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 Силабус 

з навчальної дисципліни 

«Вища математика» 

Рівень вищої освіти: 

перший (бакалаврський) рівень  

Освітня програма: «Комп’ютерна інженерія» 

Рік навчання І, семестр І,ІІ 

Кількість кредитів: 12, Мова викладання: українська 

Звітність: іспит, диференційований залік 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1wjsNfs-

8BfGKtFxZIPGhFjWn3GI1jUSc  

 

Викладач: 

Прізвище, ім’я, по батькові д. т. н., проф. Ляшенко Віктор Павлович 

Профайл викладача http://ivm.krnu.org/vykladachi-kafedry 

Контактна інформація Ел. адреса: viklyash2903@gmail.com 

Телефони: +38(0536)25360; +38(097)4322763 

Розклад занять http://193.189.127.179:5010/ 

Графік консультацій http://ivm.krnu.org/publykatsyy/materialy-

studentam/234-hrafik-konsultatsii-vykladachiv-na-

osinnii-semestr-2021-n.r 

 

Опис дисципліни 

 

Викладання та навчання. Лекції, та практичні заняття (на основі проблем-

ного викладу, застосування частково пошукових та дослідницьких методів), само-

стійна робота з використанням навчальної та науково-практиної літератури, кон-

сультування з викладачами професійно орієнтованих дисциплін. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є ознайомлення здобувачів 

вищої освіти з методами розв’язання задач електродинаміки із залученням елеме-

нтів вищої математики: елементів лінійної та   векторної алгебри, аналітичної ге-

ометрії, математичного аналізу та диференціальних рівнянь. Вони дозволять ус-

пішно вивчати дисципліни електротехнічного спрямування. 

Міждисциплінарні зв’язки: Математичний апарат, засвоєний студентами 

при вивченні дисципліни «Вища математика» дозволяє їм успішно застосовувати 

математичні  методи у фундаментальних та прикладних дисциплінах маркетинго-

вого спрямування, таких як «Основи радіоелектроніки», «Електроніка та мікрос-

хемо техніка», «Комп'ютерна електроніка», «Основи мікроелектроніки» та ін..  

Метою  викладання навчальної дисципліни «Вища математика» є ознайом-

лення студентів з основами математичного апарату, необхідного для розв’язання 

теоретичних і практичних задач, що виникають при вивченні спеціальних предме-

тів. Прищепити навички математичного дослідження прикладних задач.  

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1wjsNfs-8BfGKtFxZIPGhFjWn3GI1jUSc
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1wjsNfs-8BfGKtFxZIPGhFjWn3GI1jUSc
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Основними завданнями вивчення дисципліни є набуття знань, навичок та 

умінь щодо розв’язання задач та вирішення завдань комп’ютерної інженерії. 

Компетентності та програмні результати навчання 

Відповідно до освітньої програми вивчення навчальної дисципліни сприяє 

формуванню у здобувачів вищої освіти таких компетентностей. 

Інтегральна компетентність: здатність розв’язувати складні спеціальні за-

дачі та практичні проблеми під час професійної діяльності в комп’ютерній галузі 

або навчання, що передбачає застосування теорій та методів комп’ютерної інже-

нерії і характеризується комплексністю та невизначеністю умов. 

Загальні компетентності:  

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

– (ЗК2) здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; 

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

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

       – (ЗК9) здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та 

необхідність його сталого розвитку, верховенства прав і свобод людини і грома-

дянина в Україні;  

       – (ЗК10) Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 

цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей 

розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу, і су-

спільство та у розвиток суспільства, техніки і технологій, використовувати різні 

види та форми активності для активного відпочинку та ведення здорового спосо-

бу життя. 

Фахові компетентності: 

– (ФК11) здатність оформляти отримані робочі результати у вигляді презен-

тацій, науково-технічних звітів.   

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 функціо-

нування комп’ютерних засобів, систем та мереж; 

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

формування нових ідей; 

– (ПРН11) вміти здійснювати пошук інформації в різних джерелах для 

розв’язання задач комп’ютерної інженерії.  
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Структура навчальної дисципліни 

Тема Результати навчання К-сть год. 

Усього ЛК ПЗ ЛР Інд. 

Семестр 1 

Модуль 1 

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

рія на площині, аналітична геометрія в просторі. 

Тема 1. Елементи ліній-

ної алгебри. 

N 1, 8, 11 
20 4 4 – 12 

Тема 2. Елементи векто-

рної алгебри. 

