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Вступ 

 

Анотація 

 

Навчальна дисципліна "Вища математика ІІІ" є однією із складових ком-

плексної підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

галузі знань 12 "Інформаційні технології" спеціальності 126 "Інформаційні сис-

теми та технології" освітньої програми "Інформаційні системи та технології". 

Вона є теоретичною основою майбутньої професійної діяльності та опа-

нування навичок, необхідних для подальшого навчання. Під час вивчення дис-

ципліни у студентів формується система теоретичних знань і практичних нави-

чок з питань самоорганізації студента в освітньому середовищі, освітньої 

діяльності у закладі вищої освіти та створенні індивідуальної освітньої 

траєкторії. Опанування курсу ознайомлює студентів з прийомами дослідження і 

розв’язування математично формалізованих задач, сприяє формуванню навичок 

логічного та алгоритмічного мислення, забезпечує оволодіння студентами ос-

новними математичними методами, необхідними для аналізу і моделювання 

процесів та явищ в процесі пошуку оптимальних рішень, вибору найкращих 

способів їх реалізації, а тому є вагомою складовою у підготовці фахівців.  

Ключові слова: математика, системи рівнянь, вектори, аналітична геоме-

трія, функція, границя функції, похідна, інтеграл, диференціальні рівняння, ря-

ди, наближені обчислення.  
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Abstract  

 

The discipline "Higher Mathematics ІIІ" is one of the components of compre-

hensive training of applicants for the first (bachelor's) level of higher education in the 

field of knowledge 12 "Information Technology" specialty 126 "Information Systems 

and Technologies" educational program "Information Systems and Technologies". 

It is a theoretical basis for future professional activities and the acquisition of 

skills necessary for further study. During the study of the discipline students form a 

system of theoretical knowledge and practical skills on the main issues of student 

self-organization in the educational environment, educational activities in higher edu-

cation and the creation of an individual educational trajectory. Mastering the course 

acquaints students with the methods of research and solving mathematically formal-

ized problems, promotes the formation of skills of logical and algorithmic thinking, 

provides students with basic mathematical methods needed to analyze and model 

processes and phenomena in the process of finding optimal solutions, choosing the 

best ways to implement them; therefore it is an important component in the training 

of specialists. 

Key words: mathematics, systems of equations, vectors, analytical geometry, 

function, function boundary, derivative, integral, differential equations, series, 

approximate calculations. 
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1.  Опис навчальної дисципліни 

Таблиця 1.1. 

Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників 

Галузь знань, спеціальність (осві-

тня програма), освітній рівень 

Характеристика нав-

чальної дисципліни 

Денна фо-

рма нав-

чання 

Заочна 

форма на-

вчання 

Кількість кре-

дитів – 4 
Галузь знань: 

12 "Інформаційні технології" 

Обов’язкова 

Модулів – 1 Рік підготовки: 

Змістових мо-

дулів – 3 
2-й 2-й 

Електронний 

адрес РПНД на 

сайті Універси-

тету: 

 

 

 
Спеціальність 

126 "Інформаційні системи та 

технології" 

 

 

 

Освітня програма 

Інформаційні системи та техно-

логії 

Семестр 

3-й 3-й 

Лекцій 

Індивідуальне 

науково-

дослідне за-

вдання (не за-

плановано)  

30 год. 6 год. 

Практичні, семінарські 

Загальна кіль-

кість годин – 

120 

30 год. 6 год. 

Лабораторні 

 - год. - год. 

Тижневих го-

дин для денної 

форми навчан-

ня: 

аудиторних – 4; 

самостійної ро-

боти студента – 

4. 

Освітній рівень: 

перший (бакалаврський) 

Самостійна робота 

60 год. 108 год. 

Індивідуальні завдання: 

- год. 

Вид контролю: іспит 

Форма контролю: ком-

бінована 
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2.  Мета вивчення навчальної дисципліни 

Робоча програма навчальної дисципліни "Вища математика ІІІ" складена 

відповідно до освітньо-професійної програми підготовки здобувачів першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 12 "Інформаційні технології" 

спеціальності 126 "Інформаційні системи та технології" освітньої програми 

(ОП) "Інформаційні системи та технології". Для зазначеної ОП дисципліна є 

обов’язковою. 

Метою вивчення дисципліни "Вища математика ІІІ" є формування у сту-

денів відповідно до освітньо-професійної програми таких компетентностей: 

• Здатність до абстрактного мислення аналізу та синтезу (КЗ 1). 

• Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях (КЗ 2). 

• Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями (КЗ 5). 

3. Передумови для вивчення дисципліни 

Передумовами для вивчення дисципліни є курс "Вища математика І", 

"Вища математика ІІ", основні поняття шкільного курсу математики; деякі по-

няття та закони з шкільного курсу фізики. 

4. Очікувані результати навчання 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у 

студентів таких результатів навчання: 

• Знати лінійну та векторну алгебру, диференціальне та інтегральне чи-

слення, теорію функцій багатьох змінних, теорію рядів, диференціальні рівнян-

ня для функції однієї та багатьох змінних, операційне числення, теорію ймовір-

ностей та математичну статистику в обсязі, необхідному для розробки та  вико-

ристання інформаційних систем, технологій та інфокомунікацій, сервісів та ін-

фраструктури організації (ПР 1).  
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• Застосовувати знання фундаментальних і природничих наук, систем-

ного аналізу та технологій моделювання, стандартних алгоритмів та дискретно-

го аналізу при розв’язанні задач проектування і використання інформаційних 

систем та технологій (ПР 2).  
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5. Програма навчальної дисципліни 

 

Модуль 1. 

Змістовий модуль 1. Елементи операційного числення.  

Тема 1. Перетворення Лапласа 

Визначення перетворення Лапласа. Властивості перетворення Лапласа [3, 

с.69-75], [4, с.11-19], [5, с.43-48], [6, с.15-18], [7, с.57-66]. 

Тема 2. Знаходження зображень функцій 

Оригінали і їх зображення. Таблиця оригіналів та зображень. [3, с.69-75], 

[4, с.19-25], [5, с.43-48], [6, с.19-23], [7, с.57-66].  

Тема 3. Обернене перетворення Лапласа 

Обернене перетворення Лапласа. Теореми розкладу. Формула Рімана-

Мелліна [3, с.75-79], [4, с.25-37], [5, с.43-48], [6, с.26-29], [7, с.57-66]. 

Тема 4. Застосування операційного числення для розв’язування лінійних 

диференціальних рівнянь 

          Застосування операційного числення для розв’язування лінійних дифе-

ренціальних рівнянь зі сталими коефіцієнтами. Загальний метод розв’язання за-

дачі Коші. Застосування інтеграла Дюамеля для розв’язання задачі Коші з ну-

льовими початковими умовами. [3, с.79-81], [5, с.43-48], [6, с.39-42], [7, с.57-

66]. 

Тема 5. Застосування операційного числення для розв’язання систем 

диференціальних та інтегральних рівнянь 

          Застосування операційного числення для розв’язання систем лінійних 

диференціальних рівнянь зі сталими коефіцієнтами. Застосування операційного 

числення для розв’язання інтегральних та інтегро-диференціальних рівнянь. Ін-

тегральні рівняння Вольтерра першого та другого роду [3, с.81-83], [6, с.35-39], 

[7, с.57-66]. 

Змістовий модуль 2. Числові та функціональні ряди 

Тема 6. Числові ряди 
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Поняття числового ряду. Збіжність та сума ряду. Необхідна умова збіж-

ності. Ряди з додатними членами. Достатні ознаки збіжності.  [1, с.9-29], [2, 

с.149-155], [3, с.117-122], [5, с.48-52], [6, с.42-47], [7, с.44-48]. 

Тема 7. Знакозмінні ряди 

Числові знакозмінні ряди. Абсолютна та умовна збіжності. Знакопочере-

жні ряди. Ознака Лейбніца [1, с.64-71], [2, с.149-155], [3, с.117-122], [5, с.48-52], 

[6, с.50-54], [7, с.44-48]. 

Тема 8. Функціональні ряди 

Функціональний ряд. Область збіжності. Степеневий ряд. Область збіж-

ності степеневого ряду.  [1, с.118-156], [2, с.149-155], [3, с.123-126], [5, с.52-64], 

[6, с.61-67], [7, с.44-48]. 

