
ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 
 

АГРОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ  
 

Силабус дисципліни 

“ Вища математика та біофізика” 
 

1. Профіль дисципліни 
 

 

 

Кафедра вищої та 

прикладної математики, 

електрифікації, 

автоматизації 

виробництва 

та інженерної екології 

 

Освітній ступінь – Бакалавр 

Галузь знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» 

Спеціальність: 202 «Захист і карантин рослин» 

Освітньо-професійна програма: «Захист і карантин 

рослин» 

Кількість кредитів – 5 

Загальна кількість годин – 150 

Рік підготовки, семестр – 1 семестр 

Компонент освітньої програми: вибіркова 

Цикл підготовки: загальний 

Мова викладання: українська 
 

2. Інформація про викладача 
Викладач (-і) Борисов Федір Іванович, Слюсаренко Ірина Павлівна 

Профайл викладача (-ів) 
http://znau.edu.ua/fakulteti/inzhenerno-tekhnichnij-fakultet/m-
about-vmpm/m-chief-vmpm 

Контактна інформація 
0986017135, islusarenko62@gmail. 

borysov.fedir@gmail.com 

Сторінка курсу в Moodle  

Консультації 
Очна та онлайн консультація через Zoom, Viber щосереди 

з 13.00 до 17.00 

 

 

3. Анотація до дисципліни 
Вища математика та біофізика є фундаментальною навчальною дисципліною і 

забезпечує основу для подальшого формування кваліфікованого фахівця. Математика є не 

тільки потужним засобом розв'язання прикладних задач, але й елементом загальної 

культури майбутнього фахівця. Оволодіння основами сучасного математичного апарату 

дає можливість аналізувати та досліджувати певні процеси, сприяє формуванню у 

студентів навичок математичного моделювання та використання математичних методів 

під час розв'язування прикладних задач, зокрема, у виробництві та управлінні сільським 

господарством. 

В основу програми навчальної дисципліни „Вища математика та біофізика" 

покладено освітньо-професійні програми підготовки бакалавра за спеціальністю «Захист і 

карантин рослин» .Загальний обсяг навчального часу, виділеного на вивчення вищої 

математики, становить 150 год.  

Для засвоєння матеріалу передбачаються такі види навчальної роботи: лекції, 

лабораторні заняття, самостійна робота, виконання розрахунково-графічних завдань, 

контрольних робіт. Формою підсумкового контролю є залік.  

Отримані знання з вищої математики та біофізики застосовують у таких 

навчальних дисциплінах професійного спрямування, як генетика, агрохімія, загальне і 

меліоративне землеробство, стандартизація та управління якістю продукції рослинництва, 

інформаційні технології. 

http://znau.edu.ua/fakulteti/inzhenerno-tekhnichnij-fakultet/m-about-vmpm/m-chief-vmpm
http://znau.edu.ua/fakulteti/inzhenerno-tekhnichnij-fakultet/m-about-vmpm/m-chief-vmpm


4. Мета та цілі дисципліни 
Метою вивчення навчальної дисципліни «Вища математики та біофізика» є:  

формування у здобувачів вищої освіти базових знань з біофізики та математики для 

розв’язування задач у професійній діяльності, вмінь аналітичного мислення та 

математичного формулювання поставлених задач; 

розвиток логічного мислення та підвищення загального рівня математичної 

культури; прищеплення студентам уміння самостійно опановувати і користуватися 

літературою з вищої математики. 

Завдання розділу вищої математики для бакалаврів є: 

 надання студентам знань з основних розділів вищої математики, визначень, теорем, 

правил, доведення основних теорем, формування початкових умінь; 

 розвиток у студентів навичок використання математичних методів дослідження під 

час підготовки курсових та дипломних робіт; 

 підготовка студентів до науково-дослідної роботи, розробка та аналіз 

математичних моделей, застосування математичних методів під час розв’язання 

конкретних завдань галузі. 

 використання основних положень, законів і теорій навчальної дисципліни для 

пізнання загальних закономірностей явищ природи, освоєння професійних дисциплін 

здатності розуміння фізичних процесів, що відбуваються у живій природі та механізмів, 

які становлять основу життєдіяльності організмів під впливом навколишнього 

середовища, принципу дії та можливі застосування сучасних фізичних методів та приладів 

у відповідності до спеціальності.  

