
Форма № Н - 3.04 

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 

  

Кафедра  Інформатики і вищої математики 

 

 

             “ЗАТВЕРДЖУЮ” 

   Проректор з науково-педагогічної  

                                                              та методичної роботи 

__________________ В.В. Костін 

“_____”____________2019 року 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 
 

_________          Елементарна та комп’ютерна математика________________ 

 

галузь знань          01 – Освіта/Педагогіка                  _____________________ 

 

спеціальність        014 – Середня освіта (інформатика)___________________ 

 

факультет_________Електроніки та комп’ютерної інженерії______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кременчук – 2019 рік 



2 

 

  

Робоча програма «Елементарана та комп’ютерна математика» для студентів з 

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

(інформатика) 

«  30  »      серпня      2019 року – 11 с. 

 

 

Розробник: к.ф.-м.н., доц. В. П. Черненко 

 

 

 

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри    Інформатики і вищої 

математики  

 

Протокол від  “  30  ”  серпня   2019 року №   1 . 

 

                                      Завідувач кафедри _Інформатики і вищої математики_ 

 

                                                                      _________________ (В. П. Ляшенко) 

 

«   02    »        вересня             2019 року  
 

 

Схвалено методичною комісією вищого навчального закладу з галузі знань         

01 – Освіта/Педагогіка спеціальності 014 – Середня освіта (інформатика) 

 

Протокол від  «____»________________2019 року № ___ 

 

“_____”___________2019 року       Голова   _________ (В. П. Ляшенко) 

                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кременчук, 2019 рік 

В. П.Черненко, 2019 рік 



3 

 

  

1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 7 

 

Галузь знань: 

01 – Освіта/Педагогіка 
Нормативна 

 

Модулів – 1 

Спеціальність: 

014 – Середня освіта 

(інформатика) 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 1-й — 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання: — 
Семестр 

Загальна кількість 

годин – 210 

1-й — 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 3,88 

самостійної роботи 

студента – 7,77 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

бакалавр 

30 год. — 

Практичні 

40 год. — 

Лабораторні 

— — 

Самостійна робота 

140 год. — 

Індивідуальні завдання:  

— 

Вид контролю: іспит 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 70:140. 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета: поглиблене вивчення елементарної математики із залученням 

комп’ютерної математики; систематизація методів розв’язання рівнянь, 

нерівностей; формування цілісного уявлення про функції; ефективне 

використання інформаційних технологій у майбутній професійній діяльності.  

 

Завдання: сформувати у студентів знання та вміння, що забезпечують 

розв’язання математичних задач із застосуванням систем комп’ютерної 

математики для більш якісного проведення педагогічної практики у навчальних 

закладах. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

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. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Застосування систем комп’ютерної математики до 

розв’язання задач алгебри. 
 

   Тема 1. Класифікація та структура сучасних систем комп’ютерної 

математики. 

Тема 2. Символьні перетворення виразів. 

Тема 3. Арифметична та геометрична прогресії. 

Тема 4. Розв’язання рівнянь та систем рівнянь. 

Тема 5. Розвязання нерівностей та систем нерівностей. 

Тема 6. Основи роботи з системами комп’ютерної математики. Побудова 

графіків. 

Тема 7. Розв’язання задач лінійної алгебри за допомогою систем 

комп’ютерної математики. 

Тема 8. Розв’язання систем алгебраїчних рівнянь за допомогою систем 

комп’ютерної математики. 

 

Змістовий модуль 2. Застосування систем комп’ютерної математики до 

розв’язання задач математичного аналізу. 
 

   Тема 9. Основні елементарні функції та їх властивості. 

   Тема 10. Логарифмічна та показникова функції. 
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Тема 11. Тригонометричні та обернені тригонометричні функції. 

Тема 12. Розв’язання логаріфмичних, показникових та тригонометричних 

рівнянь за допомогою систем комютерної математики. 

Тема 13. Обчислення границь, дослідження функцій на неперервність і 

екстремум за допомогою систем комп’ютерної математики. 

Тема 14. Обчислення похідних функцій за допомогою систем комп’ютерної 

математики. 

Тема 15. Дослідження функцій за загальною схемою з побудовою графіку 

за допомогою систем комп’ютерної математики. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових модулів 

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 інд с.р. 

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

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Застосування систем комп’ютерної математики до 

розв’язання задач алгебри 

Тема 1. Історія 

створення СКМ. 

Класифікація СКМ. 

Місце комп’ютерної 

математики в 

інформатиці. Сучасні 

СКМ та їх можливості 

11 2 1   8       

Тема 2. Тотожні 

перетворення 

раціональних та 

ірраціональних 

алгебраїчних виразів. 

Формули скороченого 

множення. Розкладання 

многочленів на 

множники. Дії над 

арифметичними 

коренями. Порівняння 

числових виразів 

13 2 3   8       

Тема 3. Арифметична та 

геометрична прогресії 

12 2 2   8       

Тема 4. Рівняння з 

одним невідомим. 

Основні методи 

14 2  4  8       
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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 

Тема 5. Числові 

нерівності та їх основні 

властивості. Основні 

методи розв’язання 

нерівностей. Раціональні 

нерівності. Ірраціональні 

нерівності. Системи та 

сукупності нерівностей 

14 2 4   8       

Тема 6. Обчислення 

значень числових 

виразів. Основні правила 

редагування виразів. 

Змінні в виразах. 

Побудова графіків. 

