальна схема побудови графіка функції. 

4,5,6,9 

10 ПР 2 Знаходження точок перегину графіка та асимптот графіка 

функції. Загальна схема побудови графіка функції. 

4,5,6,9 

11 СР 28 Дослідження функцій:  4,5,6,9 

Змістовий модуль 5. Інтегральне числення функції однієї змінної. 

Тема 1. Невизначений інтеграл. 

12 Л 2 Невизначений інтеграл. Властивості невизначених інтег-

ралів. Таблиця основних інтегралів. Основні методи інте-

грування. 

4,5,6,9 

13 ПР 2 Обчислення невизначеного інтеграла за таблицею. Заміна 

змінної у невизначеному інтегралі.  

4,5,6,9 

14 ПР 2 Обчислення невизначеного інтеграла – інтегрування час-

тинами. 

4,5,6,9 

15 Л 2 Комплексні числа та дії над ними. Тригонометрична фо-

рма комплексного числа. Формула Муавра. 

4,5,6,9 

16 ПР 2 Алгебраїчна та тригонометрична форма комплексного 

числа. Дії з комплексними числами. Формула Муавра.  

4,5,6,9 

17 Л 2 Розклад раціонального дробу на найпростіші. Інтегру-

вання найпростіших раціональних дробів 1-4 типу. Інтег-

рування раціонального дробу. 

4,5,6,9 

18 ПР 2 Розкладання раціонального дробу на простіші Інтегру-

вання найпростіших дробів 1-4 типу. 

4,5,6,9 

18 ПР 2 Інтегрування дрібно-раціональних функцій. 4,5,6,9 

19 Л 2 Інтегрування функцій, що раціонально залежать від три-

гонометричних функцій.  

4,5,6,9 

20 ПР 2 Інтегрування тригонометричних виразів. 4,5,6,9 

21 Л 2 Інтегрування деяких ірраціональних виразів. 4,5,6,9 

22 ПР 2 Інтегрування ірраціональних виразів. 4,5,6,9 

23 ПР 2 Інтегрування ірраціональних виразів за допомогою три-

гонометричних виразів. 

4,5,6,9 

24 СР 30 Інтегрування деяких класів функцій: 4,5,6,9 

Тема 2. Визначений інтеграл. 

25 Л 2 Визначений інтеграл, його властивості. Формула Ньюто-

на – Лейбница. Заміна змінної, інтегрування частинами в 

визначеному інтегралі. 

4,5,6,9 

26 ПР 2 Обчислення визначеного інтеграла за формулою Ньюто-

на – Лейбница. Обчислення визначеного інтеграла замі-

ною змінної та інтегрування частинами. 

4,5,6,9 

27 Л 2 Застосування визначеного інтеграла для обчислення 

площі плоскої фігури. 

4,5,6,9 

28 ПР 2 Обчислення площі плоскої фігури у декартовій системі 

координат за допомогою визначеного інтегралу. 

4,5,6,9 

28 ПР 2 Обчислення площі плоскої фігури у полярній системі ко-

ординат та заданої параметричними рівняннями. 

4,5,6,9 

29 Л 2 Застосування визначеного інтеграла для поверхні та 4,5,6,9 



 

об‟єму тіла обертання.  

30 ПР 2 Обчислення площі поверхні і об‟єму тіла обертання, 

об‟ємів тіл з даним законом зміни площі поперечного пе-

рерізу.  

4,5,6,9 

31 Л 2 Застосування визначеного інтеграла для обчислення до-

вжини дуги плоскої лінії. 

4,5,6,9 

32 ПР 2 Обчислення довжини дуги у декартовій і полярній систе-

мах координат та заданої параметричними рівняннями за 

допомогою визначеного інтеграла.  

4,5,6,9 

33 ПР 2 Застосування визначеного інтеграла для розв‟язку задач 

фізики, механіки. 

