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Метою вивчення навчальної дисципліни «Вища математика» є: 
навчальна - надання слухачам теоретичних знань і практичних навичок з 

основних розділів вищої математики, яки будуть необхідні для вивчення і 
розуміння наступних математичних та економічних дисциплін;

розвиваюча - формування та розвиток рівня знань і математичної культури, 
який дозволяє розуміти та аналізувати процеси й закономірності в економіці та 
навколишньому світі.

виховна - виховання у слухачів акуратного та сумлінного відношення до 
виконання завдань, вироблення дослідницького та творчого підходу до будь-якої 
роботі, заснованої на логічності й строгості суджень, а також вмінні виділяти 
головне й ставити нові невирішені завдання.

Загальні компетентності:
ЗК3. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій

Фахові (спеціальні) компетентності:
СК4. Здатність самостійно збирати та критично опрацьовувати, аналізувати та 
узагальнювати психологічну інформацію з різних джерел для подальшого 
застосування в навчанні та в професійній діяльності.

Програмні результати навчання:
ПР3. Здійснювати пошук інформації з різних джерел, у т.ч. з використанням 
інформаційно-комунікаційних технологій, для вирішення початкових професійних 
завдань.
ПР4. Обґрунтовувати власну позицію, робити самостійні висновки за результатами 
власних досліджень і аналізу літературних джерел.

Пререквізити: «Вступ до спеціальності», «Елементарна математика».

Постреквізити: «Вища математика» (1 семестр).

Обсяг навчальної дисципліни: Додатки 1.1, 1.2. (оновлюється щорічно).



Програма навчальної дисципліни

ТЕМА 1. Матриці. Визначники. Системи лінійних алгебраїчних 
рівнянь

Визначники та їх основні властивості. Матриці, операції над ними, обернена 
матриця. Розв’язання систем лінійних рівнянь методами Гауса, Крамера, 
матричним.

ТЕМА 2. Функції однієї змінної. Г раниці. Неперервність функції
Поняття функціональної залежності. Властивості функцій. Основні 

елементарні функції та їх графіки.
Границя функції. Нескінченно малі та нескінченно великі величини. 

Особливі границі. Еквівалентні нескінченно малі величини.
Неперервність функцій. Основні теореми про неперервні функції. 

Властивості неперервних функцій. Класифікація розривів функцій. Методика 
дослідження функцій на неперервність.

ТЕМА 3. Диференціальне числення функції однієї змінної
Поняття похідної. Залежність між неперервністю та диференційованістю 

функції. Геометрична та механічна інтерпретація похідної. Похідні основних 
елементарних функцій. Обчислення похідної. Диференціал функції. Похідні і 
диференціали вищих податків. Основні теореми диференційного числення. 
Правило Лопіталя.

Зростання та спадання функцій.Дослідження функції на екстремум . 
Найбільше і найменше значення функції на відрізку. Дослідження функції на 
опуклість та ввігнутість. Точки перегину. Асимптоти кривих. Загальна схема 
побудови графіків функції. Економічний зміст похідної.

ТЕМА 4. Невизначений та визначений інтеграл функцій однієї 
змінної

Первісна. Невизначений інтеграл та його властивості. Методи інтегрування. 
Таблиця основних формул інтегрування. Інтегрування деяких класів функцій.

Визначений інтеграл як границя інтегральних сум. Основні властивості 
визначеного інтегралу. Формула Ньютона -  Лейбніца. Обчислення визначеного 
інтегралу: інтегрування частинами та підстановкою. Геометричні, фізичні, 
економічні застосування визначеного інтегралу.

ТЕМА 5. Ряди



Числовий ряд. Поняття збіжності числового ряду. Необхідна умова 
збіжності. Достатні умови збіжності знакосталих рядів. Знакозмінні ряди, 
абсолютна та умовна збіжність.

Функціональні ряди. Область збіжності. Поняття рівномірної збіжності. 
Ознака Веєрштраса. Властивості рівномірно збіжних рядів. Степеневі ряди, радіус 
збіжності. Ряди Тейлора. Стандартні розвинення функцій у степеневі ряди. 
Застосування степеневих рядів.

ТЕМА 6. Диференціальні рівняння
Загальні поняття, пов’язані з диференціальним рівняннями. Задача Коші. 

Існування розв’язку. Основні класи диференціальних рівнянь першого порядку, що 
інтегруються в квадратурах. Теорема існування та єдності розв’язку задачі Коші.