Прийоми форматування 

графіків 

14 2 2   10       

Тема 7. Матриці та 

визначники. Дії над 

матрицями. Функції 

СКМ щодо роботи з 

матрицями. Обернена 

матриця  

14 2 2   10       

Тема 8. Методи 

розв’язання СЛАР за 

допомогою СКМ: метод 

Крамера, метод Гаусса, 

вбудовані функції 

14 2 2   10       

Разом за змістовим 

модулем 1 

106 16 20   70       

Змістовий модуль 2. Застосування систем комп’ютерної математики до 

розв’язання задач математичного аналізу 
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Тема 9. 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 

16 2 4   10       

Тема 10. 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 

16 2 4   10       

Тема 11. 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  

16 2 4   10       
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Тема 12. Застосуваня 

СКМ щодо розв’язання 

показниковим, 

логаріфмичних та 

тригонометричних 

рівнянь та нерівностей 

14 2 2   10       

Тема 13. Знаходження 

границь функції за 

допомогою СКМ. 

Дослідження функцій на 

неперервність. 

Знаходження точок 

розриву 

14 2 2   10       

Тема 14. 
Диференціювання 

функцій за допомогою 

СКМ. Диференціальний 

оператор 

14 2 2   10       

Тема 15. Дослідження 

функцій за загальною 

схемою з використанням 

можливостей СКМ 

14 2 2   10       

Разом за змістовим 

модулем 2 

104 14 20   70       

Усього годин 210 30 40   140       

 

5. Теми практичних занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Класифікація та структура сучасних систем 

комп’ютерної математики 

1 

2 Символьні перетворення виразів 3 

3 Арифметична та геометрична прогресії 2 

4 Розв’язання рівнянь та систем рівнянь 4 

5 Розвязання нерівностей та систем нерівностей 4 

6 Основи роботи з СКМ. Побудова графіків 2 

7 Розв’язання задач лінійної алгебри за допомогою СКМ 2 

8 Розв’язання систем алгебраїчних рівнянь за допомогою 

СКМ 

2 

9 Основні елементарні функції та їх властивості 4 

10 Логарифмічна та показникова функції 4 

11 Тригонометричні та обернені тригонометричні функції 4 

12 Розв’язання логаріфмичних, показникових та 2 
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тригонометричних рівнянь за допомогою СКМ 

13 Обчислення границь, дослідження функцій на 

неперервність і екстремум за допомогою СКМ 

2 

14 Обчислення похідних функцій за допомогою СКМ 2 

15 Дослідження функцій за загальною схемою з побудовою 

графіку за допомогою СКМ 

2 

 Разом  40 

 

6. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Класифікація та структура сучасних систем 

комп’ютерної математики 

8 

2 Символьні перетворення виразів 8 

3 Арифметична та геометрична прогресії 8 

4 Розв’язання рівнянь та систем рівнянь 8 

5 Розвязання нерівностей та систем нерівностей 8 

6 Основи роботи з СКМ. Побудова графіків 10 

7 Розв’язання задач лінійної алгебри за допомогою СКМ 10 

8 Розв’язання систем алгебраїчних рівнянь за допомогою 

СКМ 

10 

9 Основні елементарні функції та їх властивості 10 

10 Логарифмічна та показникова функції 10 

11 Тригонометричні та обернені тригонометричні функції 10 

12 Розв’язання логаріфмичних, показникових та 

тригонометричних рівнянь за допомогою СКМ 

10 

13 Обчислення границь, дослідження функцій на 

неперервність і екстремум за допомогою СКМ 

10 

14 Обчислення похідних функцій за допомогою СКМ 10 

15 Дослідження функцій за загальною схемою з побудовою 

графіку за допомогою СКМ 

10 

 Разом  140 

 

7. Методи навчання 

 

Основними організаційними формами вивчення навчальної дисципліни 

«Елементарна та комп’ютерна математика» є наступні:  

 Лекція: вступна, інформативна для поглиблення наукових знань, 

узагальнююча, проблемна, оглядова. 

 Практичне заняття, на якому відбувається ґрунтовне опрацювання та 

засвоєння найбільш важливих і типових в методологічному відношенні тем курсу 

або однієї теми. 
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 Консультація: групова, індивідуальна, тематична, проблемна, 

ситуативна. 

 Самостійна робота студента. 

 

8. Методи контролю 

 

Основні види контролю засвоєння змісту навчальної дисципліни 

«Елементарна та комп’ютерна математика» є такі: 

 Поточний контроль – спостереження за навчальною діяльністю 

протягом вивчення всього курсу. 

 Періодичний контроль – самостійна робота (епізодично). 

 Модульний (проміжний) контроль – двічі за семестр. 

 Підсумковий контроль – іспит. 

 

9. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

СЕМЕСТР 1   Поточне тестування та самостійна робота Підсум-

ковий 

тест  

(іспит) 

Су-

ма 

Змістовий модуль № 1 Змістовий модуль № 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 Т14 Т15 
20 100 

5 5 5 5 5 5 5 8 5 5 5 5 5 5 7 

Примітка. 

Т1–Т15 – теми змістових модулів. 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 
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10. Методичне забезпечення 

 

1. Методичні вказівки щодо самостійної роботи і виконання контрольних 

робіт з навчальної дисципліни «Елементарна математика» для студентів денної 

форми навчання зі спеціальностей: 113 – «Прикладна математика», 014 – 

«Середня освіта (інформатика)» освітнього ступеня «Бакалавр», 2019. – 29 с. 

2. Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни 

«Комп’ютерна математика» для студентів денної форми навчання зі 

спеціальностей: 113 – «Прикладна математика», 014 – «Середня освіта 

(інформатика)» освітнього ступеня «Бакалавр», 2017. – 16 с. 

3. Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної 
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