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ВСТУП 

 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Елементарна та 

комп’ютерна математика» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 

бакалаврів з галузі знань 01 – Освіта/Педагогіка спеціальності 014 – Середня освіта 

(інформатика). 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є основні поняття елементарної 

математики із залученням комп’ютерної математики; методи розв’язання рівнянь і 

нерівностей, систем рівнянь та нерівностей; розділи елементарної математики, на які в 

шкільному курсі відведено недостатньо часу; універсальні системи комп’ютерної математики, які 

використовують під час розв’язання математичних задач в умовах практичної діяльності фахівця. 
Міждисциплінарні зв’язки: математичні знання, які студент повинен отримати 

вивчаючи курс «комп’ютерна математика», призвані відіграти важливу роль у процесі його 

подальшого навчання в університеті. Вони необхідні для успішного навчальних дисциплін: 

математичний аналіз, алгебра та геометрія, методи оптимізації та дослідження операцій, 

обчислювальні методи та ін. 
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Застосування систем комп’ютерної математики до розв’язання задач алгебри. 

2. Застосування систем комп’ютерної математики до розв’язання задач математичного 

аналізу. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Елементарна та комп’ютерна 

математика» є поглиблене вивчення елементарної математики; систематизація методів 

розв’язання рівнянь, нерівностей; формування цілісного уявлення про функції; ефективне 

використання інформаційних технологій у майбутній професійній діяльності.  

1.2. Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни «Елементарна та 

комп’ютерна математика» є формування у студентів знань та вмінь, що забезпечують 

розв’язання математичних задач із застосуванням систем комп’ютерної математики для 

більш якісного проведення педагогічної практики у навчальних закладах. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати:  

властивості елементарних функцій, методи розв’язання рівнянь, систем рівнянь та 

нерівностей, основні класичні нерівності, загальну структуру та призначення універсальних 

систем комп’ютерної математики, основні методи розв’язання математичних задач за 

допомогою систем комп’ютерної математики; 

вміти:  

запроваджувати на практиці відомі методи розв’язання рівнянь і нерівностей, 

властивості та формули під час розв’язанні задач; свідомо і кваліфіковано використовувати 

системи комп’ютерної математики для розв’язання математичних задач. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 210 години / 7 кредитів ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Застосування систем комп’ютерної математики до 

розв’язання задач алгебри 

Історія створення СКМ. Класифікація СКМ. Місце комп’ютерної математики в 

інформатиці. Сучасні СКМ та їх можливості. 

Тотожні перетворення раціональних та ірраціональних алгебраїчних виразів. 

Формули скороченого множення. Розкладання многочленів на множники. Дії над 
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арифметичними коренями. Порівняння числових виразів. 

Арифметична та геометрична прогресії. 

Рівняння з одним невідомим. Основні методи розв'язання рівнянь. Цілі раціональні 

рівняння. Квадратне рівняння. Рівняння вищих степенів. Ірраціональні рівняння. 

Дослідження системи двох лінійних рівнянь з двома невідомими. Графічна ілюстрація 

дослідження. Системи раціональних та ірраціональних рівнянь. 

Числові нерівності та їх основні властивості. Основні методи розв’язання нерівностей. 

Раціональні нерівності. Ірраціональні нерівності. Системи та сукупності нерівностей. 

Обчислення значень числових виразів. Основні правила редагування виразів. Змінні в 

виразах. Побудова графіків. Прийоми форматування графіків. 

Матриці та визначники. Дії над матрицями. Функції СКМ щодо роботи з матрицями. 

Обернена матриця. 

Методи розв’язання СЛАР уСКМ: метод Крамера, метод Гаусса, вбудовані функції. 

Змістовий модуль 2. Застосування систем комп’ютерної математики до 

розв’язання задач математичного аналізу 

Функція. Основні поняття. Квадратична функція. Степенева функція. Елементарні 

перетворення графіків функцій. Геометричний образ залежності. Рівняння кола. Зображення 

на координатній площині геометричних образів рівнянь, нерівностей та їх систем. Графічний 

метод розв’язання рівнянь, нерівностей та їх систем. Параметрична сім’я графіків функцій. 

Показникова функція, її властивості та графік. Розв'язання показникових рівнянь і їх 

систем. Розв’язання показникових нерівностей та їх систем. Логарифмічна функція, її 

властивості і графік. Розв’язання логарифмічних рівнянь і їх систем. Розв’язання 

логарифмічних нерівностей та їх систем. 

Залежність між сторонами і кутами прямокутного трикутника. Тригонометричні 

функції, їх властивості і графіки. Обернені тригонометричні функції, їх властивості і графіки 

Тригонометричні рівняння та нерівності, способи їх розв’язання. 

Застосування СКМ щодо розв’язання показникових, логарифмічних та 

тригонометричних рівнянь та нерівностей. 

Знаходження границь функції за допомогою СКМ. Дослідження функцій на 

неперервність. Знаходження точок розриву. 

Диференціювання функцій за допомогою СКМ. Диференціальний оператор. 

Дослідження функцій за загальною схемою з використанням можливостей системи 

СКМ. 

 

3. Рекомендована література 

 

1. Мартиненко М. А. Елементарна математика : навч. посіб. для абітурієнтів /                        

М. А. Мартиненко, В, П. Дубовик, Т. Г. Михайленко. – К. : НУХТ, 2004. – 201 с. 

2. Квєтний Р. Н. Комп’ютерне моделювання систем та процесів. Методи обчислень. 

Частина 1 : навч. посіб. / Р. Н. Квєтний, І. В, Богач, О. Р. Бойко, О. Ю. Софина, О. М. 

Шнуров. – Вінниця : ВНТУ, 2012. – 191 с. 

3. Квєтний Р. Н. Комп’ютерне моделювання систем та процесів. Методи обчислень. 

Частина 2 : навч. посіб. / Р. Н. Квєтний,  І. В, Богач, О. Р. Бойко, О. Ю. Софина, О. М. 

Шнуров. – Вінниця : ВНТУ, 2013. – 235 с. 

4. Ляшенко В. П. Вища математика : навч. посіб. / В. П. Ляшенко, Т. А .Набок. – 

Кременчук, 2008. – 223 с. 

5. Ляшенко В. П. Вища математика : функції багатьох змінних та інтегральне 

числення : навч. посіб. / В. П. Ляшенко, Т. А. Набок. – Кременчук : Кременчуцький 

національний університет імені Михайла Остроградського, 2012. – 162 с. 

6. Карімов І. К. Компютерні методи та засоби розв’язання інженерних задач : навч. 

посіб. /   І. К. КАрімов. – Кам’янське : ДДТУ, 2017. – 283 с. 
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7. Шевченко С. М. Основи елементарної математики : навч. метод. посіб. / С. М. 

Шевченко, О. М. Скубак, А. П. Мусієнко. – К. : ДУТ, 2015. – 72 с. 

8. Мельниченко О. П. Основи елементарної математики / О. П. Мельниченко,                         

Р. Л. Шевченко, І. Л. Яктменко, В. Т. Розумнюк. – Біла Церква, 2005. – 45 с. 

9. Жильцов О. Б. Вища математика з елементами інформаційних технологій / О. Б. 

Жильцов. – К. : МАУП, 2002. – 408 с. 

10. Жалдак М. І. Математика (тригонометрія, геометрія, елементи стохастики) з 

компютерно.ю підтримкою / М. І. Жалдак, А. В. Грохольська, О. Б. Жильцов. – К. : МАУП, 

2004. – 456 с. 

 

4.   Форма підсумкового контролю успішності навчання: іспит. 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання: контрольна робота, модульний 

контроль. 


