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Силабус курсу Вища і прикладна математика 
______2021-2022____ навчального року 

 
Назва курсу  Вища і прикладна математика 

Адреса викладання 

курсу 
м. Львів, в. Дорошенка 41 

Факультет та кафедра, 

за якою закріплена 

дисципліна 

Географічний факультет, кафедра туризму 

Галузь знань, шифр та 

назва спеціальності 
Галузь знань: 24 «Сфера обслуговування»  
Спеціальність: 241  «Готельно-ресторанна справа» 

Викладачі курсу Тріщ Богдан Михайлович, кандидат фіз. матю наук, доцент 
Контактна інформація 

викладачів 
Bogdan.trishch@gmail.com  м. Львів, в. Університетська 1, к. 370 

Консультації по курсу 

відбуваються 
Консультації в день проведення лекцій/практичних занять (за 

попередньою домовленістю). Також можливі он-лайн консультації 

через Facebook. Для погодження часу консультацій слід писати на 

електронну пошту викладача або дзвонити. 
Сторінка курсу http://geography.lnu.edu.ua/course/stratehichnyj-marketynh-v-turyzmi 

http://geography.lnu.edu.ua/navchal-ni-prohramy-turyzm-mahistr 
Інформація про курс Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні 

знання, обов’язкові для того, щоб сформувати необхідні навички і 

вміння з вищої та прикладної математики.  
Коротка анотація 

курсу 
Дисципліна «Вища і прикладна математика» є  нормативною 
дисципліною з спеціальності 242  Туризм для освітньої програми 

____бакалавра____ , яка викладається в ___1___семестрі в обсязі 

____4_____ кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною 

Системою ECTS). 
Мета та цілі курсу Мета курсу –– забезпечити належну базову математичну підготовку 

студентів та сформувати у них вміння застосовувати її для аналізу 

різноманітних явищ у професійній діяльності. 
Завдання курсу — допомогти студентам засвоїти основи 

математичного апарату, необхідного для розв'язування теоретичних і 

практичних задач в туристичній діяльності; виробити навики 

математичного дослідження прикладних математичних задач, зокрема, 

побудови математичних моделей та їх аналізу при допомозі 

математичних методів; прищепити студентам уміння самостійно 

вивчати літературу з математики та її прикладних питань. 
 

Література для 

вивчення дисципліни 
Основна 

1. Бабенко В.В., Зіневич А.Г., Кічура С.М., Тріщ Б.М., Цаповська Ж.Я. 

Збірник задач з вищої математики. –Львів. Видавничий центр ЛНУ 

імені Івана Франка. 2005. 255 с. 

2. Б.М. Тріщ. Основи вищої математики. Навчальний посібник.– 
Львів. Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 2006. 385 с. 

3. Б.М. Тріщ. Основи вищої математики. Теореми, приклади і задачі. 

Навчальний посібник. – Львів. Видавничий центр ЛНУ імені Івана 

Франка. 2008. 403 с. 
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Допоміжна 
1. К.Г. Валуєв, І.А. Джалладова. Вища математика. Навчальний 

посібник Ч.1. – Київ 2001. 546 с. 

2. К.Г. Валуєв, І.А. Джалладова. Вища математика. Навчальний 

посібник Ч.2. – Київ 2001. 451 с. 

3. Б.М. Тріщ. Основи вищої математики. Теореми, приклади і 

задачі. Навчальний посібник. – Львів. Видавничий центр ЛНУ 

імені Івана Франка. 2008. 403 с. 

4. Ковальчук Б.В., Тріщ Б.М. Основи аналітичної геометрії та 

лінійної алгебри. Навчальний посібник. –Львів. Видавничий 

центр ЛНУ імені Івана Франка. 2002.  270 с. 
5. Тріщ Б.М. Аналітична геометрія і лінійна алгебра. Курс лекцій. 

–Львів. Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 2004. 245 с. 

6. Тріщ Б.М. Математичний аналіз. Частина 1. Вступ у 

математичний аналіз. Курс лекцій. –Львів. Видавничий центр 

ЛНУ імені Івана Франка. 2004. 209с.  
7. Тріщ Б.М. Математичний аналіз. Частина 2. Диференціальне та 

інтегральне числення функцій однієї змінної. Ряди. Курс лекцій. 

–Львів. Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 2004. 223 с. 

8. Тріщ Б.М. Математичний аналіз. Частина 3. Функції багатьох 

змінних. Диференціальні рівняння. Курс лекцій. –Львів. 

Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 2004. 223 с. 

 
Тривалість курсу _______120____   год. 

 
Обсяг курсу  64  години аудиторних занять. З них __32_ годин лекцій, __32_ годин 

лабораторних робіт/практичних занять та ___56____ годин самостійної 

роботи 
Очікувані результати 

навчання 
В результаті вивчення даного курсу студент повинен  

знати: основні поняття вищої математики. 
вміти: вирішувати теоретичні та практичні задачі. 

 
Ключові слова Вища математика, математична статистика 
Формат курсу Очний /заочний  

Очна (денна) форма навчання передбачає постійний особистий 

контакт науково-педагогічного працівника і студента, що забезпечує 

надбання глибоких системних знань, стійких умінь. Студенти денної 

форми навчання зобов’язані відвідувати навчальні заняття згідно з 

розкладом та своєчасно виконувати навчальні завдання згідно з 

робочою програмою.  
Заочна форма навчання – це навчання, яке поєднує в собі 
самонавчання і очного навчання. Характеризується етапністю. На 
першому етапі відбувається отримання бази знань і методики для 
самостійного засвоєння навчальної інформації та формування умінь 
(настановча сесія), на другому етапі студент-заочник самостійно 
засвоює навчальний матеріал, виконує заплановані індивідуальні 
завдання, а на третьому – проводиться безпосередня перевірка 
результатів навчання. 
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 Проведення лекцій, семінарських занять та консультації для кращого 

розуміння тем 
Теми Теми  наведені в робочій програмі курсу. 

 
Підсумковий 

контроль, форма 
Залік в кінці семестру.  

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з 

_елементарної математики 
Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

Лекції, практичні заняття. 
 

Необхідне обладнання Для вивчення курсу достатньо володіти загально вживаними програми 

такими як Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office 
Power Point 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються 

за наступним співідношенням:  
• практичні заняття : максимальна кількість балів_40 _ 
• контрольні заміри (модулі): максимальна кількість балів____ 
 Підсумкова максимальна кількість балів__100__ 

Опитування Опитування студентів проводиться в усній формі, у формі бесіди. 
 

 
 
 


