
ВИЩА МАТЕМАТИКА ТА СТАТИСТИКА 



 



ВСТУП 

 

Робоча програма дисципліни  «Вища математика та статистика» складена відповідно до освітньої 

програми «Фармація, промислова фармація» другого (магістерського) рівня  вищої освіти. 

 

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Галузь знань, спеціальність, освітній ступінь 

Галузь знань 22 Охорона здоров’я 

 

Спеціальність 226 Фармація, промислова фармація  

Освітній ступінь магістр 

Характеристика навчальної дисципліни 

Вид Обов’язкова 

Кількість кредитів ECTS Кількість кредитів  – 3 

Загальна кількість годин Загальна кількість годин – 90 

Форма підсумкового контролю залік 

Показники навчальної дисципліни  

 денна форма навчання заочна форма навчання 

Семестр 1 1 

Кількість аудиторних годин:   

лекції 18 4 

практичні заняття 27 8 

семінарські занняття   

лабораторні заняття, год.   

Самостійна робота, год. 45 78 

Індивідуальні науково-дослідні 

завдання 

відповідно до 

рекомендованого  списку 

відповідно до 

рекомендованого  списку 

 

2. МЕТА, ЗАВДАННЯ , КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

ДИСЦИПЛІНИ 

 

Мета викладання дисципліни: формування у студентів базових математичних знань для 

вирішення завдань у професійній діяльності, вмінь аналітичного мислення та математичного 

формулювання задач галузі. 

 

Основними завданнями вивчення дисципліни є  теоретична та практична підготовка 

фахівців з питань: 

  - набуття знань з основних розділів вищої математики та статистики; 

  - підготовка до вивчення загальноосвітніх та спеціальних дисциплін; 

  - розвиток навичок використання математичних та статистичних методів у дослідженнях при 

підготовці курсових та дипломних робіт; 

  - підготовка до науково-дослідної роботи; 

  - розробка та аналіз математичних моделей процесів, застосування різного математичного 

інструментарію при розв’язанні конкретних задач галузі. 

 

Набуття компетентностей 

загальні компетентності (ЗК):  

ЗК 2 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 4 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, вчитися і бути сучасно 



навченим. 

ЗК 6 Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 

ЗК 8 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово, здатність 

спілкуватися іноземною мовою (переважно англійською) на рівні, що забезпечує 

ефективну професійну діяльність. 

ЗК 11 Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

ЗК 12 Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

 

спеціальні (фахові) компетентності (СК) 

СК 3  Здатність визначати перспективні напрямки та завдання фармацевтичного сектору 

галузі охорони здоров’я та соціальні пріоритети у забезпеченні населення лікарськими 

засобами для реалізації доступної і ефективної фармакотерапії та профілактики 

захворювань населення. 

 

Результати навчання (РН): 

РН 3 Застосовувати знання з загальних та фахових дисциплін у професійній діяльності. 

РН 5 

Демонструвати вміння самостійного пошуку, аналізу та синтезу інформації з різних 

джерел та використання цих результатів для рішення типових та складних 

спеціалізованих завдань професійної діяльності. Аргументувати інформацію для 

прийняття рішень, нести відповідальність за них у стандартних і нестандартних 

професійних ситуаціях 

РН 17 

Розраховувати основні економічні показники діяльності аптечних закладів, а також 

податки та збори. Формувати усі види цін (оптово-відпускні, закупівельні та роздрібні) 

на лікарські засоби та інші товари аптечного асортименту. 

 

 

Згідно з вимогами освітньої програми здобувачі вищої освіти повинні: 

         знати:  
основи математичного апарату, необхідного при плануванні та організації виробництва, 

аналізі технологічних процесів на підприємствах та в організаціях галузі. 

вміти: 

- виконувати дії над векторами, матрицями, обчислювати визначники; 

- розв’язувати системи лінійних рівнянь; 

- знаходити границі степенево-показникових функцій; 

- досліджувати функції за допомогою диференціального числення; 

- здійснювати інтегральне числення; 

 

Всі задачі курсу можуть ефективно розв'язуватися за допомогою сучасних комп'ютерних 

технологій. 

 

 

                                3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Змістовий модуль 1. Вища математика 

 

Тема 1. Вступ, матриці 

 Значення математичної освіти як важливої складової у системі підготовки сучасного фахівця. 

