
Вища математика 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Вища 

математика» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 

молодшого спеціаліста напряму (спеціальності) 5.02010501 «Діловодство». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є вектори, матриці, функції, 

системи лінійних алгебраїчних рівнянь. 

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна «Вища математика» пов’язана з 

«Обчислювальною технікою та програмуванням». 

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Алгебра, геометрія та теорія чисел 

2. Диференціальне та інтегральне числення 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Вища математика» є 

ознайомлення студентів з основами сучасного математичного апарату, 

необхідного для розв’язування теоретичних і прикладних завдань; сприяти 

розвитку логічного мислення. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Вища математика» є 

ознайомити з основними об’єктами та методами математики, навчити кожного 

студента застосовувати методи для розв’язування задач. 

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

знати: 

 означення матриці, оберненої матриці, операцій над матрицями, рангу 

та визначника матриці;  

 методи розв’язування систем лінійних алгебраїчних рівнянь 

(матричний метод, метод Крамера, метод Гаусса) 

 означення вектора та лінійних операцій над векторами; типи векторів; 

 означення скалярного, векторного і мішаного добутків векторів; 
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 основні види рівнянь прямої на площині; умови, що визначають 

взаємне розміщення прямих на площині; 

 означення функції однієї змінної, області визначення і області значень 

функції;  

 означення послідовності, границі послідовності, властивості границь 

послідовностей; 

 означення границі функції в точці, властивості границь; важливі 

границі; 

 різні означення неперервної функції в точці;  

 означення похідної та диференціалу функції однієї змінної, правила 

диференціювання; 

 означення невизначеного та визначеного інтегралів, їх основні 

властивості; основні методи інтегрування; 

 означення диференціального рівняння, загального і частинного 

розв’язку диференціального рівняння; 

 методи розв’язування основних видів диференціальних рівнянь 

першого порядку (рівнянь з відокремлюваними змінними, однорідних і 

лінійних диференціальних рівнянь); 

 методи розв’язування однорідних та неоднорідних лінійних 

диференціальних рівнянь другого порядку зі сталими коефіцієнтами; 

 означення числового та функціонального рядів, означення збіжного та 

розбіжного числового ряду; 

 умови збіжності та розбіжності узагальненого гармонічного ряду; 

 означення степеневого ряду, властивості степеневих рядів; 

 методи розкладання функцій у ряди Тейлора та Маклорена. 

вміти: 

 виконувати операції над матрицями (транспонувати, додавати і 

віднімати, множити матриці); знаходити ранг матриці, обернену 

матрицю; 

 обчислювати визначники другого, третього і вищих порядків; 
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 розв’язувати СЛАР різними методами (матричним методом, методом 

Крамера, методом Гаусса); 

 виконувати дії над векторами; визначати кут між векторами; 

 знаходити скалярний, векторний і мішаний добутки векторів; 

 складати різні види рівнянь прямої; визначати взаємне розміщення 

двох прямих на площині;знаходити кут між прямими на площині; 

 знаходити область визначення та область значень функції однієї 

змінної; 

 досліджувати функцію на неперервність; встановлювати характер 

точок розриву функції; 

 обчислювати границі послідовностей і функцій; 

 обчислювати похідну і диференціал функцій; 

 виконувати повне дослідження функції та будувати її графік; 

 знаходити невизначені та визначені інтеграли; 

 знаходити загальні та частинні розв’язки диференціальних рівнянь 

першого порядку; 

 розв’язувати лінійні диференціальні рівняння другого порядку зі 

сталими коефіцієнтами; 

 досліджувати на збіжність числовий і степеневий ряд та знаходити 

його радіус та область збіжності. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 години /2,5 кредитів 

ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Алгебра, геометрія та теорія чисел 

Тема 1. Матриці, дії над матрицями. Визначники. Ранг матриці та 

способи його обчислення. Поняття матриці. Види матриць. Операції над 

матрицями: транспонування матриці, додавання двох матриць, множення 

матриці на число, множення двох матриць. Властивості операцій над 

матрицями. Визначники квадратних матриць (другого та третього порядків, 

загальний випадок). Властивості визначників. Мінори та алгебраїчні 
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доповнення. Розклад визначників за елементами рядків та стовпців. Методи 

обчислення визначників матриці. Означення та обчислення рангу матриці. 

Тема 2. Обернена матриця. Системи лінійних алгебраїчних 

рівнянь(СЛАР), їх розв’язки.  

Тема 3. Методи розв’язування СЛАР. Метод Крамера, Гаусса та 

матричний метод розв’язування СЛАР. 

Тема 4. Вектори. Поняття вектора. Лінійні операції над векторами. 

Колінеарні і компланарні вектори. Умови колінеарності і компланарності 

векторів. Скалярний, векторний та мішаний добуток. 

Тема 5. Власні числа та власні вектори матриці. Класичний метод 

обчислення власних значень і власних векторів. Кратні власні значення. 

