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1.             Опис навчальної дисципліни 
 

 

Найменування показ-

ників  

Галузь знань, напрям під-

готовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика нав-

чальної дисципліни 

денна фор-

ма навчан-

ня 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 

10 

Галузі знань 

27 –  Транспорт 

 

Нормативна 

 

 

Модулів – 2 

Спеціальність 

275 –  Транспортні техно-

логії (за видами) 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 4 1-й — 

Індивідуальне науко-

во-дослідне завдання   
          ——————                        

Семестр 

Загальна кількість го-

дин – 300 

1, 2-й — 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми нав-

чання: 

аудиторних – 5 

самостійної роботи 

студента – 10 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: бакалавр 

 

44 год. — 

Практичні  

56 год. — 

Лабораторні 
— — 

Самостійна робота 

200 год. — 

Індивідуальні завдан-

ня: ————— 

Вид контролю: диф. 

залік, екзамен 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуаль-

ної роботи становить: 

для денної форми навчання – 100/200. 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Навчальна дисципліна “Алгебра та геометрія” відноситься до групи дисцип-

лін освітньо-професійного рівня  підготовки бакалаврів з галузі знань 27 – Транс-

порт, спеціальності 275 – Транспортні технології (за видами). 

Мета: ознайомити студентів з основами математичного апарату, необхідно-

го для розв’язування теоретичних і практичних задач, що виникають при вивченні 

спеціальних технічних та економічних предметів. 

 Завдання: 

• прищепити навички математичного дослідження прикладних задач; 

• навчити студентів самостійно вивчати та працювати з навчальною та спе-

ціальною  літературою з математики та її прикладних питань; 

• дати необхідну математичну підготовку та знання для вивчення інших ди-

сциплін. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: основні методи розв’язування задач з вищої математики та застосу-

вання цих методів при розв’язанні технічних та економічних задач; 

вміти: користуватись апаратом вищої математики при розв’язанні техніч-

них задач; вміти користуватись довідниками з вищої математики. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Елементи лінійної алгебри, векторної алгебри і 

аналітичної геометрії 

Тема 1. Елементи лінійної алгебри.  

Тема 2. Системи лінійних алгебраїчних рівнянь.  

Тема 3. Елементи векторної алгебри.  

Тема 4. Аналітична геометрія на площині.  

Тема 5. Аналітична геометрія в просторі. 

  

Змістовий модуль 2. Вступ до математичного аналізу. Диференціальне 

числення 

Тема 6. Вступ до математичного аналізу.  

Тема 7. Диференціальне числення функції однієї змінної.  

Тема 8. Похідні та диференціали вищих порядків.  

Тема 9. Дослідження функцій за допомогою похідних. 

Тема 10. Комплексні числа.  
 

Змістовий модуль 3. Функції багатьох змінних . Інтеґральне числення 

Тема 11. Функції багатьох змінних.  

Тема 12. Невизначений інтеґрал.  

Тема 13. Визначений інтеґрал.  

Тема 14. Основи векторного аналізу. 
 

Змістовий модуль 4  Диференціальні рівняння 

Тема 15. Звичайні диференціальні рівняння.  

Тема 16. Диференціальні рівняння вищих порядків.  
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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. Елементи лінійної алгебри, векторної алгебри  

і аналітичної геометрії 

Тема 1. Елементи лінійної 

алгебри. Визначники 2-го і 3-

го порядків та їх властивості.  

Мінори та алгебраїчні допов-

нення.  Визначники   n-го по-

рядку. Матриці. Лінійні опе-

рації над матрицями. Добуток 

матриць. Обернена матриця. 

Ранг матриці.  12 2 2   8       

Тема 2. Системи лінійних 

алгебраїчних рівнянь. Роз-

в’язування систем лінійних 

алгебраїчних рівнянь по фор-

мулам Крамера, матричним 

методом і методом Гауса.  18 2 4   12       

Тема 3. Елементи векторної 

алгебри. Лінійні операції над 

векторами. Декартові коор-

динати вектора. Проекція ве-

ктора на вісь. Спрямовуючі 

косінуси. Кут між векторами. 

Скалярний добуток і вектор-

ний добуток векторів та їх 

властивості. Мішаний добу-

ток 3-х векторів та його влас-

тивості. Розклад вектора по 

базі. 
14 2 2   10       

Тема 4. Аналітична геомет-

рія на площині. Найпростіші 

задачі аналітичної геометрії 

на площині. Полярні коорди-

нати. Рівняння лінії на пло-

щині. Різні види рівняння 

прямої на площині. Кут між 

двома прямими. Умови пара-

лельності і перпендикулярно-

сті. Криві другого порядку: 

еліпс, коло, гіпербола, пара-

бола. Паралельний перенос. 