У ході вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти повинен оволодіти 

наступними компетентностями: 

ЗК 06. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій для 

професійної діяльності.  

ЗК 07. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями та пошуку. 

5. Організація навчання 

5.1. Обсяг дисципліни 
Вид заняття Загальна кількість годин 

Денна Заочна 

Лекції 28 8 

Практичні / лабораторні 36 8 

Самостійна робота 86 134 

Всього 150 150 

 

5.2. Формат дисципліни 
Формат проведення дисципліни: очний. У зв’язку із запровадженням карантину 

використовуємо змішаний або дистанційний. Для заочної форми навчання можливим є 

поєднання очного та дистанційного форматів викладання дисципліни. 

 

5.3. Тематичний план начальної дисципліни 

№

№ 

з/п 

Т

Тема 
Назва теми 

Кількість годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

МОДУЛЬ 1. Елементи векторної алгебри, аналітичної геометрії 

та диференціальне числення функції однієї змінної 

Змістовий модуль 1. Елементи векторної алгебри 

1

1. 

Т

Т1 

. Поняття вектора. Дії над векторами. Скалярний, 

векторний та мішаний добутки векторів. 
9 7 



Змістовий модуль 2. Аналітична геометрія на площині 

2

2. 

Т

Т2 

Пряма на площині та її рівняння  
8 9 

Змістовий модуль 3. Диференціальне числення 

3

3. 

Т

Т3 

Похідна функції. Правила диференціювання. 
12 9 

4

4. 

Т4 Застосування похідної функції. 
12 7 

Змістовий модуль 4. Теорія ймовірностей 

5

5. 

Т

Т5 

Визначення ймовірностей випадкових подій. Теореми 

додавання та множення ймовірностей. 
12 17 

Змістовий модуль 5. Основні поняття математичної статистики 

6

6. 

Т

Т6 

Генеральна та статистична сукупність. Вибірка. 

Обчислення числових характеристик вибірки. 
11 13 

7. Т7 Елементи теорії кореляції. 11 13 

Разом за модуль 1: 75 75 

Модуль 2 (М2) Біофізика   

Змістовий модуль 6 (ЗМ6). Механіка. Молекулярна фізика та 

термодинаміка біологічних систем. Основи механіки. 
  

8

8 

Т

Т8 

Основи кінематики і динаміки. 
4 6 

9

9 

Т

Т9 

Механічна робота та енергія 
5 6 

1

10. 

Т

Т10 

Елементи механіки рідин і газів 
5 6 

1

11. 

Т

Т11 

Механічні коливання і хвилі 
5 6 

Змістовий модуль 7 (ЗМ7). Молекулярна фізика та термодинаміка 

біологічних систем. 
  

1

12. 

Т

Т12 

Гази 
5 4 

1

13. 

Т

Т13 

Рідини і тверді тіла 
6 4 

1

14. 

Т

Т14 

Основи термодинаміки закритих та біологічних 

систем 
6 4 

Змістовий модуль 8 (ЗМ8). Електромагнетизм. Оптика. 

фотобіологія та радіоактивність. 
  

1

15. 

Т

Т15 

Електростатика 
5 4 

1

16. 

Т

Т16. 

Постійний електричний струм 
4 4 

1

17. 

Т

Т17. 

Електромагнетизм 
5 5 

Змістовий модуль 9 (ЗМ9). Оптика, фотобіологія та 

радіоактивність. 
  

1

18. 

Т

Т18. 

Хвильові властивості електромагнітного 

випромінювання 
4 4 

1

19. 

Т

Т19. 

Взаємодія електромагнітного випромінювання з 

речовиною 
4 4 

2

20. 

Т

Т20. 

Квантові властивості електромагнітного 

випромінювання 
5,5 4 



2

21. 

Т

Т21. 

Будова атома 
4,5 5 

2

22. 

Т

Т22. 

Люмінесценція 
3,5 4 

2

23. 

Т

Т23. 

Радіоактивність 
3,5 5 

Разом за модуль 2: 75 75 

  Всього: 150 150 

 

5.4. Система оцінювання та вимоги 
Загальна система оцінювання 

дисципліни 

Участь у роботі впродовж семестру / екзамен – 60/40 

Контроль знань та вмінь 

здобувача вищої освіти 

здійснюється згідно з 

кредитно-трансферною 

системою організації 

освітнього процесу. Рейтинг 

студента із засвоєння 

дисципліни визначається за 

100-бальною шкалою, тобто 

він формується з рейтингу 

виконання начальної роботи, 

для оцінювання якої 

призначається 60 балів, та 

рейтингу підсумкового 

контролю – 40 балів 

Лекції 2 бали (всього 9 балів), Лабораторні  – 2,5 бали за 1 

заняття (30 балів), Самостійна робота (10 балів). 