Приклади вибору математичних методів для розв’язування економічних задач (економічні 

розрахунки, пов’язані з використанням частот, відсотків, пропорцій матеріальних ресурсів, 

підрахунком грошей, обчисленням прибутку, податків, рентабельності, розрахунки у сфері 



просторових відношень та форм економічних об’єктів). Початок алгебри. Дійсні числа та дії над 

ними. Алгебраїчні перетворення. Рівняння з однією змінною: розв’язування лінійних, квадратних, 

біквадратних, ірраціональних, показникових, логарифмічних рівнянь. Нерівності. 

 Матриці. Види матриць. Операції над матрицями та їх властивості. Транспоновані матриці. 

Елементарні перетворення матриць.  

 Визначники та їх властивості. Методи обчислення визначників. Мінори і алгебраїчні 

доповнення. Розкладання визначника за елементами рядка або стовпця. Обернена матриця. Ранг 

матриці. 

 

Тема 2. Диференціальне та інтегральне числення. 

 

Похідна функції однієї змінної, Дослідження функції за допомогою похідних 

 Означення похідної. Геометричний, механічний та економічний зміст похідної. Похідні 

елементарних функцій. Таблиця похідних. Правила обчислення похідних. Похідна складеної 

функції. Похідні вищих порядків. Основні теореми диференціального числення. 

 Умова сталості функції. Умови зростання та спадання функції на проміжку. Максимум і 

мінімум функції. Необхідні та достатні умови екстремуму функції. Опуклість та вгнутість графіка 

функції, точки перегину, асимптоти графіка функції. Загальна схема побудови графіка функції.  

Первісна. Невизначений інтеграл 

  Поняття первісної функції і невизначеного інтеграла. Геометричний і механічний зміст 

інтеграла. Таблиця основних інтегралів. Найпростіші правила інтегрування. 

 Способи обчислення інтегралів 

  Заміна змінної у невизначеному інтегралі. Інтегрування частинами. Інтегрування 

раціональних дробів. Інтегрування ірраціональних виразів та виразів, що містять тригонометричні 

функції. Тригонометричні підстановки. 

Визначений інтеграл 

  Інтегральні суми. Умови існування визначеного інтеграла. Властивості визначеного 

інтеграла. Формула Ньютона-Лейбниця. Правила обчислення визначених інтегралів. Геометричні 

застосування визначеного інтеграла: обчислення площ, об’ємів тіл обертання, довжин дуг кривих. 

Поняття невласних інтегралів. 

 

    

Змістовий модуль 2. Статистика 

 

Тема 3. Вступ до  статистики. Способи групування первинних даних. 

 

Статистика та її місце в системі наук. Формування біометрії як самостійної наукової 

дисципліни. Роботи  Сантаріо, Бореллі, Бурнеля, А. де Муавра. Виникнення в середині ХVІІ 

століття статистики (П.Ферма, Б.Паскаль, Х.Гюйгенс, Я.Бернуллі, П.Лаплас, К.Гайдес, С.Пуасон 

та П.Л.Чебишев). Розвиток теорії малої виборки В.Госсетом (Стьюдент). Створення теорії 

планування експерименгта Р.Фішером. Вклад українських вчених в розвиток статистики . 

Розробка методів статистики для окремих сфер суспільного життя, науки і освіти. Шляхи і 

способи отримання об'єктивних цифрових і графічних показників про величину окремих ознак 

об’єктів. 

Основні категорії статистики: статистична сукупність, статистичний комплекс, статистична 

закономірність. Типи статистичних закономірностей. Ознаки: властивості та класифікація. 

Статистичні таблиці та їх види. Статистичні та варіаційні ряди. Види варіаційних рядів. 

Математичні характеристики нерівноінтервальних варіаційних рядів. Принципи побудови 

рівноінтервальних варіаційних рядів: визначення кількості класів, ширини класового інтервалу, 

центральної величини класового інтервалу (середини класу). Графіки варіаційних рядів: полігон 

розподілу частот, варіаційна крива, гістограма розподілу частот, кумулята та огіва. 

 



 

Тема 4. ВИДИ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА СТАТИСТИЧНИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ.  

Вибірковий метод 

Програмно-методологічні питання статистичного спостереження. Організаційні питання 

проведення статистичного спостереження в педагогіці. Форми, види та способи педагогічних 

спостережень. 

  Генеральна та вибіркова сукупність. Репрезентативність вибірки. Способи формування 

вибіркової сукупності. Статистична оцінка та вимоги до неї: незміщеність, надійність, 

ефективність, достатність. Помилки репрезентативності: середня помилка вибірки, нормоване 

відхилення, граничні помилка. Точність визначення вибіркової середньої. Визначення 

оптимальної кількості спостережень у вибірковому дослідженні. 

