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 ВСТУП 

Програма навчальної дисципліни “Вища математика» складена відповідно до 

освітньо-професійної  програми підготовки  

 

__________________       бакалавр___________________  

(назва рівня вищої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня) 

 

 

         спеціальність 014.07   «Середня освіта (Географія)»,  

освітньо-професійні програми «Географія, економіка та краєзнавчо-туристична 

робота», «Географія, природознавство та спортивно-туристська робота»»,  

          спеціальність 106  «Географія»  

освітньо-професійні програми «Фізична географія, моніторинг і кадастр природних 

ресурсів», «Картографія, геоінформатика і кадастр», «Географія рекреації  та 

туризму», «Економічна, соціальна географія та регіональний розвиток», 

«Геоурбаністика, регіоналістика та країнознавство». 

 

 
1. Опис навчальної дисципліни 

1.1.  Мета викладання навчальної дисципліни 

 

Мета викладання навчальної дисципліни є вивчення основних теоретичних та 

практичних розділів математичного аналізу, аналітичної геометрії, алгебри, що 

використовуються під час вивчення різних дисциплін, які входять до освітніх програм 

спеціальностей 014.07 Середня освіта (Географія), 106 Географія, а також під час 

практичної підготовки факультету геології, географії, рекреації і туризму. Метою 

викладання навчальної дисципліни є також допомога в засвоєнні методів аналізу даних, 

що виникають при підготовці студентських курсових, дипломних  робіт та на роботі за 

фахом. Метою навчання є також формування вміння самостійно навчатися та підвищувати 

математичну кваліфікацію і після  вивчення курсу “Вища математика».  

 

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни 

 

Основними завданнями вивчення дисципліни є  поглиблення знань шкільної 

математики, засвоєння основних розділів вищої математики, а також вміння вибирати 

математичні моделі, формулювати постановки задач і  вибирати методи для розв’язування 

практичних задач. Основними завданнями також є уміння аналітично, чисельно і графічно 

аналізувати накопичені результати. 

 

 

 1.3. Кількість кредитів 4 

 

1.4. Загальна кількість годин  120 

 

1.5. Характеристика навчальної дисципліни 

 

Обов’язкова / за вибором 

 

Денна форма здобуття освіти Заочна (дистанційна) форма здобуття освіти  

Рік підготовки 
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1-й 1-й 

Семестр 

1-й 1-й 

Лекції 

30  год. 12  год. 

Практичні, семінарські заняття 

30  год. 4  год. 

Лабораторні заняття 

 год.  год. 

Самостійна робота 

60 год. 104 год. 

Індивідуальні завдання  

год. 

 

 

1.6. Заплановані результати навчання 

 

- володіти базовими знаннями з вищої математики; 

- вміти аналізувати сучасні математичні методи фахових проблем;  

- володіти математичним апаратом, математичними методами обробки даних та навчитись 

аналізувати результати; 

- демонструвати самостійність та впевненість при вирішені навчальних та практичних 

завдань і прийнятті практичних висновків;  

- володіти робочими навичками працювати самостійно або в групі 

--вміти орієнтуватися у  літературі (навчальній, довідковій та у сучасній науковій). 

 

2. Тематичний план навчальної дисципліни 

 

 

Розділ 1. Аналітична геометрія на площині. Визначники другого і   третього порядків. 

Формули Крамера. 

          Тема 1. Найпростіші задачі аналітичної геометрії.  Пряма лінія. Криві другого 

порядку. Полярна система координат. 

            Зміст. Повторення основних понять шкільного курсу математики. Системи 

координат на прямій і на площині. Відстань між двома точками на площині, ділення 

відрізку у даному відношенні. Рівняння лінії на площині. Загальне рівняння прямої; 

рівняння прямої лінії, що проходить через задану точку у заданому напрямку; рівняння 

прямої з кутовим коефіцієнтом; рівняння прямої, що проходить через дві задані точки; 

рівняння прямої у відрізках на осях. Кут між двома прямими, умови паралельності та 

перпендикулярності двох прямих. Криві другого порядку. Коло, еліпс, гіпербола та 

парабола, їх рівняння, властивості, графіки. Полярна система координат на площинi. 

