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Опис дисципліни 

 

Найменування показників Характеристика дисципліни 

Обов'язкова (для студентів спеціальності "назва 

спеціальності") / вибіркова дисципліна 

Обов`язкова дисципліна для 

студентів спеціальностей 

076 «Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність» 

241 «Готельна ресторанна справа» 

Семестр (осінній / весняний) Осінній 

Кількість кредитів 5 

Загальна кількість годин 150 

Кількість модулів 1 

Лекції, годин 28 

Практичні / семінарські, годин 28 

Лабораторні, годин - 

Самостійна робота, годин 94 

Тижневих годин для денної форми навчання:  

аудиторних 4 

самостійної роботи студента 5 

Вид контролю екзамен 

 

2. Програма дисципліни 
 

Метою вивчення дисципліни є формування системи теоретичних знань і 

практичних навичок з основ математичного апарату, який використовується під 

час планування, організації та управління виробництвом, оцінювання якості 

продукції, системного аналізу економічних структур та технологічних процесів. 

Завданнями є набуття студентами знань з основних розділів вищої 

математики, формування початкових умінь дослідження і розв’язку математично 

формалізованих завдань, навичок самостійної роботи з літературою по математиці 

та її застосуванням. 

Предмет: ітструменти та алгоритми розвязання математичних задач, які 

можуть бути використані у професійній діяльності. 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

Тема 1. Основні поняття теорії множин  

Тема 2. Елементи теорії визначників 

Тема 3. Загальна теорія систем лінійних алгебраїчних рівнянь 

Тема 4. Дії над матрицями 

Тема 5. Операції з векторами 

Тема 6. Пряма на площині та у просторі, криві другого порядку 

Тема 7.  Елементи теорії границь. Істотні границі та їх наслідки 

Тема 8. Похідна функції. Диференціал функції 

Тема 9. Граничний (маргінальний) аналіз 
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Тема 10. Екстремуми функції, опуклість та увігнутість графіка функції 

Тема 11. Визначення функції багатьох змінних та їх застосування в економіці. 

Тема 12. Екстремум та умовний екстремум функції багатьох змінних. 

Тема 13. Поняття первісної функції і невизначеного інтегралу. Деякі методи 

знаходження невизначених інтегралів. 

Тема 14. Визначення та властивості визначеного інтегралу. Обчислення 

визначеного інтегралу. 

Опанування дисципліни дозволяє забезпечити:  

1) формування: 

 загальних програмних компетентностей: 
здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; 

здатність працювати в команді; 

здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

 фахових програмних компетентностей: 

здатність обирати та використовувати відповідні методи, інструментарій 

для обґрунтування рішень щодо створення, функціонування підприємницьких, 

торговельних і біржових структур; 

здатність обирати та використовувати відповідні методи, інструментарій 

для обґрунтування рішень щодо створення, функціонування підприємницьких, 

торговельних і біржових структур. 

2) досягнення програмних результатів навчання: 

використовувати базові знання з підприємництва, торгівлі і біржової 

діяльності й уміння критичного мислення, аналізу та синтезу в професійних цілях; 

застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та вирішення 

завдань за різних практичних ситуацій в підприємницькій, торговельній та 

біржовій діяльності; 

організовувати пошук, самостійний відбір, якісну обробку інформації з 

різних джерел для формування банків даних у сфері підприємництва, торгівлі та 

біржової діяльності. 

3) набуття результатів навчання (згідно Дублінських дескрипторів): 

 знання: 

статистики як наука;  

методів і технології статистичних спостережень;  

 уміння/навички: 

уміння групування статистичних даних;  

уміння формувати ряди розподілу; 

уміння застосування вибіркового методу, статистичної перевірки гіпотез, 

індексного методу в статистичних спостереженнях. 

 комунікація: 

 здатність спілкуватися та обговорювати внутрішню і зовнішню 

інформацію, проблеми та рішення в контексті прийняття управлінських рішень на 

підприємстві; 

здатність роботи в команді, співвідносити свою думку з думкою колективу; 
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 дотримуватися норми ділової етики, володіти етичними та моральними 

нормами поведінки. 

 відповідальність і автономія: 

демонструвати розуміння вимог щодо професійної діяльності, зумовлених 

необхідністю забезпечення сталого розвитку України; 

здатність продовжувати навчання із значним ступенем автономії. 

 

3. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин (денна форма навчання) 

усього 
у тому числі: 

лекц. пр./сем. лаб. срс 

1 2 3 4 5 6 

Змістовий модуль 1. Елементи лінійної алгебри та аналітичної геометрії 

Тема 1. Основні поняття теорії множин 10 2 2 - 6 

Тема 2. Загальна теорія систем лінійних 

алгебраїчних рівнянь  
13 2 2 - 6 

Тема 3. Елементи теорії визначників 13 2 2 - 6 

Тема 4. Дії над матрицями 12 2 2 - 6 

Тема 5. Операції з векторами 15 2 2 - 6 

Тема 6. Пряма на площині та у просторі, 

криві другого порядку 
17 2 2 - 6 

Разом за змістовим модулем 1 80 12 12 - 36 

Змістовий модуль 2. Вступ до аналізу. Диференціальне числення функції однієї змінної. 