Варіаційна статистика та статистична оцінка 

Міри центральної тенденції розподілу для (для порядкових та інтервальних варіаційних 

рядів): середня арифметична (проста), мода, медіана. Міри оцінки розкиду: розмах варіації, 

середнє лінійне відхилення; дисперсія середнє квадратичне відхилення та коефіцієнт варіації (для 

порядкових та номінальних варіаційних рядів). Міри оцінки типу розподілу: коефіцієнти асиметрії 

та ексцесу. 

Статистичні гіпотези та шляхи їх перевірки. Рівні статистичної значимості: рівень 

ймовірності та рівень істотності. Потужність критеріїв. Класифікація статистичних методів. 

Можливості та обмеження параметричних і непараметричних критеріїв. Основні види задач у 

психолого-педагогічних дослідженнях, що вирішуються за допомогою методів математичної 

статистики. 

Перевірка типу розподілу даних і гіпотези про рівність дисперсій 

Типи розподілу даних. Нормальний розподіл. Аналіз відповідності виду розподілу ознаки 

закону нормального розподілу. Використання коефіцієнтів асиметрії та ексцесу. Рівняння 

Чебишева. Призначення, опис, гіпотези для перевірки, обмеження для застосування критеріїв 

Колмогорова-Смирнова, Шапіро-Уілка. 

Перевірка гіпотези про рівність дисперсій. F-критерій Фішера: призначення, опис, гіпотези 

для перевірки, обмеження для застосування. Критерій Левена: призначення, опис, гіпотези для 

перевірки, обмеження для застосування. 

 Порівняння груп за кількісними та якісними ознаками  

Виявлення відмінностей в рівні досліджуваної ознаки. Визначення довірчого інтервалу при 

порівнянні однієї групи з популяцією та порівнянні двох груп. Огляд параметричних критеріїв. t-

критерій Стьюдента: призначення, опис, гіпотези для перевірки, обмеження для застосування. χ
2
-

критерій Пірсона: призначення, опис, гіпотези для перевірки, обмеження для застосування. Огляд 

непараметричних критеріїв. Q-критерій Розенбаума: призначення, опис, гіпотези для перевірки, 

обмеження для застосування. U-критерій Вілкоксона-Манна-Уітні: призначення, опис, гіпотези 

для перевірки, обмеження для застосування. Н-критерій Крускала-Уоліса: призначення, опис, 

гіпотези для перевірки, обмеження для застосування. 

Оцінка достовірності зсуву в значеннях досліджуваної ознаки. G-критерій знаків 

призначення, опис, гіпотези для перевірки, обмеження для застосування. Т-критерій Вілкоксона: 

призначення, опис, гіпотези для перевірки, обмеження для застосування. Критерій χr
2
-Фрідмана: 

призначення, опис, гіпотези для перевірки, обмеження для застосування. L-критерій тенденцій 

Пейджа: : призначення, опис, гіпотези для перевірки, обмеження для застосування. 

Багатофункціональні статистичні критерії. Критерій φ
*
-кутового перетворення Фішера: 

призначення, опис, гіпотези для перевірки, обмеження для застосування.  

Порівняння груп за якісною ознакою. t-критерій Стьюдента: призначення, опис, гіпотези для 

перевірки, обмеження для застосування. χ
2
-критерій Фішера з поправкою Йетса: призначення, 

опис, гіпотези для перевірки, обмеження для застосування. 

 Аналіз зв’язку двох ознак 

Види взаємозв’язків між ознаками в біометрії. Кореляційний аналіз. Метод лінійної кореляції 

Пірсона: призначення, опис, гіпотези для перевірки, обмеження для застосування. Метод рангової 



кореляції Спірмена: призначення, опис, гіпотези для перевірки, обмеження для застосування. 

Оцінка щільності та перевірка істотності кореляційного зв’язку між ознаками. 

 

 

 

  



4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усьог

о  

у тому числі Усьо

го  

у тому числі 

л с/п лаб інд ср л п лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7  8 9  10  11  12  13  

Змістовий модуль 1. Вища математика.   

Тема 1. Вступ, матриці  21 4 6 0 0 11 28 1 

 

1 

2 0 0 25 

Тема 2. 

Диференціальне та 

інтегральне числення 

22 4 7 0 0 11 28 2 0 0 25 

Змістовий модуль 2. Статистика 

Тема 3. Вступ до  

статистики, Способи 

групування первинних 

даних.  

