
Львівський національний університет імені Івана Франка 

Педагогічний коледж 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Директор _________ О. І. Сурмач 

«__» _____________ 20___ р.  

 
 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

     ВИЩА МАТЕМАТИКА     
Назва 

 

Спеціальність  029      Інформаційна, бібліотечна та архівна справа  
                             Шифр                                                     Назва 
 

Статус дисципліни   нормативна        
Нормативна (вибіркова) 

 

Відділення   Початкової освіти        

 

Циклова комісія викладачів фахових дисциплін початкової освіти та 

природничо-математичних дисциплін 

Дані про вивчення дисципліни 

Форма 

навчання К
у
р
с
 

С
ем

ес
тр

 

З
аг

ал
ь
н

и
й

 

о
б

ся
г 

д
и

сц
и

п
л
ін

 Кількість годин 

К
у

р
со

в
а 

р
о

б
о

та
 

Вид 

семестрового 

контролю 

 

Аудиторні заняття 

С
ам

о
ст

ій
н

а 
р

о
б

о
та

 

Р
аз

о
м

 

Л
ек

ц
ії

 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

і 

р
о

б
о

ти
 

П
р

ак
ти

ч
н

і 

за
н

я
тт

я
 

С
ем

ін
ар

с
ь
к
і 

за
н

я
тт

я
 

З
ал

ік
 

Е
к
за

м
ен

 

К
р

ед
и

ти
 

Є
К

Т
С

 

Денна 
1 1 3 108 18  18  72  1  

            

Заочна 
            

            
Робоча програма складена на основі освітньої програми та навчального плану підготовки 

______________________ . 
       Ступінь вищої освіти 

Розробники: 
_______________                                     Г.П. Ярмола, кандидат фізико-математичних наук                                          .   

         Підпис                                 Ініціали та прізвище викладача (науковий ступінь та вчене звання) 

 

Затверджено на засідання циклової комісії. 

Протокол №  1 від  29   серпня  2017р. 

Голова циклової комісії __________               Н.П. Сірант              . 
                                               Підпис                                 Ініціали та прізвище 

Схвалено на засіданні Педагогічної ради Коледжу. 

Протокол №  1 від  31   серпня  2017р. 



1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Мета: ознайомити студентів з основами математичного апарату, необхідного для 

розв’язування теоретичних і прикладних завдань; сприяти розвитку логічного 

мислення. 

Предмет вивчення навчальної дисципліни є вектори, матриці, функції, системи 

лінійних алгебраїчних рівнянь. 

Завдання: ознайомити з основними об’єктами та методами математики, навчити 

кожного студента застосовувати методи для розв’язування задач. 

Заплановані результати навчання: 

Після вивчення курсу “Вища математика” 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; 

 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. 

Студенти повинні вміти: 

 виконувати операції над матрицями (транспонувати, додавати і 

віднімати, множити матриці); знаходити ранг матриці, обернену 

матрицю; 

 обчислювати визначники другого, третього і вищих порядків; 

 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; 

 обчислювати невизначені та визначені інтеграли. 

Зміст дисципліни: 

1. Алгебра, геометрія та теорія чисел 

2. Диференціальне та інтегральне числення 

 

 

2. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
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І семестр 

Змістовний модуль І 

Тема 1. Матриці, дії над матрицями. 

Визначники. Ранг матриці та способи його 

обчислення.  

10 2  2 6 

Тема 2. Обернена матриця. Системи 

лінійних алгебраїчних рівнянь.  
8 2   6 

Тема 3. Методи розв’язування СЛАР.  10   4 6 

Тема 4. Вектори.  8 2   6 

Тема 5. Власні числа та власні вектори 

матриці.  
8   2 6 

Тема 6. Пряма лінія на площині.  8 2   6 

Тема 7. Поняття множини. Множини 

дійсних та комплексних чисел.  
8 2   6 

Змістовний модуль ІІ 

Тема 8. Функції та їх основні властивості. 

Елементарні функції.  
8 2   6 

Тема 9. Границя послідовності та функції. 

Неперервність функції.  
10 2  2 6 

Тема 10. Диференціальне числення функції 

однієї змінної.  
10 2  2 6 

Тема 11. Дослідження функцій та побудова 

їх графіків.  
8   2 6 

Тема 12. Інтегральне числення.  10 2  2 6 

Модульна контрольна робота. 2   2  

Разом за І семестр 108 18  18 72 

 



3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Зміст лекційного курсу для студентів денної форми навчання 

І семестр 

 

№ 

з/п 

 

Перелік тем лекцій 

Кількість 

годин 

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 доповнення. Розклад 

визначників за елементами рядків та стовпців. Методи 

обчислення визначників матриці. Означення та обчислення 

рангу матриці. 

2 

2.  Обернена матриця. Системи лінійних алгебраїчних 

рівнянь(СЛАР), їх розв’язки.  

2 

3.  Вектори. Поняття вектора. Лінійні операції над 

векторами. Колінеарні і компланарні вектори. Умови 

колінеарності і компланарності векторів. Скалярний, 

векторний та мішаний добуток. 