4,5,6,9 

34 Л 2 Невласні інтеграли І та ІІ роду. Дослідження збіжності 

невласного інтегралів І та ІІ роду. Заміна змінної інтегру-

вання та інтегрування частинами. 

4,5,6,9 

35 ПР 2 Обчислення та дослідження збіжності невласних інтегра-

лів І та ІІ роду. 

4,5,6,9 

36 СР 30 Визначений інтеграл: 4,5,6,9 

Змістовий модуль 6. Диференційне числення функції багатьох змінних. 

Тема 1. Поняття функції багатьох змінних. 

37 Л 2 Поняття функції двох і більше змінних. Геометричний 

зміст функції двох змінних. Область визначення функції 

двох та трьох змінних. 

4,5,6,9 

38 ПР 2 Знаходження області визначення функції двох змінних.  4,5,6,9 

39 ПР 2 Метод перетинів для побудування поверхонь 2-го поряд-

ку 

4,5,6,9 

40 Л 2 Поняття границі функції двох змінних. Неперервність 

функції в точці та області. Основні властивості непере-

рвних функцій в замкненій області. 

4,5,6,9 

41 ПР 2 Знаходження границь функцій двох змінних. 4,5,6,9 

42 СР 12 Поняття функції багатьох змінних: 4,5,6,9 

Разом (год.):  80+100=180 

Семестр 3. Змістовий модуль 6. Диференційне числення функції багатьох змінних. 

Тема 2. Похідна та диференціал функції багатьох змінних. 

1 Л 2 Означення частинних похідних. Дотична площина та но-

рмаль до поверхні. Похідна складної функції. 

4,5,6,9 

2 ПР 2 Знаходження частинних похідних першого порядку, по-

хідних складних функцій та функцій, заданих неявно. 

Знаходження дотичної площини і нормалі до поверхні. 

4,5,6,9 

3 Л 2 Диференціал функції багатьох змінних. Похідні та дифе-

ренціали вищих порядків. Змішані похідні. Формула 

Тейлора для функції двох змінних. 

4,5,6,9 

4 ПР 2 Застосування диференціалу для наближених обчислень. 

Знаходження частинних похідних вищих порядків.  

4,5,6,9 

5 ПР 2 Застосування диференціалу і формули Тейлора для на-

ближених обчислень. 

4,5,6,9 

6 Л 2 Екстремум функції кількох змінних. Умовний екстремум. 

Найбільше та найменше значення функції у замкненій 

області. 

4,5,6,9 

7 ПР 2 Розв‟язок задач на знаходження найбільшого та най-

меншого значень функції в області. Знаходження безумо-

вних та умовних екстремумів функцій. 

4,5,6,9 



 

8 СР 20 Похідна та диференціал функції багатьох змінних: 4,5,6,9 

Змістовий модуль 7. Диференціальні рівняння (ДР). 

Тема 1. Диференціальні рівняння 1-го порядку. 

9 Л 2 Означення ДР 1-го порядку. Теорема Коші. Рівняння з ві-

докремленими та відокремлюваними змінними. Однорід-

ні рівняння та ті, що зводяться до них 

4-7,10,11 

10 ПР 2 Геометричний зміст розв‟язків ДР 1-го порядку. 

Розв‟язок рівнянь 1-го порядку з відокремлюваними 

змінними. 

4-7,10,11 

11 ПР 2 Розв‟язок рівнянь 1-го порядку однорідних та тих, що 

зводяться до однорідних. 

4-7,10,11 

12 Л 2 Лінійні диференціальні рівняння 1-го порядку. Рівняння 

Бернуллі.  

4-7,10,11 

13 ПР 2 Розв‟язок лінійних рівнянь 1-го порядку та рівнянь Бер-

нуллі. 

4-7,10,11 

14 Л 2 Диференційні рівняння у повних диференціалах, їх 

розв„язок.  

