
 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної 

дисципліни  

Вища математика 

Повна офіційна назва 

закладу вищої освіти 

Сумський державний університет 

Повна назва 

структурного підрозділу  

Класичний фаховий коледж 

Сумського державного університету 

Розробник(и) Рязанцева Оксана Вікторівна, викладач Класичного фахового 

коледжу Сумського державного університету 

Рівень освіти Фахова передвища освіта;  

НРК України – 5 рівень. 

Семестр вивчення 

навчальної дисципліни 
 16 тижнів протягом 5-го семестру  

Обсяг навчальної 

дисципліни 

Обсяг навчальної дисципліни становить  3 кредити ЄКТС, 90 

годин, з яких 64 годин становить контактна робота з 

викладачем (26 годин лекцій, 38 години практичних занять), 

26 годин становить самостійна робота 

Мова(и) викладання Українською мовою 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі  

Статус дисципліни Обов’язкова навчальна дисципліна циклу загальної підготовки 

Передумови для 

вивчення дисципліни 

Відсутні 

Додаткові умови Без додаткових умов 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Забезпечення міцного і свідомого оволодіння системою математичних знань, умінь і 

навичок, які необхідні для подальшого глибокого засвоєння багатьох базових та 

професійно-орієнтованих дисциплін. А також засвоєння їх у практичній діяльності, і на цій 

підставі сформувати висококваліфікованого сучасного фахівця, здатного до абстрактного 

мислення, аналізу та синтезу, здатного вчитися й оволодівати сучасними знаннями, 

генерувати нові ідеї. 

 

 

 

 

 

 



 

4. Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1.  

ЕЛЕМЕНТИ ЛІНІЙНОЇ АЛГЕБРИ 

Визначники другого та третього порядку. Властивості визначників. Алгебраїчні доповнення 

та мінори елементів визначника. Теорема Лапласса. Матриці та дії над ними. Розв’язування 

систем лінійних рівнянь методом Крамера та методом Гаусса. 

Змістовий модуль 2.  

ДИФЕРЕНЦІАЛЬНЕ ЧИСЛЕННЯ 

Похідна функції. Правила диференціювання. Похідна складеної функції. Логарифмічне 

диференціювання. Похідна функції, що задана параметрично. Застосування похідної до 

обчислення границь. Правила Лопіталя. Дослідження функцій та побудова їх графіків за 

допомогою похідної. Напрямки опуклості й точки перегину графіка функції. Асимптоти 

графіка функції.  

Змістовий модуль 3.  

ІНТЕГРАЛЬНЕ ЧИСЛЕННЯ 

Первісна й невизначений інтеграл. Основні властивості невизначеного інтеграла. Інтеграли 

від основних елементарних функцій. Інтеграли від основних елементарних функцій. Основні 

методи інтегрування: метод безпосереднього інтегрування, метод заміни змінної (метод 

підстановки), метод інтегрування за частинами. Інтегрування дробово-раціональних 

функцій. Інтегрування простих дробів. Метод невизначених коефіцієнтів. Визначений 

інтеграл, його властивості та геометричний зміст. Обчислення визначеного інтеграла за 

формулою Ньютона-Лейбніца. Обчислення визначених інтегралів заміною змінних та за 

частинами. Геометричні та фізичні застосування визначеного інтеграла. Обчислення площ 

фігур та об’ємів тіл обертання за допомогою визначеного інтеграла. Наближені формули для 

обчислення визначених інтегралів (формула прямокутників та формула трапецій). 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти зможе:  

РН1. Знати на ознайомчо-орієнтованому рівні: основні поняття та визначення курсу 

вищої математики; методи розв’язування типових задач; основні напрями 

використання отриманих знань з вищої математики при   вивченні інших 

дисциплін.. 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна:  

ПРН 5. Застосовувати знання та прийоми фізико-математичних, природничих, технічних 

та гуманітарних наук для розв’язання спеціалізованих завдань геодезії та 

землеустрою. 

 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Змістовий модуль 1.  

ЕЛЕМЕНТИ ЛІНІЙНОЇ АЛГЕБРИ 

Л 1. Визначники другого та третього порядку. Властивості визначників. Алгебраїчні 

доповнення та мінори елементів визначника. 