Рівняння лінії у полярних координатах. 

             

  

             Тема 2. Визначники другого і третього порядків. Системи лінійних рівнянь, 

формули Крамера.  

 

            Зміст. Означення визначників і матриць різних порядків. Дії з матрицями. 

Обчислення визначників  другого і третього порядків. Властивості визначників. Теорема 
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про ануляцію. Формули Крамера для знаходження розв’язків лінійних систем рівнянь 3-го 

порядку. 

             

Розділ 2. Елементи векторного аналізу у просторі. Рівняння площини, рівняння 

прямої у просторі, поверхні.  

 

Тема 1  Вектори у просторі. 

            Зміст.  Означення вектора у просторі. Сума і різниця векторів, множення вектора 

на число. Скалярний добуток векторів. Кут між векторами. Векторний добуток векторів, 

його геометричний зміст і властивості. Мішаний добуток трьох векторів, його 

геометричний зміст. Компланарні вектори. Умова компланарності векторів. 

           

Тема 2. Поверхні. Рівняння площини.  Рівняння прямої лінії у просторі.  

 

Зміст. Рівняння поверхні у тривимірному просторі. Рівняння площини, що 

проходить через задану точку перпендикулярно заданому вектору. Загальне рівняння 

площини та рівняння площини, що проходить через три задані точки Лінія у просторі. 

Канонічне та параметричне рівняння прямої у просторі. Напрямні вектори прямої. Точки 

перетину прямої та площини. Куля. Сфероїди. Кристали. 

 

Розділ  3. Математичний аналіз. Функція. Границі. Диференціальне числення.  

  Тема   1. Функція. 

   Зміст. Поняття функції однієї змінної. Способи задання функції. Класифікація 

функцій. Основні елементарні функції, їх властивості і графіки.  

   Тема 2. Границі послідовності і функції.            

   Зміст. Означення границі функції і послідовності.  Нескінченно малі та 

нескінченно великі  величини. Теорема про вигляд функції, що має границю. Основні 

теореми про границі. Односторонні границі. Різні види невизначеностей. Основні методи 

обчислення границь. Перша та друга чудові границі. Неперервність функції в точці. 

Основні теореми про властивості неперервних функцій.  

    Тема 3. Диференціальне числення. 

               Зміст.  Поняття і означення похідної функції в точці і диференційованої функції в 

точці. Дотична до графіка функції в точці. Рівняння дотичної до графіка функції в точці  з 

заданою абсцисою. Основні теореми про похідні. Теорема про похідну складеної функції. 

Таблиця похідних. Теорема Лагранжа.  Поняття диференціала функції в точці як головної 

лінійної частини приросту функції в точці. Зв’язок між диференціалом і  похідною функції 

 

Розділ  4. Математичний аналіз. Інтегральне числення. 

             Тема 1. Невизначений інтеграл. 

 

            Зміст. Означення невизначеного інтеграла. Основна теорема  про первісну. 

Властивості невизначених інтегралів. Таблиця невизначених інтегралів. Основні методи 

інтегрування: метод розкладання, метод заміни змінної, метод інтегрування частинами.  

           

               Тема 2. Визначений інтеграл. 

 

               Зміст. Поняття визначеного інтеграла. Інтегральні суми. Обчислення площі 

криволінійної трапеції за допомогою границі інтегральних сум. Теорема про існування 
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визначеного інтегралу. Властивості визначеного інтеграла. Теорема про 

диференційованість інтеграла  зі змінною верхньою границею. Формула Ньютона-

Лейбниця. Заміна змінної під знаком визначеного інтеграла. Застосування інтегралів для 

знаходження площі плоских областей у географії. Додаткові розділи аналізу  

 

3. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви розділів і 

тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усь-

ого  

у тому числі усь-

ого  

у тому числі 

л п лаб. інд. с. 

р. 

л п лаб. ін

д. 

с. р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Розділ 1. Аналітична геометрія на площині.  Визначники другого і третього  порядків. 

Формули Крамера 

Тема 1. 

Найпростіші задачі 

аналітичної 

геометрії.  Пряма 

лінія. Криві 

другого порядку. 