Тема 6. Пряма лінія на площині. Різні види рівнянь прямої на площині 

(рівняння прямої, що проходить через задану точку і має відомий вектор 

напряму; рівняння прямої, що проходить через дві відомі точки; рівняння 

прямої «у відрізках на осях»; рівняння прямої, що проходить через відому 

точку і має відомий вектор нормалі; рівняння прямої з кутовим коефіцієнтом; 

загальне рівняння прямої). Взаємне розміщення двох прямих на площині. Кут 

між прямими. Відстань від точки до прямої.  

Тема 7. Поняття множини. Дії з множинами. Множини дійсних та 

комплексних чисел. Поняття комплексного числа. Форми представлення 

комплексних чисел. Дії з комплексними числами. 

 

Змістовий модуль 2. Диференціальне та інтегральне числення 

Тема 8. Функції та їх основні властивості. Елементарні функції. 

Поняття функції. Область визначення і область значень функції. Способи 

задання функції. Основні властивості функцій. Обернена і складена функції. 

Елементарні функції. 

Тема 9. Границя послідовності та функції. Неперервність функції. 

Числові послідовності та способи їх задання. Поняття границі послідовності. 

Збіжні і розбіжні послідовності. Поняття границі функції в точці. 
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Односторонні границі функції. Важливі границі. Поняття неперервної функції 

в точці. Точки розриву функцій та їх класифікація. 

Тема 10. Диференціальне числення функції однієї змінної. Поняття 

похідної функції. Геометричний та механічний зміст похідної. Правила 

диференціювання. Похідні основних елементарних функцій. Таблиця похідних. 

Похідна складної, оберненої і неявної функцій. Похідні вищих порядків. 

Поняття диференціала функції. Правила знаходження диференціала. Зв’язок 

диференціала з похідною. Диференціал складної функції. Диференціали вищих 

порядків. Розкриття невизначеностей при пошуку границь. Правило Лопіталя. 

Тема 11. Дослідження функцій та побудова їх графіків. Зростання і 

спадання функції. Точки екстремуму і екстремуми функції. Опуклість вгору і 

вниз функції. Точки перегину. Асимптоти графіка функції. Загальна схема 

дослідження функції та побудова її графіка. 

Тема 12. Інтегральне числення. Поняття первісної функції і 

невизначеного інтеграла. Властивості невизначеного інтеграла. Інтеграли від 

основних елементарних функцій. Таблиця невизначених інтегралів. Зв’язок з 

таблицею похідних функцій. Методи інтегрування (безпосереднє інтегрування, 

інтегрування заміною змінної, інтегрування за частинами). Визначений 

інтеграл. Формула Ньютона–Лейбніця. Методи обчислення визначених 

інтегралів. Геометричний зміст визначеного інтеграла. 

Тема 13. Диференціальні рівняння. Поняття диференціального рівняння. 

Загальний і частинний розв’язок диференціального рівняння. Задача Коші. 

Теорема про існування та єдиність розв’язку диференціального рівняння. 

Основні види диференціальних рівнянь першого порядку Диференціальні 

рівняння з відокремлюваними змінними. Однорідні та лінійні диференціальні 

рівняння першого порядку. Диференціальні рівняння другого порядку 

Диференціальні рівняння другого порядку. Лінійні диференціальні рівняння 

другого порядку зі сталими коефіцієнтами. 

Тема 14. Ряди. Поняття числового ряду. Збіжні та розбіжні ряди. 

Геометрична прогресія і гармонічний ряд. Необхідна умова збіжності 

числового ряду. Властивості збіжних рядів. Поняття знакододатного ряду. 
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Ознаки збіжності знакододатних рядів (ознака порівняння, гранична ознака 

порівняння, ознака Даламбера, ознака Коші, інтегральна ознака Коші). Поняття 

степеневого ряду. Радіус та інтервал збіжності степеневого ряду. Властивості 

степеневих рядів. 

 

3. Рекомендована література 

1. Васильченко І. П., Данилов В. Я., Лобанов А. І., Таран Є. Ю. Вища 

математика: Основні означення, приклади і задачі: Навч. посіб: У 2 ч. – 

К.: Либідь, 1992. – Ч. 2. – 256 с.  

2. Дюженкова О. Ю. Тестові завдання з дисципліни «Вища математика». – 

К.: МАУП, 1999. – 56 с.  

3. Жильцов О. Б., Торбін О. Б. Вища математика з елементами інфор- 

маційних технологій: Навч. посіб. – К.: МАУП, 2002. – 408 с.  

4. Кулініч Г. Л., Максименко Л. О., Плахотнік В. В., Призва Г. Й. Вища 

математика: Основні означення, приклади і задачі: Навч. посіб: У 2 ч. – 

К.: Либідь, 1992. – Ч. 1. – 288 с.  

5. Лубенська Т. В., Чупаха Л. Д. Вища математика в таблицях. – К.: МАУП, 

1999. – 86 с. 

6. Практикум з вищої математики: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. 

/ І.І. Юртин, О. Ю. Дюженкова, О. Б. Жильцов та ін.; За ред. І. І. Юртина. 

– К.: МАУП, 2003. – 248 с.  

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання – іспит. 

5. Засоби діагностики успішності навчання  

Усне експрес-опитування, виступи студентів на практичних заняттях з 

доповідями, виконання практичних робіт, поточні модульні контролі, 

підсумковий модульний контроль. 