Дослідження функцій та побудова  графіків. Інтегральне числення 

Тема 7.  Елементи теорії границь. Істотні 

границі та їх наслідки 
13 2 2 - 6 

Тема 8. Похідна функції. Диференціал 

функції 
12 2 2 - 6 

Тема 9. Граничний (маргінальний) аналіз 11 2 2 - 6 

Тема 10. Екстремуми функції, опуклість та 

увігнутість графіка функції 
10 2 2 - 8 

Тема 11. Визначення функції багатьох 

змінних та їх застосування в економіці 
12 2 2 - 8 

Тема 12. Екстремум та умовний екстремум 

функції багатьох змінних 
12 2 2 - 8 

Тема 13. Поняття первісної функції і 

невизначеного інтегралу. Деякі методи 

знаходження невизначених інтегралів 
14 2 2 - 8 

Тема 14. Визначення та властивості 

визначеного інтегралу. Обчислення 

визначеного інтегралу 
16 2 2 - 8 

Разом за змістовим модулем 2 100 16 16 - 58 

Усього годин  150 28 28 - 94 
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4. Теми семінарських/практичних/лабораторних занять 

 
№ з/п Вид та  тема практичного заняття Кількість годин 

1 Практичне заняття:  Основні поняття теорії множин 2 

2 Практичне заняття:  Властивості визначників та їх застосування 2 

3 Практичне заняття:  Розкладання визначників великих порядків 

через алгебраїчне доповнення 
2 

4 Практичне заняття:  Дії над матрицями: сума, добуток. 2 

5 Практичне заняття:  Рішення систем лінійних рівнянь 2 

6 Практичне заняття:  Операції з векторами. 2 

7 Практичне заняття:  Визначення об’єму тетраедра, що 

побудований на векторах 
2 

8 Практичне заняття:  Елементи теорії границь. Вирішення лімітів. 2 

9 Практичне заняття:  Похідна функції. Диференціал функції 2 

10 Практичне заняття:  Граничний (маргінальний) аналіз 2 

11 Практичне заняття:  Визначення функції багатьох змінних та їх 

застосування 
2 

12 Практичне заняття:  Екстремум та умовний екстремум функції 

багатьох змінних 
2 

13 Практичне заняття:  Властивості визначеного інтегралу та їх 

застосування. 
2 

14 Практичне заняття:  Обчислення визначеного інтегралу 2 

 Всього 28 

 

5. Розподіл балів, які отримують студенти 
 

Відповідно до системи оцінювання знань студентів ДонНУЕТ, рівень 

сформованості компетентностей студента оцінюються у випадку проведення 

екзамену: впродовж семестру (50 балів) та при проведені підсумкового контролю 

- екзамену (50 балів). 

 
Оцінювання студентів протягом семестру 

(очна форма навчання) 

№ теми 

практичного 

заняття 

Аудиторна робота 
Позааудиторна 

робота 

С
у
м

а 
б

ал
ів

 

Тестові 

завдання 

Ситуацій-

ні 

завдання, 

задачі 

Обговорен-

ня 

теоретичних 

питань теми 

Індиві-

дуальне 

завдання 

ПМК 

Завдання для 

самостійного 

виконання 

Змістовий модуль 1 

Тема 1  1 1   1 3 

Тема 2  1 1   1 3 

Тема 3  1 1   1 3 

Тема 4  1 1   1 3 

Тема 5  1 1   1 3 

Тема 6  1 1  4 1 3 

Разом 

змістовий 

модуль 1 

 6 6  4 6 22 
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Змістовий модуль 2 

Тема 7  1 1   1 3 

Тема 8  1 1   1 3 

Тема 9  1 1   1 3 

Тема 10  1 1   1 3 

Тема 11  1 1   1 3 

Тема 12  1 1   1 3 

Тема 13  1 1   1 3 

Тема 14  1 1  4 1 3 

Разом 

змістовий 

модуль 2 

 8 8  4 8 28 

Разом  50 

 

Оцінювання студентів протягом семестру 

(заочна форма навчання) 

Поточне тестування та самостійна робота 
Підсумковий 

тест (екзамен) 

Сума в 

балах 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 
Індивідуальне 

завдання 
50 100 

20 20 10 

 

Загальне оцінювання результатів вивчення дисципліни 

 

Для виставлення підсумкової оцінки визначається сума балів, отриманих за 

результатами екзамену та за результатами складання змістових модулів. 

Оцінювання здійснюється за допомогою шкали оцінювання загальних результатів 

вивчення дисципліни (модулю). 

 

Шкала оцінювання загальних результатів вивчення дисципліни  

 

Оцінка 

100-бальна шкала Шкала ECTS Національна шкала 

90-100 A 5, «відмінно» 

80-89 B 
4, «добре» 

75-79 C 

70-74 D 
3, «задовільно» 

60-69 E 

35-59 FX 
2, «незадовільно» 

0-34 F 

 


