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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
 

 

Загальна 

характеристика 

 

Форма навчання денна 
Мова викладання українська 

Курс / семестр 1, семестр: 1, 2-й 
Кількість годин 300 

Кількість кредитів 10 
Лекції (Л)  

практичні заняття 

(П) 

самостійна робота 

(С) 

Л 80 

П 20 

С 200 

 

Анотація 

Дисципліна «Вища та прикладна математика» є нормативною складовою 

навчального плану, входить до циклу дисциплін професійної підготовки, 

яка сприяє підготовці фахівців у предметній галузі та включає базові теми, 

які спрямовані на глибоке та ґрунтовне засвоєння здобувачами вищої 

освіти основ математичного апарату, необхідного для розв’язання 

теоретичних і практичних задач економіки. 
Формат навчання 

 
Очний (offline) / Заочний (extramural) – курс має супровід в системі 

дистанційного навчання, структуру, контент, завдання і систему 

оцінювання 

http://www.kau.com.ua/pro-universitet/kafedri/kafedra-menedjment-finansiv-ta-informaciynuh-tehnologiy.html
http://www.kau.com.ua/pro-universitet/kafedri/kafedra-menedjment-finansiv-ta-informaciynuh-tehnologiy.html


Технічне й програмне 

забезпечення/ 

обладнання 

Вивчення дисципліни передбачає використання комп’ютерної техніки та 

програмних продуктів. 

 

Методи та техніки 

навчання 

 

Поєднання традиційних і нетрадиційних методів навчання із 

використанням інноваційних технологій: лекції (тематична, проблемна, 

мультимедійна); практичні («мозковий штурм», тестування / ситуаційний 

аналіз / розрахунково-аналітичні завдання); індивідуальні консультації; 

робота в малих групах. 
Пререквізити Вивчення дисципліни базується на знаннях з шкільного курсу математики. 

Постреквізити Вивчення дисципліни є передумовою до вивчення таких дисциплін, як: 

«Фінансова математика», «Статистика», «Економіка підприємства». 
Мета дисципліни 

 
Формування у майбутніх бакалаврів фундаментальних математичних 

знань з метою моделювання та системного аналізу економічних систем,  їх 

функціонування в реальних умовах, знаходження прогнозних оцінок за 

допомогою певних обчислювальних алгоритмів та вироблення на їх основі  

управлінських рішень. 
Завдання дисципліни 

 
Вивчення здобувачами вищої освіти фундаментальних математичних 

понять та загальних математичних законів з метою одержання необхідних 

знань і основних навичок побудови найбільш розповсюджених 

математичних моделей економічних систем; розвиток аналітичного, 

логічного, абстрактного мислення. 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

 

Компетентності та 

програмні результати навчання 

Загальні компетентності  Програмні результати навчання 

ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу.  

ЗК02. Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях.  

ЗК05. Навички використання інформаційних 

та комунікаційних технологій. 

ЗК07. Здатність вчитися і оволодівати 

сучасними знаннями.  

ЗК08. Здатність до пошуку, оброблення та 

аналізу інформації з різних джерел.  

ЗК13. Здатність працювати у команді.  

ПР06. Застосовувати відповідні 

статистичні, економіко-математичні 

методи та моделі для вирішення 

фінансових задач та аналізу.  

ПР07. Збирати, узагальнювати та 

аналізувати потрібну інформацію, 

розраховувати економічні та фінансові 

показники, проводити дослідження, 

здійснювати управління та аргументувати 

фінансові рішення. 

ПР17. Вміти абстрактно мислити, 

застосовувати аналіз та синтез для 

виявлення ключових характеристик 

фінансових систем, а також особливостей 

поведінки їх суб’єктів. 

ПР19. Застосовувати набуті теоретичні 

знання для розв’язання практичних 

завдань та змістовно інтерпретувати 

отримані результати.  

 

Фахові компетентності 

ФК04. Здатність застосовувати економіко-

математичні методи та моделі для вирішення 

фінансових задач.  

ФК09. Здатність до пошуку, аналізу та 

використання інформації для вирішення 

професійних завдань, формування аналітичних 

висновків та прийняття управлінських рішень у 

сфері фінансів, банківської справи та 

страхування. 

ФК10. Здатність застосовувати сучасне 

інформаційне та програмне забезпечення для 

отримання та обробки даних у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування.   
 

