
 

Дисципліна Прикладна математика. 

Рівень ВО Перший (бакалаврський). 

Мова викладання  Українська. 

Вимоги до початку 

вивчення 

Аргументованими вимогами до вивчення дисципліни «Прикладна 

математика» є забезпечення достатнього рівня теоретичних знань та 

практичних навичок у здобуванні вищої освіти з дисциплін 

загальноосвітнього профілю. 

Що буде вивчатися У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти 

повинен знати: комплексні числа, їх алгебраїчна форма запису та 

геометричне зображення; формулу Муавра; поняття функції 

комплексної змінної, формули Ейлера; поняття випадкової події та 

випадкового експерименту, суть ймовірності; поняття суми подій, 

теореми додавання ймовірностей; поняття добутку подій, теореми 

множення ймовірностей; формулу повної ймовірності; формулу 

Байєсса; поняття випадкових величин, їх законів розподілу; числові 

характеристики випадкової величини; предмет і задачі математичної 

статистики, поняття генеральної сукупності та вибірки; варіаційний та 

інтервальний ряди розподілів, емпірична функція розподілу, їх графіки; 

характеристики вибірки та наближені значення числових характеристик 

генеральної сукупності; елементи теорії кореляції та регресії; основи 

операційного числення. Вміти: використовувати методи та моделі 

розділів класичної математики, без яких неможливо проведення 

практичних розрахунків; вміти будувати прості математичні моделі. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Навчальна дисципліна « Прикладна математика» є досить важливою у 

формуванні здобувачів вищої освіти теоретичних і практичних знань 

щодо самостійного розв’язання задач, опису й вивчення різноманітних 

технологічних процесів, математичного програмування з 

використанням основних положень загальної методології, методів і 

моделей, які реалізуються за допомогою сучасних математичних 

комп’ютерних пакетів, формування у майбутніх фахівців базових 

математичних знань для розв’язування задач у професійній діяльності, 

вмінь аналітичного мислення та математичного формування 

прикладних задач. 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

ПР 1. Уміти використовувати інструменти демократичної правової 

держави в професійній та громадській діяльності, приймати рішення на 

підставі релевантних даних та сформованих ціннісних орієнтирів. 

ПР 12. Уміти проектувати і реалізувати навчальні/розвивальні проекти. 

ПР 15. Діагностувати, прогнозувати, забезпечувати ефективність та 

корегування освітнього процесу для досягнення програмних результатів 

навчання і допомоги здобувачам освіти в реалізації індивідуальних 

освітніх траєкторій. 

ПР 18. Розв’язувати типові спеціалізовані задачі, пов’язані з вибором 

матеріалів, виконанням необхідних розрахунків, конструюванням, 

проектуванням технічних об’єктів у предметній галузі (відповідно до 

спеціалізації). 

ПР 22. Застосовувати програмне забезпечення для e-learning і 

дистанційного навчання і здійснювати їх навчально-методичний 

супровід. 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Згідно з вимогами освітньої програми здобувачі вищої освіти мають 

здобути компетентності: 

ЗК 5. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК 6. Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій. 

СК 1. Здатність застосовувати освітні теорії та методології у 

педагогічній діяльності. 



СК 3. Здатність керувати навчальними/ розвивальними проектами. 

СК 5. Здатність використовувати сучасні інформаційні технології та 

спеціалізоване програмне забезпечення та інтегрувати їх в освітнє 

середовище. 

Інформаційне 

забезпечення 

Робоча програма навчальної дисципліни, конспекти лекцій, навчальні 

посібники, підручники, навчально-методичні посібники, методичні 

рекомендації до проведення практичних занять та самостійної роботи, 

довідниково-інформаційні дані для розв’язування задач. 

Форма проведення 

занять 

Лекції, практичні заняття, самостійна робота, індивідуальніі завдання. 

Семестровий 

контроль 

Залік. 

 


