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Статус дисципліни Нормативна (обов’язковий освітній компонент) 

Обсяг дисципліни,  

кредити ЄКТС / години 
5 кредитів ЄКТС / 150 год. 

Мова викладання Українська 

Форми навчання Очна, заочна. 

Політика дисципліни 

Академічна доброчесність. Очікується, що роботи здобувачів вищої 

освіти будуть їх оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. 

Списування, втручання в роботу інших здобувачів становлять, але не 

обмежують приклади можливої академічної недоброчесності. 

Виявлення ознак академічної недоброчесності в письмовій роботі 

здобувача є підставою для її незарахування викладачем, незалежно від 

масштабів плагіату чи обману. 

Відвідування занять. Очікується, що всі здобувачі відвідають усі 

лекційні та практичні заняття курсу. Здобувачі вищої освіти мають 

інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. У будь-

якому випадку здобувачі мають дотримуватися термінів виконання всіх 

видів робіт, передбачених курсом. 

Креативна ініціатива здобувачів підтримується. 

Що будемо вивчати?  

Предмет вивчення дисципліни: основи вищої математики та 

математичної статистики, застосування цих основ при розв’язанні 

прикладних задач, в тому числі економічного характеру. 

Чому це треба вивчати?  

Мета вивчення навчальної дисципліни –вивчення основ вищої 

математики, що необхідні для розв’язування теоретичних і практичних 

задач, набуття навиків самостійного вивчення наукової літератури з 

математичних дисциплін, розвиток   мислення, вивчення 
найважливіших алгоритмів розв’язання типових  математичних задач 

для розв’язування економічних задач та ознайомлення із 

https://math.kpnu.edu.ua/kaf/sorich/


математичними методами систематизації, обробки та використання 

статистичних даних для практичних висновків і застосувань. 

Яких результатів можна 

досягнути?  

Очікувані результати навчання з дисципліни:  

‒ демонструвати знання й розуміння основних концепцій, 

принципів, теорій фундаментальної  математики і 
використовувати їх на практиці; 

‒ демонструвати культуру математичного мислення, логічну та 

алгоритмічну   культуру; 

‒ виявляти здатність до самонавчання та продовження 

професійного розвитку; 

‒ уміти організувати власну діяльність та одержувати результат 
у рамках      обмеженого часу.  

‒ виконувати дії над матрицями, векторами; 

‒ обчислювати границі послідовностей , функцій, похідні та 
інтеграли систематизовувати, обробляти та використовувати 

статистичні дані; 

‒ ПРН 14 – Вміти застосовувати економічно-математичні 

методи в обраній професії.  

Як можна використати набуті 

знання та уміння? 

Фахові компетентності: 

  Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти 

повинні: 

‒ володіти уявленням про вищу математику як науку і як 

навчальний предмет, про його місце в сучасному світі; 

‒ знати елементи лінійної алгебри, векторної алгебри та 

аналітичної геометрії,   математичного аналізу і математичної 

статистики;  

‒ знати елементи фінансової математики та математичної 

економіки; 

‒ мати здатність використовувати системні знання з математики 
та математичної статистики; 

‒ СК 02 - Використовувати математичний інструментарій для 

дослідження соціально-економічних процесів, розв’язання 

прикладних завдань в сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, 

оподаткування. 

Зміст дисципліни 

 Елементи теорії матриць і визначників. Елементи матричного аналізу. 

Загальна теорія систем лінійних алгебраїчних рівнянь. Елементи 

векторної алгебри. Елементи аналітичної геометрії. Елементи теорії 
границь. Диференціальне числення функції однієї змінної. Граничний 

аналіз. Дослідження функцій та побудова їх графіків. Поняття функцій 

кількох змінних, їх диференційовність та дослідження на екстремум. 

Інтегральне числення. Диференціальні та різницеві рівняння. Елементи 

теорії кореляції. Перевірка статистичних гіпотез.  

Методи навчання 

Словесні, наочні, практичні, індуктивні, дедуктивні, аналітичні, 

синтетичні, репродуктивні, пошукові, дослідницькі, ілюстративні, 

інтерактивні методи навчання, які забезпечують оптимальні шляхи 

досягнення навчальної мети. 

Інформаційне забезпечення 

Основні джерела 

1.  Васильченко І.П. Вища математика для економістів: Підручник. 

2-ге вид., випр. – К.: Знання, 2004–454 с. 

2. Дубовик Ю.В., Юрик І.І. Вища математика: Навч. посіб. – К.: 

А.С.К., 2005. –648 с. 
3. Беклемышев Д.В. Курс аналитической геометрии и линейной 

алгебры.– М: Наука, 1987.–320 с. 



4. Конет І.М. Теорія ймовірностей та математична статистика. – 

Кам’янець-Подільський державний педагогічний університет, 

1999.–214 с. 

