
 

 

Додаток 7 

 

Міністерство освіти і науки України 

 

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна  

 

Кафедра вищої математики та інформатики  

 

 

 

 

           “ЗАТВЕРДЖУЮ” 

 

Проректор з науково-педагогічної 

роботи 

 

 

_____________________________ 

 

“______”_______________20  __ р. 

 
 

 

 

 

 

Робоча програма навчальної дисципліни 

ВИЩА МАТЕМАТИКА  

(назва навчальної дисципліни) 
 
 

 

рівень вищої освіти ____________бакалавр________________________________________   
/ 

галузь знань __________________________________________________________________  
(шифр і назва) 

спеціальність _________________________________________________________________  

(шифр і назва) 
освітня програма ______________________________________________________________  

(шифр і назва) 
спеціалізація __________________________________________________________________  

(шифр і назва) 
вид дисципліни________________обов'язкова______________________________________   

(обов’язкова / за вибором) 
факультет ____________хімічний_____________________________________________ 

 

 

 
 

 

 

2019 / 2020 навчальний рік 



 

 
Програму рекомендовано до затвердження вченою радою факультету математики і інформатики 
 
 

“21”  травня 2019  року, протокол № 5 

 

 
 

РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ: (вказати авторів, їхні наукові ступені, вчені звання та посади) 

 

кандидат фіз.-мат. наук, доцент Загороднюк С.М,  доцент кафедри вищої математики та 

інформатики. 
 
 
 

Програму схвалено на засіданні кафедри вищої математики та інформатики 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Протокол від “13” травня 2019 року № 9 

 

                         Завідувач кафедри ________вищої математики та інформатики_______ 

 

                                                                _______________________ ___Лисиця В.Т.__ 

                                                                                                                 (підпис)                                                   (прізвище та ініціали)          
 

Програму погоджено методичною комісією  

_______хімічного факультету___________________________________________________ 

назва факультету, для здобувачів вищої освіти якого викладається навчальна дисципліна 

 

Протокол від “____”________________2019 року № ___ 

 

                         Голова методичної комісії_______________________________ 

 

                                                                _______________________ __________________ 

                                                                                                                 (підпис)                                                   (прізвище та ініціали)          
                          

 
 
 



ВСТУП 

 

Програма навчальної дисципліни “Вища математика” складена відповідно до 

освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми підготовки  

 

_______бакалавр_______________________  

(назва рівня вищої освіти) 

 

 

спеціальності (напряму) _____________________________________________________ 

 

спеціалізації 

__________________________________________________________________________  

 

 

1. Опис навчальної дисципліни 

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни 
Метою викладання є поглиблене знайомство з основними поняттями 

матричного аналізу, дифференціального числення, геометрії, векторного 
аналізу та компексних чисел. 

 

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни 
Засвоєння студентами основних понять та одержання навичок у 

розв’язанні практичних задач. 
 

 1.3. Кількість кредитів 1 

 

1.4. Загальна кількість годин 49 

  

1.5. Характеристика навчальної дисципліни 

 

Нормативна / за вибором 

 

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 

Рік підготовки 

-й 1-й 

Семестр 

-й 1-й 

Лекції 

 год. 16 год. 

Практичні, семінарські заняття 

 год. 20 год. 

Лабораторні заняття 

 год.  год. 

Самостійна робота,  у тому числі 

 год. 174 год. 

Індивідуальні завдання  

год. 



 

1.6. Заплановані результати навчання 

Згідно з вимогами освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми, студенти 

мають досягти таких результатів навчання: 

знати:  основні визначення, властивості понять та типові задачі з 

матричного аналізу, дифференціального числення, геометрії, векторного 
аналізу та компексних чисел. 

вміти: розв’язувати практичні задачі з матричного аналізу, 

дифференціального числення, геометрії, векторного аналізу та працювати з 
компексними числами. 

 

2. Тематичний план навчальної дисципліни 

 

Розділ 1. Матричний аналіз. 

Тема 1. Матриці та визначники. 

Означення матриці та вектору, операції з ними. Обчислення оберненої матриці. 

Визначники 2-го та 3-го порядків, їх властивості. 

 

Тема 2. Системи лінійних рівнянь. 