4-7,10,11 

15 ПР 2 Розв‟язок рівнянь 1-го порядку у повних диференціалах. 4-7,10,11 

16 ПР 2 Розв‟язок рівнянь 1-го порядку, що розв‟язані відносно 

похідної.  

4-7,10,11 

17 Л 2 Д.Р. 1-го порядку, що не розв‟язані відносно похідної. 4-7,10,11 

18 ПР 2 Розв‟язок рівнянь Клеро та Лагранжа. 4-7,10,11 

19 СР 26 Диференціальні рівняння (ДР) 1-го порядку: 4-7,10,11 

Тема 2. Диференціальні рівняння вищих порядків та системи ДР. 

20 Л 2 Звичайні диференціальні рівняння вищих порядків. Фор-

мулювання теореми Коши для ДР вищих порядків. Зни-

ження порядку деяких рівнянь з вищими похідними. 

4-7,10,11 

21 ПР 2 Розв‟язок рівнянь вищих порядків, які допускають зни-

ження порядку.  

4-7,10,11 

22 Л 2 Лінійні диференціальні рівняння n -го порядку. Розв„язок 

лінійного однорідного диференційного рівняння (ЛОДР). 

ЛОДР зі сталими коефіцієнтами. 

4-7,10,11 

23 ПР 2 Розв‟язок рівнянь ЛОДР зі сталими коефіцієнтами. 4-7,10,11 

24 ПР 2 Знаходження розв„язку ЛОДР другого порядку з довіль-

ними коефіцієнтами.  

4-7,10,11 

25 Л 2 Загальний розв„язок лінійного неоднорідного диферен-

ційного рівняння (ЛНДР).  

4-7,10,11 

26 ПР 2 Знаходження частинного розв„язку ЛНДР із сталими ко-

ефіцієнтами методом варіації довільних сталих з правою 

частиною загального вигляду. 

4-7,10,11 

27 Л 2 Знаходження частинного розв„язку ЛНДР зі спеціальним 

виглядом правої частини. 

4-7,10,11 

28 ПР 2 Знаходження частинного розв„язку ЛНДР із сталими ко-

ефіцієнтами методом невизначених коефіцієнтів з пра-

вою частиною спеціального вигляду 1-го типу. 

4-7,10,11 

29 ПР 2 Знаходження частинного розв„язку ЛНДР із сталими ко-

ефіцієнтами методом невизначених коефіцієнтів з пра-

вою частиною спеціального вигляду 2-го типу. 

4-7,10,11 

30 Л 2 Системи диференціальних рівнянь. Інтегрування систем 

лінійних диференційних рівнянь методом виключення. 

4-7,10,11 

31 ПР 2 Розв‟язок систем лінійних диференційних рівнянь мето- 4-7,10,11 



 

дом виключення. 

32 СР 28 Диференціальні рівняння вищих порядків: 4-7,10,11 

Змістовий модуль 8. Інтегральне числення функції багатьох змінних. 

Тема 1. Кратні інтеграли. 

33 Л 2 Поняття подвійного інтегралу. Означення, умови існу-

вання і властивості. Обчислення подвійного інтегралу в 

декартовій прямокутній системі координат.  

4,5,6,8 

34 ПР 2 Обчислення подвійного інтегралу в декартовій системі 

координат.  

4,5,6,8 

35 ПР 2 Обчислення площі, маси, центрів мас неоднорідних тіл за 

допомогою подвійного інтегралу. 

4,5,6,8 

36 Л 2 Заміна змінних інтегрування в кратних інтегралах. По-

двійний інтеграл у полярній системі координат. Застосу-

вання подвійного інтегралу. 

4,5,6,8 

37 ПР 2 Обчислення подвійного інтегралів в декартовій і поляр-

ній системах координат.  

4,5,6,8 

38 Л 2 Поняття потрійного інтегралу. Означення, умови існу-

вання і властивості. Обчислення потрійного інтегралу в 

декартовій прямокутній системі координат. 