Поворот осей. 14 2 2   10       
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Тема 5. Аналітична геомет-

рія в просторі. Площина в 

просторі. Різні види рівнянь 

площини. Кут між двома 

площинами. Умови їх парале-

льності і перпендикулярності. 

Пряма в просторі. Різні види 

рівнянь прямої в просторі. 

Кут між двома прямими. 

Умови їх паралельності і пер-

пендикулярності. Пряма і 

площина в просторі. Кут між 

прямою і площиною. Умови 

їх паралельності і перпенди-

кулярності. Відстань від точки 

до площини. Поверхні друго-

го порядку. 16 2 2   12       

Разом за змістовим модулем 1 74 10 12   52       

Змістовий модуль 2.  Вступ до математичного аналізу. Диференціальне числення 

Тема 6. Вступ до математи-

чного аналізу. Функція. Спо-

соби  задання функції. Класи-

фікація основних елементар-

них функцій. Числова послі-

довність та  її границя. Грани-

ця функції в точці та на не-

скінченності. Нескінченно 

малі та нескінченно великі 

функції. 1-ша та 2-га чудові 

границі. Неперервність функ-

ції в точці.  Одностороння не-

перервність. Точки розриву 

функції та їх класифікація. 14 2 4   8       

Тема 7. Диференціальне чи-

слення функції однієї змін-

ної. Похідна функції, її геоме-

тричне і механічне тлумачен-

ня. Основні правила диферен-

ціювання. Таблиця похідних 

основних  елементарних фун-

кцій. Диференціал функції. 

Інваріантність форми 1-го ди-

ференціала. 14 4 4   10       

Тема 8. Похідні та диферен-

ціали вищих порядків. Похі-

дна складеної та показникової 

функції. Диференціювання 

параметрично заданих функ-

цій та функций, заданих неяв-

но. Теореми Лопіталя. 14 2 2   10       
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Тема 9. Дослідження функ-

цій за допомогою похідних. 

Інтервали зростання і спадан-

ня функції. Асимптоти. Інтер-

вали випуклості графіка фун-

кції. Екстремум функції. Най-

більше та найменше значення 

функції на відрізку. 18 2 4   12       

Тема 10. Комплексні числа. 

Дії над комплексними числа-

ми в алгебраїчній,  тригоно-

метричній та показниковій 

формі запису. Формула Муав-

ра. 12 2 2   8       

Разом за змістовим модулем 2 76 12 16   48       

Разом за І семестр  150 22 28   100       

Модуль 1 

Змістовий модуль 3.  Функції багатьох змінних . Інтегральне числення 

Тема 11. Функції багатьох 

змінних. Поняття про функції 

багатьох змінних. Частинні 

похідні. Повний диференціал. 

Інваріантність форми першо-

го диференціалу. Дотична 

площина та нормаль до пове-

рхні. Диференціювання скла-

дених функцій кількох змін-

них. Повна похідна. Похідна 

за напрямком. Градієнт функ-

ції. Похідні та диференціали 

вищих порядків. Екстремум 

функції двох змінних, необ-

хідна і достатня умови. 24 4 4   16       

Тема 12. Невизначений ін-

теграл. Поняття первісної та 

невизначеного інтеграла. Вла-

стивості невизначеного інтег-

рала. Безпосереднє інтегру-

вання. Заміна змінних. Інтег-

рування по частинам. Інтег-

рування раціональних функ-

цій. Інтегрування раціональ-

них дробів. Інтегрування три-

гонометричних диференціа-

лів. Універсальна тригономе-

трична підстановка. Інтегру-

вання деяких ірраціональних 

виразів. Застосування триго-

нометричних підстановок. 26 4 6   16       
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Тема 13. Визначений інтег-

рал. Визначений інтеграл, як 

границя інтегральних сум. 

Основні властивості визначе-

ного інтеграла. Формула 

Ньютона-Лейбниця. Методи 

інтегрування визначеного ін-

теграла. Обчислення площ 

плоских фігур за допомогою 

означеного інтеграла. Дов-

жина дуги плоскої кривої. 

Невласні інтеграли з нескін-

ченними межами інтегруван-

ня. Невласні інтеграли від 

необмежених функцій. Тео-

реми збіжності невласних ін-

тегралів. 24 4 4   16       

Тема 14. Основи векторно-

го аналізу. Скалярне поле. 

Різні види симетрії.  Похідна 

за напрямом. Градієнт ска-

лярного поля. Лінії рівня. 