ПЗ 1. Обчислення визначників другого та третього порядку. 



 

ПЗ 2. Обчислення визначників. 

Л 2. Матриці та дії над ними. Обернена матриця. 

ПЗ 3. Обчислення матриць.. 

Л 3. Системи лінійних рівнянь (метод Крамера, метод Гаусса, матричний метод). 

ПЗ 4. Розв’язування систем лінійних рівнянь методом Крамера. 

ПЗ 5. Розв’язування систем лінійних рівнянь методом Гаусса. 

ПЗ 6. Розв’язування систем лінійних рівнянь матричним методом. 

Змістовий модуль 2.  

ДИФЕРЕНЦІАЛЬНЕ ЧИСЛЕННЯ  

Л 4. Похідна функції. Правила диференціювання. Таблиця похідних. 

ПЗ 7. Обчислення похідних  функцій. 

ПЗ 8. Похідна складеної функції. Обчислення похідних. 

Л 5. Логарифмічне диференціювання. Похідна функції, що задана параметрично. 

ПЗ 9. Обчислення похідних логарифмічним диференціюванням. 

ПЗ 10. Знаходження похідних. 

Л 6. Застосування похідної до обчислення границь. Правила Лопіталя. 

ПЗ 11. Обчислення границь за допомогою правила Лопіталя. 

Л 7. Дослідження функцій та побудова їх графіків за допомогою похідної . 

ПЗ 12. Асимптоти графіка функції. Побудова графіка функції за допомогою похідної. 

ПЗ 13. Побудова графіків функцій за допомогою похідних. 

Змістовий модуль 3.  

ІНТЕГРАЛЬНЕ ЧИСЛЕННЯ 

Л 8. Первісна й невизначений інтеграл. Основні властивості невизначеного інтеграла.  

Інтеграли від основних елементарних функцій. Заміна змінної та інтегрування за 

частинами у невизначеному інтегралі. 

ПЗ 14. Обчислення невизначених інтегралів методом безпосереднього інтегрування. 

ПЗ 15. Обчислення невизначених інтегралів  заміною змінних. 

ПЗ 16. 
Обчислення невизначених інтегралів  за частинами. 

ПЗ 17. Обчислення невизначених інтегралів різними методами. 

Л 9. Визначений інтеграл, його властивості та геометричний зміст. Обчислення 

визначеного інтеграла за формулою Ньютона – Лейбніца. 

ПЗ 18. Обчислення визначених інтегралів заміною змінних. 

ПЗ 19. Обчислення визначених інтегралів  за частинами. 



 

Л 10. Геометричні та фізичні застосування визначеного інтеграла. 

ПЗ 20. Обчислення площ фігур за допомогою визначеного інтеграла. 

ПЗ 21. Обчислення площ фігур та об’ємів тіл обертання за допомогою визначеного 

інтеграла. 

ПЗ 22. Повторення теми. Розв’язування вправ. 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Підготовка до лекції. 

НД 2. Підготовка до обговорення та/або опитування. 

НД 3. Виконання практичних завдань. 

НД 4. Підготовка до тестування. 

8. Методи викладання, навчання 

Дисципліна передбачає навчання через: 

МН 1. Традиційні лекції. 

МН 2. Лекція-візуалізація. 

МН 3. Практичні заняття (практична робота, розв’язування задач). 

МН 4. Репродуктивний (практичні завдання). 

МН.5 Наочні методи: ілюстрування. 

МН 6. Mobile Learning/ мобільне навчання. 

МН 7. Blended-learning / змішане навчання. 

Лекції надають студентам теоретичну основу з дисципліни «Вища математика» . Лекції 

доповнюються практичними заняттями та розв’язанням задач, які надають студентам 

можливість застосовувати теоретичні знання на практичних прикладах. Лекція візуалізація 

являє собою низку взаємопов’язаних матеріалів, які супроводжуються відеоілюструванням 

взаємодоповнювального характеру. Виконання практичних завдань базується на 

наслідуванні алгоритмів наслідуючи, які здобувач освіти виконує практичні завдання.  