5.  Вища математика: спеціальні розділи: Підручник: У двох 

книгах. Книга 2 / Г.Л. Кулініч, Є.Ю. Таран, В.М. Бурим та ін.– К.: 

Либідь, 1996.–336 с. 

6. Соколенко О.І. Вища математика: Підручник.– К.: Вид. центр 

«Академія», 2003.- 432с. 

7. Бугір М.К. Математика для економістів. – Навчальний 
посібник.Тернопіль.: підручники і посібники, 1998.-192 с. 

8. Конет І.М., Недокіс В. А. Практикум з математичної 

статистики.- Кам’янець-Подільський: Видавництво Абетка-Світ, 

2011. -252 с. 

          Додаткова література   

9. Дубовик Ю.В., Юрик І.І. та ін. Вища математика: Збірник задач: 

Навч. посібник – К.: А.С.К., 2001. –480 с. 

10.  Гаврильченко Х.І., Полушкін С.П., Кропв’янський П.С. Вища 

математика: Зб. задач: У 2 ч. Ч. 1: Лінійна і векторна алгебра. 

Аналітична геометрія. Вступ до математичного аналізу. 

Диференціальне та інтегральне числення: Навч. посібник для 

студ. вищ. техн.. навч. зал.– 2-ге вид., стеоретип. – К.: Техніка, 
2004.–279 с.  

11. Гмурман В.Е , ДанкоП.Е, Попов А.Г.,  Кожевникова Т.Я.  

Высшая математика в упражнениях и задачах: Учебное пособие 

для студентов втузов. В 2-х ч. Ч.1.– 4-е узд., испр. и доп. –М.: 

Высш. шк., 1986.-304 с. 

12. Гмурман В.Е. Теория вероятности и математическая 

статистика Образовательная платформа “Юрайт” для вузов , 

2013.- 479 с.  

Обсяг дисципліни (години) та 

види занять 

Лекційні заняття (30 год.), практичні заняття (30 год.), самостійна та 

індивідуальна  робота (90 год.) 

Система оцінювання результатів 

навчання 

Система контролю знань студентів з дисципліни «Вища математика та 

математична статистика» включає в себе поточний контроль знань 

студентів та підсумковий контроль у формі екзамену.  

Зазначена форма контролю організовується так, щоб стимулювати 

ефективну самостійну роботу студентів протягом семестру і 

забезпечити об’єктивне оцінювання їхніх знань. 

Завданням поточного контролю є перевірка розуміння та засвоєння 

певного матеріалу, умінь самостійно опрацьовувати теоретичний та 

практичний матеріал, здатності осмислити зміст теми чи розділу, умінь 

публічно чи письмово представити певний матеріал (презентація). 

Об’єктами поточного контролю знань здобувача вищої освіти є: 

 систематичність та активність роботи протягом семестру; 

 виконання завдань для самостійного опрацювання; 

 виконання завдань модульного контролю. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі семестрового екзамену. 

Підсумкова оцінка є арифметичною сумою балів за поточний контроль, 

модульну контрольну роботу, виконання індивідуального завдання та 

екзамен. 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточний і модульний контроль – 60 балів Екзамен Сума балів 

Поточний 

контроль 
МКР  

 

30 30 40 100 
 



Критерії оцінювання знань, 

умінь, навичок студентів 

на навчальних заняттях 

Максимальний бал оцінки поточної успішності студентів на 

навчальних заняттях рівний 12. 

Бали Критерії оцінювання 

 

12 

Студент володіє теоретичним матеріалом і 

правильно без сторонньої допомоги справляється з 

практичними завданнями 

10-11 

Студент володіє теоретичним матеріалом і 

правильно розв’язує практичні завдання, але при 

розв’язанні допускає помилки і неточності. 

7-9 

Студент недостатньо володіє теоретичним 
матеріалом, при розв’язуванні  практичних завдань 

допускає значні помилки або потребує підказок, при 

викладі теоретичного матеріалу допускає неточності, 

помилки. 

5-6 

Студент не володіє теоретичним матеріалом, 

при  розв’язуванні  практичних завдань допускає 

значні помилки або потребує суттєвих підказок 

1-4 

Студент не володіє теоретичним матеріалом і 

розв’язує практичне завдання при суттєвій допомозі 

викладача та студентів  

0 

Не володіє теоретичним матеріалом, не виконав 

домашнього завдання, не може розв’язувати практичні 

завдання навіть при суттєвій допомозі викладача та 

студентів 

 

Переведення оцінок отриманих за 12 бальною шкалою в рейтинговий 

бал здійснюється за формулою: 

((СБ*0,05)+0,4)*MaxБ 

Де СБ – середній бал за 12 бальною шкалою 

MaxБ – максимальна сума балів що відводиться на поточний 

контроль 

Поточний контроль 
Усне опитування, письмовий контроль, тестування, виконання 

самостійної роботи, модульна контрольна робота 

Підсумковий контроль Екзамен 

Локація Згідно з розкладом 

 

 


