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ВСТУП 

 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Вища математика» складена                    

відповідно  до  освітньо-професійної   програми   підготовки   бакалаврів   з галузі знань 12 – 

Інформаційні технології , спеціальності 123 – Комп’ютерна інженерія  

Предметом вивчення навчальної дисципліни є загальні математичні властивості та 

закономірності. 

Міждисциплінарні зв’язки. Математичний апарат, засвоєний студентами при 

вивченні дисципліни “Вища математика” дозволяє їм успішно оволодівати кількісними 

методами у фундаментальних та прикладних дисциплінах, таких як “Основи 

радіоелектроніки”, “Електроніка та мікросхемотехніка”, “Комп’ютерна електроніка”, 

“Основи мікроелектроніки” та інші.  

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Елементи лінійної алгебри, векторної алгебри, аналітична геометрія на площині, 

аналітична геометрія в просторі. 

2. Вступ до математичного аналізу, диференціальне числення функцій однієї змінної . 

3. Функції багатьох змінних. 

4.  Інтегральне числення. 

5. Кратні, криволінійні, поверхневі інтеграли. 

6. Звичайні диференціальні рівняння та системи. 

7. Числові ряди, функціональні та степеневі ряди, ряд Фур’є. 

 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Вища математика» є ознайомлення 

студентів з основами математичного апарату, необхідного для розв’язання теоретичних і 

практичних задач, що виникають при вивченні спеціальних предметів. Прищепити навички 

математичного дослідження прикладних задач.  

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Вища математика» є простежити 

внутрішню логіку розвитку поняття числа, функції, теорії границь, теорії диференціального 

та інтегрального числення функцій однієї та багатьох змінних, теорії рядів; показати 

застосування понять та фактів вищої математики до розв’язання конкретних задач; 

підготувати базу для подальшого вивчення курсів “Основи радіоелектроніки”, “Електроніка 

та мікросхемотехніка”, “Комп'ютерна електроніка”, “Основи мікроелектроніки” та ін. 

Навчити студентів самостійно вивчати та працювати з навчальною та спеціальною 

літературою з математики та її додатками. Дати необхідну математичну підготовку та знання 

для вивчення інших дисциплін математичного циклу. 

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

наступними компетентностями та програмними результатами навчання. 

Інтегральна компетентність: здатність розв’язувати складні спеціальні задачі та 

практичні проблеми під час професійної діяльності в комп’ютерній галузі або навчання, що 

передбачає застосування теорій та методів комп’ютерної інженерії і характеризується 

комплексністю та невизначеністю умов. 

Загальні компетентності:  

– (ЗК1) здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

– (ЗК2) здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; 

– (ЗК3) здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

– (ЗК4) здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; 

– (ЗК7) вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми; 

– (ЗК8) здатність працювати в команді; 

Фахові компетентності: 
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– (ФК 7) здатність використовувати та впроваджувати нові технології, включаючи 

технології розумних, мобільних, зелених і безпечних обчислень, брати участь в модернізації 

та реконструкції комп’ютерних систем та мереж, різноманітних вбудованих і розподілених 

додатків, зокрема з метою підвищення їх ефективності; 

Відповідно до освітньої програми вивчення навчальної дисципліни повинно 

забезпечити досягнення здобувачами вищої освіти таких програмних результатів навчання: 

– (ПРН 1) знати і розуміти наукові положення, що лежать в основі функціонування 

комп’ютерних засобів, систем та мереж; 

– (ПРН 2) мати навички проведення експериментів, збирання даних та моделювання в 

комп’ютерних системах; 

– (ПРН 6) вміти застосовувати знання для ідентифікації, формулювання і 

розв’язування технічних задач спеціальності, використовуючи методи, що є найбільш 

придатними для досягнення поставлених цілей; 

– (ПРН 7) вміти розв’язувати задачі аналізу та синтезу засобів, характерних для 

спеціальності; 

– (ПРН 8) вміти системно мислити та застосовувати творчі здібності до формування 

нових ідей; 

– (ПРН 10) вміти розробляти програмне забезпечення для вбудованих і розподілених 

застосувань, мобільних і гібридних систем, розраховувати, експлуатувати, типове для 

спеціальності обладнання; 

– (ПРН 13) вміти ідентифікувати, класифікувати та описувати роботу комп’ютерних 

систем та їх компонентів; 

– (ПРН 14) вміти поєднувати теорію і практику, а також приймати рішення та 

виробляти стратегію діяльності для вирішення завдань спеціальності з урахуванням 

загальнолюдських цінностей, суспільних, державних та виробничих інтересів; 

– (ПРН 18) використовувати інформаційні технології для ефективного спілкування 

на професійному та соціальному рівнях; 

– (ПРН 20) усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою 

поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань, удосконалення креативного 

мислення. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 360 годин/12 кредити ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Елементи лінійної алгебри, векторної алгебри, аналітична 

геометрія на площині, аналітична геометрія в просторі 

Тема 1. Елементи лінійної алгебри. 