22 5 6 0 0 11 17 1 2 0 0 14 

Тема 4. Види та 

характеристика 

статистичних 

спостережень 

25 5 8 0 0 12 17 1 2 0 0 14 

РАЗОМ 90 18 27 0 0 45 90 4 8 0 0 78 

 

 

5.Теми семінарських або практичних занять 

 

Змістовий модуль 1. Вища математика 

 

Тема 1. Вступ, матриці  
План 

1. Приклади на відсотки, пропорції, алгебраїчні та тригонометричні перетворення. 

2. Види рівнянь та способи їх розв’язання. 

3. Види нерівностей та способи їх розв’язання. 

4. Види матриць.  

5. Алгебраїчні дії з матрицями та їх властивості: нейтральність нульової та одиничної матриці. 

6. Транспонованість матриць. Зведення матриць до трикутного виду. 

7. Визначники 

8. Обчислення визначників 2, 3 та 4 порядків. 

9. Мінори і алгебраїчні доповнення.  

10. Розкладання визначника за елементами рядка або стовпця.  

11. Обертання матриць.  

 

Тема 2. Диференціальне та інтегральне числення  
 

            Похідна функції однієї змінної 

План 

1. Похідні елементарних функцій. 

2. Похідні суми, добутку, частки. 

3. Похідна складеної функції. 

 

           Дослідження функції за допомогою похідних 



План  

1. Умови зростання та спадання функції на проміжку. 

2. Знаходження найбільшого і найменшого значення функції.  

3. Екстремуми функції. 

4. Опуклість та вгнутість графіка функції, точки перегину, асимптоти графіка функції.  

5. Загальна схема побудови графіка функції.  

 

         Первісна. Невизначений інтеграл 

План  

1. Поняття первісної функції і невизначеного інтеграла. 

2. Спосіб застосування табличних інтегралів.  

3.   

         Способи обчислення інтегралів 

План  

1. Заміна змінної у невизначеному інтегралі.  

2. Інтегрування частинами. Інтегрування раціональних дробів. 

 

 

          Способи обчислення інтегралів 

  План 

1. Інтегрування ірраціональних виразів та виразів, що містять тригонометричні 

функції.  

2. Тригонометричні підстановки. 

 

           Визначений інтеграл 

План  

  1. Умови існування визначеного інтеграла.  

 2. Обчислення визначеного інтеграла за формулою Ньютона- Лейбниця.  

 

        Застосування визначених інтегралів 

 План 

1. Геометричні застосування визначеного інтеграла: обчислення площ, об’ємів тіл 

обертання, довжин дуг кривих.  

2. Обчислення невласних інтегралів. 

 

  Змістовий модуль 2. Статистика  

 

Тема 3. Вступ до  статистики. Способи групування первинних даних. 
План  

1. Статистика та її місце в системі наук. Формування біометрії як самостійної наукової 

дисципліни. Роботи  Сантаріо, Бореллі, Бурнеля, А. де Муавра. Виникнення в середині 

ХVІІ століття статистики (П.Ферма, Б.Паскаль, Х.Гюйгенс, Я.Бернуллі, П.Лаплас, 

К.Гайдес, С.Пуасон та П.Л.Чебишев). Розвиток теорії малої виборки В.Госсетом 

(Стьюдент). Створення теорії планування експерименгта Р.Фішером. Вклад українських 

вчених в розвиток статистики. 

2. Розробка методів статистики для окремих сфер суспільного життя, науки і освіти. Шляхи і 

способи отримання об'єктивних цифрових і графічних показників про величину окремих 

ознак об’єктів. 

3. Основні категорії статистики: статистична сукупність, статистичний комплекс, статистична 

закономірність. Типи статистичних закономірностей. Ознаки: властивості та класифікація. 

4. Статистичні таблиці та їх види. Статистичні та варіаційні ряди. Види варіаційних рядів.  



5. Математичні характеристики нерівноінтервальних варіаційних рядів. Принципи побудови 

рівноінтервальних варіаційних рядів: визначення кількості класів, ширини класового 

інтервалу, центральної величини класового інтервалу (середини класу). Графіки 

варіаційних рядів: полігон розподілу частот, варіаційна крива, гістограма розподілу частот, 

кумулята та огіва. 

 

 

Тема 4. ВИДИ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА СТАТИСТИЧНИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ.  

Вибірковий метод 

 

План 

1. Програмно-методологічні питання статистичного спостереження. Організаційні 

питання проведення статистичного спостереження в педагогіці. Форми, види та способи 

педагогічних спостережень. 