Очікувані результати 

навчання 

Після завершення цього курсу студент повинен: 

а) знати 



 - основи математичного апарату, необхідного для опанування 

теоретичних положень та розв’язання практичних задач;  

- алгоритми розв’язку основних задач економіки;  

- прийоми математичної формалізації умов економічних  процесів;  

- основні методи  математичного  моделювання  з  метою  дослідження  

економічних процесів; 

б) уміти 

- застосовувати математичні знання під час розв’язання 

економічних  

задач та обирати найбільш ефективні методи їх  розв’язування;  

- зіставляти та узагальнювати інформацію, робити власні висновки, 

володіти математичними методами дослідження економічних 

процесів; 

- володіти навчальним матеріалом, основними прийомами та 

методами побудови економіко-математичних моделей з метою 

застосування теоретичних знань на практиці в майбутній 

професійній діяльності; 

- застосовувати математичний апарат до економічних розрахунків,  

зокрема визначення попиту і пропозиції, під час дослідження 

виробничої функції, тощо. 

СТРУКТУРА КУРСУ 

 

Години:   

 

Тема 

 

 

Результати навчання 

 

 

Завдання 

Л
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ії
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і 

С
а
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о
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н
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МОДУЛЬ 1 

Елементи лінійної і векторної алгебри. Аналітична геометрія 
2  8 Тема 1. Матриці та 

операції над ними 

Знати означення матриці, види матриць.  

Вміти виконувати елементарні перетворення 

та дії над матрицями. 

Усне 

опитуван

ня 

2 2 6 Тема 2. Визначники та їх 

властивості 

Знати означення визначника, оберненої 

матриці, способи обчислення визначників.  

Вміти обчислювати визначники різними 

способами та знаходити обернену матрицю. 

Тести, 

задачі 

4 2 6 

 
Тема 3. Системи лінійних 

алгебраїчних рівнянь 

 

Знати означення  та властивості СЛАР.  

Вміти розв’язувати системи  лінійних 

алгебраїчних рівнянь  різними методами. 

Експрес- 

опитуван

ня, задачі  

2  8 Тема 4. Застосування 

методів лінійної алгебри у 

задачах економіки 

Знати економічні моделі, які базуються на 

методах лінійної алгебри.  

Вміти застосовувати елементи лінійної 

алгебри під час розв’язування економічних 

задач. 

Усне 

опитуван

ня, 

індивідуа

льне 

завдання 

4  8 Тема 5. Вектори, лінійні 

операції над векторами. 

Скалярний, векторний та  

мішаний добутки 

Знати основні поняття теорії векторів.  

Вміти виконувати дії над векторами та 

використовувати під час розв’язування 

практичних задач, розкладати вектор у 

заданому базисі. 

Тести 

 

2 2 6 Тема 6. Пряма на площині Знати основні види рівнянь прямої на 

площині.   

Експрес- 

опитуван

ня, задачі 



Вміти записати рівняння прямої за заданими 

параметрами. 
4  8 Тема 7. Пряма та площина 

у просторі 

Знати види рівнянь прямої та площини у 

просторі, умови паралельності і 

перпендикулярності прямої і площини.  

Вміти записати рівняння прямої та площини 

у просторі. 

Усне 

опитуван

ня, 

індивідуа

льне 

завдання 

МОДУЛЬ 2 

Диференціальне числення 
2  8 Тема 8. Числові 

послідовності, теорія 

границь 

Володіти поняттями числової послідовності 

та границі числової послідовності. Знати 

першу та другу визначні границі.  

Вміти знаходити границю функції, 

послідовності.  

Експрес- 

опитуван

ня 

2  8 Тема 9. Функції однієї 

змінної 

Знати визначення функції та способи її 

задання, основні властивості. Володіти 

поняттям неперервності функцій.  

Вміти застосовувати функції однієї змінної у 

економічних задачах. 

Тести 

4 2 6 Тема 10. Похідна функції 

однієї змінної 

Знати означення похідної функції, її 

геометричний, фізичний, економічний зміст.   

Вміти застосовувати правила 

диференціювання та таблицю похідних під 

час розв’язування задач. 

Усне 

опитуван

ня, 

задачі 

4  6 Тема 11. Диференціал 

функції однієї змінної.  

Основні теореми 

диференціального 

числення 

Знати поняття диференціала, його 

геометричний зміст.  

Вміти застосовувати диференціал до 

наближених обчислень. 

Експрес- 

опитуван

ня 

4  8 Тема 12. Функції багатьох 

змінних 

Знати визначення функції її основні 

властивості, означення неперервності 

функцій.  

Вміти застосовувати функції однієї змінної у 

економічних задачах. 

Усне 

опитува

ння  

2 2 6 Тема 13. Дослідження 

функцій за допомогою  

похідних 

Знати властивості функції, етапи її 

дослідження.  