Гнучкість, доступність та персоніфікація навчання забезпечується m-learning з 

використанням мобільних пристроїв. Навчання через blended-learning з використанням LMS 

MOОDLE (http://dl.kpt.sumdu.edu.ua/), в межах якого студент здобуває знання як очно, так і 

самостійно онлайн, дозволяє створити комфортне освітнє цифрове середовище та 

забезпечити індивідуальну траєкторію навчання. 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

Контроль навчальної роботи студента і оцінювання здійснюються за 4-бальною 

(традиційною) шкалою: 

Оцінка  Рівень Визначення 

5 (відмінно) високий  студент демонструє повні і глибокі знання навчального 

матеріалу, достовірний рівень розвитку умінь та навичок, 

правильне й обґрунтоване формулювання практичних 



 

висновків, наводить повний обґрунтований розв’язок 

прикладів та задач, аналізує причинно-наслідкові зв’язки; 

вільно володіє науковими термінами. 

4 (добре) достатній  студент демонструє повні знання навчального матеріалу, 

але допускає незначні пропуски фактичного матеріалу, 

вміє застосувати його до розв’язання конкретних 

прикладів та задач, у деяких випадках нечітко формулює 

загалом правильні відповіді, допускає окремі несуттєві 

помилки та неточності розв’язках. 

3 (задовільно) середній  студент володіє більшою частиною фактичного 

матеріалу, але викладає його не досить послідовно і 

логічно, допускає істотні пропуски у відповіді, не завжди 

вміє правильно застосувати набуті знання до розв’язання 

конкретних прикладів та задач, нечітко, а інколи й 

невірно формулює основні твердження та причинно-

наслідкові зв’язки. 

2 (незадовільно) початковий   студент не володіє достатнім рівнем необхідних знань, 

умінь, навичок, науковими термінами. 

9.2 Методи поточного формативного оцінювання 

За дисципліною передбачені наступні методи поточного формативного оцінювання: 

опитування студента та усні коментарі викладача за його результатами, настанови викладача 

в процесі підготовки до виконання практичних і тестових завдань, оцінювання поточного 

тестування, обговорення та взаємооцінювання студентами виконаних аналізів та порівнянь. 

9.3 Методи підсумкового сумативного оцінювання 

Методи оцінювання: 

М 1. Опитування. 

М 2. Практична перевірка. 

М 3. Тестовий контроль. 

Форма підсумкового контролю: залік. 

10.  Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.1 Засоби навчання 

ЗН 1. Мультимедіа. 

ЗН 2. Онлайн дошка: Jamboard.google.com 

ЗН 3. Програмне забезпечення (для підтримки дистанційного навчання, онлайн 

опитування). 

ЗН 4. Сервіс для проведення відеоконференцій та онлайн-зустрічей: Zoom, Google Meet. 

10.2 Інформаційне та навчально- методичне забезпечення 

Основна 

література 

Голубков І.Г. Вища математика : конспект лекцій для студ. інженерно-

технічних спец.: у 2-х ч. Ч.1 / І.Г. Голубков, В.А. Клименко, Т.І. Жиленко. 

Суми: СумДУ, 2018. 143 с. 



 

Допоміжна 

література 

1. М.В. Грисенко Математика для економістів: Методи й моделі, 

приклади й задачі: Навч. Пос. К.: Либідь, 2007. 720с. 

2. Вища математика. Дюженкова Л.І., Дюженкова О.Ю., Михалін 

Г.О.Вища математика: Приклади і задачі / Посібник.  К.: Видавничий 

центр «Академія», 2002. 624 с. 

3. Лейфура В.М. та ін.. Математика: Підручник для студентів економ. 

спеціальностей ВНЗ І-ІІ р.акред. К.: Техніка, 2003.  640с. 

4. Лиман Ф.М. Петренко О.О. та ін.. Вища математика Ч.1, Ч.2 Навч.пос. 

Суми ДУП, 2003 (244с.) , 2003 (392с.) 

5. Тевяшев А.Д. та ін. Вища математика у прикладах і задачах Ч.1, Ч.2, 

Ч.3. Харків ХТУРЕ, 2002. 

Інформаційні 

ресурси в 

Інтернеті 

1. Рязанцева О.В. Вища математика : дистанційний курс для студентів усіх  

спеціальностей. URL: http://dl.kpt.sumdu.edu.ua 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 