4,5,6,8 

39 ПР 2 Обчислення потрійного інтегралу в декартовій системі 

координат. 

4,5,6,8 

40 ПР 2 Обчислення об‟ємів тіл, маси, центрів мас і моментів іне-

рції неоднорідних тіл за допомогою подвійного і потрій-

ного інтегралів. 

4,5,6,8 

41 Л 2 Потрійний інтеграл в циліндричній та сферичній систе-

мах координат. Застосування потрійних інтегралів для 

розв‟язку задач фізики, механіки. 

4,5,6,8 

40 ПР 2 Обчислення потрійних інтегралів в циліндричній та сфе-

ричній системах координат. 

4,5,6,8 

42 СР 26 Подвійні і потрійні інтеграли: 4,5,6,8 

Разом (год.):  80+100=180 

Семестр 4. Змістовий модуль 8. Інтегральне числення функції багатьох змінних. 

Тема 2. Криволінійні та поверхневі інтеграли. 

1 Л 2 Означення, умови існування і обчислення криволінійного 

інтегралу І-го роду. Фізичні та геометричні властивості. 

4,5,6,8 

2 ПР 2 Обчислення криволінійного інтегралу І-го роду. 

Розв‟язання задач на геометричне і фізичне застосування 

криволінійного інтегралу. 

4,5,6,8 

3 Л 2 Означення, умови існування і обчислення криволінійного 

інтегралу ІI-го роду. Фізичні та геометричні властивості.  

4,5,6,8 

4 ПР 2 Обчислення криволінійного інтегралу IІ-го роду. 

Розв‟язання задач на геометричне і фізичне застосування 

криволінійного інтегралу. 

4,5,6,8 

5 Л 2 Зв„язок поміж криволінійними інтегралами І-го та II-го 

роду. Умови незалежності криволінійного інтеграла ІІ 

роду від шляху інтегрування на площині. Формула Гріна. 

4,5,6,8 

6 ПР 2 Розв‟язання задач за формулою Гріна. Встановлення фу-

нкції за її повним диференціалом. 

4,5,6,8 

7 Л 2 Означення і обчислення поверхневого інтегралу І-го ро-

ду. Фізичні та геометричні властивості. 

4,5,6,8 

8 ПР 2 Обчислення поверхневого інтегралу І-го роду. 4,5,6,8 



 

Розв‟язання задач на геометричне і фізичне застосування.  

9 Л 2 Означення і обчислення поверхневого інтегралу ІI-го ро-

ду. Фізичні та геометричні властивості. 

4,5,6,8 

10 ПР 2 Обчислення поверхневого інтегралу ІI-го роду. 

Розв‟язання задач на геометричне і фізичне застосування. 

4,5,6,8 

11 Л 2 Поверхневі інтеграли по замкненій поверхні, формула 

Остроградського-Гауса. Формула Стокса. 

4,5,6,8 

12 ПР 2 Знаходження поверхневих інтегралів за формулою Ост-

роградського-Гауса і за формулою Стокса. 

4,5,6,8 

13 СР 16 Криволінійні та поверхневі інтеграли: 4,5,6,8 

Змістовий модуль 9. Теорія поля. 

Тема 1. Скалярні і векторні поля. 

14 Л 2 Означення скалярного і векторного поля. Поверхні та лі-

нії рівня. Похідна за напрямком та градієнт. Векторні лі-

нії.  

4,5,6,8 

15 ПР 2 Знаходження поверхонь та ліній рівня скалярного поля, 

градієнтів та похідних за напрямком. Знаходження век-

торних ліній поля.  

4,5,6,8 

16 Л 2 Поняття потоку векторного поля. Дивергенція векторно-

го поля. Теорема Гауса – Остроградського. 