Тема 9. Застосування степеневих рядів 

Розклад функцій у степеневі ряди. Ряди Тейлора і Маклорена. Обчислен-

ня наближених значень функцій за допомогою степеневих рядів. Наближене 

обчислення визначених інтегралів; наближене розв’язування диференціальних 

рівнянь.  [1, с.164-200], [2, с.149-155], [3, с.123-126], [5, с.52-64], [6, с.61-67], [7, 

с.44-48] 

Тема 10. Ряди Фур’є 

Ряди Фур’є. Коефіцієнти Фур’є. Тригонометричний ряд Фур’є. Достатня 

умова подання функцій через ряд Фур’є. Ряд Фур’є для парних і непарних фун-

кцій. Періодичне продовження. Практичний гармонічний аналіз.  [1, с.226-257], 

[5, с.52-64], [6, с.54-60], [7, с.44-48]. 

Змістовий модуль 3. Теорія ймовірностей і математична статистика 

Тема 11. Випадкові події. Основні теореми теорії ймовірностей 

Основні поняття та означення теорії ймовірностей. Випадкові події. По-

няття  ймовірності події. Сума і добуток  випадкових подій. Теореми додавання 

та множення ймовірностей [2, с.132-145], [3, с.126-132], [5, с.70-72], [6, с.8-14], 

[7, с.48-73]. 

Тема 12. Повна ймовірність. Формула Бернуллі 
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Умовна ймовірність. Теореми задавання та множення. Формула повної 

ймовірності. Формула Бернуллі. [2, с.132-145], [3, с.133-143], [5, с.70-72], [6, 

с.16-28], [7, с.48-73]. 

Тема 13. Випадкові величини та закони їх розподілу 

Випадкові величини. Числові характеристики дискретних випадкових ве-

личин. Неперервні випадкові величини. Функція та щільність розподілу. Осно-

вні закони розподілу неперервних випадкових величин. [2, с.132-145], [3, с.143-

151], [5, с.70-72], [6, с.28-46], [7, с.48-73]. 

Тема 14. Елементи математичної статистики 

Генеральна сукупність і вибірка. Статистичний розподіл вибірки. Полі-

гон, гістограма. Статистичні оцінки параметрів розподілу.  [2, с.132-145], [3, 

с.151-159], [6, с.60-73], [7, с.48-73]. 

Тема 15. Розрахунок основних числових характеристик вибірки. Елементи 

теорії кореляції 

Метод добутків. Надійний інтервал. Надійна ймовірність. Перевірка ста-

тистичних гіпотез. Кореляційна залежність вибіркових даних.  [2, с.132-145],  

[3, с.159-165], [6, с.78-91], [7, с.48-73]. 

 

Таблиця 5.1. 

Тематичний план навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

денна форма заочна форма 

у
сь

о
го

  

у тому числі 

у
сь

о
го

  

у тому числі 

л
ек

 

п
р

ак
т 

л
аб

 

с.
р

. 

л
ек

 

п
р

ак
т 

л
аб

 

с.
р

. 

Модуль 1. Вища математика ІІІ 

Змістовий модуль 1. Елементи операційного числення 

Тема 1. Перетворення Лапласа 6 2 2 - 2 7 2 - - 5 

Тема 2. Знаходження зобра-

жень функцій 6 2 2 - 2 7 - 2 - 5 
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Тема 3. Обернене перетворен-

ня Лапласа 
6 2 2 - 2 5 - - - 5 

Тема 4. Застосування опе-

раційного числення для 

розв’язування лінійних дифе-

ренціальних рівнянь 

6 2 2 - 2 5 - - - 5 

Тема 5. Застосування опе-

раційного числення для 

розв’язання систем диферен-

ціальних та інтегральних 

рівнянь 

6 2 2 - 2 6 - - - 6 

Разом за змістовим  

модулем 1 

30 10 10 - 10 30 2 2 - 

 

26 

Змістовий модуль 2. Числові та функціональні ряди 

Тема 6. Числові ряди 6 2 2 - 2 7 2 - - 5 

Тема 7. Знакозмінні ряди 6 2 2 - 2 5 - - - 5 

Тема 8. Застосування степеневих 

рядів 
6 2 2 - 2 7 - 2 - 5 

Тема 9. Застосування степеневих 

рядів 
6 2 2 - 2 5 - - - 5 

Тема 10. Ряди Фур’є 6 2 2 - 2 6 - - - 6 

Разом за змістовим модулем 2 30 10 10 - 10 30 2 2 - 26 

Змістовий модуль 3. Теорія ймовірностей і математична статистика 

Тема 11. Випадкові події. Основні 

теореми теорії ймовірностей 
12 2 2 - 8 12 2 - - 10 

Тема 12. Повна ймовірність. 