N 1, 8, 11 
20 4 4 – 12 

Тема 3. Аналітична гео-

метрія на площині. 

N 1, 8, 11 
20 4 4 – 12 

Тема 4. Аналітична гео-

метрія в просторі. 

N 1, 8, 11 
20 4 4 – 12 

Разом за змістовим модулем 1 80 16 16 – 48 

Змістовий модуль 2. Вступ до математичного аналізу, диференціальне числення функцій 

однієї змінної 

Тема 5. Вступ до мате-

матичного аналізу 

N 1, 8, 11 
30 4 4 – 22 

Тема 6. Диференціальне 

числення функцій однієї 

змінної.. 

N 1, 8, 11 

30 6 6 – 18 

Разом за змістовим модулем 2 60 10 10 – 40 

Змістовий модуль 3. Функції багатьох змінних. 

Тема 7. Функції багатьох 

змінних. 

N 1, 8, 11 
20 4 4 – 12 

ІНДЗ (у тому числі Р) 20 – – – 20 

Разом за змістовим модулем 3 40 4 4 – 32 

Усього годин  за модулем 1 180 30 30 – 120 

Семестр 2 

Модуль 2 

Змістовий модуль 4. Інтегральне числення. 

Тема 8. Невизначений 

інтеграл. 

N 1, 8, 11 
20 6 6 – 8 

Тема 9. Визначений ін-

теграл. 

N 1, 8, 11 
20 4 4 – 12 

Усього годин  за модулем 4 40 10 10 – 20 

Змістовий модуль 5. Кратні, криволінійні, поверхневі інтеграли 

Тема 10. Подвійний інте-

грал. 

N 1, 8, 11 
10 2 2 – 6 

Тема 11. Потрійний інте-

грал. 

N 1, 8, 11 
10 2 2 – 6 

Тема 12. Криволінійні 

інтеграли. 

N 1, 8, 11 
10 2 2 – 6 

Тема 13. Поверхневі ін-

теграли. 

N 1, 8, 11 
10 2 2 – 6 

Разом за змістовим модулем 5 40 8 8 – 24 

Змістовий модуль 6 Звичайні диференціальні рівняння та системи 
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Тема Результати навчання К-сть год. 

Усього ЛК ПЗ ЛР Інд. 

Тема 14. Звичайні дифе-

ренціальні рівняння та 

системи. 

N 1, 8, 11 

40 6 6 – 28 

Разом за змістовим модулем 6 40 6 6 – 28 

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

Тема 15. Числові ряди. N 1, 8, 11 15 2 2 – 11 

Тема 16. Функціональні 

та степеневі ряди. 

N 1, 8, 11 
15 2 2 – 11 

Тема 17. Ряд Фур’є. N 1, 8, 11 10 2 2 – 6 

Разом за змістовим модулем 7 40 6 6 – 28 

ІНДЗ (у тому числі Р) 20 – – – 20 

Усього годин  за модулем 2 180 30 30 – 120 

Усього годин   360 60 60 – 240 

                                         

 

 

 

 

 

Політика оцінювання 

Оцінювання завдань, терміни їх виконання 

 

№ 

з/п 

Завдання Терміни виконання Критерії оцінювання 

1 Завдання до практичних 

занять 

Щотижня, згідно розкладу Самостійність, правильність 

виконання завдань, вчасність 

виконання завдань 

2 Підготовка теоретичних 

питань (у тому числі пи-

тання, відведені на само-

стійне опрацювання) 

Щотижня, згідно розкладу Самостійність, правильність, 

логічність, відповідність темі, 

оригінальність  

3 Модуль 1 (іспит) 

Модуль 2 

(диференційований залік) 

Наприкінці семестру 

 

Самостійність, правильність 

виконання завдань, логічність, 

відповідність варіанту, оригі-

нальність та комплексність 

 

При оцінюванні студента враховується наступне: 

1. Відвідування лекційних, лабораторних і практичних занять. 

2. Активна участь на лекційних та практичних заняттях. 

3. Вчасне виконання і захист лабораторних робіт. 

4. Опрацювання базової та допоміжної літератури. 