Разом: мінімальна кількість 36 балів, максимальна – 60 

балів. 

Залік. Підсумкові тести – 24-40 балів. 

Заохочувальні бали (участь у конференціях, олімпіадах, 

конкурсах тощо) 5 балів. 

  

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума 

балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

ОцінкаECTS 

Оцінка за національною 

шкалою 

для 

екзамену, 

курсового 

проекту 

(роботи), 

практики 

для заліку 

90–100 А відмінно   

Зараховано 

82–89 В 
добре  

74–81 С 

64–73 D 
задовільно  

60–63 Е  

35–59 FX 

незадовільно 

з 

можливістю 

повторного 

складання 

не зараховано 

з можливістю 

повторного 

складання 

0–34 F 

незадовільно 

з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

не зараховано 

з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 
 

Умови допуску до 

підсумкового контролю 

Упродовж семестру студенти вивчають матеріал і складають 

залік. До складання підсумкового контролю допускають 

студентів, які відвідували лекційні та лабораторні заняття і 



мають позитивну поточну успішність (36–60 балів). 

Критерії оцінювання Підсумковий контроль результатів навчання здійснюється на 

підставі проведення заліку у формі тестування за програмою 

навчальної дисципліни. Підсумкова оцінка з двох блоків 

дисципліни розраховується як сума балів, отриманих під час 

заліку та балів, отриманих під час поточного контролю. 

Підсумкові завдання дозволяють перевірити розуміння студентом 

програмного матеріалу. Тестові питання теоретичного та 

практичного спрямування передбачають вирішення практичних 

професійних завдань й дозволяють діагностувати рівень 

підготовки студента та рівень його компетентностей з навчальної 

дисципліни. 

Результати складання заліку оцінюються за національною 

чотирибальною шкалою ("відмінно", "добре", "задовільно", 

"незадовільно") та відповідно до «шкали переведення 

середньозваженої оцінки в оцінку за національною шкалою 

та шкалою ECTS» у балах та оцінках ECTS і фіксується у 

екзаменаційну відомість, заліковій книжці, індивідуальному 

плані студента. 

 

1. Результати навчання 

Шифр Результат навчання 

РН 04 Знати і розуміти математику та природничі науки в обсязі, 

необхідному для професійної діяльності із захисту і карантину рослин. 

РН 05. Коректно використовувати доцільні математичні і статистичні 

методи та інформаційні технології у професійній діяльності.   

 

2. Пререквізити 
Здобувач вищої освіти щоб приступити до вивчення дисципліни повинен знати 

основні поняття шкільного курсу алгебри; геометрії та фізики.  

Політики дисципліни 
Політика щодо перескладання: Роботи, які здаються із порушенням термінів без 

поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання модулів відбувається із 

дозволу лектора за наявності поважних причин .(наприклад, лікарняний).  

Політика щодо академічної доброчесності: Списування під час контрольних робіт та 

заліку заборонені (в т.ч. із використанням мобільних пристроїв).  

Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних 

причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може відбуватись 

індивідуально (в он-лайн формі за погодженням із деканом факультету). 

3. Технічне та програмне забезпечення (за потреби) 
Мультимедійне устаткування, ноутбук, навчальна лабораторія. 

4.  Література необхідна для вивчення навчальної дисципліни 

основна 
1. Дубовик В. П., Юрик І. І. Вища математика: Навч. посібник. - К.: Вища шк., 1993.  

2. Вища математика: Збірник задач: Навч. посібник / Дубовик В. П., Юрик І. І. та ін. – 

К.: Вища шк., 1999.  

3. Вища математика: Підручник. У 2 ч. Ч. 1: Лінійна і векторна алгебра. Аналітична 

геометрія. Вступ до математичного аналізу. Диференціальне і інтегральне числення 

/ Овчинников П. П. та ін. – К.: Техніка, 2003.  

4. Робочий зошит  з вищої математики .Част.1.Матвійчук О.П., Слюсаренко І.П.-

Житомир 2001 р. 