Формула Бернуллі 
12 2 2 - 8 12 - - - 12 

Тема 13. Випадкові величини та 

закони їх розподілу 
12 2 2 - 8 12 - 2 - 10 

Тема 14. Елементи математичної 

статистики 
12 2 2 - 8 12 - - - 12 

Тема 15. Розрахунок основних 

числових характеристик вибірки. 

Елементи теорії кореляції 
12 2 2 - 8 12 - - - 12 
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Разом за змістовим модулем 3 60 10 10 - 40 60 2 2 - 56 

Усього годин 120 30 30 - 60 120 6 6 - 108 
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Таблиця 5.2 

Теми практичних занять 

№ з/п Назва теми 

Кількість годин 

Денна фор-

ма 

Заочна 

форма 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Елементи операційного числення 

1 Перетворення Лапласа 2 

2 

2 Знаходження зображень функцій 2 

3 Обернене перетворення Лапласа 2 

4 

Застосування операційного числення для 

розв’язування лінійних диференціальних 

рівнянь 
2 

5 

Застосування операційного числення для 

розв’язання систем диференціальних та 

інтегральних рівнянь 

2 

 Всього за змістовий модуль 1 10 2 

Змістовий модуль 2. Числові та функціональні ряди 

6 

Ряди з додатними членами. Необхідна 

ознака. Теореми порівняння. Ознаки Да-

ламбера, Коші. 
2 

2 

7 
Знакозмінні ряди. Абсолютна та умовна 

збіжність. 2 

8 
Функціональні ряди. Степеневі ряди. Об-

ласть збіжності степеневого ряду. 2 

9 
Розклад функцій у ряд Тейлора і Макло-

рена. 2 

10 
Наближені обчислення за допомогою 

рядів. 2 

 Всього за змістовий модуль 2 10 2 

Змістовий модуль 3. Теорія ймовірностей та математична статистика 

11 
Елементи комбінаторики. Безпосереднє 

обчислення ймовірностей. 2 2 
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12 
Теореми додавання й множення. Формула 

повної ймовірності. 2 

13 
Формула Байеса, формула Бернуллі. 

2 

14 
Закони розподілу дискретних випадкових 

величин. 2 

15 

Функція розподілу. Щільність розподілу. 

Числові характеристики випадкових вели-

чин.  
2 

 Всього за змістовий модуль 3 10 2 

 Разом 30 6 

 

Теми лабораторних занять 

 

Не заплановані. 

 

 

Самостійна робота 

Таблиця 5.3 

Завдання для самостійної роботи (денна форма) 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

Денна форма 

1 1 Підготовка до лекцій 15 

2  Підготовка до практичних занять 15 

3  Виконання Типового розрахунку №3 (Завдання 1-4). 20 

4  Виконання Індивідуального завдання №4 10 

 Разом 60 
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Таблиця 5.4 

Завдання для самостійної роботи (заочна форма) 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

Заочна форма 

5 1 Підготовка до лекцій 20 

6  Підготовка до практичних занять 28 

7  Контрольна робота № 7 20 

8  Контрольна робота № 8 20 

9  Контрольна робота № 9 20 

 Разом 108 

 

Індивідуальне науково-дослідне завдання 

 

Не заплановано. 

 

 

6. Методи навчання, засоби діагностики результатів навчання та мето-

ди їх демонстрування 

 

Набуття здобувачами компетенцій забезпечується через засвоєння навча-

льного матеріалу у вигляді лекційних, практичних занять, самостійної роботи 

студентів та контрольних тестових робіт. 

Основними методами навчання з дисципліни є: 

1. Пояснювально-ілюстративний метод, за допомогою повідомлення та 

засвоєння інформації на лекційних та практичних заняттях словесними й наоч-

ними засобами. 

2. Проблемний метод, коли на практичних заняттях утворюються пошу-

кові ситуації, розвивається активність, самостійність, творчі здібності здобува-

чів освіти. 

Як наочний матеріал на лекціях застосовуються мультимедійні слайди та 

лекційні демонстрації. 
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З метою роз’яснення найбільш складних питань дисципліни та підвищення 

якості виконання типових розрахунків, індивідуальних завдань проводяться 

групові та індивідуальні консультації за розкладом кафедри. 