Потік вектора через поверх-

ню. Обчислення  потоку за 

допомогою подвійних інтег-

ралів. Дивергенція  вектор-

ного поля. Формула Остро-

градського. Циpкyляцiя i 

poтop вeктopнoгo пoля тa їx 

фiзичний змicт. Фopмyли 

Гpiнa тa Cтoкca. 
Coлeнoiдaльнi i пoтeнцiaльнi 

пoля, їx влacтивocті. Знахо-

дження циркуляції за допо-

могою криволінійного інте-

ґралу. 28 4 6   18       

Разом за змістовим модулем3  102 16 20   66       

Змістовий модуль 4.  Диференціальні рівняння 

Тема 15. Звичайні дифере-

нціальні рівняння. Дифере-

нціальні рівняння, основні 

визначення. Поняття загаль-

ного та часткового розв’язку.  

Диференціальні рівняння 1-

го порядку. Рівняння з розді-

леними змінними та змінни-

ми, що  розділяються. Одно-

рідні та лінійні диференціа-

льні рівняння 1-го порядку, їх 

розв’язок. Задача Коші.  24 4 4   16       



9 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

11 12 13 

Тема 16. Диференціальні 

рівняння вищих порядків. 

Рівняння,  що допускають 

пониження  порядку. Задача 

Коші. Лінійні диференціальні 

рівняння  n-го порядку з пос-

тійними коефіцієнтами. Од-

норідні рівняння. Загальний 

розв’язок. Задача Коші для 

рівняння n-го порядку. Неод-

норідні рівняння n-го поряд-

ку зі спеціальною правою ча-

стиною. Загальний розв’язок. 

Метод варіації довільної ста-

лої. 24 2 4   18       

Разом за змістовим модулем4 48 6 8   34       

Разом за ІІ семестр 150 22 28   100       

Усього годин  300 44 56   200       

 

5. Теми практичних занять 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

денна  

форма 

заочна 

форма 

І семестр 

1 Елементи лінійної алгебри 2  

2 Системи лінійних алгебраїчних рівнянь 4  

3 Елементи векторної алгебри. 2  

4 Аналітична геометрія на площині 2  

5 Аналітична геометрія в просторі 2  

6 Вступ до математичного аналізу 4  

7 Диференціальне числення функції однієї змінної 4  

8 Похідні та диференціали вищих порядків 2  

9 Дослідження функцій за допомогою похідних 4  

10 Комплексні числа 2  

Разом  за І семестр 28  

ІІ семестр 

11 Функції багатьох змінних 4  

12 Невизначений інтеграл 6  

13 Визначений інтеграл 4  

14 Основи векторного аналізу 6  

15 Звичайні диференціальні рівняння 4  

16 Диференціальні рівняння вищих порядків 4  

Разом за ІІ семестр 28  

Усього  за рік 56  
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6. Самостійна робота 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

денна  

форма 

заочна 

форма 

І семестр 

1 Елементи лінійної алгебри 8  

2 Системи лінійних алгебраїчних рівнянь 12  

3 Елементи векторної алгебри. 10  

4 Аналітична геометрія на площині 10  

5 Аналітична геометрія в просторі 12  

6 Вступ до математичного аналізу 8  

7 Диференціальне числення функції однієї змінної 10  

8 Похідні та диференціали вищих порядків 10  

9 Дослідження функцій за допомогою похідних 12  

10 Комплексні числа 8  

Разом  за І семестр 100  

ІІ семестр 

11 Функції багатьох змінних 16  

12 Невизначений інтеграл 16  

13 Визначений інтеграл 16  

14 Основи векторного аналізу 18  

15 Звичайні диференціальні рівняння 16  

16 Диференціальні рівняння вищих порядків 18  

Разом за ІІ семестр 100  

Усього  за рік 200  

 

 

7. Індивідуальні завдання 

1-й семестр 

Семестрова контрольна робота з теми «Лінійна алгебра, аналітична геометрія, 

введення в математичний аналіз і диференціальне числення» 

2-й семестр 

Семестрова контрольна робота з теми «Функціїї кількох змінних. Інтеграли. Ди-

ференційні рівняння» 
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8. Методи навчання 

Основними організаційними формами вивчення дисципліни “Вища матема-

тика” є наступні:  

• Лекція: вступна, інформативна для поглиблення наукових знань, узага-

льнююча, проблемна, оглядова. 

• Практичне заняття, на якому відбувається ґрунтовне опрацювання та за-

своєння найбільш важливих і типових в методологічному відношенні тем курсу 

або однієї теми. 

• Консультація: групова, індивідуальна, тематична, проблемна, ситуатив-

на. 

• Самостійна робота студента. 

 

9. Методи контролю 

Основні види контролю засвоєння змісту дисципліни “Вища та прикладна 

математика” є такі: 

• Поточний контроль – спостереження за навчальною діяльністю протя-

гом вивчення всього курсу. 

