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Мета навчальної дисципліни "Вища математика": 

• ознайомити студентів з основами математичного апарату, необхідного для 

розв'язування теоретичних та практичних задач фахової спрямованості; 

• виробити навички математичного дослідження прикладних задач і побудови їхніх 

математичних моделей; 

• закласти у студентів уміння самостійно вивчати літературу з математики та прикладних 

питань; 

• сформувати цілісну систему теоретичних і практичних знань, необхідну для 

професійної діяльності компетентного фахівця у галузі інформаційних технологій; 

• розвинути навички аналітичного мислення та застосування математичного апарату до 

формалізації реальних процесів та явищ. 

Передумови для навчання 

"Геометрія" та "Алгебра і початки аналізу" в обсязі, передбаченому програмами 

загальноосвітньої середньої школи. 

Зміст навчальної дисципліни 

Тема 1. Елементи лінійної алгебри 

Тема 2. Елементи аналітичної геометрії 

Тема 3. Елементи вищої алгебри 

Тема 4. Границі та неперервність 

Тема 5. Похідна функції та її диференціал 

Тема 6. Дослідження функцій 

Тема 7. Невизначений інтеграл 

Тема 8. Визначені та невласні інтеграли 
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Тема 9. Диференціальне числення функції кількох змінних 

Тема 10. Інтегральне числення функції кількох змінних 

Тема 11. Диференціальні рівняння першого порядку 

Тема 12. Диференціальні рівняння вищих порядків та системи диференціальних рівнянь 

Тема 13. Числові ряди 

Тема 14. Функціональні ряди 
 

Матеріально-технічне (програмне) забезпечення дисципліни (за наявності) 

- 

Сторінка 

курсу 

(персональ

на 

навчальна 

система) 

Персональні 

навчальні 

системи 

кафедри 

комп'ютерн

ої 

математики 

і аналізу 

даних НТУ 

“ХПІ” за 

дисципліно

ю “Вища 

математика”  

https://iiiii-

my.sharepoint.com/:x:/r/personal/sergii_iglin_khpi_edu_ua/_layouts/15/Doc.aspx?s

ourcedoc=%7BD64DD2CD-E0DD-4749-9F44-

8159CFA9D06C%7D&file=%D0%9A%D0%9D-

1121%D0%B0%D0%B1.xlsx&wdOrigin=OFFICECOM-

WEB.MAIN.REC&ct=1645027569493&action=default&mobileredirect=true 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Розподіл балів оцінювання успішності студента розраховується індивідуально 

для кожної дисципліни з урахуванням особливостей та структури курсу. Поточна сума 

балів, що може накопичити студент за семестр може досягати, як максимального балу 

так і меншого з виділенням балів на іспит. 

 
Таблиця 1. – Розподіл балів для оцінювання успішності студента для заліку 

Виконання розрахункових завдань є необхідною умовою для здачі заліку. 

Контрольні роботи Колоквіуми Сума 

60 40 100 

 

Таблиця 2. – Розподіл балів для оцінювання успішності студента для іспиту 

Виконання  розрахункових завдань є необхідною умовою для здачі іспиту. 

Контрольні роботи Колоквіуми Іспит Сума 

60 20 20 100 
 

 

Рекомендовані джерела 

Основна 

1 Вища математика в прикладах і задачах у 2-х томах. За редакцією Курпи Л.В. Том 

1. Аналітична геометрія та лінійна алгебра. Диференціальне та інтегральне 

числення функцій однієї змінної. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2009. 
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2 Вища математика в прикладах і задачах у 2-х томах. За редакцією Курпи Л.В. Том 

2. Диференціальне та інтегральне числення функцій багатьох змінних. 

Диференціальні рівняння та ряди. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2009. 

3 Тевяшев А.Д., Литвин О.Г. Вища математика у прикладах та задачах. Частина 1. 

Лінійна алгебра і аналітична геометрія. Диференціальне числення функцій однієї 

змінної. – Харків: ХТУРЕ, 2002. 

4 Тевяшев А.Д., Литвин О.Г., Кривошеєва Г.М., Обухова Л.В., Середа О.Г. Вища 

математика у прикладах та задачах. Частина 2. Інтегральне числення функцій 

однієї змінної. Диференціальне та інтегральне числення функцій багатьох змінних. 

– Харків: ХТУРЕ, 2002. 

5 Тевяшев А.Д., Литвин О.Г., Кривошеєва Г.М., Обухова Л.В., Середа О.Г., Головко 

Н.О. Вища математика у прикладах та задачах. Частина 3. Диференціальні 

рівняння. Ряди. Функції комплексної змінної. Операційне числення. – Харків: ХТУРЕ, 

2002. 

6 Dummit D.S., Foote R.M. Abstract algebra. 3rd Edition. – John Wiley and Sons, Inc., 

2004. 

7 Lang S. Algebra. Revised 3rd Edition. – Springer-Verlag, 2002. 

 

Додаткова 

8 Шкіль М.І., Колесник Т.В., Котлова В.М. Вища математика: аналітична геометрія 

з елементами алгебри. Вступ до математичного аналізу – К.: Либідь, 1994. 

9 Шкіль М.І., Колесник Т.В., Котлова В.М. Вища математика: диференціальне та 

інтегральне числення функції однієї змінної, ряди – К.: Либідь, 1994. 

10 Шкіль М.І., Колесник Т.В., Котлова В.М. Вища математика: диференціальне та 

інтегральне числення функцій багатьох змінних, диференціальні рівняння – К.: 

Либідь, 1994. 
 

Політики навчальної дисципліни 

Політика дотримання академічної доброчесності, 

Політика щодо пропусків занять, 

Політика щодо виконання завдань пізніше встановленого терміну, тощо 

 

http://library.kpi.kharkov.ua/files/documents/code_ethics.pdf 
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