Полярна система 

координат. 

  5 5   12  2 0.5   15 

Тема 2. 

Визначники 

другого і третього 

порядків. Системи 

лінійних рівнянь, 

формули Крамера.  

  2 2   3  1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     0.5   9 

Контрольна робота 

(1 частина) 

     1      1 

Разом за розділ.1  7 7   16  3 1.0   25 

Розділ 2. Елементи векторного аналізу у просторі. Рівняння площини, рівняння прямої у 

просторі, поверхні. 

Тема 1. Вектори у 

просторі.  

 4 4   6  1 0.5   8 

Тема 2. Поверхні. 

Рівняння площини.  

Рівняння прямої 

лінії у просторі.  

 3 3   8  2 0.5   18 

Разом за розділ  2  7 7   14  3   1   26 

                     Розділ 3. Математичний аналіз. Функція. Границі. Диференціальне числення. 

Тема 1. Функція.  1 1   3  1 0.2   6 

Тема 2. Границі 

послідовності і 

функції.  

 4 4   6  1 0.3   9 

Контрольна робота 

(2 частина) 

     1      1 

Тема 3.  

Диференціальне 

числення  

 4 4   5  1 0.5   7 
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Контрольна робота 

(3 частина) 

     1       

Разом за розділ  3  9   9   16  3 1.0   23 

Розділ  4. Математичний аналіз. Інтегральне числення. 

Тема 1. 

Невизначений 

інтеграл.. 

 4 4   7  1 0.5   15 

Тема 2.Визначений 

інтеграл..  

 

 3 3   7  2 0.5   15 

Разом за розділ  4.  7 7   14  3  1   30 

Усього годин   30 30   60  12   4   104 

 

4. Теми семінарських (практичних, лабораторних) занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

  д/ф з/ф 

1 Повторення основних понять та  фактів шкільного курсу математики, 

необхідних для вивчення дисципліни. Найпростіші задачі аналітичної 

геометрії на площині: довжина відрізку, ділення відрізку у заданому 

відношенні, застосування для знаходження елементів трикутників..  

1 0.3 

2 Пряма лінія на площині. Різні види рівнянь прямої. Кутовий 

коефіцієнт. Паралельність та перпендикулярність прямих. Точки 

перетину прямих. Відстань від точки до прямої.   

2 0.3 

3. Криві другого порядку, їх канонічні рівняння.. Полярні координати.  

Рівняння ліній у полярних координатах. 

2 0.3 

4 Детермінанти (визначники)  матриці  другого, третього та вищих 

порядків. Їх означення, властивості. Розкладання визначників за 

елементами рядкiв. Застосування визначникiв при розв’язанні систем 

лінійних рівнянь. Формули Крамера.  

2 0.3 

5 Поняття вектора. Модуль вектора. Дії над векторами: множення 

вектора на скаляр, додавання та віднімання векторів. Добутки 

векторів: скалярний, векторний, мішаний. Застосування добутків 

векторів, методи їх обчислення. Колiнiарнiсть та компланарнiсть 

векторiв.  

4 0.4 

6 Поверхні. Рівняння площини: загальне, векторне. Кут між 

площинами. Рівняння прямої: канонічне, параметричне. 

Паралельнiсть,   перпендикулярнiсть прямих. Кут між прямою та 

площиною. Точка перетину прямої та площини.  Куля. Сфероїди.  

Кристали.  

3 0.4 

7 Поняття функції. Властивості функцій.  1 0.4 

8 Поняття границі послідовності та функції. Нескінченно малі,  

нескінченно великі, та зв’язок між ними. Поняття невизначенності 

при обчисленні границь. Методи обчислення границь. Перша та 

друга визначні границі. 

4 0.4 

9 Геометричний та фiзичний змiст похiдної функції. Правила та 4 0.4 
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формули обчислення похідної. Похідна складеної функції. Дотична 

до графіка функції. Похідні другого та більш високих порядків.  

10 Первісна. Невизначений інтеграл функції. Властивості невизначеного 

інтеграла. Знаходження невизначеного інтеграла методами 

розкладання, заміни змінної, інтегрування частинами. 