Засобами діагностики результатів навчання та методами їх демонстру-

вання є: 

• виконання завдань на практичних заняттях; 

• оформлення та захист Типового розрахунку № 3;  

• виконання Індивідуального завдання № 4;  

• розв’язання олімпіадних завдань; 

• контрольні тестові роботи. 

7. Форми поточного та підсумкового контролю 

Досягнення студента оцінюються за 100-бальною системою Університе-

ту. 

Підсумкова оцінка навчального курсу включає в себе оцінки з поточного 

контролю і оцінки заключного екзамену. У кожного компонента своя частка в 

загальній системі оцінок. У проміжних оцінках студент може набрати 60 балів. 

Питома вага заключного іспиту в загальній системі оцінок – 40 балів. Право 

здавати заключний іспит дається студенту, якій з урахуванням максимальних 

балів проміжних оцінок набирає не менше 40 балів. Підсумкова оцінка навча-

льного курсу є сумою проміжних оцінок і оцінки екзамену.  

Поточний контроль передбачає оцінювання теоретичної підготовки здобу-

вачів вищої освіти із зазначеної теми та набутих практичних навичок під час 

виконання завдань самостійних робіт. 

Зарахування кредитів навчального курсу можливо тільки після досягнення 

результатів, запланованих РПНД, що виражається в одній з позитивних оцінок, 

передбачених чинним законодавством. 

Форма контролю комбінована: 

• письмова (оформлення звітів, письмові відповіді на контрольні питан-

ня виконання завдань); 

• усна (відповіді на контрольні питання, захист рефератів); 
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• тестова (модульні контрольні тестові роботи, виконання олімпіадних 

завдань). 

 

 

Критерії оцінювання виконання розрахункових завдань 

Здобувач денної форми навчання має виконати чотири завдання типового 

розрахунку та одне індивідуальне завдання, що нараховують в собі 5 задач, згі-

дно індивідуального графіку. Кожна розрахункове завдання оцінюється макси-

мум у 12 балів. Загалом за розрахункові завдання можна отримати максимум 60 

балів. 

Таблиця 7.1 

Форми контролю виконання розрахункових робіт, 

 їх оцінювання 

Виконання 

лабораторних 

робіт 

 

Критерії оцінювання 

12 

Робота виконана у встановлений термін. Студент самостійно 

визначає тип задачі і раціонально розв’язує її. Може 

розв’язувати комбіновані задачі. Звіт відповідає встановленим 

вимогам. 

10 

Робота виконана у встановлений термін. Студент раціонально 

розв’язує задачі. Може розв’язувати комбіновані задачі. Звіт 

відповідає встановленим вимогам. 

8 

Робота виконана з порушенням встановлених термінів. Сту-

дент наводить потрібні формули. Розв’язує задачу користую-

чись алгоритмом. Складений звіт містить неточності у виснов-

ках та помилки 

6 

Робота виконана з порушенням встановлених термінів. Сту-

дент наводить потрібні формули. Розв’язує задачу з помилка-

ми. 

4 
Студент складає скорочену умову задачі, робить обчислення 

лише за готовою формулою. 

0 Студент не розв’язує задачі. 

 Максимальна оцінка студента за даний компонент програми 

60 балів (5 завдань по 12 балів). 
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Критерії оцінювання виконання контрольних завдань (заочна форма) 

Студенти заочного відділення виконують три контрольні роботи згідно 

індивідуального варіанту, який відповідає порядковому номеру зі списку у 

журналі, в об’ємі 12 задач з відповідних тем заняття на одну контрольну робо-

ту. 

 

Таблиця 7.2 

К/р Критерії оцінювання 

20 

Робота виконана у встановлений термін. Студент самостійно визна-

чає тип задачі і раціонально розв’язує її. Може розв’язувати комбіно-

вані задачі. Звіт відповідає встановленим вимогам. 

16 

Робота виконана у встановлений термін. Студент раціонально 

розв’язує задачі. Може розв’язувати комбіновані задачі. Звіт відпові-

дає встановленим вимогам. 

12 

Робота виконана з порушенням встановлених термінів. Студент наво-

дить потрібні формули. Розв’язує задачу користуючись алгоритмом. 

Складений звіт містить неточності у висновках та помилки 

8 
Робота виконана з порушенням встановлених термінів. Студент наво-

дить потрібні формули. Розв’язує задачу з помилками. 