2. Генеральна та вибіркова сукупність. Репрезентативність вибірки. Способи формування 

вибіркової сукупності. Статистична оцінка та вимоги до неї: незміщеність, надійність, 

ефективність, достатність. Помилки репрезентативності: середня помилка вибірки, 

нормоване відхилення, граничні помилка. Точність визначення вибіркової середньої. 

Визначення оптимальної кількості спостережень у вибірковому дослідженні. 

3. Варіаційна статистика та статистична оцінка 

4. Міри центральної тенденції розподілу для (для порядкових та інтервальних варіаційних 

рядів): середня арифметична (проста), мода, медіана. Міри оцінки розкиду: розмах варіації, 

середнє лінійне відхилення; дисперсія середнє квадратичне відхилення та коефіцієнт 

варіації (для порядкових та номінальних варіаційних рядів). Міри оцінки типу розподілу: 

коефіцієнти асиметрії та ексцесу. 

5. Статистичні гіпотези та шляхи їх перевірки. Рівні статистичної значимості: рівень 

ймовірності та рівень істотності. Потужність критеріїв. Класифікація статистичних методів. 

Можливості та обмеження параметричних і непараметричних критеріїв. Основні види задач 

у психолого-педагогічних дослідженнях, що вирішуються за допомогою методів 

математичної статистики. 

6. Перевірка типу розподілу даних і гіпотези про рівність дисперсій 

7. Типи розподілу даних. Нормальний розподіл. Аналіз відповідності виду розподілу ознаки 

закону нормального розподілу. Використання коефіцієнтів асиметрії та ексцесу. Рівняння 

Чебишева. Призначення, опис, гіпотези для перевірки, обмеження для застосування 

критеріїв Колмогорова-Смирнова, Шапіро-Уілка. 

8. Перевірка гіпотези про рівність дисперсій. F-критерій Фішера: призначення, опис, гіпотези 

для перевірки, обмеження для застосування. Критерій Левена: призначення, опис, гіпотези 

для перевірки, обмеження для застосування. 

9. Порівняння груп за кількісними та якісними ознаками  

10. Виявлення відмінностей в рівні досліджуваної ознаки. Визначення довірчого інтервалу при 

порівнянні однієї групи з популяцією та порівнянні двох груп. Огляд параметричних 

критеріїв. t-критерій Стьюдента: призначення, опис, гіпотези для перевірки, обмеження для 

застосування. χ
2
-критерій Пірсона: призначення, опис, гіпотези для перевірки, обмеження 

для застосування. Огляд непараметричних критеріїв. Q-критерій Розенбаума: призначення, 

опис, гіпотези для перевірки, обмеження для застосування. U-критерій Вілкоксона-Манна-

Уітні: призначення, опис, гіпотези для перевірки, обмеження для застосування. Н-критерій 

Крускала-Уоліса: призначення, опис, гіпотези для перевірки, обмеження для застосування. 

11. Оцінка достовірності зсуву в значеннях досліджуваної ознаки. G-критерій знаків 

призначення, опис, гіпотези для перевірки, обмеження для застосування. Т-критерій 

Вілкоксона: призначення, опис, гіпотези для перевірки, обмеження для застосування. 

Критерій χr
2
-Фрідмана: призначення, опис, гіпотези для перевірки, обмеження для 



застосування. L-критерій тенденцій Пейджа: : призначення, опис, гіпотези для перевірки, 

обмеження для застосування. 

12. Багатофункціональні статистичні критерії. Критерій φ
*
-кутового перетворення Фішера: 

призначення, опис, гіпотези для перевірки, обмеження для застосування.  

13. Порівняння груп за якісною ознакою. t-критерій Стьюдента: призначення, опис, гіпотези для 

перевірки, обмеження для застосування. χ
2
-критерій Фішера з поправкою Йетса: 

призначення, опис, гіпотези для перевірки, обмеження для застосування. 

14. Аналіз зв’язку двох ознак 

15. Види взаємозв’язків між ознаками в біометрії. Кореляційний аналіз. Метод лінійної 

кореляції Пірсона: призначення, опис, гіпотези для перевірки, обмеження для застосування. 

Метод рангової кореляції Спірмена: призначення, опис, гіпотези для перевірки, обмеження 

для застосування. Оцінка щільності та перевірка істотності кореляційного зв’язку між 

ознаками. 

 

 

6.Самостійна робота. 