4 0.4 

11 Обчислення визначеного інтеграла. Формула Ньютона – Лейбниця. 

Методи знаходження визначених інтегралів. Застосування 

визначеного інтегралу у географiї для обчислення площ різних 

областей та довжин ліній. 

3 0.4 

 Разом 30 4 

 

5. Завдання для самостійної роботи 

 

№ 

з/п 

Види, зміст самостійної роботи Кількість 

годин 

  д/ф з/ф 

1 Робота над матеріалом лекцій 8 16 

2 Виконання домашніх завдань за темами практичних занять  32 55 

3 Підготовка до контрольної роботи і її проведення 10 17 

4 Консультування з викладачем протягом семестру та перед 

семестровим контролем 

10 16 

 Разом  60 104 

 

6. Індивідуальні завдання 

Не заплановані. 

 

7. Методи контролю 

опитування студентів на практичних заняттях, перевірка домашніх завдань, активність 

на консультаціях, проведення математичних диктантів для перевірки знань теоретичних 

фактів і формул, контрольна робота (розбита на три частини),   підсумковий контроль у 

формі письмового екзамену.  

8. Схема нарахування балів 

 

Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання Підсум-   

ковий 

конт-

роль. 

Сума 

Розділ 1 Розділ 2 Розділ 3 Розділ 4 
К/р  план 

                                
 

Т1-Т2 Т1-Т2 Т1 – Т3 Т1-Т2    

100 5 5 5 5 40 40         

Т1, Т2,  Т3 – теми розділів. 

 

Критерії оцінювання 

 

Критерії оцінювання успішності студентів під час поточного контролю 

1) Математичні диктанти проводяться в кінці вивчення кожного розділу 

дисципліни для перевірки знань основних означень і формул, які використовуються під 



 9 

час розв’язання задач на практичних занятях і при виконанні домашніх завдань. В 

залежності від розділу за цей вид роботи можна отримати від 3 до 4 балів. Кількість балів 

за кожне питання диктанта повідомляється до початку його виконання. За активність під 

час проведення практичних занять, наявність домашніх завдань студент може отримати 

від 1 до 2 балів за кожний розділ.  

2) Протягом семестру студент виконує контрольну роботу, яка складається з трьох 

частин відповідно до розділів 1, 2 і 3. Кожна частина складається з декількох практичних 

комплексних задач. Кількість балів за кожне завдання вказується в тексті контрольної 

роботи і доводиться до відома заздалегідь. Загальна кількість балів за контрольну роботу 

складає 40. Студентам надається приклад завдання кожної частини контрольної роботи. За 

кожне завдання контрольної роботи студент може отримати максимальну кількість 

передбачених балів: 

• студент обґрунтовано отримав правильну відповідь – завдання оцінюється 

максимальною кількістю балів; 

• студент обґрунтовано отримав відповідь але допустив незначну арифметичну помилку 

або помилку при аналітичних операціях – кількість балів зменшується на 10% за кожну 

таку помилку; 

• студент допустив значну логічну або аналітичну помилку, але при цьому є вірна 

послідовність всіх кроків вирішення завдання – кількість балів зменшується на 50%; 

• рішення не відповідає жодному з критеріїв, перерахованих вище – завдання оцінюється 

0 балів. 

Критерії оцінювання успішності студентів під час підсумкового 

контролю 

 

Екзаменаційна робота складається з 8 завдань – теоретичного завдання, перелік яких 

відомий заздалегідь, та 7 практичних завдань за розділами, що вивчаються.  

Теоретичне завдання оцінюється максимально 5 балами, які можна отримати у разі 

повної і обгрунтованої відповіді на поставлене запитання. 

Кожне практичне завдання оцінюється максимально від 3 до 9 балів (максимальна 

кількість балів за кожне завдання наведена у екзаменаційному білеті: 

• студент обґрунтовано отримав правильну відповідь – максимальна кількість балів; 

• студент обґрунтовано отримав відповідь але допустив незначну арифметичну 

помилку або помилку при аналітичних операціях – кількість балів зменшується на 

10% за кожну таку помилку; 

• студент допустив значну логічну або аналітичну помилку, але при цьому є вірна 

послідовність всіх кроків вирішення завдання – завдання оцінюється 50% балів; 

• рішення не відповідає жодному з критеріїв, перерахованих вище – завдання 

оцінюється 0 балів. 