5. Вчасне виконання завдань для самостійної роботи, домашніх завдань, 

курсової роботи. 
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Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Види занять Максимальна 

сума балів 

Модуль 1  

Лекції: відвідування, опитування  7 

Практичні заняття: виконання, захист 33 

Поточний контроль: тестові контрольні роботи 40 

Підсумковий контроль (іспит) 20 

Усього 100 

Модуль 2  

Лекції: відвідування, опитування  7 

Практичні заняття: виконання, захист 43 

Поточний контроль: тестові контрольні роботи 50 

Підсумковий контроль (диференційований залік)  

Усього 100 

 

 

 

 

Шкала оцінювання 

 

Сума балів за всі види навчальної 

діяльності 
Оцінка ECTS Оцінка за національною шкалою 

90 – 100 А відмінно   

82-89 В 
добре  

74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю по-

вторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим по-

вторним вивченням дисципліни 

 

Політика курсу 

 

1. Пропущені заняття (лікарняні, мобільність, і т.д.)  

Пропущені заняття необхідно відпрацювати. Для цього здобувач освіти має 

виконати індивідуальні завдання за пропущеними темами. 

2. Поведінка в аудиторії. 

Усі учасники освітнього процесу мають дотримуватися етичних норм. 

Здобувач вищої освіти зобов’язаний старанно та сумлінно навчатися протя-

гом усього періоду навчання. Водночас він повинен підтримувати інших у праг-

ненні поглиблювати знання та виконувати свої обов’язки.  
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Від викладача вимагається доброзичливе, серйозне і тактовне ставлення до 

здобувачів вищої освіти.  

3. Академічна доброчесність. 

У КрНУ діє Кодекс академічної етики 

(http://www.kdu.edu.ua/Documents/Kodeks_akadem_etyky_KrNU.pdf), «Положення 

про перевірку наукових, навчально-методичних, кваліфікаційних і навчальних 

робіт на академічний плагіат», на основі якого розроблена «Інструкція щодо пе-

ревірки випускних кваліфікаційних робіт на академічний плагіат із використан-

ням програмно-технічних засобів» 

(http://www.kdu.edu.ua/Documents/metod_instruczija_plagiat_2019.pdf). 

4. Визнання результатів навчання, отриманих унаслідок неформальної освіти 

та здобутих в інших ЗВО, відбувається на основі: 

http://www.kdu.edu.ua/uch_otd/nef_osvita.rar 
 

Методичне забезпечення 

 

http://ivm.krnu.org/publykatsyy/materialy-studentam/35-publikatsiia-z-failom 

1. Програма навчальної дисципліни. 

2. Робоча програма навчальної дисципліни. 

3. Посібники за розділами навчальної дисципліни. 

4. Методичні вказівки щодо виконання практичних занять.. 

5. Методичні вказівки щодо самостійної роботи. 

6. Питання до іспиту. 

7. Засоби діагностики знань: вправи, тести для поточного та підсумкового кон-

тролю, правила нарахування рейтингових балів на усі види навчальної дія-

льності здобувача вищої освіти при вивченні курсу. 
 

 Рекомендована література 

Базова 

 

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

чук, 2008, – 223 с. 

2. Семенов В.О., Ляшенко В.П., Набок Т.А. Галаган О.Г. Основи лінійної алгебри 

та аналітичної геометрії. Кременчук, 2015. 

3. Ляшенко В.П, Набок Т.А. Вища математика: функції багатьох змінних та інте-

гральне числення: Навчальний посібник. – Кременчук: Кременчуцький націо-

нальний університет імені Михайла Остроградського, 2012 – 162 с. 

4. Зайцев Є.П. Вища математика: лінійна та векторна алгебра, аналітична геомет-

рія, вступ до математичного аналізу. – Кременчук, 2010. – 543 с. 

5. Грицюк О.С., Поясок Т.Б., Ляшенко В.П.,  Черненко В.П. Математика для ін-

женерів. Інтегрований курс (із задачами прикладного характеру та застосуван-

ням Mathcad),  Кременчук: Кременчуцька міська друкарня, 2016,  220 с. 

6. Сінчук О.М., Ляшенко В.П., Набок Т.А., Тищенко С.В., Берідзе Т.М., Ткаліче-

нко С.В. Інтеґральне числення. – Кременчук, 2010. – 175 с. 

http://www.kdu.edu.ua/Documents/Kodeks_akadem_etyky_KrNU.pdf
http://www.kdu.edu.ua/Documents/metod_instruczija_plagiat_2019.pdf
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7. Окландер, М. А. Контуры экономической логистики / М. А. Окландер. – К. : 

Наукова думка, 2008. – 176 с. 

8. Сенишин О. С., Кривешко О. В. Маркетинг : навч. посібник. Львів : 

Львівський національний університет імені Івана Франка, 2020. 347 с. 
9. Зайцев Є.П. Вища математика; Навчальний посібник.– Київ. Алерта, 2018–608 
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