Розв’язання систем лінійних алгебраїчних рівнянь методами Крамера та Гауса. 
 

Розділ 2. Основи  дифференціального числення. 

Тема 1. Границі. 

Означення границі функції у точці. Правила обчислення границь. 

 

Тема 2. Похідні. 

Означення похідної функції у точці. Правила обчислення похідних. Частичні похідні. 

 

Тема 3. Застосування похідної. 

Застосування похідних для вивчення функцій та побудування їх графіків. 

 
Розділ 3. Вектори та комплексні числа 

Тема 1. Вектори. 
 
Вектори у n-вимірному евклідовому просторі та дії з ними. Базиси векторів. Скалярний, векторний 
та змішанний добутки векторів. 

 

Тема 2. Комплексні числа. 

Означення та правила дій з комплексними числами. Тригонометрична та експоненціальна форми 
комплексного числа. Комплексна експонента. Формула Ейлера. 

 

3. Структура навчальної дисципліни 

 

 

Назви розділів і тем Кількість годин 



 денна форма заочна форма 

 усьо

го  

у тому числі у

сь

ог

о  

у тому числі 

  л п л

а

б

. 

інд. с. р.  л п лаб. інд. с. р. 

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

Розділ 1. Матричний аналіз. 

Тема 1. Матриці та 

визначники. 

       3 3    

Тема 2. Системи 

лінійних рівнянь. 

       3 3    

Разом за розділом 1        6 6    

Розділ 2. Основи  дифференціального числення. 

Тема 1. Границі.        2 4    

Тема 2. Похідні.         2 4    

Тема 3.  Застосування 
похідної. 

       4 4    

Разом за розділом 2        8 12    

Розділ 3. Вектори та комплексні числа. 

Тема 1. Вектори.        1 1    

Тема 2. Комплексні 
числа.  

       1 1    

Разом за розділом 3        2 2    

Усього годин         16 20    

 

 

 

4. Теми семінарських (практичних, лабораторних) занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Матриці та визначники. 3 

2 Системи лінійних рівнянь. 3 

3 Границі. 4 

4 Похідні. 4 

5 Застосування похідної. 4 

6 Вектори. 1 

7 Комплексні числа.  1 

 Разом   20 

 

5. Завдання для самостійної робота 

 

№ 

з/п 

Види, зміст самостійної роботи Кількість 

годин 

1 Матричний аналіз. 50 

2 Основи  дифференціального числення. 100 



3 Вектори та комплексні числа. 24 

 Разом  174 

 

 
6. Індивідуальні завдання 

Не передбачено навчальним планом. 

7. Методи контролю 

Відповіді студентів в аудиторії, виконання контрольних робіт, звіти по самостійній роботі.                                       

8. Схема нарахування балів 

 

Приклад для підсумкового семестрового контролю в формі заліку без виконання залікової роботи  

Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання Сума 

Розділ 1 Розділ 2 Розділ 3 

Контрольн

а робота, 

передбаче

на 

навчальни

м планом 

Індивід

уальне 

завдан

ня 

 

Т1 Т2 Т1 Т2 Т3 Т1 Т2   100 

12 13 17 17 16 13 12    

Т1, Т2 ...  – теми розділів. 
 

 

Шкала оцінювання 

 

Сума балів за всі види навчальної 

діяльності протягом семестру 
Оцінка 

 
для чотирирівневої 

шкали оцінювання 

для дворівневої 

шкали 

оцінювання 

90 – 100 відмінно  

 

 

зараховано 

70-89 добре  
 

50-69 задовільно  
 

1-49 незадовільно не зараховано 

 

 

9. Рекомендована література 

 

Основна література 

 

1. Демидович Б.П., Кудрявцев В.А. Краткий курс высшей математики. М.: АСТ, Астрель, 

2001. — 656 с. 

2. Баврин И.И., Матросов В.Л. Высшая математика. М.: 2004.— 400 с. 

 

 

 



Допоміжна література 
 

10. Посилання на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше методичне 
забезпечення 

1. https://matworld.ru/ Обчислення онлайн та теоретичне обгрунтування. 
2. https://matrix.reshish.ru/ Калькулятор для матричних операцій. 

 

https://matworld.ru/
https://matrix.reshish.ru/