Рівняння, що допускають зниження порядку. Лінійні диференціальні 
рівняння, однорідні та неоднорідні. Задача Коші для нормальної системи 
диференціальних рівнянь. Векторно-матричний запис нормальної системи. 
Нормальні системи лінійних диференціальних рівнянь зі сталими коефіцієнтами.

Форма підсумкового контролю успішності навчання

Підсумковий контроль -  це перевірка рівня засвоєння знань, навичок, вмінь 
та інших компетентностей за навчальний семестр.

З навчальної дисципліни «Вища математика» передбачено:
- для денної форми навчання -  екзамен;
- для заочної форми навчання -  екзамен.

Критерії та засоби оцінювання успішності навчання

Критерії оцінювання успішності навчання
Комплексна діагностика знань, умінь та навичок студентів з навчальної 

дисципліни «Практикум із загальної психології» здійснюється на основі 
результатів проведення поточного і підсумкового контролю знань (заліку, 
екзамену). Об'єктом оцінювання знань умінь та навичок студентів є програмний 
матеріал з навчальної дисципліни «Практикум із загальної психології», засвоєння 
якого перевіряється під час контролю.

Завданням поточного контролю є систематична перевірка розуміння та 
засвоєння програмного матеріалу шляхом усного та письмового опитування, 
аналізу виконання лабораторних робіт, індивідуальних та самостійних робіт, умінь 
самостійно опрацьовувати тексти, складання конспекту, написання анотацій, 
здатності публічно, письмово чи в електронному форматі представляти певний 
матеріал та ін.

Завданням підсумкового контролю (заліку, екзамену) є підсумкова перевірка 
глибини засвоєння студентом програмного матеріалу з навчальної дисципліни 
«Практикум із загальної психології», логіки та взаємозв'язків між окремими його 
розділами, здатності до творчого використання набутих знань; уміння сформувати



своє ставлення до певної проблеми, що випливає зі змісту дисципліни «Практикум 
із загальної психології» тощо.

Критеріями оцінювання є:
а) під час поточної аудиторної роботи на практичних заняттях:
• відвідування практичних занять;
• активна участь у дискусіях та пропонованих формах роботи на практичних 

заняттях;
• доповнення та запитання на практичних заняттях.

б) при усних відповідях:
• повнота розкриття питання;
• логіка викладення, культура мовлення;
• впевненість, емоційність та аргументованість;
• використання основної та додаткової літератури (підручників, навчальних 

посібників, журналів, інших періодичних видань, інтернет-ресурсів тощо);
• аналітичні міркування, уміння робити порівняння, висновки.

в) при виконанні лабораторних робіт та письмових завдань:
• повнота розкриття питання;
• цілісність, систематичність, логічна послідовність;
• акуратність оформлення письмової роботи;
• повнота виконання всіх пунктів лабораторної роботи, ґрунтовність 

висновків.

г) при виконанні завдань для самостійної та індивідуальної роботи:
• повнота виконання завдання;
• творчість та самостійність виконання.

Оцінка за 
шкалами 

ЕСТ8
Пояснення

А
90-100 балів 
зараховано

Студент володіє понятійним і фактичним апаратом навчальної 
дисципліни «Практикум із загальної психології» на 
поглибленому рівні; комплексом знань та вмінь, який 
характеризується системністю. Застосування знань 
здійснюється на основі самостійного цілеутворення, побудови 
власних програм діяльності. Студент проявляє нешаблонність 
мислення у виборі і використанні елементів комплексу знань, 
здатний самостійно і творчо використовувати набуті уміння 
відповідно до варіативних ситуацій навчання. Студент 
спроможний самостійно формулювати узагальнення та 
висновки, нові задачі, розв’язувати нестандартні 
задачі,ситуації. Навчально-пізнавальна активність обумовлена 
пізнавальними інтересами, мотивами саморозвитку і 
професійного становлення. Студент проявляє інтерес до 
актуальних проблем навчальної дисципліни «Практикум із 
загальної психології», може під керівництвом викладача 
вибрати предмет наукового дослідження, проводити



самостійну науково-дослідну роботу.

