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1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета: Формування загально-теоретичної бази математичної освіти майбутніх інженерів-

педагогів. 
Завдання: Забезпечити комплексну математичну підготовку студентів шляхом засвоєння 

ними математичних методів, які надають можливість аналізувати і моделювати технічні 
пристрої, процеси та явища, уміння розв’язувати різноманітні практичні задачі 

 
 

2. Вимоги до результатів по даній  дисципліні 
 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  
Знати: 
− поняття матриці, визначника і його властивостей; методи дослідження і розв’язання 

систем лінійних алгебраїчних рівнянь;  
− означення вектора, лінійні операції над векторами, скалярний, векторний і мішаний 

добутки, їх властивості; основні поняття аналітичної геометрії на площині і у просторі,  
− основні поняття теорії множин, основні елементарні функції, їх властивості і графіки,  
− основні положення теорії границь, теоретичні основи диференціального і інтегрального 

числення функції однієї змінної і функції декількох змінних;  
− основні означення теорії диференціальних рівнянь; поняття числового і функціонального 

рядів, степеневі ряди і їх область збіжності, ряди Фур’є;  
− поняття криволінійного і поверхневого інтегралів і їх властивості;  
−  поняття випадкові події та алгебри дій над ними та поняття їх імовірності .  
− поняття про випадкові величини та функції їх розподілу, про їх числові характеристики 

та імовірність попадання в заданий проміжок.  
− основні законі розподілу випадкових величин. 
− Основні поняття  елементів математичної статистики 

 
Вміти: 
− виконувати дії над матрицями, обчислювати визначники, розв’язувати системи лінійних 

алгебраїчних рівнянь,  
− виконувати лінійні операції над векторами, що задані в координатній формі або 

геометрично,  
− застосовувати вектори для розв’язування задач аналітичної геометрії, складати рівняння 

прямої на площині, площини, прямої у просторі, визначати тип кривої або поверхні 
другого порядку, що задані канонічними рівняннями і вміти їх будувати,  

− обчислювати границі, похідні та інтеграли, виконувати дії над комплексними числами, 
застосовувати похідні для дослідження функції і побудови її графіку,  

− виконувати дослідження функцій декількох змінних – обчислювати похідні за 
напрямком, визначати координати стаціонарних точок і досліджувати їх характер,  

− застосовувати до наближених обчислень ряди, у тому числі ряди Фур’є при моделюванні 
періодичних процесів,  

− обчислювати кратні інтеграли в декартових, полярних і циліндричних координатах. 
− На базі знання теорії диференціального та інтегрального числення вміти складати  

диференціальні рівняння процесів та знаходити їх розв’язки, користуючись теорією 
диференціальних рівнянь. 

− На основі знать про функціональні ряди вміти обчислювати функції за допомогою 
розкладання їх в ряди Фур'є та в ряди Тейлора та використовувати це для розв'язання 
практичних задач. 
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− На основі знань про випадкові події та алгебри дій над ними вміти обчислювати їх 
імовірності .  

− На основі знань про випадкові величини та функції їх розподілу вміти визначати їх 
числові характеристики та імовірність попадання в заданий проміжок. Вміти 
використовувати основні законі розподілу випадкових величин. 

− На базі знань елементів математичної статистики вміти знаходити статистичні оцінки 
параметрів розподілу та перевіряти статистичні гіпотези. 

 
3.Зміст робочої програми 

 
Змістовий модуль 1. Елементи лiнiйної алгебри. Векторна алгебра 

Тема 1.  Матриці. Дії над матрицями 
Тема 2.  Дослідження і розв’язок систем лінійних алгебраїчних рівнянь 
Тема 3.  Векторний аналіз 
 

Змістовий модуль 2. Елементи аналітичної геометрії. Вступ до математичного 
аналізу 

Тема 4.  Елементи аналітичної геометрії 
Тема 5.  Елементи теорії множин. Основні елементарні функції. Границя функції. 
Основні теореми о границях функцій. Неперервність функцій 
 

Змістовий модуль 3. Диференцiальне числення функцiї однiєї змiнної 

Тема 6. Похідні основних елементарних функцій. Теореми диференціального числення 

Тема 7. Дослідження функцій за допомогою методів диференціального числення та 
побудова їх графіків 
 

Змістовий модуль 4. Функції кількох змінних 
Тема 8. Загальні поняття функції кількох змінних. Диференціювання функцій кількох 
змінних. Дотична площина та нормаль до поверхні. Похідна за напрямком та градієнт 
Тема 9. Екстремуми функцій кількох змінних. Найбільше та найменше значення функції 
у замкненій області 
 

Змістовий модуль 5. Елементи вищої алгебри. Невизначені інтеграли функції 
однієї змінної 

Тема 10.  Комплексні числа 
Тема 11. Многочлени. Основна теорема алгебри. Розкладання раціональних дробів на 
найпростіші 
Тема 12. Невизначений інтеграл. Методи інтегрування 
  

Змістовий модуль 6. Визначені та невласні інтеграли  функції однієї змінної. 
Кратнi інтеграли. 

Тема 13. Обчислення визначеного iнтеграла. Формула Ньютона -Лейбнiца. Застосування 
визначених iнтегралiв 
Тема 14. Невласнi iнтеграли 
Тема 15. Подвійні інтеграли. Потрійні інтеграли. Застосування кратних інтегралів 
 

Змістовий модуль 7. Звичайні диференціальні рівняння. Лінійні диференціальні 
рівняння п-го порядку. Системи звичайних диференціальних рівнянь 
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Тема 16.  Розв’язання диференціальних рівняннь першого порядку 
Тема 17.  Розв’язання диференціальних рівняннь другого порядку 
Тема 18. Розв’язання систем диференціальних рівнянь 
 

Змістовий модуль 8. Числові та функціональні ряди, їх застосування 
Тема 19. Числові ряди. Методи дослідження збіжності рядів 
Тема 20. Степеневі ряди. Розклад функцій у степеневий ряд. Застосування степеневих 

рядів в наближених обчисленнях 
Тема 21. Розкладання функцій у тригонометричні ряди. Ряди Фур’є 
 

Змістовий модуль 9. Теорія ймовірностей та математична статистика 
Тема 22. Елементи комбінаторики.  Випадкові події, алгебра подій. Аксіоми теорії 
ймовірності 
Тема 23. Умовні ймовірності. Незалежні випадкові події. Формула повної імовірності, 

формула Байєса 
Тема 24. Випадкові величини. Числові характеристики випадкових величин. Закони 

розподілу випадкових величин 
Тема 25.  Варіаційні ряди та їх характеристики 
Тема 26.  Статистичні оцінки параметрів розподілу. Статистична перевірка гіпотез. 
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