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СИЛАБУС  

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«Вища та прикладна математика» 

 

Освітня 

програма 

Рівень вищої 

освіти 

Форма 

навчання 

Курс 

вивчення 

Семестр 

вивчення 

Кількість 

кредитів 

Менеджмент  
 

Першій  

освітній 

(бакалаврський) 

рівень 

Денна 1 1,2 8/240 

 

Викладачі 

навчальної 

дисципліни 

Чепурна О.Є. 

проведення лекційних/практичних занять 

доцент кафедри кiберзпеки, 

кандидат фiзико-математичних наук  

контактний телефон: +380674867637 

контактна електронна адреса: chepurna67@gmail.com 

 

Короткий 

опис 

навчальної 

дисципліни 

Оволодіння здобувачами навичками використання сучасних методів вищої 

математики, які націлені на застосування сукупності методів і засобів 

реалізації операцій пошуку, накопичення та обробки інформації за 

допомогою вищої та прикладної математики 

 

Мета 

навчальної 

дисциплін

и 

Метою викладання навчальної дисципліни «Вища математика» є 

ознайомлення з фундаментальними математичними поняттями та  

методами аналізу, розвиток логічного мислення, розуміння прикладної 

спрямованості  вищої  математики 
 

Мова 

викладання 
українська 

 

 
Навчальне 

навантаження 

Лекц, год. Практичні заняття, 

год. 

Самостійна 

робота, год. 

Обсяг, 

креди ЄКТС 

Денна форма 40 40 160 8/240 

 

  



 

Результати навчання 

Символ 

ПРН 

Після успішного завершення 

цього модуля здобувач вищої 

освіти буде: 

Методи викладання і 

навчання 

Методи оцінювання 

досягнення ПРН 

ПРН 

 06 

Виявляти навички пошуку, 

збирання та аналізу інформації, 

розрахунку показників для 

обґрунтування управлінських 

рішень 

Лекції, лабораторні 

заняття, самостійна 

робота, консультації 

Поточне оцінювання, 

перевірка самостійної 

роботи. 

 Підсумковий контроль 

–залік, екзамен 

ПРН 

16 
Демонструвати навички 

самостійної роботи, гнучкого 

мислення, відкритості до нових 

знань, бути критичним і 

самокритичним 

Лекції, лабораторні 

заняття, самостійна 

робота, консультації 

Поточне оцінювання, 

перевірка самостійної 

роботи. 

 Підсумковий контроль 

– залік, екзамен 

 

Зміст навчання 

Тема 

зап/п 
Назва теми 

Посилання на 

ПРН модуля 

Л/ПЗ/СРЗ, год.  

(денна ф/н) 

Тема 1. 
Границя функції. Неперервність 

функції. 

ПРН 06  

ПРН 16 
8/8/32 

Тема 2 
Диференціальне числення 

функції однієї змінної. 

ПРН 06  

ПРН 16 
8/10/32 

Тема 3 
Інтегральне числення функції 

однієї змінної 

ПРН 06  

ПРН 16 
8/6/32 

Тема 4 
Диференціальне числення 

функції двох змінних. 

ПРН 06  

ПРН 16 
8/10/32 

Тема 5 Ряди. Числові та функціональні. 
ПРН 06  

ПРН 16 
8/6/32 

 

Список основної 

літератури 

1. Пілявський А.І., Кысылевич О.В. Вища математика: 

навчальний посібник. Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2019. 363 с. 

2. Вища математика. Ч. ІІ: посібник для самостійної роботи. 

Практикум. А.І. Пілявський, О.В. Кісілевич, М.О. Мельник та ін.] –

Львів: Вид-во ЛКА, 2015. 164 с. 

3. Глушик М.М. Математичне програмування: навч. посібник. 

М.М. Глушик, І.М. Копич, О.С. Пенцак та ін. Львів: Вид-во ЛКА, 

2004.  240 с. 

4. Глушик М.М. Математичне програмування: навч. підручник.  

М.М. Глушик, І.М. Копич,  В.М. Сороківський. –Львів: «Новий світ –

2000», 2010. Гриф, 280 с. 

5. Лiвшиц К.I. Курс лiнiйной алгебри та аналiтичноi геометрii. 

Лань, 2007. 

6. Плотнiкова Е.Г. Лiнiйна алгебра та аналiтична геометрiя . 

Юрайт, 2010. 

Інформаційні ресурси: 

7. http://www.it.inf.od.ua – сайт кафедри інформаційних 

технологій, на якому розміщено робочі матеріали з курсу   



 

8. https://support.microsoft.com/uk-ua – служба підтримки від 

Microsoft 

9. http://dspace.onua.edu.ua – eNUOLAIR – репозитарій (архів) 

НУ ОЮА  

 

Дотримання вимог 

академічної доброчесності 

Дотримання академічної доброчесності передбачає: 

− самостійне виконання навчальних завдань, завдань 

поточного та підсумкового контролю результатів навчання (для 

осіб з особливими освітніми потребами ця вимога застосовується 

з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей); 

− посилання на джерела інформації у разі використання 

ідей, розробок, тверджень, відомостей; 

− дотримання норм законодавства про авторське право і 

суміжні права; 

− надання достовірної інформації про результати власної 

навчальної (наукової, творчої) діяльності, використані методики 

досліджень і джерела інформації. 

Основні засади дотримання академічної доброчесності в НУ 

“ОЮА” визначено у Положенні про дотримання академічної 

доброчесності в НУ «ОЮА»: https://www.onua.edu.ua/ua/doc-

education-ukr/4519-polozhennya-pro-dotrimannya-akademichnoji-

dobrochesnosti-v-nu-oyua 
 

                   Навчальне навантаження здобувача вищої освіти           

Види навантаження Кількість годин 

Усього годин аудиторної роботи, у т.ч.:  80 

● лекційні заняття, год. 40 

● практичні заняття, год. 40 

● семінарські заняття, год.  

● лабораторні заняття, год.  

Усього годин самостійної роботи, у т.ч.: 160 

● контрольні роботи, к-сть/год.  

● індивідуальне науково-дослідне завдання, год.  

● підготовка до аудиторних занять та контрольних заходів, год. 160 

Екзамен + (2 семестр) 

Залік + (1 семестр) 

 

Шкала оцінювання 

Оцінка Бали Опис 

A 90-100 Відмінно 

B 82-89 Добре 

C 75-81 Добре 

D 67-74 Задовільно 

E 60-66 Задовільно (достатньо) 

Fx 35-59 Незадовільно з можливістю повторного 

складання 

F 1-34 
Незадовільно з обов’язковим повторним курсом 



 

 