4,5,6,8 

17 ПР 2 Знаходження потоку і дивергенції векторного поля. За-

стосування теореми Гауса – Остроградського 

4,5,6,8 

18 Л 2 Лінійний інтеграл у векторному полі. Поняття циркуля-

ції. Ротор векторного поля. Теорема Стокса.  

4,5,6,8 

19 ПР 2 Знаходження циркуляції і ротору векторного поля. Засто-

сування формули Стокса.  

4,5,6,8 

20 Л 2 Типи векторного поля, обчислення потенціалу потенціа-

льного поля. 

4,5,6,8 

21 ПР 2 Встановлення типів полій та обчислення потенціалу. 4,5,6,8 

22 СР 14 Скалярні і векторні поля: 4,5,6,8 

Змістовий модуль 10. Ряди. 

Тема 1. Числові ряди. 

23 Л 2 Означення числового ряду та його збіжності. Властивості 

збіжних рядів. Необхідна ознака збіжності. Ознаки порі-

вняння знакопостійних числових рядів.  

4-6,8,10 

24 ПР 2 Обчислення суми рядів, що збігаються. Дослідження збі-

жності знакопостійних числових рядів за ознакою порів-

няння.  

4-6,8,10 

25 Л 2 Достатні ознаки збіжності знакопостійних рядів: ознака 

Даламбера, інтегральна та радикальна ознаки, ознака 

Коші. 

4-6,8,10 

26 ПР 2 Дослідження збіжності знакопостійних числових рядів за 

достатніми ознаками.  

4-6,8,10 

27 Л 2 Знакозмінні ряди, абсолютна збіжність. Знакопереміжні 

ряди. Теорема Лейбніца. 

4-6,8,10 

28 ПР 2 Дослідження збіжності та абсолютної збіжності знакоз-

мінних рядів. Встановлення збіжності знакопереміжних 

рядів за ознакою Лейбниця. 

4-6,8,10 

29 СР 11 Числові ряди: 4-6,8,10 

Тема 2. Функціональні ряди. 

30 Л 2 Основні означення, область збіжності, рівномірна збіж- 4-6,8,10 



 

ність рядів. Інтегрування та диференціювання функціо-

нальних рядів.  

14 ПР 2 Встановлення проміжків збіжності  функціональних та 

степеневих рядів.  

4-6,8,10 

16 Л 2 Степеневі ряди. Теорема Абеля. Застосування степеневих 

рядів до наближених обчислень. 

4-6,8,10 

17 ПР 2 Застосування рядів для наближених обчислень функцій, 

інтегралів та розв‟язку диференціальних рівнянь. 

4-6,8,10 

18 Л 2 Ряд Фур‟є для парних та непарних функцій. Теорема Ді-

ріхле. Розкладання функції, заданої на інтервалі  l,0 , в 

ряд Фур‟є. 

4-6,8,10 

19 ПР 2 Розкладання функцій у ряд Фур‟є на довільному проміж-

ку. 

4-6,8,10 

20 СР 13 Функціональні ряди: 4-6,8,10 

Разом (год.):   

 

Примітки 

1. Номер семестру вказують, якщо дисципліна викладається у декількох семестрах. 

2. У показнику «Разом (годин)» кількість годин буде відрізнятися від загальної кількості ау-

диторних годин на кількість годин, що відведена на вивчення тем та питань, які вивчаються 

студентом самостійно (п. 3 додатку 8).  

3. У графі 5 вказується номер відповідно до Додатку 14. 