Тема 2. Елементи векторної алгебри. 

Тема 3. Аналітична геометрія на площині. 

Тема 4. Аналітична геометрія в просторі. 

 

Змістовий модуль 2. Вступ до математичного аналізу, диференціальне числення 

функцій однієї змінної 

Тема 5. Вступ до математичного аналізу. 

Тема 6. Диференціальне числення функцій однієї змінної. 

 

Змістовий модуль 3. Функції багатьох змінних  

Тема 7. Функції багатьох змінних. 

 

Змістовий модуль 4.  Інтегральне числення 

Тема 8. Невизначений інтеграл. 
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Тема 9. Визначений інтеграл. 

 

Змістовий модуль 5. Кратні , криволінійні, поверхневі інтеграли 

Тема 10. Подвійний інтеграл. 

Тема 11. Потрійний інтеграл. 

Тема 12. Криволінійні інтеграли. 

Тема 13. Поверхневі інтеграли. 

 

Змістовий модуль 6. Звичайні диференціальні рівняння та системи 

Тема 14. Звичайні диференціальні рівняння та системи. 

 

Змістовий модуль 7. Числові ряди, функціональні та степеневі ряди, ряд Фур’є 

Тема 15. Числові ряди. 

Тема 16. Функціональні та степеневі ряди. 

Тема 17. Ряд Фур’є. 

 

 

3. Рекомендована література 

Базова 

1. Ляшенко В.П, Набок Т.А. Вища математика: навчальний посібник. – Кременчук, 

2008, – 223 с. 

2. Ляшенко В.П, Набок Т.А. Вища математика: функції багатьох змінних та 

інтегральне числення: Навчальний посібник. – Кременчук: Кременчуцький національний 

університет імені Михайла Остроградського, 2012 – 162 с. 

3. Зайцев Є.П. Вища математика: лінійна та векторна алгебра, аналітична геометрія, 

вступ до математичного аналізу. – Кременчук, 2018. – 543 с. 

4. Сінчук О.М., Ляшенко В.П., Набок Т.А., Тищенко С.В., Берідзе Т.М., Ткаліченко 

С.В. Інтегральне числення. – Кременчук, 2010. – 175 с. 

5. О. С. Грицюк Математика для інженерів. Інтегрований курс: навчальний посібник 

/ О. С. Грицюк, В. П. Ляшенко, Т. Б. Поясок, В. П. Черненко. – Кременчук, 2016. – 231 с. 

6. Вища математика: Підручник: У 2 кн. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Либідь, 

2003. – Кн.1. Основні розділи / Г.Й. Призва, та ін.; За ред. Г.Л. Кулініча. – 400с.  

7. Вища математика: Підручник: У 2 кн. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Либідь, 

2003. – Кн.2. Спеціальні  розділи Г.Й. Призва, та ін.; За ред. Г.Л. Кулініча. – 368с. 

8. Вища математика: Підручник. У 2 ч. Ч 1: Лінійна і векторна алгебра: Аналітична 

геометрія: Вступ до математичного аналізу: Диференціальне і інтегральне числення / П.П. 

Овчинников, Ф.П. Яремчик, В.М. Михайленко; За заг. ред. П.П. Овчинникова. – К. Техніка, 

2003. – 600 с.: іл.. 

9. Вища математика: Підручник. У 2 ч. Ч 2: Диференціальні рівняння, Операційне 

числення. Ряди та їх застосування. Стійкість за Ляпуновим. Рівняння математичної фізики. 

Оптимізація та керування. Теорія ймовірностей. Числові методи;  / П.П. Овчинников,  В.М. 

Михайленко; За заг. ред. П.П. Овчинникова. – К. Техніка, 2004. – 792 с.: іл. 

10.  Кручкович Г.И. Сборник задач по курсу высшей математики. – М.: Высш. шк., 

1973. 

 

Допоміжна 

1. Шнейдер В.Е., Слуцкий А.И., Шумов А.С. Краткий курс высшей математики. – 

М.: Высш. шк., 1978, т. 1,2.  

2. Набок Т.А. Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни 

«Вища математика» для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом 6.050702 – 
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«Електромеханіка». – Кременчук: Видавничий відділ КрНУ імені Михайла Остроградського, 

2012. 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання  

Основні види контролю засвоєння змісту дисципліни «Вища математика й елементи 

логіки» 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, диференційований залік. 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання    

Поточними засобами діагностики у семестрі є контрольні роботи. Мета контрольних 

робіт – виявити рівень засвоєння відповідних модулів, підрахування балів за кредитно- 

модульною системою.  

Підсумковим контролем є іспит у першому семестрі та диференційований залік у 

другому семестрі з навчальної дисципліни.  

 