2 

4.  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.  

2 

5.  Поняття множини. Дії з множинами. Множини дійсних 

та комплексних чисел. Поняття комплексного числа. 

Форми представлення комплексних чисел. Дії з 

комплексними числами. 

2 

6.  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. 

2 

7.  Границя послідовності та функції. Неперервність 

функції. Числові послідовності та способи їх задання. 

Поняття границі послідовності. Збіжні і розбіжні 

послідовності. Поняття границі функції в точці. 

2 



Односторонні границі функції. Важливі границі. Поняття 

неперервної функції в точці. Точки розриву функцій та їх 

класифікація. 

8.  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. 

2 

9.  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. 

2 

 Разом за І семестр 18 

 

Перелік практичних (лабораторних, семінарських) занять 

для студентів денної форми навчання 

І семестр 

№ 

з/п 

Тема практичного 

(лабораторного, семінарського) заняття 

Кількість 

годин 

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

способи його обчислення.  

2 

2.  Методи розв’язування СЛАР.  4 

3.  Власні числа та власні вектори матриці.  2 

4.  Границя послідовності та функції. Неперервність функції.  2 

5.  Диференціальне числення функції однієї змінної.  2 

6.  Дослідження функцій та побудова їх графіків.  2 

7.  Інтегральне числення.  2 

8.  Модульна контрольна робота. 2 

 Разом за І семестр 18 

 

Самостійна робота 

Номер 

тижня 

 

Тема самостійної  роботи 

Кількість 

годин 

1.  Матриці, дії над матрицями. Визначники. Ранг матриці 6 



та способи його обчислення.  

2.  Обернена матриця. Системи лінійних алгебраїчних 

рівнянь.  

6 

3.  Методи розв’язування СЛАР.  6 

4.  Вектори.  6 

5.  Власні числа та власні вектори матриці.  6 

6.  Пряма лінія на площині.  6 

7.  Поняття множини. Множини дійсних та комплексних 

чисел.  

6 

8.  Функції та їх основні властивості. Елементарні функції.  6 

9.  Границя послідовності та функції. Неперервність 

функції.  

6 

10.  Диференціальне числення функції однієї змінної.  6 

11.  Дослідження функцій та побудова їх графіків.  6 

12.  Інтегральне числення.  6 

 Разом за І семестр 72 

 

4. ПИТАННЯ, ЯКІ ВИНЕСЕНО НА ЗАЛІК  З ДИСЦИПЛІНИ 

Теоретичні питання до заліку 

1. Матриці, дії над матрицями.  

2. Визначники. Ранг матриці та способи його обчислення. 

3. Обернена матриця.  

4. Методи розв'язування системи лінійних алгебраїчних рівнянь. 

5. Вектори. Дії з векторами. Скалярний добуток. 

6. Власні числа та власні вектори матриці. 

7. Пряма лінія на площині. Площина та пряма в просторі 

8. Означення функції. Область визначення та значень. Способи задання  

функції.  

9. Границя функції. Чудові границі. Способи обчислення границь. 

10.Неперервність функції. Точки розриву функції. 

11. Похідна. Правила диференціювання.  

12.Застосування похідної для розв’язування практичних задач. 

13.Дослідження функцій та побудова їх графіків. 

14.Первісна функції. Невизначений інтеграл. Методи інтегрування. 

Практичні завдання до заліку 

1. Дії з матрицями: додавання, віднімання, множення на скаляр, множення 

матриць, обертання матриць, обчислення визначника та рангу матриць. 

2. Розв’язування СЛАР. 

3. Дії з векторами. 

4. Обчислення границь. 

5. Обчислення похідних та інтегралів. 

6. Дослідження функцій. 

 

 



5. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

Лекційна форма навчання: розповідь, пояснення, бесіда, дискусія, 

ілюстрація, демонстрація. 

Практичне заняття: відповідь, виконання практичного завдання. 

 

6. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

Усне експрес-опитування, виконання практичних робіт, поточні модульні 

контролі, підсумковий модульний контроль. 

 

7. ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Змістовий  

модуль 1 

Змістовий  

модуль 2 
100 

Т1 – Т7 Т8 – Т12 

50 50 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

 

 

Оцінка в 

балах 

 

ECTS 

 

Визначення 

Екзаменаційна 

оцінка, оцінка з 

диференційованого  

заліку 

(національна 

Шкала) 

 

Залік 

90-100 A Відмінно Відмінно Зараховано 

81-89 B Дуже добре Добре 

71-80 C Добре 

61-70 D Задовільно Задовільно 

51-60 E Достатньо 

 

8. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

1. Навчальна програма навчальної дисципліни. 

2. Робоча програма навчальної дисципліни.  

3. Плани семінарських та практичних  занять. 

4. Завдання для самостійного опрацювання роботи. 

5. Основна та допоміжна література. 

6. Тести та методичні рекомендації. 

 

9.  РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

Основна 

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