в
85-89 балів 
зараховано

Студент володіє понятійним і фактичним апаратом навчальної 
дисципліни «Практикум із загальної психології» на 
поглибленому рівні; комплексом знань та вмінь, який є 
частково-впорядкованим. У процесі застосування знань 
студент спроможний вибрати необхідній елемент комплексу 
знань та вмінь. Застосування знань та вмінь здійснюється як у 
стандартних ситуаціях, так і при незначних варіаціях умов на 
основі використання загальних рекомендацій. Відбувається 
перенесення сформованих умінь або їх комплексів на 
розв’язування незнайомих задач, ситуацій. Навчально- 
пізнавальна активність стимулюється пізнавальними 
інтересами, продукт діяльності оцінюється як професійно 
значущий.

С
75-84 балів 
зараховано

Студент володіє понятійним і фактичним апаратом навчальної 
дисципліни «Практикум із загальної психології» на 
підвищеному рівні, може усвідомлено застосовувати знання та 
вміння для висвітлення сутності питання. Комплекс знань 
частково-структурований. Знання застосовуються переважно у 
знайомих ситуаціях. Студент усвідомлює особливості 
навчальних задач, ситуацій тощо. Пошук способів їх 
розв’язання здійснюється за зразком. Студент спроможний 
аргументувати застосування певної методичної дії у ході 
розв’язування задач, ситуацій тощо. Навчально-пізнавальна 
активність стимулюється мотивами професійного становлення 
і пізнавальними інтересами.

Б
70-74 балів 
зараховано

Студент володіє понятійним і фактичним апаратом навчальної 
дисципліни «Практикум із загальної психології» на середньому 
рівні, може проілюструвати власними прикладами відповідь на 
питання, частково усвідомлює специфіку навчальних та 
прикладних задач, ситуацій тощо, має знання про способи 
розв’язування типових задач, ситуацій тощо. Однак процес 
самостійного розв’язування задач, ситуацій тощо потребує 
опори на зразок. Навчально-пізнавальна активність студентів є 
ситуативно-евристичною. Домінують мотиви обов’язку та 
особистого успіху. Використання засобів саморозвитку та 
самопізнання відбувається не усвідомлено.

Е
60-69 балів 
зараховано

Студент володіє понятійним і фактичним апаратом навчальної 
дисципліни «Практикум із загальної психології» на середньому 
рівні. Має уявлення про специфіку навчальних та прикладних 
задач, ситуацій тощо, має знання про способи розв’язування 
типових задач, ситуацій тощо. Виконання дій при роз’ясненні 
задач, ситуацій частково усвідомлюється, здійснюється 
частково правильно.

ГХ 
35-59 балів 

не
зараховано

Студент володіє понятійним і фактичним апаратом навчальної 
дисципліни «Практикум із загальної психології» на 
елементарному рівні, має уявлення про зміст основних 
розділів. Виконання окремих дій відбувається не усвідомлено, 
навчальна активність мотивується ситуативно-прагматичним 
інтересом.

Г
1-34
не

зараховано

Студент володіє понятійним і фактичним апаратом навчальної 
дисципліни «Практикум із загальної психології» на 
елементарному рівні, має уявлення про зміст окремих розділів. 
Виконання окремих дій відбувається несвідомо, у більшості



неправльно, навчально-пізнавальна активність проявляється 
лише у ситуаціях зовнішнього примусу.

Ш кала оцінювання: національна та ЕСТ8

Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності

Оцінка
ЕСТ8

Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсового 
проекту (роботи), практики

для заліку

90-100 А відмінно

зараховано
85-89 В добре75-84 С
70-74 Б задовільно60-69 Е

35-59 ГХ
незадовільно з 

можливістю повторного 
складання

не зараховано з 
можливістю 

повторного складання

1-34 Г
незадовільно з 

обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни

не зараховано з 
обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни

Для навчальної дисципліни «Практикум із загальної психології» засобами
діагностики знань (успішності навчання) виступають: поточний контроль (усний 
та письмовий), доповіді, завдання індивідуальної та самостійної роботи, 
підсумковий контроль (залік, екзамен).

Метою поточного контролю є перевірка засвоєння знань, умінь і навичок 
студентів з кожного окремого модулю дисципліни, в ході якого проводиться 
систематичний вимір приросту знань і їх корекція. До форм поточного контролю 
віднесено оцінювання: а) рівня знань практичних занять; б) якості виконання 
індивідуальної та самостійної роботи.

Види навчальної роботи та критерії оцінювання здобувачів вищої освіти під 
час поточного контролю наведено нижче.