Вміти використовувати похідну для 

дослідження функції та побудови її графіка. 

Тести, 

задачі 

2  8 Тема 14. Застосування 

похідної в економічних  

розрахунках 

Знати особливості використання похідної в 

економічних розрахунках.  

Вміти застосовувати похідну функції під час 

розв’язування економічних задач. 

Експрес- 

опитуван

ня, 

індивідуа

льне 

завдання 

МОДУЛЬ 3 

Інтегральне числення 
4 2 8 Тема 15. Невизначений 

інтеграл. Основні методи  

інтегрування 

Знати і розуміти поняття первісної та 

невизначеного інтегралу.   

Вміти обчислювати невизначені інтеграли 

різними методами. 

Усне 

опитуван

ня, задачі 

4 2 8 Тема 16. Інтегрування 

раціональних дробів 

Знати, які вирази називаються раціональними  

дробами.   

Вміти інтегрувати раціональні дроби. 

Експрес- 

опитуван

ня, задачі 

4  10 Тема 17. Інтегрування 

ірраціональних дробів 

Знати, які вирази називаються 

ірраціональними.   

Вміти інтегрувати ірраціональні вирази. 

Тести 



4  10 Тема 18. Інтегрування 

тригонометричних виразів  

Знати методи інтегрування 

тригонометричних виразів.   

Вміти застосовувати універсальну 

тригонометричну підстановку до 

інтегрування тригонометричних виразів. 

Усне 

опитуван

ня 

4 2 10 Тема 19. Визначений 

інтеграл 

Знати поняття визначеного та невласного 

інтеграла.   

Вміти обчислювати визначені інтеграли за 

допомогою формули Ньютона-Лейбніца; 

досліджувати на збіжність невласні 

інтеграли. 

Усне 

опитуван

ня, задачі 

4  10 Тема 20. Застосування 

визначеного інтеграла 

Знати формули обчислення площі фігури, 

об’єму, бічної поверхні  та довжини дуги 

кривої.  

Вміти застосовувати інтегральне числення 

під час розв’язання  задач економіки. 

Індивідуа

льне 

завдання 

МОДУЛЬ 4 

Диференціальні рівняння. Ряди 
4  12 Тема 21. Диференціальні 

рівняння першого порядку 

Знати поняття диференціального рівняння.   

Вміти знаходити його загальні та частинні 

розв’язки; розв’язувати рівняння з 

відокремлюваними змінними, однорідні, 

лінійні рівняння 1-го порядку, рівняння 

Бернуллі; основні прийоми застосування 

диференціальних рівнянь в економіці. 

Експрес- 

опитуван

ня 

4 2 10 Тема 22. Диференціальні 

рівняння другого порядку 

Знати означення диференціального рівняння 

2-го порядку.   

Вміти знаходити його загальні та частинні 

розв’язки; моделі задач із застосуванням 

диференціальних рівнянь 2-го порядку в 

економіці. 

Усне 

опитува

ння, 

задачі 

4 2 10 Тема 23. Числові ряди Знати поняття числового та знакозмінного 

рядів.   

Вміти знаходити частинні суми та суми рядів; 

використовувати основні ознаки збіжності 

рядів; умови збіжності та розбіжності 

числових рядів. 

Тести, 

задачі 

4  12 Тема 24. Степеневі ряди Знати поняття степеневого ряду.   

Вміти розкласти функцію у ряд Тейлора та 

Маклорена, використовувати ряди для 

наближених обчислень. 

Усне 

опитуван

ня, 

індивіду

альне 

завдання 

ДІАГНОСТИКА ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ  

РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Форми контролю 

Форма 

поточного 

контролю 

Поточний контроль передбачає перевірку та оцінку рівня 

підготовки студента за визначеною темою (в тому числі і 

самостійної роботи). Поточний контроль проводиться у 

формі усного опитування, письмового експрес-контролю 

(в тому числі у вигляді виконання тестових 

завдань/вирішення задач), виступів студентів при 

обговоренні теоретичних питань, індивідуальних завдань. 
Форма 

модульного 

контролю 

Модульний контроль є перевіркою та оцінкою рівня 

підготовки студента за темами одного змістового модуля 

та передбачає виконання модульної контрольної роботи.  



Результати знань (оцінювання) поточного та модульного контролю 

фіксуються  у відповідності до наведеного в таблиці (нижче) розподілу 

балів. 

Мінімальна сума балів поточного та модульного контролю, що може 

зараховуватись автоматично при виставлені підсумкової семестрової 

оцінки – 60. 