4 
Студент складає скорочену умову задачі, робить обчислення лише за 

готовою формулою. 

0 Студент не розв’язує задачі. 

 Максимальна оцінка студента за даний компонент програми 60 ба-

лів (3 роботи по 20 балів). 

8. Критерії оцінювання результатів навчання 

Здобувач має відповісти на п’ять тестових завдань з теоретичних знань з 

чітким поясненням та вирішити три практичні задачі. Кожна відповідь на тес-

тові завдання оцінюється максимум у 2 бали, вирішення кожної практичної за-

дачі – у 10 балів. Загалом за екзамен можна отримати максимум 40 балів. 

 

Таблиця 8.1 

Критерії оцінювання відповіді на тестові питання на екзамені 

Відповідь 

на тестові 

питання  

Критерії оцінювання на екзамені 

2 Відповідь надана правильна з чітким поясненням. 
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1 Відповідь правильна, але без пояснення. 

0 Відповідь не надана взагалі або неправильна. 

 Максимальна оцінка студента за відповідь на усні питання 10 

балів (5 питань по 2 бали). 

 

Таблиця 8.2 

Критерії оцінювання рішення практичної задачі  на екзамені 

Рішення 

практичної 

задачі  

Критерії оцінювання на екзамені 

10 

Рішення представлене повне, коректне, з чіткими малюнком та 

поясненнями, відповідь правильна, правильно виконано дове-

дення  

9 

Рішення представлене повне, коректне, з чіткими малюнком та 

поясненнями, відповідь правильна, неправильно виконано до-

ведення  

8 

Рішення представлене у вигляді формул, правильно використа-

них, з чіткими малюнком, але без пояснень, відповідь правиль-

на. 

7 
Рішення представлене повне, з нечітким малюнком та пояснен-

нями, відповідь правильна, не виконано доведення  

6 

Рішення представлене повне, коректне, з чіткими поясненнями, 

відповідь неправильна у зв'язку із помилками при виконанні ро-

зрахунків. 

5 

Рішення представлене у вигляді формул, правильно використа-

них, але без пояснень, відповідь неправильна у зв'язку із поми-

лками при виконанні розрахунків. 

3 
Рішення представлене у вигляді формул, більш ніж наполовину, 

відповідь неправильна. 

2 
Рішення представлене неповне у вигляді формул з нечітким по-

ясненням, правильна відповідь відсутня. 

1 
Рішення представлене неповне, більш ніж наполовину, прави-

льна відповідь відсутня. 

0 
Рішення не представлене взагалі або неповне, менш ніж напо-

ловину. 

 Максимальна оцінка студента за задачі 30 балів (3 задачі по 10 

балів). 
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Таблиця 8.3 

 

Денне відділення Заочне відділення 

Вид роботи 

Кіль-

кість 

балів 

Вид роботи Кіль-

кість 

балів 

Модуль 1 

ЗМ 1 
Типовий розрахунок 3,  

Завдання 1-2 
24 

Контрольна робота 7 

 
20 

ЗМ 2 
Типовий розрахунок 3,  

Завдання 3-4 
24 Контрольна робота 8 20 

ЗМ 3 
Індивідуальне завдан-

ня 4 
12 Контрольна робота 9 20 

Підсумко-

вий конт-

роль 

Екзамен 40 Екзамен 40 

Сума  100  100 

 

Таблиця 8.4 

Розподіл балів за формами контролю 

Форма контролю 

Максимальна кількість балів 

Денна форма Заочна форма 

Виконання розрахунко-

вих завдань 
5 х 12 балів = 60 балів 3 х 20 балів = 60 балів 

Відповідь на тестові пи-

тання на екзамені 
5 х 2 бали = 10 балів 5 х 2 бали = 10 балів 

Виконання практичної 3 х 10 балів = 30 балів 3 х 10 балів = 30 балів 
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задачі на екзамені 

Всього 100 100 

 

 

9. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання 

яких передбачає навчальна дисципліна 

 

1. Опорний конспект лекцій з дисципліни в електронному варіанті. 

2. Методичні вказівки та завдання до виконання індивідуальних робіт з 

дисципліни в електронному варіанті. 

3. Навчальні посібники для індивідуальної роботи студентів з курсу ви-

щої математики. 

4. Лекційні демонстрації. 