Основні бали нараховуються:

Види роботи 3 семестр 4 семестр
Кількість Максимум  

балів за 1
Разом Кількість Максимум  

балів за 1
Разом

Присутність та 
участь на 
практичному 
занятті (виконання 
лабораторних 
робіт,
обговорення)

15 1 15 20 1 20

Оформлення
лабораторних
робіт

17 5 85 10 8 80

Разом: 100 Разом: 100



Додаткові бали нараховуються:

Види роботи Можлива 
максимальна 

кількість 
додаткових балів 
для однієї форми 

роботи
Активна участь у дискусіях та пропонованих формах 
роботи на практичних заняттях; доповнення та запитання 
на практичних заняттях.

3

Дуже високий рівень виконання завдань, запропонованих для 
самостійної та індивідуальної роботи.

4

Додаткова науково-практична активність студента (написання під 
керівництвом викладача тез доповіді для участі у науково-практичній 
конференції; розробка невеличкого наукового дослідження та ін.).

10

Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використанняяких
передбачає навчальна дисципліна

- навчальна аудиторія;
- дошка;
- крейда.

Інформаційне та методичне забезпечення навчальної дисципліни(рекомендовані
джерела інформації)

Додаток 1.3. (оновлюється щорічно та/або в разі необхідності)



Додаток 1.2.
до Робочої програми з навчальної 
дисципліни

ЗАТВЕРДЖУЮ
Перший проректор 
Дніпропетровського 
державного університету 
внутрішніх справ 
підполковник поліції
___________ Олександр ЮНІН
 . .2021

ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Вища математика

Освітній ступінь молодший бакалавр Спеціальність 053 -  "Психологія"

на 2021/2022 навчальний рік

Форма навчання ПОЧАТКОВИЙ РІВЕНЬ (короткий цикл)
Обсяг 3 кредити ЄКТС (90 годин).
Факультет соціально-психологічної освіти та управління 
Курс 1 Група МБ-ПС-121

№ 
те

ми
 

зг
ід

но
 

з 
РП

Н
Д

Назва теми 
(згідно з РПНД)

За
га

ль
ни

й 
об

ся
г 

го
ди

н

Аудиторна робота
С

ам
ос

ті
йн

а 
та

 
ін

ди
ві

ду
ал

ьн
а 

ро
бо

та

В
сь

ог
о

Л
ек

ці
ї

С
ем

ін
ар

и

І:«
Xев
СО
Ниев
Л
К

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Матриці. Визначники. Системи 
лінійних алгебраїчних рівнянь 14 4 2 2 10

2
Функції однієї змінної. Границі. 
Неперервність функції 12 4 2 2 18

3 Диференціальне числення функції 
однієї змінної

18 6 2 4 12

4 Невизначений та визначений інтеграл 
функцій однієї змінної

16 6 2 4 10

5 Ряди 12 6 4 2 8

6 Диференціальні рівняння 16 4 2 2 12



10

№ 
те

ми
 

зг
ід

но
 

з 
РП

Н
Д

Назва теми 
(згідно з РПНД)

За
га

ль
ни

й 
об

ся
г 

го
ди

н

Аудиторна робота

С
ам

ос
ті

йн
а 

та
 

ін
ди

ві
ду

ал
ьн

а 
ро

бо
та

В
сь

ог
о

Л
ек

ці
ї

С
ем

ін
ар

и

І:«
X
ев
СО

й
ев
О н

к
1 2 3 4 5 6 7 8

Разом по дисципліні 90 30 14 16 60

Форма підсумкового контролю екзамен

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри економічної та інформаційної 
безпеки, протокол від 29.06.2021 № 16.

Керівник кафедри Едуард РИЖКОВ
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Додаток 2

ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Вища математика

Освітній ступінь бакалавр Спеціальність 053 -  "Психологія"
(назва ступеня вищої освіти) (шифр і назва)

на 2021/2022 навчальний рік 
Підручники:

1. Шкіль М.І. Математичний аналіз. -  К.: Вища школа, 2016.
2. Васильченко І.П. Вища математика для економістів. К.: Кондор, 2018.

Навчальні посібники, інші дидактичні та методичні матеріали:

1. Барковський В.В., Барковська Н.В. Математика для економістів. Навчальний 
посібник. -  К.: НУЛ, 2016. -  448с.

2. Бугір М.К. Математика для економістів. -  К.: ВЦ „Академія”, 2018.

3. Валєєв К.Г., Джалладова І.А. Вища математика. -  К.: КНЕУ, 2020.