 

САМОСТІЙНА РОБОТА 

 

№ 

з/п 
Назва видів самостійної роботи 

Кількість 

годин 

1 Опрацьовування лекційного матеріалу 36 

2 Підготовка до практичних(лабораторних, семінарських) занять  80 

3 Виконання індивідуального завдання 120 

4 Самостійне опрацювання матеріалу за темою курса 30 

 Разом 266 

 

 

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ  

 

Розрахункова робота (Р) 
(вид індивідуального завдання) 

 

№ 

з/п 

Назва індивідуального завдання  

та (або) його розділів 

Терміни виконан-

ня (на якому тиж-

ні) 

1 Визначники, матриці та системи лінійних алгебраї-

чних рівнянь 

5 

2 Векторна алгебра. Аналітична геометрія 10 

3 Теорія границь 15 

4 Диференціальне числення функції однієї змінної 18 

5 Інтегральне числення функції однієї змінної 22, 27 

6 Диференціальне числення функції кількох змінних 34 

7 Диференціальні рівняння та системи рівнянь 42 

8 Інтегральне числення функції кількох змінних 47 

9 Теорія поля 55 

10 Ряди 63 

 



 

МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

 

При викладанні використовуються наступні методи: пояснювально-

ілюстративний метод використовується при введенні понять, вивченні базових 

структур алгоритмів, правил конструювання алгоритмів, мов програмування, 

принципів будови комп'ютера, основних функцій текстових і графічних 

редакторів, електронних таблиць, баз даних, експертних систем, основних 

послуг Інтернету, методів і способів розв'язування різних класів задач тощо. 

При цьому методі навчання діяльність викладача зводиться до подання 

нового навчального матеріалу, а діяльність студентів – до сприймання, 

усвідомлення, запам'ятовування матеріалу. Навчальний матеріал при цьому 

співвідноситися з досвідом студентів наступним чином: вперше повідомляється 

і засвоюється індуктивним способом – без опори на попередні знання студентів. 

Наступний метод – репродуктивний метод застосовується під час 

повторення вивченого на парі, виконання завдання по вивченню матеріалу для 

самостійного вивчення. Діяльність викладача при цьому – аналізувати відповідь 

студента, виправляти його помилки; діяльність студентів – відтворювати те, що 

було зроблено в аудиторії. Репродуктивний метод використовується для 

формування в студентів уміння застосовувати знання. 

Викладач дає завдання, а студенти їх виконують: розв'язують задачі – за 

зразком, шляхом застосування теоретичних знань, за допомогою вже відомого 

способу. Будь-які вправи можуть бути індуктивними дедуктивними або такими, 

які виконуються за аналогією. Але в усіх випадках маються на увазі дії, які вже 

неодноразово виконувались. 

Система репродуктивних методів сприяє збагаченню студентів знаннями 

і вміннями, формуванню в них навичок здійснення основних розумових 

операцій. Для розвитку творчих здібностей студентів потрібні репродуктивні 

знання. 

Пошуковий метод. При використанні комп'ютера разом з програмним 

забезпеченням та комп'ютерних мереж виникають питання не стільки про 

засвоєння або запам'ятовування конкретних відомостей, скільки про уміння 

орієнтуватися у величезній масі доступної інформації добувати з неї конкретні 

знання правильно будувати запити до інформаційно-пошукових систем уміти 

швидко і гнучко коригувати свій запит при невдалому пошукові. 

 

 



 

МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

 

Поточний контроль реалізується у формі опитування, захисту 

лабораторних робіт, виступів на семінарських та практичних заняттях, тестів, 

колоквіумів, виконання індивідуальних завдань, проведення контрольних робіт, 

ректорських контрольних робіт тощо.  

Контроль складової робочої програми, яка освоюється під час самостійної 

роботи студента, проводиться: 

- з лекційного матеріалу – шляхом перевірки конспектів, виступу на 

семінарських заняттях; 

- з практичних (лабораторних), індивідуальних занять – за 

допомогою перевірки виконаних завдань, реферату за обраною темою. 

Контроль виконання курсової роботи (проекту) включає поточний 

контроль за виконанням розділів роботи (проекту) та захист перед комісією. 

Семестровий контроль проводиться у формі екзамену відповідно до 

навчального плану в обсязі навчального матеріалу, визначеного навчальною 

програмою та у терміни, встановлені навчальним планом. 