 

№ 

з/п 

Назва теми 

1 Системи рівнянь і нерівностей, способи розв'язування 

2 Ранг матриці 

3 Матричні рівняння 

4 Правила обчислення похідних неявно заданих функцій 

5 Побудова графіків функцій. Застосування похідних в розрахунках 

6 Інтегрування трансцендентних функцій 

7 Інтеграли від необмежених функцій 

8 

9 

10 

11 

Зведення та групування статистичного матеріалу 

Розрахунок відносних показників 

Розрахунок середніх величин 

Середні індекси 

 

 

7. Індивідуальні завдання   

1. Опрацювання тем, які не вивчаються аудиторно в повному об’ємі. 

1.1. Обчислення границь функцій 

1.2. Аналіз неперервності функцій 

1.3. Застосування диференціального числення функції однієї змінної 

1.4. Застосування диференціального числення функції багатьох змінних 

1.5. Інтегральне числення 

1.6. Моделювання процесів у фармації та медицині диференціальними рівняннями 

1.7. Ймовірності випадкових подій 

1.8. Закони розподілу випадкових величин 

1.9. Граничні закони теорії ймовірностей 

1.10. Оцінювання випадкових похибок вимірювань 

1.11. Перевірка статистичних гіпотез про параметри розподілу нормальних сукупностей 

1.12. Моделювання лінійної взаємозалежності ознак від факторів 

1.13. Моделювання криволінійної залежності ознак від факторів 

2. Підготовка теоретичного матеріалу до аудиторних занять та оволодіння практичними 

навичками при виконанні домашніх завдань самостійно та допомозі викладача на консультаціях. 

3. Підготовка до складання диференційного заліку. 

 

  



8. Методи контролю 

Сучасна дидактика виділяє такі методи контролю: методи усного контролю, методи 

письмового контролю, методи практичного контролю, дидактичні тести, спостереження, методи 

графічного контролю, методи програмованого і лабораторного контролю. 

Відповідно до вимог регламенту навчального процесу для успішного засвоєння знань студентами 

та об’єктивного їх оцінювання здійснюється: 

систематичний поточний контроль знань здійснюється під час практичних занять у формі 

вибіркового усного опитування та тестових завдань, підготовки доповідей за темою заняття, 

доповнень до доповідей, участі в обговоренні, презентації самостійних завдань. 

модульний контроль організовано у формі стандартизованого опитування за теоретичними 

питаннями, написання студентами поточних письмових тестових завдань, практичних завдань за 

змістовними модулями;   

оцінювання рівня виконання індивідуальної роботи проводиться на основі перевірки змісту 

роботи та її захисту у формі доповіді, реферату.   

індивідуальне завдання  перевіряється на відповідність оформлення згідно з вимогами, а також 

на повноту, ґрунтовність матеріалу, наявність цікавих фактів та прикладів. 

 

Форми поточного та підсумкового контролю. Оцінка успішності знань студентів 

здійснюється в двох формах: поточний контроль (письмові роботи – реферати, контрольні) і 

підсумковий контроль (іспит). 

Рейтинговий контроль знань здобувачів вищої освіти здійснюється за 100-бальною шкалою 

Загалом, за результатами поточного і підсумкового контролю студет отримує 

максимальний бал 100, з них максимальний бал за поточний контроль становить 60 балів, за 

підсумковий – 40. Студент, який за результатами поточного контролю набрав менше 30 

балів, не допускається до іспиту(підсумкового контролю).  

 

 

 

Поточне тестування та самостійна робота 

 

Підсумковий 

тест (екзамен) 

 

Сума балів 

Змістовий модуль 

1 

Змістовий модуль 

2 

Всьо

го  

  

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6  40 100 

10 10 10 10 10 10 60 

 

Академічні успіхи студента визначаються за допомогою системи оцінювання, що 

використовується в університеті, а саме оцінки виставляються згідно з таблицею співставлення 

шкал: 

Шкала оцінок результатів контролю знань студентів 

Визначення назви за 

державною 

шкалою (оцінка) 

Визначення назви за шкалою 

ECTS 

За 100 

бальною 

шкалою 

ECTS 

оцінка 

ВІДМІННО 
Відмінно – відмінне виконання лише з 

незначною кількістю помилок 
90 – 100 A 

ДОБРЕ 

Дуже добре – вище середнього рівня з 

кількома помилками 
82 – 89 B 

Добре – в загальному правильна робота з 

певною кількістю грубих помилок 
75 - 81 С 



ЗАДОВІЛЬНО 

Задовільно – непогано, але зі значною 

кількістю недоліків 
67 – 74 D 

Достатньо – виконання задовольняє 

мінімальні критерії  
60 – 66 E 

НЕЗАДОВІЛЬНО 

Незадовільно – потрібно попрацювати 

перед тим як отримати екзамен (без 

повторного вивчення модуля) 