4. Вища математика. Навчально-методичний посібник для самостійного. 
вивчення дисципліни / За ред. К.Г. Валєєва, І.А. Джалладової, О.І. Лютого,
О.І. Макаренка, В.Г. Овсієнка -  К.: КНЕУ, 2020.

5. Неміш В.М., Процик А.І., Березька К.М. Вища математика (практикум). 
Навчальний посібник -  Тернопіль: Економічна думка, 2016.

6. Гудименко Ф.С., Борисенко Д.М., Волкова В.О. та ін. Збірник задач з вищої 
математики. -  К.: Вид-во КДУ, 2017.

7. Тевяшев А.Д., Литвин О.Г. Вища математика. Загальний курс. Збірник задач 
та вправ. -  Х.: Рубікон, 2018.

8. Будкіна Т. В. Вища математика. Практикум: частина 2: Вступ до 
математичного аналізу , Посібник для самостійної роботи студентів - К. : 
Університет економіки та права "КРОК", 2016. - 78 с.

9. Іваненко Т. В. Вища математика. Практикум: частина 3: Диференційне 
числення функції багатьох змінних, Посібник для самостійної роботи 
студентів - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2018. - 78 с.

10. Іваненко Т. В. Вища математика. Практикум: частина 4: Інтегральне 
числення, Диференціальні рівняння, Посібник для самостійної роботи 
студентів - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2019. - 95 с.

11.Антоненко В.Ф., Клюс І.С., Горідько Р.В., Чуб Л.О. Вища математика. 
Модуль 1. Лінійна, векторна алгебра та аналітична геометрія: Навч. 
посібник. -  К.: Книжкове вид-во НАУ, 2016. -  300 с.
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12. Крисак Я.В., Левковська Т.А., Горідько Р.В., Чуб Л.О., Вишневський О.А. 
Вища математика. Модуль 2. Вступ до математичного аналізу. 
Диференціальне числення функції однієї змінної: Навчальний посібник. -  К.: 
Книжкове вид-во НАУ, 2016. -  284 с.

13. Ластівка І.О., Коновалюк В.С., Ковтонюк І.Ю., Паламарчук Ю.А., 
Петрусенко В.П., Чуб Л.О. Вища математика. Модуль 3. Невизначений та 
визначений інтеграли: Навч. посібник- К.: Книжкове видавництво НАУ, 
20017. -  208 с.

14. Лубенська Т.В., Чупаха Л.Д., Трофименко В.І. Вища математика. Модуль 4. 
Диференціальне числення функції багатьох змінних: Навчальний посібник. -  
К.: Книжкове вид-во НАУ, 2016. -  116 с.

15. Затула Н.І., Левковська Т.А. Вища математика. Модуль 5. Диференціальні 
рівняння: Навчальний посібник. -  К.: Книжкове вид-во НАУ, 2017. -  144 с.

16. Жлуктенко В.І., Наконечний С.І. Теорія ймовірностей і математична 
статистика. -  Ч. 1 Теорія ймовірностей. -  К.: КНЕУ, 2019. -  304 с.

17. Жлуктенко В.І., Наконечний С.І., Савіна С.С. Теорія ймовірностей і 
математична статистика. -  Ч. 2. Математична статистика . -  К.: КНЕУ, 2001. 
-  336 с.

18.Каніовська І.Ю. Теорія ймовірностей у прикладах і задачах. -  К.: ІВЦ 
«Видавництво «Політехніка»», ТОВ «Фірма «Періодика»», 2016. -  156 с.

19.Барковський В.В., Барковська Н.В., Лопатін О.К. Теорія ймовірностей та 
математична статистика. -  Київ: ЦУЛ, 2018. -  448 с.

Інтернет-ресурси:

1. Бібліотека імені В. Вернадського: ^№№.пЬиV.£ОV.т

2. Державна служба статистики України: ^^^.ик^8Їаї.§ОV.иа

3. Законодавство України: ^^^.^ада.§ОV.иа

4. Інститут економіки і прогнозування НАН України: ^ ^ ^ д е ї'.о гд .т

5. Кабінет Міністрів України: Ьїїр: ^^^.кти.§ОV.иа.

6. Міжнародний центр перспективних досліджень: ^^^ .іср§ . кіеV.иа

7. Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства

України: ^^^.ш е.доу.иа

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри економічної та інформаційної
безпеки, протокол від 29.06.2021 № 16.

Керівник кафедри   Едуард РИЖКОВ