Семестровий контроль може проводитися в усній формі по 

екзаменаційних білетах або в письмовій формі за контрольними завданнями, а 

також шляхом тестування з використанням технічних засобів. Можливе 

поєднання різних форм контролю. Форма проведення семестрового контролю 

зазначається в робочій програмі навчальної дисципліни. 

Результати поточного контролю (поточна успішність) можуть 

враховуватись як допоміжна інформація для виставлення оцінки з даної 

дисципліни. 

Студент вважається допущеним до семестрового екзамену з навчальної 

дисципліни за умови повного відпрацювання усіх практичних, лабораторних та 

семінарських занять, передбачених навчальною програмою з дисципліни. 

 



 

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ, ТА ШКАЛА ОЦІ-

НЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ (НАЦІОНАЛЬНА ТА ECTS) 

 

Таблиця 1 – Розподіл балів для оцінювання поточної успішності студента 

Поточне тестування та самостійна робота Бали 

Семестр 1. Змістовий модуль 1. Лінійна алгебра  

1.1. Матриці та визначники 10 

1.2. Системи лінійних алгебраїчних рівнянь 15 

Змістовий модуль 2. Аналітична геометрія  

2.1. Вектори та дії з ними 10 

2.2. Площина та пряма лінія у просторі 10 

2.3. Пряма лінія та криві другого порядку на площині 10 

Змістовий модуль 3. Теорія границь  

3.1. Границі послідовностей 15 

3.2. Границя і неперервність функцій 15 

Змістовий модуль 4. Диференціальне числення функції однієї змінної  

4.1. Похідна функції та її диференціал 15 

Сума 100 

Семестр 2. Змістовий модуль 4. Диференціальне числення функції однієї змінної  

4.2. Застосування похідної 30 

Змістовий модуль 5. Інтегральне числення функції однієї змінної  

5.1. Невизначений інтеграл 30 

5.2. Визначений інтеграл 30 

Змістовий модуль 6. Диференціальне числення функції кількох змінних  

6.1. Поняття функції багатьох змінних 10 

Сума 100 

Семестр 3. Змістовий модуль 6. Диференціальне числення функції кількох змінних  

6.2. Похідна та диференціал функції багатьох змінних 25 

Змістовий модуль 7. Диференціальні рівняння  

7.1. Диференціальні рівняння 1-го порядку 25 

7.2. Диференціальні рівняння вищих порядків та системи ДР 25 

Змістовий модуль 8. Інтегральне числення функції багатьох змінних  

8.1. Кратні інтеграли 25 

Сума 100 

Семестр 4. Змістовий модуль 8. Інтегральне числення функції багатьох змінних  

8.2. Криволінійні та поверхневі інтеграли 30 

Змістовий модуль 9. Теорія поля  

9.1. Скалярні і векторні поля 30 

Змістовий модуль 10. Ряди  

10.1. Числові ряди 15 

10.2. Функціональні ряди 25 

Сума 100 

 

Критерії  та система оцінювання знань та вмінь студентів.  

Згідно основних положень ЄКТС, під системою оцінювання слід 

розуміти сукупність методів (письмові, усні і практичні тести, екзамени, 

проекти, тощо), що використовуються при оцінюванні досягнень особами, що 

навчаються, очікуваних результатів навчання. 



 

Успішне оцінювання результатів навчання є передумовою присвоєння 

кредитів особі, що навчається. Тому твердження про результати вивчення 

компонентів програм завжди повинні супроводжуватися зрозумілими та 

відповідними критеріями оцінювання для присвоєння кредитів. Це дає 

можливість стверджувати, чи отримала особа, що навчається, необхідні знання, 

розуміння, компетенції. 

Критерії оцінювання – це описи того, що як очікується, має зробити 

особа, яка навчається, щоб продемонструвати досягнення результату навчання. 