35 – 59 FX 

Незадовільно – необхідна серйозна 

подальша робота (повторне вивчення 

модуля) 

0 – 34 F 

 

                   

 9. Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти, засоби діагностики 

 

Критерії оцінювання відповідей студентів на семінарських(практичних) заняттях 
 

Бали Критерії оцінювання 

"Відмінно" – 5 

Досконале знання та розуміння понятійного апарату з тієї чи іншої 

теми, вільне оперування різноманітними класифікаціями. Відповідь на 

поставлені питання повна, насичена глибокими та розгорнутими 

судженнями. Викладений матеріал має доказовий, логічний і 

послідовний характер. Студент володіє способами концентрованого 

викладу матеріалу. Демонструє творче застосування знань при 

переформатуванні запитання.  У відповіді майже не трапляються 

мовленнєві помилки. 

"Добре" – 4 

Відповідь майже повна, має усвідомлений та достатньо розгорнутий 

характер. Понятійна основа базується на обраній класифікації. 

Відповідь структурована, проте наявні окремі помилки у 

послідовності викладу. Недостатньо виваженою та аргументованою є 

доказова база. Студент вільно оперує знаннями, може застосовувати їх у 

новій навчальній ситуації. У відповіді трапляються окремі мовленнєві 

помилки. 

"Задовільно" – 3 

Відповідь неповна, фрагментарна. Знання мають недостатньо стійкий 

та послідовний характер. Вони застосовуються переважно для виконання 

завдань репродуктивного характеру. У відповідях відсутні посилання на 

фундаментальні дослідження з певної проблеми. Відповідь має 

формальний характер, відсутня чіткість, структурованість. Студент 

використовує лише окремі знання у новій навчальній ситуації. У 

відповіді наявні фактичні та мовленнєві помилки. 

"Незадовільно" – 

2 

Студент неспроможний відтворити інформацію у певній 

послідовності. Оперує лише загальними фразами. Відтворює лише 

окремі фрагменти, називає лише розрізнені факти, дає відповідь у формі 

висловлювання (судження). Наявні грубі фактичні та мовленнєві 

помилки. 

 

Методами демонстрування результатів навчання є: завдання для семінарських занять, завдання 

для самостійної та індивідуальної робот, презентації результатів дослідження, тестові завдання,  

контрольні роботи.( Вказуються засоби оцінювання та методи демонстрування результатів 

навчання.) 

Примітка: за умови відсутності іспиту, підсумковий контроль проводиться у формі заліку і 

складається з  поточного контролю, макимальна сума балів має становити  100балів. 



 

10. Методи навчання 

Індивідіально-консультативна робота здійснюється за графіком. Індивідіально-консультативної 

роботи викладача кафедри у формі: індивідуальних занять, перевірки виконаних індивідуальних 

завдань, перевірки та захисту завдань що винесених на поточний контроль тощо. 

До форм організації індивідуально-консультативної роботи зі студентами належить: 

1. За засвоєнням теоретичного матеріалу: 

− консультації індивідуальні (запитання-відповідь); 

− консультації групові (розгляд типових прикладів - ситуацій). 

2. За засвоєнням практичного матеріалу: 

− консультації індивідуальні та групові. 

3. Для комплексної оцінки засвоєння програмного матеріалу: 

− індивідуальний захист виконаних контрольних робіт; 

− підготовка доповіді для виступу на семінарі занятті; 

− підготовка тез доповідей для виступу на наукової конференції. 

 Методики активізації процесу навчання. При викладанні навчальної дисципліни   з 

метою активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів передбачено застосування 

активних і інтерактивних методів навчання та міні-лекцій, семінарів в активній формі, кейс-

методу.  

 

   

 

11.  Рекомендована література 

 

Основна література: 

1. Литвин І.І.,Конопчук О.М. Желізняк-Вища математика. Центр навчальной літератури. 2019. 

– 368с. 

2. Бойко А.,Черняк А., Пономаренко В. та ост..-Вища математика.Фолио. – 2014. –  669 с. 

3. Барковский В.В., Барковська Н.В.- Вища математика для єкономістів. Центр навчальной 

літератури. – 2017. 448с. 

4. Клепко В.Ю., Голець В.Л..- Вища математика у прикладах і задачах.. Центр навчальной 

літератури. – 2017. –  594с. 