 

 

Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види навчальної 

діяльності протягом семестру 

Оцінка 

для чотирирівневої 

шкали оцінювання 

для дворівневої 

шкали 

оцінювання 

90 – 100 відмінно  зараховано 

 

зараховано 
70-89 добре  
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50-69 задовільно  

1-49 незадовільно не зараховано 

 

 

9. Рекомендована література 

Основна література 

1. В.П. Дубовик, І.І. Юрик. Вища математика. – К.: А.С.К.,  –2006,  –648с. 

2. А.В. Григоров, Б.В. Дідковська, В.О. Новгородський. Елементи лінійної алгебри і 

аналітичної геометрії.–Київ: Дельта,–2006.–512 с. 

3. В.П. Дубовик, І.І. Юрик. Вища математика. Збірник задач. – К.: А.С.К.,  –2005, –480с. 

4. В.А. Кудрявцев, Б. П. Демидович. Краткий курс высшей математики .– М.: Наука, –1986. 

–576 с. 

5. В.П. Минорский. Сборник задач по высшей математике.–М.: Наука, –1987. –352 с. 

 

Допоміжна література 
1. В.Т. Лисиця, М.О. Якуба. Вища математика. Методичні вказівки для студентів 1 курсу екологічного 

факультету (семестр 1).  http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/7861 

2. В.Т. Лисиця, М.О. Якуба. Вища математика. Методичні вказівки для студентів 1 курсу екологічного 

факультету (семестр 2). http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/7862 

3. В. Т. Лисиця. Аналітична геометрія (з дидактичними матеріалами на CD-диску). Харків: ХНУ 

імені В.Н.Каразіна, 2010, 418 с. 

4. Н.А. Гвоздь, В.Г. Клименко, В.А. Резуненко.. Новые методы моделирования и 

прогнозирования в агрометеорологических исследованиях. Збірник наукових праць 

“Проблеми безперервної географічної освіти і картографії”.–Харків: вид. ХНУ імені В.Н. 

Каразіна, –2004. –С. 73–75. 

5. В.А. Резуненко. Основы высшей математики. Линейная алгебра. Часть первая. 

Методические указания к лекционным и практическим  занятиям для  студентов первого 

курса химического факультета.–Харків: вид. ХНУ іменi В.Н. Каразіна., –2006. –27 с. 

6. В.А. Резуненко. Основы вищої математики. Лінійна алгебра. Частина друга. Методичні 

вказівки до лекційних і практичних  занять для  студентів першого курсу хімічного 

факультету.–Харків: вид. ХНУ іменi В.Н. Каразіна.–Харьків: вид. ХНУ імені В.Н. 

Каразіна, –2011. –44 с.  

 
10. Посиланная на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше  

методичне забезпечення 

1. Кобченко Ю.Ф. Динаміка  фітопогодного комплексу [Електронний ресурс]/ 

Ю.Ф.Кобченко,  В. О. Резуненко  // Вiсник Харкiвського нацiонального  унiверситету 

iмені В.Н. Каразiна. Сер. :Геологія  – географія – екологія –  2008. – № 824. – С. 143–147.  

–  Режим доступу : http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/8896. 

2. Кобченко Ю. Ф. Картографо-математичний метод дослідження фітопогодних     

комплексів [Електронний ресурс] /Ю. Ф. Кобченко, В.О. Резуненко, З. А. Ковалевська // 

Проблеми безперервної географiчної освiти i картографії : збірник наукових  праць. – Х.  :  

ХНУ iмені В. Н. Каразiна. Iнститут передових технологій, 2008.  – Вип. 8. – С. 1–6. –  

Режим  доступу : http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/ 123456789/4401 

3. Електронний  каталог   ЦНБ  ХНУ   імені    В. Н. Каразіна. 

4. Письменный Д.Т. Конспект лекций по высшей математике (2009).pdf.  – Режим доступу 

: http://padabum.com/d.php?id=21498 

http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/7861
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/7862
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/8896
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/4401