Основними концептуальними положеннями системи оцінювання знань та 

вмінь студентів є: 

1. Підвищення якості підготовки і конкурентоспроможності фахівців 

за рахунок стимулювання самостійної та систематичної роботи студентів про-

тягом навчального семестру, встановлення постійного зворотного зв‟язку ви-

кладачів з кожним студентом та своєчасного коригування його навчальної дія-

льності. 

2. Підвищення об‟єктивності оцінювання знань студентів відбувається 

за рахунок контролю протягом семестру із використанням 100 бальної шкали 

(табл. 2). Оцінки обов‟язково переводять у національну шкалу (з виставленням 

державної семестрової оцінки „відмінно”, „добре”, „задовільно” чи „незадові-

льно”) та у шкалу ЕСТS (А, В, С, D, Е, FХ, F). 



 

Таблиця 2 – Шкала оцінювання знань та умінь: національна та ЕСТS 
Рейтингова 

Оцінка, бали 

Оцінка ЕСТS 

та її визна-

чення 

Національна 

оцінка 

Критерії оцінювання 

позитивні негативні 

1 2 3 4 5 

90-100 А Відмінно 

- Глибоке знання навчального матері-

алу модуля, що містяться в основних і 

додаткових літературних джерелах; 

- вміння аналізувати явища, які ви-

вчаються, в їхньому взаємозв‟язку і ро-

звитку; 

- вміння проводити теоретичні розра-

хунки; 

- відповіді на запитання чіткі, лаконі-

чні, логічно послідовні; 

- вміння  вирішувати складні прак-

тичні задачі. 

Відповіді на запитання можуть  

містити незначні неточності. 

82-89 В Добре 

- Глибокий рівень знань в обсязі 

обов’язкового матеріалу, що перед-

бачений модулем; 

- вміння давати аргументовані відпо-

віді на запитання і проводити теоре-

тичні розрахунки; 

- вміння вирішувати складні практи-

чні задачі. 

Відповіді на запитання містять 

певні неточності. 

75-81 С Добре 

- Міцні знання матеріалу, що вивча-

ється, та його практичного застосу-

вання; 

- вміння давати аргументовані відпо-

віді на запитання і проводити теоре-

тичні розрахунки; 

- вміння вирішувати практичні задачі. 

Невміння використовувати тео-

ретичні знання для вирішення 

складних практичних задач. 

64-74 Д Задовільно 

- Знання основних фундаментальних 

положень матеріалу, що вивчається, та 

їх практичного застосування; 

- вміння вирішувати прості практичні 

задачі. 

Невміння давати аргументовані 

відповіді на запитання; 

- невміння аналізувати викла-

дений матеріал і виконувати 

розрахунки; 

- невміння вирішувати складні 

практичні задачі. 

60-63 Е Задовільно 

- Знання основних фундаментальних 

положень матеріалу модуля, 

- вміння вирішувати найпростіші 

практичні задачі. 

Незнання окремих (непринци-

пових) питань з матеріалу мо-

дуля; 

- невміння послідовно і аргу-

ментовано висловлювати дум-

ку; 

- невміння застосовувати теоре-

тичні положення при розвязанні 

практичних задач. 

35-59 

FХ 

(потрібне до-

даткове ви-

вчення) 

Незадовільно 

Додаткове вивчення матеріалу моду-

ля може бути виконане в терміни, що 

передбачені навчальним планом. 

Незнання основних фундамен-

тальних положень навчального 

матеріалу модуля; 

- істотні помилки у відповідях 

на запитання; 

- невміння розв‟язувати прості 

практичні задачі. 

1-34 

F 

(потрібне по-

вторне вивчен-

ня) 

Незадовільно - 

- Повна відсутність знань знач-

ної частини навчального матері-

алу модуля; 

- істотні помилки у відповідях 

на запитання; 

-незнання основних фундамен-

тальних положень; 

- невміння орієнтуватися під час 

розв‟язання  простих практич-

них задач. 
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