 

10. Рекомендовані джерела інформації 

Основна 

1. Бакун В. В. Математичний аналіз. Частина ІІІ. Числові й функціона-

льні ряди. Інтеграли, залежні від параметра [Електронний ресурс] : підручник у 

3-х ч. / В. В. Бакун ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 

файл: 3,23 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 435 с.  

2. Вища математика: Навчально-методичний комплекс / Дубініна О. В., 

Махиня Т. А. − Київ. – 2016. − 204 с. 

3. Гусак Л.П., Гулівата І.О. Вища та прикладна математика: практикум. 

Вінниця: Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. 176 с. 

4. Завдання до практичних занять з теорiї мiри та iнтеграла для студентiв 

спецiальностей ”математика” i ”статистика” механiко–математичного факуль-

тету / Укладачi О. Ю. Константинов, О. Г. Кукуш, О. О. Курченко, О. Н. Несте-

ренко, Т. О. Петрова, В. М. Радченко, А. В. Чайковський. – К.: ВПЦ ”Київський 

унiверситет”, 2017 р. – 90 с 
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5. Кахута Н.Д. Вища математика (практикум) Частина 1. Вектори і коор-

динати. Похідна та її застосування. Інтеграл і його застосування. Диферен-

ціальні рівняння. Елементи теорії ймовірностей. Практикум для формування 

компетентностей студентів. Київ : Університет економіки та права «КРОК», 

2017. – 95 с. 

6. Литвинов А.Л. Вища та прикладна математика з елементами інформа-

ційних технологій: навчальний посібник / А.Л.Литвинов; Харків. нац. ун-т 

міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 

232 с. 

7. Торяник Д.О. Вища математика: навчальний посібник / Д.О. Торяник. 

– Харків: ХДУХТ, 2019. – 150 с. 

Допоміжна 

1. Диференціальне та інтегральне числення функцій однієї змінної. / L.V. 

Kurpa, T.V.Shmatko. Differential and Integral Calculus for One Variable Functions = 

Диференціальне та інтегральне числення функцій однієї змінної. Навчальний 

посібник . – Х.: ТНУ „ХПІ”,  2017. – 324с. (англ. мовою) 

2. Збірник задач і вправ зі спеціальних розділів вищої математики для 

студентів технічних спеціальностей [Електроний ресурс] / НТУУ «КПІ» ; уклад. 

З. П. Ординська, Л. А. Репета. – Електронні текстові дані (1 файл: 9,8 Мбайт). – 

Київ : НТУУ «КПІ», 2016. – 43 с.  

3. Нестандартні та олімпіадні задачі з алгебри та аналізу: практикум для 

підготовки студентів 1-го курсу [Електронний ресурс] : навчальний посібник 

для студентів ступеня бакалавра / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: С. В. Бод-

нарчук, М. К. Ільєнко, Т. В. Маловічко, В. В. Павленков, А. В. Сиротенко – 

Електронні текстові дані (1 файл: 1,33 Мбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорсь-

кого, 2020. – 183 с.  

Інформаційні ресурси в Internet 

1. Бібліотека Національного університету кораблебудування імені адмірала 

Макарова.  
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2.  Електроні матеріали з математики [Electronic resource] – Mode of access: 

http://www.allmath.ru/  

3. Матеріали з вищої математики для допомоги студентам [Electronic resource] – 

Mode of access: http://www.mathelp.spb.ru/   

4. Довідкова інформація з математичних дисциплін [Electronic resource] – Mode 

of access: http://mathem.h1.ru/  

5. Відео-лекторій: http://ocw.mit.edu/courses/mathematics/18-02-multivariable-

calculus-fall-2007/video-lectures/Переліки національних стандартів, які в разі 

добровільного застосування є доказом відповідності продукції вимогам тех-

нічних регламентів https://data.gov.ua/dataset/6a813896-efe9-4686-845f-

534bff4be0b3

http://www.allmath.ru/
http://www.mathelp.spb.ru/
http://mathem.h1.ru/
http://ocw.mit.edu/courses/mathematics/18-02-multivariable-calculus-fall-2007/video-lectures/
http://ocw.mit.edu/courses/mathematics/18-02-multivariable-calculus-fall-2007/video-lectures/
https://data.gov.ua/dataset/6a813896-efe9-4686-845f-534bff4be0b3
https://data.gov.ua/dataset/6a813896-efe9-4686-845f-534bff4be0b3
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11. Зміни та доповнення 

 