Студент, який за результатами поточного та модульного контролю 

набрав мінімально необхідну кількість балів, має право: 

- не складати підсумковий контроль з навчальної дисципліни у формі 

екзамену (заліку) й отримати набрану кількість балів як 

підсумкову оцінку. 

- складати підсумковий контроль з навчальної дисципліни у формі 

екзамену (заліку) для підвищення своєї оцінки. 
Форма 

підсумкового 

контролю 

Залік (усно/письмово) 

Екзамен (усно/ письмово) 

 

 

Критерії оцінювання 

 

Оцінювання кожного змістового модулю здійснюється за 100-бальною 

шкалою.  

Бали нараховуються за таким співвідношенням:  

- практичні (семінарські) заняття – 30 балів; 

- самостійна робота студента – 15 балів; 

- індивідуальна робота студента – 5 балів. 

-    модульна контрольна робота – 50 балів.  

 Підсумкова максимальна кількість кожного змістового модулю – 100 балів.  

 Підсумковий контроль визначається як середня двох контролів (за перший та 

другий змістові модулі). 

Розподіл балів (МОДУЛЬ 1) Розподіл балів (МОДУЛЬ 2) 
Поточне оцінювання та 

самостійна робота 

(max) 

Модульна 

контроль

на робота 

(max) 

Сума 

балів 

(max) 

Поточне оцінювання та 

самостійна робота 

 (max) 

Модульна 

контроль

на робота 

 (max) 

Сума 

балів 

(max) 

Т1 Т2 

 

Т3 

 

Т4 

 

Т5 

 

 

Т6 

 

Т7 

 

 

 

50 

 

 

100 

 

Т8 

 

Т9 

 

Т10 

 

Т11 

 

Т12 

 

Т13 

 

Т14 

 

 

 

50 

 

 

100 

 
5 10 10 5 

 

5 

 

10 5 5 5 10 5 5 10 10 

Розподіл балів (МОДУЛЬ 3) Розподіл балів (МОДУЛЬ 4) 
Поточне оцінювання та 

самостійна робота 

(max) 

Модульна 

контроль

на робота 

(max) 

Сума 

балів 

(max) 

Поточне оцінювання та 

самостійна робота 

 (max) 

Модульна 

контроль

на робота 

 (max) 

Сума 

балів 

(max) 

Т15 Т16 

 

Т17 

 

Т18 

 

Т19 

 

 

Т20 

 

 

 

50 

 

 

100 

 

Т21 

 

Т22 

 

Т23 

 

Т24  

 

50 

 

 

100 

 
10 10 5 5 

 

10 

 

10 10 15 15 10 

 

Шкала оцінювання 

студентів 

(підсумковий контроль) 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

Екзамен (курсовий 

проект, практика) 

Залік 

  90 - 100 А відмінно  

 

зараховано 
 82 - 89 B добре 

 74 - 81 С добре 

 64 - 73 D задовільно 

 60 - 63 E задовільно 

 

              35 - 59 

 

FХ 

незадовільно  незадовільно 



 (з можливістю повторного 

складання) 

(з можливістю 

повторного 

складання) 

 

0 - 34 

 

F 

незадовільно 

 (з обов’язковим  

повторним вивченням 

дисципліни) 

незадовільно 

 (з обов’язковим  

повторним 

вивченням 

дисципліни) 

Політика щодо дедлайнів 

та перескладання 

 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, 

оцінюються на нижчу оцінку – 20% від визначеного максимального балу за 

даний вид роботи. Студенти виконують індивідуальні завдання.  

Перескладання (модулів, контрольних робіт) відбувається із дозволу лектора 

за наявності поважних причин (наприклад, довідка про стан здоров’я).  
Політика щодо 

академічної доброчесності 
Списування під час контрольних робіт заборонене (в т.ч. із використанням 

мобільних девайсів).  
Політика щодо 

відвідування 

 

Відвідування занять (лекцій, практичних занять курсу) є обов’язковим. За 

об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування, 

індивідуальний графік, карантин)  навчання може відбуватись в онлайн 

режимі. Студент зобов’язаний дотримуватися усіх строків, визначених для 

виконання усіх видів письмових робіт, передбачених курсом. 
Політика щодо 

зарахування результатів 

неформальної освіти 

Відповідно до основ положення про «Порядок визнання вступу та результатів 

навчання, отриманих у неформальній освіті». Доступний за посиланням: 

www.kau.com.ua 
Політика та очікування 

 
Дотримання положень «Етичного кодексу здобувача вищої освіти 

Карпатського університету імені Августина Волошина». 

Доступний за посиланням: www.kau.com.ua 
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