• Періодичний контроль – самостійна робота (епізодично). 

• Модульний (проміжний) контроль – двічі за семестр. 

• Підсумковий контроль – 1-й семестр ― залік,  2-й семестр ―  іспит. 

 

10. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

СЕМЕСТР 1   Поточне тестування та самостійна робота 

Диференц. 

залік 

Сума 

 Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 100 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

СЕМЕСТР 2   Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий 

тест  

(екзамен) 
Сума 

Змістовий модуль 3 Змістовий модуль 4 

Т11 Т12 Т13 Т14 Т15 Т16 20 100 

13 14 13 14 13 13 

 

Примітка. 

Т1-Т16 – теми змістових модулів. 
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Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за 

всі види нав-

чальної діяль-

ності 

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 можливі-

стю повторного скла-

дання 

не зараховано з мо-

жливістю повторно-

го складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повтор-

ним вивченням дисцип-

ліни 

не зараховано з 

обов’язковим по-

вторним вивченням 

дисципліни 

 

 

11. Методичне забезпечення 

1. Дворцова Л.М., Галаган О.Г., Петерс Ю.О. Методичні вказівки з курсу вищої 

математики “Звичайні диференціальні рівняння. Ряди” для студентів денної та 

заочної форм навчання всіх спеціальностей на 3 семестр навчання. – Кремен-

чук: Видавничий відділ КДПУ, 2000. 

2. Зайцев Е.П., Славко Г.В., Ляшенко В.П. и др. Семестровое задание по теме 

«Функции нескольких переменных, интегральное исчисление» для студентов 

первого курса всех специальностей II семестр (переиздание). – Кременчуг: 

Издательский отдел КГПУ, 1998. 

3. Зайцев Е.П., Славко А.В. и др. Семестровое задание по теме: «Обыкновенные 

дифференциальные уравнения и ряды» для студентов 2-го курса всех спе-

циальностей III семестр (переиздание). – Кременчуг: Издательский отдел 

КГПУ, 2003. 

4. Набок Т.А. Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисцип-

ліни «Вища математика» для студентів денної та заочної форм навчання за на-

прямом 6.040106 – «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалан-

соване природокористування». – Кременчук: Видавничий відділ КрНУ імені 

Михайла Остроградського, 2012. 

5. Ляшенко В.П., Скапа І.В., Киба І.І. Методичні вказівки з курсу вищої матема-

тики “Функції кількох змінних. Інтеграли” для студентів денної та заочної 

форм навчання (з усіх спеціальностей). – Кременчук: Видавничий відділ 

КДПУ, 2003. 

6. Скапа І.В., Кирилаха Н.Г., Киба І.І. Методичні вказівки з курсу вищої матема-

тики по темі “Функції кількох змінних, невизначений і визначений інтеграл” 
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для студентів денної та заочної форми навчання з усіх спеціальностей. – Кре-

менчук: Видавничий відділ КДПУ, 2000. 

7. Шаблій В.П., Зайцев Є.П., Набок Т.А. Методичні вказівки з теми “Лінійна ал-

гебра, аналітична геометрія, введення в математичний аналіз і диференціальне 

числення” для студентів І курсу усіх спеціальностей І семестр. – Кременчук: 

Видавничий відділ КДПУ, 2000. 

 

12. Рекомендована література  

 

Базова 

1. Данко П.Б., Попов А.Г., Кожевникова Т.Я. Высшая математика в упражнениях 

и задачах. – М.: Высш. шк., 1980-1984, т.1,2. 

2. Зайцев Є.П. Вища математика: лінійна та векторна алгебра, аналітична геоме-

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

3. Ляшенко В.П., Набок Т.А. Вища математика: Навчальний посібник. – Кремен-

чук: КДПУ, 2006. – 146 с. 

4. 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. 

5. Шипачев В.С. Высшая математика. – М.: Высш. шк., 1985. 

 

Допоміжна 

6. Берман Г.Н. Сборник задач по курсу математического анализа. – М.: Наука, 

1970. 

7. Киба С.П., Ляшенко В.П., Кашкан В.І. Основи диференціального числення: 

Конспекти лекцій з вищої математики для студентів електромеханічних спеці-

альностей. – Харків: ХДПУ, 1994. – 156 с. 

8. Киба С.П., Семенов В.О. Елементи алгебри і геометрії: Тексти лекцій для сту-

дентів інженерно-технічних спеціальностей. – Харків: ХПІ, 1992. – 135 с. 

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

1973. 

10. Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисление. – М.: Наука, 

1970-1976, т.1,2. 

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

– М.: Высш. шк., 1978, т.1,2. 