5. Макаренко В.О.- Вища математика для єкономістів. Знання. 2008. 520стр. 

6. Свердан П.Л.- Вища математика. Математичний аналіз і теорія ймовірностей. Знання. 2008. 

450стр. 

7. Зайцев Є.П.- Вища математика.ч.1 Алерта. 2013. 574стр. 

8. Зайцев Є.П.- Вища математика.ч.2 Алерта. 2018. 608стр. 

9. Денисюк В.П. Репета В.К..- Вища математика.ч.1.НАУ-друк.2009.296стр.  

10. Денисюк В.П. Репета В.К..- Вища математика.ч.2.НАУ-друк.2009.276стр.  

11. Турченинова Л.І.,Доля О.В.- Денисюк. Вища математика в прикладах і задачах. Ліра-К. 

2018.348 стр.  

12. Кононюк А.Ю.- Вища математика. ч.1. КНТ. 2009. 680стр. 

13. Кононюк А.Ю.- Вища математика. ч.2. КНТ. 2009. 784стр. 

14. Дубовик В.П., Юрик І.І.- Вища математика. АСК. 2009. 648стр. 

 

Допоміжна література 

15. Мартиненко В.С. Збірник задач з вищої математики / В.С. Мартиненко та ін. – Ч. 2. – К.: 

КНТЕУ, 2002. 

16. Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической 

статистике / В.Е. Гмурман. – М.: Высш. шк., 2003. 

17. Зайченко Ю.П. Дослідження операцій: підручник / Ю.П. Зайченко. – К.: ВІПОЛ, 2000. 



18. Вашків П.Г., Пастер ПЛ., Сторожук В.П., Ткач Є.І. Теорія статистики: Навчальний посібник. - 

К.: Либідь, 2001. - 320 с. 

19. Лугінін ОС Статистика: Підручник. - К.: Центр учбової літератури, 2007. - 608 с. 

20. Мазуренко В.П. Теорія статистики: Навчальний посібник - К.: Видавничо-поліграфічний центр 

"Київський університет", 2006. - 232 с. 

21. Мармоза А.Т. Практикум з математичної статистики: Навчальний посібник. - К.: Кондор, 2009. 

- 264 с. 

22. Мармоза А.Т. Теорія статистики: Навчальний посібник. - К: Ельга, Ніка - Центр, 2003. - 392 с. 

23. Матковський C.O., Гальків Л.І., Гринькевич О.С, Сорочак О.З. Статистика: Навчальний 

посібник - Львів.: "Новий Світ", 2009. - 430 с. 

24. Nicholson R.N. Mathematics for Business and Economics. - 2006. 

 

 

                                                  12.Посилання на  інформаційні ресурси 

1. ovcharim.vtc.vn.ua/dystsypliny/vyshcha-matematyka/Lektsiyi-z-vyshchoyi-matematyky 

2. Практикум з вищої математики (Тетяна Блудова, Ігор Греджук, Ірада Джалладова).  

yakaboo.ua›ua/praktikum-z-vischoi-matematiki.html 

3. Курс вищої математики: навч. посіб. / В.М. Кузаконь, Ю.С. Федченко, В.Х.Кирилов, 

Н.П.Худенко.  vm.onaft.edu.ua›metodichni-materiali/ 

4. Литвин І.І.  Вища математика. ... Посібник містить виклад матеріалу курсу «Вища 

математика» в обсязі діючої програми для вищих закладів освіти першого та другого рівня 

акредитації ... Навчальний посібник. — К.: Центр учбової літератури, 2004. chtyvo.org.ua›Теки 

авторів›…_II/Vyscha_matematyka 

5. ПНПУ ім. К. Д. Ушинського; Педагогічний Університет Одеса; Одесса педагогический; 

Университет Ушинського. pdpu.edu.ua›kafedri/kafedra-vishchoji-… 

6. Цифровий репозиторій ХНАМГ [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http.//eprints.kname.edu.ua 

 

https://www.yakaboo.ua/
https://www.yakaboo.ua/ua/praktikum-z-vischoi-matematiki.html
http://vm.onaft.edu.ua/
http://vm.onaft.edu.ua/metodichni-materiali/
http://chtyvo.org.ua/
http://chtyvo.org.ua/authors
http://chtyvo.org.ua/authors
http://chtyvo.org.ua/authors/Lytvyn_II/Vyscha_matematyka/
https://pdpu.edu.ua/
https://pdpu.edu.ua/kafedri/kafedra-vishchoji-matematiki.html

